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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة املؤلف

قال الشيخ اإلمام العامل، احلافظ البارع األوحد، بقية السلف عز الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عبد الكرمي 
ما كنا لنهتدي لوال أن هدانا احلمد هللا الذي هدانا هلذا و:  -رضي اهللا عنه  -" ابن األثري " اجلزري، املعروف ب 

اهللا، واحلمد هللا املنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، املقدس فال تقرب احلوادث محاه، الذي اختار اإلسالم ديناً، 
، واصطفاه، وجعل له أصحاباً فاختار كالً منهم لصحبته  -صلى اهللا عليه وسلم  -وارتضاه، فأرسل به حممد 
بأيهم اقتدى اإلنسان اهتدى إىل احلق واقتفاه، فصلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه صالة  واجتباه، وجعلهم كالنجوم

  .توجب هلم رضاه، أمحده على نعمه كلها محداً يقتضي الزيادة من نعمه، وجيزل لنا النصيب من قسمه
د فاز بالصفقة أما بعد، فال علم أشرف من علم الشريعة فإنه حيصل به شرف الدنيا واآلخرة، فمن حتلى به فق

  .الراحبة، واملنزلة الرفيعة الفاخرة، ومن عري منه فقد حظي بالكرة اخلاسرة
، فأما الكتاب العزيز فهو  -صلى اهللا عليه وسلم  -واألصل يف هذا العلم كتب اهللا، عز وجل، وسنة رسوله 

فهي اليت حتتاج  -اهللا عليه وسلم صلى  -متواتر جممع عليه غري حمتاج إىل ذكر أحوال ناقليه، وأما سنة رسول اهللا 
  .إىل شرح أحوال رواهتا وأخبارهم
ومل يضبطوا وال حفظوا يف عصرهم كما فعل مبن بعدهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأول رواهتا أصحاب رسول اهللا 

ان املهم من علماء التابعني وغريهم إىل زماننا هذا؛ ألهنم كانوا مقبلني على نصرة الدين وجهاد الكافرين إذ ك
األعظم؛ فإن اإلسالم كان ضعيفاً وأهله قليلون، فكان أحدهم يشغله جهاده وجماهدة نفسه يف عبادته عن النظر يف 
معيشته والتفرغ ملهم، ومل يكن فيهم أيضاً من يعرف اخلط إال النفر اليسري، ولو حفظوا ذلك الزمان لكانوا أضعاف 

كثري منهم؛ فمنهم من جعله بعض العلماء من الصحابة، ومنهم من مل  من ذكره العلماء، وهلذا اختلف العلماء يف
  .جيعله فيهم، ومعرفتهم أمورهم وأحواهلم وأنساهبم وسريهتم مهم يف الدين

وال خفاء على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن من تبوأ الدار واإلميان من املهاجرين واألنصار 
ومسعوا كالمه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ني هلم بإحسان الذين شهدوا الرسول السابقني إىل اإلسالم والتابع

وشاهدوا أحواله ونقلوا ذلك إىل من بعدهم من الرجال والنساء من األحرار والعبيد واإلماء أوىل بالضبط واحلفظ، 
انه وتعاىل هلم وثنائه وهم الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون بتزكية اهللا، سبح

عليهم، وألن السنن اليت عليها مدار تفصيل األحكام ومعرفة احلالل واحلرام إىل غري ذلك من أمور الدين، إمنا ثبتت 
؛ فإذا  -صلى اهللا عليه وسلم  -بعد معرفة رجال أسانيدها ورواهتا، وأوهلم واملقدر عليهم أصحاب رسول اهللا 

د جهالً، وأعظم إنكاراً، فينبغي أن يعرفوا بأنساهبم وأحواهلم هم وغريهم من جهلهم اإلنسان كان بغريهم أش
الرواة، حىت يصح العمل مبا رواه الثقات منهم، وتقوم به احلجة؛ فإن اجملهول ال تصح روايته، وال ينبغي العمل مبا 

لهم عدول ال يتطرق إليهم رواه، والصحابة يشاركون سائر الرواة يف مجيع ذلك إال يف اجلرح والتعديل؛ فإهنم ك
ورسوله زكياهم وعدالهم، وذلك مشهور ال حنتاج لذكره، وجييء كثري منه يف  -عز وجل  -اجلرح؛ ألن اهللا 



  .كتابنا هذا، فال نطول به هنا
وقد مجع الناس يف أمسائهم كتباً كثرية، ومنهم من ذكر كثرياً من أمسائهم يف كتب األنساب واملغازي وغري ذلك، 

فت مقاصدهم فيها، إال أن الذي انتهى إليه مجع أمسائهم احلافظان أبو عبد اهللا بن منده وأبو نعيم أمحد بن عبد واختل
رضي اهللا عنهم، وأجزل ثواهبم، ومحد سعيهم، وعظم  -اهللا األصفهانيان، واإلمام أبو عمر بن عبد الرب القرطيب 

جهدهم وأبقوا بعدهم ذكراً مجيالً؛ فاهللا تعاىل يثيبهم أجراً  فلقد أحسنوا فيما مجعوا، وبذلوا -أجرهم وأكرم مآهبم 
  .جزيالً؛ فإهنم مجعوا ما تفرق منه

فلما نظرت فيها رأيت كالً منهم قد سلك يف مجعه طريقاً غري طريق اآلخر، وقد ذكر بعضهم أمساء مل يذكرها 
ألصفهاين، فاستدرك على ابن منده ما صاحبه، وقد أتى بعدهم احلافظ أبو موسى حممد بن أيب بكر بن أيب عيسى ا

  .فاته يف كتابه، فجاء تصنيفه كبرياً حنو ثلثي كتاب ابن منده

فرأيت أن أمجع بني هذه الكتب، وأضيف إليها ما شذ عنها ما استدركه أبو علي الغساين، علي أيب عمر بن عبد 
داد أمسائهم هنا، ورأيت ابن منده وأبا الرب، كذلك أيضاً ما استدركه عليه آخرون وغري من ذكرنا فال نطول بتع

فعزمت أن أمجع بني . نعيم وأبا موسى عندهم أمساء ليست عند ابن عبد الرب، وعند ابن عبد الرب أمساء ليست عندهم
كتبهم األربعة، وكانت العوائق متنع واألعذار تصد عنه، وكنت حينئذ ببلدي ويف وطين، وعندي كتيب وما أراجعه 

  .، وما أنقل منه، فلم يتيسر ذلك لصداع الدنيا وشواغلهامن أصول مساعايت
 -جعله اهللا سبحانه وتعاىل داراً لإلسالم أبداً  -فاتفق أين سافرت إىل البالد الشامية عازماً على زيارة البيت املقدس 

إننا نرى كثرياً من  :فلما دخلتها اجتمع يب مجاعة من أعيان احملدثني، وممن يعتين باحلفظ واإلتقان فكان فيما قالوه
العلماء الذين مجعوا أمساء الصحابة خيتلفون يف النسب والصحبة واملشاهد اليت شهدها الصاحب؛ إىل غري ذلك من 

؛  -رضي اهللا عنهم  -أحوال الشخص وال نعرف احلق فيه، وحثوا عزمي على مجع كتاب هلم يف أمساء الصحابة، 
ني فيه احلق فيما اختلفوا فيه، واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم؛ مع أستقصي فيه ما وصل إيل من أمسائهم، وأب

اإلتيان مبا ذكروه واستدراك ما فاهتم، فاعتذرت إليهم بتعذر وصويل إىل كتيب وأصويل وأنين بعيد الدار عنها، وال 
سي، وشرعت يف مجعه أرى النقل إال منها فأحلوا يف الطلب؛ فثار العزم األول وجتدد عندي ما كنت أحدث به نف

واملبادرة إليه، وسألت اهللا تعاىل أن يوفقين إىل الصواب يف القول والعمل، وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي مبنه 
  .وكرمه

واتفق أن مجاعة كانوا قد مسعوا علي أشياء باملوصل وساروا إىل الشام فنقلت منها أحاديث مسندة وغري ذلك، مث 
الفراغ منه وأردت أن أكثر األسانيد وأخرج األحاديث اليت فيه بأسانيدها، فرأيت ذلك إنين عدت إىل الوطن بعد 

متعباً حيتاج أن أنقض كل ما مجعت، فحملين الكسل وحب الدعة وامليل إىل الراحة إىل أن نقلت ما تدعو الضرورة 
  .إليه، مما ال خيل بترتيب، وال يكثر إىل حد اإلضجار واإلمالل

  .وضع هذا الكتاب، ليعلم من يراه شرطنا وكيفيته، واهللا املستعان فأقولوأنا أذكر كيفية 
وعالمة أيب نعيم " د " إين مجعت بني هذه الكتب كما ذكرته قبل، وعلمت على االسم عالمة ابن منده صورة 

يع فإن كان االسم عند اجلم" س " وعالمة أيب موسى صورة " ب " ، وعالمة ابن عبد الرب صورة " ع " صورة 
علمت عليه مجيع العالئم، وإن كان عند بعضهم علمت عليه عالمته، وأذكر يف آخر كل ترمجة اسم من أخرجه؛ 

وإن قلت أخرجه الثالثة فأعين ابن منده وأبا نعيم وأبا عمر بن عبد الرب؛ فإن العالئم رمبا تسقط من الكتابة وتنسى، 
أخرجوا مجيع ما قلته يف ترمجته؛ فلو نقلت كل ما قالوه جلاء وال أعين بقويل أخرجه فالن وفالن أو الثالثة أهنم 



  .الكتاب طويالً؛ ألن كالمهم يتداخل وخيالف بعضهم البعض يف الشيء بعد الشيء، وإمنا أعين أهنم أخرجوا االسم
أحدهم،  مث إين ال أقتصر على ما قالوه إمنا أذكر ما قاله غريهم من أهل العلم، وإذا ذكرت امساً ليس عليه عالمة

ورأيت ابن منده وأبا نعيم قد أكثرا من األحاديث والكالم عليه، وذكرا عللها، ومل يكثرا من . فهو ليس يف كتبهم
ذكر نسب الشخص، وال ذكر شيء من أخباره وأحواله، وما يعرف به، ورأيت أبا عمر قد استقصى ذكر األنساب 

هو ابن أخي فالن وابن عم فالن وصاحب احلادثة : ولوأحوال الشخص ومناقبه، وكل ما يعرفه به، حىت إنه يق
الفالنية، وكان هذا هو املطلوب من التعريف؛ أما ذكر األحاديث وعللها وطرقها فهو بكتب احلديث أشبه؛ إال أين 

نقلت من كالم كل واحد منهم أجوده وما تدعو احلاجة إليه طلباً لالختصار، ومل أخل بترمجة واحدة من كتبهم 
بل أذكر اجلميع، حىت إنين أخرج الغلط كما ذكره املخرج له، وأبني احلق والصواب فيه إن علمته؛ إال أن مجيعها 

  .قد أخرجها فالن يف موضعني من كتابه: يكون أحدهم قد أعاد الترمجة بعينها، فأتركها وأذكر ترمجة واحدة، وأقول
يف االسم احلرف األول والثاين الثالث  وأما ترتيبه ووضعه فإنين جعلته على حروف أ، ب، ت، ث، ولزمت

  .وكذلك إىل آخر االسم، وكذلك أيضاً يف اسم األب واجلد ومن بعدمها والقبائل أيضاً

على إبراهيم؛ ألن ما بعد الباء يف أبان ألف، وما بعدها يف إبراهيم راء، وأقدم إبراهيم بن " أبانا " أنين أقدم : مثاله
ألن احلارث حباء مهملة وخالد خباء معجمة، وأقدم أبانا العبدي على أبان احملاريب،  احلارث، على إبراهيم بن خالد؛

وكذلك أيضاً فعلت يف التعبيد فإين ألزم احلرف األول بعد عبد، وكذلك يف الكىن فإين ألزم الترتيب يف االسم الذي 
أسود موىل زيد على أسود موىل عمرو،  فإين أقدم أبا داود على أيب رافع، وكذلك يف الوالء، فإين أقدم" أبو " بعد 

زيد األنصاري أقدمه : وإذا ذكر الصحايب ومل ينسب إىل أب بل نسب إىل قبيلة فإنين أجعل القبيلة مبنزلة األب مثاله
  .على زيد القرشي، ولزمت احلروف يف مجيع أمساء القبائل

نهم يف آخر ترمجة االسم الذي مسعي به وقد ذكروا مجاعة بأمسائهم، ومل ينسبوهم إىل شيء، فجعلت كل واحد م
احلارق " أقدم : زيد، غري منسوب، جعلته يف آخر من امسه زيد، وأقدم ما قلت حروفه على ما كثرت؛ مثال: مثاله

  " .حارثه " على " 
وقد ذكر ابن منده، وأبو نعيم، وأبو موسى يف آخر الرجال والنساء مجاعة من الصحابة والصحابيات مل تعرف 

فالن عن عمه، وفالن عن جده : ابن فالن، وإىل قبائلهم وإىل أبنائهم، وقالوا: ؤهم؛ فنسبوهم إىل آبائهم؛ فقالواأمسا
وعن خاله، وروى فالن عن رجل من الصحابة؛ فرتبتهم أوالً بأن ابتدأت بابن فالن، مث مبن روى عن أبيه؛ ألن ما 

ن روى عن جده، مث عن خاله، مث عن عمه؛ ألن اجليم قبل اخلاء، بعد الباء يف ابن نون، وما بعدها يف أبيه ياء، مث مب
ومها قبل العني، مث مبن نسب إىل قبيلة، مث مبن روى عن رجل من الصحابة؛ مث رتبت هؤالء أيضاً ترتيباً ثانياً؛ فجعلت 

لى ابن ثعلبة، ابن األدرع أقدمه على ابن األسقع، وأقدمهما ع: من روى عن ابن فالن مرتبني على اآلباء، مثاله
إبراهيم عن أبيه أجعله قبل األسود عن أبيه، وجعلت من روى : وأرتب من روى عن أبيه على أمساء اآلباء، مثاله

أقدم جد الصلت على جد طلحة وجعلت من روى عن خاله على أمساء أوالد : عن جده على أمساء األحفاء، مثال
: ، ومن روى عن عمه جعلتهم على أمساء أوالد اإلخوة، مثالهأقدم خال الرباء على خال احلارث: األخوات، مثاله

عم أنس مقدم على عم جرب، ومن نسب إىل قبيلته ومل يعرف امسه جعلتهم مرتبني على أمساء القبائل؛ فإنين أقدم 
  .األزدي على اخلثعمي

هم على أمساء الراوين عنهم، فرتبت -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد ذكروا أيضاً مجاعة مل يعرفوا إال بصحبة رسول اهللا 
أنس بن مالك عن رجل من الصحابة أقدمه على ثابت بن السمط عن رجل من الصحابة، وإن عرفت يف هذا : مثاله



  .مجيعه اسم الصحايب ذكرت امسه؛ ليعرف ويطلب من موضعه
الحق وال شر يف : مثل ،" ال " ورأيت مجاعة من احملدثني إذا وضعوا كتابا على احلروف جيعلون االسم الذي أوله 

باب مفرد عن حرف الالم، وجعلوه قبل الياء، فجعلتها أنا من حرف اهللا يف باب الالم مع األلف فهو أصح وأجود، 
  .وكذلك أفعل يف النساء سواء

، أذكره " شرحبيل ابن حسنة " ك : وإذا كان أحد من الصحابة مشهوراً بالنسبة إىل غري أبيه ذكرته بذلك النسب
أول اسم أبيه حاء، مث أبني اسم أبيه، ومثل شريك ابن السحماء، وهي أمه، أذكره أيضاً فيمن أول اسم أبيه فيمن 

  .سني، مث أذكر اسم أبيه، أفعل هذا قصداً للتقريب وتسهيل طلب االسم
حلاء، ومثل أمحر، أذكره يف اهلمزة وال أذكره يف ا: واذكر األمساء على صورها اليت ينطق هبا ال على أصوهلا، مثل

؛ ألن احلرف املشدد حرفان األول " عمم " وال أذكره يف " عما " أسود يف اهلمزة أيضاً، ومثل عمار أذكره يف 
  .منهما ساكن؛ فعلته طلباً للتسهيل

عبد اهللا بن أيب ربيعة، وأذكر : أقدم عبد اهللا بن ربيعة على: وأقدم االسم يف النسب على الكنية، إذا اتفقا، مثاله
مساء املشتبهة يف اخلط وأضبطها بالكالم لئال تلتبس؛ فإن كثرياً من الناس يغلطون فيها، وإن كانت النعتية اليت األ

سلمة يف األنصار، بكسر الالم، والنسبة : ضبطها تعرف االسم وتبينه، ولكين أزيده تسهيالً ووضوحاً، مثال ذلك
  .بن منصور من قيس عيالنإليه سلمي، بالفتح يف الالم والسني، وأما سليم فهو ا

  .وأشرح األلفاظ الغريبة اليت ترد يف حديث بعض املذكورين يف آخر ترمجته

وأصحابه، كاهلجرة إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأذكر يف الكتاب فصالً يتضمن ذكر احلوادث املشهورة للنيب 
: ابة؛ فإن احلاجة تدعو إىل ذلك؛ ألنه يقالاحلبشة، وإىل املدينة، وبيعة العقبة، وكل حادثة قتل فيها أحد من الصح

دار األرقم، أو وهو فيها، وهاجر فالن إىل احلبشة،  -صلى اهللا عليه وسلم  -أسلم فالن قبل دخول رسول اهللا 
وإىل املدينة، وشهد بدراً، وشهد بيعة العقبة، وبيعة الرضوان، وقتل فالن يف غزوة، كذا أذكر ذلك خمتصراً؛ فليس 

  .عرفون ذلك ففيه زيادة كشفكل الناس ي
  .وأذكر أيضاً فصالً أضمنه أسانيد الكتب اليت كثر ختريدي منها؛ لئال أكرر األسانيد يف األحاديث طلباً لالختصار
وقد ذكر بعض مصنفي معارف الصحابة مجاعة ممن كان يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يره، ومل يصحبه 

صلى اهللا عليه  -س وغريه، وال شبهة يف أن األحنف كان رجالً يف حياة رسول اهللا ساعة من هنار، كاألحنف بن قي
قدومه على عمر بن اخلطاب  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومل يره؛ ودليل أنه كان رجالً يف حياة رسول اهللا  -وسلم 

صلى اهللا  -يفد إىل النيب  يف وفد أهل البصرة، وهو رجل من أعياهنم، والقصة مشهورة إال أنه مل -رضي اهللا عنه  -
ومل يصحبه، فال أعلم مل ذكروه وغريه ممن هذه حاله؟ فإن كانوا ذكروهم ألهنم كانوا موجودين على  -عليه وسلم 

مسلمني فكان ينبغي أن يذكرو كل من أسلم يف حياته ووصل إليهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -عهد رسول اهللا 
من سائر العرب بإسالم  -صلى اهللا عليه وسلم  -عشر قدموا على رسول اهللا امسه، ألن الوفود يف سنة تسع وسنة 

  .قومهم؛ فكان ينبغي أن يذكروا اجلميع قياساً على من ذكروه
وأذكر فيه يف فصل مجيع ما يف هذا الكتاب من األنساب، وجعلتها على حروف املعجم، ومل أذكر من األنساب إال 

وإمنا فعلت ذلك؛ ألن بعض من وقف عليه من أهل العلم واملعرفة أشار به  ما يف هذا الكتاب، لئال يطول ذلك،
وما يشاهده الناظر يف كتايب . ففعلته، وليكون هذا الكتاب أيضاً جامعاً ملا حيتاج إليه الناظر فيه غري مفتقر إىل غريه
احلفظ واإلتقان، ويكون اخلطأ هذا من خطأ ووهم فليعلم أين مل أقله من نفسي، وإمنا نقلته من كالم العلماء وأهل 



يسرياً إىل ما فيه من الفوائد والصواب، ومن اهللا سبحانه استمد الصواب يف القول والعمل، فرحم اهللا امرأ أصلح 
  .فاسده، ودعا يل باملغفرة والعفو عن السيئات، وأن حيسن منقلبنا إىل دار السالم عند جماورة األموات والسالم

  فصل

لكتاب الكبار اليت خرجت منها األحاديث وغريها، وقد تكرر ذكرها يف الكتاب؛ لئال يطول أذكر فيه أسانيد ا
  :اإلسناد وال أذكر يف أثناء الكتاب إال اسم املصنف وما بعده، فليعلم ذلك

  تفسري القرآن اجمليد أليب إسحاق الثعاليب

أخربنا : شيخ الصاحل رمحه اهللا تعاىل قالأخربنا به أبو العباس أمحد بن عثمان بن أيب علي بن مهدي الزرزاري ال
أخربنا أمحد بن خلف : الرئيس مسعود بن احلسن القاسم األصبهاين، وأبو عبد اهللا احلسن بن العباس الرستمي؛ قاال

الكشف والبيان يف تفسري القرآن " أنبأنا أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب جبميع كتاب : الشريازي، قال
عت عليه من أول الكتاب إىل آخر سورة النساء، وأما من أول سورة املائدة إىل آخر الكتاب، فإنه حصل يل ، مس" 

  .أخربنا به إجازة إن مل يكن مساعاً: بعضه مساعاً وبعضه إجازة، واختلط السماع باإلجازة فأنا أقول فيه
  :أخربنا أمحد بإسناده إىل الثعليب، فهو هبذا اإلسناد: فإذا قلت

  وسيط يف التفسري أيضاً للواحديال
أنبأنا أبو : أبو حممد عبد اهللا بن علي بن سويدة التكرييت قال" الوسيط يف تفسري القرآن اجملد " أخربنا جبميع كتاب 

: عبد اهللا حممد بن احلسني بن الفرخان السمناين، وعبد الرمحن بن أيب اخلري بن سعيد امليهيت، كالمها إجازة؛ قاال
وأخربنا أبو الفضل أمحد بن أيب اخلري بن سعيد : قال أبو حممد" ح " و احلسني علي بن أمحد بن منويه الواحد أنبأنا أب

  .أنبأنا الواحدي: قراءة حليه وأنا أمسع قال
  .أخربنا الواحدي فهو هبذا اإلسناد: أخربنا أبو حممد بن سويدة قال: فإذا قلت

  صحيح حممد بن إمساعيل البخاري

أبو عبد  -رضي اهللا عنه  -تأليف اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، " اجلامع الصحيح " ع أخربنا جبمي
اهللا حممد بن حممد بن سرايا بن علي، وأبو الفرج حممد بن عبد الرمحن بن أيب العز الواسطي، وأبو بكر مسمار بن 

: يب صاحل بن فناخسرو الديلمي التكرييت الضرير، قالواعمر بن العويس النيار البغدادي، وأبو عبد اهللا احلسني بن أ
أخربنا أبو احلسن عبد الرمحن بن حممد الداودي، : أخربنا أبو الوقت عبد األول بن عيسى بن شعيب السجزي، قال

أخربنا حممد بن يوسف الفربري، أخربنا حممد بن : أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد احلموي السرخسي، قال
  .لإمساعي

 -صلى اهللا عليه وسلم  -أخربنا أحد هؤالء أو كلهم بإسنادهم عن البخاري، وذكرت إسناده إىل النيب : فإذا قلت
  .فهو هبذا اإلسناد

  صحيح مسلم بن احلجاج



أبو الفرج حيىي بن  -رضي اهللا عنه  -تأليف أيب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري " الصحيح " أخربنا جبميع 
أخربنا عم جدي أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد بن : د األصفهاين الثقفي قراءة عليه، وأنا أمسع، قالحممود بن سع

أجاز لنا، وقال : حممد الثقفي قراءة عليه وأنا أمسع، وأبو عبد اهللا حممد بن الفضل الفراوي إجازة، قال جعفر
أخربنا أبو أمحد حممد بن عيسى بن عمرويه  أخربنا مساعاً أبو احلسني عبد الغافر بن حممد الفارسي؛: الفراوي

  .اجللودي، أخربنا أبو إسحاق وإبراهيم بن حممد بن سفيان الفقيه، أخربنا أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري
  .أخربنا حيىي وأبو ياسر بإسنادمها عن مسلم، فهو هبذا اإلسناد: فإذا قلت

  املوطأ ملالك بن أنس رواية حيىي بن حيىي

نا به الشيخ أبو احلرم مكي بن زيان ابن شبه املقري النحوي املاكسيين رمحه اهللا، أخربنا أبو بكر حيىي بن أخرب
سعدون بن متام األزدي القرطيب، أخربنا الفقيه أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن عتاب، أخربنا القاضي أبو الوليد 

عبيد اهللا، أخربنا عم أيب عبيد اهللا بن حيىي، أخربنا أبو حيىي بن  يونس بن عبد اهللا بن مغيث، أخربنا أبو عيسى حيىي بن
  . -رضي اهللا عنه  -حيىي، أخربنا اإلمام مالك بن أنس 

  .أخربنا أبو احلرم بإسناده عن حيىي بن حيىي عن مالك، فهو هبذا اإلسناد: فإذا قلت
  املوطأ ملالك أيضاً رواية القعنيب
أمحد بن حممد بن مسينة اجلوهري، أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن نصر بن  أخربنا به أبو املكارم فتيان بن

مخيس الفقيه، أخربنا أبو احلسن أمحد بن عبد القادر بن يوسف، أنبأنا أبو عمرو عثمان بن حممد بن يوسف العالف، 
بن احلسن بن ميمون بن سعد أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي، أخربنا أبو يعقوب إسحاق 

  . -رضي اهللا عنه  -احلريب، أخربنا القعنيب عن مالك 

  مسند أمحد بن حنبل

أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن حممد بن عبد الواحد بن : أخربنا به أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة اهللا بن أيب حبة قال
أخربنا أبو بكر بن مالك القطيعي، أخربنا عبد اهللا بن  احلصني، أخربنا أبو علي احلسن بن علي بن املذهب الواعظ،

  . -رضي اهللا عنه  -أمحد بن حنبل، حدثين أيب 
  .حدثين أيب، فهو هبذا اإلسناد: فكل ما فيه أخربنا أبو ياسر أو عبد الوهاب بإسناده

  مسند أيب داود الطيالسي

لطوسي، أخربنا أبو سعد حممد بن حممد املطرز الفقيه أخربنا به اخلطيب أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر ا
أخربنا : إذناً، أخربنا أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن إسحاق األصفهاين، وأبو عبد اهللا احلسني بن إبراهيم اجلمال، قاال

  . -ه رضي اهللا عن -أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن فارس، أخربنا يونس بن حبيب، أخربنا أبو داود الطيالسي 
  .قال أبو داود الطيالسي، فهو هبذا اإلسناد: فإذا قلت

  اجلامع الكبري للترمذي



أخربنا به أمجع أبو الفدا إمساعيل بن علي بن عبيد الواعظ املوصلي وأبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي بن السمني، 
أخربنا أبو الفتح : مهران الشافعي، قالواوأخربنا به ما عدا أبواب الطهارة الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن 

أخربنا القاضي أبو عامر حممود بن القاسم بن حممد بن حممد : عبد امللك بن أيب القاسم بن أيب سهل الكروخي، قال
: األزدي، وأبو نصر عبد العزيز بن حممد بن علي الترياقي، وأبو بكر عبد الصمد بن أيب الفضل الفورجي، قالوا

مد بن أيب اجلراح اجلراحي املروزي، أخربنا أبو العباس احملبويب، أخربنا أبو عيسى حممد بن عيسى بن أخربنا أبو حم
  . -رضي اهللا عنه  -سورة الترمذي 

  سنن أيب داود السجستاين

رضي اهللا  -أخربنا به أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن علي بن األمني الصويف الشيخ الصاحل املعروف بابن سكينة 
، أخربنا أبو غالب حممد بن احلسن املارودي، أخربنا أبو علي بن أمحد التستري، أخربنا أبو عمر القاسم بن  -ه عن

  .جعفر اهلامشي، أخربنا أبو علي حممد بن أمحد اللؤلؤي، أخربنا أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين
  .سنادأخربنا أبو أمحد بإسناده عن أيب داود، فهو هبذا اإل: فإذا قلت

  سنن أيب عبد الرمحن النسائي

أخربنا أبو احلسن : قال -رضي اهللا عنه  -أخربنا به أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي الفقيه الشافعي الضرير 
علي بن أمحد بن حممويه اليزدي، أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن احلسن الدوين، أخربنا أبو نصر أمحد بن احلسني 

  . -رضي اهللا عنه  -بو بكر أمحد بن حممد السبيت، أخربنا أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي الكسار، أخربنا أ
  .أخربنا القاسم أو يعيش بإسناده إىل عبد الرمحن، أو أمحد بن شعيب، فهو هبذا اإلسناد: فإذا قلت

  مسند أيب يعلى املوصلي

هللا الطربي الفقيه املخزومي املعروف بالديين، أخربنا أبو أخربنا به أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن بن أيب عبد ا
القاسم زاهر بن طاهر الشحامي، أخربنا أبو سعيد حممد بن عبد الرمحن الكنجرودي، أخربنا أبو عمرو بن محدان، 

  . -رضي اهللا عنه  -أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي 

  مغازي ابن إسحاق

أخربنا أبو احلسني : عبيد اهللا بن أمحد بن علي، أخربنا أبو الفضل حممد بن ناصر بن علي، قالأخربنا به أبو جعفر 
وأخربنا أبو احلسن علي بن عساكر البطائحي، أخربنا أبو بكر : قال أبو جعفر" ح " أمحد بن حممد بن النقور إجازة 

نا أبو طاهر حممد بن عبد الرمحن املخلص، حممد بن احلسني بن علي املرزوقي، أخربنا أبو احلسني بن النقور، أخرب
أخربنا أبو احلسني رضوان بن أمحد الصيدالين، أخربنا أبو عمر أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، حدثنا يونس بن بكري، 

  .عن ابن إسحاق
  .فإذا قلت يف الكتاب هبذا اإلسناد، فهو معروف



  اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم

ىي بن حممود الثقفي إجازة أخربنا عم جدي الرئيس أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد بن حممد أخربنا به أبو الفرج حي
أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن األصبهاين، أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن أيب : الثقفي قال

بن العتاب، أخربنا القاضي أبو بكر أمحد بن علي أمحد بن عبد الرمحن الذكواين، أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد 
  .عمرو بن أيب عاصم املصنف

  .فكل ما يف هذا الكتاب عن ابن أيب عاصم فهو هبذا اإلسناد، وإذا كان بغريه ذكرته

  طبقات حمدثي املوصل

فوان، أخربنا به أبو منصور بن مكارم بن أمحد بن سعد املؤدب املوصلي، أخربنا أبو القاسم نصر بن حممد بن ص
أخربنا أبو الفرج حممد : أخربنا أبو الربكات سعد بن حممد بن إدريس واخلطيب أبو الفضائل احلسن بن هبة اهللا، قاال

أخربنا أبو منصور املظفر بن حممد الطوسي، أخربنا أبو زكريا يزيد بن حممد بن : بن إدريس بن حممد إدريس قال
  .إياس بن القاسم األزدي املصنف

  بن عمران مسند املعاىف

أخربنا به أبو منصور بن مكارم، أيضاً أخربنا به أبو القاسم ابن صفوان، أخربنا اخلطيب أبو احلسن علي بن إبراهيم 
السراج، أخربنا أبو طاهر هبة اهللا بن إبراهيم بن أنس، أخربنا أبو احلسن علي بن عبيد اهللا بن طوق، أخربنا أبو 

ثنا حممد بن عبد اهللا بن عمار، أخربنا املعاىف بن عمران األزدي، رضي اهللا جابر زيد بن عبد العزيز بن حبان، حد
  .عنه

  .فهذه الكتب اليت كثر النقل منها، وما عداها فإنين أذكر إسنادي إليها ألهنا ال تتكرر كثرياً، واهللا ويل التوفيق

  فصل نذكر فيه من يطلق عليه اسم الصحبة

الصحابة ال نعدهم إال من أقام مع : فظ بإسناده عن سعيد بن املسيب أنه قالقال اإلمام أبو بكر أمحد بن علي احلا
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة أو سنتني وغزا معه غزوة أو غزوتني

وقد أدرك احللم فأسلم،  -صلى اهللا عليه وسلم  -كل من رأى رسول اهللا : ورأينا أهل العلم يقولون: قال الواقدي
ولو ساعة من هنار، ولكن  -صلى اهللا عليه وسلم  -رضيه، فهو عندنا ممن صحب رسول اهللا وعقل أمر الدين و

  .أصحابه على طبقاهتم وتقدمهم يف اإلسالم
  .كل من صحبه شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه -صلى اهللا عليه وسلم  -أصحاب رسول اهللا : وقال أمحد بن حنبل

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو رآه من املسلمني فهو من أصحابهمن صحب : وقال حممد بن إمساعيل البخاري
ال خالف بني أهل اللغة يف أن الصحايب مشتق من الصحبة وأنه ليس مشتقاً : وقال القاضي أبو بكر حممد بن الطيب

ة من على قدر خمصوص منها؛ بل هو جار على كل من صحب قليالً كان أو كثرياً، وكذلك مجيع األمساء املشتق
صحبت فالناً حوالً وشهراً ويوماً وساعة، فيوقع اسم الصحبة لقليل ما يقع عليه منها : األفعال ولذلك يقال



ومع هذا فقد تقرر لألمة عرف، أهنم ال يستعملون هذه التسمية إال فيمن كثرت صحبته، وال جييزون : وكثريه، قال
ى معه خطاً، أو مسع منه حديثاً؛ فوجب لذلك أن ال ذلك إال فيمن كثرت صحبته، ال على من لقيه ساعة أو مش

جيري هذا االسم إال على من هذه حاله، ومع هذا فإن خرب الثقة األمني عنه مقبول ومعمول به، وإن مل تطل صحبته 
  .وال مسع منه إال حديثاً واحداً، ولو رد قوله أنه صحايب لرد خربه عن الرسول

يطلق اسم الصحبة إال على من صحبه، مث يكفي يف االسم من حيث الوضع ال : وقال اإلمام أبو حامد الغزايل
  .الصحبة ولو ساعة، ولكن العرف خيصصه مبن كثرت صحبته

على ما شرطوه كثريون؛ فإن رسول اهللا شهد حنيناً ومعه اثنا  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأصحاب رسول اهللا : قلت
وازن مسلمني فاستنفذوا حرميهم وأوالدهم، وترك مكة مملوءة ناساً، عشر ألفاً سوى األتباع والنساء، وجاء إليه ه

وكذلك املدينة أيضاً، وكل من اجتاز به من قبائل العرب كانوا مسلمني؛ فهؤالء كلهم صحبة، وقد شهد معه تبوك 
، مع أن من اخللق الكثري ما ال حيصيهم ديوان، وكذلك حجة الوداع، وكلهم له صحبة، ومل يذكروا إال هذا القدر

كثرياً منهم ليست له صحبة، وقد ذكر الشخص الواحد يف عدة تراجم، ولكنهم معذورون، فإن من مل يرو وال يأيت 
  !.ذكره يف رواية كيف السبيل إىل معرفته

صلى  -نبدأ بذكر سيدنا رسول اهللا : وهذا حني فراغنا من الفصول املقدمة على الكتاب، مث خنوض غمرته فنقول
تربكاً بامسه، وتشريفاً للكتاب بذكره املبارك، وألن معرفة املصحوب ينبغي أن تقدم على معرفة  -سلم اهللا عليه و

  .الصاحب، وإن كان أظهر من أن يعرف
  إال على أحد ال يعرف القمرا... لقد ظهرت فما ختفى على أحد 

تفاصيل أموره على سبيل  لكن األكثر يعرفونه مجلة فارغة عن معرفة شيء من أحواله، وحنن نذكر مجالً من
  :االختصار، فنقول وباهللا التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل

  حممد رسول اهللا

  صلى اهللا عليه وسلم

هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
ركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مد

  .القاسم، سيد ولد آدم صلى اهللا عليه وسلم
ففيه اختالف كثري يف العدد  -صلى اهللا عليهما وسلم  -فأما ما بعد عدنان من آبائه إىل إمساعيل بن إبراهيم اخلليل 

ة هم صريح ولد إمساعيل باتفاق مجيع أهل واألمساء، ال ينضبط وال حيصل منه غرض فتركناه لذلك، ومضر وربيع
النسب، وما سوى ذلك فقد اختلفوا فيه اختالفاً كثرياً، وأم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آمنة بنت وهب بن 

  .عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة القرشية الزهرية، جتتمع هي وعبد اهللا يف كالب
عبد مناف، فزوجه ابنته آمنة، وقيل كانت آمنة يف حجر عمها وهيب  خرج عبد املطلب بابنه عبد اهللا إىل وهب بن

بن عبد مناف، فأتاه عبد املطلب، فخطب إليه ابنته هالة بنت وهيب لنفسه، وخطب على ابنه عبد اهللا ابنة أخيه 
  .آمنة بنت وهب، فتزوجا يف جملس واحد فولدت هالة لعبد املطلب محزة



وكانت آمنة بنت : بن جعفر بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، قال أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي
إنك محلت بسيد هذه األمة فسميه : وهب حتدث أهنا أتيت حني محلت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقيل هلا

اءها أخربته قد ولد لك الليلة ولد فانظر إليه، فلما ج: فلما وضعته أرسلت إىل جده عبد املطلب تقول.. حممداً
  .بالذي رأت

: تويف وللنيب صلى اهللا عليه وسلم مثانية وعشرون شهراً وقيل: وكان أبوه عبد اهللا قد تويف وأمه حامل به، وقيل
كان له سبعة أشهر، واألول أثبت، وكانت وفاته باملدينة عند أخواله بين عدي بن النجار، وكان أبوه عبد املطلب 

بل أرسله إىل الشام يف جتاره فعاد من غزة مريضاً فتويف باملدينة، وكان عمره : اً، فمات، وقيلبعثه إىل املدينة ميتار متر
  .كان عمره مثانياً وعشرين سنة: مخساً وعشرين سنة ويقال

  .وإمنا قيل لبين عدي أخواله ألن أم عبد املطلب سلمى بنت زيد، وقيل بنت عمرو بن زيد، من بين عدي بن النجار
  .طلب قد أرسل ابنه الزبري بن عبد املطلب إىل أخيه عبد اهللا باملدينة فشهد وفاته، ودفن يف دار النابغةوكان عبد امل

  .وكان عبد اهللا والزبري وأبو طالب إخوة ألب وأم؛ أمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم
نم، وسيفاً مأثوراً وورقاً، وكانت أم أمين وورث النيب صلى اهللا عليه وسلم من أبيه أم أمين ومخسة أمجال وقطيع غ

  .حتضنه
ولدت أنا : حدثين املطلب بن عبد اهللا بن قيس عن أبيه عن جده قيس بن خمرمة قال: أخربنا ابن إسحاق قال: قال

وكان مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم : عام الفيل كنالدتني قيل -صلى اهللا عليه وسلم  -ورسول اهللا 
 لعشر ليال خلون من ربيع األول، ويقال لليلتني خلتا منه، وقيل لثمان خلون منه عام الفيل، وذلك ألربعني االثنني

  .سنة مضت من ملك كسرى أنوشروان بن قباذ، وكان ملك أنوشروان سبعاً وأربعني سنة ومثانية أشهر
راً، وقد استقصينا ذكر آبائه وأمسائهم ولد خمتوناً مسرو: وملا ولد ختنه جده عبد املطلب يف اليوم السابع، وقيل

  .وأحواهلم يف الكامل يف التاريخ فال نطول بذكره هنا؛ فإننا نقصد ذكر اجلمل ال التفصيل
التمسوا له الرضعاء، فاسترضع له امرأة من بين سعد بن بكر بن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وملا ولد رسول اهللا 

أيب ذؤيب وامسه احلارث، فليطلب خربها من ترمجتها، ومن ترمجة أخته من حليمة بنت : هوازن بن منصور، يقال هلا
  .الشيماء، فقد ذكرنامها: الرضاعة

فلم نزل يرينا اهللا الربكة ونتعرفها تعين برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بلغ : " قالت حليمة: قال ابن إسحاق
دعينا نرجع به هذه السنة : فيه من الربكة؛ فلما رأته قلنا هلا سنتني، فقد منا به على أمه وحنن أضن شيء به مما رأينا

األخرى فإنا خنشى عليه وباء مكة، فسرحته معنا، فأقمنا به شهرين أو ثالثة؛ فبينا هو خلف بيوتنا مع أخ له إذ جاء 
جده قائماً أخي القرشي قد جاء رجالن فأضجعاه وشقا بطنه، فخرجت أنا وأبوه نشتد حنوه، فن: أخوه يشتد، فقال

جاءين رجالن عليهما ثياب بياض فشقا بطين فاستخرجا : أي بين، ما شأنك؟ فقال: ممتقعاً لونه، فاعتنقه أبوه وقال
: لقد خشيت أن يكون قد أصيب، فلنرده إىل أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف، قالت: منه شيئاً مث رداه فقال أبوه

إن اهللا قد أدى عنا وقضينا الذي علينا، وإنا : نتما عليه حريصني؟ فقلناما ردكما به فقد ك: فاحتملناه؛ فقالت أمه
أخشيتما عليه الشيطان؟ كال، واهللا، إين : أصدقاين شأنكما، فأخربناها خربه، فقالت: خنشى عليه األحداث، فقالت

  " .رأيت حني محلت به أنه خرج مين نور أضاءت له قصور الشام، فدعاه عنكما 
ويبة موالة أيب هلب أياماً قبل حليمة بلنب ابن هلا يقال له مسروح، وأرضعت قبله محزة عمه، وأرضعته أيضاً ث

وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد األسد، وملا هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يبعث إىل ثويبة بصلة 



هل ترك من : بلها، فقالتويف ق: وكسوة حىت توفيت منصرفه من خيرب سنة سبع، فسأل عن ابنها مسروح فقيل
  .مل يبق له أحد: قرابة؟ فقيل

  ذكر وفاة أمه وجده

  وكفالة عمه أيب طالب له

قدمت آمنة بنت وهب : حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، قال: واإلسناد عن ابن إسحاق قال
أخواله بين عدي بن النجار املدينة، مث  أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على

ماتت مبكة ودفنت يف شعب أيب : رجعت فماتت باألبواء ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن ست سنني، وقيل
  .دب، واألول أصح
فحدثين العباس بن عبد اهللا بن : وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع جده عبد املطلب قال: قال ابن إسحاق

كان يوضع لعبد املطلب فراش يف ظل الكعبة، وكان ال جيلس عليه أحد من بنيه إجالالً : عن بعض أهله قالمعبد 
دعوا : له، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأيت حىت جيلس عليه، فيذهب أعمامه يؤخرونه، فيقول عبد املطلب

د املطلب، والنيب ابن مثان سنني، وكان قد كف أن البين هذا لشأناً، فتويف عب: ابين، وميسح على ظهره، ويقول
  .بصره قبل موته

وكان عبد املطلب أول من خضب بالومسة، وملا حضره املوت مجع بنيه وأوصاهلم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
: ه، وقيلفاقترع الزبري وأبو طالب أيهما يكفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأصابت القرعة أبا طالب فأخذه إلي

أوصى عبد املطلب أبا طالب : بل اختاره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الزبري، وكان ألطف عميه به، وقيل
بل كفله الزبري حىت مات، مث كفله أبو طالب بعده، وهذا غلط، ألن الزبري شهد حلف الفضول بعد : به، وقيل

  .مئذ نيف وعشرون سنةموت عبد املطلب، ولرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يو
وأمجع العلماء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شخص مع عمه أيب طالب إىل الشام بعد موت عبد املطلب بأقل 
من مخس سنني؛ فهذا يدل على أن أبا طالب كفله؛ مث إن أبا طالب سار إىل الشام وأخذ معه رسول اهللا صلى اهللا 

تسع سنني واألول أكثر، فرآه حبريا الراهب، ورأى عالئم النبوة، : وقيلعليه وسلم وكان عمره اثنيت عشرة سنة 
: ال ينبغي أن يكون أبوه حياً، قال: ابين، قال: ما هذا منك؟ قال: وكانوا يتوقعون ظهور نيب من قريش، فقال لعمه

  .ةإين ألحبسه الذي بشر به عيسى؛ فإن زمانه قد قرب فاحتفظ به، فرده إىل مك: هو ابن أخي، قال
. مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهد مع عمومته حرب الفجار، يوم خنلة، وهو من أعظم أيام الفجار

والفجار حرب كانت بني قريش ومعها كنانة، وبني قيس وقد ذكرناه يف الكامل، وهو من أعظم أيام العرب، وكان 
  .أو ما يقارهبايناوهلم النبل وحيفظ متاعهم، وكان عمره يومئذ حنو عشرين سنة 

مل : إنه شهد يوم مشطة أيضاً وهو من أعظم أيام الفجار وكانت اهلزمية فيه على قريش وكنانة، قال الزهري: وقيل
يشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا اليوم، ولو شهده مل تنهزم قريش، وهذا ليس بشيء؛ فإن رسول اهللا 

  .وم أحد، وكثر القتل فيهمصلى اهللا عليه وسلم قد اهنزم أصحابه عنه ي

  ذكر تزوج رسول اهللا



  خدجية وذكر أوالده

وكانت خدجية بنت خويلد امرأة ذات شرف ومال، تستأجر له الرجال، : وأخربنا يونس عن ابن إسحاق قال: قال
عظم أو تضارهبم بشيء جتعله هلم منه، فلما بلغها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه، و

ميسرة، فقبله منها : أمانته، وكرم أخالقه، بعثت إليه، فعرضت عليه أن خيرج يف ماهلا إىل الشام مع غالم هلا يقال له
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخرج يف ماهلا إىل الشام، فرآه راهب امسه نسطور، فأخرب ميسرة أنه نيب هذه 

واشترى ما أراد، مث أقبل قافالً، فلما قدم مكة على خدجية مباهلا باعته األمة، مث باع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فأضعف أو قريباً، وحدثها ميسرة عن قول الراهب، فأرسلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين قد رغبت 

فيك، لقرابتك مين، وشرفك وأمانتك، وحسن خلقك، وصدق حديثك، وعرضه عليه نفسها، فخطبها وتزوجها 
  . -رضي اهللا عنها  -وقد ذكرنا ذلك يف ترمجة خدجية . ى اثنيت عشرة أوقية ونش األوقية وأربعون درمهاًعل

وولد له من الولد بناته كلهن، وأوالده الذكور كلهم من خدجية إال إبراهيم؛ فأما البنات فزينب ورقية وأم كلثوم 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكىن، والطاهر وأما الذكور فالقاسم، وبه كان ر -رضي اهللا عنهن  -وفاطمة 

القاسم وعبد اهللا وهو الطاهر : القاسم والطاهر، وعبد اهللا وهو الطيب؛ ألنه ولد يف اإلسالم، وقيل: والطيب وقيل
وقد ذكرت يف خدجية . والطيب، فمات القاسم مبكة وهو أول من مات من ولده، مث عبد اهللا قاله الزبري بن بكار

  .أكثر من هذا -رضي اهللا عنهن  - ويف بناته
  .غري ذلك: وملا تزوج خدجية كان عمره مخساً وعشرين سنة، وكانت هي ابنة أربعني سنة، وقيل

  ذكر بناء الكعبة

  ووضع رسول اهللا احلجر األسود

ابون كانت الكعبة رضماً فوق القامة، فأرادت قريش أن يهدموها ويرفعوها ويسقفوها، وكانوا يه: قال ابن إسحاق
هدمها، فاتفق أن نفراً من قريش سرقوا كنز الكعبة، وكان يكون يف جوف الكعبة، وكان البحر قد ألقى سفينة إىل 

جدة لرجل من الروم، فتحطمت، فأخذوا خشبها فأعدوه لسقفها، فاجتمعت قريش على هدمها، وذلك بعد الفجار 
ن مخس وثالثني سنة، فلما أمجعوا على هدمها قام أبو خبمس عشرة سنة، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ ذاك اب

وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم، وهو جد سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب، فتناول حجراً من 
يا معشر قريش، ال تدخلن يف بنياهنا من كسبكم إال طيباً، وال : الكعبة فوثب من يده فرجع إىل موضعه، فقال

  .مهر بغي، وال رباً وال مظلمةتدخلوا فيها 
  .إن الوليد بن املغري قال هذا: وقيل

فهدموها واقتسمت قريش عمارة البيت، فكان الباب لبين عبد مناف وبين زهرة، وكان ما بني الركن األسود 
أسد، واليماين لبين خمزوم وتيم وقبائل من قريش، وكان ظهرها لسهم ومجح، وكان شق احلجر لبين عبد الدار وبين 

وبين عدي بن كعب؛ فبنوا حىت بلغ البناء موضع الركن، فكانت كل قبيلة تريد أن ترفعه حىت جتاذبوا وختالفوا 
يا معشر قريش، اجعلوا بينكم أول من : وأعدوا للقتال، فبقوا أربع ليال أو مخس ليال، فقال أبو أمية املخزومي

هذا : ، دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوايدخل من باب املسجد، فلما توافقوا على ذلك ورضوا به



هلموا ثوباً، فأتوه به، فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه : األمني قد رضينا به، فلما انتهى إليهم أخربوه اخلرب، فقال
به موضعه، لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، مث ارفعوا مجيعاً، فرفعوه حىت إذا بلغوا : وسلم الركن فيه بيده، مث قال

  .وضعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده، مث بىن عليه
  .األمني، قبل أن يوحى إليه: وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمى يف اجلاهلية

  .كان سبب بنائها أن السيل مأل الوادي، ودخل الكعبة فتصدعت، فبنتها قريش: وقيل
ة بن املغرية، وكانت هذه فضيلة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن الذي أشار بأول من يدخل أبو حذيف: وقيل

  .على سائر قريش، ومما قدمه اهللا قبل املبعث من الكرامة

  ذكر املبعث

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وله أربعون سنة، وذلك يف ملك أبرويز بن هرمز بن كسرى أنوشروان : قالوا
  .ملك الفرس

  .ه اهللا، عز وجل، وله ثالث وأربعون سنة، فأقام مبكة عشراً وباملدينة عشراًبعث: وقال ابن املسيب
  .بعثه اهللا وله أربعون سنة، فأقام مبكة ثالث عشرة سنة، وباملدينة عشراً: وقال ابن إسحاق

فأظهر " وأنذر عشريتك األقربني : " إنه كتم أمره ثالث سنني، فكان يدعو مستخفياً إىل أن أنزل اهللا تعاىل: وقيل
  .الدعوة

  .بعثه اهللا، عز وجل، نبياً يوم االثنني لثمان من ربيع األول سنة إحدى وأربعني من عام الفيل: قال أبو عمر
أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس عن ابن إسحاق، حدثين عبد امللك بن عبد اهللا بن أيب سفيان 

ض أهل العلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أراد اهللا كرامته عن بع -وكان واعية  -بن جارية الثقفي 
وابتدأه بالنبوة؛ فكان ال مير حبجر وال شجر إال سلم عليه ومسع منه، فيلتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلفه، 

  .ول اهللالسالم عليك يا رس: وعن ميينه ومشاله، فال يرى إال الشجر وما حوله من احلجارة، وهي تقول

وأخربنا غري واحد بإسنادهم عن حممد بن إمساعيل، أخربنا حيىي بن بكري، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، 
أول ما بدئ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا : " عن عروة بن الزبري، عن عائشة أهنا قالت

ل فلق الصبح، مث حبب إليه اخلالء؛ فكان خيلو بغار حراء فيتحنث الصاحلة يف النوم؛ كان ال يرى رؤيا إال جاءت مث
ما أنا : اقرأ، فقال: الليايل ذوات العدد، حىت جاءه احلق، وهو يف غار حراء، فجاءه امللك فقال -وهو التعبد  -فيه 

فأخذين فغطين : لما أنا بقارئ قا: اقرأ، فقلت: فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد، مث أرسلين، فقال: بقارئ، قال
اقرأ : " ما أنا بقارئ، فأخذين فغطين الثالثة، مث أرسلين فقال: اقرأ، قلت: الثانية حىت بلغ مين اجلهد، مث أرسلين فقال

فرجع هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربك األكرم 
  .ر احلديث يف ذهاهبا إىل ورقة بن نوفليرجف فؤاده، فدخل على خدجية، وذك

  " .يا أيها املدثر " أن أول ما نزل من القرآن : وروي عن جابر بإسناد صحيح
فابتدئ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالتنزيل يوم : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال

وما : " وقال تعاىل. إىل آخر اآلية" لذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان ا" اجلمعة يف رمضان بقول اهللا، عز وجل، 
وذلك ملتقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملشركني يوم بدر " أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان 



  .صبيحة اجلمعة لسبع عشرة مضت من رمضان
ول أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حدثين مكح: وقال يونس عن بشر بن أيب حفص الكندي الدمشقي قال

  " .ال يغادرنك صيام يوم االثنني، فإين ولدت يوم االثنني، وأوحي إيل يوم االثنني، وهاجرت يوم االثنني : " لبالل
مث إن جربيل عليه السالم علم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الوضوء، والصالة ركعتني، فأتى خدجية فأخربها، 

  .كانت الصالة الضحى والعصر: لت ركعتني معه، وقيلفتوضأت وص
مث دعا الناس إىل اإلسالم، وقد ذكرنا أول من أسلم يف أيب بكر، وعلي، وزيد بن حارثة، واستجاب له نفر من 
إن : " الناس سراً حىت كثروا فظهر أمرهم، والوجوه من كفار قريش غري منكرين ملا يقول، وكان إذا مر هبم يقولون

فلم يزالوا كذلك، حىت أظهر عيب آهلتهم، وأخربهم أن آباءهم ماتوا على الكفر " يكلم من السماء  حممداً
والضالل، وأهنم يف النار، فعادوه وأبغضوه، وآذوه، وكان أصحابه إذا صلوا انطلقوا إىل األودية وصلوا سراً، وملا 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا خاف أظهرت قريش عداوته حدب عليه أبو طالب عمه ونصره ومنعه، مث إن ر
كفار قريش، اختفى هو ومن معه يف دار األرقم بن أيب األرقم املخزومي إىل أن أسلم عمر فخرجوا، ووثبت قريش 

بالل، وعمار، وصهيب وغريهم، مث إن : على من فيها من املستضعفني فعذبوهم، وذكرنا ذلك يف أمسائهم مثل
ة هجرتني على ما نذكره، إن شاء اهللا تعاىل، وأرادت قريش قتل رسول اهللا صلى اهللا املسلمني هاجروا إىل احلبش

على أن يقاطعوا بين هاشم وبين املطلب . عليه وسلم وأن يترك أبو طالب بينهم وبينه، فلم يفعل؛ فكتبوا صحيفة
  .نذكره، إن شاء اهللا تعاىلومن أسلم معهم وال يناكحوهم وال يبايعوهنم وال يكلموهم وال جيلسوا إليهم؛ على ما 

  ذكر وفاة خدجية وأيب طالب

  وذهاب رسول اهللا إىل الطائف وعوده

ويف السنة العاشرة " . مازالت قريش كاعة عين حىت مات عمي أبو طالب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
سنة، مث توفيت بعده خدجية النصف من شوال تويف أبو طالب وكان عمره بضعاً ومثانني : أول ذي القعدة وقيل

مخسون يوماً ودفنها رسول اهللا صلى اهللا عليه : كان بينهما شهر ومخسة أيام، وقيل: بثالثة أيام، وقيل بشهر، وقيل
إهنا ماتت قبل أيب طالب وكان عمرها مخساً وستني : وسلم باحلجون، ومل تكن الصالة على اجلنائز يومئذ، وقيل

اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ما تزوجها أربعاً وعشرين سنة وستة أشهر، وكان موهتا سنة، وكان مقامها مع رسول 
  .قبل اهلجرة بسنة، واهللا أعلم: قبل اهلجرة بثالث سنني وثالثة أشهر ونصف، وقيل

 ما ماتت خدجية إال بعد اإلسراء، وبعد أن صلت الفريضة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وملا اشتد: قال عروة
إنكم لن تزالوا خبري ما مسعتم قول حممد واتبعتم أمره؛ فاتبعوه وصدقوه : بأيب طالب مرضه دعا بين عبد املطلب فقال

  .ترشدوا

مث إن خدجية وأبا طالب ماتا يف عام : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري عن ابن إسحاق قال
املصائب، وكانت خدجية وزير صدق على اإلسالم،  -عليه وسلم صلى اهللا  -واحد؛ فتتابعت على رسول اهللا 

  .حىت ماتت -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان يسكن إليها، ومل يتزوج عليها رسول اهللا 
وملا توفيا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف لثالث بقني من شوال سنة عشر من املبعث، ومعه مواله 

إىل اإلسالم؛ فآذته ثقيف ومسع منهم ما يكره، وأغروا به سفاءهم وذكرنا القصة يف عداس زيد بن حارثة، يدعوهم 



وغريه، وملا عاد من الطائف أرسل إىل املطعم بن عدي يطلب منه أن جيريه، فأجاره فدخل املسجد معه، وكان 
ليلة خلت من ذي يشكرها له، وكان دخوله من الطائف لثالث وعشرين  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

  .القعدة

  ذكر اإلسراء

من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى، وقد اختلفوا يف املكان الذي  -صلى اهللا عليه وسلم  -أسري برسول اهللا 
املدينة كلها : كان يف بيت أم هانئ ومن قال هذين قال: كان يف بيته، وقيل: وقيل. املسجد: أسري به منه فقيل

  .مسجد
الوقت الذي أسري به، فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه أسري به ليلة سبع من ربيع األول واختلفوا يف 

وقال . قبل اهلجرة بستة أشهر: وقال السدي. أسري به قبل اهلجرة بسنة: قبل اهلجرة بسنة، وقال ابن عباس وأنس
  .أسري به يف رجب: قيلأسري به لسبع عشرة من رمضان قبل اهلجرة بثمانية عشر شهراً، و: الواقدي

أخربنا أبو الفرج حممد بن عبد الرمحن بن أيب العز الواسطي، واحلسني بن صاحل بن فناخسرو التكرييت وغريمها، 
حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا مهام بن حيىي، حدثنا قتادة، عن أنس بن : قالوا بإسنادهم عن حممد بن إمساعيل قال
بينما أن يف : " حدثهم عن ليلة أسري به قال -صلى اهللا عليه وسلم  -هللا مالك، عن مالك بن صعصعة أن نيب ا

فشق ما بني هذه إىل هذه فقلت : مضطجعاً إذ أتاين آت فقد قال، ومسعته يقول -ورمبا قال يف احلجر  -احلطيم 
من ذهب ما يعين؟ قال من ثغرة حنره إىل شعرته فاستخرج قليب، مث أتيت بطست  -وهو إىل جنيب  -للجارود 

هو : مملوءة إمياناً فغسل قليب، مث حشي مث أعيد، مث أتيت بدابة دون البغل وفوق احلمار أبيض، فقال له اجلارود
نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق يب جربيل حىت أتى السماء : الرباق يا أبا محزة؟ قال
: نعم، قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: قيل -حممد : معك؟ قال ومن: جربيل قيل: من هذا؟ قال: الدنيا، فاستفتح قيل

  " .مرحباً، فنعم اجمليء جاء 
مب أمرت؟ : فمررت على موسى فقال يل: " وذكر احلديث يف صعوده إىل السماء السابعة إىل سدرة املنتهى قال

ل قبلك، فارجع إىل إن أمتك ال تستطيع ذلك؛ قد جربت بين إسرائي: قال. أمرت خبمسني صالة كل يوم: قلت
ربك فسله التخفيف ألمتك فرجعت فوضع عين عشراً، فرجعت إىل موسى، فقال مثله، فرجعت فوضع عين عشراً، 

فلم أزل بني ريب وموسى حىت جعلها مخساً، فقال . إن أمتك ال تطيق ذلك: فرجعت إىل موسى فأخربته، فقال
: قد سألت ريب حىت استحييت، فلما جاوزت نادى منادقلت : إن أمتك ال تطيق ذلك فسله التخفيف، قال: موسى

  " .قد أمضيت فريضيت، وخففت عن عبادي 
فرض على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصالة ركعتني ركعتني مث : قال أمحد بن حيىي بن جابر البالذري قالوا

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أمتت صالة املقيم أربعاً، وبقيت صالة املسافر على حاهلا، وذلك قبل قدوم رس
  .املدينة مهاجراً بشهر

  اهلجرة إىل املدينة

ملا بايعت األنصار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ما نذكره، إن شاء اهللا تعاىل، أمر أصحابه فهاجروا إىل 
ثور، فأقاما به ثالثة،  املدينة، وبقي هو وأبو بكر وعلي فخرج هو وأبو بكر مستخفيني من قريش فقصدا غاراً جببل



وقيل أكثر من ذلك؛ مث سارا إىل املدينة ومعهما عامر بن فهرية موىل أيب بكر، ودليلهم عبد اهللا بن اريقط، وكان 
وكان قدوم . مقامه مبكة عشر سنني، وقيل ثالث عشرة سنة، وقيل مخس عشرة سنة، واألكثر ثالث عشرة سنة

دينة يف قول ابن إسحاق يوم االثنني الثنيت عشرة خلت من ربيع األول، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل امل
  .خرج من الغار أول ربيع األول، وقدم املدينة الثنيت عشرة خلت منه يوم اجلمعة، واهللا تعاىل أعلم: الكليب

  ذكر احلوادث بعد اهلجرة

طيب طلحة بن أيب منصور احلسني بن أيب ذر أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء األصبهاين، أخربنا األديب أبو ال
الصاحلاين، أخربنا جدي أبو ذر حممد بن إبراهيم سبط الصاحلاين، أخربنا أبو الشيخ احلافظ، حدثنا ابن أيب حامت، 

حدثنا الفضل بن شاذان، حدثنا حممد بن عمرو زنيج، حدثنا أبو زهري، حدثنا احلجاج بن أيب عثمان الصواف عن 
غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إحدى وعشرين غزوة بنفسه، شهدت منها تسع : جابر قال أيب الزبري عن

  .عشرة غزوة وغبت عن اثنتني
فجميع ما غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده، عن يونس عن ابن إسحاق قال

  .وسلم بنفسه ست وعشرون غزوة
وكان آخر غزوة غزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه : وهي األبواء؛ قال ابن إسحاق" ودان  "وأول غزوة غزاها 

وكانت سرايا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وسلم حىت قبضه اهللا تعاىل تبوك، وباإلسناد عن ابن إسحاق قال
  .وبعوثه فيما بني أن قدم املدينة إىل أن قبضه اهللا مخسة وثالثني من بعث وسرية

  .يف السنة األوىل من اهلجرة بعد شهر من مقدمة املدينة، جعلت الصالة أربع ركعات، وكانت ركعتنيو
وفيها صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلمعة ملا ارحتل من قباء إىل املدينة، صالها يف طريقه يف بين سامل وهي 

  .أول مجعة صليت، وخطبهم وهي أول خطبة يف اإلسالم
  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسجده ومساكنه ومسجده قباءوفيها بىن ر

  .وفيها أري عبد اهللا بن زيد األذان، فعلمه بالل املؤذن
  .وفيها آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني املهاجرين واألنصار، بعد مثانية أشهر

  .ويف السنة الثانية كانت غزوة بدر العظمة يف شهر رمضان
  .، فرض صوم رمضان، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بزكاة الفطروفيها، يف شعبان

  .وفيها، يف شعبان، أيضاً صرفت القبلة عن البيت املقدس إىل الكعبة، وقيل يف رجب
  .وفيها فرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومني

  .ح بيده شاتني، وقيل شاةوفيها ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، وخرج بالناس إىل املصلى، وذب
  .ويف السنة الثالثة كانت غزوة أحد يف شوال، وفيها، وقيل سنة أربع، حرمت اخلمر يف ربيع األول
إن فيها قصرت : ويف سنة أربع صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة اخلوف يف غزوة ذات الرقاع، وقيل

  .الصالة
  .اليهودي واليهودية والقصة معروفةوفيها رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .وفيها نزلت آية التيمم
  .ويف سنة مخس نزلت آية احلجاب يف ذي القعدة



وفيها كانت " إن اهللا عز وجل يستعتبكم فأعتبوه : " وفيها زلزلت املدينة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .غزوة اخلندق

  .بين املصطلقويف سنة ست قال أهل اإلفك ما قالوا يف غزوة 
  " .لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل : " وفيها قال عبد اهللا بن أيب ابن سلول رأس املنافقني

  .وفيها كسفت الشمس، فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الكسوف وهي أول ما صليت
  .حلديبية، وبايع بيعة الرضوان حتت الشجرةوفيها يف ذي القعدة اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرة ا

يا رسول اهللا، : وفيها قحط الناس فاستسقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتاهم املطر ودام، فقال له رجل
فانقشع " اللهم، حوالينا وال علينا : " انقطعت الطرق وهتدمت املنازل؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .السحاب عن املدينة
وفيها سابق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الرواحل، فسبق قعود لرجل من العرب القصواء ناقة رسول اهللا 

حق : " صلى اهللا عليه وسلم ومل تكن تسبق قبلها، فاشتد ذلك على املسلمني، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .على اهللا أن ال يرفع شيئاً من الدنيا إىل وضعه 

  .يها أيضاً سابق بني اخليل، فسبق فرس أليب بكر فأخذ السبق؛ وهذان أول مسابقة كانت يف اإلسالموف
ويف سنة سبع اعتمر رسول اهللا عمرة القضاء، قضاء عن عمرة احلديبية، حيث صده املشركون، فاضطبع فيها 

  .رسول اهللا واملسلمون ورملوا، وهو أول اضبطاع ورمل كان يف اإلسالم
  .نت غزوة خيربوفيها كا

  .وفيها سم صلى اهللا عليه وسلم، مسته امرأة امسها زينب امرأة سالم بن مشكم، أهدت له شاة مسمومة فأكل منها
كسرى وقيصر والنجاشي وملك غسان وهوذة بن : وفيها بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرسل إىل امللوك

  . وختم به الكتب اليت سريها إىل امللوكعلي، واختذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلامت

  .وفيها حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلوم احلمر األهلية، ومتعة النساء يوم خيرب
ويف سنة مثان عمل منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخطب عليه، وكان خيطب إىل جزع فحن اجلذع حىت مسع 

  .سكن، وهو أول منرب عمل يف اإلسالمالناس صوته، فنزل إليه فوضع يده عليه ف
  .وفيها أقاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالً من هذيل برجل من بين ليث، وهو أول قود كان يف اإلسالم

وفيها فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة، وحصر الطائف، ونصب عليه املنجنيق وهو أول منجنيق نصب يف 
  .اإلسالم

  .رسول اهللا من نسائه، وأقسم أن ال يدخل عليهن شهراً، والقصة مشهورةويف سنة تسع آىل 
وفيها هدم رسول اهللا مسجد الضرار باملدينة، وكان املنافقون بنوه، وكان هدمه بعد عود رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم من تبوك
  .سمى سنة الوفودوفيها قدمت الوفود على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كل النواحي وكانت ت

وفيها العن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني عومير العجالين، وبني امرأته يف مسجده بعد العصر يف شعبان، 
  .وكان عومير قدم من تبوك فوجدها حبلى

ا وفيها يف شوال مات عبد اهللا بن أيب ابن سلول املنافق، فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يصل بعده
  " .وال تصل على أحد منهم مات أبداً " على منافق، ألن اهللا أنزل 



وفيها آمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر على احلج، فحج بالناس، وأمر علي بن أيب طالب أن يقرأ سورة 
هي آخر حجة براءة على املشركني وينبذ إليهم عهدهم، وأن ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان، و

  .حجها املشركون
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم والذين مل يبلغوا احللم منكم ثالث مرات " ويف سنة عشر نزلت 

  .وكانوا ال يفعلونه قبل ذلك" 
هلجرة إنه اعتمر معها، ومل حيج رسول اهللا بعد ا: وفيها حج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجة الوداع، وقيل

  .غريها

  ذكر صفته وشيء من أخالقه

  صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا أبو الفضل حممد بن : أخربنا احلسني بن توحن بن أبوية بن النعمان البارودي، وأمحد بن عثمان بن علي، قاال
و القاسم علي عبد الواحد بن حممد النيلي األصفهاين، أخربنا أبو القاسم أمحد بن منصور اخلليلي البلخي، أخربنا أب

بن أمحد بن حممد اخلزاعي، أخربنا أبو سعيد اهليثم بن كليب الشاشي، حدثنا حممد بن عيسى بن سورة الترمذي، 
حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا مجيع بن عمر بن عبد الرمحن العجلي، حدثين رجل من ولد أيب هالة زوج خدجية، 

سألت خايل هند بن أيب هالة، وكان : بن علي رضي اهللا عنهما قال أبا عبد اهللا، عن ابن أيب هالة، عن احلسن: يكىن
كان رسول : وصافاً، عن حلية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف يل منها شيئاً أتعلق به، فقال
ر من املشذب، اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخماً مفخماً، يتألأل وجهه تلؤلؤ القمر ليلة البدر، أطول من املربوع وأقص

عظيم اهلامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيصته فرق، وإال فال جياوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، 
واسع اجلبني، أزج احلواجب سوابغ يف غري قرن، بينهما عرق يدره الغضب أقىن العرنني، له نور يعلوه، حيسبه من مل 

ليع الفم، مفلج األسنان، دقيق املسربة، كأن عنقه جيد دمية يف صفاء يتأمله أشم، كث اللحية، سهل اخلدين، ض
الفضة، معتدل اخللق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر، بعيد ما بني املنكبني، ضخم الكراديس، أنور املتجرد، 

واملنكبني موصول ما بني السرة واللبة بشعر جيري كاخلط، عاري الثديني والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعني 
وأعايل الصدر، رحب الراحة، شثن الكفني والقدمني، سائل األطراف، أو سائن األطراف، مخصان، األمخصني مسيح 

القدمني ينبو عنهما املاء إذا زال زال قلعاً خيطو تكفياً، وميشي هوناً ذريع املشية، إذا مشى كأمنا ينحط من صبب، 
ره إىل األرض أطول من نظره إىل السماء، جل نظره املالحظة يسوق وإذا التفت التفت مجيعاً، خافض الطرف، نظ

  .أصحابه، يبدر من لقي بالسالم
وحدثنا حممد بن عيسى، وأمحد بن عبدة الضيب، وعلي بن حجر، وأبو جعفر حممد بن احلسني وهو ابن أيب : قال

غفرة، حدثنا إبراهيم بن حممد من ولد حليمة، املعىن واحد، قالوا حدثنا عيسى بن يونس، عن عمر بن عبد اهللا موىل 
  :علي بن أيب طالب قال

مل يكن بالطويل املمغط وال بالقصري : كان علي رضي اهللا عنه إذا وصف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ثم كان املتردد، كان ربعة من القوم، مل يكن باجلعد القطط وال بالسبط، كان جعداً رجالً، ومل يكن باملطهم وال باملكل

يف وجهه تدوير أبيض مشرب، أدعج العينني أهدب األشفار، جليل املشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شئن الكفني 



والقدمني، إذا مشى تقلع كأمنا ينحط من صبب، إذا التفت التفت معاً، بني كتفيه خامت النبوة، وهو خامت النبيني، 
كة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أجرأ الناس صدراً وأصدق الناس هلجة، وألينهم عري

  .مل أر قبله وال بعده مثله صلى اهللا عليه وسلم: أحبه، يقول ناعته
أخربنا حيىي بن حممد بن سعد األصفهاين، أخربنا أبو الطيب طلحة بن أيب منصور احلسني بن أيب الصاحلاين، أخربنا 

حلاين الواعظ، أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر أبو الشيخ، جدي أبو ذر حممد بن إبراهيم سبط الصا
وحدثنا إسحاق : قال أبو الشيخ" ح " حدثنا حممد بن العباس بن أيوب، حدثنا عبيد بن إمساعيل اهلباري من كتابه 

د أيب هالة زوج حدثنا مجيع بن عمر العجلي، حدثين رجل من بين متيم من ول: بن مجيل حدثنا سفيان بن وكيع قاال
كان : سألت خايل عن دخول النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: خدجية عن ابن أيب هالة عن احلسن بن علي قال

جزءاً هللا، عز وجل، وجزءاً : دخوله لنفسه مأذوناً له يف ذلك، فكان إذا أوى إىل منزله جزأ دخوله ثالثة أجزاء
  .الناس، فريد ذلك على العامة باخلاصة، وال يدخر عنهم شيئاً ألهله وجزءاً لنفسه، مث جيعل جزأه بينه وبني

فكان من سريته يف جزء األمة إيثار أهل الفضل على قدر فضائلهم يف الدين، فمنهم ذو احلاجة، ومنهم ذو 
احلاجتني، ومنهم ذو احلوائج فيتشاغل هبم ويشغلهم فيما يصلحهم واألمة عن مسألتهم وإخبارهم بالذي ينبغي هلم، 

ليبلغ الشاهد الغائب، وأبلغوين حاجة من ال يقدر على إبالغي حاجته؛ فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من ال : " ويقول
ال يذكر عنده إال ذلك وال يقبل من أحد غريه، يدخلون رواداً وال " يستطيع إبالغها إياه ثبت اهللا قدميه يوم القيامة 

  .يتفرقون إال عن ذواق وخيرجون أدلة
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيزن لسانه إال فيما يعنيه : كيف كان يصنع فيه؟ فقال: ألته عن خمرجهفس: قال

أو يعنيهم، ويؤلفهم وال ينفرهم، ويكرم كرمي كل قوم ويوليه عليهم، وحيذر الناس وحيترس منهم، من غري أن يطوي 
. الناس، حيسن احلسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيهعن أحد منهم بشره وال خلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل عما يف 

معتدل األمر غري خمتلف، ال مييل خمافة أن يغفلوا ومييلوا، ال يقصر عن احلق وال يتجاوزه، الذين يلونه من الناس 
  .خيارهم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال جيلس وال يقوم إال على ذكر اهللا عز وجل، وال كان ر: فسألته عن جملسه فقال
يوطن األماكن وينهي عن إيطاهنا وإذا انتهى إىل قوم جلس حيث ينتهي به اجمللس، ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه 

ره حىت يكون هو نصيبه، ال حيسب أحد من جلسائه أن أحداً أكرم عليه منه؛ من جالسه أو قاومه حلاجة ساي
املنصرف، ومن سأله حاجة مل ينصرف إال هبا، أو مبيسور من القول، قد وسع الناس خلقه فصار هلم أباً، وصاروا 

عنده يف احلق سواء، جملسه جملس حلم وحياء وصرب وأمانة وصدق، ال ترفع فيه األصوات وال تؤبن فيه احلرم، وال 
وى، متواضعني يوقرون فيه الكبري ويرمحون فيه الصغري، ويؤثرون ذا احلاجة تنثى فلتاته، معتدلني يتواصون فيه بالتق

  .وحيفظون الغريب
  :كيف كانت سريته يف جلسائه؟ قال: قلت

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دائم البشر، سهل اخللق، لني اجلانب، ليس بفظ وال غليظ وال سخاب يف 
تغافل عما ال يشتهي، وال يؤيس منه وال حيبب فيه، قد ترك نفسه من األسواق، وال فاحش وال عياب وال مداح، ي

كان ال يذم أحداً وال يعريه، وال يطلب عورته، وال : املراء، واإلكثار، وما ال يعينه، وترك الناس من ثالث: ثالث
، وال يتنازعون يتكلم إال فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه، كأمنا على رؤوسهم الطري، وإذا سكت تكلموا

عنده احلديث، من تكلم أنصتوا له حىت يفرغ، حديثهم عنده حديث أوهلم، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما 



إذا رأيتم : يتعجبون منه، ويصرب للغريب على اجلفوة يف منطقه ومسألته؛ حىت كان أصحابه يستجلبوهنم فيقول
من مكافئ، وال يقطع على أحد حديثه حىت جيوز فيقطعه بنهي أو طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، وال يقبل الثناء إىل 

  .قيام
على احللم، : كان سكوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أربع: فسألته كيف كان سكوته؟ فقال: قال

فىن، واحلذر، والتقدير، والتفكري؛ فأما تقديره ففي تسوية النظر واالستماع من الناس، وأما تفكريه ففيما يبقى وي
أخذه باحلسن ليقتدى به، وتركه : ومجع له احللم والصرب، فكان ال يغضبه شيء وال يستفزه، ومجع له احلذر يف أربعة

  .القبيح ليتناهى عنه، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته، والقيام فيما هو خري هلم، وفيما مجع هلم خري الدنيا واآلخرة

  تفسري غريبه

  .مجيالً مهيباً، مع متام كل ما يف الوجه، من غري ضخامة وال نقصان أي كان: كان فخماً مفخماً
املفرط يف الطول وال عرض له، وأصله النخلة إذا جردت عن سعفها كانت أفحش يف الطول، يعين أن : واملشذب

  .طوله يناسب عرضه
  .أي تام الرأس يف تدويره: وقوله عظيم اهلامة

  .بني القطط والسبط: والرجل
إن تفرق شعره بعد ما مجعه وعقصه : عيلة مبعىن مفعولة، وهي الشعر اجملموع يف القفا من الرأس، يريدوالعقيصة ف

  .كان هذا أول اإلسالم مث فرق شعره بعد: وترك كل شيء يف منبته، وقال ابن قتيبة -بتخفيف الراء  -فرق 
محرة، وال تناقض يعين ما ظهر منه  أبيض مشرباً: هو األنور األبيض املشرق، وجاء يف احلديث اآلخر: واألزهر

  .للشمس مشرب محرة، وما مل يظهر فهو أزهر
أزج احلواجب يف غري قرن، يعين أن حاجبيه طويلة سابقة غري مقترنة، أي ملتصقة يف وسط أعلى األنف، بل : وقوله

وكنا " قال اهللا تعاىل والبلج بياض بني احلاجبني، وإمنا مجع احلواجب ألن كل اثنني فما فوقهما مجع؛ : هو أبلج
  .يعين داود وسليمان، وأمثاله كثري" حلكمهم شاهدين 

  .بينهما عرق يدره الغضب أي إذا غضب النيب امتأل العرق دماً فريتفع: وقوله
الدقيق األنف املرتفعه يعين أن : طول يف األنف مع دقة األرنبة، واألشم: األنف والقنا: أقىن العرنني، فالعرنني: وقوله
  .قنا الذي فيه ليس مبفرطال

  .يريد أسيل اخلدين: ليس فيهما نتوء وارتفاع، وقال بعضهم: سهل اخلدين، يريد
  .أي املتفرقة: أي الواسع وكانت العرب تستحسنه، واألسنان املفلجة: والضليع الفم

  .الصورة: والدمية. العنق: واجليد. الشعر ما بني اللبة إىل السرة: واملسربة
  .كل شيء من بدنه يناسب ما يليه يف احلسن والتمام: اخللق أي معتدل: وقوله
أي ليس بطنه مرتفعاً : سواء البطن والصدر: املمتلئ حلماً غري متسرخ، وقوله: التام اللحم، واملتماسك: والبادن

  .ولكنه مساو لصدره
  .والكراديس، رؤوس العظام مثل الركبتني واملرفقني وغريمها

  .الثياب من البدن فيتجرد عنها يف بعض األحيان يصفها بشدة البياض أي ما تستره: واملتجرد
مخصان األمخصني فاألمخص وسط : وقوله. الغليظ: والشن. يكنون به عن السخاء والكرم: رحب الراحة: وقوله



  .القدم من أسفل، يعين أن أمخصه مرتفع من األرض تشبيهاً باخلمصان، وهو ضامر البطن
  .أي ظهر قدميه ممسوح أملس ال يقف عليه املاء: وقوله مسيح القدمني

يزول قالعاً لرجله من األرض، وقال بعض : زال قلعاً إن روي بفتح القاف كان مصدراً مبعىن الفاعل، أي: وقوله
أهل اللغة بضم القاف، وحكى أبو عبيد اهلروي أنه رأى خبط األزهري بفتح القاف وكسر الالم؛ غري أن املعىن فيه 

  .، وأنه عليه السالم كان ال خيط األرض برجليهما ذكرناه
  .مييد يف مشيته: تكفياً، أي: وقوله

كان ميشي : السريع املشي، وقد كان يتثبت يف مشيته ويتابع اخلطو ويسبق غريه، وورد يف حديث آخر: والذريع
  .م بني يديهأي يقدمه: يسوق أصحابه: احلدور وقوله: على هينة وأصحابه يسرعون فال يدركونه، والصبب

  .إنه كان يتشدق يف كالمه، بأن يفتح فاه كله ويتقعر يف الكالم: يفتتح الكالم وخيتمه بأشداقه، قيل: وقوله
  .أي أعرض، وترد مبعىن جد وانكمش: وأشاح
ن يعين أن اخلاصة تصل إليه فتستفيد منه، مث يردون ذلك إىل العامة، وهلذا كا: فريد ذلك على العامة باخلاصة: وقوله
  .ليليين منكم أولوا األحالم والنهي: يقول

أكثر الرواة على فتح الياء والذال والتخفيف، يعين حيترس منهم، وإن روي بضم الياء وتشديد الذال : حيذر الناس
  .إنه حيذر بعض الناس من بعض: وكسرها فله معىن، أي

  .يه، وقد فسره ما بعدهيعين ال يتخذ لنفسه جملساً ال جيلس إال ف: ال يوطن األماكن: وقوله
  .أي قام معه: قاومه
ال تذكر، والفلتات هو ما يبدر من : وال تنثى فلتاته أي: ال يذكرن بسوء، وقوله: ال تؤبن فيه احلرم، أي: وقوله

  .الرجل، واهلاء عائدة إىل اجمللس
  .األصل فيه الطعام إال أن املفسرين محلوه على العلم: وقوله ال يتفرقون إال عن ذواق

هو انفعل فأدغم، : مدها مداً شديداً، فعلى هذا هو فعل، وقيل: متغط يف نشابته: الذاهب طوالً، يقال: واملمغط
  .مغطه وامتغط أي امتد: يقال

املكلثم من الوجه القصري احلنكي الداين اجلبهة : البادن الكثري اللحم، واملكلثم املدور الوجه، وقيل: واملطهم
يف وجهه تدوير وقوله سهل اخلدين أنه مل يكن باألسيل جداً، وال املدور : بني هذا وبني قوله املستدير الوجه، واجلمع

  .مع إفراط التدوير، بل كان بينهما، وهو أحسن ما يكون

  ذكر مجل من أخالقه ومعجزاته

  صلى اهللا عليه وسلم

اه، وكان أزهد الناس؛ ال جيد يف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعبد الناس، قام يف الصالة حىت تفطرت قدم
  .أكثر األوقات ما يأكل، وكان فراشه حمشواً ليفاً، ورمبا كان كساء من شعر

كان عند النيب صلى اهللا عليه : " وكان أحلم الناس حيب العفو والستر ويأمر هبما، وكان أجود الناس؛ قالت عائشة
إذا أصبحت فضعها يف : ه النوم، فسألته فأخربها، فقالتوسلم ستة دنانري فأخرج أربعة وبقي ديناران، فامتنع من

  .ال: وما سئل شيئاً قط فقال" ومن يل بالصبح : مواضعها، فقال



" كنا إذا امحر البأس اتقينا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان أقربنا إىل العدو : " وكان أشجع الناس؛ قال علي
.  

الوليدة من والئد املدينة تأخذ بيده يف حاجتها، فال يفارقها حىت تكون  وكان متواضعاً يف شرفه وعلو حمله؛ كانت
  .لبيك: هي اليت تنصرف، وما دعاه أحد إال قال

وكان طويل الصمت، ضحكه التبسم، وكان خيوض مع أصحابه إذا حتدثوا، فيذكرون الدنيا فيذكرها معهم، 
  .ويذكرون اآلخرة فيذكرها معهم

ما خري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : لسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح؛ قالت عائشةومل يكن فاحشاً وال جيزي ا
بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثاً أو قطيعة رحم؛ فإن كان إمثاً كان أبعد الناس منه، وما ضرت امرأة قط، 

  .وال ضرب خادماً، وال ضرب شيئاً قط إال أن جياهد
اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني فما سبين قط وال ضربين وال انتهرين وال عبس يف خدمت رسول : وقال أنس

  .دعوه فلو قدر لكان: وجهي، وال أمر بأمر فتوانيت فيه فعاتبين، فإن عتب أحداً من أهله قال
يطحن عن كان يرقع الثوب ويقم البيت، وخيصف النعل، و: " وكان أشد الناس لطفاً؛ وقالت عائشة رضي اهللا عنها

  .خادمه إذا أعيا
  .هذا القدر كاف، وتركنا أسانيدها اختصاراً

  معجزاته

  وأما معجزاته فهي أكثر من أن حتصى

  .إخباره عن عري قريش ليلة أسري به أهنا تقدم وقت كذا فكان كما قال: فمنها
  .ومنها ما أخربه به من قتل كفار قريش ببدر، وموضع كل واحد منهم فكان كذلك

  .ذ املنرب حن اجلذع الذي كان خيطب عنده حىت التزمه فسكنوملا اخت
  .ومنها أن املاء نبع من بني أصابعه غري مرة

  .وبورك يف الطعام القليل حىت كان يأكل منه الكثري من الناس، فعل ذلك كثرياً
  .وأمر شجرة باجمليء إليه فجاءت، وأمرها بالعود فعادت، وسبح احلصى بيده

مثل إخباره عن انتشار دعوته وفتح الشام ومصر وبالد الفرس : الغيوب، فوقع بعده كما قال ومنها ما أخرب به من
  .وعدد اخللفاء، وأن بعدهم يكون ملك وإخباره أن بعده أبا بكر وعمر

إن اهللا مقمصك قميصاً فإن أرادوك على خلعه فال ختلعه : " يدخل اجلنة على بلوى تصيبه، وقوله: وقوله عن عثمان
  .يعين جانب رأسه وحليته، فكان كذلك" لعلك تضرب على هذه فتختضب : " عين اخلالفة وقولهي" هلم 

  " .يصلح اهللا به بني فئتني عظيمتني : " وقوله عن ابنه احلسن
  " .تقتلك الفئة الباغية : " وقوله عن عمار

  .وإشارته بالوصف إىل املختار واحلجاج، إىل غري ذلك مما ال حيصى
الفيل وهو األمر اجملمع عليه وارجتاس إيوان كسرى، وإخبار أهل الكتاب بنبوته : من املعجزات منها وما ظهر مبولده

  .قبل ظهوره، إىل غري ذلك مما ال نطول به، ففي هذا كفاية



  ذكر لباسه وسالحه ودوابه

  صلى اهللا عليه وسلم

: ى اهللا عليه وسلم عمامة تسمىكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمي كل شيء له، فكان لرسول اهللا صل
  .السحاب

  .وكان يلبس حتت العمامة القالنس الالطية
  .الفتح: وكان له رداء امسه

  .سيف ورثه من أبيه، ومنها ذو الفقار، واملخذم، والرسوب، والقضيب: وكان له سيوف منها
  .ذات الفضول، وذات الوشاح، والبتراء، وذات احلواشي، واخلرنق: وكان له دروع

  .كان له منطقة من أدم مبشور، فيها ثالث حلق من فضةو
العنزة، وهي حربة صغرية شبه العكاز، وكانت حتمل معه يف العيد، جتعل بني يديه : املثوى، واسم حربته: واسم رحمه

  .البيضاء: يصلي إليها، وله حربة كبرية امسها
  .العرجون: وكان له حمجن قدر ذراع، وكان له خمصرة تسمى

  .املوتصلة: الكافور واسم نبله: الكتوم، واسم كنانته: م قوسهوكان اس
  .ذو السبوع: الزلوق، ومغفره: واسم ترسه

هو غري هذا : املرجتز، كان أبيض، وهو الذي اشتراه من األعرايب وشهد به خزمية بن ثابت وقيل: وكان له أفراس
وهو كميت، واللحيف، أهداه له ربيعة بن واهللا أعلم، وذو العقال، والسكب، وهو أدهم، والشحاء، والبحر، 

إن فروة أهدى له بغلة، وكان : مالعب األسنة، والزاز، أهداه له املقوقس، والظرب، أهداه له فروة اجلذامى، وقيل
  .سبحة؛ راهن عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاء سابقاً، فهش لذلك: له فرس امسه

ي بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم فكان يركبها، مث احلسن، مث احلسني، مث وكانت له بغلة امسها دلدل، أخذها عل
اإليلية، وكانت : حممد ابن احلنفية، فكربت وعميت، فدخلت مبطحة، فرماها رجل بسهم فقتلها، وبغلة يقال هلا

أن ينزى احلمري حنن نصنع لك مثلها، فإن أباها محار وأمها فرس فنهاه : حمذوفة طويلة فكانت تعجبه؛ فقال له علي
  .على اخليل

  .يعفور: عفري، وقيل: وكان له محار أخضر امسه
  .القصوار، وقيل مها صفتان لناقة واحدة، وقيل كان له غريها: العضباء، وأخرى تسمى: وكان له ناقة تسمى

  .اليمن: غوثة، وقيل غيثة، وعنز تسمى: وله شاة تسمى
  .ضببامل: الريان، واآلخر: وله قدحان، اسم أحدمها

الصادر، وله فسطاط : املخضب، يتوضأ منه، وله خمضب من شبه وله ركوة تسمى: وله تور من حجارة يقال له
املمشوق، ونعل : اجلامع، وقضيب من الشوحط يسمى: املدلة، ومقراض يسمى: الزكي، وله مرآة تسمى: يسمى
  .الصفراء، وكل هذه األمساء إما صفات، أو يسميها تفاؤالً هبا: يسميها

مسي به حلفر كانت يف : يعين يقطع الضريبة، وذو الفقار: وأما معانيها فالقضيب من أمساء السيف، فعيل مبعين فاعل
  .مسيت له لقصرها، وذات الفضول لطوهلا: متنه حسنة، والبتراء

  .داء يأخذ الدواب يف أرجلها، وتشدد القاف وختفف: حلسن صهيله، والعقال: واملرجتز



الفرس الذي اشتراه صلى اهللا عليه وسلم من الفزاري بعشر أواق، وأول مشاهده عليه يوم هو : والسكب قيل
أحد، وقيل إن الذي اشتراه من الفزاري املرجتز، ومعىن السكب الواسع اجلري وكذلك البحر، وكان أليب طلحة 

  .األنصاري
من اللز، : رض بذنبه لطوله، واللزازفعيل مبعىن فاعل، يلحف األ: إن صح، فهو الواسع اخلطو، واللحيف: والشحاء

  .كأنه مسي به لتلززه ودموجه
  .مسي به تشبيهاً بالظرب من األرض، وهو الرابية؛ مسي به لكربه ومسنه، وقيل لصالبة حافره: والظروب

  .األقامة، أي أن املطعون به يقيم مبكانه؛ يعين به املوت: واملثوى من قوى
  .ذا رمى عنهامسيت به الخنفاض صوهتا إ: والكتوم
  .كم العنب وغالف الطلع مسيت الكنانة هبا؛ ألهنا غالف النبل: والكافور
  .املتصل، يعين أن النبل يصل إىل املرمى: هذه لغة قريش يثبتون الواو فيها وغريهم حيذفها ويقول: واملوتصل
  .يزلق عنه السالح: والزلوق
  .مسيت لسرعة مشيها: والدلدل

  .أعيفر: تصغري أسود، والقياسوغفري تصغري أعفر كسويد 
إن العضباء هي الناقة اليت اشتراها صلى اهللا عليه وسلم من أيب بكر : املثقوبة؛ قيل: املشقوقة األذن، وقيل: والعضباء
  .بل غريها: وهاجر عليها، وقيل -رضي اهللا عنه  -الصديق 
ومسيت الركوة بالصادر، ألهنا يصدر عنها  مل يكن هبما ذلك، وإمنا مسيتا به،: املقطوعة األذن، وقيل: والقصواء

  .بالري، مسيت باسم من هي من سببه

  ذكر أعمامه وعماته

  صلى اهللا عليه وسلم

الزبري، وأبو طالب وامسه عبد : كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم من األعمام عشرة، ومن العمات مخس؛ فاألعمام
وهي توءمة عبد اهللا أيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مناف، وعبد الكعبة درج صغرياً، وأم حكيم البيضاء، 

تزوجها كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس، فولدت له أروى أم عثمان، وعامر بن كريز، وعاتكة بنت عبد 
 املطلب، تزوجها أبو أمية بن املغرية املخزومي، فولدت له زهرياً وعبد اهللا ابين أيب أميمة، ومها أخوا أم سلمة زوجة

النيب صلى اهللا عليه وسلم ألبيها، وبرة بنت عبد املطلب، تزوجها عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا املخزومي، 
فولدت له أبا سلمة بن عبد األسد، مث خلف عليها أبو رهم بن عبد العزى أخو حويطب بن عبد العزى بن أيب قيس 

مة بنت عبد املطلب تزوجها عمري بن وهب بن عبد بن أبا سربه، وأمي: بن عبدود، من بين عامر بن لؤي، فولدت له
قصي فولدت له طليب بن عمري، وأم هؤالء مجيعاً فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم، وهم أشقاء عبد 

  .اهللا بن عبد املطلب
وصفية تزوجها ومحزة بن عبد املطلب أسد اهللا، وأسد رسوله صلى اهللا عليه وسلم، واملقوم، وحجل وامسه املغرية 

وأمهم . احلارث بن حرب بن أمية، مث خلف عليها العوام بن خويلد فولدت له الزبري، والسائب وعبد الكعبة درج
هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة، وهي ابنة عم آمنة بنت وهب بن عبد مناف، أم رسول اهللا صلى اهللا عليه 



  .وسلم
جناب بن كليب بن مالك امرأة من النمر بن قاسط، وضرار بن عبد  والعباس بن عبد املطلب، وأمه نتيلة بنت

  .املطلب مات حدثاً قبل اإلسالم، وأمه نتيلة أيضاً
واحلارث بن عبد املطلب، وكان أكرب ولده، وبه كان يكىن، وأمه صفية بنت جندب بن حجري بن زباب بن حبيب 

  .رياً، وأمه صفية أيضاًبن سواءة بن عامر بن صعصعة، وقثم بن عبد املطلب، هلك صغ
وعبد العزى بن عبد املطلب، وهو أبو هلب، وكان جواداً، كناه أبوه بذلك حلسنه، وأمه لبىن بنت هاجر بن عبد 

  .مناف بن ضاطر بن حبشية بن سلول اخلزاعية
نوء بن ممنعة بنت عمرو بن مالك بن مؤمل بن سويد بن سعد بن مش: والغيداق بن عبد املطلب، وامسه نوفل، وأمه

  .إن قثم كان أخا الغيداق ألمه، ومل يكن أخا احلارث ألمه: عبد بن حبتر، امرأة من خزاعة، وقيل
مل يسلم من أعمامه إال محزة والعباس، وأسلمت عمته صفية إمجاعاً، واختلفوا يف أروى وعاتكة على ما ذكرناه يف 

  .امسيهما
  .وحجل باحلاء املفتوحة واجليم

  ذكر زوجاته وسراريه

  صلى اهللا عليه وسلم

  .أول امرأة تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خدجية، ومل يتزوج عليها حىت ماتت
: تزوجها قبل عائشة، وهو مبكة، وبىن هبا مبكة أيضاً، وقال غريه: مث تزوج بعدها سودة بنت زمعة؛ قال الزهري

  .تزوج عائشة قبلها، وإمنا ابتىن بسودة قبل عائشة لصغر عائشة
  .وتزوج عائشة بنت أيب بكر مبكة وبىن هبا باملدينة سنة اثنتني
  .وتزوج حفصة بنت عمر بن اخلطاب يف شعبان سنة ثالث

وتزوج زينب بنت خزمية اهلاللية أم املساكني سنة ثالث، فأقامت عنده شهرين أو ثالثة ومل ميت من أزواجه قبله 
  .غريها، وغري خدجية

  .يف شعبان سنة أربعوتزوج أم سلمة بنت أيب أمية 
  .وتزوج زينب بنت جحش األسدية سنة مخس، وقيل غري ذلك
  .وتزوج أم حبيبة بنت أيب سفيان سنة ست، وبىن هبا سنة سبع

  .وتزوج جويرية بنت احلارث سنة ست، وقيل سنة مخس
  .وتزوج ميمونة بنت احلارث اهلاللية سنة سبع

  .وتزوج صفية بنت حيي سنة سبع
دة منهن، يف ترمجتها مستقصى، فهؤالء اللوايت مل خيتلف فيهن، ومات عن تسع منهن، وهن وقد ذكرنا كل واح

  .اللوايت خريهن اهللا سبحانه، فاخترن اهللا ورسوله

وأما اللوايت تزوجهن ومل يدخل هبن، أو خطبهن ومل يتم له العقد، أو استعاذت منه ففارقها، فقد اختلف فيهن ويف 
اً، وال حيصل من ذكرهن فائدة، فمنهن العالية بنت ظبيان، وأمساء بنت النعمان بن أسباب فراقهن اختالفاً كثري



  .مليكة: فاطمة بنت الضحاك، وقيل: هي أميمة، وقيل: امسها أميمة، واملستعيذة، قيل: اجلون، وقيل
  .ومنهن الغفارية رأى هبا وضحاً ففارقها

  .ومنهن أم شريك وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وأمساء بنت الصلت السلمية، وليلى بنت اخلطيم األنصارية

  .وقد ذكرن يف أمسائهن
  .وأما سراريه فمنهن مارية القبطية، وهي أم ابنه إبراهيم، ومنهن رحيانة بنت عمرو القرظية

عثمان  ذكر وفاته ومبلغ عمره صلى اهللا عليه وسلم أخربنا احلسن بن توحن بن النعمان الباوري اليمين، وأمحد بن
أخربنا حممد بن عبد الواحد األصفهاين، أخربنا أبو القاسم أمحد بن منصور اخلليلي البلخي، أخربنا أبو القاسم : قاال

علي بن أمحد اخلزاعي، أخربنا أبو سعيد الشاشي؛ أخربنا أبو عيسى حممد بن عيسى، أخربنا أبو عمار وقتيبة 
آخر نظرة نظرهتا إىل رسول اهللا صلى اهللا : " يل عن الزهري عن أنس قالحدثنا سفيان بن عيينة اهلال: وغريمها، قالوا

عليه وسلم كشفت الستارة يوم االثنني، فنظرت إىل وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أيب بكر، فأشار إىل 
  .الناس أن اثبتوا مكانكم، وأبو بكر يؤمهم، وألقى السجف وتويف آخر ذلك اليوم

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرضه الذي مات منه يوم األربعاء، لليلتني بقيتا من صفر سنة مث بدأ ب: قال أبو عمر
إحدى عشرة يف بيت ميمونة، مث انتقل حني اشتد مرضه إىل بيت عائشة، رضي اهللا عنها، وقبض يوم االثنني ضحى 

: ثالثاء حني زاغت الشمس، وقيليف الوقت الذي دخل فيه املدينة الثنيت عشرة خلت من ربيع األول ودفن يوم ال
  .بل دفن ليلة األربعاء

ما علمنا بدفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت مسعنا صوت املساحي، من جوف الليل ليلة : قالت عائشة
األربعاء، وصلى عليه علي والعباس وأهل بيته، مث خرجوا، مث دخل املهاجرون فصلوا عليه صلى اهللا عليه وسلم، مث 

  .ار، مث النساء، مث العبيد يصلون عليه أرساال مل يؤمهم أحداألنص
وغسله علي، والفضل بن العباس، والعباس، وصاحل مواله وهو شقران، وأوس بن خويل األنصاري ويف رواية أسامة 

  .بن زيد، وعبد الرمحن بن عوف، وكان علي يلي غسله والعباس والفضل وقثم، وأسامة وصاحل يصبون عليه
ومل ينزعوا عنه ثيابه، وكفن يف ثالثة أثواب بيض " فما كنا نريد أن نرفع منه عضواً لنغسله إال رفع لنا "  :قال علي

سحولية ليس فيها قميص وال عمامة، ونزل يف قربه علي، والعباس، والفضل، وقثم، وشقران، وأمسة، وأوس بن 
  .خويل

م؛ ذكر ذلك عن علي وابن عباس، وكان املغرية يدعي وكان قثم آخر الناس عهداً برسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
أنه ألقى خامته يف قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنزل ليأخذه فكان آخرهم عهداً رسول اهللا صلى اهللا عليه 

: وسلم ومل يصح ذلك، ومل حيضر دفنه فضالً عن أن يكون آخرهم عهداً به، وسئل علي عن قول املغرية فقال
عهداً به قثم، وحفروا له حلداً، وألقى شقران حتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطيفة كان جيلس  كذب، آخرنا

  .عليها
ما قبض اهللا نبياً إال دفن حيث يقبض فرفع فراشه، : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وقال أبو بكر

  .مسطحاً، ورشوا عليه املاءوحفروا حتته، وبىن أبو طلحة يف قربه تسع لبنات، وجعل قربه 
  .ملا دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة أضاء منها كل شيء وملا قبض أظلم منها كل شيء: قال أنس

  .ستني سنة، واألول أصح: وكان عمره ثالثاً وستني سنة، وقيل مخساً وستني، وقيل



جملدات، ويف هذا كفاية للمذاكرة والتربك فال  فهذا القدر كاف، ولو رمنا شرح أحواله على االستقصاء لكان عدة
  .نطول فيه، والسالم

  باب اهلمزة

  باب اهلمزة مع األلف وما يثلثهما

  آيب اللحم الغفاري

  .قدمي الصحبة، وهو موىل عمري من فوق. ب د ع آيب اللحم الغفاري
  .اهللا بن عبد امللك هو عبد: وقد اختلف يف امسه مع االتفاق على أنه من غفار؛ فقال خليفة بن خياط

آيب اللحم هو خلف بن مالك بن عبد اهللا بن حارثة بن غفار، من ولده احلويرث بن عبد اهللا بن آيب : وقال الكليب
  .اللحم؛ فقد جعل الكليب احلويرث من ولد آيب اللحم

عبد اهللا بن حارثة بن امسه احلويرث بن عبد اهللا بن خلف بن مالك بن : امسه خلف بن عبد امللك، وقيل: وقال اهليثم
  .غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن مدركة بن إلياس بن مضر

  .عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك بن عبد اهللا بن ثعلبة بن غفار: وقيل
  .كان ال يأكل اللحم: آيب اللحم ألنه كان ال يأكل ما ذبح على النصب، وقيل: وإمنا قيل له

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب، وروى عنه مواله عمري شهد مع رسول
أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن مهران، وإمساعيل بن عبيد اهللا بن علي، وأبو جعفر عبيد اهللا بن علي بن علي 

ى حممد بن أخربنا أبو الفتح عبد امللك بن أيب القاسم بن أيب سهل الكروخي، بإسناده إىل أيب عيس: البغدادي، قالوا
عيسى بن سورة الترمذي، أخربنا قتيبة بن سعيد، أخربنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أيب هالل، عن 

يزيد بن عبد اهللا، عن عمري موىل آيب اللحم أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي، وهو 
  .مقنع يديه يدعو
  .وقتل يوم حنني
  .أخرجه الثالثة

  باب اهلمزة والباء وما يثلثهما

  أبان بن سعيد

ب د ع أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي 
  .القرشي األموي

  .ةصفية بنت املغرية عمة خالد بن الوليد بن املغري: هند بنت املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، وقيل: وأمه
  "الطويل : " جيتمع هو ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عبد مناف، أسلم بعد أخويه خالد وعمر وقال ملا أسلما

  ملا يفتري يف الدين عمرو وخالد... أال ليت ميتاً بالظريبة شاهد 



  يعينان من أعدائنا من يكابد... أطاعا معاً أمر النساء فأصبحا 
  "الطويل : " فأجابه عمرو

  وال هو عن بعض املقالة مقصر... ما أخي ال شامت أنا عرضه  أخي
  أال ليت ميتاً بالظريبة ينشر... إذا اشتدت عليه أموره : يقول

  وأقبل على احلي الذي هو أقفر... فدع عنك ميتاً قد مضى لسبيله 
  .ف على الطائفأباه أبا أحيحة سعيد بن العاص بن أمية، دفن به وهو جبل يشر: يعين بامليت على الظريبة
أسلم أبان بني احلديبية وخيرب، وكانت احلديبية يف ذي القعدة من سنة ست، وكانت : قال أبو عمر بن عبد الرب

أسلم قبل خيرب وشهدها، وهو الصحيح؛ ألنه قد ثبت عن أيب هريرة : وقال أبو نعيم. غزوة خيرب يف احملرم سنة سبع
ن بن سعيد بن العاص يف سرية من املدينة، فقدم أبان وأصحابه على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث أبا

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد فتح خيرب، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبا
وخرجا مجيعاً إىل أرض احلبشة مهاجرين، وأبان بن : قال. تقدم إسالم أخيه عمرو؛ يعين أخا أبان: وقال ابن منده
مه، هذا كالم ابن منده، وهو متناقض، وهو وهم؛ فإن مهاجرة احلبشة هم السابقون إىل اإلسالم، سعيد تأخر إسال

  .ومل يهاجر أبان إىل احلبشة، وكان أبان شديداً على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني
إين : عليه وسلم وقال وكان سبب إسالمه أنه خرج تاجراً إىل الشام، فلقي راهباً فسأله عن رسول اهللا صلى اهللا

رجل من قريش، وإن رجالً منا خرج فينا يزعم أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسله مثل ما أرسل موسى 
إين أصفه لك، فذكر صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم : حممد، قال الراهب: وعيسى، فقال ما اسم صاحبكم؟ قال

واهللا، ليظهرن على العرب، مث ليظهرن على األرض، وقال : هبهو كذلك، فقال الرا: وسنه ونسبه، فقال أبان
اقرأ على الرجل الصاحل السالم، فلما عاد إىل مكة سأل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يقل عنه وعن : ألبان

  .أصحابه كما كان يقول، وكان ذلك قبيل احلديبية
  .فلما عاد عنها تبعه أبان فأسلم وحسن إسالمهمث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سار إىل احلديبية، 

: " وقيل إنه هو الذي أجار عثمان ملا أرسله النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم احلديبية إىل مكة ومحله على فرسه، وقال
  " .اسلك من مكة حيث شئت آمناً 

عن حممد بن الوليد الزبيدي، عن أخربنا أبو أمحد بن أيب داود، أخربنا سعيد بن منصور، أخربنا إمساعيل بن عياش، 
الزهري أن عبد اهللا بن سعيد بن العاص أخربه أنه مسع أبا هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث أبان بن 

سعيد بن العاص على سرية من املدينة قبل جند، فقدم أبان وأصحابه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب بعد 
ال تقسم هلم يا رسول : فقلت: خيلهم ليف فقال أبان اقسم لنا يا رسول اهللا؛ قال أبو هريرةأن فتحها، وإن حزم 

ومل يقسم " اجلس يا أبان : " وأنت هبا يا وبر حتدر من رأس ضال، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال أبان. اهللا
  .هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ه وسلم على البحرين ملا عزل عنها العالء بن احلضرمي، فلم يزل عليها إىل أن واستعمله رسول اهللا صلى اهللا علي

ال أعمل ألحد بعد : " تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرجع إىل املدينة، فأراد أبو بكر أن يرده إليها فقال
  .بل عمل أليب بكر على بعض اليمن، واهللا أعلم: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقيل

وكان أبوه يكىن أبا أحيحة بولد له امسه أحيحة، قتل يوم الفجار، والعاصي قتل ببدر كافراً؛ قتله علي وعبيدة قتل 
ببدر أيضاً كافراً، قتله الزبري، وأسلم مخسة بنني وصحبوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال عقب لواحد منهم إال 



سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية استعمله  ومن ولده. العاصي بن سعيد فجاء العقب منه حسب
  .معاوية على املدينة، وسريد ذكره، إن شاء اهللا تعاىل، وهو والد عمرو األشدق، الذي قتله عبد امللك بن مروان

 وقد اختلف يف وقت وفاته،. وكان أبان أحد من ختلف عن بيعة أيب بكر لينظر ما يصنع بنو هاشم، فلما بايعوه بايع
قتل أبان وعمرو ابنا سعيد يوم الريموك، ومل يتابع عليه، وكانت الريموك بالشام خلمس مضني من : فقال ابن إسحاق

  .رجب سنة مخس عشرة يف خالفة عمر
إنه قتل يوم مرج : قتل أبان يوم أجنادين، وهو قول مصعب والزبري، وأكثر أهل النسب وقيل: وقال موسى بن عقبة
نت وقعة أجنادين يف مجادى األوىل سنة اثنيت عشرة يف خالفة أيب بكر قبل وفاته بقليل، وكا. الصفر عند دمشق

وكان يوم مرج الصفر سنة أربع عشرة يف صدر خالفة عمر، وقيل كانت الصفر مث الريموك مث أجنادين، وسبب 
  .هذا االختالف قرب هذه األيام بعضها من بعض

أملى مصحف عثمان على زيد بن ثابت بأمر عثمان، ويؤيد هذا قول  إن أبان بن سعيد بن العاصي: وقال الزهري
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد وضع كل : من زعم أنه تويف سنة تسع وعشرين، روي عنه أنه خطب فقال

  .دم يف اجلاهلية
  .أخرجه ثالثتهم

بضم الصادر : الصرمية: بعض الكتب وقد رأيته يف. الظريبة بضم الظاء املعجمة، وفتح الراء، قاله احلموي ياقوت
  .املهملة، وفتح الراء، وآخره ميم

  أبان العبدي

وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وروي ذلك عن حممد بن سعد : د أبان العبدي، ذكره ابن منده وحده، وقال
  .الواقدي، وهو وهم، ويرد الكالم عليه يف الترمجة اليت بعد هذه

  أبان احملاريب

  .كان أحد الوفد الذين قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عبد القيس. بان احملاريبب د ع أ
  .أخرجه ثالثتهم

كنت يف الوفد فرأيت بياض إبط رسول اهللا صلى اهللا عليه : " روى احلكم بن حبان احملاريب، عن أبان احملاريب قال
  " .وسلم حني رفع يديه، استقبل هبما القبلة 

يذكر أبو نعيم وأبو عمر أباناً العبدي، وذكره ابن منده، وهو وهم منه؛ فإن أباناً العبدي هو احملاريب،  ومل: قتل
وحمارب بطن من عبد القيس، وهو حمارب بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس، فهو عبدي 

  .عيالن؛ فلهذا جعلهما اثنني ومها واحد حماريب، ولعل ابن منده قد رآه حماربياً فظنه من حمارب بن خصفة بن قيس
  .بفتح الواو وكسر الدال: وديعة
  .بضم الالم وفتح الكاف: ولكيز
  .بالفاء: وأفصى
  .وحبان



  أجبر املزين

  .ذكره ابن منده وأبو نعيم. د ع أجبر املزين

طيب أبو الفضل عبد اهللا غالب بن أجبر، أخربنا اخل: أجبر وصوابه: ابن أجبر، وقيل: واختلف فيه فقيل: قال أبو نعيم
مسعت عبد اهللا : حدثنا شعبة عن عبيد بن احلسن، قال: بن أمحد بن عبد القاهر بإسناده إىل أيب داود الطيالسي؛ قال

بن معقل حيدث، عن عبد اهللا بن بشر، عن ناس من مزينة الظاهرة أن سيدنا أجبر أو ابن أجبر سأل النيب صلى اهللا 
أطعم أهلك من : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اهللا، مل يبق من مايل إال محرى يا رسول: عليه وسلم فقال

أخربنا أبو ياسر عبد الوهاب : كذا رواه أبو داود، وخالفه غندر" مسني مالك، فإمنا حرمتها من أجل جوال القرية 
مسعت : حممد بن جعفر عن شعبة قال حدثين أيب، حدثنا: بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، قال

مسعت عبد اهللا بن معقل، عن عبد الرمحن بن بشر أن ناساً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه : عبيداً أبا احلسن، قال
إنه مل يبق من مايل ما أطعم أهلي إال : " وسلم حدثوا أن سيد مزينة ابن األجبر سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .مثله فذكر" محرى 
  .غالب بن أجبر وسريد يف غالب، إن شاء اهللا تعاىل: ورواه غريمها؛ فقال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  إبراهيم ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وأمه مارية القبطية، أهداها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ب د ع إبراهيم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فوهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سريين حلسان بن ثابت، . ب اإلسكندرية هي وأختها سرييناملقوقس صاح

  .فولدت له عبد الرمحن بن حسان، فهو وإبراهيم ابن النيب صلى اهللا عليه وسلم ابنا خالة
لد بالعالية، وكان مولده يف ذي احلجة سنة مثان من اهلجرة؛ وسر النيب صلى اهللا عليه وسلم بوالدته كثرياً وو

وكانت قابلته سلمى موالة النيب صلى اهللا عليه وسلم امرأة أيب رافع، فبشر أبو رافع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فوهب له عبداً، وحلق شعر إبراهيم يوم سابعه، ومساه، وتصدق بزنته ورقاً، وأخذوا شعره فدفنوه؛ كذا قال الزبري، 

  .دينة يقال له أبو سيف، ترضعهامرأة قني بامل: مث دفعه إىل أم سيف
أخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن عن عبد اهللا الطربي املخزومي املعروف بالديين بإسناده إىل أيب يعلى أمحد 

قال رسول اهللا : حدثنا سليمان بن املغرية، أخربنا ثابت عن أنس قال: بن علي، حدثنا شيبان وهدبة بن خالد، قاال
  " .مث دفعه إىل أم سيف امرأة قني باملدينة . ولد يل الليلة ولد فسميته باسم أيب إبراهيم: " سلمصلى اهللا عليه و
فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بابنه فاتبعته، فانتهى إىل أيب سيف، وهو ينفخ يف كريه، : ويف حديث شيبان

اهللا عليه وسلم حىت انتهيت إىل أيب سيف، وقد امتأل البيت دخاناً، فأسرعت املشي بني يدي رسول اهللا صلى 
يا أبا سيف، أمسك، جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمسك، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقلت

فلقد رأيته بعد ذلك وهو يكيد بنفسه بني يدي رسول اهللا : ما شاء اهللا أن يقول، قال: بالصيب، فضمه إليه، وقال
  .لمصلى اهللا عليه وس
  " .وعني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تدمع : " ويف حديث هدبة
تدمع : " فدمعت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف حديث شيبان



  " .العني، وحيزن القلب، وال نقول إال ما يرضي ربنا 
  " .زونون واهللا، إنا بك يا إبراهيم حمل" ويف حديث شيبان 
إن األنصار تنافسوا فيمن يرضعه، وأحبوا أن يفرغوا مارية للنيب صلى اهللا عليه وسلم مليله إليها، : وقال الزبري أيضاً

خولة بنت املنذر بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار زوج : فجاءت أم بردة، امسها
ف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار فكلمت رسول اهللا الرباء بن أوس بن خالد بن اجلعد بن عو

صلى اهللا عليه وسلم يف أن ترضعه، فكانت ترضعه بلنب ابنها يف بين مازن بن النجار، وترجع به إىل أمه، وأعطى 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم بردة قطعة من خنل

  .وتويف وهو ابن مثانية عشر شهراً؛ قاله الواقدي
  .كان ابن ستة عشر شهراً ومثانية أيام: وقال حممد بن مؤمل املخزومي

  .ندفنه عند فرطنا عثمان بن مظعون، ودفنه بالبقيع: وصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال

يف حجر روى جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيد عبد الرمحن بن عوف، فأتى به النخل، فإذا ابنه إبراهيم 
يا إبراهيم، إنا ال نغين عنك : " أمه جيود بنفسه، فأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوضعه يف حجره، مث قال

يا إبراهيم، لوال أنه أمر حق، ووعد صدق، وأن آخرنا سيلحق أولنا، حلزنا : " مث ذرفت عيناه، مث قال" من اهللا شيئاً 
" إبراهيم حملزونون، تبكي العني، وحيزن القلب، وال نقول ما يسخط الرب  عليك حزناً هو أشد من هذا، وإنا بك يا

.  
: أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر الطوسي بإسناده عن أيب داود الطيالسي، عن شعبة، عن عدي بن ثابت قال

  " .يف اجلنة  إن له مرضعاً: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا مات إبراهيم: مسعت الرباء يقول
إن الشمس انكسفت ملوته، فخطبهم رسول اهللا صلى : وملا تويف إبراهيم اتفق أن الشمس كسفت يومئذ؛ فقال قوم

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا، ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتم ذلك، : " اهللا عليه وسلم فقال
  " .فافزعوا إىل ذكر اهللا والصالة 

  .هذا قول مجهور العلماء وهو الصحيح. الرباء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى عليه، وكرب أربعاًوروى 
أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبيد اهللا األمني بإسناده إىل أيب داود السجستاين، حدثنا هناد بن 

ملا مات إبراهيم ابن النيب صلى اهللا عليه : " هي قالمسعت الب: السري، أخربنا حممد بن عبيد، عن وائل بن داود قال
  " .وسلم صلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املقاعد 

قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاين، حدثكم ابن املبارك، عن يعقوب بن القعقاع : وباإلسناد عن أيب داود قال
  .هيمعن عطاء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى على إبرا

وروى ابن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بكر، عن عمرة، عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يصل على 
وهذا غري صحيح، واهللا أعلم؛ ألن مجهور العلماء قد أمجعوا على الصالة على األطفال إذا : قال أبو عمر. إبراهيم

  .استهلوا وراثة وعمالً مستفيضاً عن السلف واخللف
إن الفضل بن العباس غسل إبراهيم، ونزل يف قربه هو وأسامة بن زيد، وجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه  :قيل

  .وسلم على شفري القرب
  .ورش على قربه ماء، وعلم قربه بعالمة، وهو أول قرب رش عليه املاء: قال الزبري

" خواله، ولوضعت اجلزية عن كل نبطي لو عاش إبراهيم ألعتقت أ: " وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال



.  
  .لو عاش إبراهيم لكان صديقاً نبياً: وروي عن أنس بن مالك أنه قال

ال أدري ما هذا القول؟ فقد ولد نوح غري نيب، ولو مل يدل النيب إال نبياً لكان كل واحد نبياً، ألهنم : قال أبو عمر
  .من ولد نوح عليه السالم

  .أخرجه ثالثتهم
  ؟؟

  م األشهليإبراهي

د ع إبراهيم أبو إمساعيل األشهلي روى حديثه إسحاق الفروي، عن أيب الغصن ثابت، عن إمساعيل بن إبراهيم 
  .خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل بين سلمة، ويقال هو وهم: األشهلي، عن أبيه، قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .بكسر الالم: بسكون الراء، وسلمة: الفروي

  اهيم بن احلارثإبر

  .د ع إبراهيم بن احلارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب سعد بن تيم بن مرة التيمي القرشي
كان أبوه : " ممن هاجر مع أبيه، وذكر عن أمحد بن حنبل أنه ذكر حممد بن إبراهيم بن احلارث فقال: قال البخاري

  " .من املهاجرين 
بعثنا رسول اهللا : " ن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي، عن أبيه قالروى ابن عيينة، عن حممد بن املنكدر، ع

أفحسبتم : " صلى اهللا عليه وسلم يف سرية وأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا حنن أمسينا وأصحبنا أن نقول
  " .فقرأنا وغنمنا وسلمنا " أمنا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا ال ترجعون 

  .أبو نعيمأخرجه ابن منده و

  إبراهيم بن خالد

روى حممد بن إسحاق، : د ع إبراهيم بن خالد بن سويد اخلزرجي، أتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو صغري
جاء : عن عبد اهللا بن أيب لبيد عن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب، عن إبراهيم بن خالد بن سويد األشهلي قال

  " .يا حممد، كن عجاجاً ثجاجاً : " م فقالجربيل إىل النيب صلى اهللا عليه وسل

ذكر أبو نعيم أنه خزرجي، وروى ابن منده يف إسناد هذا احلديث فجعله شهلياً، ومها متناقضان، فإن األشهل : قلت
مىت أطلق فهو ينسب إىل عبد األشهل، قبيلة مشهورة من األوس إال إن أراد نسبه إىل عبد األشهل بن دينار بن 

  .أشهلي، ال يعرف إال األول، واهللا أعلم: ه ذلك، ألن النجار من اخلزرج، ولكن مىت قيلالنجار، فصح ل
  .والصحيح أنه خزرجي، وقد ذكر نسبه يف خالد بن السائب بن خالد بن سويد هذا

  إبراهيم أبو رافع



  .د ع إبراهيم أبو رافع، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ويقال هرمز، : امسه أسلم؛ قال علي: هرمز، وقال علي بن املديين ومصعب: يلامسه إبراهيم، وق: قال ابن معني

  .ثابت، وكان قبطياً، وكان للعباس، رضي اهللا عنه، فوهبه للنيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل
وكان إسالمه مبكة مع إسالم أم الفضل، فكتموا إسالمهم، وشهد أحداً، واخلندق، وكان على ثقل النيب صلى اهللا 

يه وسلم وملا بشر النيب بإسالم العباس أعتقه، وزوجه موالته سلمى، وشهد فتح مصر، وتويف سنة أربعني؛ قاله عل
  .ابن ماكوال، وقيل غري ذلك

أخربنا أبو الفرج حيىي بن حممود بن سعد األصفهاين الثقفي إجازة بإسناده عن أيب بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم 
ة، حدثنا محاد بن سلمة، عن عبد الرمحن بن أيب رافع، عن عمته سلمى، عن أيب رافع الضحاك بن خملد، حدثنا هدب

يا رسول اهللا، لو جعلته غسالً : أن رسول اهللا طاف على نسائه مجع، فاغتسل عند كل واحدة منهن غسالً، فقلت
  " .هذا أزكي وأطيب : واحداً، قال

  .، وهو الصوابيف خالفة علي: وتويف أبو رافع يف خالفة عثمان، وقيل
  .وكان ابنه عبيد اهللا كاتباً لعلي، رضي اهللا عنه

  .ذكره أبو عمر يف أسلم، وأخرجه ابن منده وأبو نعيم هاهنا

  إبراهيم بن عباد

ب س إبراهيم بن عباد بن هنيك بن إساف بن عيد بن زيد بن جشم بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن 
  .سي احلارثي، شهد أحداًمالك بن األوس األنصاري األو
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  .بالثاء املثلثة، وإليه نسب: حارثة

  إبراهيم العذري

  .د ع إبراهيم بن عبد الرمحن العذري
كان من الصحابة، ومل : روى عنه معان بن رفاعة ذكره احلسن بن عرفه بن عياش، عن معان، عن إبراهيم وقال

  .يتابع عليه
نا حممد بن عبيد اهللا بن أيب رجاء، أخربنا موسى بن هارون، حدثنا سليمان بن داود الزهراين، أخرب: قال ابن منده

قال رسول : حدثنا محاد بن زيد، عن تقية بن الوليد، عن معان بن رفاعة، عن إبراهيم بن عبد الرمحن العذري قال
نه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون ع: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .وتأويل اجلاهلني 
  .ورواه الوليد بن مسلمة، عن معان مثله

  .ورواه حممد بن سليمان بن أيب كرمية، عن معان، عن أيب عثمان النهدي عن أسامة بن زيد
  .يرةورواه تقية أيضاً، عن مسلمة بن علي، عن أيب حممد السالمي، عن عطاء بن يسار، عن أيب هر

  .وكلها مضطربة غري مستقيمة



  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .بالياء حتتها نقطتان وآخره شني معجمة: عياش

  إبراهيم الزهري

  .د ع إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهري
 أبا حممد، وأمه أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط، ذكر حممد بن: أبا إسحاق، وقيل: ونذكر نسبه عند أبيه يكىن

  .سعد الواقدي أنه أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم
ومما يدل على أنه ولد يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما روي عن إبراهيم بن املنذر أن : قال أبو نعيم

  .إبراهيم بن عبد الرمحن تويف سنة مخس وسبعني، وله ست وسبعون سنة، وروايته عن عمر بن اخلطاب وعن أبيه
  .ن منده وأبو نعيمأخرجه اب

يف قول أيب نعيم عندي نظر؛ ألنه استدل على صحبته بقول ابن املنذر إنه مات سنة مخس وسبعني، وله ست : قتل
  .وسبعون سنة، فعلى هذا تكون والدته قبل اهلجرة بسنة

 أن صاحل وقد ذكر املفسرون ومصنفو السري وكتب األنساب وأمساء الصحابة أن كلثوم بنت عقبة أقامت مبكة إىل
يا أيها النيب إذا جاءك : " النيب كفار قريش سنة سبع باحلديبية، مث هاجرت فجاء أخواها يطلباهنا، فأنزل اهللا تعاىل

اآلية فلم يسلمها إليهما، وتزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها مبؤتة سنة مثان، فتزوجها الزبري بن " املؤمنات مهاجرات 
ها فتزوجها عبد الرمحن بن عوف، فولدت له إبراهيم ومحيداً وغريمها؛ فإن كان قد العوام فولدت له زينب، مث طلق

ولد يف زمين النيب صلى اهللا عليه وسلم فيكون يف آخر عمره ألن زيداً قتل يف مجادى األوىل سنة مثان فتزوجها 
براهيم، فيكون يف آخر الزبري، وولدت له، وانقضت له عدتان من زيد، والزبري، مث تزوجها عبد الرمحن فولدت إ

  .أيامه، واهللا أعلم

  إبراهيم بن عبد اهللا

د ع إبراهيم بن عبد اهللا بن قيس، وهو ابن أيب موسى األشعري، ويرد نسبه عند ذكر أبيه، إن شاء اهللا تعاىل، ولد 
  .إبراهيم، وحنكه: يف عهد النيب فسماه

، وأبو الفرج حممد بن عبد الرمحن بن أيب العز الواسطي، أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن سرايا بن علي البلدي
وأبو بكر مسمار بن عمر بن العويس النيار البغدادي، وأبو عبد اهللا احلسني بن أيب صاحل بن فناخسرو الديلمي 

بو حدثنا إسحاق بن نصر، أخربنا أ: حدثنا أبو الوقت بإسناده إىل حممد بن إمساعيل البخاري قال: التكرييت، قالوا
ولد يل غالم يف عهد رسول اهللا، فأتيت به النيب صلى : " أسامة عن بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة، عن أيب موسى قال

  " .اهللا عليه وسلم فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة، ودعاء بالربكة، ودفعه إليه 
  .وكان أكرب أوالد أيب موسى
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .دة، وفتح الراء وآخره دال مهملةبضم الباء املوح: بريد



  إبراهيم األنصاري

ذكره عبدان يف الصحابة، وروي بإسناده : س إبراهيم بن عبيد بن رفاعة األنصاري الزرقي، قاله أبو موسى وقال
صنع أبو سعيد اخلدري طعاماً، فدعا رسول : " عن حممد بن املنكدر، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة األنصاري، قال

تكلف لك أخوك وصنع طعاماً، : إين صائم فقال رسول اهللا: صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فقال رجل منهم اهللا
  " .فاطعم وصم يوماً مكانه 

وهكذا إبراهيم تابعي؛ وإمنا يروى هذا احلديث عن أيب سعيد، فأرسل الرواية من هذه الطريق، وقد : قال أبو موسى
  " .أنه صنع طعاماً "  سعيد ورد من طريق أخرى عن إبراهيم عن أيب

  .بضم العني: عبيد

  إبراهيم الثقفي

  .ب د ع إبراهيم أبو عطاء الثقفي الطائفي
قابلوا : " روى يزيد بن هرمز، عن حيىي بن عطاء بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .النعال 
ناد حديثه ليس بالقائم، وال حيتج به، وال يصح عندي ذكره يف مل يرو عنه غري ابنه عطاء، وإس: قال أبو عمر

  .الصحابة، وحديثه عندي مرسل
  .أخرجه ثالثتهم

  .أي اجعلوا هلا قباال، وهو السري الذي يكون بني األصابع" قابلوا النعال : " قوله

  إبراهيم بن قيس

النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله هشام س إبراهيم بن قيس بن معدي كرب الكندي، أخو األشعث بن قيس، وفد إىل 
  .الكليب، وأخرجه أبو موسى مستدركاً على ابن منده

  إبراهيم النجار

  .س إبراهيم النجار الذي صنع املنرب لرسول اهللا
قد كثر الناس ويأتيك الوفود من اآلفاق؛ : أن النيب كان خيطب إىل جذع خنلة، فقيل له" روى أبو نضرة عن جابر 

لست : فالن، قال: ما امسك؟ قال: نعم، قال: أتصنع املنرب؟ قال: ء تشخص عليه، فدعا رجالً فقالفلو أمرت بشي
خذ يف صنعه، فلما : إبراهيم، قال: ما امسك؟ قال: بصاحبه، مث دعا آخر فقال له مثل ذلك، مث دعا الثالث فقال

  " .صنعه صعده رسول اهللا، فحن اجلذع حنني الناقة، فنزل إليه فالتزمه فسكن 
: عمله رجل رومي ويف رواية امسه: صنع املنرب غالم امرأة، ويف رواية أيب سعيد: وقد رواه أمين عن جابر، فقال

  .باقول الرومي، غالم سعيد بن العاص: باقوم، وقيل
  .أخرجه أبو موسى



  إبراهيم بن نعيم

روى عنه جابر إن صح، : ابة، وقالد ع إبراهيم بن نعيم بن النخام العدوي، ذكره أبو عبد اهللا بن منده يف الصح
وروي بإسناده عن يوسف، عن أيب حنيفة، عن عطاء عن جابر أن عبداً كان إلبراهيم بن النحام فدبره، مث احتاج 

  .إىل مثنه فباعه مثان مائة درهم

ان ذكره بعض الوامهني، يعين ابن منده، من حديث أيب حنيفة، عن عطاء، عن جابر أن عبداً ك: قال أبو نعيم
: إلبراهيم بن النحام فدبره، احلديث؛ قال وهذا وهم وتصحيف، إمنا كان عبداً البن نعيم بن النحام فصحفه، فقال

نعيم بن عبد اهللا بن النحام، : إلبراهيم بن النحام؛ ألن األثبات قد رووا هذا احلديث عن عطاء عن جابر، فقالوا
وى هذا احلديث عن جابر، عمرو بن دينار، وحممد بن املنكدر منهم حسني املعلم وسلمة بن كهيل وغريمها، وممن ر
  .وأبو الزبري فلم يذكر واحد منهم إبراهيم بن النحام

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
هو العدوي، قتل يوم احلرة، وقد : وقد ذكر البخاري إبراهيم بن نعيم النحام، وقال. والصحيح قول أيب نعيم: قلت

هو العدوي، وقد : إبراهيم بن نعيم النحام وقال: عاصم يف كتاب اآلحاد واملثاين، فقال ترجم له أبو بكر بن أيب
  .ذكر الزبري بن أيب بكر أن عمر بن اخلطاب زوج ابنته رقية من إبراهيم بن نعيم بن عبد اهللا النحام، واهللا أعلم

  أبرهة

  .س أبرهة
ن يف كتابه، أخربنا أبو أمحد املكفوف، حدثنا أبو حممد بن أخربنا عباد بن حممد بن احملس: أخربنا أبو موسى إجازة قال

حيان، حدثنا الوليد، هو ابن أبان، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا عامر عن يعقوب، هو القمي، عن جعفر عن سعيد 
 بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعفراً يف سبعني: ، قال" الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون " 

راكباً إىل النجاشي، فلما بلغهم أن نيب اهللا قد ظهر ببدر استأذنوه، فقال الذين آمنوا من أصحاب النجاشي 
ائذن لنا فلنأت هذا النيب الذي كنا جنده يف الكتاب، فأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فشهدوا معه أحداً، : للنجاشي

ن وثالثون جاؤوا مع جعفر الطيار من احلبشة، ومثانية من هم أربعون رجالً، اثنا: وذكر عن مقاتل أو غريه قال
  .حبريا، وأبرهة، واألشرف، ومتام، وإدريس وأمين، ونافع، ومتيم: الشام

هذا الذي ذكره أبو موسى وحده، وليس أبرهة عند أحد منهم، وعندي فيه نظر؛ فإن النيب رأى حبريا، وهو صيب، 
ه ابن منده؛ فإن كان أبو موسى أراد غريه فيحتمل، وإن أراده فقد مع عمه أيب طالب وقصته مشهورة، وقد أخرج
  .أخرجه ابن منده، فال وجه الستدراكه عليه

  .أخرجه أبو موسى

  أبزى اخلزاعي

ب د ع أبزى، والد عبد الرمحن بن أبرى اخلزاعي، ذكره حممد بن إمساعيل يف الوحدان ومل تصح له صحبة وال 
  .ورؤيةرؤية، والبنه عبد الرمحن صحبة 



وروى ابن منده بإسناده، عن هشام بن عبيد اهللا الرازي، عن بكري بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن أيب سلمة 
أنه خطب الناس قائماً، " بن عبد الرمحن، عن عبد الرمحن بن أبزى، عن أبيه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ما بال أقوام ال يعلمون جرياهنم وال يفقهوهنم : "  عليهم مث قالفحمد اهللا وأثىن عليه، وذكر طوائف املسلمني فأثين
وال يفطنوهنم وال يأمروهنم وال ينهوهنم، وما ألقوام ال يتعلمون من جرياهنم وال يتفقهون وال يتفطنون، والذي نفسي 

ليتفقهن وليتفطنن أو بيده ليعلمن جرياهنم وليفقهنهم وليفطننهم وليأمرهنم ولينهوهنم، وليتعلمن قوم من جرياهنم و
  .احلديث" . ألعاجلنهم بالعقوبة يف دار الدنيا، مث نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل بيته 

ورواه إسحاق بن راهويه يف املسند، عن حممد بن أيب سهل، عن بكري بن معروف، عن مقاتل عن علقمة بن عبد 
وحممد بن أيب سهل هذا هو أبو وهب .  عليه وسلم هبذاالرمحن بن أبزى، عن أبيه، عن جده، عن النيب صلى اهللا

  .هذا معىن كالم ابن منده. حممد بن مزاحم تفرد به

ذكر، يعين ابن منده، أن البخاري ذكره يف كتاب الوحدان وأخرج له حديث أيب : وقد رده أبو نعيم عليه، وقال
عن مقاتل، عن أيب سلمة، وهشام إمنا رواه  سلمة، عن ابن أبزى، عن أبيه من رواية هشام، عن بكري بن معروف،
وذكره أيضاً من حديث أيب وهب حممد : عن ابن أبزى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يقل فيه عن أبيه، قال

بن مزاحم، عن بكري، عن مقاتل، عن علقمة بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن جده عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
بن راهويه رواه عن حممد بن أيب سهل، وهو حممد بن مزاحم عن بكري مثله، ورواه  وسلم، وزعم أن إسحاق

حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا حممد بن إسحاق بن راهويه : إسحاق جمرداً، خالف ما روي عنه، فقال أبو نعيم
سعيد بن عبد  حدثنا أيب، حدثنا حممد بن أيب سهل، حدثنا بكري بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن علقمة بن

وذكر احلديث فأتى به يف ترمجة عبد الرمحن بن " خطب رسول اهللا، : " الرمحن بن أبزى، عن أبيه، عن جده، قال
  .أبزى عن النيب، ومل يصح ألبزى عن النيب رواية وال رؤية

  .هذا كالم أيب نعيم ولقد أحسن فيما قال، وأصاب الصواب رمحة اهللا تعاىل عليه
  .يذكر أبزى، وإمنا ذكر عبد الرمحن؛ ألنه مل تصح عنده صحبة أبزى، واهللا أعلم وأما أبو عمر فلم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم وأبو عمر

  أبيض بن محال

ب د ع أبيص بن محال بن مرثد بن ذي حليان بضم اللم عامر بن ذي العنرب بن معاذ بن شرحبيل بن معدان بن 
ي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن سبأ األصغر بن كعب بن مالك بن زيد بن سدد بن سعد بن عوف بن عد

  .األذروح بن سدد، هكذا نسبه النسابة اهلمذاين، وهو أبيض املأريب السبائي
حدثنا قتيبة : أخربنا إبراهيم بن حممد وإمساعيل بن علي وعبيد اهللا أبو جعفر بإسنادهم عن أيب عيسى الترمذي قال

ىي بن قيس املأريب، أخربين أيب عن مثامة بن شراحيل، عن مسي بن قيس، عن مشري عن بن سعيد، حدثكم حممود بن حي
أنه وفد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستقطعه امللح الذي مبأرب فأقطعه، فلما وىل قال : " أبيض بن محال

  " . يا رسول اهللا، أتدري ما أقطعت له؟ إمنا أقطعت له املاء العد، فانتزعه منه: رجل
  .ما ال تناله أخفاف اإلبل: أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عما حيمي من األراك، قال: ومن حديثه أيضاً

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري " وقد روى ابن هليعة عن بكر بن سوادة، عن سهل بن سعد : قال أبو عمر



  .و هذا أم غريهفال أدري أه: قال" اسم رجل كان امسه أسود فسماه أبيض 
  .أخرجه ثالثتهم

الصحيح أن الذي غري النيب امسه غري هذا؛ ألن أبيض بن محال، عاد إىل مأرب من أرض اليمن، والذي غري : قتل
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم امسه نزل مصر على ما نذكره، إن شاء اهللا تعاىل، وقد ذكرمها البخاري بترمجتني

  .واملأريب بالراء والباء املوحدة نسبة إىل مأرب من اليمن. بالشني املعجمة باحلاء املهملة، ومشري: محال

  أبيض

  .رجل كان امسه أسود فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم أبيض، نزل مصر. د ع أبيض
كان رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم : روى ابن هليعة، عن بكر بن سوادة، عن سهل بن سعد، قال

فسماه النيب أبيض؛ رواه ابن وهب، عن ابن هليعة، ومثله قال ابن منده، ومسعت أبا سعيد بن يونس بن  أسود،: امسه
  .أبيض هذا له ذكر فيمن دخل مصر: عبد األعلى يقول

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أبيض بن عبد الرمحن

  .س أبيض بن عبد الرمحن
وأبو عزيز وامسه أبيض بن عبد الرمحن بن : عن رجاله قالحدثنا حممد بن إبراهيم، حدثنا حممد : قال ابن شاهني

  .النعمان بن احلارث بن عوف بن كنانة بن بارق، وقد وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو موسى

  أبيض بن هين

  .س أبيض بن هين بن معاوية، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهد فتح مصر، روى عنه ابنه هبرية
حلافظ أبو عبد اهللا بن منده يف تارخيه، عن أيب سعيد بن يونس، قاله ابن الكليب يف اجلمهرة، وأخرجه أبو ذكره ا
  .موسى

  أبيض

  .س أبيض

حدثنا أمحد بن سيار، حدثنا حرملة : أره من األنصار، وقال: ذكره عبدان بن حممد املروزي، وقال: قال أبو موسى
إن موسى بن األشعث : يعة وعمرو بن احلارث، عن بكر بن سوادة قالحدثنا ابن وهب، أخربين ابن هل: بن حيىي

: رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل رجل يعودانه، قال: حدثه أن الوليد حدثه أنه انطلق هو وأبيض
والذي " : احلمد هللا الذي مجع باإلسالم األمحر واألسود، فقال أبيض: فدخلنا املسجد، فرأينا الناس يصلون، فقلت

: " يبادرون خيرجون من اإلسالم؟ قال: قلت" نفسي بيده، ال تقوم الساعة حىت ال تبقى ملة إال هلا منكم نصيب 



  " .يصلون بصالتكم وجيلسون جمالسكم، وهم معكم يف سوادكم، ولكل ملة منهم نصيب 
  .أخرجه أبو موسى

  أيب بن أمية

ال املوت، وهو عبد اهللا بن زهرة بن ذنيبة بن جندع بن ليث أيب بن أمية الشاعر ابن حرثان بن األشكر بن سرب
  "الوافر : " الكناين الليثي، أسلم هو وأخوه كالب، وهاجرا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أبومها أمية

  على بيضاهتا أدعو كالبا... إذا بكت احلمامة بطن وج 
  .وأسلم أبومها، ذكره ابن الكليب

  أيب بن ثابت

يب بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار األنصاري د ع س أ
  .أبو شيخ كنية ابنه، واهللا أعلم: أبا شيخ، وقيل: اخلزرجي، أخو حسان، وأوس ابين ثابت، ثكىن

: د بن إسحاق قالوروى ابن منده عن حممد بن يعقوب، عن أمحد بن عبد اجلبار، عن يونس بن بكري، عن حمم
وأوس بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة من بين عدي بن عمرو األنصاري أبو شداد، شهد بدراً 

  .وقتل يوم أحد، وهو أخو حسان بن ثابت األنصاري
أبا : كذا ذكر ابن منده الترمجة أليب، واإلسناد إىل ابن إسحاق ألوس، ومن الدليل على أنه أوس أنه كناه: قلت

  .شداد، وهي كنية أوس بن ثابت، كين بابنه شداد، وسريد ذكرمها
ذكر بعض الوامهي، يعين ابن منده، أيب بن ثابت بن املنذر، ومل خيرج له حديثاً وال ذكراً وال نسباً، : قال أبو نعيم

  .وقتل يوم أحد وهو تصحيف، وساق إسناده إىل ابن إسحاق أن أساً شهد بدراً: هو أخو حسان وأوس؛ قال: وقال
أيب بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي : وأخرجه أبو موسى مستدركاً على ابن منده فقال

بن عمرو بن مالك بن النجار، شهد بدراً وأحداً وقتل يوم بئر معونة شهيداً يف صفر، على رأس ستة وثالثني شهراً 
  .من اهلجرة، قاله ابن شاهني

راك ال وجه له؛ فإن ابن منده أخرجه كذلك إال أنه جعله قتل يوم أحد؛ فإن كان أبو موسى حيث رأى وهذا استد
أنه قتل يف بئر معونة والذي ذكره ابن منده قتل يوم أحد، فظنه غريه، فهو وهم؛ فإنه هو وإمنا ابن منده وهم يف نقله 

  .عن يونس عن ابن إسحاق، واهللا أعلم
ق يونس عن ابن إسحاق أن أبياً قتل بأحد، إمنا أخوه أوس قتل هبا، وليس كل وهم يف وليس فيما رويناه من طري

  .كتابه أخذه عليه هو وأبو نعيم، وال ذكر كل ما فاته من أحوال الصحايب، فلهذا أسوة غريه
  .بفتح امليم وضم العني املهملة، وبعد الواو الساكنة نون مث هاء: ومعونة. بفتح احلاء والراء: حرام

  يب بن شريقأ

س أيب بن شريق، ويعرف باألخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن عالج بن أيب سلمة بن عبد العزى بن غرية بن 
  .عوف بن ثقيف الثقفي، يكىن أبا ثعلبة



أخربنا أبو علي إذناً عن كتاب أيب أمحد، حدثنا عمر بن أمحد، حدثنا حممد بن إبراهيم، : أخربنا أبو موسى كتابة قال
واألخنس بن شريق وامسه أيب بن شريق بن عمرو بن وهب بن عالج، وكان : حممد بن يزيد عن رجاله، قال حدثنا

خنس هبم فسمي : امسه أبياً، فلما أشار على بين زهرة بالرجوع إىل مكة يف وقعة بدر، فقبلوا منه فرجعوا، قيل
سلم مع املؤلفة قلوهبم، وتويف يف أول خالفة األخنس، وكان حليفاً لبين زهرة، وأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  .عمر بن اخلطاب
كان األخنس حليفاً لبين زهرة ومقدماً فيهم، فلما خرجت قريش إىل بدر، وأتاهم اخلرب عن أيب سفيان بن : قلت

حرب أنه قد جنا من النيب، وأمجعت قريش على إتيان بدر، أشار األخنس على بين زهرة بالرجوع إىل مكة، وقال 
قد جنى اهللا عريكم اليت مع أيب سفيان، فال حاجة لكم يف غريها، فعادوا، فلم يقتل منهم أحد ببدر، وحينئذ : هلم
  .األخنس: لقب

  .أخرجه أبو موسى
  .بكسر الغني املعجمة، وفتح الياء حتتها نقطتني، وبعدها الراء: غرية

  أيب بن عجالن

  .لم، وهو أخو أيب أمامة الصدي بن عجالن الباهليروى عن النيب صلى اهللا عليه وس. س أيب بن عجالن
  .مسعت عبد اهللا بن سليمان بن األشعث يقول ذلك: قال ابن شاهني

  .أخرجه أبو موسى

  أيب بن عمارة

صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيته القبلتني؛ روى سعيد بن عفري، . ب د ع أيب بن عمارة األنصاري
بد الرمحن بن رزين، عن حممد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة بن نسي، عن أيب عن حيىي بن أيوب، عن ع

يا رسول اهللا، أمسح على اخلفني؟ : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى يف بيته، فقلت" بن عمارة األنصاري 
نعم وما بدا لك : سول اهللا؟ قالوثالثاً يا ر: قلت: قال. نعم: ويومني؟ قال: فقلت. نعم: يوماً؟ قال: نعم، قلت: قال
  .رواه عمرو بن الربيع بن طارق عن حيىي بن أيوب، ومل يذكر عبادة بن نسي" 

إنه خطأ، وإمنا هو أبو : اضطرب يف أسناد حديثه، ومل يذكره البخاري يف التاريخ الكبري، ألهنم يقولون: قال أبو عمر
عبد اهللا وسيذكر يف : رآه ومسع منه، وأبو أيب ابن أم حرام امسه أيب ابن أم حرام، كذا قاله ابن أيب عبلة، وذكر أنه

  .بابه، إن شاء اهللا تعاىل
  .أخرجه ثالثتهم

  .عمارة بالضم: قيل عمارة يعين بالكسر واألكثر يقولون: قد ضبطه ابن ماكوال بكسر العني، وقال أبو عمر: عمارة

  أيب بن القشب

  .د ع أيب بن القشب
أن النيب صلى اهللا : القشب، إن صح، وذكر حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباسأيب بن : قال ابن منده



: " عليه وسلم دخل املسجد بعدما أقيمت الصالة، وأيب بن القشب يصلي ركعتني، فضرب بيده على منكبه، وقال
  .القشبوهم فيه بعض الرواة فسماه أبياً، وإمنا هو ابن : قال أبو نعيم" ابن القشب أتصلى أربعاً؟ 

  أيب بن كعب بن عبد ثور

  .س أيب بن كعب بن عبد ثور
أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو علي إذناً، عن كتاب أيب أمحد، أنبأنا عمر بن أمحد، أنبأنا عمر بن احلسن، أنبأنا 

 نفر من قومه، قدم خزاعي يف: " املنذر بن حممد، أنبأنا احلسني بن حممد عن علي بن حممد املدائين عن رجاله قالوا
  " .فيهم أيب بن كعب بن عبد ثور فبايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأسلموا 

  .أخرجه أبو موسى
  .وهذا الوفد املذكور يف هذه الترمجة هم من مزينة

  أيب بن كعب بن قيس

: الالت، وقيل ب د ع أيب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار وامسه تيم
تيم اهللا بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج األكرب األنصاري اخلزرجي املعاوي، وإمنا مسي النجار ألنه اختنت بقدوم، وقيل 

  .النجار: ضرب وجه رجل بقدوم فنجره، فقيل له
زيد بن  وبنو معاوية بن عمرو يعرفون ببين حديلة، وهي أم معاوية، نسب ولده إليها، وهي حديلة بنت مالك بن

حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج، وأم أيب صهيلة بنت األسود بن حرام بن عمرو بن 
زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، جتتمع هي وأبوه يف عمرو بن مالك بن النجار، وهي عمة أيب 

أبو املنذر؛ كناه هبا النيب صلى اهللا : وله كنيتانطلحة زيد بن سهل بن األسود بن حرام األنصاري زوج أم سليم، 
أيب سيد : " عليه وسلم، وأبو الطفيل؛ كناه هبا عمر بن اخلطاب بابنه الطفيل، وشهد العقبة وبدراً، وكان عمر يقول

  .روى عنه عبادة بن الصامت، وابن عباس، وعبد اهللا بن خباب، وابنه الطفيل بن أيب" . املسلمني 
حدثنا حممد بن بشار، أنبأنا : م بن حممد، وإمساعيل بن عبيد، وأبو جعفر بإسنادهم عن الترمذي قالأخربنا إبراهي

إن اهللا أمرين : عبد الوهاب الثقفي، أنبأنا خالد احلذار، عن أيب قالبة، عن أنس بن مالك أن النيب قال أليب بن كعب
وروى عبد الرمحن بن أبزى . فجعل أيب يبكي. نعم: الاهللا مساين لك؟ ق: قال" مل يكن الذين كفروا " أن أقرأ عليك 

وما مينعين وهو : وفرحت بذلك؟ قال: قلت أليب: قال عبد الرمحن. عن أيب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حنوه
  " .قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون : " يقول

ن وكيع، حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن داود العطار، عن معمر عن قتادة وباإلسناد املذكور حدثنا اب: قال الترمذي
أرحم أميت بأميت أبو بكر، وأشدهم يف دين اهللا عمر، وأصدقهم حياء : " عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

لكل أمة أمني، عثمان، وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أيب بن كعب، و
  " .وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح 

  " .وأقضاهم علي : " وقد رواه أبو قالبة عن أنس حنوه وزاد فيه
" اخفض يل جناحك رمحك اهللا : " وقد روي عن زر بن حبيش أنه لزم أيب بن كعب، وكانت فيه شراسة، فقلت له



.  
الربكات حممد بن مخيس اجلهين املوصلي، أخربنا أبو نصر بن  أخربنا أبو منصور بن السيحي املعدل، أخربنا أبو

طوق، أخربنا ابن املرجى، أخربنا أمحد بن علي بن املثىن، حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبدة بن حرب، حدثنا أبو علي 
ن أبيه، يعين احلسن بن قزعة، أخربنا سفيان بن حبيب، أخربنا سعيد عن ثوير بن أيب فاختة، عن أبيه، عن الطفيل، ع

" شهادة، أن ال إله إال اهللا : " قال" وألزمهم كلمة التقوى " مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ : أيب بن كعب قال
.  

كان أصحاب القضاء من أصحاب رسول اهللا : وروى احلسن بن صاحل، عن مطرف، عن الشعيب، عن مسروق قال
  .و موسىعمر، وعلي، وعبد اهللا، وأيب، وزيد، وأب: ستة

أول من كتب لرسول اهللا، مقدمه املدينة، أيب بن كعب، وهو أول : " حممد بن سعد عن الواقدي: قال أبو عمر، قال
من كتب يف آخر الكتاب، وكتب فالن بن فالن، فإذا مل حيضر أيب، كتب زيد بن ثابت، وأول من كتب من قريش 

ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذباً أو قال : " فنزل فيهعبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، مث ارتد ورجع إىل مكة، 
، وكان من املواظبني على كتاب الرسائل عبد اهللا بن األرقم الزهري، وكان الكاتب " أوحي إيل ومل يوح إليه شيء 

وممن كتب لرسول اهللا أبو بكر . لعهوده صلى اهللا عليه وسلم إذا عاهد، وصلحه إذا صاحل، علي بن أيب طالب
صديق، وعمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان، والزبري بن العوام، وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاصي، وحنظلة ال

األسيدي، والعالء بن احلضرمي، وخالد بن الوليد، وعبد اهللا بن رواحة، وحممد بن مسلمة، وعبد اهللا بن عبد اهللا بن 
وية بن أيب سفيان وجهيم بن الصلت، ومعيقيب بن أيب أيب ابن سلول، واملغرية بن شعبة، وعمرو بن العاص، ومعا

  .فاطمة، وشرحبيل بن حسنة
سنة ثالثني يف خالفة : تويف سنة اثنتني وعشرين يف خالفة عمر، وقيل: فقيل. اختلف يف وقت وفاة أيب: قال أبو نعيم
  .وهو الصحيح، ألن زر بن حبيش لقيه يف خالفة عثمان: عثمان، قال

إنه مات يف خالفة : سنة اثنتني وعشرين، وقيل: سنة عشرين، وقيل: ت سنة تسع عشرة، وقيلما: " وقال أبو عمر
  " .عثمان سنة اثنتني وثالثني، واألكثر أنه مات يف خالفة عمر 

  .وكان أبيض الرأس واللحية، ال يغري شيبه
  .أخرجه ثالثتهم

  .بضم احلاء املهملة وفتح الدال: حديلة
  .وفتح الباء املوحدة، وسكون الياء حتتها نقطتان وآخره شني معجمة بضم احلاء املهملة،: وحبيش
  .مث حاء مهملة. بكسر السني املهملة، وبعدها ياء حتتها نقطتان: والسيحي

  .بضم الثاء املثلثة تصغري ثور: وثوير
  .بالسني واحلاء املهملتني: وسرح

  أيب بن مالك

القشريي العامري، فقد : بو عمر، وقال ابن منده وأبو نعيمالعامري قاله أ: ب د ع أيب بن مالك احلرشي ويقال
اتفقوا على أنه من عامر بن صعصة واختلفوا فيما سواه فاحلريش وقشري أخوان، ومها ابنا كعب بن ربيعة بن عامر 
  .بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن بن مضر، وهو بصري



ه ما أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر بإسناده، عن أيب داود الطيالسي، حدثنا شعبة، عن ومن حديث
من أدرك والديه أو أحدمها مث : " قتادة، عن زرارة بن أوىف، عن أيب بن مالك، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .دخل النار فأبعده اهللا 
عد وعاصم بن علي عن شعبة، ورواه أبو داود أيضاً، عن شعبة عن علي بن زيد، ومثله روى غندور وعلي بن اجل

  .عن زرارة عن رجل من قومه، يقال له مالك، أو أبو مالك أو ابن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ورواه الثوري وهشيم، عن علي بن زيد، عن زرارة، عن عمرو بن مالك

  .رة، عن مالك القشرييورواه محاد عن علي بن زيد، عن زرا
  .مالك أو أبو مالك أو عامر بن مالك: ورواه أشعث بن سوار، عن زرارة، عن رجل من قومه يقال له

  .إمنا هذا احلديث ملالك بن عمرو القشريي: وقال البخاري
  .ليس يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أيب بن مالك إمنا هو عمرو بن مالك: قال حيىي بن معني

البخاري أيب بن مالك هذا يف كتابه الكبري يف باب أيب، وذكر االختالف فيه، وغري البخاري يصحح أمر أيب  وذكر
  .بن مالك هذا، واهللا أعلم، ويرد يف عمرو بن مالك، إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه ثالثتهم

  أيب بن معاذ

مالك بن النجار األنصاري اخلزرجي  ب س أيب بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن
  .النجاري

  .شهد مع أخيه أنس بن معاذ بدراً وأحداً، وقتال يوم بئر معونة شهيدين، قاله ابن شاهني عن الواقدي
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  أثال بن النعمان

  .س أثال بن النعمان احلنفي
حدثين غالب بن حلبس، أخربنا احلارث بن عبيد  حدثنا حممد بن مرزوق،: ذكره عبدان بن حممد املروزي، وقال

أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أنا وفرات بن حيان، فسلمنا : اإليادي، عن أبيه، عن أثال بن النعمان احلنفي قال
  .عليه، فرد علينا، ومل نكن أسلمنا بعد، فأقطع فرات بن حيان

  "الطويل : " وكان يبلغ فراتاً قول حسان بن ثابت
  فرات بن حيان يكن رهن هالك... لق يف تطوافنا والتماسنا فإن ن

  .مل يزد على هذا
  .أخرجه أبو موسى

بفتح احلاء املهملة، وبالباء : وحيان باحلاء املهملة وبالياء نقطتان، وحلبس. بضم اهلمزة، وفتح الثاء املثلثة: أثال
  .املوحدة

  أثوب بن عتبة



  .س أثوب بن عتبة
بة؛ أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن هارون بقراءيت عليه من ذكره ابن قانع يف الصحا

: قال أمحد" ح " كتاب أمحد بن أيب احلسن، أخربنا علي بن أمحد بن عمر املقري إجازة، أخربنا عبد الباقي بن قانع 
نا علي بن حبر، حدثنا مالزم بن عمرو وأخربنا الزهري، أخربنا علي بن عمر، أخربنا ابن قانع حدثنا حسني، حدث

  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا هارون بن جبيد، عن جابر، عن أثوب بن عتبة، قال
  " .الديك األبيض خليلي، وخليل سبعني من جرياين " 

  .حديث منكر، مل يصح إسناده: قال أمحد
  .ذكره أبو موسى

  لثهماباب اهلمزة مع اجليم ومع احلاء وما يث

  أمجد

  .د ع أمجد باجليم
أمجد بن عجيان اهلمداين وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهد فتح مصر أميا عمر بن اخلطاب، : قال الدارقطين

مسعت أبا سعيد عبد الرمحن بن : أخربين بذلك عبد الواحد بن حممد السلمي، قال: وخطته معروفة جبيزة مصر، قال
  .يف بقوله، وال أعلم له روايةيونس بن عبد األعلى الصد

  أحب

  .أحب باحلاء املهملة، هو ابن مالك بن سعد اهللا، ذكره بعضهم يف الصحابة، قاله ابن الدباع

  أحزاب بن أسيد

د ع أحزاب بن أسيد أبو رهم الظهري وهو السماعي أيضاً، نسبة إىل السمع بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو 
  .عبد مشس، ذكره حممد بن سعد كاتب الواقدي فيمن نزل الشام من الصحابةبن قيس بن معاوية بن جشم بن 

  .هو تابعي، وذكره ابن أيب خيثمة يف الصحابة: وقال البخاري
روى علي بن عياش، وهشام بن عمار، عن معاوية بن حيىي األطرابلسي ومعاوية بن سعيد التجييب، عن يزيد بن أيب 

من أسرق السراق : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب رهم قال حبيب، عن مرثد بن عبد اهللا اليزين،
من يسرق لسان األمري، وإن أعظم اخلطايا من اقتطع مال امرئ مسلم بغري حق، وإن من احلسنات عيادة املريض، 

يف نكاح حىت كيف هو؟ وإن من أفضل الشفاعة أن تشفع بني اثنني : وإن من متام عيادته أن تضع يدك عليه وتسأله
  " .جيمع بينهما، وإن من لبسة األنبياء القميص قبل السراويل، وإن مما يستجاب به عند الدعاء العطاس 

أسيد السمعي تابعي يروي عن : أبو رهم أحزاب بن أسيد، ويقال: قال أبو سعد عبد الكرمي بن أيب بكر السمعاين
  .أيب أيوب األنصاري، روى عنه مكحول، وخالد بن معدان



  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .بفتح الظاء، ومن قال بكسرها قد أخطأ: الظهري: بفتح اهلمزة، وكسر السني، قال ابن ماكوال: أسيد

  أمحد بن حفص

د ع أمحد بن حفص بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، أبو عمرو املخزومي، وهو ابن عم خالد بن الوليد، 
  .بنت هاشم بن املغرية، أم عمر بن اخلطاب وأيب جهل بن هشام، وخيثمة

ذكره أبو عبد الرمحن النسائي، عن إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين، أنه سأل أبا هشام املخزومي وكان عالمة 
أمحد، وأمه درة بنت خزاعي بن احلارث بن حويرث : بأنساب بين خمزوم، عن اسم أيب عمرو بن حفص فقال

  .الثقفي

إين : " مسعت عمر بن اخلطاب يقول يوم اجلابية وهو خيطب: ناشرة بن مسي اليزين، قالروى علي بن رباح، عن 
أعتذر إليكم من خالد بن الوليد؛ إين أمرته أن حيبس هذا املال على املهاجرين فأعطاه ذا البأس، وذا الشرف، وذا 

 ما عدلت يا عمر؛ لقد نزعت واهللا: اللسان، فنزعته، وأثبت أبا عبيدة بن اجلراح فقام أبو عمرو بن حفص فقال
عامالً استعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وغمدت سيفاً سله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووضعت لواء 

إنك قريب القرابة : " وحسدت ابن العم، فقال عمر. نصبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولقد قطعت الرحم
  " .حديث السن، مغضب يف ابن عمك 

  .خرجه ابن منده، وأبو نعيم، وهذا أبو حفص هو زوج فاطمة بنت قيس، ويرد ذكره أيضاًأ

  أمحر بن جزي

ب د ع أمحر، آخره راء، هو ابن جزي بن شهاب بن جزء بن ثعلبة بن زيد بن مالك بن سنان الربعي السدوسي؛ 
  .قاله ابن منده وأبو نعيم عن البخاري

جزء : وقال الدارقطين: معاوية بن سليمان، موىل احلارث السدوسي، قالأمحر بن جزء بن : وقال ابن عبد الرب
  .بكسر اجليم والزاي

روى عنه احلسن البصري وحده، أخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن املخزومي بإسناده إىل أيب يعلى : قلت
مسعت احلسن : عباد بن راشد قالأمحد بن علي بن املثىن، أخربنا أبو موسى، حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، أنبأنا 

إنا كنا لنأوي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما " حدثنا أمحر صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : يقول
  " .جيايف مرفقيه عن جنبيه 

  .أخرجه ثالثتهم

  أمحر موىل أم سلمة

  .د ع أمحر موىل أم سلمى
كنت مع النيب صلى اهللا : " خلي، عن أمحر موىل أم سلمة قالروى جبارة بن مغلس، عن شريك، عن عمران الن



  " .عليه وسلم يف غزاة، فمررنا بواد أو هنر، فكنت أعرب الناس، فقال النيب ما كنت يف هذا اليوم إال سفينة 
  .هذا حديث مشهور عن جبارة، وخالفه غريه عن شريك

  .أخرجه ابن منده أبو نعيم
  .ملعجمةبالنون واخلاء ا: عمران النخلي

  أمحر بن سليم

رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى عنه يزيد بن الشخري، ذكره ابن . سليم بن أمحر: وقيل. س أمحر بن سليم
  .منده يف تارخيه

  .أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً

  أمحر بن سواء

ي، عداده يف أهل د ع أمحر بن سواء بن عدي بن مرة بن محران بن عوف بن عمرو بن احلارث بن سدوس السدوس
  .الكوفة، تفرد بالرواية عنه إياد بن لقيط

حدثنا العالء بن املنهال، عن إياد بن : روى ابن منده بإسناده عن احلسن بن حممد بن علي األزدي، حدثنا أيب قال
 عليه لقيط، عن أمحر بن سواء السدوسي أنه كان له صنم يعبده، فعمد إليه فألقاه يف بئر، مث أتى النيب صلى اهللا

  .وسلم فبايعه
  .هذا حديث غريب هبذا اإلسناد، والعالء بن املنهال كويف جيمع حديثه، مل يكتبه إال من هذا الوجه: قال ابن منده

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أمحر أبو عسيب

م، خمتلف يف ب د ع أمحر أبو عسيب موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم روى عنه أبو عمران اجلوين، وحازم بن القاس
امسه، روى يزيد بن هارون، عن أيب نصرية مسلم بن عبيد، عن أيب عسيب موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

أتاين جربيل عليه السالم باحلمى والطاعون، فأمسكت احلمى باملدينة، : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  " .رجس على الكفار وأرسلت الطاعون إىل الشام، وهي رمحة ألميت و

  .أخرجه ثالثتهم
  .بضم النون، وفتح الصاد املهملة: نصرية

  أمحر بن قطن

  .له صحبة، قاله األمري أبو نصر بن ماكوال عن ابن يونس: شهد فتح مصر؛ يقال. أمحر بن قطن اهلمداين

  أمحر بن معاوية



و مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن دع أمحر بن معاوية بن سليم بن ألي بن احلارث بن صرمي بن احلارث، وه
كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم له والبنه كتاب أمان، وكان وافد بين متيم، وقد . أبا شعبل: زيد مناة بن متيم يكىن

امسه مرة، يعد يف الكوفيني، حديثه عنده أوالده، يرويه حممد بن عمر بن : اختلف يف امسه؛ قال أبو الفتح األزدي
بن سواء بن شعبل بن أمحر بن معاوية، عن أبيه عن جده أن أمحر وفد إىل النيب صلى اهللا عليه  حفص بن السكن

هذا : " وسلم وكان وافد بين متيم فكتب له النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاباً، والبنه شعبل، وكان يكىن بأيب شعبل
" فذمة اهللا منه خلية، إن كانوا صادقني  كتاب ألمحر بن معاوية، وشعل بن أمحر يف رحاهلم وأمواهلم، فمن آذاهم

  .وكتب علي بن أيب طال، وختم الكتاب خبامت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .كذا قال حممد بن عمر، ورأى فيه إرساالً، وذكر أنه غريب ال يعرف إال من هذا الوجه: قال أبو نعيم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .الشني املعجمةضبطه حممد بن نقطة بكسر : شعبل

  األمحري

  .إنه أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، يعد يف املدنيني: د ع األمحري يقال
كنت وعدت : " روى حديثه إمساعيل بن إبراهيم بن أيب حبيبة، عن عبد اهللا بن أيب سفيان، عن أبيه عن األمحري قال

مرها : ىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالامرأيت بعمرة، فغزوت، فوجدت من ذلك وجداً شديداً، وشكوت ذلك إ
  " .فلتعتمر يف رمضان؛ فإهنا تعدل حجة 

  .أخرجه أبو نعيم وابن منده

  األحنف بن قيس

صخر بن قيس بن معاوية : ب د ع األحنف بن قيس، واألحنف لقب به، حلنف كان برجله، وامسه الضحاك، وقيل
بن حصني بن عبادة بن النزال بن مرة بن احلارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم، أبو حبر التميمي 

  .السعدي
  .م فلهذا ذكروه، وأمه امرأة من باهلةأدرك النيب ومل يره، ودعا له النيب صلى اهللا عليه وسل

حدثنا حممد بن املثىن، أنبأنا : أخربنا أبو الفرج حيىي بن حممود بن سعد الثقفي إجازة، بإسناده إىل ابن أيب عاصم قال
بينما أنا أطوف بالبيت يف : " حجاج، حدثنا ابن سلمة، عن علي بن زيد، عن احلسن، عن األحنف بن قيس قال

أتذكر إذ بعثين رسول اهللا صلى : بلى، قال: أال أبشرك؟ قلت: أخذ رجل من بين ليث بيدي فقال زمن عثمان، إذ
إنك لتدعو إىل خري، وتأمر : اهللا عليه وسلم إىل قومك، فجعلت أعرض عليهم اإلسالم وأدعوهم إليه، فقلت أنت

فما : اغفر لألحنف فكان األحنف يقول اللهم: به، وإنه ليدعو إىل اخلري، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  " .دعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم : يعين. شيء من عملي أرجى عندي من ذلك

  .وكان األحنف أحد احلكماء الدهاة العقالء
يا أحنف، : وقدم على عمر يف وفد البصرة، فرأى منه عقالً وديناً وحسن مست، فتركه عنده سنة، مث أحضره، وقال

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حذرنا كل منافق عليم، : ال يا أمري املؤمنني قال: حتبستك عندي؟ قالأتدري مل ا
األحنف سيد أهل البصرة فما زال : فخشيت أن تكون منهم، مث كتب معه كتاباً إىل األمري على البصرة يقول له



  .يعلو من يومئذ
نهما باجلمل، وشهد صفني مع علي، وبقي إىل إمارة مصعب وكان ممن اعتزل احلرب بني علي وعائشة رضي اهللا ع

وهو أمري العراق ألخيه عبد اهللا  -بن الزبري على العراق، وتويف بالكوفة سنة سبع وستني، ومشى مصعب بن الزبري 
  .يف جنازته -

  .، واهللا أعلموذكر أبو احلسن املدائين أنه خلف ولده حبراً وبه كان يكىن، وتويف حبر وانقرض عقبه من الذكور
  .أخرجه ثالثتهم

  األحوص بن مسعود

األحوص بن مسعود األنصاري، أخو حميصة وحويصة ابين مسعود األنصاري، ويرد نسبه عند أخويه، شهد أحداً 
  .واملشاهد بعدها، ذكره ابن الدباغ األندلسي عن العدوي

  أحيحة بن أمية

كان من املؤلفة قلوبه، . محي أخو صفوان بن أميةب س أحيحة بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح اجل
  .قال له ابن عبد الرب

: مل تبلغنا له رواية إال أنه ذكر امسه، وقال، يعين عبدان: قال عبدان: وقال أبو موسى فيما استدركه على ابن منده
، عن أبيه، عن بشري بن حدثنا أمحد بن سيار، حدثنا حيىي بن سليمان اجلعفي أبو سعيد، حدثنا عبد اهللا بن األجلح

  .أحيحة بن أمية بن خلف: تيم وغريه، قالوا يف تسمية املؤلفة قلوهبم منهم

  األخرم األسدي

فارس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ب س األخرم، باخلاء املعجمة هو األسدي، من أسد بن خزمية كان يقال له
 عليه وسلم ملا أغار عبد الرمحن بن عيينة بن حصن بن حذيفة قتل يف حياة النيب صلى اهللا. كما كان يقال أليب قتادة

بن بدر الفزاري على سرح رسول اهللا سنة ست، روى خرب مقتله سلمة بن األكوع، يف حديث طويل خمرج يف 
  .حمرز بن نضلة، وسريد هناك أمت من هذا: الصحيحني، واألخرم لقب وامسه

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  األخرم

  .ال يعرف له اسم، وال قبيلة، وعداده يف أهل الكوفة. خرمب د ع األ
ذكره بعض املتأخرين، وروى حديثه حيىي بن اليمان العجلي، عن رجل من تيم الالت، عن عبد اهللا : قال أبو نعيم

جم اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب من الع: " بن األخرم عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يوم ذي قار
  " .ويب نصروا 

  .أخرجه ثالثتهم، وذكروا هذا احلديث حسب



  أخرم اهلجيمي

معدود يف الصحابة، من حديث حيىي بن اليمان، عن عبد اهللا التيمي قاله ابن ماكوال، ويذكر نسبه : أخرم اهلجيمي
  .عند ابنه عبد اهللا بن األخرم

اسم وال قبيلة؛ ألن الراوي عنهما يف الترمجتني عبد الذي أظنه أن هذا اهلجيمي هو الذي قبله، وال يعرف له : قلت
اهللا، وعن عبد اهللا حيىي، وإمنا اتبعت فيهما األمري أبا نصر بن ماكوال، فإنه ذكرمها يف كتابه أحدمها بعد اآلخر فال 

  .واهللا أعلم. شك أنه ظنهما اثنني

  األخنس بن شريق

  .يق، وهو حليف بين زهرةاألخنس بن شريق الثقفي، وقد تقدم نسبه يف أيب بن شر

  األخنس بن خباب

األخنس بن خباب السلمي له صحبة، ذكره أبو عمر يف ترمجة معن بن يزيد، وقد ذكرناه يف معن أمت من هذا، وهو 
  .ممن شهد بدراً

  باب اهلمزة مع الدال املهملة ومع الذال املعجمة

  األدرع األسلمي

اهللا عليه وسلم روى عنه سعيد بن أيب سعيد املقربي وحده،  د ع ب األدرع األسلمي، كان يف حرس النيب صلى
جئت ليلة أحرس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا رجل ميت، فقيل، هذا عبد اهللا : " حديثاً واحداً، وهو قال

فق اهللا ارفقوا به ر: " ، وتويف باملدينة، وفرغوا من جهازه ومحلوه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم" ذو البجادين 
  " .بكم، فإنه كان حيب اهللا ورسوله 

  .وهو حديث غريب ال يعرف إال من هذا الوجه
  .أخرجه ثالثتهم

  األدرع الضمري

مل أجد له امسهاً إال يف : معروف بكنيته، هكذا مساه القاضي أبو أمحد وقال. د ع ب األدرع الضمري أبو اجلعد
  .ذكر هناك، إن شاء اهللا تعاىلامسه عمرو وي: كتاب علي بن سعيد العسكري، وقيل

قال رسول اهللا صلى اهللا : وروى عن عبيدة بن سفيان احلضرمي، عن أيب اجلعد الضمري، وكانت له صحبة قال
هذا حديث مشهور عن حممد بن عمر وعن " . من ترك اجلمعة ثالثاً من غري عذر طبع اهللا على قلبه : " عليه وسلم

  .عن عمرو بن أمية الضمري: بيدة بن سفيان، فقالعبيدة، ورواه صاحل بن كيسان عن ع
  .أخرجه ثالثتهم



  إدريس

  .تقدم ذكره مع أبرهة فيمن قدم من الشام. س إدريس
  .أخرجه أبو موسى

  أدمي التغليب

  .روى عنه الصيب بن معبد. ب ع س أدمي التغليب
الطلحي، عن عبيد بن غنام، عن علي بن أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، أخربنا أبو بكر 
كنت قريب عهد بنصرانية، فأسلمت : " حكيم، أخربنا إسرائيل، عن منصور عن أيب وائل، عن الصيب بن معبد قال

  .أدمي، فأمرين أن أقرن، وأخربين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرن: فأردت احلج، فسألت رجالً من قومي يقال له
  .عن هدمي بن عبد اهللا: ر، عن أيب وائل، عن الصيب فقالورواه جرير، عن منصو

  .عن أدمي أو هدمي: ورواه أيضاً شريك، عن منصور، عن أيب وائل، عن الصيب فقال
  .ومل يذكر أحد منهم النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو موسى

  .هدمي باهلاء والدال املهملة. وذكره ابن ماكوال
  . باهلاء والذال املعجمةواملشهور؛ هدمي: قال أبو موسى

والتغليب ذكره أبو نعيم ومن تبعه بالثاء املعجمة بثالث والعني املهملة، وإمنا هو بالتاء املثناة من فوقها والغني 
  .املعجمة، ألن بين تغلب كانوا نصارى، وأما بنو ثعلبة فكانوا على دين العرب

  .الدال وأدمي بضم اهلمزة وفتح الدال، وقيل بفتح اهلمزة وكسر
  .أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم، وأبو موسى

  أذينة بن احلارث

ب د ع أذينة بن احلارث بن يعمر، وهو الشداخ بن عوف بن كعب بن مالك بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن 
  .كنانة بن خزمية الكناين الليثي أبو عبد الرمحن، ذكر هذا السبب ابن منده وأبو نعيم عن البخاري

أذينة بن مسلم العبدي من عبد القيس، : أذينة العبدي، والد عبد الرمحن، اختلف فيه فقيل: د الربوقال ابن عب
: وقد قال بعضهم فيه: واألصول أصح قال: أذينة بن احلارث بن يعمر، وساق نسبه إىل كنانة كما تقدم، قال: وقيل

  .الشين، وال يصح
وص، عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن أذينة أن النيب وروى أبو داود الطيالسي يف مسنده عن سالم أيب األح

مل " من حلف على ميني فرأى غريها خرياً منها فليأت الذي هو خري، وليكفر عن ميينه : " صلى اهللا عليه وسلم قال
  .يروه هكذا عن أيب إسحاق غري أيب األحوص سالم بن سليم

  .أخرجه ثالثتهم
ك ما رواه ابن حبيب عن ابن الكليب أنه أذينة بن مسلم العبدي، وقد إنه عبدي أصح، ويقوي ذل: من قال: قلت

أذينة العبدي أبو عبد الرمحن بن أذينة، ويل قضاء البصرة للحجاج، : ذكره أبو أمحد العسكري يف عبد القيس، فقال
رأس عبد  وهو ابن سلمة بن احلارث بن خالد بن عائذ بن سعد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن هبثة، وكان أذينة



هو مرسل، : ال تثبت له صحبة، قال أبو حامت: القيس يف زمن عثمان، مث أدرك اجلمل فكان له فيه ذكر، قال بعضهم
  .هو تابعي من أهل الكوفة، وابن دكني كويف، وهو أعلم بأهل بلده من غريه، واهللا أعلم: وقال الفضل بن دكني

قد اشتهر ذكر بن أذينة الشاعر الكناين، فيظن هذا أباه وليس ولعل من جيعله كنانياً اشتبه عليه حيث رأى أنه 
  .كذلك

العنربي بالنون والراء، وهذا من أغرب ما يقال، بينما جيعالنه ليثياً من : وقال ابن منده وأبو نعيم يف سياق نسبه
  .كنانة إىل أن جيعاله عنربياً من متيم، وال شك أهنما قد صحفا عبدياً فجعاله عنربياً

أذينة العبدي، يروي عن عمر، روى عنه ابنه عبد الرمحن ويروي عن النيب صلى اهللا عليه : كره البخاري فقالوقد ذ
  .وسلم مرسالً
  .أخرجه ثالثتهم

  باب اهلمزة مع الراء

  أربد بن محري

  .ابن حزة: د ع أربد بن محري وقيل
  .اهللا عليه وسلم أربد بن محري وممن هاجر مع النيب صلى: روى وهب بن جرير، عن أبيه عن ابن إسحاق قال

  .أربد بن محزة: وقال يونس بن بكري عن ابن إسحاق
بضم احلاء : أربد بن محري يعين: ورواه ابن سعد عن ابن إسحاق فيمن هاجر إىل أرض احلبشة، فيمن شهد بدراً
  .املهملة، وفتح امليم، وتشديد الياء وآخره راء، قاله األمري أبو نصر بن ماكوال

  .ابن منده وأبو نعيمأخرجه 

  أربد خادم رسول اهللا

  .س أربد خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
روى حديثه أصبغ : أربد خادم رسول اهللا، ذكره أبو عبد اهللا بن منده يف التاريخ وقال: أخربنا أبو موسى إجازة قال

  .كربن زيد، عن سعيد بن راشد، عن زيد بن علي، عن جدته فاطمة حبديث له فيه ذ
  .أخرجه أبو موسى

  أربد بن خمشي

  .سويد بن خمشي، له صحبة، وهو طائي، ذكره أبو معشر وغريه فيمن شهد بدراً: أربد بن خمشي وقيل
  .ذكره أبو عمر يف ترمجة سويد، وذكره أبو أمحد العسكري أيضاً

  أرطاة الطائي



  .لم مبشراً بفتح ذي اخللصة فسماه بشرياًأبو أرطاة، قد على النيب صلى اهللا عليه وس: د ع أرطاة الطائي، وقيل
روى قيس بن الربيع عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه 

أرطاة، فجاء فبشره، : فبعث إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بريداً يقال له: وسلم بعثه إىل ذي اخللصة يهدمها، قال
  .يب صلى اهللا عليه وسلم ساجداًفخر الن

  .أبو أرطاة: ورواه حممد بن عبد اهللا بن منري، عن أبيه، عن إمساعيل فقال
  .فبعث جرير رجالً يقال له حصني بن ربيعة الطائي، وهو الصحيح: وقال أكثر أصحاب إمساعيل

  .وذكره أبو عمر يف حصني، وسريد هناك، إن شاء اهللا تعاىل
  .نعيمأخرجه ابن منده وأبو 

  أرطاة بن كعب

س أرطاة بن كعب بن شراحيل بن كعب بن سالمان بن عامر بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن 
  .علة بن جلد بن مالك بن أدد

وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم فعقد له لواء شهد به القادسية فقتل، فأخذه أخوه زيد بن كعب فقتل، مث أخذه 
  .قتل، وجيتمع هو واحلجاج بن أرطاة بن ثور بن هبرية بن شراحيل يف شراحيلقيس بن كعب ف

  .ذكره أبو موسى يف ترمجة أوس بن جهيش، ومل يفرده بترمجة

  أرطاة بن املنذر

  .س أرطاة بن املنذر
هشام حدثنا : أرطاة بن املنذر السكوين، وكانت له صحبة، وقال: قال عبدان املروزي: أخربنا أبو موسى إجازة قال

: بن عمار، حدثنا مسلمة بن علي حديثنا نصر بن علقمة، عن أخيه عن ابن عائذ، عن أرطاة بن املنذر السكوين قال
لقد قتلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسعة وتسعني من املشركني، وما أحب أين قتلت مثلهم، وأين " 

  " .كشفت قناع مسلم 
قال أبو : الصحيح لقيط بن أرطاة السكوين، وليس ألرطاة بن املنذر معىن: عقال عبدان، قال حممد بن علي بن راف

يدل عليه ما أخربنا أبو غالب الكشودي، أخربنا أبو بكر بن ربذة، أخربنا : وقول هذا الرجل صحيح، قال: موسى
ار، حدثنا مسلمة حدثنا هشام بن عم: الطرباين، أخربنا أمحد بن املعال الدمشقي واحلسن بن إسحاق التستري، قاال

بن علي، حدثنا نصر بن علقمة عن أخيه، يعين حمفوظاً، عن ابن عائذ، وامسه عبد الرمحن بن لقيط بن أرطاة 
قتلت تسعة : " إن جاراً لنا يشرب اخلمر ويأيت القبيح، فارفع أمره إىل السلطان، فقال له: السكوين أن رجالً قال له

  .وذكر مثله" وتسعني 
: ال أدري كيف وقع الطريق لألول ألن عبدان قد رواه بعقبه عن هشام بن عمار أيضاً، فقال فيهو: قال أبو موسى

لقيط بن أرطاة، ولعله أخطأ فيه مرة، وأرطاة يروي عن التابعني وأتباعهم، وفيه من الثقات الشاميني مل يلق أحداً من 
  .الصحابة فكيف بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

  .بضم العني، وكان يكره أن يصغر اسم أبيه يعرف بابن علي: ومسلمة
  .أخرجه أبو موسى



  األرقم بن أيب األرقم

د ب ع األرقم بن أيب األرقم، واسم أيب األرقم عبد مناف بن أسد بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي 
صفية بنت : هامتاضر بنت حذمي من بين سهم، وقيل امس: املخزومي، وأمه أميمة بنت عبد احلارث، وقيل امسها

  .احلارث بن خالد بن عمري بن غبشان اخلزاعية، يكىن أبا عبد اهللا
وكان من املهاجرين األولني، وشهد بدراً . كان ثاين عشر: أسلم قدمياً، قيل. كان من السابقني األولني إىل اإلسالم

ي استخفى رسول اهللا صلى اهللا ونفله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها سيفاً، واستعمله على الصدقات وهو الذ
عليه وسلم يف داره، وهي يف أصل الصفا، واملسلمون معه مبكة ملا خافوا املشركني، فلم يزالوا هبا حىت كملوا أربعني 

  .رجالً، وكان آخرهم إسالماً عمر بن اخلطاب فلما كملوا به أربعني خرجوا
  .ألرقم أسلم أيضاً، وروي من بين خمزوم، وهذا غلطذكر ابن أيب خيثمة أن أبا األرقم والد ا: وقال أبو عمر

وغلط أبو حامت الرازي وابنه فجعاله والد عبد اهللا بن األرقم، وليس كذلك؛ فإن عبد اهللا بن األرقم زهري؛ : قال
فإنه عبد اهللا بن األرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، وكان عبد اهللا على بيت املال لعثمان بن 

  .ن، رضي اهللا عنهعفا
وروى حيىي بن عمران بن عثمان بن عفان بن األرقم األرقمي، عن عمه عبد اهللا بن عثمان، وعن أهل بيته عن جده 

أنه جتهز يريد البيت املقدس، فلما فرغ من جهازه جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : عثمان بن األرقم عن األرقم
ال يا رسول اهللا، بأيب أنت وأمي، ولكين أريد الصالة يف بيت املقدس، : رة؟ قالما خيرج أحاجة أم جتا: يودعه فقال

صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه من املساجد إال : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .فجلس األرقم : قال. املسجد احلرام

حدثين أيب، حدثنا عباد : ه إىل عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قالأخربنا أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة اهللا بن حبة بإسناد
بن عباد املهليب، عن هشام بن زياد، عن عثمان بنب األرقم بن أيب األرقم املخزومي، عن أبيه، وكان من أصحاب 

إلمام إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعة ويفرق بني االثنني، بعد خروج ا: " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .كاجلار قصبه يف النار 
تويف أيب األرقم سنة ثالث ومخسني وهو ابن ثالث ومثانني سنة، وقيل تويف سنة مخس : وقال عثمان بن األرقم

: ومخسني، وهو ابن بضع ومثانني سنة، وأوصى أن يصلي عليه سعد بن أيب وقاص، وكان سعد بالعقيق، فقال مروان
عليه وسلم لرجل غائب؟ وأراد الصالة عليه، فأىب عبيد اهللا بن األرقم ذلك على  حيبس صاحب رسول اهللا صلى اهللا

  .مروان، وقامت معه بنو خزوم، ووقع بينهما كالم، مث جاء سعد فصلى عليه
  .ودفن بالبقيع. واألول أصح. وقد ذكر أبو نعيم أنه تويف يوم مات أبو بكر الصديق

  .أخرجه ثالثتهم

  األرقم بن جفينة

قاله ابن منده، ورواه . من بين نصر بن معاوية شهد فتح مصر، له ذكر وعقب مبصر. قم بن جفينة التجييبد ع األر
عن أيب سعيد بن يونس، عداده يف الصحابة، روى حديثه ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب، عن عبد اهللا بن األرمث بن 

  .جفينة، عن أبيه أنه ختاصم إىل عمر هو وابنه



ابن منده، ومل خيرج له شيئاً، وأحال به على : مل يذكره أحد من املتقدمني وذكره بعض املتأخرين، يعين: قال أبو نعيم
  .أيب سعيد بن عبد األعلى، وذكر أنه ممن شهد فتح مصر، ال يعرف له اسم وال ذكر يف حديث

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  األرقم النخعي

  .زيد النخعيس األرقم النخعي، وامسه أوس بن جهيش بن ي
أخربنا أبو موسى إجازة، حدثنا أبو علي احلداد إذناً، عن كتاب أيب أمحد العطار، وحدثنا عمر بن أمحد بن عثمان، 
أخربنا عمر بن احلسن بن مالك، حدثنا املنذر القابوسي، حدثنا احلسني، حدثنا حيىي بن زكريا بن إبراهيم بن سويد 

عن عبد الرمحن بن عابس النخعي، عن قيس بن كعب أنه وفد على رسول النخعي، عن احلسن بن احلكم النخعي، 
أوس بن جهيش بن يزيد، : اهللا صلى اهللا عليه وسلم من النخع أخوه أرطاة بن كعب بن شراحيل واألرقم، وامسه

فتما من هل خل: " وكانا من أمجل أهل زماهنما وأنظفه، فدعامها إىل اإلسالم، فأسلما، وأعجب مبا رأى منهما، فقال
يا رسول اهللا، قد خفنا من قومنا سبعني، ما يشركونا يف األمر إذا كان، فدعا هلما خبري، : ورائكما مثلكما؟ قاال

مث أخذه . وكتب ألرطاة كتاباً وعقد هلا واء، وشهد بذلك اللواء يوم القادسية، فقتل، فأخذ اللواء أخوه زيد، فقتل
  " .لهم بارك يف النخع، ودعا له خبري ال: " أخوه قيس بن كعب، وقال رسول اهللا

وحدثين أيب، عن زرارة، عن قيس بن كعب أنه وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، : قال ابن عابس
ذكره أبو موسى فيما فات ابن منده هكذا، وقد نسبه ابن حبيب عن ابن الكليب، ومل . وكتب له كتاباً ودعا له فيه

فولد بكر، يعين ابن عوف بن النخع، مالكاً والشيطان ومرسوعاً منهم األرقم وهو : منا قاليسم األرقم أوساً؛ إ
جهيش بن يزيد بن مالك بن عبد اهللا بن نسي بن ياسر بن جشم بن مالك بن بكر الوافد على رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم
  .، إن شاء اهللا تعاىلويقوي هذا أن ابن منده قد ذكر جهيش بن أوس النخعي، وسريد يف بابه

  .أخرجه أبو موسى

  أرمى بن أصحمة

  .س أرمى بن أصحمة النجاشي ابن حبر
عطية، وإمنا النجاشي : النجاشي أصحمة وهو بالعربية: قال حممد بن إسحاق بن يسار: أخربنا أبو موسى إجازة قال

د بن الفضل شيخه، رمحة اهللا عليه، يعين أن حمم: وذكر اإلمام أبو القاسم إمساعيل: كسرى قال: اسم امللك كقولك
يف املغازي عمن ذكر أن السنة السابعة كتب فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم الكتب إىل امللوك، وبعث إليهم الرسل، 

حممد رسول اهللا : " إهنم ال يقرأون كتاباً إال خبامت، فاختذ خامتاً من فضة نقش فيه: يدعوهم إىل اهللا عز وجل، فقيل
الصحف، وبعث عمرو بن أمية الضمري إىل النجاشي أصحمة بن حبر، كتب إليه النيب صلى اهللا عليه خيتم به 
سلم أنت، فإين أمحد إليك اهللا امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب، وأشهد أن عيسى : " وسلم

ت بعيسى فخلقه من روحه، وخلقه كما خلق آدم روح اهللا، وكلمته القاها إىل مرمي البتول الطيبة احلصينة، فحمل
بيده ونفخه، وإين أدعوك إىل اهللا تعاىل، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً ومن معه من املسلمني، فدع التجرب واقبل 

  " .نصحي، والسالم على من اتبع اهلدى 



 اهللا ورمحته وبركاته الذي ال إله سالم عليك يا نيب. بسم اهللا الرمحن الرحيم: " فقرأ النجاشي الكتاب وكتب جوابه
أما بعد، فقد أتاين كتابك فيما ذكرت من أمر عيسى فورب السماء واألرض إن . إال هو، الذي هداين إىل اإلسالم

عيسى ال يزيد على ما قلت ثفروقاً، وإنه كما قلت، ولقد عرفنا ما بعثت به إلينا، ولقد قربنا ابن عمك وأصحابه، 
 صادقاً مصدوقاً، وقد بايعتك، وبايعت ابن عمك، وأسلمت على يديه هللا رب العاملني، وأشهد أنك رسول اهللا

وبعثت إليه بابين أرمى بن األصحم، فإين ال أملك إال نفسي، وإن شئت أن آتيك يا رسول اهللا فعلت، فإين أشهد أن 
  " .ما تقوله حق، والسالم عليك يا رسول اهللا 

  .بشة يف سفينة يف البحر، فلما توسطوا البحر غرقوا كلهمفخرج ابنه يف ستني نفساً من احل
  .أخرجه أبو موسى

  باب اهلمزة مع الزاي وما يثلثهما

  أزاذ مرد

  .بعد األلف زاي، هو ابن هرمز الفارسي، من أساورة كسرى. د ع أزاذ مرد
  .أدرك أيام النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يره

عن جده، جرير بن عبد اهللا، عن . عن جرير بن حرير البجلي، عن أبيهروى حديثه عكرمة بن إبراهيم األزدي، 
بينما أنا على باب كسرى ننتظر اإلذن، فأبطأ علينا اإلذن واشتد احلر، وضجرنا، فقال رجل من : " أزاذ مرد قال

: ما قلت؟ قالتدري : ال حول وال قوة إال باهللا ما شاء اهللا كان، وما مل يشأ مل يكن، فقال رجل من القوم: القوم
مث ذكر حديثاً طويالً يف أن بعض اجلن شاركه يف زوجته وأنه كان يتشبه . إن اهللا عز وجل يفرج عن صاحبها. نعم

ال حول وال قوة إال : به، وأنه صعد به إىل السماء يسترق السمع، فبلغا السماء الدنيا، فسمعا صوتاً من السماء
ن، فسقطا مث محله اجلين إىل بيته، مث إن اجلين عاد إىل امرأة الفارسي، فقال باهللا، ما شاء اهللا كان ما مل يشأ مل يك

  .فلم يزل اجلين حيترق حىت صار رماداً" ال حول وال قوة إال باهللا ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن : " الفارسي
نت بالقادسية فسمعين فارسي ك: " وقد رواه سليمان بن إبراهيم بن جرير عن أبيه عن جده جرير بن عبد اهللا قال

" لقد مسعت هذا الكالم من السماء : ال حول وال قوة إال باهللا، ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، فقال: " وأنا أقول
  .وذكر احلديث بطوله، ومل يذكر أزاذ مرد

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .له صحبة: ل ال صحبة له، وقال غريههو مرس: يزداد بن عيسى؛ قال البخاري: أزداذ د ع أزداذ وقيل

  .روى زكرياء بن إسحاق، عن عيسى بن أزداذ عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا بال ينتر ذكره ثالثاً
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أزهر بن محيضة

  .ب أزهر بن محيضة، يف صحبته نظر، روى عن أيب بكر الصديق
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً



  هر بن عبد عوفز

ب د ع أزهر بن عبد عوف بن عبد احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة القرشي الزهري عم عبد الرمحن بن عوف، 
  .ووالده عبد الرمحن بن أزهر الذي يروي عنه ابن شهاب

، وعامر امتريت أنا وحممد ابن احلنفية يف السقاية، فشهد طلحة بن عبيد اهللا: " روى أبو الطفيل عن ابن عباس قال
  " .بن ربيعة، وأزهر بن عبد عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دفعها إىل العباس يوم الفتح 

خمرمة بن نوفل، وأزهر : وروى عبيد اهللا بن عبد اهللا أن عمر بن اخلطاب بعث أربعة من قريش؛ فنصبوا أعالم احلرم
  .بن عبد عوف، وسعيد بن يربوع وحويطب بن عبد العزى

  .ثالثتهمأخرجه 

  أزهر بن قيس

  .ب س أزهر بن قيس أبو الوليد
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يتعوذ من فتنة : روى عنه حريز بن عثمان، مل يرو عنه غريه، قاله ابن عبد الرب

  .املغرب
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  أزهر بن منقر

لنيب صلى اهللا عليه وسلم وصليت خلفه، فسمعته رأيت ا: " من أعراب البصرة، حديثه قال. د ب ع أزهر من منقر
  " .يفتتح بالقراءة باحلمد هللا رب العاملني ويسلم تسليمتني 

  باب اهلمزة والسني وما يثلثهما

  إساف بن أمنار

هلما ذكر يف حديث رافع بن خديج يف املزارعة الذي رواه أيوب بن عتبة عن . د ع إساف بن أمنار وإساف بن هنيك
يا ابن أخي، لقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن : حدثين عمي ظهري أنه قال: ، عن رافع، قالأيب النجاشي

  "الطويل : " إساف بن أمنار، فقال: نكري حماقلنا فسمعه رجل من بين سليم يقال له
  وتسمع بالريان تعوي ثعالبه... لعل ضراراً أن تبيد بئارها 

  "الطويل : " بن إساف فقال شاعرنا إساف بن هنيك أو هنيك
  وتسمع بالريان تبىن مشاربه... لعل ضراراً أن تعيش بئارها 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  إساف بن هنيك



  .له ذكر يف احلديث املتقدم. د ع إساف بن هنيك أو هنيك بن إساف
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أسامة بن أخدري

  .احلارث بن متيم بن مر، كذا قال ابن عبد الرب :واسم شقرة. د ب ع أسامة بن أخدري الشقري
  "الطويل : " معاوية بن احلارث بن متيم، وإمنا مسي شقرة ببيت قال: اسم شقرية: وقال هشام الكليب

  به من دماء احلي كالشقرات... وقد أمحل الرمح األصم كعوبه 
  .نسبت إليهشقائق النعمان؛ كان النعمان قد محى أرضاً وأنبته فيها، ف: والشقرات

أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر الطوسي، أخربنا أبو حممد جعفر بن أمحد بن احلسني السراج، 
أخربنا احلسن بن أمحد بن شاذان، أخربنا عثمان بن أمحد الدقاق، حدثنا حيىي بن جعفر، أخربنا علي بن عاصم، 

قدم احلي من شقرة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيهم : " قال أخربنا بشري بن ميمون، حدثين أسامة بن أخدري
: قال. ما امسك؟ قال أصرم: مسه وادع له، قال: يا رسول اهللا: أصرم قد ابتاع عبداً حبشياً، قال: رجل ضخم امسه
هو عاصم، : أريده راعياً، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم بأصابعه وقبضها، وقال: ما تريده؟ قال: بل زرعة، قال

  " .هو عاصم 
  .ونزل أسامة بن أخدري البصرة، وليس له إال هذا احلديث الواحد

  .أخرجه ثالثتهم

  أسامة بن خزمي

  .ال تصح له صحبة. روى عن مرة عنه عبد اهللا بن شقيق. ب أسامة بن خزمي
  .أخرجه أبو عمر

  أسامة بن زيد

العزى بن زيد بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان  د ب ع أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد
بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن 

  .وبرة الكليب
وقد ذكر ابن منده وأبو نعيم يف نسبه ابن رفيدة بن لؤي بن كلب وهو تصحيف، وإمنا هو ثور بن كلب، ال شك 

  .فيه
: أبو زيد، وقيل: أبا حممد، وقيل: يكىن أسامة. أمه أم أمين حاضنة النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو وأمين أخوان ألم

  .حب رسول اهللا: أبو خارجة، وهو موىل رسول اهللا من أبويه، وكان يسمى: أبو يزيد، وقيل
الناس إيل، أو من أحب الناس إيل، وأنا  إن أسامة بن زيد ألحب: " روى ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .أرجو أن يكون من صاحليكم، فاستوصوا به خرياً 



  .واستعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن مثاين عشرة سنة
أخربنا أبو منصور بن مكارم بن أمحد بن سعد املؤدب املوصلي، أخربنا أبو القاسم نصر بن أمحد بن صفوان، أخربنا 

علي بن إبراهيم السراج، أخربنا أبو طاهر هبة اهللا بن إبراهيم بن أنس، أخربنا أبو احلسن علي بن عبد  أبو احلسن
اهللا بن طوق، حدثنا أبو جابر يزيد بن عبد العزيز بن حيان، أخربنا حممد بن إبراهيم بن عمار، أخربنا معاىف بن 

عثر أسامة بأسكفة الباب، فشج يف : " تعمران عن شريك، عن ابن عباس عن ذريح عن البهي عن عائشة قال
أميطي عنه، فكأين تقذرته، فجعل رسول اهللا ميصه مث ميجه، وقال : وجهه، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حىت ينقه 

طر القارئ إجازة، إن مل يكن مساعاً، أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد، أخربنا أبو اخلطاب نصر بن أمحد بن الب
أخربنا أبو احلسن بن رزقويه، أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار، أخربنا الرمادي، أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركب على محار عليه قطيفة، وأردف " الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد 
  " .يعود سعد بن عبادة، قبل وقعة بدر وراءه أسامة، وهو 

وفرض البنه عبد اهللا بن عمر . وملا فرض عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه للناس فرض ألسامة بن زيد مخسة آالف
فضلت علي أسامة وقد شهدت ما مل يشهد؟ فقال إن أسامة كان أحب إىل رسول اهللا منك، : ألفني، فقال ابن عمر

  .هللا من أبيكوأبوه كان أحب إىل رسول ا
لو أدخلت يدك يف فم تنني ألدخلت يدي معها، ولكنك قد : ومل يبايع علياً، وال شهد معه شيئاً من حروبه؛ وقال له

مسعت ما قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قتلت ذلك الرجل الذي شهد أن ال إال اهللا وهو ما أخربنا به 
ن السمني البغدادي، بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، حدثين أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي ب

أدركته، يعين، كافراً كان قتل يف : حممد بن أسامة بن حممد بن أسامة بن زيد عن أبيه عن جده أسامة بن زيد قال
هد أن ال إله إال أش: " أدركته أنا ورجل من األنصار، فلما شهرنا عليه السالح قال: " املسلمني يف غزاة هلم، قال

يا أسامة، من : اهللا، فلم نربح عنه حىت قتلناه، فلما قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربناه خربه فقال
من لك يا أسامة بال إله إال اهللا؟ فو الذي : يا رسول اهللا، إمنا قاهلا تعوذاً من القتل، فقال: لك بال إله إال اهللا؟ فقلت

أعطى : " ل يرددها علي حىت وددت أن ما مضى من إسالمي مل يكن، وأين أسلمت يومئذ، فقلتبعثه باحلق ما زا
  " .اهللا عهداً أن ال أقتل رجالً يقول ال إله إال اهللا 

رأيت أسامة بن زيد يصلي عند قرب : " وروى حممد بن إسحاق عن صاحل بن كيسان عن عبيد اهللا بن عبد اهللا قال
م فدعى مروان إىل جنازة ليصلي عليها، فصلى عليها مث رجع، وأسامة يصلي عند باب النيب صلى اهللا عليه وسل

إمنا أردت أن يرى مكانك فعل اهللا بك وفعل، وقال قوالً قبيحاً، مث : بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال له مروان
رسول اهللا صلى اهللا عليه  يا مروان، إنك آذيتين، وإنك فاحش متفحش، وإين مسعت: أدبر، فانصرف أسامة وقال

  " .إن اهللا يبغض الفاحش املتفحش : " وسلم يقول
تويف سنة أربع ومخسني، قال أبو : وكان أسامة أسود أفطس، وتويف آخر أيام معاوية سنة مثان أو تسع ومخسني، وقيل

  .تويف بعد قتل عثمان باجلرف، ومحل إىل املدينة: وهو عندي أصح، وقيل: عمر
  .عثمان النهدي، وعبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وغريمهاروى عنه أبو 
  .أخرجه ثالثتهم

قد ذكر ابن منده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أسامة بن زيد على اجليش الذي سريه إىل مؤتة يف علته : قتل



إىل مؤتة أباه زيد  وهذا ليس بشيء؛ فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعمل على اجليش الذي سار. اليت تويف فيها
إن أصيب فجعفر بن أيب طالب، فإن أصيب فعبد اهللا بن رواحة، وأما أسامة؛ فإن النيب صلى اهللا : بن حارثة، فقال

عليه وسلم استعمله على جيش وأمره أن يسري إىل الشام أيضاً، وفيهم عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، فلما اشتد 
سلم أوصى أن يسري جيش أسامة، فساروا بعد موته صلى اهللا عليه وسلم، املرض برسول اهللا صلى اهللا عليه و
  .وليست هذه غزوة مؤتة، واهللا أعلم

  أسامة بن شريك

من بين ثعلبة بن سعد، : وقال أبو عمر. من بين ثعلبة بن يربوع؛ قاله أبو نعيم. د ب ع أسامة بن شريك الثعليب
  .الذبياين الغطفاين أحد بين ثعلبة بن بكر، عداده يف أهل الكوفة: دهمن ثعلبة بن بكر بن وائل، وقال ابن من: ويقال

مسعت : أخربنا أبو الفضل اخلطيب بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، حدثنا شعبة واملسعودي، عن زياد عن عالقة قال
ته األعراب من أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأصحابه كأمنا على رؤوسهم الطري، فجاء: أسامة بن شريك يقول

يا رسول اهللا علينا من حرج يف كذا، علينا من حرج يف كذا؟ فقال : فقالوا. جوانب يسأله عن أشياء ال بأس هبا
رفع اهللا عز وجل احلرج إال من افترض أمراً : عباد اهللا، وضع اهللا احلرج أو قال: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إال من اقترض من عرض أخيه، فذلك الذي حرج وسألوه عن الدواء : وروي" . ظلماً، فذلك الذي حرج وهلك 
خلق : ما خري ما أعطي الرجل؟ قال: عباد اهللا، تداووا؛ فإن اهللا مل يضع داء إال وضع له دواء إال اهلرم، وسئل: فقال

وخالفهم  رواه األعمش والثوري ومسعر وابن عيينة ومالك بن مغول وغريهم كلهم عن زياد عن أسامة،" . حسن 
عن رياد عن قطبة بن مالك، واألول : وهب بن إمساعيل األسدي الكويف فرواه عن حممد بن قيس األسدي، فقال

  .أصح
  .أخرجه ثالثتهم

قول ابن منده فيه نظر؛ فإنه إن كان غطفانياً، فيكون من ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن : قلت
بن وائل، وأولئك من قيس عيالن من مضر، وبكر بن وائل من ربيعة؟ هذا عطفان، فكيف يكون من ثعلبة بن بكر 

متناقض، وإمنا الذي قاله أبو عمر مستقيم فإنه قد قيل إنه من ذبيان، وقيل من بكر، وال مطعن عليه، وقول أيب 
صواب إنه من ثعلبة إنه من ثعلبة بن يربوع، فليس بشيء، ألنه يكون من متيم، ومل يقله أحد يعول عليه؛ إمنا ال: نعيم

  .بن سعد، واهللا أعلم

  أسامة بن عمري

عمري بن عبد اهللا بن حبيب بن يسار بن ناحيه بن عمرو : أ ب ع أسامة بن عمري بن عامر بن أقيشر، واسم اقيشر
ذكره ابن الكليب، . بن احلارث بن كبري بن هند بن طاخبة بن حليان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مصر اهلذيل

  .والد أيب املليح اهلذيل وهو
أخربنا أبو ياسر بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب، حدثنا عفان، أخربنا مهام، حدثنا قتادة عن أيب 

  .املليح عن أبيه
  " .أن يوم حنني كان مطرياً، فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم مناديه أن صلوا يف الرحال " 



ده، عن احلسن بن علي بن عفان العامري، عن أيب أسامة محاد بن أسامة، عن الوليد بن روى هذا احلديث ابن من
  .عبدة الباهلي، عن أيب املليح، عن أبيه

عن عبد اهللا بن عمر بن أبان، عن أيب أسامة، عن عامر بن عبدة الباهلي، عن أيب املليح، عن أبيه : وقال أبو نعيم
عن الوليد بن عبدة، وهو كويف، وإمنا هو عن : منده، عن أيب أسامة فقال ووهم فيه بعض الوامهي، يعين ابن: قال

  .عبادة: عامر بن عبدة وقيل
أخربنا حيىي بن مسعود األصفهاين فيما أذن بإسناده، عن ابن أيب عاصم، حدثنا أمحد بن عبدة الضيب، أخربنا حممد بن 

كنت ردف رسول اهللا صلى اهللا عليه : " ن أبيه قالمحران، أخربنا خالد احلذاء، عن أيب متيمة عن أيب املليح، ع
ال تقل تعيس الشيطان؛ فإنه يعظم : " تعس الشيطان، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وسلم، فعثر بعرينا فقلت

  " .بسم اهللا؛ فإنه يصغر حىت يصري مثل الذباب : بقويت، ولكن قل: حىت يصري مثل البيت، ويقول
  .أخرجه ثالثتهم

  .بضم اهلمزة، وفتح القاف، وبعدها ياء حتتها نقطتان مث شني معجمة وراء: الباء املوحدة، وأقيشرب: كبري

  أسامة بن مالك

  .س أسامة بن مالك أبو العشراء الدارمي
ذكر عبدان بن حممد املروزي أنه من الصحابة، ووهم يف ذلك؛ ألن اسم أيب العشراء قد : قال احلافظ أبو موسى

وعبدان، وإن كان موصوفاً باحلفظ، وذكره . ع اختالف كثري فيه؛ إال أن الصحبة ألبيه دونهإنه أسامة م: قيل
اخلطيب يف تاريخ بغداد، وأثىن عليه، وكتب عنه الطرباين وغريه من احلفاظ، إال أن أحداً مل يسلم من الغلط واخلطأ، 

  .؟" ئ وأصيب وأنسى كما تنسون إمنا أنا بشر أخط: " ومن الذي يدعي ذلك بعد قوله صلى اهللا عليه وسلم
وذكرنا أحاديثه واالختالف فيها من : وقد أورد عبدان يف هذه الترمجة احلديث، عن أيب العشراء عن أبيه، قال

  .موضع مفرد، وإمنا أردنا إيراد امسه هاهنا؛ لئال ينظر من ال علم عنده يف كتاب عبدان، فيظنه قد سقط علينا
  .أخرجه أبو موسى

  ويإسحاق الغن

  .ع س إسحاق الغنوي
أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن أمحد، أخربنا عبد اهللا بن جعفر، أخربنا 

وأخربنا إمساعيل بن الفضل بن اإلخشيد، : قاتل أبو موسى" ح " إمساعيل بن عبد اهللا، أخربنا موسى بن إمساعيل 
أبو طاهر بن عبد الرحيم، أخربنا حممد بن إبراهيم بن علي، أخربنا أمحد بن علي بن املثىن،  واللفظ لروايته، أخربنا

أخربنا بشار بن عبد امللك املزين، حدثتين جديت أم حكيم بنت دينار : حدثنا أبو خيثمة، أخربنا يونس بن حممد، قاال
دينة هي وأخوها، حىت إذا كانت يف بعض الطريق املزنية، عن موالهتا أم إسحاق الغنوية أهنا هاجرت من مكة تريد امل

إين أخشى عليك الفاسق : قالت. يا أم إسحاق، اجلسي حىت أرجع إىل مكة، فأخذ نفقة يل نستيها: قال هلا أخوها
يا أم : أن يقتلك، تعين زوجها، فذهب أخوها إىل مكة وتركها، فمر عليها راكب جاء من مكة بعد ثالثة أيام، فقال

ال إسحاق لك، أدركه الفاسق زوجك بعدما خرج من : أنتظر أخي إسحاق؛ قال: يقعدك هاهنا؟ قالتإسحاق، ما 



فقمت؛ وأنا أسترجع وأبكي، حىت دخلت املدينة، ونيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيت زوجته : مكة فقتله، قالت
حاق، وأنا أنظر إليه نظراً شديداً حفصة بنت عمر وهو قاعد يتوضأ، فقلت يا رسول اهللا، بأيب وأمي، قتل أخي إس

قد كانت تصيبها املصيبات : وهو يتوضأ، فغفلت عنه من النظر غفلة، فأخذ ملئ كفه ماء فضربين به، فقالت جديت
  .العظام بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم فترى الدمع يتغرغر على مقلتيها، ال يسيل على وجهها منه شيء

  .شار، رواه أبو عاصم، وعبد الصمد بن عبد الوارث وغريمها عنههذا حديث مشهور من حديث ب
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  إسحاق

  .س إسحاق آخر
حدثنا حممد بن حسني، ولقبه بنان بغدادي، أخربنا حممد بن عمرو بن : ذكره عبدان أيضاً وقال: قال أبو موسى

الرمحن، عن إسحاق صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم  جبلة، أخربنا حممد بن خالد املخزومي، أخربنا خالد بن عبد
  " .أن نيب اهللا هنى عن فتح التمرة وقشر الرطبة " 

  .أخرجه أبو موسى

  أسد ابن أخي خدجية

أسد بن خويلد نسيب خدجية، فعلى هذا : د ب ع أسد بن أخي خدجية، قاله أبو عمر، وقال ابن منده وأبو نعيم
  .يكون أخاها

ى حديثه مساك عمن مسع أسد بن خويلد، وحديثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى أن يبيع ما رو: وقال ابن منده
  .ليس عنده

  .يف إسناده مقال: وذكره العقيلي وقال
  .أخرجه ثالثتهم

  أسد بن حارثة

  .ب أسد بن حارثة العليمي الكليب، من بين عليم بن جناب

قومهم، فسألوه الدعاء لقومهم يف غيث السماء، وكان  قدم على النيب هو وأخوه قطن بن حارثة يف نفر من
متكلمهم وخطيبهم قطن بن حارثة، وذكر حديثاً فصيحاً كثري الغريب من رواية ابن شهاب عن عروة بن الزبري، 

  .وذكره ابن عبد الرب كما ذكرناه
د على النيب صلى اهللا حارثه وحصن ابنا قطن بن زاير بن حصن بن كعب بن عليم بن جناب وف: وقال هشام الكليب

  .وسريد ذلك يف حارثة، إن شاء اهللا تعاىل، ومل يذكر أسد بن حارثة. عليه وسلم
  .وقد ذكره ابن عبد الرب يف حارثة على الصحيح



  .أخرجه أبو عمر
  .باحلاء املهملة والثاء املثلثة: حارثة. باجليم والنون وآخره باء موحدة: جناب

  أسد بن زرارة

  .نصاريأسد بن زرارة األ
أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو الفضل حممد بن طاهر، قدم علينا إجازة، أخربنا أبو بكر أمحد بن علي الفارسي، 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، أخربنا أبو أمحد إسحاق بن حممد بن علي اهلامشي بالكوفة، أخربنا جعفر بن حممد 
ر بن زياد األمحر، عن غالب بن مقالص، عن عبد اهللا بن أسد بن األمحسي، أخربنا نصر بن مزاحم، أخربنا جعف

ملا عرج يب إىل السماء انتهى يب إىل قصر من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: زرارة األنصاري، عن أبيه قال
وإمام املتقني، أنه سيد املسلمني، : فأخربين يف علي بثالث خالل: لؤلؤ، فراشه من ذهب يتألأل، فأوحى إيل، أو قال

  " .وقائد الغر احملجلني 
هذا حديث غريب املنت واإلسناد، ال أعلم ألسد بن زرارة يف الوحدان حديثاً مسنداً غري : قال احلاكم أبو عبد اهللا

  .هذا
وقد وهم احلاكم أبو عبد اهللا يف روايته، ويف كالمه عليه، وإمنا هو أسعد بن زرارة األنصاري، : قال أبو موسى

أخربنا به أبو سعد بن أيب عبد اهللا، أخربنا أبو : يف الصحابة من يسمى أسداً إال أسد بن خالد، قال أبو موسى وليس
يعلى الطهراين، حدثنا أمحد بن موسى، أخربنا إسحاق هو ابن حممد بن علي بن خالد املقري بإسناده مثله؛ إال أنه 

  .أسعد بن زرارة، وهو الصوابعبد اهللا بن : عن هالل بن مقالص بدل غالب وقال: قال

  أسد بن سعية

  .أسيد بفتح اهلمزة وكسر السني وهو الصحيح: أسد ويقال: د ع أسد بن سعية القرظي، يقال فيه
  .أسيد بن سعية بضم اهلمزة والفتحة أصح: وقد روى إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق

وهم من بين هدل، وليسوا من بين قريظة وال  ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسيد بن عبيد،: وقال ابن إسحاق
النضري، نسبهم فوق ذلك، هم بنو عم القوم، أسلموا تلك الليلة اليت نزلت يف غدها بنو قريظة على حكم سعد بن 

  .معاذ، رضي اهللا عنه، فمنعوا دماءهم وأمواهلم
  .آخرها هاءسعية بفتح السني وسكون العني املهملتني، وبفتح الباء بنقطتني من حتتها، و

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وأما أبو عمر فأخرجه يف أسيد

  أسد بن عبيد

  .ب د ع أسد بن عبيد القرظي اليهودي
ملا أسلم عبد اهللا بن سالم، وثعلبة بن أسيد، وأسد بن عبيد، ومن : روى سعيد بن جبري وعكرمة عن ابن عباس قال
ما آمن مبحمد وال اتبعه إال : " ه، قال أحبار يهود وأهل الكفرأسلم معهم من يهود، فآمنوا وصدقوا ورغبوا في



  .اآلية" . ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة : " فأنزل اهللا تعاىل" أشرارنا 
  .أخرجه ثالثتهم

  أسد بن كرز

د ب ع أسد بن كرز بن عامر بن عبد اهللا بن عبد مشس بن غمغمة بن جرير بن شق بن صعب بن يشكر بن رهم 
أفرك بن نذير بن قسر بن عبقر بن أمنار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن  بن

سبأ البجلي القسري، جد خالد بن عبد اهللا بن يزيد بن أسد القسري أمري العراق، عداده يف أهل الشام، صحب 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، وألبيه يزيد أيضاً صحبة

جر بن حبيب، وضمرة بن حبيب، وحفيده خالد بن عبد اهللا، وأهدى للنيب قوساً، فأعطاها قتادة بن روى عنه مها
  .النعمان

أخربنا أبو ياسر بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أبو معمر، أنبأنا هشيم، أخربنا سيار عن خالد القسري، عن 
  " .أحب للناس ما حتب لنفسك : " يد بن أسدأبيه عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال جلده يز

  .أخرجه ثالثتهم
  .أسيد بزيادة ياء وضم اهلمزة وفتحها، ويذكر يف موضعه، إن شاء اهللا تعاىل: وقيل فيه
بفتح النون وكسر الذال املعجمة، وآخره : بالفاء والراء وآخره كاف، ونذير: بغينني معجمتني، وأفرك: وغمغمة

  .مالك: فتوحة والسني الساكنة، وامسهبالقاف امل: راء، وقسر

  أسعد بن حارثة

ع س أسعد بن حارثة بن لوذان األنصاري الساعدي، هكذا ذكره أبو نعيم، وأظنه ابن لوذان بن عبد ود بن زيد 
  .بن ثعلبة بن اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج األكرب

سني علي بن طباطبا العلوي، وأبو بكر حممد بن أيب قاسم القراين وأبو غالب أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو احل
: وأخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم قال: قال أبو موسى" ح " أخربنا أبو بكر بن ربذة : الكوشيدي، قالوا

ا حممد بن فليح، عن موسى أخربنا سليمان بن أمحد، أخربنا احلسن بن هارون، أخربنا حممد بن إسحاق املسييب أخربن
أسعد بن حارثة بن : بن عقبة، عن ابن شهاب يف تسمية من استشهد يوم اجلسر من األنصار مث من بين ساعدة

  .لوذان
  .وكان اجلسر أيام عمر بن اخلطاب

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى
  .باحلاء املهملة والثاء املثلثة: حارثة

  أسعد اخلري

  .ويشبه أن يكون امسه أمحد. إنه أبو سعد اخلري: م، ذكره البخاري يف الوحدان، وقيلسكن الشا. د ع أسعد اخلري
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم كذا خمتصراً



  أسعد بن زرارة

د ب ع أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، وامسه تيم اهللا، وقيل له النجار؛ 
ره، وقيل غري ذلك، والنجار بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي ألنه ضرب رجالً بقدوم فنج

  .أبو أمامة: النجاري، ويقال له أسعد اخلري وكنيته
وكان سبب إسالمه ما ذكره الواقدي أن أسعد بن زرارة خرج إىل مكة هو وذكوان . وهو من أول األنصار إسالماً

فسمعا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتياه، فعرض عليهما اإلسالم بن عبد قيس يتنافران إىل عتبة بن ربيعة، 
  .وقرأ عليهما القرآن فأسلما، ومل يقربا عتبة، ورجعا إىل املدينة، وكانا أول من قدم باإلسالم إىل املدينة

  .وىلإن أسعد بن زرارة إمنا أسلم مع النفر الذي سبقوا قومهم إىل اإلسالم بالعقبة األ: وقال ابن إسحاق
وكان عقيباً شهد العقبة األوىل والثاين والثالثة وبايع فيها، وكانت البيعة األوىل، وهم ستة نفر أو سبعة، والثانية 

وبعضهم ال يسمى بيعة الستة، عقبة، وإمنا جيعل عقبتني ال غري، . وهم اثنا عشر رجالً، والثالثة وهم سبعون رجالً
  .عبد اهللا، وكان نقيب بين النجاروكان أبو أمامة أصغرهم؛ إال جابر بن 

سعد بن عبادة، وأسعد بن : إنه كان نقيب بين ساعدة، وكان النقباء اثين عشر رجالً: وقال ابن منده وأبو نعيم
زرارة، وسعد بن الربيع، وسعد بن خيثمة، واملنذر بن عمرو، وعبد اهللا بن رواحة، والرباء بن معرور، وأبو اهليثم بن 

  .بن حضري، وعبد اهللا بن عمرو بن حرام، وعبادة بن الصامت، ورافع بن مالكالتيهان، وأسيد 
  .إن أبا أمامة أول من بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة العقبة، وقيل غريه، ويرد يف موضعه: ويقال

  . رجالًوكانوا أربعني. نقيع اخلضمات: وهو أول من صلى اجلمعة بامليدنة يف هزمة من حرة بين بياضة يقال له
ومات أسعد بن زرارة يف السنة األوىل من اهلجرة يف شوال قبل بدر؛ ألن بدراً كانت يف رمضان سنة اثنتني، وكان 
موته مبرض يقال له الذحبة فكواه النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده، ومات، واملسجد يبىن، فقال النيب صلى اهللا عليه 

  " .ال دفع عن صاحبه وما أملك له وال لنفسي شيئاً بئس امليتة لليهود، ويقولون أف: " وسلم
  .أخرجه ثالثتهم

إن أسعد بن زرارة نقيب بين ساعدة، وهم منهما، إمنا هو نقيب قبيلته بين النجار، : قول ابن منده وأيب نعيم: قلت
ت وكان نقيبنا، فلو يا رسول اهللا، إن أسعد قد ما: وملا مات جاء بنو النجار إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

وكان نقيب بين ساعدة سعد بن . أنتم أخوايل وأنا نقيبكم، فكانت هذه فضيلة لبين النجار: جعلت لنا نقيباً فقال
واهللا . عبادة؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم كان جيعل نقيب كل قبيلة منهم، وال شك أن أبا نعيم تبع ابن منده يف ومهه

  .أعلم

  أسعد بن سالمة

  .د بن سالمة األشهلي األنصاريس ع أسع
استشهد يوم اجلسر، أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، ورويا باإلسناد املذكور يف أسعد بن حارثة عن ابن شهاب أنه 

قتل يوم اجلسر؛ جسر أيب عبيدة، وذكره هشام بن الكليب سعد بغري ألف ابن سالمة بن وقش بن زغبة بن زعوراء 
يوم اجلسر، وقد أخرجه ابن منده، وأبو نعيم وأبو عمر يف حرف السني، يف سعد،  إنه قتل: بن عبد األشهل، وقال

  .واهللا أعلم. وهذا مما يقوي قول ابن الكليب



  أسعد بن سهل

  .ب د ع أسعد بن سهل بن حنيف، ويذكر باقي نسبه عند أبيه، إن شاء اهللا
أبوه النيب صلى اهللا عليه وسلم فحنكه، ومساه ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل وفاته بعامني، وأتى به 

  .وكناه بكنيته، وهو أحد األئمة العلماء. باسم جده ألمه أسعد بن زرارة
روى عنه حممد وسهل ابناه، والزهري، وحيىي بن سعيد األنصاري، وسعد بن إبراهيم ومل يرو عن النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم حديثاً
  .صلى اهللا عليه وسلم وبايعه وبارك عليه وحنكه، واألول أصح صحب النيب: وقال ابن أيب داود

رأى عامر بن ربيعة سهل : روى سفيان بن عيينة ويونس، ومعمر عن الزهري عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال
: افلبط به، فأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالو: مل أر كاليوم وال جلد خمبأة، قال: بن حنيف وهو يغتسل فقال

  .وذكر احلديث. أدرك سهالً
  .أخرجه ثالثتهم

  أسعد بن عبد اهللا

  .ع س أسعد بن عبد اهللا اخلزاعي
أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو نعيم عبيد اهللا بن احلسن احلداد إذناً، أخربنا إمساعيل بن عبد الغفار، أخربنا أمحد 

ين جعفر بن الهز بن قريط عن سليمان بن كثري اخلزاعي، بن احلسني بن علي، أخربنا حممد بن عبد اهللا احلاكم أخرب
وهو جد جعفر أبو أمه، عن أبيه كثري، عن أبيه أسعد بن بعد اهللا بن مالك بن أفصى اخلزاعي قال رسول اهللا صلى 

تودع  أنت ظامل، فقد: أحب األديان إىل اهللا احلنيفية السمحة، وإذا رأيت أميت ال يقولون للظامل: " اهللا عليه وسلم
  " .منهم 

  .أخرجه أبو موسى وأبو نعيم
يف هذا اإلسناد عندي نظر؛ ألن سليمان بن كثري هو من نقباء بين العباس، قتله أبو مسلم اخلراساين سنة : قلت

  .واهللا أعلم. اثنتني وثالثني ومائة، فكيف يلحق احلاكم ابنه جعفراً حىت يروي عنه

  أسعد بن عطية

بن جبالة بن عوف بن ودم بن ذبيان بن مهيم بن ذهل بن هين بن بلي بن عمرو بن  د ع أسعد بن عطية بن عبيد
  .احلاف بن قضاعة البلوي

  .بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيعة الرضوان حتت الشجرة، له ذكر وليست له رواية
  .شهد فتح مصر: قال ابن منده عن أيب سعيد بن يونس

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .الدال املهملةودم ب

  أسعد بن يربوع



  .أخرجه أبو عمر. قتل يوم اليمامة شهيداً. ب أسعد بن يربوع األنصاري اخلزرجي الساعدي
أنه قتل باليمامة؛ فإن كانا أخوين، وإال فأحدمها تصحيف، : وقد ذكر أبو عمر أيضاً يف أسيد بن يربوع الساعدي

  .واهللا أعلم. أسعد: وقد ذكره سيف بن عمر

  بن يزيدأسعد 

ب ع س أسعد بن يزيد بن الفاكة بن يزيد بن خلدة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم 
  .بن اخلزرج، قاله أبو عمر، وهشام الكليب

  .إنه شهد بدراً، ومل يذكره ابن إسحاق فيهم: وقال الكليب وموسى بن عقبة
بن زيد، وروى عن ابن شهاب يف تسمية من شهد بدراً من ا: أسعد بن يزيد األنصاري، وقيل: وقال أبو نعيم

  .أسعد بن يزيد بن الفاكه: األنصار مث من بين النجار، مث من بين زريق
  .أخرجه أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى

 يف قول أيب نعيم نظر؛ فإن زريقاً ليس من بطون النجار؛ فإن النجار هو ابن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج، وزريق: قتل
  .هو ابن عبد حارثة من بين جشم بن اخلزرج فليس بينه وبني النجار والدة

  .سعد بن زيد بن الفاكه، وقيل سعد بن يزيد بن الفاكه، واجلميع يرد يف مواضعه، إن شاء اهللا تعاىل: وقد قيل فيه

  أسعر

  .سعر: ابن سعر، وقيل: آخره راء وقيل: د أسعر
كنت بناحية مكة يف : " ى أبو مرارة اجلهين، عن ابن أسعر، عن أبيه قالروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، رو

مرحباً برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما تريد؟ قال صدقة : غنم يل، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت
  " .، واجلذع ليس حقنا يف هذه، حقنا يف الثنية: فجئت بشاة ماخض خري ما وجدته، فلما رآها قال: مالك، قال

  .أخرجه هاهنا ابن منده، وأما أبو نعيم وأبو عمر فأخرجاه يف سعر

  األسفع البكري

  .ع س األسفع البكري

قال أبو موسى وأخربنا ابن طباطبا " ح " أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أمحد بن عبد اهللا 
أخربنا الطرباين سليمان بن أمحد أخربنا أبو يزيد القراطيسي، : قاال أخربنا ابن ربذة: والكوشيدي والقراين، قالوا

أخربنا يعقوب بن أيب عباد املكي، أخربنا مسلم بن خالد، أخربنا ابن جريج أخربين عمر بن عطاء موىل ابن األسفع، 
فة املهاجرين، إن النيب صلى اهللا عليه وسلم جاءهم يف ص: " رجل صدق، أخربه عن األسفع البكري أنه مسع يقول

اهللا ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذ : " أي آية يف القرآن العظيم؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فسأله إنسان
  .حىت انقضت اآلية كذا ذكره الطرباين وأبو نعيم، وأبو زكرياء بن منده" سنة وال نوم 

  .؛ إال أنه قال يف مجاعة املهاجرينوكذا أورده أبو عبد اهللا بن منده يف تارخيه وروى حديثه



  .وأورده عبدان عن روح بن عبادة عن ابن جريج عن موىل األسفع عن ابن األسفع وقال أيضاً يف صفة املهاجرين
  .أورده أبو نعيم وأبو موسى

  .ابن األسفع: له صحبة، ويقال: األسفع بالفاء هو البكري، خيتلف فيه، يقال: قال األمري أبو نصر

  بن شريحاألسقع 

  .األسقع بن شريح بن صرمي بن عمرو بن رياح، بن عوف، بن عمرية، بن اهلون بن أعجب بن قدامة، بن حزم
  .قاله الطربي. وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم

  .رياح بكسر الراء، والياء حتتها نقطتان، وذكره: وقال ابن ماكوال مثله، وقال يف باب

  أسقف جنران

  .نس أسقف جنرا
  .ال أدري أسلم أم ال: قال أبو موسى

ابعث معي رجالً : إن أسقف جنران جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: " روى صلة بن زفر، عند عبد اهللا قال
ألبعثن رجالً أميناً حق أمني، فاستشرف هلا أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم، فقال : " أميناً حق أمني، فقال النيب

  .اذهب معه: يب عبيدة بن اجلراحالنيب أل
قول أيب موسى أسقف جنران؛ فجعله امساً عجيب؛ فإنه ليس باسم، وإمنا هو منزلة من منازل النصرانية، : قلت

ذكر . كالشماس والقس واملطران والبترك، واألسقف، وامسه أبو حارثة بن علقمة، أحد بين بكر بن وائل، ومل يسلم
  .ذلك ابن إسحاق

  سقعأسله بن األ

ضربة للوجه، وضربة " روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التيمم . له صحبة: ب أسلع بن األسقع األعرايب
ال أعلم له غري هذا احلديث، مل يرو عنه غري الربيع بن بدر املعروف بعليلة بن : ؛ قال أبو عمر" لليدين إىل املرفقني 

  .بدر، عن أخيه، وفيه نظر
  .أخرجه أبو عمر

  بن شريك أسلع

نزل . خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحب راحلته. ب د ع أسلع بن شريك بن عوف األعوجي التميمي
  .البصرة، روى عنه زريق املالكي املدجلي عن النيب، وفيه نظر، وكان مؤاخياً أليب موسى

كنت أرحل ناقة : " شريك قال روى العالء بن أيب سوية، عن اهليثم بن زريق املالكي، عن أبيه عن األسلع بن
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأصابتين جنابة يف ليلة باردة، فخشيت أن أغتسل باملاء البارد، فأموت أو أمرض، 

كيف؟ فضرب : تيمم يا أسلع، فقلت: يا رسول اهللا، أصابتين جنابة، فقال: فكرهت أن أرحل له، وأنا جنب، فقلت



  .أبو أمحد العسكري: قال" لوجه، وضربة لليدين إىل املرفقني ضربة ل: بيده األرض ضربتني
  .أخرجه ثالثتهم

  أسلم بن أوس

أسلم، بامليم، ابن أوس بن جبرة بن الحارث بن غيان بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج 
  .بن حارثة بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي الساعدي

هو الذي منعهم أن يدفنوا عثمان بالبقيع، فدفدنوه يف حش : وقال هشام الكليبشهد أحداً، : قال ابن ماكوال
  .النخل: كوكب، واحلش

  .قاله األمري أبو نصر. بالغني املعجمة والياء، حتتها نقطتان وآخره نون: بفتح الباء وسكون اجليم، وغيان: جبرة

  أسلم بن جبرة

روى إسحاق بن . اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسارى قريظةواله رسول : ب د ع أسلم بن جبرة األنصاري اخلزرجي
جعلين رسول اهللا صلى اهللا : " عبد اهللا بن أيب فروة، عن إبراهيم بن حممد بن أسلم بن جبرة، عن أبيه عن جده، قال

  " .عليه وسلم على أساري بين قريظة، فكنت أنظر إىل فرج الغالم، فإذا رأيته قد أنبت ضربت عنقه 
إسناد حديثه ال يدور إال على إسحاق بن أيب فروة، ومل يصح عندي نسب أسلم بن جبرة هذا، ويف : رقال أبو عم
  .صحبته نظر

قد روي عن غري إسحاق؛ رواه الزبري بن بكار، عن عبد اهللا بن عمرو الفهري، عن حممد بن إبراهيم بن حممد : قلت
  .أخرجه ثالثته. يم عوض حممد بن إسحاقبن أسلم عن أبيه، عن جده، فجعل يف اإلسناد حممد بن إبراه

هل هذا والذي قبله أسلم بن أوس بن جبرة واحد أو اثنان؟ ويكون يف هذه الترمجة قد نسب إىل جده، : وال أعلم
  .وما أقرب أن يكونا واحداً؛ فإهنم كثرياً ما ينسبون إىل اجلد؛ وذكرناه لئال يراه من يظنه غري األول، واهللا أعلم

  ةأسلم بن جبري

أسلم بن جبري بن حصني بن جبرية بن حصني بن النعمان بن سنان بن عبد األشهل األنصاري األوسي األشهلي؛ 
  .قاله ابن الكليب

  .وقد ذكر البخاري أسلم بن احلصني بن جبرية، وسيأيت ذكره، وأظنهما واحداً

  أسلم حادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عليه وسلم، وهو رفيق رافع، روى ابن وهب، عن عبد الرمحن بن زيد بن  د ع أسلم حادي رسول اهللا صلى اهللا
ما شعرنا ليلة، وحنن مع عمر، فإذا هو قد رحل رواحلنا، وأخذ راحلته، فرحلها، : أسلم، عن أبيه، عن جده أنه قال

  "الرجز : " فلما أيقظنا ارجتز
  والبسن له القميص واعتم... ال يأخذ الليل عليك باهلم 



  واخدم القوم لكيما ختدم... ك رافع وأسلم وكن شري
  .فوثبنا إليه، وقد فرغ من رحله ورواحلنا، ومل يرد أن يوقظهم وهم نيام

  .كان رافع وأسلم حاديني للنيب صلى اهللا عليه وسلم: قال سعيد بن عبد الرمحن املدين
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أسلم احلبشي

أسلم احلبشي األسود كان راعياً ليهودي، يرعى غنماً له، : عمر، فقال ب س أسلم احلبشي األسود، ذكره أبو
حدثين : وكان من حديثه ما أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي بن السمني بإسناده إىل ابن إسحاق قال

عه غنم إسحاق بن يسار أن راعياً أسود أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حماصر لبعض حصون خيرب، وم
يا رسول اهللا، أعرض علي اإلسالم، فعرضه عليه فأسلم، وكان رسول اهللا : كان فيها أجرياً لرجل من يعود، فقال

كنت أجرياً لصاحب هذا الغنم، : صلى اهللا عليه وسلم ال حيقر أحداً يدعوه إىل اإلسالم، فعرضه عليه، فقال األسود
اضرب يف وجوهها؛ فإهنا سترجع إىل رهبا، فقام األسود فأخذ : وهي أمانة عندي، فكيف أصنع هبا؟ فقال رسول اهللا

ارجعي إىل صاحبك فواهللا ال أصحبك، فرجعت جمتمعة كأن سائقاً : حفنة من التراب، فرمى هبا يف وجوهها، وقال
 يسوقها، حىت دخلت احلصن، مث تقدم األسود إىل ذلك احلصن ليقاتل مع املسلمني، فأصابه حجر فقتله، وما صلى

صالة قط، فأتى به رسول اهللا، فوضع خلفه، وسجي بشملة كانت عليه، والتفت إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه 
إن معه لزوجته : قال. يا رسول اهللا، أعرضت عنه: وسلم ومعه نفر من أصحابه، مث أعرض إعراضاً سريعاً، فقالوا

  " .من احلور العني 
وذكر عبدان األسود، وأعاده يف أسلم، واألسود : أيب عبد اهللا، قالوقد استدرك أبو موسى الراعي األسود على 

وذكر إسناد عبدان إىل حممد بن إسحاق عن أبيه إسحاق بن يسار أن راعياً أسود أتى النيب . صفة له، وأسلم امسه
  .وذكر حنوه ما تقدم. صلى اهللا عليه وسلم وهو حماصر لبعض حصون خيرب

ن منده، فال وجه له، فإن ابن منده قد ذكره، وأنه قتل خبيرب، وإن كان قد وهم يف فأما استدراك أيب موسى على اب
أن كناه أبا سلمى، وروي عنه احلديث، فقد أتى بذكره وترجم عليه، والذي أظنه أن أبا موسى حيث رأى أبا نعيم 

عض، وأصاب يف الباقي، قد نسب ابن منده إىل الوهم، ظن أن الترمجة كلها خطأ، وليس كذلك، وإمنا أخطأ يف الب
  .على ما نذكر يف الترمجة اليت بعد هذه، واهللا أعلم

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  أسلم الراعي

  .د ع أسلم الراعي األسود
أسلم الراعي األسود، يكىن أبا سلمى، استشهد خبيرب، روى حديثه أبو سالم، عن أيب سلمى الراعي، : قال ابن منده

  " .بخ بخ خلمس ما أثقلهن يف امليزان : " وسلم أنه قال عن النيب صلى اهللا عليه
أبو سلمى راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زعم بعض الوامهي أن امسه أسلم، وإمنا امسه حريث، : قال أبو نعيم

 وادعى أنه استشهد خبيرب، وهو وهم آخر، وذكر احلديث الذي رواه ابن منده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وسبحان اهللا، واحلمد هللا، والولد الصاحل يتوىف : بخ بخ خلمس ما أثقلهن يف امليزان: " قال
  " .للرجل املسلم فيحتسيه 

  .حدثنا؛ فلو قال عن أيب سلمى لكان مرسالً: املستشهد خبيرب ال يروي عنه أبو سالم فيقول: قال أبو نعيم
  .نعيم أخرجه ابن منده وأبو

  أسلم بن احلصني

  .د ع أسلم بن احلصني بن جبرية بن النعمان بن سنان، ذكره البخاري يف الصحابة ومل يذكر له حديثاً
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقد تقدم أسلم بن جبري، وأنظهما واحداً واهللا أعلم

  أسلم أبو رافع

  .مب د ع أسلم أبو رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
إبراهيم، : هرمز، وقيل: امسه أسلم، ومثله قال ابن منري، وقيل: غلبت عليه كنيته، واختلف يف امسه؛ فقال ابن املدينة

  .وقد تقدم يف إبراهيم
كان موىل لسعيد بن العاصي فورقه بنوه، وهم : وهو قبطي، كان للعباس فوهبه للنيب صلى اهللا عليه وسلم وقيل

خالداً؛ فإنه متسك بنصيبه منه، فكلمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليعتق نصيبه، أو  مثانية، فأعتقوه كلهم إال
أعتق منهم ثالثة، فأتى أبو رافع رسول اهللا صلى اهللا : يبيعه، أو يهبه منه، فلم يفعل، مث وهبه رسول اهللا أعتقه، وقيل

أنه : وهذا اختالف، والصحيح. له، فأعتقهعليه وسلم يستعينه على من مل يعتق، فكلمهم فيه رسول اهللا، فوهبوه 
، " أنا موىل رسول اهللا : " كان للعباس عم النيب صلى اهللا عليه وسلم فوهبه للنيب فأعتقه، فكان أبو رافع يقول

  .وبقي عقبه أشراف املدينة
ى قابلة إبراهيم وزوجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موالته سلمى، فولدت له عبيد اهللا بن أيب رافع، وكانت سلم

ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وشهدت معه خيرب، وكان عبيد اهللا خازناً لعلي بن أيب طالب، وكاتباً له أيام 
  .خالفته

وشهد أبو رافع أحداً، واخلندق، وما بعدمها من املشاهد، ومل يشهد بدراً؛ ألنه كان مبكة، وقصته مع أيب هلب ملا ورد 
  .شهورةخرب بدر إىل مكة م

  .روى عنه ابناه عبيد اهللا واحلسن، وعطاء بن يسار
  .مات يف خالفة علي: وقد اختلفوا يف وقت وفاته، فقيل مات قبل عثمان، وقيل

  .أخرجه ثالثتهم، ويرد يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل

  أسلم بن سليم

ذكره . احلارث، ومعاوية، وأسلم: وهم ثالثة أخوة. د ع أسلم بن سليم، عم خنساء بنت معاوية بن سليم الصرميية
  .ابن منده



زعم بعض املتأخرين، يعين ابن منده، أن امسه أسلم، وال يصح، وأخرج له حديث عوف األعرايب، : وقال أبو نعيم
النيب يف اجلنة، والشهيد يف اجلنة، واملولود : " عن خنساء بنت معاوية، عن عمها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .حدثين عميت: وبعض الرواة يقول" ، واملوءودة يف اجلنة يف اجلنة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أسلم موىل عمر

بعث أبو : د ع أسلم، موىل عمر بن اخلطاب، من سيب اليمن، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حممد بن إسحاق
إنه : للناس احلج، وابتاع فيها أسلم، قال بكر الصديق عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنهما، سنة إحدى عشرة، فأقام

  .أن أباه أسلم: أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يره، وهو من احلبشة، قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه
روى عبد املنعم بن بشري بن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، عن أبيه عن جده أنه سافر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .ني، وعبد املنعم ال يعرفسفرت
مات وهو ابن مائة سنة وأربع عشرة سنة، وصلى : مات أسلم سنة مثانني، وقيل: وقال أبو عبيد القاسم بن سالم

وهذا يناقض األول؛ فإن مروان مات سنة أربع وستني، وكان قد عزل قبل ذلك عن املدينة، . عليه مروان بن احلكم
  .جندب، ونافع موىل ابن عمر ورىو عن أسلم ابنه زيد، ومسمل بن

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أسلم بن عمرية

  .ب أسلم بن عمرية بن أمية بن عامر بن جشم بن حارثة األنصاري احلارثي شهد أحداً، قاله الطرباين
  .أخرجه أبو عمر

  .بفتح العني: عمرية

  أسلم

 أعلم ذكره وال نسبه إال يف هذا احلديث، ال: وقال: قاله عبدان املروزي: س أسلم آخر؛ ذكره أبو موسى فقال
أخربنا حممد بن جعفر، : وميكن أن يريد بأسلم قبيلة وهو أشبه، وقال، يعين عبدان، أخربنا بندار وأبو موسى، قاال

أخربنا شعبة، عن قتادة، عن عبد الرمحن بن املنهال بن سلمة اخلزاعي، عن عمه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .صوموا بقية يوم عاشوراء : إنا قد أكلنا قال: صوموا هذا اليوم، قالوا: " لمقال ألس

قالوا قد : هذا حديث حمفوظ هبذا اإلسناد، مفهوم منه أن أسلم يراد به القبيلة، يدل عليه قوله: قال أبو موسى
  .أكلنا

  . أسلم يأمرهم بصوم يوم عاشوراءوقد ورد من حديث أمساء بن حارثة وغريه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثه إىل
ومن العجب أن عبدان يشتبه عليه ذلك مع ظهوره، ولوال أننا شرطنا أننا ال نترك . والصحيح قول أيب موسى: قلت



  .ترمجة أخرجوها، لتركنا هذه وأشباهها
  .أخرجه أبو موسى

  أمساء بن حارثة

قاله . ن عمرو بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصىب د ع أمساء بن حارثة بن هند بن عبد اهللا بن غياث بن سعد ب
أمساء بن حارثة بن سعيد بن عبد اهللا بن غياث بن سعد بن : قال ابن الكليب. أبو عمر، وقيل يف نسبه غري ذلك

: عمرو بن عامر بن ثعلبة بن مالك، ومالك بن أفصى هو أخو أسلم، وكثرياً يضاف ابنا مالك إىل أسلم، فيقال
  .أبا هند: أمساءأسلمي، يكىن 

ما كنت أرى أمساء وهنداً ابين حارثة إال خادمني : " له صحبة، وكان هو وأخوه هند من أهل الصفة قال أبو هريرة
  " .لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من طول مالزمتهما بابه، وخدمتهما له 

أرأيت إن وجدهتم : ام عاشوراء، فقالمر قومك بصي: وأمساء هو الذي بعثه رسول اهللا يوم عاشوراء إىل قومه فقال
  " .فليتموا : " قد طعموا؟ قال

ومسعت : وتويف سنة ست وستني بالبصرة، وهو ابن مثانني سنة، قاله حممد بن سعد عن الواقدي، قال حممد بن سعد
  .تويف بالبصرة أيام معاوية، يف إمارة زياد، وكانت وفاة زياد سنة ثالث ومخسني: غري الواقدي يقول

  .خرجه ثالثتهمأ
  .بالغني املعجمة والثاء املثلثة: باحلاء املهملة والثاء املثلثة، وغياث: حارثة

  أمساء بن ربان

ب أمساء بن ربان بن معاوية بن مالك بن سلي، وهو احلارث بن رفاعة بن عذرة بن عدي بن مشس بن طرود بن 
الذي " العقيق " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قدامة بن جرم بن ربان اجلرمي، وهو الذي خاصم بين عقيل إىل ر

  "الطويل : " يف أرض بين عامر بن صعصعة، وليس الذي باملدينة، فقضى به جلرم، وهو القائل
  إذا اجتمعت عند النيب اجملامع... وإين أخو جرم كما قد علمتم 

  فإين مبا قال النيب لقانع... فإن أنتم مل تقنعوا بقضائه 
  .رأخرجه أبو عم

  .بالراء والباء املوحدة، وآخره نون: باجليم والراء، وربان: جرم

  إمساعيل بن أيب حكيم

  .د ع إمساعيل بن أيب حكيم املزنني أحد بين فضيل
روى عبد اهللا بن سلمة إمساعيل بن أيب حكيم عن ابن شهاب، عن إمساعيل بن أيب حكيم املزين، مث أحد بين فضيل، 

: مل يكن الذين كفروا؛ فيقول: إن اهللا، عز وجل، ليسمع قراءة: " اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا صلى : قال
  " .أبشر عبدي فوعزيت ألمكنن لك يف اجلنة حىت ترضى " 

كذا رواه حممد بن إمساعيل اجلعفي عن عبد اهللا بن سلمة، وهو عندي إسناد منقطع، مل يذكر أحد من : قال أبو نعيم



أخرجه البخاري يف األفراد، وال أعرف له رؤية وال . هذا حديث منكر: حابة، وقال ابن مندهاألئمة إمساعيل يف الص
  .صحبة

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  إمساعيل

رجل من الصحابة، نزل البصرة، إن كان حمفوظاً، أخربنا أبو الفرج حيىي بن حممود األصفهاين، أخربنا . د ع إمساعيل
أخربنا أبو نعيم احلافظ، أخربنا عبد اهللا بن جعفر بن إسحاق املوصلي،  -ا حاضر وأن -أبو علي احلسن بن أمحد 

حدثنا حممد بن أمحد بن املثىن، أخربنا جعفر بن عون، حدثنا إمساعيل بن أيب خالد، عن أيب بكر بن عمارة بن رويبة 
: هللا صلى اهللا عليه وسلم قالحدثنا ما مسعت من رسول ا: جاء شيخ من أهل البصرة إىل أيب، فقال: " عن أبيه قال
أنت مسعته من رسول اهللا؟ : فقال الشيخ" ال يلج النار رجل صلى قبل طلوع والشمس وقبل غروهبا : " مسعته يقول

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ما قلت، ومل يوافقين عليه : مسعته أذناي، ووعاه قليب، فقال الشيخ: قال
ي وزائدة عن إمساعيل بن أيب خالد، ورواه عبد امللك بن عمري عن أيب بكر ومل يسم أحد رواه شعبة والثور. أحد

إمساعيل ومل : فسأله رجل من أهل البصرة يقال له: منهم الرجل، ورواه يزيد بن هارون عن ابن أيب خالد، فقال فيه
  .يتابع عليه

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .بضم الراء وفتح الواو: رويبة

  يل الزيديإمساع

  .إن صح: ذكره أبو موسى مستدركاً على ابن منده وقال. س إمساعيل الزيدي

أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو سعد حممد بن أيب عبد اهللا املعداين، أخربنا حممد بن أمحد بن علي أخربنا أمحد بن 
يبقي، حدثنا عبد اهللا بن شبيب، حدثين موسى، قال حديثين حممد بن عبد اهللا بن احلسني، أخربنا أمحد بن عمرو الد

هارون بن حيىي بن هارون من ولد حاطب بن أيب بلتعة، حدثين زكريا بن إمساعيل الزيدي، من ولد زيد بن ثابت عن 
خرجنا مجاعة من الصحابة غداة من الغدوات، مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت وقفنا يف جممع : " أبيه قال

كيف أصحب بأيب وأمي أنت يا رسول اهللا؟ : جير عظام بعري حىت وقف على رسول اهللا، فقال طرف، فطلع أعرايب
  .أمحد اهللا تعاىل إليك، وذكر احلديث، يف فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال له

ن الثوري عن ال أعلم له إدراكاً للنيب، ويروى هذا احلديث ع: إمساعيل بن زيد يروي عن أبيه: قال أبو موسى
  .عمرو بن دينار عن نافع عن ابن عمر

هذا إمساعيل بن زيد بن ثابت يروي عن أبيه، وهو تابعي، وال اعتبار بإرساله هذا احلديث فإن التابعني مل : قلت
يزالوا يروون املراسيل، ومما يقوي أنه مل تكن له صحبة أن أباه زيد بن ثابت استصغر يوم أحد، وكانت سنة ثالث 

هلجرة فمن يكون عمره كذا كيف يقول ولده خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ وهذا إمنا يقوله من ا
وهذا أيضاً " لقد أسلمت وإنه يف صلب رجل كافر : وقد صح عن ابن مسعود أنه قال ملا كتب زيد املصحف. رجل

  .يدل على حداثة سنه عند وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرجه أبو موسى



  أمسر بن ساعد

وفدت : " جمهول، يف إسناد حديثه نظر، روى أمسر بن ساعد بن هلواث قال. د ع أمسر بن ساعد بن هلواث املازين
إن أبانا شيخ كبري، يعين هلواثاً، وقد مسع بك، وآمن بك، : أنا وأيب ساعد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له

  " .عراب، فقبل منه اهلدية ودعا له ولوالده وليس به هنوض، وقد وجه إليك بلطف األ
  .وهذا غريب ال يعرف إال من هذا الوجه

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أمسر بن مضرس

  .ب د ع أمسر بن مضرس الطائي
حدثنا حممد بن بشار، : أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن علي األمني، بإسناده إىل أيب داود السجستاين قال

بد احلميد بن عبد اهللا، حدثين أم اجلنوب بنت منيلة، عن أمها سويدة بنت جابر، عن أمها عقيلة بنت أمسر حدثين ع
: يقال" من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو له : اتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فبايعهن فقال: " بن مضرس قال

  .ابيان، قاله أبو عمرهو أخو عروة بن مضرس، روت عنه ابنته عقيلة، وكالمها أعر
وذكرا احلديث، ومل يقوال هو أخو عروة بن مضرس، . هو أمسر بن أبيض بن مضرس: وقال ابن منده وأبو نعيم

  .هو من أعراب البصرة: وقال أبو نعيم
  .أخرجه ثالثتهم

  .بفتح العني املهملة وكسر القاف، ومنيلة بضم النون: عقيلة

  األسود بن أبيض

اله أبو موسى وحده فيما استدركه على ابن منده عن عبدان، فقال عن موسى بن عقبة عن س األسود بن أبيض؛ ق
بعث رسول اهللا صلى : ابن شهاب، عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك األنصاري السلمي ورجال من أهله قالوا

تادة بن ربعي بن بلدمة اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن عتيك، وعبد اهللا بن أنيس، ومسعود بن سنان بن األسود، وأبا ق
من بين سلمة، وأسود بن خزاعي حليفاً هلم، وأسود بن حرام حليفاً لبين سواد، وأمر عليهم عبد اهللا بن عتيك 

: فقدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب فقال: فطرقوا أبا رافع بن أيب احلقيق؛ قال ابن شهاب
فلسه، : قال. ناولوين السيف: قال. نعم: أقتلتموه؟ قالوا: وجهك يا رسول اهللا، قالأفلح : أفلحت الوجوه، قالوا" 

  " .هذا طعامه يف ذباب السيف : فقال
  .أسود بن أبيض أظنه أراد بدل ابن حرام: وقال محاد بن سلمة: قال عبدان

  .مل يذكره غري أيب موسى
  .بفتح احلاء والراء: مالسلمي بفتح السني والالم نسبة إىل سلمة بكسر الالم، وحرا

  األسود بن أيب األسود



  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو جمهول. د ع األسود بن أيب األسود النهدي
ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى يونس بن بكري، عن عنبسة بن األزهر، عن ابن األسود النهدي عن أبيه قال

  "الرجز "  :وسلم إىل الغار، فأصيبت إصبع رجله، فقال
  ويف سبيل اهللا ما لقيت... هل أنت إال أصبع دميت 

  .ذكره ابن منده

والصحيح ما رواه الثوري، وشعبة، : قال. ذكره بعض الوامهني عن يونس بن بكري، وذكر احلديث: وقال أبو نعيم
كنت : جلي، قالوابن عيينة، وأبو عوانة وإسرائيل، واحلسن وعلي ابنا صاحل عن األسود بن قيس، عن جندب الب

  .مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الغار فدميت إصبعه فقال مثله
وهذا أيضاً وهم، فإن جندباً البجلي مل يكن مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الغار، وال كان مسلماً ذلك : قلت

ن أراد غاراً آخر فتمكن كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، لكان األمر أسهل، إال أن يكو: الوقت؛ فلو مل يقل
أخرجه ابن منده . صحبته؛ على أنه إذا أطلق مل يعرف إال الغار الذي اختفى فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا هاجر

  .وأبو نعيم

  األسود بن أصرم

  .عداده يف أهل الشام، روى عنه سليمان بن حبيب وحده. د ع ب األسود بن أصرم احملاريب
الوهاب بن هبة اهللا بن أيب حبة، أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن احلسني بن حسنون، أخربنا أخربنا أبو ياسر عبد 

أبو حممد أمحد بن علي بن احلسن بن حممد بن أيب عثمان الدقاق، أخربنا القاضي أبو القاسم احلسن بن علي بن 
يونس بن عبد الرحيم العسقالين، أخربنا املنذر، أخربنا احلسني بن صفوان، أخربنا أبو بكر بن أيب الدنيا، أخربنا 

عمرو بن أيب سلمة، أخربنا صدقة بن عبد اهللا عن عبيد اهللا بن علي القرشي، عن سليمان بن حبيب احملاريب، حدثين 
فما أملك إذا مل أملك يدي؟ : أمتلك يدك؟ قلت: يا رسول اهللا أوصين، قال: قلت: " أسود بن أصرم احملاريب قال

ال تبسط يدك إال إىل خري، وال تقل بلسانك إال : فما أملك إذا مل أملك لساين؟ قال: نك؟ قلتأمتلك لسا: قال
  " .معروفاً 

  .أخرجه ثالثتهم

  األسود بن أيب البختري

العاص بن هاشم بن احلارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي : ب د ع األسود بن أيب البختري، واسم أيب البختري
  .وأمه عاتكة بنت أمية بن احلارث بن أسدبن كالب القرشي األسدي، 

أسلم األسود يوم الفتح، وصحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقتل أبوه أبو البختري يوم بدر كافراً؛ قتله اجملذر بن 
  :وكان ابنه سعيد بن األسود مجيالً فقالت فيه امرأة. ذياد البلوي

  بن أسودبنظرة عني من سعيد ... أال ليتين أشري وشاحي ودملجي 
ملا بعث معاوية بسر بن أيب أرطاة إىل املدينة ليقتل شيعة علي، أمره : روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال

أن يستشري األسود، فلما دخل املسجد سد األبواب وأراد قتلهم، فنهاه األسود بن أيب البختري، وكان الناس 



  .اصطلحوا عليه أيام علي ومعاوية
  .عمرهذا كالم أيب 

األسود بن البختري بن خويلد سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذكره البخاري يف : وذكره ابن منده وأبو نعيم فقاال
يا رسول اهللا، أعظم ألجري أن أستغين عن : " الصحابة، وذكرا حديث أيب حازم، أن األسود بن البختري، قال

  " .قومي 
ال أعلم يف بين : هو ابن خويلد، وإمنا هو كما ذكره أبو عمر: وقاال البختري بغري أيب،: كذا أخرجاه فقاال: قلت
األسود بن البختري بن خويلد، فإن كان وال أعرفه، فهما اثنان، وإال فاحلق مع أيب عمر، ومما يقوي أن احلق : أسد

كرناه عن أيب عمر، هو الذي قاله أبو عمر أن الزبري مل يذكره يف ولد خويلد، وذكر األسود بن أيب البختري، كما ذ
وأيضاً فإن أبا موسى قد استدرك على ابن منده األسود بن أيب البختري، فلو مل يكن ومهه فيه ظاهراً؛ حىت كأنه 

  .ملا استدركه عليه، ونسبه ابن الكليب أيضاً كما نسبه أبو عمر... غريه
لذال املعجمة وآخره راء، وذياد بكسر الذال بضم امليم وباجليم وا: البختري بالباء املوحدة واخلاء املعجمة، واجملذر

  .املعجمة، وبالياء حتتها نقطتان، وآخره دال مهملة

  األسود بن ثعلبة

ال جيين جان إال على : " ب د ع األسود بن ثعلبة الريبوعي شهد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع يقول
  .ابة؛ ذكره حممد بن سعد فيمن نزل الكوفة من الصح" نفسه 

  .أخرجه ثالثتهم
  .وقد استدركه أبو موسى على ابن منده، وهو يف كتاب ابن منده، فال وجه لذكره

  األسود بن حازم

روى أبو أمحد حبري بن النضر، عن أيب مجيل عباد بن هشام . د ع األسود بن حازم بن صفوان بن عزار نزل خبارى
رأيت رجالً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم : لالشامي، وكان مؤذناً يف مبجكث قرية من قرى خبارى قا

األسود بن حازم بن صفوان بن عزار، وكنت آتيه مع أيب وأنا يومئذ ابن ست أو سبع سنني فقال شهدت : يقال له
كما أتى لك؟ قال مخس : غزوة احلديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا يومئذ ابن ثالثني سنة، فسئل

  .ئة سنةومخسون وما
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .حبري بفتح الباء املوحدة، وكسر احلاء املهملة

  األسود احلبشي

  .الذي سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الصور واأللوان. د ع األسود احلبشي
وب بن روى أبو قاسم الطرباين، عن علي بن عبد العزيز، عن حممد بن عمار املوصلي، عن عفيف بن سامل عن أي

جاء رجل من احلبشة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأله فقال له النيب : " عتبة، عن عطاء، عن ابن عمر قال



يا رسول اهللا، فضلتم علينا بالصور واأللوان والنبوة؛ أفرأيت إن آمنت : سل واستفهم، قال: صلى اهللا عليه وسلم
: نعم، مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ن معك يف اجلنة؟ قالمبثل ما آمنت به، وعملت مثل ما عملت إين لكائ

والذي نفسي بيده، إنه لريى بياض األسود يف اجلنة من مسرية ألف عام، وذكر احلديث، إىل أن بكى األسود، 
  " .ومات فدفنه النيب صلى اهللا عليه وسلم وداله يف حفرته 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  األسود بن حرام

  .تقدم ذكره يف األسود بن أبيض فليطلب منه. بن حرام أسود
  .أخرجه أبو موسى

  األسود بن خزاعي

خزاعي بن األسود السلمي، من حلفاء بين سلمة األنصار، أحد من قتل ابن أيب : د ع األسود بن خزاعي وقيل
  .احلقيق

حدثين الزهري، عن عبد اهللا بن : ق قالأخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بإسناده إىل يونس بن بكري عن ابن إسحا
فلما قتلت األوس كعب بن األشرف، تذكرت اخلزرج رجالً : كعب بن مالك يف حديث قتل أيب رافع اليهودي قال

هو يف العداوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثله، فذكروا أبا رافع بن أيب احلقيق خبيرب، فاستأذنوا رسول اهللا 
م يف قتله، فأذن هلم، فخرج إليه عبد اهللا بن عتيك، وعبد اهللا بن أنيس، ومسود بن سنان، صلى اهللا عليه وسل

  .واألسود بن خزاعي، حليف هلم من أسلم
فربز : وروي عن عطاء بن يسار عن أيب رافع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا حصر خيرب وأمر علياً بقتاهلم قال

  .سود بن خزاعي، فقتله األسود وأخذ سلبهرجل من مذحج من خيرب، فربز إليه األ
  .أخرجه ابنه منده وأبو نعيم

  األسود بن خطامة

د ع األسود بن خطامة الكناين أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو أخو زهري بن خطامة؛ روى حديثه إمساعيل بن 
ىت قدم على رسول اهللا صلى خرج زهري بن خطامة وافداً ح: " النضر بن األسود بن خطامة عن أبيه عن جده قال

  .فذكر إسالم األسود بن خطامة بطوله" اهللا عليه وسلم، فآمن باهللا ورسوله 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  األسود بن خلف

وهو أصح، وقال ابن : اجلمحي، قال أبو عمر: ب د ع األسود بن خلف بن عبد يغوث القرشي الزهري، ويقال
  .هري أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلممنده وأبو نعيم؛ هو ز

حدثين أيب، أخربنا عبد الرزاق، حدثنا ابن : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، قال



أخربين عبد اهللا بن عثمان بن خيثم، أن حممد بن األسود بن خلف أخربه أن أباه األسود رأى النيب : جريرج، قال
وما الشهادة؟ : قلت: عليه وسلم يبايع الناس عند قرن مصقلة، فبايع الناس على اإلسالم والشهادة قالصلى اهللا 

أخربين حممد بن األسود بن خلف أنه بايعهم على اإلميان باهللا، وشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده : قال
  " .ورسوله 

  " .مبخلة جمبنة  الولد: " ومن حديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه ثالثتهم

أمية وأيب بن خلف بن : الصحيح أنه من مجح، فال شك حيث رآه ابن خلف ظنه من مجح مثل: قول أيب عمر: قلت
غلب على ظنه أنه من مجح، وليس كذلك؛ ألنه ليس خللف أب امسه عبد يغوث، وأما . وهب بن حذافة بن مجح

وفيه أيضاً نظر؛ فإن عبد مناف بن زهرة ولد وهباً، وولد وهب عبد . بابن منده وأبو نعيم فذكراه زهرياً خس
يغوث، وولد عبد يغوث األسود، وكان من املستهزئني ومل يسلم؛ وإمنا األسود الصحايب يف زهرة هو األسود بن 
ما مل عوف، وسريد ذكره، وليس يف نسبه خلف، وال عبد يغوث، ولكنهم قد اتفقوا على نسبه إىل خلف؛ ولعل فيه 

  .نره
هو قرشي، أسلم يوم فتح : قال املطني: األسود بن خلف بن عبد يغوث، قال: وقد ذكره أبو أمحد العسكري فقال

مكة، وعبد يغوث بن وهب هو خال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخور آمنة أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: ني بالنيب صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني، مضى على كفره، قالوابنه األسود، كان أحد املستهزئ. ومل يدرك املبعث

  .وأظن أن خلف بن عبد يغوث أخوه؛ وهذا قريب مما ذكرناه، واهللا أعلم

  األسود بن ربيعة اليشكري

عداده يف أعراب البصرة روى عباية أو ابن عباية، رجل من بين ثعلبة، . د ع األسود بن ربيعة بن أسود اليشكري
أال إن دماء : " بن ربيعة بن أسود اليشكري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا فتح مكة قام خطيباً فقالعن أسود 

  " .اجلاهلية وغريها حتت قدمي إال السقاية والسدانة 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  األسود بن ربيعة

مر، عن ورقاء بن عبد الرمحن روى سيف بن ع: استدركه أبو موسى على ابن منده، وقال. س األسود بن ربيعة
: احلنظلي، قال قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األسود بن ربيعة، أحد بين ربيعة بن مالك بن حنظلة فقال

أقترب بصحبتك، فترك األسود ومسي املقترب فصحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهد علي : ما أقدمك؟ قال
  .الترمجتني وهم فيما أرى، انتهى كالم أيب موسى هكذا أورد ابن شاهني، وإحدى. صفني

وقد ذكر أبو موسى هذه الترمجة وجعل هذا األسود هو املقترب، وذكر األسود بن عبس، وسيذكر إن شاء اهللا 
املقترب، وذكر الطربي أن عمر بن اخلطاب استعمل األسود بن ربيعة أحد بين ربيعة بن مالك : تعاىل، ومساه هناك
جئت ألقترب إىل اهللا تعاىل : " رة، وهو صحايب مهاجري، وهو الذي قال للنيب صلى اهللا عليه وسلمعلى جند البص



  .فسماه املقترب" بصحبتك 
  .أخرجه أبو موسى

  األسود بن زيد

  .ب س ع األسود بن زيد األنصاري
زيد بن ثعلبة بن عبيد األسود بن : فيمن شهد بدراً من األنصار مث من اخلزرج مث من بين سلمة: قال موسى بن عقبة
  .بن غنم؛ قاله أبو نعيم

األسود بن رزم بن زيد بن قطبة بن غنم األنصاري، من بين عبيد بن : أسود بن زيد بن قطبة ويقال: وقال أبو عمر
  .ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراً. عدي

ا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، أخربنا أخربن: وقال أبو موسى مستدركاً على ابن منده مثل قول أيب نعيم، وقال أيضاً
فاروق اخلطايب، أخربنا زياد بن اخلليل، أخربنا إبراهيم بن املنذر، أخربنا فليح عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب 

  .ابن ثعلبة بن عبيد بن غنم: مثله، يعين قول أيب نعيم، وقال
سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن  ابن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن: وقال غريمها: قال أبو موسى

  .تزيد بن جشم بن اخلزرج بن ثعلبة
فأما على ما ساقه أبو نعيم وأبو موسى فيحتمل أن يكونا أسقطا عدياً بني عبيد وغنم، وقد جرت عادة النسابني 

ن غنم بن كعب بن بذلك يفعلون كثرياً، وحينئذ يستقيم النسب، فيكون أسود بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن عدي ب
  .وهكذا ساق النسب ابن الكليب، وأما على ما ساقه أبو عمر ففيه اختالف. سلمة

  .أخرجه أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى
  .بضم اجليم، وفتح الشني املعجمة: بالتاء فوقها نقطتان، وجشم: بكسر الالم، وتزيد: سلمة

  األسود بن سريع

دة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس، وامسه احلارث بن عمرو بن ب د ع األسود بن سريع بن محري بن عبا
ومرة . كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم التميمي السعدي، يكىن أبا عبد اهللا، غزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم
 جامع بن عبيد هو أخو منقر بن عبيد، جيتمع األسود بن سريع واألحنف بن قيس يف عبادة، وهو أول من قص يف

  .البصرة
  .ال يصح مساعهما منه، وروى عنه األحنف بن قيس: قال ابن منده. روى عنه احلسن وعبد الرمحن بن أيب بكرة

حدثين أيب، أخربنا عفان، حدثنا محاد بن : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال
أتيت رسول اهللا صلى اهللا : " ن بن أيب بكرة، عن األسود بن سريع قالسلمة، أخربنا علي بن زيد، عن عبد الرمح

: هات ما محدت به ربك، قال: يا رسول اهللا، إين قد محدت ريب مبحامد ومدح وإياك، قال: عليه وسلم فقلت
ثاً، س س، ففعل ذلك مرتني أو ثال: فجعلت أنشده، فجاء رجل آدم فاستأذن، قال، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .هذا عمر بن اخلطاب، هذا رجل ال حيب الباطل: يا رسول اهللا، من هذا الذي استنصتين له؟ قال: قلت: قال
  .أخرجه ثالثتهم



  األسود بن سفيان

ب س األسود بن سفيان بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي، أخو هبار بن 
: أخرجه أبو عمر وأبو موسى؛ إال أن أبا موسى قال. خي أيب سلمة، يف صحبته نظرسفيان بن عبد األسد، وابن أ

ال تعرف له رواية، إال أن ابن عباس ذكر امسه، وهذا : قال عبدان: أسود بن عبد األسد، ومل يذكر سفيان، وقال
سفيان : راً، وذكر الزبريإن األسود بن عبد األسد قتل ببدر كاف: ليس بشيء؛ فإن ابن الكليب والزبري بن بكار قاال

  .بن عبد األسد وابنه األسود

  األسود بن سلمة

وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومعه ابنه، . س األسود بن سلمة بن حجر بن وهب بن ربيعة بن معاوية الكندي
  .فدعا له؛ ذكره ابن الكليب فيمن وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه أبو موسى

  والد عامر بن األسوداألسود 

  .ب األسود والد عامر بن األسود
روى هشيم وأبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن عامر بن األسود، عن أبيه أ،ه شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم الصبح يف مسجد اخليف فلما قضى صالته إذا هو برجلني يف أخريات الناس مل يصليا، فأتى هبما ترعد 
  .احلديث.. ما منعكما أن تصليا معنا؟: قالفرائصهما، ف

عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن األسود، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وخالفهما شعبة فقال
  .مثله سواء

  .أخرجه أبو عمر

  األسود بن عبد األسد

  .تقدم القول فيه يف األسود بن سفيان. س األسود بن عبد األسد
  .سىأخرجه أبو مو

  األسود بن عبد اهللا

وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم مع . عبد اهللا بن األسود: ب د األسود بن عبد اهللا السدوسي اليمامي وقيل
  .بشري بن اخلصاصية

: هاجر من ربيعة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعة رجال من سدوس: روى الصعق بن حزن، عن قتادة قال
ة، وأسود بن عبد اهللا من اليمامة، وعمرو بن تغلب من النمر بن قاسط، وفرات بن حيان، من بين بشري بن اخلصاصي



  .عجل
  .أخرجه ثالثتهم، ويرد يف عبد اهللا بن األسود أكثر من هذا

  األسود بن عبس

  .يمس األسود بن عبس بن أمساء بن وهب بن رباح بن عوذ بن منقذ بن كعب بن ربيعة بن ملك بن زيد مناة بن مت
  .املقترب: فسمي" أتيتك ألقترب إليك : " ولد على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال

أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو أمحد العطار إجازة، أخربنا عمر بن أمحد، أخربنا حممد بن 
  .، عن أبيه بذلكإبراهيم، أخربنا حممد بن يربد، عن رجال هشام بن الكليب، عن هشام

  .أخرجه أبو موسى
  .وقد تقدم أن األسود بن ربيعة هو املقترب، وهو رواية سيف بن عمر، وقد تقدم ذكره واهللا أعلم

  أسود بن عمران

عمران بن األسود، وفد على النيب صلى اهللا : من بكر بن وائل من ربيعة وقيل. ب د ع أسود بن عمران البكري
م بن سليم، عن عمرو بن أيب قيس، عن ميسرة النهدي، عن أيب احملجل، عن عمران عليه وسلم، حديثه عند حكا

كنت رسول قومي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووافدهم، ملا : " بن األسود، أو األسود بن عمران قال
  " .دخلوا يف اإلسالم وأقروا 

  .يف إسناده مقال: أخرجه ثالثتهم؛ قال أبو عمر

  أسود بن عوف

ع أسود بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة القرشي الزهري، أخو عبد  ب د
الشفاء بنت عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة، له صحبة، هاجر قبل : الرمحن بن عوف بن عبد احلارث، وأمه

جلد سعيد بن املسيب يف بيعة ابن  الفتح، وهو والد جابر بن األسود الذي وىل املدينة البن الزبري وجابر هو الذي
  .الزبري، قاله أبو عمر

  .أسلم يوم الفتح، ومات باملدينة، وله هبا دار: وقال حممد بن سعد الواقدي
  .أخرجه ثالثتهم

  أسود بن عومي

  .د ع أسود بن عومي السدوسي

سلم عن اجلمع بني سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و: " روى عنه حبيب بن عامر بن مسلم السدوسي أنه قال
  " .للحرة يومان ولألمة يوم : احلرة واألمة فقال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  األسود بن مالك

د ع األسود بن مالك األسدي اليمامي، أخو احلدرجان بن مالك، هلما صحبة ووفادة على النيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم

هاشم بن جزء بن عبد الرمحن بن جزء بن احلدرجان بن روى إسحاق بن إبراهيم الرملي، عن هاشم بن حممد بن 
قدمت أنا وأخي : " قال. حدثين أيب جزء بن احلدرجان عن أبيه: مالك، قال حدثين أيب عن أبيه عن جده قال

األسود على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فآمنا به وصدقناه، وكان جزء، واألسود قد خدما رسول اهللا صلى اهللا 
  " .وصحباه  عليه وسلم

  .تفرد به إسحاق الرملي: قال ابن منده وأبو نعيم

  األسود بن وهب

ب د ع األسود بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة القرشي األسدي، وكان من 
ه فريعة بنت مهاجرة احلبشة، وهو ابن أخي خدجية بنت خويلد، وابن عم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وأم

عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، وهو جد أيب األسود حممد بن عبد الرمحن بن األسود بن نوفل، يتيم عروة 
  .بن الزبري، شيخ مالك بن أنس

األسود بن نوفل بن خويلد بن : وروى حممد بن إسحاق يف تسمية من هاجر إىل أرض احلبشة إىل جوار النجاشي
  .أسد بن عبد العزى

كان نوفل شديداً على املسلمني، وهو الذي قرن أبا بكر وطلحة يف حبل مبكة ألجل اإلسالم، : الزبري بن بكار وقال
  .وقد انقرض ولد نوفل بن خويلد: القرينان، وقتل يوم بدر كافراً، قال: فقيل هلما

  .أخرجه ثالثتهم

  األسود بن هالل

  .س األسود بن هالل احملاريب
  .أدرك اجلاهلية أيضاً، استدركه أبو موسى على ابن منده: نيف ومثانني، وقيل كويف قتل يف اجلماجم سنة

  األسود بن وهب

  .وهب بن األسود: ب د ع األسود بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، وقيل
روى صدقة بن عبد اهللا، عن أيب معيد حفص بن غيالن، عن زيد بن أسلم، عن وهب بن األسود، عن أبيه األسود 

أال أنبئك بشيء عسى اهللا أن ينفعك : " النيب صلى اهللا عليه وسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالبن وهب خال 
رواه أبو بكر األعني، عن عمرو بن أيب " . إن أرىب الربا استطالة املرء يف عرض أخيه بغري حق : بلى، قال: به؟ قال

ب بن األسود خال النيب صلى اهللا عليه وسلم، سلمة، عن أيب معيد، عن احلكم األيلي عن زيد بن أسلم، عن وه
  .عن النيب هبذا



إن األسود بن وهب خال النيب صلى اهللا عليه وسلم استأذن على النيب : " وروى القاسم عن عائشة رضي اهللا عنها
 :حسيب، قال: اجلس عليه، قال: فدخل، فبسط له رداءه، وقال. يا خال، ادخل: صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب
إن اخلال والد يا خال، من أسدي إليه معروف فلم يشكر، فليذكر، فإنه إذا ذكر : اجلس على ما أنت عليه؟ قال

  " .فقد شكر 
  .أخرجه ثالثتهم

  األسود بن يزيد

ب س األسود بن يزيد بن قيس بن عبد اهللا بن مالك بن علقمة بن سالمان بن كهل بن بكر بن عوف بن النخع 
  .النخعي

قضى فينا معاذ يف اليمن، ورسول اهللا صلى : " صلى اهللا عليه وسلم مسلماً ومل يره، روي عنه أنه قالأدرك النيب 
  " .اهللا عليه وسلم حي، يف رجل ترك ابنته وأخته، فأعطى االبنة النصف واألخت النصف 

ان أكرب من واألسود هذا هو صاحب ابن مسعود، وهو أخو عبد الرمحن بن يزيد، وابن أخي علقمة بن قيس، وك
علقمة، وهو خال إبراهيم بن يزيد أمه مليكة بنت يزيد النخعي، روى عن عمر وابن مسعود وعائشة رضي اهللا 

  .عنهم، وهو من فقهاء الكوفة وأعياهنم تويف سنة مخس وسبعني
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  األسود

  .ضكان امسه أسود، فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم أبي. د ع األسود
كان رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم امسه أسود، فسماه : روى بكر بن سوادة، عن سهل بن سعد قال

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم أبيض، وقد تقدم ذكره يف أبيض
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أسيد بن أيب أسيد

مفتوح اهلمزة، والثاين بضمها وفتح السني، س أسيد، بفتح اهلمزة وكسر السني، هو أسيد بن أيب أسيد، فاألول 
البدي، واألول أكثر، ابن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن : وهو أبو أسيد مالك بن ربيعة بن البدن، وقيل

  .اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرجي الساعدي

 أسيد أن رسول اهللا صلى ذكره عبدان املروزي يف الصحابة، وروي بإسناده عن عمر بن احلكم، عن أسيد بن أيب
اهللا عليه وسلم تزوج امرأة من بلجون، فبعثين فجئتها، فأنزلتها بالشعب يف أجم، مث أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

عذت : أعوذ باهللا منك، فقال: فأتاها، فأهوى إليها ليقبلها، فقالت: يا رسول اهللا، جئتك بأهلك، قال: وسلم فقلت
  .امبعاذ، فردها إىل أهله

كذا أورده عبدان، والصحيح أن عمر بن احلكم روى ذلك عن أيب أسيد، وهذا هو املشهور، : قال أبو موسى



  .فاطمة بنت الضحاك: عزة، وقيل: مليكة الليثية، وقيل: أميمة، وقيل: واملستعيذة قد اختلف فيها؛ فقيل
  .يريد بين اجلون: من بلجون: وقوله

  .أخرجه أبو موسى

  أسيد بن أيب أناس

س أسيد، بالفتح أيضاً، وهو أسيد بن أيب أناس بن زنيم بن عمرو بن عبد اهللا بن جابر بن حممية بن عبيد بن عدي 
وهو ابن . بن الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر الكناين الدؤيل العدوي

  .ى املنربأخي سارية بن زنيم الذي ناداه عمر بن اخلطاب، وهو عل
منهم أسيد بن أيب أناس، وهو أسيد بن زنيم؛ فعلى هذا يكون  -بكسر السني  -أسيد : وقال أبو أمحد العسكري

  .أخا سارية
إن وفد بين عدي بن الدئل قدموا على : وكان أسد شاعراً فأهدر النيب صلى اهللا عليه وسلم دمه؛ قال ابن عباس

بن وهب، وعومير بن األخرم، وحبيب وربيعة ابنا مسلمة، ومعهم رهط من النيب صلى اهللا عليه وسلم فيهم احلارث 
إنه قد نال : قومهم، وطلبوا منه أن ال يقاتلوه، وال يقاتلوا معه قريشاً، وتربءوا إليه من أسيد بن أيب أناس، وقالوا

م الفتح خرج سارية بن منك، فأباح النيب صلى اهللا عليه وسلم دمه، وبلغ أسيداً ذلك؛ فأتى الطائف، فلما كان عا
زنيم إىل الطائف، فأخرب أسيداً بذلك، وأتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم فجلس بني يديه وأسلم، فأمنه رسول اهللا 

  "الطويل : " صلى اهللا عليه وسلم ومسح وجهه وصدره، فقال
  أشهد: بل اهللا يهديها وقال لك... وأنت الفىت هتدي معداً لدينها 

  أبر وأوىف ذمة من حممد... قة فوق كورها فما محلت من نا
  وأعطى لرأس السابق املتجرد... وأكسى لربد اخلال قبل ابتذاله 

  على كل حي متهمني ومنجد... تعلم رسو اهللا أنك قادر 
  هم الكاذبون املخلفو كل موعد... تعلم بأن الركب ركب عومير 

  إذن يديفال رفعت سوطي إيل ... أنبوا رسول اهللا أن قد هجوته؟ 
  أصيبوا بنحس ال بطلق وأسعد... ويلم فتية : سوى أنين قد قلت
  .وهي أكثر من هذا

  :فلما أنشده
  وأنت الفىت هتدي معداً لدينها

  :قال الشاعر" بل اهللا يهديها : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .بل اهللا يهديها وقال لك اشهد

زنيم بن حممية بن عبيد بن عدي بن الديل، كان شاعراً، وهو الذي كان  أسيد بن أيب أناس بن: قال أبو نصر األمري
حيرض على علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه، فأهدر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دمه، مث أتاه عام الفتح فأسلم 

  .وقد أسقط ابن ماكوال من نسبه، والصحيح ما ذكرناه أوالً. وصحبه
  .ة وفتح السني، واألول أصحوذكره املرزباين، بضم اهلمز

  .أخرجه أبو موسى



  أسيد بن جارية

وهو أسيد بن جارية بن أسيد بن عبد اهللا بن غرية بن عوف بن ثقيف، وهو  -بفتح اهلمزة أيضاً  -ب س أسيد 
  .قسي بن مبه بن بكر بن هوازن
  .أسلم يوم الفتح، وشهد حنيناً

: الذي روى عنه الزهري حديث الذبيح إسحاق قال البخاريوهو جد عمرو بن أيب سفيان بن أسيد : قال أبو عمر
  .عمرو بن أسيد، واألول أصح: وقيل

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  أسيد بن سعية القرظي

وذكر الطربي عن ابن محيد، . ب س أسيد بالفتح أيضاً هو ابن سعية القرظي، أسلم وأحرز ماله، وحسن إسالمه
ن ثعلبة بن سعية، وأسيد بن سعية، وأسد بن عبيد، وهم من بين هدل، أسلموا مث إ: عن سلمة، عن أيب إسحاق قال

  .تلك الليلة اليت نزلت فيها قريظة على حكم سعد
  .تويف أسيد بن سعية، وثعلبة بن سعية، يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال البخاري

  .وقد تقدم اخلالفة يف امسه يف أسد
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  يد بن صفوانأس

  .بالفتح أيضاً، له صحبة، عداده يف أهل احلجاز، تفرد بالرواية عنه عبد امللك بن عمري. ب د ع أسيد بن صفوان

أخربنا أبو منصور بن مكارم بن أمحد بن سعيد املؤدب بإسناده إىل أيب زكرياء يزيد بن إياس األزدي املوصلي، حدثنا 
ي بن حرب، أخربنا دهلم بن يزيد املوصلي، حدثنا العوام بن حوشب، أخربنا حممد بن عبد اهللا بن عمار، أخربنا عل

عمر بن إبراهيم اهلامشي، عن عبد امللك بن عمري، عن أسيد بن صفوان وكانت له صحبة بالنيب صلى اهللا عليه 
يب صلى اهللا ملا تويف أبو بكر، رضي اهللا عنه، ورجت املدينة بالبكاء، ودهش الناس، كيوم قبض الن: " وسلم قال

اليوم انقطعت خالفة : " عليه وسلم، جاء علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه، مسرعاً باكياً مسترجعاً، وهو يقول
رمحك اهللا يا أبا بكر؛ كنت أول القوم إسالماً، : " حىت وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر، مث قال" النبوة 

م غناء، وأحدهبم على اإلسالم، وأحوطهم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وأخلصهم إمياناً، وأكثرهم يقيناً، وأعظمه
وسلم؛ وآمنهم على أصحابه، وأحسنهم صحبة، وأفضلهم مناقب، وأكثرهم سوابق، وأرفعهم درجة، وأقرهبم من 

عليه،  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جملساً، وأشبههم به هدياً ومستاً وخلقاً ودالً، وأشرفهم منزلة، وأكرمهم
وأوثقهم عنده، فجزاك اهللا عن اإلسالم وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرياً؛ صدقت برسول اهللا حني كذبه 

  " .الناس؛ فسماك اهللا يف كتابه صديقاً 
  .وذكر احلديث بطوله

ورواه بعض  ورواه أبو عمر الضرير، عن عمران القطان أيب العوام، عن أيب حفص عمر بن إبراهيم العدوي، بإسناده



  .املراوزة عن عمر بن إبراهيم عن إمساعيل بن عياش، عن عبد امللك بن عمري، عن أسيد بن صفوان
  .أخرجه ثالثتهم

  أسيد بن عمرو

  .س أسيد بن عمرو بن حمصن بن عمرو، من بين عمرو بن مبذول مث من بين النجار شهد بدراً
أخرجوه يف غري باب األلف؛ إال أن : خرجه أبو موسى، وقالثعلبة أ: بشري وقيل: بشر، وقيل: اختلف يف امسه فقيل

  .طلبه يف كتبهم يف باب األلف مل جيده، وعسى أن ال يعرف أنه خمتلف فيه

  أسيد بن كرز

د أسيد بن كرز القسري، بالفتح أيضاً، ذكره ابن منيع وقد تقدم نسبه يف أسد، وهو جد خالد بن عبد اهللا 
ح، وروى خالد بن عبد اهللا بن يزيد بن أسيد، عن أبيه، عن جده أسيد بن كرز، أسد، وهو الصحي: القسري، وقيل

كان يفعله خوفاً من بين أمية، وقيل غري ذلك، وكان أمري : وكان خالد ممدحاً؛ إال أنه كان يبالغ يف سب علي، فقيل
  .العراق هلشام بن عبد امللك بن مروان

  .أخرجه ابن منده

  أسيد املزين

روى حديثه حيىي بن سعيد األنصاري القطان عن عبد اهللا بن أيب سلمة، عن . ، بالفتح أيضاً، جمهولد ع أسيد املزين
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يوماً أريد أن أسأله، فوجدت عنده رجالً يريد أن يسأله، فأعرض : أسيد املزين قال

  .هذا حديث غريب" سأل إحلافاً  من كان عنده أوقية، مث سأل فقد: " عنه مرتني أو ثالثاً، مث قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أسيد بن ثعلبة

  .ب أسيد، بضم اهلمزة وفتح السني، هو أسيد بن ثعلبة األنصاري، شهد بدراً، وشهد صفني مع علي بن أيب طالب
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  أسيد بن أيب اجلدعاء

يقال له صحبة، روى عنه : قال ابن ماكوال: ه أبو موسى وقالأخرج. س أسيد، بضم اهلمزة، هو ابن أيب اجلدعاء
  .عبد اهللا بن شقيق، كذا ذكره ابن ماكوال، والذي روى عنه ابن شقيق املشهور أنه عبد اهللا بن أيب اجلدعاء

  أسيد بن حضري



األشهل  ب د ع أسيد، بضم اهلمزة أيضاً هو أسيد بن حضري بن مساك بن عتيك ابن امرئ القيس بن زيد بن عبد
  .بن جشم بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس األنصاري األوسي األشهلي

أبو : كنيته أبو عتيك، وقيل: أبا عيسى، كناه هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم وقيل: حيىي، وقيل. أبا حيىي، بابنه: يكىن
  .أبو عمرو: حضري، وقيل

اخلزرج، وكان له حصن واقم وكان رئيس األوس يوم بعاث، وأسلم  وكان أبوه حضري فارس األوس يف حروهبم مع
أسيد قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمري باملدينة، وكان إسالمه بعد العقبة األوىل، وقيل الثانية، وكان أبو 

  .إنه ال خالف عنده: بكر الصديق، رضي اهللا عنه، يكرمه وال يقدم عليه واحداً، ويقول
ت السكن، وشهد العقبة الثانية، وكان نقيباً لبين عبد األشهل، وقد اختلف يف شهوده بدراً، فقال ابن أمه أم أسيد بن

شهدها وشهد أحداً وما بعدها من املشاهد، وشهد مع عمر فتح : مل يشهدها، وقال غريمها: إسحاق وابن الكليب
  .البيت املقدس

  .، وعائشة رضي اهللا عنهاروى عنه كعب بن مالك وأبو سعيد اخلدري، وأنس بن مالك
وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني زيد بن حارثة، وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وكان أحد 

  .العقالء الكملة أهل الرأي، وله يف بيعة أيب بكر أثر عظيم
فما تأمرنا يا : ي أثرة، قالواإنكم سترون بعد: روى عنه أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لألنصار

  " .اصربوا حىت تلقوين على احلوض : " رسول اهللا؟ قال
أخربنا أبو القاسم عبد : أخربنا أبو حممد القاسم بن علي بن هبة اهللا بن عساكر، عن أيب املظفر القشريي إجازة، قال

يعقوب بن إسحاق احلافظ، حدثنا حممد بن الكرمي، أخربنا أبو نعيم عبد امللك بن احلسن األزهري، أخربنا أبو عوانة 
عبد اهللا بن عبد احلكيم، أخربنا أيب وشعيب بن الليث، عن الليث عن خالد، هو ابن يزيد، عن أيب هالل، يعين 

سعيداً، عن يزيد بن اهلاد، عن عبد اهللا بن خباب، عن أيب سعيد اخلدري، عن أسيد بن حضري، وكان من أحسن 
قرأت عليلة سورة البقرة، وفرس يل مربوط، وحيىي ابين مضطجع قريب مين وهو غالم، : الالناس صوتاً بالقرآن، ق

فجالت الفرس، فقمت، وليس يل هم إال ابين، مث قرأت، فجالت الفرس، فقمت وليس يل هم إال ابين، مث قرأت 
لين، فسكت، فلما فجالت الفرس، فرفعت رأسي، فإذا شيء كهيئة الظلة يف مثل املصابيح، مقبل من السماء فها

اقرأ يا أبا حيىي؛ فقلت قد قرأت، فجالت : أصبحت غدوت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فقال
: اقرأ أبا حضري فقلت: قد قرأت فجالت الفرس فقال: اقرأ يا أبا حيىي، فقلت: فقمت ليس هم يل إال ابين، فقال يل

تلك املالئكة دنوا لصوتك؛ ولو قرأت حىت : املصابيح فهالين؛ فقال قد قرأت فرفعت رأسي فإذا كهيئة الظلة فيها
  .تصبح ألصبح الناس ينظرون إليهم

أخربنا أبو منصور بن مكارم بن أمحد املؤدب، أخربنا أبو القاسم نصر بن أمحد بن حممد بن صفوان، أخربنا اخلطيب 
حدثنا أبو احلسن علي بن : ن إبراهيم بن أنس، قالأبو احلسن علي بن إبراهيم السراج، أخربنا أبو طاهر هبة اهللا ب

حدثنا : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عمار قال: حدثنا أبو جابر عبد العزيز بن حيان قال: عبيد اهللا بن طوق قال
: " املعاىف بن عمران، عن سليمان بن بالل، عن سهيل عن أبيه، عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

لرجل أبو عبيدة بن اجلراح، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل أسيد بن حضري، نعم الرجل معاذ بن عمرو نعم ا
  " .بن اجلموح 

توىف أسيد بن حضري يف شعبان سنة عشرين، ومحل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه السرير حىت وضعه بالبقيع؛ 



ليه أربعة آالف دينار، فباع مثر خنله أربع سنني بأربع وصلى عليه، وأوصى إىل عمر، فنظر عمر يف وصيته، فوجد ع
  .آالف، وقضى دينه

  .أخرجه ثالثتهم
  .حضري بضم احلاء املهملة وفتح الضاد املعجمة وبعدها ياء حتتها نقطتان وآخره راء

  أسيد ابن أخي رافع

مسعود عن محاد بن  د ع أسيد، بالضم أيضاً؛ هو ابن أخي رافع بن خديج؛ روى عنه عكرمة وجماهد، روى أبو
إذا وجد : " مسعدة، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد أن أسيداً حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وقضى بذلك أبو بكر وعمر " . الرجل سرقة، وكان الرجل غري متهم، إن شاء أخذها بالثمن وإن شاء اتبع سارقه 
  .وعثمان؛ قاله ابن منده

ذكره بعض الوامهني، يعين ابن منده وأخرج له هذا احلديث، وهو أسيد بن ظهري؛ : هذه الترمجةوقال أبو نعيم يف 
وروي هذا احلديث بعينه، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد املخزومي، أن أسيد بن ظهري األنصاري أحد بين 

رجل سرقت منه سرقة فهو أحق هبا أميا : " حارثة كان عامالً على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه
فكتب إىل مروان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى أن كان الذي ابتاعها من الذي سرقها " . حيثما وجدها 

غري متهم فخري سيدها، فإن شاء أخذ ما سرق منه بثمنه، أو اتبع سارقه، مث قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر 
إنك لست أنت وال أسيد بقاضيني علي، ولكين : عاوية، فكتب إليه معاويةفكتب بذلك مروان إىل م. وعثمان

  .لست اقضي ما وليت مبا قال معاوية: قضيت عليكما فيما وليت فأرسل مروان إىل أسيد بكتاب معاوية فقال أسيد
خرج أبو رواه هذا الواهم من حديث أيب مسعود، ومل ينسب أسيداً، وجعله ترمجة على حدة وقد أ: قال أبو نعيم

  .مسعود هذا احلديث يف مسند املقلني عن محاد يف ترمجة أسيد بن ظهري، وإن مل ينسب أسيداً

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم، والصواب قول أيب نعيم
  .وأسيد بضم اهلمزة وفتح السني، وظهري بضم الظاء املعجمة وفتح اهلاء

  أسيد بن ساعدة

عدة بن عامر بن عدي بن جشم بن جمدعة بن حارثة بن احلارث ب س أسيد، بضم اهلمزة أيضاً، هو ابن سا
  .األنصاري األوسي احلارثي

  .شهد أحداً هو وأخوه أبو حثمة وابنه يزيد بن أسيد، وهو عم سهل بن أيب حثمة
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  .باحلاء والثاء املثلثة: حارثه

  أسيد بن سعية



  .أسد، وقد تقدم ذكره فيهما: بفتح اهلمزة، وقيل: وقيلب س أسيد، بالضم أيضاً، هو ابن سعية، 
أسيد بالفتح، قال : أسيد بالضم، وقال يونس بن بكري عنه: قال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: قال أبو عمر
  .وهو الصواب: الدارقطين

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  أسيد بن ظهري

رافع بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة  ب د ع أسيد بن ظهري، بضم اهلمزة أيضاً، وظهري بن
له صحبة ورواية، ساق ابن منده . بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس األنصاري األوسي احلارثي

يب عدي بن زيد بن جشم، فأسقطا زيداً األول وعمراً، وأثبتهما ابن الكل: وأبو نعيم نسبه كما ذكرناه؛ إال أهنما قاال
هو عم رافع بن خديج، وليس كذلك، وإمنا هو ابن عمه؛ ألن رافع بن : وأبو عمر وغريمها، وهو الصواب وقاال

خديج بن رافع بن عدي، فظهري عمه، وهو أخو أنس بن ظهري ألبيه وأمه، وأخو عباد بن بشر ألمه، أمهم فاطمة 
يف أهل املدينة، استصغر يوم أحد، وشهد أبا ثابت، عداده : بنت بشر بن عدي بن غنم بن عوف، ويكىن أسيد

  .اخلندق
أخربنا إمساعيل بن عبد اهللا، وأبو جعفر بن السمني، وإبراهيم بن حممد، قالوا بإسنادهم عن أيب عيسى الترمذي، 

أخربنا أبو أسامة، عن عبد احلميد بن جعفر، عن ابن أيب األبرد أنه مسع : حدثنا أبو كريب وابن وكيع قاال: قال
صالة يف مسجد قباء : " بن ظهري، وكان من أصحاب النيب، حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالأسيد 

  .واسم ابن أيب األبرد زياد موىل بين خطمة" . كعمرة 
وروى ابن منده بإسناده عن عمري بن عبد اجمليد، عن عبد احلميد بن جعفر، عن أبيه، عن رافع بن خديج، عن أسيد 

  .رافع بن أسيد بن ظهري عن أبيه: جيمي، وهو أحد األثبات املتقنني؛ فقالبن احلارث اهل
  .تويف أسيد بن ظهري يف خالفة عبد امللك بن مروان

  .أخرجه ثالثتهم
  .بفتح اخلاء املعجمة وكسر الدال املهملة وآخره جيم: بضم الظاء املعجمة وفتح اهلاء، وخديج: ظهري

  أسيد بن يربوع

هو ابن يربوع بن البدي بن عمرو بن عوف بن حارثة بن عمرو بن اخلزرج بن ساعدة بن ب ع س أسيد، بالضم، 
  .كعب بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي الساعدي

  .وهو ابن عم أيب أسيد مالك بن ربيعة الساعدي، شهد أحداً، وقتل باليمامة شهيداً
  .أخرجه أبو عمر وأبو نعيم وأبو موسى

البدن بالباء املوحدة وآخره نون، وقال أبو أمحد : الياء حتتها نقطتان، وآخره ياء، وقيلبالباء املوحدة، وقيل ب: البدي
  .واختلفوا يف فتح الدال وكسرها: البدي بالباء املوحدة وتشديد الدال، وليس بشيء، قال أبو عمر: العسكري

  أسري بن جابر



د يف البصريني، يف صحبته نظر؛ روى عمران د ع أسري، بضم اهلمزة وفتح السني وآخره راء، هو أسري بن جابر، يع
القطان، عن قتادة، عن أيب العالية، عن أسري بن جابر أن رحياً هبت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلعنها 

ال تلعنها فإهنا مأمورة، ومن لعن شيئاً ليس بأهله رجعت اللعنة عليه : " رجل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. "  

  .ورواه أبان، عن قتادة عن أيب العالية، عن ابن عباس
  " .إن احلياء ال يأيت إال خبري : " قال رسول اهللا: من حديث أسري ما رواه محيد بن عبد الرمحن عنه قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أسري بن عروة

  .صاري الظفري األوسيابن عمرو بن سواد بن اهليثم بن ظفر بن سواد األن: ب س أسري بن عروة وقيل

كان أسري بن عروة رجالً منطيقاً بليغاً، فسمع مبا قال قتادة بن : روى الواقدي بإسناده عن حممود بن لبيد، قال
النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر يف بين أبريق للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فجمع مجاعة من قومه، وأتى 

إن قتادة وعمه عمدا إىل أهل بيت منا، أهل حسب وصالح، يقوالن هلم : قالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف
القبيح بغري ثبت وال بينة، مث انصرف، فأقبل قتادة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجبهه رسول اهللا فقام قتادة 

ا أراك اهللا وال تكن للخائنني إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مب" من عنده، وأنزل اهللا تعاىل فيهم 
  " .خصيماً 

: ابن عروة، وجعلها أبو عمر: أخرجه أبو عمر، وأبو موسى؛ إال أن أبا موسى جعل الترمجة أسري بن عمرو، وقيل
  .أسري بن عروة حسب، ومها واحد

  .أسري بن عمرو الدرمكي، بالضم أيضاً
أسري بن عمرو هو أسري بن جابر، قاله ابن : بن املديينأدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يسمع منه، قال علي 

  " .أصرم األمحق " وروى هو وأبو نعيم أنه روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . منده
أسري بن جابر، ويسري بن جابر، : يسري، بالياء، احملاريب، ويقال فيه: أسري بن عمرو بن جابر، ويقال: وقال أبو عمر

أهل الكوفة : أبا اخليار، قاله عباس عن ابن معني، وقال علي بن املديين: إنه كندي، يكىن :فينسب إىل جده، وقيل
يسمونه أسري بن عمرو، وأهل البصرة يسمونه أسري بن جابر، وهو معدود يف كبار أصحاب ابن مسعود، وروي 

ن أهل الكوفة املسيب بن عن أيب بكر وعمر، وروى عنه من أهل البصرة زرارة بن أوىف، أبو نضرة وابن سريين، وم
  .رافع، وأبو إسحاق الشيباين

  .وولد مهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومات سنة مخس ومثانني، وأدرك اجلاهلية، قاله أبو إسحاق الشيباين
  " .ال يأتيك من احلياء إال خري : " وروى محيد بن عبد الرمحن عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أصرم : " يسري عن أبيه، عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: بن قيس بن أسري، وقيل وروى عمرو
  " .األمحق 

  .ورواه شهاب بن خراش، عن أبيه، عن أسري بن عمرو، وكان رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم، موقوفاً
  .ابن منده وأبوه نعيم اثنني، واهللا أعلم أخرجه ثالثتهم؛ إال أن أبا عمر جعل هذا وأسري بن جابر واحداً، وجعلهما



  أسري بن عمرو

ب د ع أسري، بالضم والراء أيضاً، هو أسري بن عمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن 
أبا سليط بن أيب خارجة األنصاري اخلزرجي النجاري، من بين عدي بن : النجار بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج يكىن

  .النجار
هنى أكل حلوم احلمر األهلية خبيرب، والقدور تفور " شهد بدراً، روى عنه ابنه عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  " .هبا، فأكفأناها 
  .أسرية باهلاء يف آخره؛ ذكره ابن ماكوال وأبو عمر: وقيل فيه

نس ونذكره يف أنس، إن شاء اهللا أ: أسرية، وذكره من رواية يونس: وقد ذكره حممد بن إسحاق من رواية سلمة
  .تعاىل

  .أخرجه ثالثتهم، ويذكر يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل

  باب اهلمزة والشني املعجمة وما يثلثهما

  األشج العبدي

املنذر بن احلارث بن زياد بن عصر بن عوف بن عمرو بن عوف بن جذمية بن : وامسه. ب د ع األشج العبدي
ر بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن عوف بن بكر بن عوف بن أمنا

قاله ابن الكليب، وقيل يف نسبه غري ذلك، . جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان العبدي العصري
  .ويذكر يف املنذر بن عائذ، إن شاء اهللا تعاىل

  .لقيسوفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد عبد ا
أخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا الطربي الديين املخزومي الفقيه الشافعي، بإسناده إىل أيب 

قال حدثنا حممد بن الصباح، أخربنا هشيم، أخربنا يونس بن عبيد، عن عبد : يعلى أمحد بن علي بن املثىن، قال
إن فيك خللتني حيبهما : " قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم: س قالالرمحن بن أيب بكرة، عن األشج أشج عبد القي

يا رسول اهللا كانا يف أم حديث؟ : قلت: احللم واألناة، أو احللم واحلياء، قال: يا رسول اهللا، ما مها؟ قال: اهللا، قال
  " .احلمد هللا الذي جبلين على خلتني حيبهما : قلت: بل قدمي، قال: قال

  .أخرجه ثالثتهم

  شرس بن غاضرةأ

  .د ع أشرس بن غاضرة

رأيت عمري بن جابر، وأشرس بن غاضرة الكندي، : له صحبة وذكر، روى إسحاق بن احلارث القرشي، قال
  .وكانت هلما صحبة، خيضبان باحلناء والكتم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  أشرف

  .غري منسوب، ذكره ابن ياسني فيمن قدم هراة من الصحابة. س أشرف
نا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو زكرياء بن منده إجازة، أخربنا عمي، أخربنا أبو سعيد النصروي بنيسابور، أخرب

  .أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن العباس بن أمحد بن عصم، أخربنا أبو إسحاق أمحد بن حممد بن ياسني احلافظ بذلك
  .أخرجه أبو موسى

  أشرف

  .لشام، ذكرناه يف ترمجة أبرهةقدم من ا: س أشرف آخر، قال أبو موسى
  .أخرجه أبو موسى

  األشعث العبدي

  .عمري بن جودان، وهو الصحيح: قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وقيل. د ع األشعث بن جودان العبدي
روى أبو محزة، عن عطاء بن السائب، عن عمري بن األشعث بن جودان، عن أبيه أنه قدم على النيب صلى اهللا عليه 

وهو الصواب، وقال أبو : األشعث بن عمري بن جودان، قال ابن منده: لم يف وفد عبد القيس، ورواه غريه فقالوس
عمري بن : عن ابن شقيق عن أيب محزة عن عطاء فقال. الصحيح األشعث بن عمري عن أبيه، فقلبه بعض الناس: نعيم

  .لطعنه عليه وجه األشعث وهو خطأ، والذي ذكرناه عن ابن منده مثل أيب نعيم، فما
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  األشعث بن قيس

ب د ع األشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن احلارث بن معاوية بن ثور 
  .الكندي

معدي كرب بن قيس، وهو : األشعث، وامسه: كذا ساق نسبه ابن منده وأبو نعيم، والذي ذكره هشام الكليب
بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية األكرمني، ابن احلارث األصغر بن معاوية  األشج

ابن احلارث األكرب بن معاوية بن ثور بن مرتع وامسه، عمرو بن معاوية بن ثور بن عفري، وثور بن عفري هو كندة، 
  .كندة، ألنه كند أباه النعمة: وإمنا قيل له

  .أبو حممد: مر أيضاً، وهو الصحيح، وكنيتهوهكذا ذكره أبو ع
وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة عشر من اهلجرة يف وفد كندة، وكانوا ستني راكباً فأسلموا، وقال األشعث 

، فكان " حنن بنو النضر بن كنانة ال نقفو أمنا وال ننتفي من أبينا : " لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنت منا، فقال
  " .ال أويت بأحد ينفي قريشاً من النضر بن كنانة إال جلدته : " ألشعث يقولا

  .وملا أسلم خطب أم فروة أخت أيب بكر الصديق فأجيب إىل ذلك، وعاد إىل اليمن
حدثنا حممد بن : أخربنا اخلطيب أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر، بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، قال



قال رسول : ن عبد اهللا بن شريك العامري، عن عبد الرمحن بن علي الكندي، عن األشعث بن قيس قالطلحة، ع
  " .أشكر الناس هللا أشكرهم للناس : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وكان األشعث ممن ارتد بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسري أبو بكر اجلنود إىل اليمن، فأخذوا األشعث أسرياً، 
استبقين حلربك وزوجين أختك، فأطلقه أبو بكر وزوجه أخته، وهي أم حممد بن : بني يديه، فقال له فأحضر

كفر : األشعث، وملا تزوجها اخترط سيفه، ودخل سوق اإلبل فجعل ال يرى مجالً وال ناقة إال عرقبه، وصاح الناس
الرجل أخته، ولو كنا ببالدنا لكانت  إين واهللا ما كفرت، ولكن زوجين هذا: األشعث، فلما فرغ طرح سيفه، وقال

  .لنا وليمة غري هذه، يا أهل املدينة، احنروا وكلوا، ويا أصحاب اإلبل، تعالوا خذوا أمثاهنا فما رئي وليمة مثلها
وشهد األشعث الريموك بالشام، ففقئت عينه، مث سار إىل العراق فشهد القادسية واملدائن، وجلوالء، وهناوند، 

بتىن هبا داراً، وشهد صفني مع علي، وكان ممن ألزم علياً بالتحكيم، وشهد احلكمني بدومة وسكن الكوفة وا
هي : اجلندل، وكان عثمان، رضي اهللا عنه، قد استعمله على أذربيجان، وكان احلسن بن علي تزوج ابنته، فقيل

  .اليت سقت احلسني السم، فمات منه
ى عنه قيس بن أيب حازم، وأبو وائل وغريمها، وشهد جنازة، رو. وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث

إن هذا مل يرتد عن اإلسالم وإين ارتددت، ونزل فيه : وفيها جرير بن عبد اهللا البجلي، فقدم األشعث جريراً، وقال
  .زلتاآلية، ألنه خاصم رجالً يف بئر، فن" إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثناً قليالً : " قوله تعاىل

وتويف سنة اثنتني وأربعني، وصلى عليه احلسن بن علي، قاله ابن منده، وهذا وهم؛ ألن احلسن مل يكن بالكوفة سنة 
  .اثنتني وأربعني، إمنا كان قد سلم األمر إىل معاوية وسار إىل املدينة

  .تويف بعد علي بأربعني ليلة وصلى عليه احلسن بن علي: وقال أبو نعيم
سنة أربعني، وصلى عليه احلسن بن علي، وهذا ال مطعن فيه على : ات سنة اثنتني وأربعني، وقيلم: وقال أبو عمر

  .أيب عمر
  .أخرجه ثالثتهم

  أشيم الضبايب

  .ب س أشيم الضبايب، قتل يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم
غري واحد، قالوا حدثنا سفيان أخربنا إمساعيل بن عبيد وغري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي، حدثنا قتيبة و

الدية على العاقلة، وال ترث املرأة من دية : " إن عمر كان يقول: بن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن املسيب قال
زوجها، حىت أخربه الضحاك بن سفيان الكاليب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم 

  " .الضبايب من دية زوجها 
  .هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي

: وأخربنا أبو موسى األصفهاين إجازة، أخربنا أبو الفتح إمساعيل بن الفضل، وأبو الفضل جعفر بن عبد الواحد، قاال
أخربنا أبو طاهر حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الرحيم، أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر أبو الشيخ، 

ى أمحد بن علي بن املثىن، حدثنا عبد اهللا بن عمر بن إياس أخربنا ابن املبارك، عن مالك، عن الزهري، أخربنا أبو يعل



  .كان قتل أشيم خطأ: عن أنس قال
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  باب اهلمزة والصاد وما يثلثهما

  أصبغ بن غياث

بن حبر، عن حممد بن ميسر، عن عمر  د ع أصبغ بن غياث، أو عتاب، ذكره بعض الرواة يف الصحابة، روى محاد
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : قال -شك محاد  -بن سليمان، عن جابر، عن الشعيب عن األصبغ بن غياث أو عتاب 

  .احلديث" فيكم أيتها األمة خلتان مل يكونا يف األمم قبلكما : " عليه وسلم يقول
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .ني املهملة املشددةبضم امليم وفتح الس: ميسر

  أصحمة النجاشي

د ع أصحمة النجاشي ملك احلبشة، أسلم يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأحسن إىل املسلمني الذين هاجروا 
إىل أرضه، وأخباره معهم ومع كفار قريش الذي طلبوا منه أن يسلم إليهم املسلمني مشهورة، وتويف ببالده قبل فتح 

 صلى اهللا عليه وسلم باملدينة وكرب عليه أربعاً؛ وأصحمة امسه، والنجاشي لقب له ومللوك مكة، وصلى عليه النيب
  .احلبشة، مثل كسرى للفرس، وقيصر للروم

أخرجه ابن منده وأبو نعيم؛ وهذا وأشباهه ممن مل ير النيب صلى اهللا عليه وسلم، ليس لذكرهم يف الصحابة معىن؛ 
  .وإمنا اتبعناهم يف ذلك

  ريأصرم الشق

من شقرة بطن من متيم؛ واسم شقرة معاوية بن احلارث بن متيم بن مر؛ إمنا مسي شقرة : ب د ع أصرم الشقري
  "الطويل : " ببيت قاله وهو

  به من دماء احلي كالشقرات... وقد أمحل الرمح األصم كعوبه 
  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعاه له النيب، ومساه زرعة

أتيت النيب صلى اهللا عليه : فضل، عن بشري بن ميمون، عن عمه أسامة بن أخدري، عن أصرم قالروى بشر بن امل
ما : يا رسول اهللا، إين اشتريت هذا، وإين أحببت أن تسميه وتدعو له بالربكة، فقال: وسلم بغالم أسود، فقلت

و عاصم، وقبض النيب صلى اهللا فه: أريده راعياً، قال: بل أنت زرعة، فما تريده؟ قلت: أصرم، قال: امسك؟ قلت
  .عليه وسلم كفه
  .أخرجه ثالثتهم

  أصرم



عمرو بن ثابت بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل بن جشم بن : د ع أصرم، ويقال أصريم، وامسه
  .احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس األنصاري األوسي األشهلي

  . عليه وسلم باجلنة، وسيذكر يف عمرو، إن شاء اهللا تعاىل، أمت من هذاقتل يوم أحد، وشهد له النيب صلى اهللا
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أصيد بن سلمة

  .س أصيد بن سلمة السلمي
حدثنا أبو طاهر عبد : أخربنا أبو موسى إجازه أخربنا أبو زكرياء، هو ابن منده يف كتابه، أخربنا أيب وعمي، قاال

ي مبا أخربنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن حممود البزاز بتستر أخربنا احلسن بن أمحد بن الواحد بن أمحد الشرياز
املبارك، أخربنا أمحد بن علي اهلزاز الكويف، أخربنا حممد بن عمران بن أيب ليلى، حدثنا سعيد بن عبيد اهللا بن الوليد 

احلسني، عن أبيه علي بن أيب طالب رضي  الرصايف، عن أبيه، عن أيب جعفر حممد بن علي، عن أبيه علي، عن أبيه
  :اهللا عنه قال

األصيد بن سلمة، فلما رآه : بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية، فأسروا رجالً من بين سليم، يقال له" 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رق له، وعرض عليه اإلسالم، فأسلم، فبلغ ذلك أباه وكان شيخاً فكتب إليه 

  "الكامل  : "يقول
  حىت يبلغ ما أقول األصيدا... من راكب حنو املدينة ساملاً 
  من عق والده وبر األبعدا... إن البنني شرارهم أمثاهلم 

  أودوا وتابعت الغداة حممدا... أتركت دين أبيك والشم العلى 
  وتركتين شيخاً كبرياً مفندا... فألي أمر يا بين عققتين 

  وأبيت ليلى كالسليم مسهدا... أما النهار فدمع عيين ساكب 
  وبدينه ال تتركين موحدا... فلعل رباً قد هداك لدينه 

  وعققتين مل ألف إال للعدى... واعلم بأنك إن قطعت قرابيت 
  "الكامل : " فلما قرأ كتاب أبيه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه واستأذنه يف جوابه، فأذن له، فكتب إليه

  حىت عال يف ملكه فتوحدا... اء بقدرة إن الذي مسك السم
  يدعو لرمحته النيب حممدا... بعث الذي ال مثله فيما مضى 

  قرناً تأزر باملكرام وارتدى... ضخم الدسيعة كالغزالة وجهه 
  طوعاً وكرهاً مقبلني على اهلدى... فدعا العباد لدينه فتتابعوا 

  املتلددا كان الشقي اخلاسر... وختوفوا النار اليت من أجلها 
  فإىل مىت هذي الضاللة والردى... واعلم بأنك ميت وحماسب 

  .فلما قرأ كتاب ابنه أقبل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم
  .أخرجه أبو موسى

  أصيل بن عبد اهللا اهلذيل



  .الغفاري: ب س أصيل بن عبد اهللا اهلذيل، وقيل
أن يضرب احلجاب على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم قدم أصيل الغفاري قبل : " روى ابن شهاب الزهري قال

عهدهتا قد أخصب جناهبا : يا أصيل، كيف عهدت مكة؟ قال: فدخل على عائشة، رضي اهللا عنها، فقالت له
أقم حىت يأتيك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلم يلبث أن دخل عليه النيب صلى اهللا : قالت. وابيضت بطحاؤها
عهدهتا واهللا قد أخصب جناهبا، وابيضت بطحاؤها وأعذق : يا أصيل، كيف عهدت مكة؟ قال: لعليه وسلم فقا

رواه حممد بن عبد الرمحن القرشي، عن " حسبك يا أصل، ال حتزنا : إذرخرها، وأسلب مثامها وأمشر سلمها، فقال
  .سلم من مكة، حنوهمدجل، هو ابن سدرة السلمي، قال قدم أصيل اهلذيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و

يا أبان، كيف تركت : " ورواه احلسن عن أباه بن سعيد بن العاص، أنه قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له
  " .وذكر حنوه . تركتهم وقد جيدوا: أهل مكة؟ قال

  .نبت معروف باحلجاز: أي صارت له أفنان كالعذوق، واإلذخر: أعذق إذخرها: قوله
  .نبت معروف باحلجاز ليس بالطويل: أخوص وصار له خوص، والثمام: وأسلب مثامها أي

وامش بغري راء يعين أن مثارها خرجت ناعمة رخصة كاملشاش، : أورق واخضر، وروي: وأمشر سلمها أي: وقوله
  .جيدوا أي أصاهبم اجلود، وهو املطر الواسع، فهو جمود: واألول أصح وقوله

  .ن طرق، وفيه اختالف ألفاظ، واملعاين متقاربةأخرجه أبو عمر، وأبو موسى، وروي م

  باب اهلمزة مع الضاد وما يثلثهما

  األضبط بن حيي

  .ع س األضبط بن حيي بن زعل األكرب
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى حديثه عبد املهيمن بن األضبط بن زعل األكرب، عن أبيه األضبط قال

  " .قر كبرينا ليس منا من مل يرحم صغرينا، ويو
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  األضبط السلمي

ع د األضبط السلمي أبو حارثة، حديثه عن عبد الرمحن بن حارثة بن األضبط، عن أبيه، عن جده األضبط 
اطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: السلمي، وكانت له صحبة، قال

  . "النساء 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  باب اهلمزة مع العني وما يثلثهما

  أعرس بن عمرو



  .يعد يف البصريني. د ع أعرس بن عمرو اليشكري
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم هبدية فقبلها : " روى حديث عبد اهللا بن يزيد بن األعرس، عن أبيه، عن جده، قال

  .ا اإلسناد أحاديثوله هبذ" . مين، ودعا لنا يف مرعانا 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  األعشى املازين

  .من بين مازن بن عمرو بن متيم، وامسه عبد اهللا بن األعور، وقيل غري ذلك، سكن البصرة. ب د ع األعشى املازين
حدثنا املقدمي، : لأخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب عبد اهللا الطربي بإسناده إىل أيب يعلى أمحد بن علي بن املثىن، قا

حدثين معن بن ثعلبة املازين، حدثين األعشى املازين : حدثنا أبو عشر يوسف بن يزيد، حدثين صدقة بن طيسلة، قال
  "الرجز : " أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأنشدته: أنه قال

  إين لقيت ذربة من الذرب... يا مالك الناس وديان العرب 
  فخلفتين يف نزاع وهرب... ب غدوت أبغيها الطعام يف رج

  وهن شر غالب ملن غلب... أخلفت العهد ولطت بالذنب 
  .وهن شر غالب ملن غلب: فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

وسبب هذه األبيات أن األعشى كانت عنده امرأة امسها معاذة، فخرج ميري أهله من هجر، فهربت امرأته بعده 
مطرف بن هنصل فجعلها خلف ظهره، فلما قدم األعشى مل جيدها يف بيته، : ل منهم يقال لهناشزاً عليه، فعاذت برج

: يا ابن عم، عندك امرأيت معاذة فافدعها إيل، فقال: وأخرب أهنا نشزت عليه، وأهنا عاذت مبطرف، فأتاه فقال له
 صلى اهللا عليه وسلم فعاذ ليست عندي، ولو كانت عندي مل أدفعها إليك، وكان مطرف أعز منه، فسار إىل النيب

به، وقال األبيات، وشكا إليه امرأته وما صنعت، وأهنا عند مطرف بن هنصل، فكتب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل 
يا معاذة، هذا : انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه، فأتاه كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقرئ عليه، فقال: مطرف

خذ يل العهد وامليثاق، وذمة النيب صلى اهللا عليه : عليه وسلم فيك، وأنا دافعك إليه، قالت كتاب النيب صلى اهللا
  "الطويل : " وسلم أن ال يعاقبين فيما صنعت، فأخذ هلا ذلك، ودفعها إليه، فأنشأ يقول

  يغريه الواشي وال قدم العهد... لعمرك ما حيب معاذة بالذي 
  اة رجال إذ ينادوهنا بعديغو... وال سوء ما جاءت به إذ أزهلا 

احلرمازي املازين، وليس يف نسب : أخرجه ثالثتهم ههنا، وأخرجوه يف عبد اهللا بن األعور، إال أن أبا عمر قال
مازن بن عمرو بن متيم، فإذا يكون احلرماز بطناً من : احلرماز إىل متيم مازن؛ فإنه قد ذكر هو وابن منده وأبو نعيم

احلرماز بن احلارث بن عمرو بن متيم، وهو إخوة مازن بن مالك : ك بن عمرو بن متيم وقيلمازن، وإمنا هو ابن مال
بن عمرو بن متيم، وقد جرت عادهتم ينسبون أوالد البطن القليل إىل أخيه إذا كان مشهوراً، مثل أوالد نعيلة بن 

س من غفار، وإمنا هو من بين غفاريون، منهم احلكم بن عمرو الغفاري، ولي: مليل أخي غفار بن مليل يقال هلم
نعيلة، قيل ذلك لكثرة غفار وشهرهتا، ومثل بين مالك بن أفصى أخي أسلم بن أفصى، ينسب كثري من ولده إىل 

  .أسلم لشهرة أسلم، على أن أبا عمر يعلم ما مل يعلم؛ فإن الرجل عامل بالنسب، واهللا أعلم

  األعور بن بشامة العنربي



حدثنا حممد بن حممد بن مرزوق : ذكره عبدان بن حممد، وقال: ي، قال أبو موسىس األعور بن بشامة العنرب
البصري، أخربنا سامل بن عدي بن سعيد بن جاؤوه بن شعثم عن بكر بن مرداس عن األعور بن بشامة، ووردان بن 

ن ننتظره، إذ جاء عيينة خمرمة وربيعة بن رفيع العنربيني أهنم أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف حجرته نائم وحن
احلفوا أنكم جئتم : يا رسول اهللا، ما لنا سبينا وقد جئنا مسلمني؟ قال: بن حصن الفزاري بسيب بلعنرب، فقلنا

أنا أحلف يا رسول اهللا أنا ما جئنا حىت وجهنا مساجدنا، وعشرنا : مسلمني، فكففت أنا ووردان، وقال ربيعة
  .أنت األصيلع احلالف: ا عفا اهللا عنكم، وقال لربيعةاذهبو: أموالنا، وجئنا مسلمني، فقال

  .ال أعلم كتبنا له حديثاً إال عن هذا الشيخ: قال عبدان
ناشب، وهو األعور بن بشامة بن نضلة بن سنان بن جندب : وقد ذكر هشام الكليب األعور ونسبه، وامسه: قلت

كان شريفاً : م، ومل يذكر له صحبة، وإمنا قالبن احلارث بن جهمة بن عدي بن جندب بن العنرب بن عمرو بن متي
  .رئيساً، وعادته يذكر من له وفادة وصحبة بذلك، ومل يهمله إال ومل تصح عنده صحبته

وردان بن خمرمة، ويذكر يف بابه إن شاء اهللا تعاىل والذي ذكره ابن : وهذا استدركه أبو موسى على ابن منده وقال
  .اء املعجمة وكسر الراء املشددة وآخره ميم، واهللا أعلمخمرم بضم امليم وفتح اخل: ماكوال

  أعني بن ضبيعة

ب أعني بن ضبيعة بن ناجية بن عقال بن حممد بن سفيان بن جماشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد 
بن غالب بن جيتمع هو والفرزدق الشاعر يف ناجية؛ فإن الفرزدق هو مهام . مناة بنب متيم الدارمي مث اجملاشعي

صعصعة بن ناجية، وجيتمع هو واألقرع بن حابس بن عقال يف عقال وهو الذي عقر اجلمل الذي كانت عليه عائشة 
  .أخرجه أبو عمر. رضي اهللا عنها يوم اجلمل

وملا أرسل معاوية عبد اهللا بن احلضرمي إىل البصرة ليملكها له بلغ اخلرب علياً، فأرسل أعني بن ضبيعة ليقاتله، 
رجه من البصرة، فقتل أعني غيلة، وذلك سنة مثان وثالثني، وقد ذكرنا احلادثة يف الكامل يف التاريخ، فأرسل وخي

علي رضي اهللا عنه بعده حارثة بن قدامة التميمي السعدي، ففرق مجع ابن احلضرمي، وأحرق عليه الدار اليت حتصن 
  .فيها، فاحترق فيها

  باب اهلمزة والغني وما يثلثهما

  ر الغفارياألغ

األغر رجل من الصحابة، وذكرا عنه : نسبه أبو عمر غفارياً، وأما ابن منده وأبو نعيم فقاال: ب د ع األغر الغفاري
صليت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصبح فقرأ : " احلديث الذي يرويه شبيب بن روح عن األغر أنه قال

  " .بالروم 
  .ر األغر بن يسار، إن شاء اهللا تعاىلوأما أبو نعيم فريد كالمه عند ذك

  .أخرجه ثالثتهم

  األغر املزين



روى عنه عبد اهللا بن عمر، ومعاوية بن قرة املزين؛ روى خالد بن أيب كرمية، عن : قال ابن منده. ب د األغر املزين
، إين أصبحت ومل أوتر، يا رسول اهللا: معاوية بن قرة، عن األغر املزين أن رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  " .إمنا الوتر بالليل، أعادها ثالثاً : " فقال
حدثنا حيىي بن حيىي، وقتيبة : أخربنا أبو الفرج حيىي بن حممود بن سعد األصفهاين بإسناده عن مسلم بن احلجاج قال

عن أيب بردة، عن األغر أخربنا محاد بن زيد، عن ثابت : بن سعيد، وأبو الربيع العتكي مجيعاً، عن محاد قال حيىي
إنه ليغان على قليب، وإين ألستغفر اهللا يف اليوم : " املزين، وكانت له صحبة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .مائة مرة 
  .أخرجه ابن منده وأبو عمر

  األغر بن يسار

  .اده يف أهل الكوفةد ع األغر بن يسار اجلهين، له صحبة، روى عنه أبو بردة بن أيب موسى وغريه، عد
إين ألستغفر اهللا يف : " روى عنه عمرو بن مرة، عن أيب بردة، عن األغر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .هذا معىن ما قاله ابن منده" اليوم سبعني مرة 
صحبة، روى عنه أهل  اجلهين، ومها واحد، له: األغر املزين، ويقال: وأما أبو عمر فإنه جعل هذا واملزين واحداً فقال

وقيل إن سليمان بن يسار روى عنه وال يصح، وقد : إنه روى عنه ابن عمر، قال: أبو بردة وغريه ويقال: البصرة
  .جعل أبو عمر هذا والذي قبله واحداً

ديث جهين، يعد يف الكوفيني، روى عنه أبو بردة وغريه، وذكر احل: األغر بن يسار املزين، وقيل: وأما أبو نعيم فقال
الذي أخربنا به أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد، أخربنا أبو سعد املطرز إجازة، أخربنا أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا احلافظ، 

أخربنا عبد اهللا بن جعفر، عن يونس بن حبيب، أخربنا أبو داود، هو : وأبو عبد اهللا احلسني بن إبراهيم اجلمال، قاال
: " رة، عن أيب بردة، عن األغر املزين، أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولالطيالسي، عن شعبة، عن عمرو ن م

  " .يا أيها الناس توبوا إىل ربكم؛ فإين أتوب إليه يف اليوم مائة مرة 
وروى نافع عن ابن عمر عن األغر، وهو رجل من مزينة، كانت له صحبة مع رسول اهللا صلى اهللا : قال أبو نعيم

  .ن له أوسق من متر على رجل من بين عمرو بن عوف وذكر احلديث يف السلمعليه وسلم أنه كا
وذكره بعض الناس، يعين ابن : األغر، روى عنه عبد اهللا بن عمر، ومعاوية بن قرة املزين، قال: مث قال أبو نعيم

ملزين يف الوتر، منده، يف ترمجة أخرى، وزعم أنه غري األول، ومها واحد، وذكر حديث معاوية بن قرة، عن األغر ا
  .وذكره بعض الناس أيضاً، وجعله ترمجة أخرى، وهو املتقدم: وقال

وروى له أبو نعيم حديث شبيب بن روح عن األغر املزين، وكانت له صحبة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ يف 
شبيب بن روح مجعتها يف وهذه األحاديث الثالثة عن أيب بردة، ومعاوية بن قرة، و: قال أبو نعيم. الصبح بالروم

  .ترمجة واحدة، ومن الناس من فرقها وجعلها ثالث تراجم، وهو عندي رجل واحد، هذا قول أيب نعيم

املزين واجلهين والثالث مل ينسبه، وهو األول الذي جعله أبو عمر : قد جعل ابن منده األغر ثالث تراجم، وهو: قلت
غفاري والذي مل ينسبه ابن منده، وهو الذي روى قراءة سورة الروم غفارياً، وجعلهما أبو عمر ترمجتني، ومها ال

هو اجلهين، وله حجة أن الراوي عنهما واحد وهو ابن عمر، ومعاوية بن قرة، وأما قول أيب نعيم أن : واملزين، وقال



الراوي ورمبا الثالثة واحد فهو بعيد؛ فإن الذي جيعل التراجم واحدة فإمنا يفعله الحتاد النسبة أو احلديث أو 
اجتمعت يف شخص واحد، وأما هذه التراجم فليست كذلك؛ فإن الغفاري مل يشارك يف النسبة وال يف الراوي عنه 

وال يف احلديث فال شك أنه صحيح، وأما اآلخران فاشتراكهما يف الرواية عنهما يوهم أهنما واحد، وقد ذكر أبو 
واهللا . وحديث األوسق من التمر" إين ألستغفر اهللا سبعني مرة  : "أمحد العسكري ترمجة األغر املزين وذكر فيها

  .أعلم

  األغلب الراجز

األغلب الراجز العجلي وهو األغلب بن جشم بن عمرو بن عبيدة بن حارثة بن دلف بن جشم بن قيس بن سعد 
  .بن عجل بن جليم

إىل العراق مع سعد بن أيب وقاس،  أدرك اإلسالم فأسلم وحسن إسالمه، وهاجر مث كان فيمن سار: قال ابن قتيبة
  .ذكره األشريي. فنزل الكوفة، واستشهد يف وقعة هناوند، وقربه هبا

  باب اهلمزة والفاء وما يثلثهما

  أفطس

ومل يذكره من املاضني أحد يف الصحابة، : أبو نعيم: قال. ال يعرف له اسم وال قبيلة، سكن الشام. ب د ع أفطس
أدركت رجالً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم : " ن حديث ابن أيب عبلة قالوإمنا ذكره بعض املتأخرين م

  .أخرجه ثالثتهم" يقال له األفطس عليه ثوب خز 
: قد وافق ابن منده على إخراجه أبو عمر فإنه ذكره، وكذلك ذكره ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين وقاال: قلت

فبان هبذا أن "  من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم عليه ثوب خز رأيت رجالً: " روى عنه ابن أيب عبلة وقال
  .ابن منده مل ينفرد بذكره، واهللا أعلم

  أفلح بن أيب القعيس

  .أخو أيب القعيس: أفلح أبو القعيس، وقيل: ب د ع أفلح بن أيب القعيس، وقيل
ه عن القعنيب عن مالك، عن ابن شهاب، عن أخربنا أبو املكارم فتيان بن أمحد بن حممد بن مسينة اجلوهري، بإسناد

عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها أن أفلح أخا أيب القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة، بعد أن نزل 
فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربته بالذي صنعت، فأمرين أن آذن : احلجاب، قالت

  .له
  .فيان بن عيينة ويونس ومعمر عن الزهري حنوهوقد رواه س

  " .إن أخا أيب القعيس : " ورواه ابن منري ومحاد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فقال
حدثنا أبو القعيس أنه جاء إىل : وكذلك رواه عطاء عن عروة، ورواه عباد بن منصور عن القاسم بن حممد قال

  .عائشة، رضي اهللا عنها، فذكر حنوه



  .أنه أخو أيب القعيس: والصحيح
  .أخرجه ثالثتهم

  أفلح موىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم

أراه هو الذي قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن منده. ب د ع أفلح موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ى اهللا عليه وسلم غالماً لنا يقال رأى النيب صل: " ، وأما أبو نعيم فروى له حديث أم سلمة قالت" ترب وجهك " 
  .ترب وجهك: أفلح، ينفخ إذا سجد، فقال له: له

أخاف على أميت من بعدي ضاللة : وروى حبيب املكي عن أفلح موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  " .األهواء، واتباع الشهوات، والغفلة بعد املعرفة 

  .أخرجه ثالثتهم

  أفلح موىل أم سلمة

رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم : له ذكر يف حديث أم سلمة أهنا قالت: قال ابن منده. أفلح موىل أم سلمة د ع
  .ترب وجهك: أفلح، إذا سجد نفخ، فقال له: غالماً يل يقال له

ه أفلح موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو الذي يقال ل: وأما أبو نعيم فجعل هذا والذي قبله واحداً، فقال
أراه الذي قال له النيب : ومن الناس من فرقهما فجعلهما اثنني يعين ابن منده، وقال يف األول: موىل أم سلمة، قال
، وذكر الثاين وأورد له هذا احلديث بعينه فحكم على نفسه بأهنما واحد، " ترب وجهك : " صلى اهللا عليه وسلم

  .فال أعلم مل فرق بينهما؟
  .ري األولوأما أبو عمر فلم يذكر غ
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بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

: أخربنا إمساعيل بن عبد اهللا وأبو جعفر بن السمني وإبراهيم بن حممد الفقيه بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي قال
رأى رسول : " أخربنا ابن منيع، أخربنا عباد بن العوام، أخربنا ميمون أبو محزة، عن أيب صاحل، عن أم سلمة قالت

فهذا أبو " يا أفلح ترب وجهك : " ، فقال" أفلح، إذا سجد نفخ : اهللا عليه وسلم غالماً لنا يقال له اهللا صلى
هو موىل أم سلمة، فما البن منده عذر " ترب وجهك : " عيسى قد جعل الذي قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

وروى : ، قال الترمذي" ترب وجهك : " ميف أنه قال يف األول أراه الذي قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  .رباح، ويرد يف موضعه، إن شاء اهللا تعاىل: موىل لنا يقال له: بعضهم عن أيب محزة فقال

  أفلح أبو فكيهة

موىل صفوان بن أمية، أسلم قدمياً مبكة، وكان ممن يعذب يف اهللا، وهو : أفلح أبو فكيهة، موىل بين عبد الدار، وقيل
  .امسه يسار، ذكره الطربي: ذكر هناك، إن شاء اهللا تعاىل، وقيلمشهور بكنيته، وي

  باب اهلمزة والقاف وما يثلثهما

  األقرع بن حابس

ب د ع األقرع بن حابس بن عقال بن حممد بن سفيان بن جماشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن متيم، 
ة بدل حنظلة وهو خطأ، والصواب حنظلة، قدم على النيب جندل: ساقوا هذا النسب إال أن ابن منه وأبا نعيم قاال

صلى اهللا عليه وسلم مع عطارد بن حاجب بن زرارة، والزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم وغريهم من أشراف متيم 
بعد فتح مكة، وقد كان األقرع بن حابس التميمي، وعيينة بن حصن الفزاري شهدا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .كة، وحنيناً، وحضرا الطائفوسلمفتح م
يا حممد، إن محدي زين، وإن : فلما قدم وفد متيم كان معهم، فلما قدموا املدينة قال األقرع بن حابس، حني نادى

بل الوفد كلهم نادوا بذلك، فخرج : وقيل. ذلكم اهللا سبحانه: ذمي شني، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حنن ناس من متيم جئنا بشاعرنا وخطيبنا : ذلكم اهللا، فما تريدون؟ قالوا: يه وسلم وقالإليهم رسول اهللا صلى اهللا عل

ما بالشعر بعثنا وال بالفخار أمرنا، ولكن هاتوا، فقال األقرع : لنشاعرك ونفاخرك، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
جعلنا خري خلقه، وآتانا أمواالً  احلمد هللا الذي: قم يا فالن فاذكر فضلك وقومك، فقال: بن حابس لشاب منهم

نفعل فيها ما نشاء، فنحن خري من أهل األرض، أكثرهم عدداً، وأكثرهم سالحاً، فمن أنكر علينا قولنا فليأت بقول 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لثابت بن قيس بن مشاس . هو أحسن من قولنا، وبفعال هو أفضل من فعالنا

احلمد هللا أمحده وأستعينه، وأؤمن : قم فأجبه، فقام ثابت فقال: لنيب صلى اهللا عليه وسلماألنصاري، وكان خطيب ا
به وأتوكل عليه، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، دعا املهاجرين من 

الذي جعلنا أنصاره ووزراء رسوله، وعزاً بين عمه أحسن الناس وجوهاً، وأعظم الناس أحالماً، فأجابوه، واحلمد هللا 
لدينه، فنحن نقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا، فمن قاهلا منع منا نفسه وماله، ومن أباها قاتلناه وكان 



يا : رغمه يف اهللا تعاىل علينا هيناً، أقول قويل هذا وأستغفر اهللا للمؤمنني واملؤمنات فقال الزبرقان بن بدر لرجل منهم
  "الطويل : " فالن، قم فقل أبياتاً تذكر فيها فضلك وفضل قومك فقال

  حنن الرؤوس وفينا يقسم الربع... حنن الكرام فال حي يعادلنا 
  من السديف إذا مل يؤنس القزع... ونطعم الناس عند احملل كلهم 

  إنا كذلك عند الفخر نرتفع... إذا أبينا فال يأىب لنا أحد 
قد آن لكم أن تبعثوا إىل هذا العود، : علي حبسان بن ثابت، فحضر، وقال: ى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا صل

أمسعين ما قلت، فأمسعه، فقال : مث فأجبه فقال: فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اجلمل املسن: والعود
  "الطويل : " حسان

  اضرعلى رغم عات من معد وح... نصرنا رسول اهللا والدين عنوة 
  وطعن كأفواه اللقاح الصوادر... بضرب كإبزاغ املخاض مشاشه 
  بضرب لنا مثل الليوث اخلوادر... وسل أحداً يوم استقلت شعابه 

  إذا طاب ورد املوت بني العساكر... ألسنا خنوض املوت يف حومة الوغى 
  إىل حسب من جذم غسان قاهر... ونضرب هام الدارعني وننتمي 

  وأمواتنا من خري أهل املقابر... ن وطئ احلصى فأحياؤنا من خري م
  على الناس باخليفني هل من منافر... فلوال حياء اهللا قلنا تكرماً 
: إين، واهللا يا حممد، لقد جئت ألمر ما جاء له هؤالء، قد قلت شعراً فأمسعه، قال: فقام األقرع بن حابس فقال

  "الطويل : " هات، فقال
  إذا خالفونا عند ذكر املكارم... لنا أتيناك كيما يعرف الناس فض

  وأن ليس يف أرض احلجاز كدارم... وأنا رؤوس الناس من كل معسر 
  "الطويل : " قم يا حسان فأجبه، فقال: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  يعود وباالً عند ذكر املكارم... بين دارم ال تفخروا إن فخركم 
  نا خول من بني ظئر وخادمل... هبلتم علينا؟ تفخرون وأنتم 

لقد كنت غنياً يا أخا بين دارم أن يذكر منك ما كنت ترى أن الناس قد : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .؛ فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشد عليهما من قول حسان" نسوه 

  "الطويل : " مث رجع حسان إىل قوله
  ردافتنا من بعد ذكر املكارم...  وأفضل ما نلتم ومن اجملد والعلى

  وأموالكم أن تقسموا يف املقاسم... فإن كنتم جئتم حلقن دمائكم 
  وال تفخروا عند النيب بدارم... فال جتعلوا هللا نداً وأسلموا 

  على رؤوسكم باملرهفات الصوارم... وإال ورب البيت مالت أكفنا 
هذا األمر؟ تكلم خطيبنا فكان خطيبهم أرفع صوتاً، وتكلم  يا هؤالء، ما أدري ما: فقام األقرع بن حابس فقال

أشهد أن ال إله إال اهللا : شاعرنا فكان شاعرهم أرفع صوتاً، وأحسن قوالً، مث دنا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  " .ال يضرك ما كان قبل هذا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وأنك رسول اهللا

  " .إن الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون : " متيم نزل قوله تعاىلويف وفد بين 



  .تفرد برواية هذا احلديث مطوالً بأشعاره املعلى بن عبد الرمحن بن احلكم الواسطي
ن أخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا بن علي، وإبراهيم بن حممد بن مهران، وأبو جعفر بن السمني بإسنادهم إىل حممد ب

أخربنا سفيان، عن الزهري، عن أيب سلمة، : حدثنا ابن أيب عمر، وسعيد بن عبد الرمحن، قاال: عيسى بن سورة قال
: أبصر األقرع بن حابس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقبل احلسن، وقال ابن أيب عمر" عن أيب هريرة قال 
من ال : " منهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن يل من الولد عشرة ما قبلت واحداً: أو احلسني، فقال
  " .يرحم ال يرحم 

حدثنا عفان، أخربنا : وأخربنا حيىي بن حممود بن سعد األصفهاين إجازة بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم قال
رسول اهللا وهيب، أخربنا موسى بن عقبة، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن األقرع بن حابس أنه نادى 

ذلكم اهللا عز وجل : يا حممد، إن مدحي رين، وإن ذمي شني فقال: " صلى اهللا عليه وسلم من وراء احلجرات، فقال
  .كما حدث أبو سلمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم" 

د وشهد األقرع بن حابس مع خالد بن الوليد حرب أهل العراق، وشهد معه فتح األنبار، وهو كان على مقدمة خال
  .بن الوليد

احنصاص الشعر، وكان شريفاً : فراس، ولقب األقرع لقرع كان به يف رأسه، والقرع: اسم األقرع: قال ابن دريد
  .يف اجلاهلية واإلسالم، واستعمله عبد اهللا بن عامر على جيش سريه إىل خراسان، فأصيب باجلوزجان هو واجليش

  األقرع بن شفي

  .ل الرملة، تويف يف خالفة عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، قاله ضمرة بن ربيعةنزي. ب د ع األقرع بن شفي العكي
دخل علي : " روى حديثه املفضل بن أيب كرمي بن لفاف، عن أبيه عن جده لفاف، عن األقرع بن شفي العكي قال

 صلى اهللا عليه ال أحسب إال أين ميت يف مرضي هذا، فقال النيب: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضي، فقلت
  " .كال لتبقني ولتهاجرن إىل أرض الشام، ومتوت وتدفن بالربوة من أرض فلسطني : " وسلم

  .ورواه ضمرة بن ربيعة، عن قادم بن ميسور القرشي، عن رجال من عك، عن األقرح حنوه
  .أخرجه ثالثتهم

  األقرع بن عبد اهللا

  .اهللا عليه وسلم إىل ذي مران وطائفة من اليمن ب األقرع بن عبد اهللا احلمريي، بعثه رسول اهللا صلى
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  األقرع الغفاري

يف صحبته نظر، روى حديثه عاصم األحول عن أيب حاجب، عن األقرع الغفاري أن النيب . د ع األقرع الغفاري
  .صلى اهللا عليه وسلم هنى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء املرأة

  .عيمأخرجه ابن منده وأبو ن



  األقرم بن زيد

  .ب د ع أقرم، آخره ميم، هو األقرم بن زيد أبو عبد اهللا اخلزاعي
كنت مع أيب بالقاع : روى حديثه داود بن قيس، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أقرم اخلزاعي، عن أبيه عبد اهللا قال

: آيت هؤالء القوم فإين سائلهم، قال كن يف هبمك حىت: من منرة، فمر بنا ركب فأناخوا بناحية الطريق، فقال يل أيب
  .فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فخرج وخرجت يف أثره، قال

أخربنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي الفرايت، بإسناده إىل أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، أخربنا علي 
صليت مع رسول اهللا : " هللا بن أقرم، عن أبيه قالبن حجر، أخربنا إمساعيل، أخربنا داود، عن قيس، عن عبيد ا

  " .صلى اهللا عليه وسلم فكنت أرى عقرة إبطه إذا سجد 
عن عبيد اهللا، ورواه وكيع : رواه الوليد بن مسلم، وابن مهدي، والفضل بن دكني والطيالسي والقعنيب، فقالوا

  .عبد اهللا بن عبد اهللا: فقال
  .ال يصح، والصواب أقرمأرقم، و: وقال بعضهم: قال أبو عمر

  .أخرجه ثالثتهم

  أقعس بن سلمة

  .مسلمة احلنفي السحيمي: ب د ع أقعس بن سلمة وقيل
يعد يف أهل اليمامة، وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وطلق بن علي، وسلم بن حنظلة، وعلي بن شيبان، 

  .علي بن بكر بن وائل، بطن من بين حنيفةكلهم من بين سحيم بن مرة بن الدول بن حنيفة بن جليم بن صعب بن 
أشهد جلاء األقعس بن سلمة باإلداوة اليت بعث : " روى حديثه املنهال بن عبد اهللا بن صربة بن هوذة، عن أبيه قال

  " .هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم ينضح هبا مسجد قران 
  .األقيصر بن سلمة وال يصح: هكذا رواه مجاعة ورواه غريهم فقال

  .رجه ثالثتهمأخ

  األقمر أبو علي

يقال إن امسه عمرو بن احلارث بن معاوية بن عمرو : س األقمر أبو علي وكلثوم الوادعي، كويف؛ قال ابن شاهني
  .إن صح وإال فهو مرسل: بن ربيعة بن عبد اهللا بن وادعة بطن من مهدان، قال

فظ كتابة، أخربنا أبو علي إذناً، عن كتاب أيب أمحد أخربنا أبو موسى حممد بن أيب بكر بن أيب عيسى األصفهاين احلا
عبد امللك بن احلسني، حدثنا أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان، أخربنا هشام بن أمحد بن هشام القاري بدمشق، 

أخربنا أبو مسلمة عبد الرمحن بن حممد األهلاين، أخربنا عبد العظيم بن حبيب بن زغبان، أخربنا أبو حنيفة، عن علي 
  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ن األقمر، عن أبيه قالب

املطعون شهيد، والنفساء شهيد، والغريب شهيد، ومن مات يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا فهو " 
  " .شهيد 

  .أخرجه أبو موسى



  باب اهلمزة مع الكاف وما يثلثهما

  أكرب احلارثي

  .فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشرياً، قاله ابن ماكوال كان امسه أكرب. أكرب احلارثي

  أكتل بن مشاخ

ب أكتل بن مشاخ بن يزيد بن شداد بن صخر بن مالك بن لؤي بن ثعلب بن سعد بن كنانة بن احلارث بن عوف 
كان علي بن  :بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أد بن طاخبة العكلي، نسبه هكذا هشام بن الكليب، وقال

  .من أحب أن ينظر إىل الصبيح الفصيح فلينظر إىل أكتل: أيب طالب إذا نظر إىل أكتل قال
وشهد يوم اجلسر، وهو يوم قس الناطف مع أيب عبيد والد املختار الثقفي، وأسر فرخان شاه وضرب : قال أبو عمر

  .عنقه، وشهد القادسية، وله فيها آثار حممودة
  .أخرجه أبو عمر

  بن اجلونأكثم 

عبد العزى بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيص بن حرام : ابن أيب اجلون، وامسه: وقيل. ب د ع أكثم بن اجلون
بن حبشية بن كعب بن عمرو بن ربيعة وهو حلي بن حارثة بن عمرو مزيقياء، وعمرو بن ربيعة هو أبو خزاعة وإليه 

  .ينسبون، هكذا نسبه هشام

رأيت " عي زوج أم معبد يف قول، وهو الذي قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو أبو معبد اخلزا: قيل
ال أنت مؤمن وهو : أيضرين شبهي إياه؟ فقال: فقام أكثم فقال" الدجال فإذا أشبه الناس به أكثم بن عبد العزى 

لرجا الثقفي، أخربنا أبو نصر بل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أخربنا به أبو الفرج بن أيب ا: كافر، وقيل
حممد بن محد بن عبد اهللا التكرييت الوزان، أخربنا األديب أبو مسلم حممد بن علي بن حممد بن مهرابزد، أخربنا أبو 
بكر حممد بن إبراهيم بن علي بن عاصم، أخربنا أبو عروبة، أخربنا سليمان بن سيف، أخربنا سعيد بن بزيع، أخربنا 

: ثين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي أن أبا صاحل السمان حدثه أنه مسع أبا هريرة يقولحممد بن إسحاق، حد
يا أكثم بن اجلون، رأيت عمرو بن حلي جير قصبه : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ألكثم بن اجلون

ال، إنك مؤمن وهو كافر، : قال. ؟عسى أن يضرين شبهه: يف النار، فما رأيت رجالً أشبه برجل منك به، قال أكثم
" إنه كان أول من غري دين إمساعيل، فنصب األوثان، وسيب السائبة، وحبر البحرية، ووصل الوصيلة، ومحى احلامي 

.  
  .احلديث الذي فيه ذكر الدجال ال يصح، إمنا يصح ما قاله يف ذكر عمرو بن حلي: قال أبو عمر

توابني الذي قتل بعني الوردة طالباً بثأر احلسني بن علي عليهما السالم، وهو عم سليمان بن صرد اخلزاعي، رأس ال
  .وسريد ذكره، إن شاء اهللا تعاىل

ومن حديث أكثم ما رواه ضمرة بن ربيعة، عن عبد اهللا بن شوذب، عن أيب هنيك، عن شبل بن خليد املزين عن 



يا رسول اهللا، فالن يف : قلنا: هو يف النار، قال: القلنا يا رسول اهللا، فالن جلريء يف القتال ق: أكثم بن اجلون قال
فكنا نتحفظ عليه يف : قال. إن ذاك اختار النفاق وهو يف النار: عبادته واجتهاده ولني جانبه يف النار، فأين حنن؟ قال

يا : فقلناالقتل فكان ال مير به فارس وال راجل إىل وثب عليه فكثر جراحه، فأتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هو يف النار، فلما اشتد به أمل اجلراح أخذ سيفه فوضعه بني ثدييه، مث اتكأ عليه حىت : رسول اهللا، استشهد فالن، قال

إن الرجل ليعمل بعمل : " أشهد أنك رسول اهللا، فقال: خرج من ظهره، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت
ل ليعمل بعمل أهل النار، وإنه ملن أهل اجلنة، تدركه الشقوة والسعادة عند أهل اجلنة، وإنه ملن أهل النار، وإن الرج

  " .خروج نفسه فيختم له هبا 
  .أخرجه الثالثة

  أكثم بن صيفي بن عبد العزى

وهو ابن عبد العزى بن سعد بن ربيعة بن أصرم، من ولد كعب بن عمرو، عداده يف أهل . د ع أكثم بن صيفي
  .احلجاز

  .ن منده وأبو نعيمساق هذا النسب اب
وملا بلغ أكثم ظهور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسل إليه رجلني يسأالنه عن نسبه، وما جاء به، فأخربمها وقرأ 

إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم " عليهما 
يا قوم، أراه يأمر مبكارم األخالق : وقرءا عليه اآلية، فلما مسع أكثم ذلك قال فعادا إىل أكثم فأخرباه،" تذكرون 

وينهى عن مالئمها فكونوا يف هذا األمر رؤوساً وال تكونوا أذناباً، وكونوا فيه أوالً وال تكونوا فيه آخراً، فلم يلبث 
لى عليها أصل، وال يهتصر عليها أوصيكم بتقوى اهللا وصلة الرحم، فإنه ال يب: أن حضرته الوفاة، فأوصى أهله

  .فرع

  أكثم بن صيفي

بلغ أكثم بن أيب : روى عبد امللك بن عمري، عن أبيه، قال. قد تقدم ذكره: قاله ابن منده، وقال. د أكثم بن صيفي
غين فليأته من يبلغه عين ويبل: اجلون خمرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأراد أن يأتيه، فأىب قومه أن يدعوه قال

أخرجه ابن منده . حنن رسل أكثم، وذكر حديثاً طويالً: عنه، فأرسل رجلني فأتيا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقاال
  .وحده

أخرج ابن منده هذه التراجم الثالث، وأخرج أبو نعيم الترمجتني األوليني، ومل خيرج الثالثة، وذكر النسب : قلت
ل؛ فإهنما ذكرا النسب يف األوىل والثاين واحداً، وال شك أهنما رأيا فيهما كما سقناه عنهما، وهو من عجيب القو

يف األول النسب متصالً إىل حارثة بن عمرو مزيقياء، ورأياه يف الثاين مل يتصل، إمنا هو ربيعة بن أصرم من ولد كعب 
سول اهللا صلى اهللا عليه بن ربيعة، فظناه غري األول وهو هو، وزادا على ذلك بأن رويا عنه يف الترمجة األوىل أن ر

مث إهنما ذكراه يف اسم حنظلة بن الربيع الكاتب " يا أكثم، أغز مع غري أهلك حيسن خلقك : " وسلم قال له
ابن أخي أكثم بن صيفي، فكيف يكون أكثم بن صيفي يف : األسيدي، وجعاله من أسيد بن عمرو بن متيم، وقاال

  .ة متيمياً؟هذه الترمجة خزاعياً، ويكون يف ترمجة حنظل



والصحيح فيه أنه أكثم بن صيفي بن رياح بن احلارث بن خماشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو 
بن متيم، هكذا ساق نسبه غري واحد من العلماء، منهم ابن حبيب، وابن الكليب، وأبو نصر بن ماكوال، وغريهم ال 

و مل يسوقا نسبه مثل نسب أكثم بن أيب اجلون الذي يف الترمجة اختالف عندهم أنه من متيم، مث من بين أسيد، ول
إنه من ولد كعب بن عمرو، يعين خزاعة، مث إهنما جعاله : األوىل لكان أصلح، مث قاال مجيعاً يف نسب أكثم بن صيفي

فى على من هو من أهل احلجاز لظنهما أنه خزاعي، وإال فلو ظناه متيمياً ملا جعاله من أهل احلجاز، ومثل هذا ال خي
  !!.دوهنما فكيف عليهما؟ واجلواد قد يكبو والسيف قد ينبو

  أكيدر بن عبد امللك

د ع أكيدر بن عبد امللك، صاحب دومة اجلندل كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأرسل سرية إىل أكيدر مع 
  " .إنكم ستجدون أكيدراً خارج احلصن : " خالد بن الوليد وقال هلم

منده وأبو نعيم أنه أسلم وأهدى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حلة حرير، فوهبها لعمر بن اخلطاب وذكر ابن 
  .رضي اهللا عنه

  .أخرجه ابن منده ونعيم
أما سرية خالد فصحيح، وإمنا أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحله ومل يسلم، وهذا ال اختالف : قلت

ه أسلم، فقد أخطأ ظاهراً، وكان أكيدر نصرانياً وملا صاحله النيب صلى اهللا عليه إن: بني أهل السري فيه، ومن قال
وسلم عاد إىل حصنه وبقي فيه، مث إن خالداً ملا أسره ملا حصر دومة أيام أيب بكر، رضي اهللا عنه، فقتله مشركاً 

 دومة، فلما مات النيب صلى اهللا نصرانياً، وقد ذكر البالذري أن أكيدراً ملا قدم على النيب مع خالد أسلم وعاد إىل
عليه وسلم ارتد ومنه ما قبله، فلما سار خلد من العراق إىل الشام قتله، وعلى هذا القول أيضاً فال ينبغي أن يذكر 

  .يف الصحابة، وإال فيذكر كل من أسلم يف حياة رسول اهللا مث ارتد

  أكيمة الليثي

  .بو موسىالزهري، ذكره احلافظ أ: وقيل. س أكيمة الليثي
أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو طاهر حممد بن أيب نصر التاجر بقراءيت عليه، عن كتاب عبد الرمحن بن حممد 
احلافظ، أخربنا أبو بكر أمحد بن موسى، حدثنا حممد بن أمحد بن إبراهيم، أخربنا أمحد بن علي بن زيد الدينوري، 

ب املروزي، أخربنا عمر بن إبراهيم اهلامشي، حدثين حممد بن إسحاق أخربنا عبدان املروزي، أخربنا حممد بن مصع
يا رسول اهللا، إنا نسمع منك احلديث وال نقدر على : " بن سليمان بن أكيمة، عن أبيه عن جده، أن أكيمة قال

  " .ال بأس زدت أو نقصت، إذا مل حتل حراماً أو حترم حالالً وأصبت املعىن : تأديته، قال
  " .إن أكيمة " يا رسول اهللا، ومل يقل : قلت: م هذا احلديث أيضاً عن أبيه عن جده، قالوقد روى بعضه

  .ويف كتاب أيب نعيم أورده يف ترمجة سليمان بن أكيمة
  .وقد ذكر عامر بن أكيمة يف حديث

  باب اهلمزة وامليم وما يثلثهما



  أماناة بن قيس

، من بين معاوية األكرمني، من كندة، وفد إىل النيب صلى اهللا أماناة بن قيس بن احلارث بن شيبان بن الفاتك الكندي
  "الطويل : " عليه وسلم وكان قد عاش دهراً طويالً، وله يقول عوضة الشاعر

  كعمر أماناة بن قيس بن شيبان... أال ليتين عمرت يا أم خالد 
  وأفىن فئاماً من كهول وشبان... لقد عاش حىت قيل ليس مبيت 

  .يد فأسلم مث ارتد، قتل يوم النجري يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنهوفد معه ابنه يز

  أمد بن أبد

  .س أمد بن أبد احلضرمي

أخربنا أبو موسى إجازة، حدثنا أبو سعيد أمحد بن نصر بن أمحد بن عثمان الواعظ لفظاً، أخربنا أبو العالء حممد بن 
ربنا سليمان بن أمحد بن أيوب، أخربنا علي بن عبد العزيز، عبد اجلبار، أخربنا أبو احلسن علي بن حيىي بن جعفر، أخ

أخربنا أبو عبيد القاسم بن سالم، أخربنا أبو عبيدة معمر بن املثىن، حدثين أخي يزيد بن املثىن، عن سلمة بن سعيد 
: قيل له وددت أن عندنا من حيدثنا عما مضى من الزمن، هل يشبه ما حنن فيه اليوم؟: كنا عند معاوية، فقال: قال

ما امسك؟ : حبضرموت رجل قد أتت عليه ثالمثائة سنة، فأرسل إليه معاوية، فأتى به، فلما دخل عليه أجله، مث قال له
كذبت، مث أقبل على : ثالمثائة سنة، فقال له معاوية: كم أتى عليك من السنني؟ قال: أمد بن أبد، فقال له: قال

إين واهللا : وما تصنع حبديث الكذاب؟ فقال: حدثنا أيها الشيخ، فقال له: جلسائه فحدثهم ساعة، مث أقبل عليه فقال
ما كذبتك وأنا أعرفك بالكذب، ولكين أردت أن أخرب من عقلك، فأراك عاقالً، حدثنا عما مضى من الزمن، هل 

ما رأيت،  أخربين عن أعجب: نعم كأنه ما ترى، ليل جييء من هاهنا ويذهب من هاهنا، قال: يشبه ما حنن فيه؟ فقال
رأيت الظعينة خترج من الشام حىت تأيت مكة، ال حتتاج إىل طعام وال شراب، تأكل من الثمار وتشرب من : قال

دول اهللا يف البقاع كما ترى، مث سأله عن عبد املطلب، : وما آية ذلك؟ قال: قال. العيون، مث هي اآلن كما ترى
سبحان اهللا، أال : رسول اهللا، قال: ومن حممد؟ قال: ؟ قالفهل رأيت حممداً: وعن أمية بن عبد مشس، مث قال له

رأيته بأيب : " صفه يل، قال: نعم، قال... رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟: عظمته مبا عظمه اهللا سبحانه؟ أال قلت
  .وذكر احلديث" وأمي، فما رأيت قبله وال بعده مثله 

  .أخرجه أبو موسى

  امرؤ القيس بن األصبغ

من بين عبد اهللا بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن . قيس بن األصبغ الكليبب امرؤ ال
ثور بن كلب بن وبرة، بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عامالً على كلب، حني أرسل عماله على قضاعة، فارتد 

لمة بن عبد الرمحن بن عوف فيما أظن، واهللا بعضهم وثبت امرؤ القيس على دينه، وامرؤ القيس هذا هو خال أيب س
  .أعلم؛ ألن أم أيب سلمة متاضر بنت األصبغ بن ثعلبة بن ضمام الكليب، وكان األصبغ زعيم قومه ورئيسهم

  .هذا كالم أيب عمر، وهو أخرجه وحده



  امرؤ القيس بن عابس

ن معاوية بن احلارث األكرب بن ب د ع امرؤ القيس بن عابس بن املنذر بن امرئ القيس بن السمط بن عمرو ب
  .معاوية بن ثور بن مرتح بن معاوية بن احلارث بن كندة الكندي

وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم وثبت وعلى إسالمه، ومل يكن فيمن ارتد من كندة، وكان شاعراً نزل 
: بينتك وإال فيمينه قال: " لحضرميالكوفة، وهو الذي خاصم احلضرمي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ل
من حلف على ميني كاذبة ليقتطع هبا : يا رسول اهللا، إن حلف ذهب بأرضي، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

" اجلنة : " يا رسول اهللا، ما ملن تركها وهو يعلم أهنا حق؟ قال: ماالً لقي اهللا وهو عليه غضبان، فقال امرؤ القيس
  " .قد تركتها له  فأشهدك أين: قال

  .واسم الذي خاصمه ربيعة بن عيدان، وسريد ذكره يف الراء، إن شاء اهللا تعاىل
عبدان بكسر العني : ويقال: بفتح العني املهملة، وسكون الياء حتتها نقطتان، وآخره نون، قال عبد الغين: عيدان

  .وبالباء املوحدة
  "جمزوء الكامل : " ومن شعر امرئ القيس

  وتأن إنك غري آيس... ر وقوف حابس قف بالديا
  الرائحات من الروامس... لعبت هبن العاصفات 

  هبالك الطللني دارس؟... ماذا عليك من الوقوف 
  ومنشد يل يف اجملالس... يا رب باكية علي 

  ماذا رزئت من الفوارس... يا فارساً : أو قائل
  هلك امرؤ القيس بن عابس... ال تعجبوا أن تسمعوا 

  .الثالثةأخرجه 

  امرؤ القيس بن الفاخر

د ع امرؤ القيس بن الفاخر بن الطماح بن شرحبيل اخلوالين، شهد فتح مصر، ذكر ذلك أبو سعيد بن يونس، وال 
  .تعرف له رواية، وقد ذكر أن له صحبة

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أمية بن األشكر

بري، قاله علي بن مسمر، عن هشام بن عروة، عن أدرك اإلسالم وهو شيخ ك. ب د ع أمية بن األشكر اجلندعي
  .أبيه

  .أخرج الثالثة

ابن زهرة بن زبينة بن  -وهو سربال املوت  -أمية بن حرثان بن األشكر بن عبد اهللا : هكذا نسبوه وهو: قلت
  .جندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية، الكناين الليثي اجلندعي



  " :الوافر " كالب وأيب اللذان هاجرا، فبكامها بأشعاره، ومما قال فيهما : نوكان شاعراً، وله ابنا
  على بيضاهتا أدعو كالبا... إذا بكت احلمامة بطن وج 

  .فردمها عمر بن اخلطاب عليه، وحلف عليهما أن ال يفارقاه حىت ميوت
  .خربه مشهور، رواه الزهري وهشام بن عروة عن عروة: قال أبو عمر
  .ثةأخرجه الثال

  أمية بن ثعلبة

  .أمية بن ثعلبة له حديثان يف مسند ابن مفرج املستخرج من روايات قاسم بن أصبغ، ذكره األشريي

  أمية بن خالد األموي

عداده يف التابعني، أخرجه ابن أيب شيبة . يف صحبته نظر. ب د ع أمية بن خالد بن عبد اهللا بن أسيد األموي
وروى حديثه قيس بن الربيع، عن املهلب بن أيب صفرة، عن أمية أن النيب صلى  القواريري وابن منيع يف الصحابة،

  .اهللا عليه وسلم كان يستفتح صعاليك املهاجرين
  .هكذا أخرج نسبه ابن منده.. ورواه يونس بن أيب إسحاق، عن أبيه، عن أمية ومل يذكر املهلب

. هللا عليه وسلم أنه كان يستفتح بصعاليك املهاجرينأمية بن خالد، يروى عن النيب صلى ا: وأما أبو عمر فإنه قال
ويقال إنه أمية بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد بن ايب العيص بن أمية بن عبد : وال تصح عندي صحبته، قال: قال

  .مشس األموي، قاله الثوري وقيس بن الربيع
ن أسيد بن أيب العيص، خمتلف يف صحبته، أمية بن عبد اهللا بن خالد ب: وأما أبو نعيم فإنه ذكره على الصحيح فقال

  .وذكر احلديث عن أمية بن عبد اهللا، ورواه من طريق آخر عن أمية بن خالد بن عبد اهللا
والصحيح أنه أمية بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد بن أيب العيص، وكان عتاب بن أسيد عم أبيه عبد اهللا، وكان : قلت

لى فارس، واستخلفه على عمله حني مات، فأقره عليه معاوية؛ وأما أمية بن عبد زياد ابن أبيه قد استعمل عبد اهللا ع
  .اهللا فإن عبد امللك استعمله على خراسان، والصحيح أنه ال صحبه له، واحلديث مرسل

  .وقد ذكر مصنفو التواريخ والسري أمية وواليته خراسان، وساقوا نسبه كما ذكرناه
وأخوه خالد بن أسيد، وابنه أمية بن خالد، مث قال : يد بن أيب العيص مث قالوذكر أبو أمحد العسكري عتاب بن أس

أن رسول اهللا : أمية بن خالد بن أسيد، ذكر بعضهم أن له رواية، وقد روى عن ابن عمر وروى له: يف ترمجة منفردة
  .صلى اهللا عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك املهاجرين

واستعمل عبد امللك أمية بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد على : عد أن نسبهوقد ذكره الزبري بن أيب بكر فقال ب
  .خراسان

  .أم حجري بنت عثمان بن شيبة العبدرية: وأم خالد وأمية وعبد الرمحن بين عبد اهللا بن خالد بن أسيد
من الولد عبد اهللا بن ومات خالد بن أسيد مبكة، وخلف : وقد ذكر الزبري أيضاً أن أسيداً ولد خالداً وعتاباً، مث قال

  .خالد، استعمله زياد على فارس، وأبا عثمان وأمية بن خالد
فلعل من جعل أمية املذكور يف هذه الترمجة ابن خالد بن عبد اهللا، قد أيت من هذا، ويكون قد أسقط خالداً والد عبد 

أسيد املذكور يف هذه الترمجة هو  اهللا الذي هو ابن أسيد من نسبه، وليس بشيء؛ فإن أمية بن عبد اهللا بن خالد بن



  .عبد اهللا بن خالد بن أسيد: الذي وقع الوهم فيه، وقدموا خالداً على عبد اهللا، الصواب
  .أخرجه الثالثة

  أمية بن خويلد الضمري

أمية بن عمرو، والد عمر بن أمية، حجازي له صحبة، والبنه عمرو : وقيل. ب د ع أمية بن خويلد الضمري
  .ر من أبيهصحبة، وهو أشه

روى حديث جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثه عيناً وحده هذا قول أيب 
  .عمر

ابن أيب أمية الضمري، عداده، يف أهل احلجاز، روى عنه : أمية بن عمرو، وقيل: وأما ابن منده وأبو نعيم فإهنما قاال
إمساعيل بن جممع، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، عن جده أن النيب صلى  ابنه عمرو، من حديث إبراهيم بن

فجئت إىل خشبة بن خبيب بن عدي، فرقيت فيها، فحللت خبيباً فوقع : اهللا عليه وسلم بعثه عيناً إىل قريش، قال
  .بيب رمة حىت الساعةومل ير خل. إىل األرض، فذهبت غري بعيد، مث التفت فلم أر خبيباً، ولكأمنا األرض ابتلعته

بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذكر احلديث وهو : ورواه الترمذي ورواه الزهري عن جعفر عن أبيه قال
  .أصح، وقد اختلفوا يف اسم أيب أمية على ما ذكرناه

بن ضمرة بن  أمية بن خويلد بن عبد اهللا بن إياس بن عبد بن ناشرة بن كعب بن جدي: وأما هشام بن الكليب فقال
عن أبيه عمرو، صحب رسول اهللا صلى : بكر بن عبد مناة بن كنانة الكنانة الضمري، ومل يذكر له صحبة؛ وإمنا قال

  .اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  .بضم اخلاء املعجمة، وفتح الباء املوحدة، وبالياء الساكنة حتتها نقطتان، وآخره باء ثانية موحدة: خبيب
  .يمبضم اجل: وجدي

  أمية بن ضبادة

قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع رفاعة بن زيد اجلذامي يف وفد جذام، . أمية بن ضفارة من بين اخلصيب
  .قاله ابن إسحاق، ذكره ابن الدباغ األندلسي

  أمية بن سعد القرشي

زكرياء، يعين ابن منده، فيما  أخرجه أبو: استدركه احلافظ أبو موسى على أبن منده وقال. س أمية بن سعد القرشي
كان أحد السبعني الذين بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت الشجرة، وهو جد : استدركه على جده، وقال

  .أخرجه حممد بن محدويه يف تاريخ مرو، فيمن قدمها من الصحابة. سليمان بن كثري
أخربنا أبو علي حممد بن أمحد بن احلسني، أخربنا : اإلمامأخربنا أبو زكرياء يف كتابه، أخربنا عمي : قال أبو موسى

أبو عصمة حممد بن أمحد بن عباد بن عصمة، أخربنا أبو رجاء حممد بن محدويه السنجي، حدثنا عبد اهللا احلجاجي، 



أخربنا خلف بن عامر، عن الفضل بن سهل، عن نصر بن عطاء الواسطي، عن مهام، عن قتادة، عن عطاء، عن أمية 
: إذا أتاك رسلي فأعطهم كذا وكذا درعاً أو قال بعرياً، قلت: " رشي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالالق

  " .نعم : والعارية مؤداة؟ قال
وقد أخربنا هبذا احلديث أبو منصور حممود بن إمساعيل الصرييف سنة عشر : كذا ترجم وروي، قال: قال أبو موسى

د بن عبد اهللا بن شاذان األديب، أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد القباب، أخربنا أبو ومخسمائة، أخربنا أبو بكر حمم
عن يعلى بن صفوان بن : بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم، أخربنا فضل بن سهل، بإسناده املقدم إىل عطاء وقال

  .أمية، عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثله
ه حبان بن هالل، عن مهام، واحلديث حمفوظ عن صفوان بن أمية، ويروى عن أمية بن وكذلك روا: قال أبو موسى
  .انتهى كالم أيب موسى. صفوان عن أبيه

أما احلديث فعن صفوان بن أمية بن خلف اجلمحي، وأما ترمجة أيب زكرياء، وقوله أمية بن سعد، فلم ينبه أبو : قتل
الذي ال يعرف، ومثل هذا تركه أوىل، لكن حنن ال بد لنا من ذكره موسى عليه، وال أعلم من أين جاء هبذا النسب 

كان أحد السبعني الذي بايعوا : خوفاً من أن يأيت من ال يعلم فيظن أننا أمهلناه أو مل يصل إلينا، وأما قول أيب زكرياء
ف، وقد اختلف يف حتت الشجرة، فبيعة الشجرة هي بيعة الرضوان، ومل يكونوا سبعني، وإمنا كانوا زيادة على أل

الزيادة، وأما السبعون الذين بايعوا فكانوا عند العقبة، ومل يكن فيهم من غري األنصار وحلفائهم أحد، ومل يشهدها 
  .قرشي إال العباس عم النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان حينئذ كافراً

  .بفتح احلاء املهملة، والباء املوحدة، وآخره نون: حبان بن هالل

  بد اهللا بن عمروأمية بن ع

  .س أمية بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان
ذكره عبدان يف الصحابة، وروى بإسناده عن عبد امللك بن قدامة اجلمحي، عن عبد اهللا بن دينار : قال أبو موسى

وجل، إن اهللا، عز : عن أمية بن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا فتح مكة قام خطيباً، فقال
برتقي كرمي على اهللا، عز وجل، وفاجر شقي هني : قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية وتعظمها بآبائها، فالناس رجالن
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى : " على اهللا عز وجل، الناس بنو آدم وآدم من تراب، قال اهللا تعاىل

أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل "  أتقاكم إن اهللا عليم خبري وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا
  " .ولكم 

هذا حديث مشهور بعبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، وعبد امللك بن : أخرجه أبو موسى، وقال
  .قدامة مشهور بالرواية عن ابن دينار، فال أدري كيف وقع

  .نه وتكسركربها وتضم عي: عبية اجلاهلية يعين

  أمية بن عبد اهللا القرشي

  .س أمية بن عبد اهللا القرشي



أمية بن خالد بن عبد اهللا، : هو أمية بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد، أورده ابن منده؛ إال أنه قال: قال أبو موسى
  .وكذا فيمن امسه أمية من الصحابة يف كتبهم أوهام: قال

  .أخرجه أبو موسى
خالد وذكر ما فيه كفاية، وهذا مل يتركه ابن منده حىت يستدركه عليه، وإمنا وهم فيه؛ ومل  وقد ذكرناه يف أمية بن

  .يذكر أبو موسى أوهامه؛ فليس لذكره وجه

  أمية بن أيب عبيدة

د ب أمية بن أيب عبيدة بن مهام بن احلارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم 
يعلى ابن : حليف بين نوفل بن عبد مناف، نسبه أبو عمر، وهو والد يعلى بن أمية الذي يقال له .التميمي احلنظلي

  .منية، وهي أمه، وألبية أمية صحبة، والبنه يعلى صحبة أيضاً، وهو أشهر من أبيه
بعد الفتح ال هجرة : " يا رسول اهللا، بايعنا على اهلجرة قال: " وفد أمية على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  " .ولكن جهاد ونية 
أخربنا حيىي بن حممود بن سعد الثقفي، قال بإسناده إىل ابن أيب عاصم، أخربنا أبو الربيع، أخربنا فليح بن سليمان، 

جئت بأيب أمية إىل رسول اهللا : عن الزهري، عن عمرو بن عبد الرمحن بن يعلى، عن أبيه، عن يعلى ابن منية، قال
أبايعه على اجلهاد؛ : " فقال رسول اهللا. يا رسول اهللا بايع أيب على اهلجرة: م يوم الفتح، فقلتصلى اهللا عليه وسل

  " .فقد انقطعت اهلجرة 
  .أخرجه ابن منده وأبو عمر

  .أم يعلى بضم امليم، وسكون النون، وبعدها ياء حتتها نقطتان: منية

  أمية بن علي

اهللا عليه وسلم وهو وهم، روى حيىي بن زياد الفراء، عن ابن  مسع النيب صلى: قال ابن منده. د ب أمية بن علي
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ على : " عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن أمية بن علي قال

  " .املنرب يا مال 
  .يا مال:  قرأوالصواب ما رواه أصحاب ابن عيينة عنه عن عمرو، عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن النيب: قال

  .أخرجه ابن منده وأبو عمر

  أمية جد عمرو بن عثمان

  .مدين. ب أمية جد عمرو بن عثمان الثقفي
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى يف املاء والطني على راحلته يوم إمياء، سجوده أخفض من : " حديثه

  " .ركوعه 
  .أخرجه أبو عمر

إمساعيل بن عبيد اهللا وغريه بإسنادهم إىل الترمذي، حدثنا حيىي بن موسى،  كذا أخرجه أبو عمر، وقد أخربنا: قلت



حدثنا شبابة بن سوار، أخربنا عمر بن الرماح، عن كثري بن زياد، عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة، عن أبيه، 
السماء من فوقهم  عن جده أهنم كانوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فانتهوا إىل مضيق، وحضرت الصالة فمطروا،

والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على راحلته، وتقدم وهو على راحلته، وصلى هبم 
  .يومي إمياء جيعل السجود أخفض من الركوع، فسماه أبو عيسى كما ذكرناه؛ فعلى قوله احلديث ليعلى ال ألمية

  أمية بن لوذان

 بن مالك من بين غنم بن سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج األنصاري د ع أمية بن لوذان بن سامل
  .مث من بين عوف بن اخلزرج. اخلزرجي

شهد بدراً مع رسول اهللا صلى : شهد بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يعرف له حديث؛ قال ابن إسحاق
  .سامل بن مالك، قاله ابن منده أمية بن لوذان بن: اهللا عليه وسلم من بين غنم بن مالك

وروى أبو نعيم بإسناده عن عروة بن الزبري يف تسمية من شهد بدراً من األنصار، مث من بين قربوس بن غنم بن 
ومثله قال ابن إسحاق يف رواية . أمية بن لوذان بن سامل بن ثابت بن هزال بن عمرو بن قربوس بن غنم مثل: سامل

  .سلمة عنه
  .منده عن ابن إسحاق فهو من رواية يونس بن بكري عن ابن إسحاق والذي رواه ابن

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أمية بن خمشي

اخلزاعي، وهو : بصري، يكىن أبا عبد اهللا، قاله أبو نعيم وأبو عمر، وقال ابن منده. ب د ع أمية بن خمشي اخلزاعي
  .من األزد

مني، بإسناده عن أيب داود، حدثنا مؤمل بن الفضل احلراين، أخربنا أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن علي األ
عيسى، أخربنا جابر بن صبيح، حدثنا املثىن بن عبد الرمحن بن خمشي اخلزاعي، عن عمه أمية بن خمشي، وكان من 

ق إال كان رسول اهللا جالساً، ورجل يأكل ومل يسم، حىت مل يب: " أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
ما زال : " بسم اهللا أوله وآخره، فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال: لقمة، فلما رفعها إىل فيه قال

  " .الشيطان يأكل معه حىت إذا ذكر اسم اهللا استقاء ما يف بطنه 

  .رواه أمحد بن حنبل عن ابن املديين، عن حيىي بن سعيد، وال يعرف له غري هذا احلديث
  .ثةأخرجه الثال

  باب اهلمزة والنون وما يثلثهما

  أجنشة

ب د ع أجنشة العبد األسود، وكان حسن الصوت باحلداء، فحدا بأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة 
  " .يا أجنشة، رويدك، رفقاً بالقوارير : " الوداع، فأسرعت اإلبل، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم



محد الطوسي، أخربنا أبو حممد جعفر بن أمحد بن احلسني السراج، حدثنا عبيد اهللا بن أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أ
عمر بن أمحد املرو الروذي، أخربنا عبد اهللا بن ماسي، أخربنا إبراهيم بن عبد اهللا املصري، حدثنا األنصاري، أخربنا 

شتد هبم السري، فقال رسول اهللا صلى أجنشة بأمهات املؤمنني، فا: كان يسوق هبم رجل، يقال له: محيد عن أنس قال
  " .يا أجنشة رفقاً بالقوارير " اهللا عليه وسلم 

كان : وأخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بإسناده إىل داود الطيالسي، عن محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال
، وكان إذا حدا أعنقت اإلبل أجنشة حيدو بالنساء، وكان الرباء بن مالك حيدو بالرجال، وكان أجنشة حسن الصوت

  " .يا أجنشة، رويدك سوقك بالقوارير " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .أخرجه الثالثة

  أنس بن أرقم

قتل يوم أحد سنة ثالث من اهلجرة، ال يذكر له حديث؛ : قال عبدان: قال أبو موسى. س أنس بن أرقم األنصاري
  .ه وسلم بالشهادةإال أنه شهد له رسول اهللا صلى اهللا علي

وقتل من املسلمني يوم أحد من : " وروي عن عمار بن احلسن، عن سلمة بن الفضل، عن حممد بن إسحاق قال
ابن يزيد بن قيس بن النعمان : أنس بن األرقم بن زيد، أو قال: األنصار مث من اخلزرج مث من بين احلارث بن اخلزرج

  " .ارث بن اخلزرج بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احل
  .أخرجه أبو موسى

  أنس بن أيب أنس

  .أبا سليط: د أنس بن أيب أنس من بين عدي بن النجار من األنصار يكىن
  .امسه أسري أو أنيس: شهد بدراً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وقيل

سحاق قال يف تسمية من أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي، بإسناده عن يونس بن بكري، عن حممد بن إ
  .أبو سليط وامسه أنس: شهد بدراً من األنصار ومن بين عدي بن النجار

ومن بين عدي بن النجار أبو سليط : ورواه سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق فيمن شهد بدراً من األنصار، قال
نم بن عدي بن النجار، وهو أسري بن عمرو، وعمرو هو أبو خارجة بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غ

  .امسه أنيس، وأسرية تقدم ذكره يف أسرية: وقيل
  .أخرجه ابن منده

  أنس ابن أم أنس

  .ذكره البغوي وغريه يف الصحابة: قال أبو موسى: س أنس ابن أم أنس
حدثنا  أخربنا أبو موسى األصفهاين إجازة، أخربنا احلسن بن أمحد إذناً، عن كتاب أيب أمحد، أخربنا عمر بن أمحد،

عبد اهللا بن حممد، أخربنا أمحد بن حممد بن حيىي بن سعيد القطان، أخربنا زيد بن احلباب، حدثين عبد امللك بن 
يا رسول : " احلسن، حدثين حممد بن إمساعيل، أخربنا يونس بن عمران بن أيب أنس، عن جدته أم أنس أهنا قالت



عليك بالصالة : " يا رسول اهللا، علمين عمالً، قال: قالت: أنساهللا، جعلك اهللا يف الرفيق األعلى وأنا معك، قال 
  " .فإنه أفضل اجلهاد، واهجري املعاصي فإنه أفضل اهلجرة 

  .كذا ذكره البغوي وابن شاهني وترمجا ألنس لذكر أنس يف خالل احلديث، وال معىن لذكره فيه: قال أبو موسى
خربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا، أخربنا سليمان بن أمحد، أخربنا حدثنا أبو غالب أمحد بن العباس، أ: قال أبو موسى

حممد بن عبد اهللا احلضرمي، أخربنا أبو كريب، أخربنا زيد بن احلباب، أخربنا عبد امللك بن احلسن األحول موىل 
: قالت مروان بن احلكم، حدثين حممد بن إمساعيل األنصاري، عن يونس بن عمران بن أيب أنس، عن جدته أم أنس

يا رسول : جعلك اهللا يف الرفيق األعلى يف اجلنة وأنا معك، وقلت: أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت" 
  .احلديث" . أقيمي الصالة؛ فإنه أفضل اجلهاد : " اهللا علمين عمالً صاحلاً أعمله، فقال

  .ن مالك، وأورده يف ترمجة أم أنس بن مالكليس بأم أنس ب: أورده الطرباين يف ترمجة أم أنس األنصارية وقال: قال
وأخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو غالب، أخربنا أبو بكر، أخربنا سليمان، أخربنا أمحد بن املعلى الدمشقي، أخربنا 

  :هشام بن عمار، أخربنا إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس، حدثين مربع، عن أم أنس أهنا قالت

  .احلديث" . اهجري املعاصي : " ليا رسول اهللا، أوصين فقا" 
  .فقد علمت من هذين احلديثني أنه ال معىن لذكر أنس يف هذا احلديث: قال أبو موسى

وهو ابن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد األعلم . أنس بن أوس األوسي ب د ع أنس بن أوس األنصاري األوسي
مالك بن األوس، وزعوراء هذا أخو عبد  بن عامر بن زعوراء بن جشم بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن

  .األشهل، كذا نسبه ابن الكليب، وهو أخو مالك وعمري واحلارث بين أوس
رماه خالد بن الوليد بسهم فقتله، ومل يشهد : شهد أحداُ، وقتل يوم اخلندق، قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب

  .إنه قتل يوم أحد: بدراً، وقال غريه
  .أخرجه الثالثة

  أوس األشهلي أنس بن

ع أنس بن أوس األنصاري، من بين عبد األشهل، من بين زعوراء، استشهد يوم اجلسر، يف خالفة عمر بن اخلطاب، 
انفرد أبو نعيم بإخراجه، وجعله غري الذي قبله، وروى بإسناده عن موسى بن عقبة أيضاً، عن الزهري، يف تسمية 

  .أنس بن أوس: د األشهلمن استشهد يوم اجلسر من األنصار مث من بين عب
وقد ساق الكليب نسب أنس بن أوس األنصاري املذكور يف الترمجة اليت قبل هذه، وجعله من زعوراء بن : قلت

أشهلي من بين زعوراء، ولعبد األشهل ابن امسه : جشم بن احلارث أخي عبد األشهل، وذكر أبو نعيم هذا وقال
زعوراء بن عبد األشهل فهو غري األول وإن كان من زعوراء أخي زعوراء، وأخ امسهه زعوراء؛ فإن كان هذا من 

عبد األشهل، وقد نسب إىل عبد األشهل كما يفعلونه من نسبة البطن القليل إىل أخيه البطن الكثري، فهو هو، 
  .فلينظر وحيقق

و، وقال سعد بن معاذ وأنس بن أوس بن عمر: وقد ذكر ابن هاشم فيمن قتل يوم اخلندق من بين عبد األشهل
سعد بن معاذ، وأنس بن أوس بن : ومل يقتل من املسلمني يوم اخلندث إال ستة نفر: يونس بن بكري عن ابن إسحاق

  .واهللا أعلم. عتيك، وعبد اهللا بن سهل، ثالثة نفر، فهذان جعاله من بين عبد األشهل



  أنس بن احلارث

بن سحيم، عن أبيه عنه أنه مسع النيب صلى اهللا  عداده يف أهل الكوفة، روى حديثه أشعث. ب د ع أنس بن احلارث
، فقتل مع احلسني رضي اهللا " إن ابين هذا يقتل بأرض من أرض العراق، فمن أدركه فلينصره : " عليه وسلم يقول

  .عنه
افق ذكره بعض املتأخرين، يعين ابن منده، يف الصحابة، وهو من التابعني، وقد و: أخرجه الثالثة؛ إال أن أبا نعيم قال

  .يقال هو أنس بن هزلة، واهللا أعلم: له صحبة، وقال أبو أمحد: ابن منده وأبو عمر وأبو أمحد العسكري، وقاال

  أنس بن حذيفة

روى مكحول عن أنس بن حذيفة صاحب . أرسل حديثه عنه احلكم بن عتيبة. د ع أنس بن حذيفة البحراين
وسلم إن الناس قد اختذوا بعد اخلمر أشربة تسكرهم كما كتبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : " البحرين، قال

تسكر اخلمر، من التمر والزبيب، يصنعون ذلك يف الدباء والنقري واملزفت واخلتم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
إن كل شراب أسكر فهو حرام واملزفت حرام، والنقري حرام واحلنتم حرام، فاشربوا يف القرب وشدوا : " وسلم
إنه ال : " فاختذ الناس يف القرب ما يسكرهم، فبلغ ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقام يف الناس فقال" كية األو

يفعل ذلك إال أهل النار، كل مسكر حرام، وكل مقري حرام وكل خمدر حرام، وما أسكر كثريه فقليله حرام، وما 
  " .مخر القلب فهو حرام 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .بالتاء فوقها نقطتان، وآخره باء موحدة: بةعتي

  أنس بن رافع

  .دع أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل أبو احليسر
قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فتية من بين عبد األشهل، فأتاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعوهم إىل 

ذكر ذلك ابن إسحاق، . دموا مكة يلتمسون احللف من قريش على قومهماإلسالم، وفيهم إياس بن معاذ، وكانوا ق
  .عن حصني بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن حممود بن لبيد وسيأيت ذكرهم يف إياس بن معاذ

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أنس بن زنيم

  .س أنس بن زنيم أخو سارية بن زنيم
زي وابن شاهني يف الصحابة، وقد ذكرناه يف ترمجة أسيد بن أيب إياس، روى أورده عبدان املرو: قال أبو موسى

  :حديثه حزام بن هشام بن خالد الكعيب عن أبيه قال

يا رسول اهللا ، إن : ملا قدم ركب خزاعة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يستنصرونه، فلما فرغوا من كالمهم قالوا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما كان يوم الفتح أسلم أنس وأتى  أنس بن زنيم الديلي قد هجاك؛ فأهدر دمه



وأنت أوىل الناس : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعتذر إليه مما بلغه، وكلمه فيه نوفل بن معاوية الديلي، وقال
  .بالعفو فعفا عنه

بن زنيم، وجعلة ابن أخي سارية بن أنس بن أيب إياس : أخرجه أبو موسى، وهكذا مساه هشام بن الكليب ونسبه فقال
  "الكامل : " هو القائل يوم أحد حيرض على علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: زنيم، وقال

  جذع أبر على املذاكي القرح... يف كل جممع غاية أخزاكم 

  أنس بن صرمة

صرمة بن أنس، واهللا : أنس بن صرمة بن أنس، وقيل: وقيل: أنس بن صرمة قال ابن منده يف ترمجة صرمة بن أنس
  .أعلم

  أنس بن ضبع

  .ب س أنس بن ضبع بن عامر بن جمدعة بن جثم بن حارثة شهد أحداً
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى خمتصراً

  .ضبطه أبو عمر باحلاء املهملة والثاء املثلثة

  أنس بنظهري

  .ب د ع أنس بن ظهري األنصاري احلارثي
  .هو أخو أسيد بن ظهري: قال أبو عمر

هو تصحيف من بعض الوامهني، يعين ابن : هو ابن عم رافع بن خديج، وقال أبو نعيم: ل ابن منده وأبو نعيموقا
  .منده، وإمنا هو أسيد بن ظهري،وقول أيب عمر يصدق قول ابن منده يف أنه ليس بتصحيف

يصحح قول ابن  وأخوه أنس بن ظهري شهد أحداً، وهذا أيضاً: وذكر أبو أمحد العسكري أسيد بن ظهري، مث قال
  .منده، وقد ذكر البخاري أنس بن ظهري مثل ابن منده، واهللا أعلم

روى حديثه إبراهيم احلزامي، عن حممد بن طلحة، عن حسني بن ثابت بن أنس بن ظهري، وهو حفيد أنس، عن 
اهللا صلى  ملا كان يوم أحد حضر رافع بن خديج مع رسول: " أخته سعدى بنت ثابت، عن أبيها، عن جدها أنس قا

إن ابن أخي : هذا غالم صغري، وهم برده، فقال له عمي رافع بن ظهري بن رافع: اهللا عليه وسلم فاستصغره، وقال
  " .رجل رام، فأجازه 

  .ورواه يوسف بن يعقوب الصفار وابن كاسب، ومل يسميا أنساً
  .أخرجه الثالثة

  أنس بن عبد اهللا

ذكره أبو زكرياء، يعين ابن منده، فيما استدركه على جده أيب : وسىس أنس بن عبد اهللا بن أيب ذباب قال أبو م
عبد اهللا حميالً به على ذكر علي بن سعيد العسكري إياه، أخرجه يف األفراد، ولعله أراد إياس بن عبد اهللا بن أيب 



  .ذباب، وهو معروف مذكور خمرج، ولو أورد له شيئاً لعلم أنه هو أو غريه
  .عاصم بعد إياس بن عبد اهللا بن أيب ذباب، فبان هبذا أنه ظنهما اثنني، واهللا أعلموقد ذكر ابن أيب : قلت

أخربنا حيىي بن حممود أبو الفرج إجازة، بإسناده إىل ابن أيب عاصم، أخربنا حممد بن املثىن، حدثنا أبو الوليد، أخربنا 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ذباب قال سليمان بن كثري، عن الزهري، عن عبيد اهللا، عن أنس بن عبد اهللا بن أيب

  .وسلم
: فاضربوهن، قال: يا رسول اهللا، إن النساء قد ذئرن على أزواجهن، قال: ال تضربوا إماء اهللا، فأقبل عمر فقال

فأصبح عند باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبعون امرأة يشتكني أزواجهن، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  " .د طاف بآل حممد سبعون إنساناً، ال حتسبون الذين يضربون خياركم لق: " وسلم

وهذا احلديث هو الذي ذكر يف إياس بن عبد اهللا بن أيب ذباب، فال أعلم مل فرق بينهما ابن أيب عاصم وهو قد روى 
  .احلديث يف الترمجتني؟ واهللا أعلم

  أنس بن فضالة

  .ب ع أنس بن فضالة
عدي بن حرام بن اهليثم بن ظفر األنصاري الظفري، بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه  هو فضالة بن: قال أبو عمر

وسلم هو وأخاه مؤنساً، حني بلغه دنو قريش، يريدون أحداً، فاعترضاهم بالعقيق فصارا معهم، مث أتيا رسول اهللا 
بن فضالة يونس بن حممد صلى اهللا عليه وسلم فأخرباه خربهم وعددهم ونزوهلم وشهدا معه أحداً، ومن ولد أنس 

  .الظفري، منزله بالصفراء
روى ابن منده وأبو نعيم بإسنادمها، عن حممد بن أنس عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سلك شعب بين ذبيان 
: وذكرا حديث يعقوب بن حممد الزهري عن إدريس بن حممد بن يونس بن حممد بن أنس بن فضالة الظفري، قال

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وأنا ابن أسبوعني، فأتى يب : " س بن حممد عن أبيه، قالحدثين جدي يون
  " .مسوه بامسي، وال تكنوه بكنييت : " إليه فمسح على رأسي ودعا يل بالربكة، وقال

يته وما شاب وحج يب معه عام حجة الوداع، وأنا ابن عشر سنني ويل ذؤابة، فلقد عمر حىت شاب رأسه وحل: قال
  .موضع يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أخرجه بعض الوامهي، يعين ابن منده، يف ترمجة أنس بن فضالة، من حديث يعقوب الزهري، بعد أن : قال أبو نعيم
أخرجه من حديثه يف ترمجة حممد بن أنس بن فضالة، هذا احلديث بعينه، ولقد أصاب أبو نعيم؛ فإن ابن منده ذكر 

حلديث يف أنس، وذكره أيضاً يف حممد بن أنس بن فضالة، ويف املوضعني ليس ألنس فيه ذكر؛ وإمنا الذكر هذا ا
  .حملمد بن أنس واهللا أعلم

  .أخرجه الثالثة
قتل أنس بن الفضالة يوم أحد، فأتى بابنه حممد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فتصدق عليه بصدقة : وقال ابن منده

  .ال تباع وال توهب

  أنس بن قتادة األنصاري



د ع أنس بن قتادة بن ربيعة بن مطرف، هذا لقب، وامسه خالد بن احلارث بن زيد بن عبيد بن زيد مناة بن مالك 
بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس األنصاري األوسي من بين عبيد بن زيد بن مالك، ويرد أيضاً يف 

  .أنيس بن قتادة
  .أنس بن قتادة: شهد بدراً من األنصار، مث من بين عبيد بن زيد: هريقال موسى بن عقبة والز

  .أنس، فليس بشيء: ومن قال: وقال غريمها هو أنيس بن قتادة، قال أبو عمر
  .وقد قال بعضهم أنس: أخرجه ابن منده وأبو نعيم يف أنس ويف أنيس، وأخرج أبو عمرو وأنيساً وقال

  .ن إسحاق، واهللا أعلموهو رواية يونس بن بكري وغريه عن اب

  أنس بن قتادة الباهلي

  .أنيس، ويستقصى الكالم عليه هناك، إن شاء اهللا تعاىل: أنس بن قتادة الباهلي، وقيل فيه
  .أنس واألول أكثر: وقال بعضهم: قال أبو عمر، وقد ذكره يف أنيس

استدراكه عليه، ومل خيرجه واحد وكان جيب على أيب موسى أن يستدركه ههنا على ابن منده، ألنه هكذا عادته يف 
  .منهم هذه الترمجة

  أنس بن مالك القشريي

  .وكعب أخو قشري له صحبة نزل البصرة: الكعيب، قالوا: وقيل. ب د ع أنس بن مالك أبو أمية القشريي
صعة أنس بن مالك الكعيب، وهو كعب بن ربيعة بن عامر بن عامر بن صع: روى عنه أبو قالبة ونسبه ابن منده فقال

  .القشريي، وكعب أخو قشري
حدثنا شيبان بن : أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي األمني الصويف، بإسناده إىل أيب داود السجستاين، قال

. فروخ، أخربنا أبو هالل الراسيب، أخربنا ابن سوادة القشريي، عن أنس بن مالك، رجل من بين عبد اهللا بن كعب
ينا خيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانتهبت، فانطلقت إىل رسول اهللا صلى اهللا أغارت عل: " أخوه قشري، قال

اجلس أحدثك عن : " إين صائم، قال: ، فقلت" اجلس فأصب من طعامنا هذا : " عليه وسلم، وهو يأكل، فقال
عن املرضع الصالة وعن الصيام، إن اهللا عز وجل، وضع شطر الصالة، أو نصف الصالة، والصوم عن املسافر و

فتلهفت نفسي أن ال أكون أكلت من طعام رسول اهللا صلى اهللا : ، قال" واحلبلى، واهللا لقد قاهلما مجيعاً أو أحدمها 
  " .عليه وسلم 

  .أخرجه الثالثة
إن كعباً أخو قشري، فكعب هو أبو قشري، فإنه قشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، فكيف : قوهلم: قلت

لترمجة إن كعباً أخو قشري؟ وإمنا الذي جاء يف هذا اإلسناد أنه من بين عبد اهللا بن كعب، أخوه قشري يقولون أول ا
عباسي وهامشي، وكقوهلم : فصحيح، ألن قشرياً وعبد اهللا أخوان، وكعب أبو قشري، فقوهلم قشريي وكعيب كقوهلم

  .سعدي ومتيمي؛ فهاشم جد للعباس ومتيم جد لسعد واهللا أعلم

  الك بن النضرأنس بن م



ب د ع أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، 
  .وامسه تيم اهللا؛ بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج بن حارثة األنصاري اخلزرجي النجاري من بين عدي بن النجار

ر بذلك، وكان جيتمع هو وأم عبد املطلب جدة النيب خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان يتسمى به ويفتخ
: سلمى بنت عمرو بن زيد بن أسد بن خداش بن عامر يف عامر بن غنم، وكان يكىن: صلى اهللا عليه وسلم وامسها

  .أبا محزة، كناه النيب صلى اهللا عليه وسلم ببقلة كان جيتنيها، وأمه أم سليم بنت ملحان، ويرد نسبها عند امسها
باحلناء، وقيل بالورس، وكان خيلق ذراعيه خبلوق للمعة بياض كانت به، وكانت له : وقيل: ضب بالصفرةوكان خي

يا : " وداعبه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له. كان النيب ميدها ويأخذ هبا: ذؤابة فأراد أن جيزها فنهته أمه، وقالت
  " .ذا األذنني 

أشهدت بدراً مع رسول اهللا :  أيب، عن موىل ألنس بن مالك أنه قال ألنسوقال حممد بن عبد اهللا األنصاري، حدثين
خرج أنس مع رسول اهللا صلى : ال أم لك؟ وأين غبت عن بدر؟ قال حممد بن عبد اهللا: صلى اهللا عليه وسلم؟ قال

مهاجراً عشر سنني، اهللا عليه وسلم إىل بدر وهو غالم خيدمه، وكان عمره ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة 
  .مثاين سنني: تسع سنني وقيل: وقيل

قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة وأنا ابن عشر سنني، وتويف وأنا ابن عشرين : وروى الزهري عن أنس قال
  .وقيل سبعاً. خدمه مثانياً: خدم النيب صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني، وقيل: سنة وقيل

حدثنا حممود بن غيالن، : اهللا، وأبو جعفر وإبراهيم بن حممد بإسنادهم إىل أيب عيسى، قالأخربنا إمساعيل بن عبيد 
خدمه عشر : مسع أنس من النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: قلت أليب العالية: أخربنا أبو داود، عن أيب خلدة قال

  .سنني، ودعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .السنة مرتني، وكان فيه رحيان جييء منه ريح املسكوكان له بستان حيمل الفاكهة يف 

  .خالد بن دينار وقد أدرك أنس بن مالك: أبو خلدة امسه
وأخربنا أبو حفص عمر بن حممد بن معمر بن طربزد البغدادي وغريه، قالوا أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن عبد 

و بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم، أخربنا عبد اهللا بن الواحد، أخربنا أبو طالب حممد بن حممد بن غيالن، أخربنا أب
مسعت : أخربنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب، أخربنا سلمة بن وردان قال: أمحد بن حنبل، وزهري بن أيب زهري قاال

ت يا فقيل له؛ عالم أمن" آمني : " ارتقى النيب صلى اهللا عليه وسلم على املنرب درجة فقال: " أنس بن مالك يقول
  " .آمني : رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل: أتاين جربيل فقال: " رسول اهللا؟ فقال

رأيت أنس بن مالك خمتوماً يف عنقه ختمه احلجاج، أراد أن يذله : روى ابن أيب ذئب عن إسحاق بن يزيد قال
  .الساعدي بذلك، وكان سبب ختم احلجاج أعناق الصحابة ما ذكرناه يف ترمجة سهل بن سعد

وهو من املكثرين يف الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه ابن سريين، ومحيد الطويل، وثابت 
  .البناين، وقتادة، واحلسن البصري، والزهري، وخلق كثري

  .هوكان عنده عصية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما مات أمر أن تدفن معه، فدفنت معه بني جنبه وقميص
حدثين أيب، أخربنا يزيد، أخربنا محيد : أخربنا أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة اهللا، بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، قال

يا رسول : أخذت أم سليم بيدي فأتت يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت: الطويل عن أنس بن مالك قال
  .أسأت أو بئس ما صنعت: ع سنني، فما قال يل لشيء قط صنعتهفخدمته تس: هذا ابين، وهو غالم كاتب، قال. اهللا

: ودعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكثرة املال والولد، فولد له من صلبه مثانون ذكراً وابنتان، إحدامها



  .حنو مائة: أم عمرو، ومات وله من ولده وولد ولده مائة وعشرون ولداً، وقيل: حفصة، واألخرى
متة صورة أسد رابض، وكان يشد أسنانه بالذهب، وكان أحد الرماة املصيبني، ويأمر ولده أن يرموا وكان نقش خا

  .بني يديه، ورمبا رمى معهم فيغلبهم بكثرة إصابته، وكان يلبس اخلز ويتعمم به
ثالث  سنة: سنة اثنتني وتسعني، وقيل: تويف سنة إحدى وتسعني، وقيل: واختلف يف وقت وفاته ومبلغ عمره، فقيل

  .سنة تسعني: وتسعني، وقيل
بضع : مائة سنة وسبع سنني، وقيل: مائة سنة وعشر سنني، وقيل: كان عمره مائة سنة وثالث سنني، وقيل: قيل

تويف أنس وعمره تسع وتسعون سنة؛ أما قول من قال مائة وعشر سنني ومائة وسبع سنني : وتسعون سنة؛ قال محيد
يل يف عمره عند اهلجرة عشر سنني، وأكثر ما قيل يف وفاته سنة ثالث وتسعني، فعندي فيه نظر؛ ألنه أكثر ما ق

فيكون له على هذا مائة سنة وثالث سنني؛ وأما على قول من يقول إن كان له يف اهلجرة سبع سنني أو مثان سنني 
  .فينقص عن هذا نقصاً بيناً واهللا أعلم

قصره بالطف، ودفن هناك على فرسخني من البصرة، وصلى وهو آخر من تويف بالبصرة من الصحابة، وكان موته ب
  .عليه قطن بن مدرك الكاليب

  .أخرجه الثالثة

  أنس بن مدرك

  .ذكره ابن شاهني يف الصحابة: قال أبو موسى. س أنس بن مدرك

لعطار، أخربنا حممد بن أيب بكر بن أيب عيسى األصفهاين كتابة، أخربنا احلسن بن أمحد إذناً، عن كتاب أيب أمحد ا
أنس بن مدرك بن : أخربنا عمر بن أمحد بن عثمان، أخربنا حممد بن إبراهيم، عن حممد بن يزيد، عن رجاله قال

كعب بن عمرو بن سعد بن عو بن العتيك بن حارثة بن عامر بن تيم اهللا بن مبشر بن أكلب بن ربيعة بن عفرس بن 
و جبيلة ألبيه، وإمنا مسي خثعماً جببل يقال له خثعم كان إن خثعماً أخ: حلف بن أفتل، وهو خثعم، بن أمنار، قيل

  .احتمل ونزل إىل خثعم ويكىن أنس أبا سفيان، وهو شاعر، وقد رأس وال أعرف له حديثاً: يقال
احتمل آل خثعم، قال : هذا كالم أيب موسى، وقد جعل خثعماً جبالً، والذي أعرفه مجل بامليم، فكان يقال: قلت

إن أفتل بن أمنار ملا حتالف بعض ولده على سائر ولده، حنروا بعرياً : ابن الكليب، وقال غريه هذا قول: ابن حبيب
: وختثعموا بدمه أي تلطخوا به يف لغتهم، فبقي االسم عليهم، وقد ذكر ابن الكليب أنساً، ونسبه مثل ما تقدم وقال

  .أبو سفيان الشاعر، وقد رأس، ومل يذكر له صحبة
كل شيء يف العرب حارثة يعين باحلاء إال جارية بن سليط بن يربوع يف متيم، : ملة، قال ابن حبيبباحلاء امله: حارثة

  .ويف سليم جارية بن عبد بن عبس، ويف األنصار جارية بن عامر بن جممع، قاله ابن ماكوال

  أنس بن أيب مرثد

وأبو نعيم، وليس بأنصاري، وإمنا هو د ع أنس بن أيب مرثد الغنوي األنصاري، يكىن أبا يزيد، كذا قال ابن منده 
كناز بن احلصني بن يربوع بن طريف بن خرشة : غنوي، حليف محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه، وأبو مرثد امسه

بن عبيد بن سعد بن عوف بن كعب بن جالن بن غنم بن غين بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر، 



باهلة وغىن ابنا دخان؛ وإمنا قيل له ذلك؛ ألن بعض ملوك اليمن قدمياً : فيقال واسم أعصر منبه، وكان يلقب دخاناً
: دخان، وإمنا قيل له: أغار عليهم، مث انتهى جبمعه إىل كهف وتبعه بنو معد، فجعل منبه يدخن عليه فهلكوا، فقيل له

  "الكامل : " أعصر ببيت قاله وهو
  تى بلون منكر؟فقد الشباب أ... ما لرأسك بعد ما : قالت عمرية

  مر الليايل واختالف األعصر... أعمري، إن أباك غري رأسه 
  .ألنس وألبيه صحبة، وكان بينهما يف السن عشرون سنة

أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي األمني بإسناده إىل أيب داود السجستاين، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، أخربنا 
: الم أنه مسع أبا سالم، حدثنا السلويل، يعين أبا كبشة، أنه حدثه سهل ابن احلنظليةمعاوية بن سالم، عن يزيد بن س

أهنم ساروا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني فأطنبوا السري حىت كان عشية، فحضرت صالة الظهر عند 
طلقت بني أيديكم حىت صعدت يا رسول اهللا، إين ان: رحل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجاء رجل فارساً فقال

جبل كذا وكذا فإذا أنا هبوازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إىل حنني، فتبسم رسول اهللا صلى 
؟ قال أنس بن " من حيرسنا الليلة : " ، مث قال" تلك غنيمة املسلمني غداً إن شاء اهللا تعاىل : " اهللا عليه وسلم وقال

فاركب فركب فرساً له، فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له : " قال. أنا يا رسول اهللا: ايب مرثد الغنوي
، فلما أصبحنا خرج رسول اهللا " استقبل هذا الشعب حىت تكون يف أعاله، وال تغرن من قبلك الليلة : " رسول اهللا

يا رسول اهللا، ما أحسسنا، فثوب  :؟ قالوا" أحسستم فارسكم : " صلى اهللا عليه وسلم فركع ركعتني مث قال
بالصالة، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي وهو يتلفت إىل الشعب، حىت إذا قضى رسول اهللا صلى اهللا 

، فجعلنا ننظر إىل خالل الشجر يف الشعب، فإذا هو قد جاء، " أبشروا فقد جاء فارسكم : " عليه وسلم صالته قال
إين انطلقت حىت إذا كنت يف أعلى هذا الشعب، حيث أمرين : لى اهللا عليه وسلم فقالحىت وقف على رسول اهللا ص

هل نزلت : " رسول اهللا، فلما أصبحت أطلعت الشعبني كليهما فلم أر أحداً، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فقد أوجبت، فال عليك : " لمال، إال مصلياً أو قاضي حاجة، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: قال" الليلة؟ 

  " .أن ال تعمل بعدها 
أخرجه أمحد بن خليد احلليب، وأبو حامت الرازي عن أيب توبة مثله، وقد ذكره أبو عمر يف أنيس، وجعله ابن مرثد بن 

ء ويقال أنس، واألول أكثر، واحلديث املذكور يرد عليه، ونذكر الكالم عليه يف أنيس إن شا: أيب مرثد الغنوي، قال
  .اهللا تعاىل

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .بالعني املهملة: باجليم، والالم املشدد، وآخره نون، وعيالن: بالتشديد، وجالن: سالم

  أنس بن معاذ بن أنس

ب د ع أنس بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو 
  .شهد بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ري اخلزرجي النجاريبن اخلزرج األنصا

أنس بن معاذ، : امسه أنس بن معاذ، وقال الواقدي: أنيس، وقال ابن إسحاق: أنس، وقيل: واختلف يف امسه؛ فقيل
  .شهد بدراً وأحداً واخلندق، ومات يف خالفة عثمان، هذا كالم أيب عمر: ونسبه كما ذكرناه، وقال



ال . وأنس بن معاذ بن أنس من بين عمرو بن مالك بن النجار: ابن منده وأبو نعيم بإسنادمها عن الزهري قال وروى
  .عقب له شهد بدراً

  .أخرجه الثالثة

  أنس بن معاذ اجلهين

  .د أنس بن معاذ اجلهين األنصاري، عداده يف أهل املدينة، روى حديثه سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، عن جده
أخربنا أمحد بن احلسن بن عتبة، أخربنا حيىي بن عثمان بن صاحل حدثنا نعيم بن محاد، أخربنا رشدين : بن مندهقال ا

بن سعد، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، عن جده، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 
  " .عن األموال والنبات تصدع بإذن اهللا : " قال" واألرض ذات الصدع : " قوله تعاىل

وروى أيضاً حديثاً آخر عن عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه عن جده، عن 
  .رسول اهللا يف فضل احلراسة يف سبيل اهللا

بو ومل يذكر أبو نعيم وال أبو عمر أنساً هذا؛ ألن أحاديث سهل بن معاذ بن أنس كلها عن أبيه حسب؛ فلو بني أ
  .عبد اهللا هذا لكان حسناً

ويشهد بصحة ما ذهب إليه أبو نعيم وأبو عمر ما أخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن الطربي الفقيه الشافعي 
بإسناده إىل أيب يعلى أمحد بن علي، أخربنا حمرز، أخربنا رشدين بن سعد، عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ، عن 

من حرس من وراء املسلمني يف سبيل اهللا متطوعاً ال يأخذه سلطان مل ير : "  عليه وسلم قالأبيه عن النيب صلى اهللا
  " .وإن منكم إال واردها : " النار إال حتلة القسم؛ فإن اهللا تعاىل يقول

 حدثين أيب أخربنا احلسن عن ابن: وأخربنا أبو ياسر عبد الوهاب بن أيب حبة، بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال
وحدثنا أيب أخربنا حيىي بن غيالن أخربنا رشدين بن سعد، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، : هليعة، قال

  .فهذان احلديثان كفى هبما شاهداً. عن أبيه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف فضل الغزاة يف سبيل اهللا
  .أخرجه ابن منده

  أنس بن النضر

وقد تقدم نسبه يف أنس بن مالك، وهذا أنس هو عم أنس بن مالك، خادم . ن ضمضمب د ع أنس بن النضر ب
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، قتل يوم أحد شهيداً

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن سرايا ن علي البلدي وغري واحد بإسنادهم عن حممد بن إمساعيل البخاري، 
دثين محيد الطويل، عن أنس بن مالك، عن عمه أنس بن النضر، وبه مسي أخربنا عمرو بن زرارة، أخربنا زرارة، ح

يا رسول اهللا؛ غبت عن أول قتال قاتلت فيه املشركني، واهللا لئن أشهدين اهللا : غاب عمي عن قتال بدر فقال: أنس
يك مما صنع اللهم إن أعتذر إل: قتال املشركني لريين اهللا ما أصنع، فلما كان يوم أحد انكشف املسلمون، فقال

أي : هؤالء، يعين املسلمني، وأبرأ إليك مما جاء به هؤالء، يعين املشركني، مث تقدم، فاستقبله سعد بن معاذ فقال
: قال أنس. فما استطعت ما صنع، فقاتل: سعد، هذه اجلنة ورب أنس أجد رحيها دون أحد، قال سعد بن معاذ

عنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به املشركون، فوجدنا به بضعاً ومثانني ما بني ضربة بسيف، أو ط
  .فما عرفته أخته الربيع بنت النضر إىل ببنانه



  " .من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه " كنا نرى أو نظن أن هذه اآلية نزلت فيه ويف أشباهه : قال أنس
كسرت الربيع، : " ، أخربنا الفزاري عن محيد، عن أنس قالوأخربنا حممد بن إمساعيل، أخربنا حممد بن سالم: قال

وهي عمة أنس بن مالك، ثنية جارية من األنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمر النيب 
اهللا  ال واهللا ال تكسر ثنيتها يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا صلى: بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك

إن من : " كتاب اهللا القصاص، فرضي القوم، وقبلوا األرض فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " عليه وسلم
  " .عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره 

  .بالتخفيف، والربيع بضم الراء، وفتح الباء املوحدة، وتشديد الباء حتتها نقطتان: سالم: أخرجه الثالثة

  أنس بن هزلة

  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم روى عنه ابنه عمرو بن أنس، أخرجه أبو عمر خمتصراً. أنس بن هزلةب 
أنس بن احلارث له صحبة، قتل مع احلسني بن علي رضي اهللا : أنس بن هزلة، ويقال: قال أبو أمحد العسكري

وأبو أمحد عامل فاضل لو مل يعلم أهنما . انعنهما، وهذا أنس بن احلارث، قد تقدم ذكره؛ فال أعلم أمها واحد أم اثن
  .واحد ملا قاله، وما أقرب أن يكونا واحداً؛ ألنه قد ذكر يف أنس بن احلارث أنه قتل مع احلسني، واهللا أعلم

  أنسة

: أبا مسروح وقيل: ب د ع أنسة، بزيادة هاء، هو موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مولدي السراة يكىن
وكان يأذن على النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا جلس، وشهد معه بدراً؛ قاله عروة والزهري وابن أبا مسرح، 

  .إسحاق، وتويف يف خالفة أيب بكر الصديق
: ليس عندنا بثبت قال: إنه استشهد يوم بدر، قال الواقدي: وقال داود بن احلصني، عن عكرمة، عن ابن عباس

أحداً، وبقي بعد ذلك زماناً، ومات بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خالفة ورأيت أهل العلم يثبتون أنه قد شهد 
  .أيب بكر

  .أخرجه الثالثة

  أنيس األنصاري

  .تصغري أنس، هو أنيس األنصاري الشامي. ب د ع أنيس
روى عنه شهر بن حوشب؛ روى عباد بن راشد، عن ميمون بن سياه، عن شهر بن حوشب؛ عن أنيس األنصاري 

، مل يرو " إين ألشفع يوم القيامة ألكثر مما على ظهر األرض من حجر ومدر : " صلى اهللا عليه وسلم قالأن النيب 
  .عنه غري شهر

واهللا . وهو عندي أنيس البياضي: أخرجه أبو عمر وأبو نعيم، واستدركه أبو موسى على ابن منده، قال أبو موسى
  .أعلم

  أنيس بن جنادة



: أخو أيب ذر، وقد اختلف يف نسبه اختالفاً كثرياً، يرد عند ذكر أخيه أيب ذر ب د ع أنيس بن جنادة الغفاري،
جندب، أرسله أخوه أبو ذر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا بلغه خرب ظهوره، فمضى إليه وعاد إىل أيب ذر فأخربه، 

  .ونذكره يف خرب إسالم أيب ذر
  .أخرجه الثالثة

  أنيس بن الضحاك

اك األسلمي، وهو الذي أرسله النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل االمرأة األسلمية لريمجها، إن ب د ع أنيس بن الضح
  .اعترفت بالزنا

عن . أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، حدثنا ابن أيب ذئب، وزمعة بن صاحل
اختصم رجالن إىل رسول اهللا صلى : لد، وأيب هريرة قاالالزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، عن زيد بن خا

أنشدك اهللا ملا قضيت بيننا بكتاب اهللا، وذكر قصته، فقال فيه رسول اهللا صلى اهللا : اهللا عليه وسلم، فقال أحدمها
فرمجها  واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت، يعين بالزنا، فارمجها، فغدا عليها فسأله فاعترفت: " عليه وسلم

. "  
عمرو بن مسلم، وروى : روى عنه عمرو بن سليم وقيل: وذكر هذا احلديث ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو عمر

  " .البس اخلشن الضيق : " أنيس أيضاً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال أليب ذر
  .أخرجه الثالثة

  أنيس بن عتيك

  .أوس: س أنيس بن عتيك األنصاري ويقال
ا أبو موسى حممد بن عمر األصفهاين كتابة، أخربنا أبو غالب الكوشيدي، أخربنا أبو بكر بن زيدة، أخربنا أخربن

سليمان بن أمحد، أخربنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين، أخربنا أيب، أخربنا ابن هليعة؛ عن األيب األسود، عن عروة 
. أنيس بن عتيك بن عامر: بد األشهل، مث من بين زعوراءيف تسمية من قتل يوم جسر املدائن من األنصار من بين ع

  .أخرجه أبو موسى. ذكره حممد بن إسحاق فسماه أوساً
جسر املدائن رمبا يظن ظان أن بعض أيام املسلمني مع الفرس يسمى جسر املدائن؛ وليس كذلك، إمنا هو يوم : قوله

جسر أيب عبيد؛ ألنه كان : م قس الناطف أيضاً، ويقال لهاجلسر الذي قتل فيه أبو عبيد الثقفي والد املختار، وهو يو
  .أمري اجليش وقتل فيه
  .أخرجه أبو موسى

  أنيس أبو فاطمة

امسه إياس، وقد اختلف يف إسناد حديثه فروى ابن : عداده يف أهل مصر، وقيل. د ع أنيس أبو فاطمة الضمري
سعد، عن زهرة بن معبد، عن عبد اهللا بن أنيس أيب  منده بإسناده عن أيب الطاهر أمحد بن عمرو، أخربنا رشدين بن

كلنا يا رسول : أحيب أحدكم أن يصح فال يسقم؟ قالوا: " فاطمة، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال



أحتبون أن تكونوا كاحلمر الصالة أال حتبون أن تكونوا أصحاب بالء وأصحاب كفارات، والذي بعثين : " اهللا، قال
ق إن العبد لتكون له الدرجة يف اجلنة، فما يبلغها بشيء من عمله، فيبتليه اهللا بالبالء ليبلغ تلك الدرجة، وما باحل

.يبلغها بشيء من عمله   "  
ورواه حممد بن أيب محيد، عن أيب عقيل الزرقي، وهو زهرة بن معبد، عن ابن أيب فاطمة، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم حنوه
رشدين بن سعد، عن أبيه عن زهرة، عن عبد اهللا بن أنس أيب : ه احلجاج بن أيب احلجاج واسم أيب احلجاجوروا

  .فاطمة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يذكر عن أبيه
  .ويرد يف إياس بن أيب فاطمة إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أنيس بن قتادة الباهلي

  .يعد يف البصريني. ادة الباهليب د ع أنيس بن قت
روى عنه أسري بن جابر وشهر بن حوشب، حديثه عند عباد بن راشد، عن ميمون بن سياه؛ عن شهر بن حوشب 

أقام فالن خطباء يشتمون علياً، رضي اهللا عنه وأرضاه، ويقعون فيه، حىت كان آخرهم رجل من األنصار، أو : قال
إنكم قد أكثرمت اليوم يف سب هذا الرجل وشتمه، وإين أقسم :  عليه؛ مث قالأنيس؛ فحمد اهللا وأثىن: غريهم، يقال

إين ألشفع يوم القيامة ألكثر مما على األرض من مدر وشجر : " باهللا أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .؟، وأقسم باهللا ما أحد أوصل لرمحه منه، أفترون شفاعته تصل إليكم وتعجز عن أهل بيته" 

  .تفرد به ميمون بن سياه، وهو بصري جيمع حديثه، هكذا أورده ابن منده وأبو نعيم
إين : " أنيس، رجل من الصحابة من األنصار، ومل ينسبه، روى عنه شهر بن حوشب حديثه: وأما أبو عمر فإنه قال

  .يإسناده ليس بالقو: وقال" ألشفع يوم القيامة ألكثر مما على وجه األرض من حجر ومدر 
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : أنيس بن قتادة الباهلي بصري، روى عنه أبو نضرة، قال: وقال أيضاً

  .ويقال فيه أنس، واألول أكثر: قال. رهط من بين ضبيعة
وقد روى أبو نعيم حديث الشفاعة يف أنيس األنصاري البياضي، وجعل له ترمجة مفردة، واستدركه أبو موسى على 

منده، وابن منده قد أخرج هذا املنت هبذا اإلسناد؛ إال أنه أضاف إىل الترمجة أن جعله باهلياً؛ فإذا كان الراوي  ابن
واحداً، وهو عباد بن راشد، عن ميمون بن سياه وشهر بن حوشب واحلديث واحد، وهو الشفاعة، وقد قال ابن 

ا أهنما واحد، فال أدري كيف نقال أنه باهلي؟ على أن أبا فقام رجل من األنصار أو غريهم؛ فبان هبذ: منده وأبو نعيم
نعيم كثري ما يتبع ابن منده؛ وأما استدراك أيب موسى على ابن منده فال وجه له؛ فإنه وإن مل يذكر األنصاري فقد 

أحسن؛ فإنه ذكر املعىن الذي ذكره أبو موسى يف ترمجة الباهلي؛ إال أنه لو مل يذكر يف هذه الترمجة أنه باهلي لكان 
  .ليس يف احلديث ما يدل على أنه باهلي، وإمنا فيه ما يدل على أنه أنصاري واهللا أعلم

أتيت رسول اهللا صلى اهللا : " وأورد له حديثاً آخر وهو. وأما أبو عمر فإنه ذكر ترمجة أنيس الباهلي، كما ذكرناه
  .له حديث الشفاعة فال مطعن عليهوذكر ترمجة أنيس األنصاري، وأورد " عليه وسلم يف رهط من ضبيعة 

  .أخرجه الثالثة



  أنيس بن قتادة بن ربيعة

ب د أنيس بن قتادة بن ربيعة بن مطرف بن خالد بن احلارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو 
  .بن عوف بن مالك بن األوس األنصاري األوسي

ويقال إنه : وم أحد، قتله األخنس بن شريق، وقال أبو عمرشهد بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقتل ي
  .أنس، وليس بشيء: وقد قال فيه بعضهم: كان زوج خنساء بنت خذام األسدية، قال

وقد ذكرناه حنن يف أنس، أيضاً، وقد روى جممع بن جارية أن خنساء بنت خذام كانت حتت أنيس بن قتادة، فقتل 
من مزينة، فكرهته، فجاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرد نكاحه،  عنها يوم أحد، فزوجها أبوها رجالً

  .فتزوجها أبو لبابة، فجاءت بالسائب بن أيب لبابة
  .أخرجه الثالثة، وقد جعل أبو عمر خنساء أسدية، وإمنا هي أنصارية

  أنيس بن مرثد

ر، وقد أخرجناه يف أنس، وذكرنا أنس واألول أكثر، قاله أبو عم: ب أنيس بن مرثد بن أيب مرثد الغنوي ويقال
  .نسبه هناك
إنه أنصاري حللف كان له بينهم يف زعمه، وليس بشيء، وإمنا كان : يكىن أبا يزيد، وقال بعضهم: قال أبو عمر

حليف محزة بن عبد املطلب، ونسبه من غين بن أعصر، صحب هو وأبوه مرثد وجده أبو مرثد رسول اهللا صلى اهللا 
  .وه يوم الرجيع يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومات جده يف خالفة أيب بكر الصديقعليه وسلم، وقتل أب

إنه : وشهد أنيس هذا مع النيب فتح مكة وحنيناً، وكان عني النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني بأوطاس ويقال
  " .ا، فإن اعترفت فارمجها واغد يا أنيس على امرأة هذ: " الذي قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .إنه كان بينه وبني أبيه مرثد بن أيب مرثد إحدى وعشرون سنة: قيل
  .ومات أنيس يف ربيع األول سنة عشرين

  .روى عنه احلكم بن مسعود عن النيب يف الفتنة
  .أخرجه أبو عمر

لضحاك األسلمي، وما أشبه ذلك إن الذي أمره النيب صلى اهللا عليه وسلم برجم االمرأة األسلمية أنيس بن ا: وقيل
بالصحة، لكثرة الناقلني له، وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقصد أال يأمر يف قبيلة بأمر إال لرجل منها، لنفور 

  .طباع العرب من أن حيكم يف القبيلة أحد من غريها، فكان يتألفهم بذلك
أيب مرثد األنصاري، وروى له حديث الفتنة أن النيب أنيس بن : وقد ذكره أبو أمحد العسكري يف األنصار، فقال

  .احلديث وليس هذا من األنصار يف شيء" ستكون فتنة عمياء صماء بكماء : " صلى اهللا عليه وسلم قال

  أنيس بن معاذ

. ع أنيس بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار األنصاري اخلزرجي
قال عروة بن الزبري، يف : أخرجه أبو نعيم وحده، وقال. معاذ بن قيس: امسه أنس، وقيل يف نسبه: وقيلبدري، 

أنيس بن معاذ بن قيس، وقال أبو بكر، عن : تسمية من شهد بدراً من األنصار، من بين عمرو بن مالك بن النجار



أنس بن معاذ بن أنس بن : م بنو حديلةابن إسحاق يف تسمية من شهد بدرا من بين عمرو بن مالك بن النجار وه
  .قيس، ونسبه كما ذكرناه، وقد تقدم ذكره

  .أخرجه أبو نعيم، ومل يستدركه أبو موسى على ابن منده، وعادته يستدرك عليه أمثال هذا

  أنيف بن جشم

ن بن بلى بن د ع أنيف، آخره فاء، هو ابن جشم بن عوذ اهللا بن تاج بن أراشة بن عامر بن عبيل بن قسميل بن فرا
عمرو بن احلاف بن قضاعة، حليف األنصار، شهد بدراً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، قاله حممد بن إسحاق، 

  .وأخرجه ابن منده وأبو نعيم
باجليم، والشني املعجمة، وعبيل بالعني املهملة، والباء املوحدة، : فران بالفاء، والراء املشدد، وآخره نون، وجشم

  .الم والياء، وآخره

  أنيف بن حبيب

  .ذكره الطربي فيمن قتل يوم خيرب شهيداً. ب س أنيف بن حبيب
  .قتل خبيرب سنة سبع، ومل حيفظ له حديث: أخرجه أبو عمر وأبو موسى، وقال

  أنيف بن ملة

 د ع أنيف بن ملة اليمامي أخو حيان، قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو وأخوه حيان ابنا ملة، ورفاعة
ما أمركم النيب صلى اهللا عليه " فلما رجعوا سأل أنيفاً قومه . وبعجة ابنا زيد يف اثين عشر رجالً يف وفد أهل اليمامة

أمرنا أن نضجع الشاة على شقها األيسر، مث نذحبها، ونتوجه إىل القبلة ونذبح وهنريق دمها، ونأكلها مث : وسلم؟ قال
  " .حنمد اهللا عز وجل 
  .أبو نعيمأخرجه ابن منده و

واثلة، يعين : هكذا قال الواقدي، يعين بالياء حتتها نقطتان، وقال ابن إسحاق. أنيف بن وايلة ب أنيف بن وايلة
  .بالثاء املثلثة، قتل يوم خيرب شهيداً

  .أخرجه أبو عمر

  باب اهلمزة واهلاء وما يثلثهما

  أهبان ابن أخت أيب ذر

  .خت أيب ذرب د أهبان ابن أخت أيب ذر ب د أهبان ابن أ

هو ابن صيفي، وخالفه غريه، روى عنه محيد بن عبد الرمحن وروى ابن منده : قال حممد بن إمساعيل: قال ابن منده
أبا مسلم، وأوصى : ممن سكن البصرة أهبان بن صيفي الغفاري، ويكىن: بإسناده، عن حممد بن سعد الواقدي، قال



أخرجه ابن منده وأبو عمر، إال أن ابن . الثوب الثالث على املشجبأين يكفن يف ثوبني فكفنوه يف ثالثة، فأصبحوا و
فكان ذكر هذا يف ترمجة أهبان : امنده أورد هذا الذي قاله حممد بن سعد يف هذه الترمجة، وقال أهبان بن صيفي

الرمحن  أهبان ابن أخت أيب ذر، روى عنه محيد بن عبد: أوىل؛ وأما أبو عمر فلم يذكر من هذا شيئاً، وإمنا قال
  .احلمريي، بصري، ال تصح له صحبة؛ وإمنا يروي عن أيب ذر، وهذا ال كالم عليه فيه، واهللا أعلم

  أهبان بن أوس

إن مكلم الذئب أهبان : ب د ع أهبان بن أوس األسلمي يعرف مبكلم الذئب، يكىن أبا عقبة، سكن الكوفة وقيل
  .بن عياذ اخلزاعي
أخربنا أبو الوقت : ع، أخربنا حممد بن حممد بن سرايا البلدي، وغريه، قالواهو عم سلمة بن األكو: قال ابن منده

بإسناده إىل حممد بن إمساعيل، أخربنا عبد اهللا بن حممد، أخربنا أبو عامر، أخربنا إسرائيل، عن جمزأ بن زاهر، عن 
د جعل حتت ركبتيه رجل منهم امسه أهبان بن أوس، من أصحاب الشجرة، وكان اشتكى من ركبتيه، فكان إذا سج

  .وسادة
كنت يف غنم يل فشد الذئب على شاة منها، فصاح عليه، فأقعى الذئب على : وروى أنيس بن عمرو عنه أنه قال

ما رأيت : فصفقت بيدي وقلت: قال: من هلا يوم تشتغل عنها؟ أتنزع مين رزقاً رزقين اهللا: ذنبه وخاطبين وقال
 هذه النخالت؟ وهو يومئ بيده إىل املدينة حيدث الناس بأنباء ما سبق تعجب ورسول اهللا يف: أعجب من هذا، فقال

وأنباء ما يكون، وهو يدعو إىل اهللا وإىل عبادته، فأتى أهبان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه بأمره 
  .وأسلم

يف : وأما أبو عمر فإنه قال أورد أبو نعيم هذا احلديث يف هذه الترمجة، وأورد ابن منده يف ترمجة أهبان بن عياذ،
  .إن مكلم الذئب أهبان بن عياذ: ويقال: كان من أصحاب الشجرة يف احلديبية، يقال أنه مكلم الذئب، قال: هذا

  .انتهى كالمه
سنان بن عياذ بن ربيعة بن : هو أهبان بن األكوع، واسم األكوع: ومل يسق واحد منهم نسبه وقال هشام الكليب

وهكذا كان : ظة بن خزمية بن مالك بن سالمان بن أسلم بن أفصى بن حارثة األسلمي، قالكعب بن أمية بن يق
ينسب حممد بن األشعث القائد، ومجيع أهله، وكان من أوالده؛ ألنه حممد بن األشعث بن عقبة بن أهبان، وال 

  .ع يف قول بعضهمعم سلمة بن األكوع فإن سلمة هو ابن عمرو بن األكو: يناقض هذا النسب قوله فيما تقدم
  .أخرجه الثالثة

  .عياذ بكسر العني، والياء حتتها نقطتان، وآخره ذال معجمة

  أهبان بن صيفي

وهبان، ويذكر يف : أبا مسلم، وقيل: من بين حرام بن غفار، سكن البصرة، يكىن. ب د ع أهبان بن صيفي الغفاري
  .الواو إن شاء اهللا تعاىل
  .روت عنه ابنته عديسة

أخربنا . بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه، أخربنا مريج بن النعمان. الوهاب بن هبة اهللا أخربنا عبد
أتاين علي بن : عن عديسة عن أبيها قال. محاد، يعين ابن زيد، عن عبد الكرمي بن احلكم الغفاري، وعبد اهللا بن عبيد



عم، قال يا أبا مسلم، ما مينعك أن تأخذ نصيبك من هذا ن: أمث أبو مسلم؟ قال: أيب طالب فقام على الباب فقال
مينعين من ذلك عهد عهده إىل خليلي وابن عمك أن إذا كانت الفتنة أن اختذ سيفاً من : األمر وختف فيه؟ قال

  .خشب، وقد اختذته، وهو ذاك معلق
كفنوه يف ثالثة أثواب، وممن نزل البصرة أهبان بن صيفي الغفاري وأوصى أن يكفن يف ثوبني ف: قال الواقدي

  .فأصبحوا والثوب الثالث على املشجب
سليمان التيمي، وابنه املعتمر، ويزيد بن زريع، وحممد بن عبد : هذا رواه مجاعة من ثقات البصريني: قال أبو عمر

  .اهللا بن املثىن، عن املعلى بن جابر بن مسلم، عن عديسة بنت وهبان
  .رمجة أهبان ابن أخت أيب ذر، وقد تقدموقد أخرج ابن منده هذا احلديث يف ت

  .أخرجه الثالثة

  أهبان بن عياذ

  .إنه مكلم الذئب، وهو من أصحاب الشجرة: قيل. د أهبان ن عياذ اخلزاعي

إنه كان يضحي عن أهله بالشاة الواحدة، : هو الذي كلمه الذئب، وقال: روى عنه يزيد بن معاوية البكائي، وقال
ابن منده هذا أهبان بن عياذ بترمجة؛ وأما أبو عمر  -أقر . و أهبان بن أوس األسلميوالصحيح أن مكلم الذئب ه

  .قيل إن مكلم الذئب هو أهبان بن عياذ اخلزاعي، واهللا أعلم: وأبو نعيم فإهنما ذكراه يف ترمجة أهبان بن أوس، وقاال
  .بالعني املهملة وبالياء حتتها نقطتني، وآخر ذال معجمة: عياذ

  اضأهود بن عي

أهود بن عياض األزدي، هو الذي جاء بنعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل محري، وله عند ذلك كالم يدل 
  .على أنه كان مسلماً

  .ذكره ابن الدباغ عن حممد بن إسحاق

  باب اهلمزة مع الواو وما يثلثهما

  أوس بن األرقم

غر بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن ب د ع أوس بن األرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك األ
  .اخلزرج األنصاري اخلزرجي، من بين احلارث بن اخلزرج، أخو زيد بن األرقم، قتل يوم أحد

أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري عن ابن إسحاق، يف تسمية من قتل يوم أحد من بين احلارث 
  .أخرجه الثالثة. وأوس بن األرقم بن زيد بن قيس، وساق نسبه: قتل يوم أحد، قال بن اخلزرج أخو زيد بن األرقم،

  أوس بن األعور



  .ب د ع أوس بن األعور بن جوشن بن عمرو بن مسعود ذكره البخاري، ويرد ذكره يف األذواء
أبو عمر يف ابن جوشن بن عمرو بن مسعود، فهذا نسب غري صحيح، وأورده : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقاال

أوس يف قول، وقيل غري ذلك، ويذكر االختالف يف امسه يف : الذال، يف ذي اجلوشن، وهو ذو اجلوشن، وامسه
الذال، إن شاء اهللا تعاىل، وهو أوس بن األعور بن عمرو بن معاوية، وهو الضباب بن كالب بن ربيعة بن عامر بن 

  .ع احلسني بن علي رضي اهللا عنهماصعصعة، وهو والد مشر بن ذي اجلوشن، صاحب احلادثة م
  .ويرد باقي خربه يف ذي اجلوشن إن شاء اهللا تعاىل. نزل أوس الكوفة
  أخرجه الثالثة

  أوس بن أنيس

  .أوس بن عامر، وهو الزاهد املشهور، ويرد يف أويس إن شاء اهللا تعاىل: وقيل. دع أوس بن أنيس القرين
  .أخرجه ابن متده أبو نعيم

  يأوس بن أوس الثقف

  .ب د أوس بن أوس الثقفي
أوس بن أوس، وأوس بن أيب أوس : جعلهم البخاري ثالثة، وروى ابن منده عن ابن معني أنه قال: قال ابن منده

: واحد، روى عبد الرمحن بن يعلى الطائفي، عن عثمان بن عبد اهللا بن أوس، عن أبيه عن جده أوس بن حذيفة قال
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بين مالك، يعين وفد ثقيف، وبنو مالك بطن كنت يف الوفد الذين وفدوا على رس" 

فأنزهلم النيب صلى اهللا عليه وسلم قبةً له بني املسجد وبني أهله، وكان خيتلف إليهم بعد العشاء اآلخرة : منهم، قال
  " .حيدثهم 

عن شعبة عن أوس بن أوس، عن : وقيلورواه شعبة عن النعمان بن سامل، عن أوس بن أوس الثقفي وكان يف الوفد، 
  .انتهى كالم ابن منده. أبيه

روى : ويقال أوس بن أيب أوس، وهو والد عمرو بن أوس، وقال: أخرجه ابن منده وأبو عمر؛ إال أن أبا عمر قال
ليت احلديث الذي أخرجه ابن منده يف الترمجة ا" من غسل واغتسل : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث منها

  .نذكرها بعد هذه الترمجة، ومل ينسبه ابن منده إىل ثقيف
وأما أبو نعيم فلم يفرده بترمجة، وإمنا أورده يف ترمجة أوس بن حذيفة على ما نذكره، إن شاء اهللا تعاىل، وجعله أنس 

  .حذيفة، ومثله قال أبو عمر، ونذكره هناك إن شاء اهللا تعاىل: بن أيب أنس، واسم أيب أنس

  أوسأوس بن 

  .عداده يف أهل الشام. أوس بن أيب أوس: د ع أوس بن أوس وقيل
روى عنه أبو األشعث الصعناين، وعبد اهللا بن حمرييز، أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي الصويف بإسناده إىل أيب 

 حسان بن عطية داود سليمان بن األشعث، حدثنا حممد بن حامت اجلرجاين، أخربنا ابن املبارك عن األوزاعي، حدثين
من غسل يوم اجلمعة واغتسل، : " عن أيب األشعث، عن أوس بن أوس، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال



مث بكر وابتكر، ومشى ومل يركب، ودنا من اإلمام، فاستمع ومل يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها 
  .قاله ابن منده" . وقيامها 

: ، عن حممد بن خالد، عن عمر بن عبد الواحد، عن حيىي بن احلارث عن أيب األشعث، فقالورواه أمحد بن شعيب
  .عن أوس بن أوس الثقفي، فبان هبذا أن هذا والذي قبله واحد

أوس بن أيب أوس، وروى ما أخربنا به عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر بإسناده، إىل أيب داود : وأما أبو نعيم فإنه قال
مسعت ابن عمرو بن أوس حيدث عن جده أوس بن أيب أوس : داود، عن شعبة؛ عن النعمان بن سامل قال سليمان بن

وروى أيضاً عن . غسل يديه: ما استوكف؟ قال: أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ فاستوكف ثالثاً، فقلت
ه وسلم توضأ ومسح على نعليه، وقام رأيت النيب صلى اهللا علي: قال. يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أيب أوس

  .إىل الصالة
فجعل أبو نعيم أوساً والد عمرو غري أوس الثقفي، وخالف أبا عمر؛ فإن أبا عمر جعله الثقفي، ومل يترجم ألوس بن 

  .أوس، وال ألوس بن أيب أوس غري الثقفي
  .ويرد الكالم على هاتني الترمجتني يف أوس بن حذيفة إن شاء اهللا تعاىل

  .جه ابن منده وأبو نعيمأخر

  أوس بن بشري

  .ب س أوس بن بشري، رجل من أهل اليمن، يقال إنه من جيشان، قاله أبو عمر
وأخربنا احلافظ حممد بن عمر بن أيب عيسى كتابة، أخربنا أبو زكرياء، بن منده إذناً، أخربنا أبو حفص عمر بن أيب 

نا عم أيب العاصي أبو حممد أخربنا علي بن سعيد، أخربنا الوليد بن بكر، أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد اهلمداين، أخرب
مسلم، أخربنا عبد اهللا بن صاحل، عن الليث بن سعد بن عامر بن حيىي، عن أبيه، عن أوس بن بشري أن رجالً من 

الذرة؛ فقال النيب  املزر من: إن لنا شراباً يقال له: " أهل اليمن أحد بين خنساء، أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
له نشوة؟ : ، فأعاد عليه ثالثاً كل ذلك، يقول" فال تشربوه : " قال. نعم: قال" له نشوة : " صلى اهللا عليه وسلم

  " .فإن مل يصربوا فاضربوا رؤوسهم : " فإهنم ال يصربون قال: ال تشربوه، قال: نعم، فيقول: فيقول
جيشان قبيلة من اليمن، وقد روي هذا احلديث عن جابر بن عبد كذا قال أحد بين خنساء، وهو غلط؛ وإمنا هو 

  .اهللا، وعن ديلم اجليشاين
أخرجه أبو عمر وأبو موسى؛ فعلى رواية أيب موسى ليس أوس من أهل اليمن؛ إمنا كان حاضراً حني سأل اليمين 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

  أوس بن ثابت

عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن ب د ع أوس بن ثابت بن املنذر بن حرام بن 
  .عمرو بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي البخاري أخو حسان بن ثابت الشاعر، شهد العقبة وبدراً

من بين : وقال غريه: أوس بن ثابت بن املنذر بن حرام، من بين عمرو بن مالك بن النجار، قال: وقال ابن منده
د مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار فظن أن هذا اختالف يف النسب، وليس كذلك فإن قوله عمرو بن زي



من بين عمرو بن مالك بن النجار فهو عمرو : يف األول من بين عمرو بن زيد مناة، فهو عمرو األول، وقوله
  .بني القولني األخري، وهو جد األول، ومن رأى الذكر ذكرناه من نسبه أوالً علم أن ال اختالف

  .قتل أوس يوم أحد: قال عبد اهللا بن حممد بن عمارة األنصاري
شهد بدراً وأحداً واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتويف يف خالفة : وقال الواقدي
  .والقول عندي قول عبد اهللا، واهللا أعلم: قال أبو عمر. عثمان باملدينة

للرجال نصيب مما : " ه شهد بدراً، وقتل يوم أحد، ومل يعقب، وفيه نزل ويف امرأته قوله تعاىلإن: وقال ابن إسحاق
  " .ترك الولدان واألقربون 

  .أخرجه الثالثة
  .وقد ذكرت هذه القصة يف خالد بن عرفطة، وذكرنا الكالم عليها هناك: قلت

  أوس بن ثعلبة

  .فيمن قدم نيسابور من الصحابة س أوس بن ثعلبة التيمي، ذكره احلاكم أبو عبد اهللا
  .أخرجه أبو موسى

  أوس بن جبري

  .ب س أوس بن جبري األنصاري، من بين عمرو بن عوف؛ قتل خبيرب شهيداً على حصن ناعم؛ ذكره ابن شاهني
  .واهللا أعلم. أوس بن حبيب: أخرجه أبو موسى وأبو عمر؛ إال أن أبا عمر قال

  أوس بن جهيش

لنخعي، ويعرف باألرقم، وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد النخع، س أوس بن جهيش بن يزيد ا
  .وقد تقدم يف األرقم
  .أخرجه أبو موسى

  أوس أبو حاجب الكاليب

وقال ابن : ذكره ابن قانع، روى عنه ابنه حاجب أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فبايعه. أوس أبو حاجب الكاليب
  .، يروي عن الضحاك بن سفيان الكاليب، ويروي عنه ابنه حاجبأوس الكاليب: أيب حامت

  .ذكره ابن الدباغ األندلسي

  أوس بن حارثة

ذكره ابن قانع، وروى بإسناده عن محيد بن . أوس بن حارثة بن الم بن عمرو بن مثامة بن عمرو بن طريف الطائي
م يف سبعني راكباً من طيئ، فبايعته على أتيت النيب صلى اهللا عليه وسل: " منهب، عن جده أوس بن حارثة قال



  .وذكر حديثاً طويالً" . اإلسالم 
  .ذكره ابن الدباغ

  أوس بن حبيب

  .أوس بن جبري: ب أوس بن حبيب األنصاري، من بين عمرو بن عوف، قتل خبيرب شهيداً وقتل فيه
  .أخرجه ههنا أبو عمر، وقد تقدم يف أوس بن جبري

  أوس بن احلدثان

احلدثان بن عوف بن ربيعة بن سعد بن يربوع بن وابلة بن دمهان بن نصر بن معاوية بن بكر بن ب د ع أوس بن 
  .هوازن

ساق هذا النسب أبو نعيم، له صحبة، يعد يف أهل املدينة، وهو الذي أرسله النيب صلى اهللا عليه وسلم أيام مىن 
  " .رب أن اجلنة ال يدخلها إال مؤمن، وإن أيام مىن أيام أكل وش: " ينادي

  .وروى عنه ابنه مالك بن أوس يف صدقة الفطر
أخربنا أبو الفرج حيىي بن حممود الثقفي إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم، حدثنا حممد بن بكار العيشي، أخربنا حممد 
: بن بكر الربساين، أخربنا حممد بن عمرو بن صهبان، أخربين الزهري، عن مالك بن أوس بن احلدثان عن أبيه قال

أخرجوا زكاة الفطر صاعاً من طعام، وطعامنا يومئذ الرب والتمر والزبيب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .واألقط 

  .روى عنه سلمة بن وردان، وقد اختلف يف صحبة ابنه مالك بن أوس
  .أخرجه الثالثة

  أوس بن حذيفة

  .ف الثقفي، وهو أوس بن أيب أوسب د ع أوس بن حذيفة بن ربيعة بن أيب سلمة بن غرية بن عو
أوس بن حذيفة بن أيب عمرو بن وهب بن عامر بن يسار بن مالك بن حطيط بن جشم الثقفي، وفد : قال البخاري

  .على النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه ابنه وعثمان بن عبد اهللا، وعبد امللك بن املغرية
أوس بن حذيفة الثقفي، كان يف وفد ثقيف، روى عن : الصحابةوممن نزل الطائف من : قال حممد بن سعد الواقدي

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هذا مجيعه ابن منده
أوس بن : وقال خليفة بن خياط: أوس بن أيب أوس، قال: أوس بن حذيفة الثقفي، يقال فيه: وأما أبو عمر فإنه قال

  .أوس، وأوس بن أيب أوس، واسم أيب أوس حذيفة
وهو جد عثمان بن عبد اهللا بن أوس، وألوس بن حذيفة أحاديث، منها املسح على القدمني، يف : مرقال أبو ع

إسناده ضعف، وكان يف الوفد الذين قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بين مالك، فأنزهلم يف قبة بني 
إسناد هذا احلديث صاحل، : ابن معني املسجد وبني أهله، فكان خيتلف إليهم فيحدثهم بعد العشاء اآلخرة، وقال

  .وحديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث ليس بالقائم يف حتزيب القرآن



  .فهذا كالم أيب عمر، وقد جعل أوس بن حذيفة هو ابن أيب أوس؛ فال أدري مل جعلهما ترمجتني؟ ومها عنده واحد
وروى ما أخربنا به أبو . ه مثل ما تقدم أول الترمجةأوس بن حذيفة الثقفي، وساق نسب: وأما أبو نعيم فإنه قال

الفضل عبد اهللا اخلطيب، بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، أخربنا عبد اهللا بن عبد الرمحن الطائفي، عن عثمان بن 
قدمنا وفد ثقيف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : " عبد اهللا بن أوس الثقفي، عن جده أوس بن حذيفة قال

زل األحالفيون على املغرية بن شعبة، وأنزل املالكيني قبته، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأتينا فيحدثنا فن
كنا مبكة : بعد العشاء اآلخرة، حىت يراوح بني قدميه من طول القيام، وكان أكثر ما حيدثنا اشتكاء قريش؛ يقول

احلرب لنا وعلينا، واحتبس عنا ليلة عن : القوم، فكانت سجالمستذلني مستضعفني، فلما قدمنا املدينة انتصفنا من 
يا رسول اهللا، احتبست عنا الليلة عن الوقت الذي كنت تأتينا فيه، فقال : الوقت الذي كان يأتينا فيه، مث أتانا فقلنا

فلما : قال، " إنه طرأ علي حزيب من القرآن، فأحببت أن ال أخرج حىت أقضيه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ثالث ومخس : كيف حتزبونه؟ فقال: أصبحنا سألنا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أحزاب القرآن

  " .وسبع وتسع وإحدى عشرة وثالث عشرة وحزب املفصل 

ورواه بعض املتأخرين عن عثمان بن عبد اهللا عن أبيه عن جده أوس بن حذافة، فصار وامهاً يف هذا : قال أبو نعيم
أحدها أنه زاد فيه عن أبيه عن جده أوس بن حذافة، والثاين أنه جعل اسم حذيفة حذافة، : حلديث من ثالثة أوجها

والثالث أنه بىن الترمجة على أوس بن عوف، وأخرج احلديث عن أوس بن حذافة، وإمنا اختلف املتقدمون يف أوس 
أوس : س بن أيب أوس وكىن أباه، ومنهم من قالأو: أوس بن حذيفة، ومنهم من قال: الثقفي هذا؛ فمنهم من قال

: أوس بن أوس فروى عنه الشاميون وعداده فيهم، فممن روى عنه: بن أوس؛ وأما أوس بن أيب أوس الثقفي وقيل
وأبو أمساء الرحيب، وعبادة بن نسي، وابن حمرييز، ومرثد بن عبد اهللا  -صنعاء دمشق  -أبو األشعث الصنعاين 

مات : احلديث قال أبو نعيم" من غسل واغتسل . " ك بن املغرية الطائفي، فروى عنه أبو األشعثاليزين، وعبد املل
  .سنة تسع ومخسني

هذا كالم أبو نعيم، وقد جعل أوس بن أيب أوس الثقفي، وأوس بن حذيفة واحداً، وجع الراوي عنه أبا األشعث، 
  .وجعله شامياً

لثقفي نزل الطائف؛ فإذن يكون غري الذي نزل الشام، وروى عنه إن أوس بن حذيفة ا: والذي قاله حممد بن سعة
هو أوس بن : إن الذي سكن الطائف أوس بن عوف الثقفي، وقال: الشاميون، وقال أبو نعيم عن حممد بن سعد

حذيفة ونسبه إىل جده، فلم ينقل ابن منده عن حممد بن سعد إال أوس بن حذيفة ال أوس بن عوف، فليس أليب نعيم 
أوس بن حذيفة، وأوس بن أيب أوس، وأوس بن عوف؛ وأما أبو : جحة، فصار الثالثة عند أيب نعيم واحداً، وهمفيه 

  .عمر فجعلهم ثالثة، وجعل هلم ثالث تراجم
أوس بن أوس، وأوس بن حذيفة، وأوس بن عوف، وقال يف أوس بن : وأما ابن منده فجعل الثقفيني ثالثة وهم

  .كما قال أبو نعيم يف أوس بن حذيفة، وهذا يؤيد قول أيب نعيم أهنما واحدتويف سنة تسع ومخسني، : عوف
أوس بن أيب أوس، : أوس بن حذيفة الثقفي والد عمرو بن أوس، ويقال: وقد جعل البخاري الثالثة واحداً؛ فقال

الذي نقلناه حنن وقد نقل عنه ابن منده يف ترمجة أوس بن أوس أنه جعلهم ثالثة، و. أوس بن أوس، هذا لفظه: ويقال
  .من تارخيه ما ذكرناه فال أدري كيف نقل هذا عن البخاري؟

أوس بن أيب أوس الثقفي وهو أوس : وقد جعل أمحد بن حنبل أوس بن أيب أوس هو أوس بن حذيفة، فقال يف املسند
  .بن حذيفة



أخربنا هشيم، : قال حدثين أيب. حنبلأخربنا به عبد الوهاب بن هبة اهللا بن أيب حبة، بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد بن 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى كظامة قوم : " عن يعلى بن عطاء، عن أبيه أوس بن أوس الثقفي قال

  .واهللا أعلم" فتوضأ 

  أوس بن حوشب

  .ب د ع أوس بن حوشب األنصاري
بن حممد بن عبد اهللا أجاز له، حدثنا أبو بكر أخربنا أبو عيسى فيما أذن يل، أخربنا والدي، عن كتابه أمحد بن علي 

حممد بن عيسى العطار سنة مثان وأربعني وثلثمائة، أخربنا أبو حممد عبدان بن حممد بن عيسى الفقيه، أخربنا أمحد 
شهدت النيب صلى اهللا عليه : " أخربين أيب قال: اخلليلي، أخربنا يزيد بن هارون، أخربنا اجلريري عن أيب السليل قال

" ما هذا؟ : " أوس بن حوشب، فأيت بعس فوضع يف يده فقال: وسلم جالساً يف دار رجل من األنصار يقال له
هذان شرابان ال نشربه وال حنرمه، فمن تواضع هللا رفعه : " يا رسول اهللا، لنب وعسل، فوضعه من يده فقال: فقالوا

  " .تعاىل  اهللا، ومن جترب قصمه اهللا، ومن أحسن تدبري معيشته رزقه اهللا
هذا حديث غريب من هذا الوجه، وروي أن طلحة بن عبيد اهللا هو الذي أتى رسول اهللا صلى اهللا : قال أبو موسى

  .عليه وسلم بذلك مبكة، فقال ما قال، واهللا أعلم
  .أخرجه الثالثة

  أوس بن خالد

اري األوسي، وهو الذي قال أوس بن خالد بن عبيد بن أمية بن عامر بن خطمة بن جشم بن مالك بن األوس األنص
  "الطويل : " فيه حسان بن ثابت يوم الريموك

  .ميج دماً كالوعث خمتضب النحر... وأفلت يوم الروع أوس بن خالد 
  .ذكره الكليب

  أوس بن خذام

د ع أوس بن خذام، أحد الستة الذين ختلفوا عن غزوة تبوك، فربط نفسه إىل سارية يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا 
وأمساء " وآخرون اعترفوا بذنوهبم خلطوا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً : " ه وسلم لتخلفه، فنزل فيه ويف أصحابهعلي

أوس بن خذام، وأبو لبابة، وثعلبة بن وديعة، وكعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهالل بن أمية، وقيل إن : الستة
  .مسه وكنيته إن شاء اهللا تعاىلأبا لبابة إمنا ربط نفسه بسبب بين قريظة، وسيذكر عند ا

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أوس بن خويل

ب د ع أوس بن خويل بن عبد اهللا بن احلارث بن عبيد بن مالك بن سامل احلبلي بن غنم بن عوف بن اخلزرج بن 
  .احلارث بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي الساملي أبو ليلى



كان من الكملة، وآخر رسول اهللا : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقالشهد بدراً وأحداً، وسائر املشاهد مع رسو
  .صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني شجاع بن وهب األسدي

أنشدك اهللا وحظنا من رسول اهللا : وملا قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أوس لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
إن األنصار اجتمعت على : يف حفرته صلى اهللا عليه وسلم وقيلصلى اهللا عليه وسلم، فأمره فحضر غسله، ونزل 

اجتمعوا على رجل منكم، فاجتمعوا على أوس بن خويل : اهللا اهللا؛ فإنا أخواله فليحضره بعضنا؛ فقيل: الباب وقالوا
سلم نزل يف قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و: قال ابن عباس. فحضر غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودفنه

وتويف أوس باملدينة يف . الفضل بن عباس وأخوه قثم وشقران موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأوس بن خويل
  .خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنهما

  .أخرجه الثالثة

  أوس بن ساعدة

  .س أوس بن ساعدة األنصاري
رزوق بن عبد اهللا اهلروي احلافظ إذناً، أخربنا أبو أخربنا حممد بن عمر بن أيب عيسى إجازة، أخربنا أبو عبد اهللا بن م

عمرو بن حممد، أخربنا والدي، أخربنا حممد بن أيوب بن حبيب الرقي، أخربنا حممد بن سليمان حبلب، أخربنا 
دخل أوس بن ساعدة األنصاري على : إبراهيم بن حيان، أخربنا شعبة، عن احلكم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال

يا ابن ساعدة، ما هذه الكراهية اليت أراها يف : " ى اهللا عليه وسلم فرأى يف وجهه الكراهية، فقالرسول اهللا صل
يا ابن ساعدة، ال تدع؛ فإن الربكة : " يا رسول اهللا، إن يل بنات وأنا أدعو عليهن باملوت، فقال: ؟ قال" وجهك 

واملمرضات عند : " وروى من وجه آخر وزاد فيه" . يف البنات؛ هن اجملمالت عند النعمة واملنعيات عند املصيبة 
  " .الشدة، ثقلهن على األرض، ورزقهن على اهللا عز وجل 

  .أخرجه أبو موسى

  أوس بن سعد

  .تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن مثان ومخسني سنة: س أوس بن سعد أبو زيد، ذكره عبدان املروزي، وقال
خة له أن أوس بن سعد وايل عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، على الشام، روى حيىي بن بكري، عن أبيه، عن مشي

  .أخرجه أبو موسى. أحد بين أمية بن زيد، يكىن أبا زيد، مات سنة ست عشرة، وهو ابن أربع وستني سنة

  أوس بن سعيد

  .ع س أوس بن سعيد األنصاري، غري منسوب
إذا كان يوم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى أبو الزبري عن سعيد بن أوس األنصاري عن أبيه قال

اغدوا يا معشر املسلمني إىل رب كرمي، مين باخلري مث يثيب عليه : العيد وقفت املالئكة على أبواب الطريق فنادوا
زكم، اجلزيل، وقد أمرمت بقيام الليل فقمتم، وأمرمت بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم تبارك وتعاىل، فاقبضوا جوائ

أال إن ربكم عز وجل قد غفر لكم فارجعوا راشدين إىل رحالكم، فهو يوم اجلوائز، ويسمى : فإذا صلوا نادى مناد



  " .ذلك اليوم يف السماء يوم اجلائزة 
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  أوس بن مسعان

  .له ذكر يف حديث أنس بن مالك. ب د ع أوس بن مسعان أبو عبد اهللا األنصاري
عيد بن أيب مرمي، عن إبراهيم بن سويد، عن هالل بن زيد بن يسار، عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى روى س

بعثين اهللا، عز وجل، هدى ورمحة للعاملني، وبعثين ألحمو املزامري واملعازف واألوثان وأمر : " اهللا عليه وسلم قال
حرمتها عليه يوم القيامة، وال يتركها عبد يف الدنيا إىل  اجلاهلية، وحلف ريب بعزته ال يشرب عبد اخلمر يف الدنيا إىل

حق أن ال يشرهبا : والذي بعثك باحلق إن ألجدها يف التوراة: فقال أوس بن مسعان" سقاه اهللا إياها يف حظرية القدس 
  " .نار صديد أهل ال: وما طينة اخلبال يا أبا عبد اهللا؟ قال: قالوا. عبد من عبيده إال سقاه من طينة اخلبال

  .هذا حديث غريب تفرد به سعيد بن أيب مرمي: قال ابن منده
  .أخرجه الثالثة

  أوس بن شرحبيل

  .شرحبيل بن أوس، أحد بين اجملمع، يعد يف الشاميني: وقيل. ب د ع أوس بن شرحبيل
ليعينه، وهو  من مشى مع ظامل: " روى عنه منران أبو احلسن الرحيب أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  " .يعلم أنه ظامل، فقد خرج من اإلسالم 
  .أخرجه الثالثة

  أوس بن الصامت

ب د ع أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم، وهو قوقل بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
  .اخلزرج األنصاري اخلزرجي أخو عبادة بن الصامت

لى اهللا عليه وسلم، وهو الذي ظاهر من امرأته ووطئها قبل أن يكفر شهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا ص
  .فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكفر خبمسة عشر صاعاً من شعري على ستني مسكيناً

أخربنا عبد الوهاب بن أيب منصور األمني بإسناده إىل أيب داود سليمان بن األشعث، أخربنا احلسن بن علي، أخربنا 
بن آدم، أخربنا ابن إدريس، عن حممد بن إسحاق، عن معمر بن عبد اهللا بن حنظلة، عن يوسف بن عبد اهللا بن  حيىي

  .ظاهر مين زوجي أوس بن الصامت، وذكر احلديث: سالم، عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت
هر منها وكان شاعراً ومن أول ظهار كان يف اإلسالم أوس بن الصامت، وكان حتته بنت عم له، فظا: قال ابن عباس

  "الوافر : " شعره
  أبوه عامر ماء السماء... أنا ابن مزيقيا عمرو وجدي 

وسكن هو وشداد بن أوس األنصاري البيت املقدس، وتويف بالرملة من أرض فلسطني سنة أربع وثالثني، وهو ابن 



  .ه أبو أمحد العسكرياثنتني وسبعني سنة، ومات أخوه عبادة بالرملة، وقيل بالبيت املقدس، قال
  .أخرجه الثالثة

  أوس بن ضمعج

  .س أوس بن ضمعج احلضرمي، من أهل الكوفة، أدرك اجلاهلية، يروي عن الصحابة، مات سنة ثالث وسبعني
أخربنا أبو الفتح : أخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران الفقيه، وإمساعيل بن عبيدة، وأبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد قالوا

حدثنا هناد، أخربنا أبو معاوية، عن األعمش، : لك بن أيب القاسم بإسناده إىل حممد بن عيسى بن سورة قالعبد امل
ال يؤم رجل يف سلطانه وال : " عن إمساعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .جيلس على تكرمته يف بيته إال بإذنه 
  .و موسىأخرجه أب. هذا حديث حسن

  أوس بن عابد

  .قتل يوم خيرب شهيداً: أخرجه أبو عمر خمتصراً وقال. ب أوس بن عابد

  أوس بن عبد اهللا

أبو أوس متيم بن حجر : أوس بن حجر األسلمي، وقيل: وقيل. ب د ع أوس بن عبد اهللا بن حجر األسلمي
  .الشاعر التميمي اجلاهلي كاسم.بفتحتني. أوس بن حجر: كنيته أبو متيم، وقال بعضهم: األسلمي، قيل
  .أسلم بعد قدوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وكان يسكن العرج: قال أبو عمر

مر يب رسول اهللا صلى : " روى إياس بن مالك بن أوس بن عبد اهللا، عن أبيه مالك، عن أبيه أوس بن عبد اهللا قال
ات بني اجلحفة وهرشى، ومها على مجل واحد، متوجهان إىل اهللا عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي اهللا عنه بقحداو

اسلك هبما حيث تعلم، فسلك هبما : مسعود، فقال: املدينة، فحملهما على فحل إبله وبعث معهما غالماً له امسه
يسم الطريق حىت أدخلهما املدينة، مث رد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسعوداً إىل سيده، وأمره أن يأمر أوساً أن 

  .إبله يف أعناقها قيد الفرس، وهو حلقتان، ومد بينهما مداً، فهي مستهم
وملا أتى املشركون يوم أحد أرسل غالمه مسعود بن هنيدة من العرج على قدميه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .خيربه هبم
  .ذكره ابن ماكوال عن الطربي
 عليه وسلم وأبا بكر كانا على مجل واحد والصحيح أهنما كانا أن رسول اهللا صلى اهللا: وكذا جاء يف هذا احلديث

  .على بعريين
  .أخرجه الثالثة

  أوس بن عرابة



  .د ع أوس بن عرابة األنصاري
روى نافع عن ابن عمر أنه عرض على النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد، فاستصغره، فرده، ورد معه زيد بن 

  .ج، كذا قاله ابن منده وأبو نعيمثابت، وأوس بن عرابة، ورافع بن خدي
استصغره النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد فرده، وهذا : عرابة بن أوس بن قيظي وقال: وأما أبو عمر فإنه ذكره

  .أصح
  .ويذكر يف عرابة إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أوس بن عوف الثقفي

قدم يف الوفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويف سنة تسع سكن الطائف، و. ب د ع أوس بن عوف الثقفي
  .ومخسني، قاله حممد بن سعد كاتب الواقدي، نقله ابن منده وأبو نعيم

  .وهو أوس بن حذيفة فنسبه إىل جده، وقد تقدم الكالم عليه يف أوس بن حذيفة: قال أبو نعيم
 سامل، أحد الوفد الذين قدموا بإسالم ثقيف على النيب أوس بن حذيفة الثقفي، حليف هلم من بين: وقال أبو عمر

  .صلى اهللا عليه وسلم مع عبد ياليل بن عمرو، فأسلموا، وأسلمت ثقيف كلها
  .أخرجه الثالثة

  أوس بن عوف

  .مات سنة تسع ومخسني. د أوس بن عوف الثقفي
علهما اثنتني يف ترمجتني ومها واحد؟ أخرج ابن منده هذه الترمجة، وهي األوىل اليت قبلها؛ فال أدري ألي معىن ج

وليس فيه ما يشكل وال خيفى على أحد، وال شك أنه سهو، ولوال أين ال أترك ترمجة مما ذكروه لتركت هذه 
  .وأمثاهلا

  أوس بن الفاتك

  .الفائد بالدال، وقيل الفاكه: وقيل. ب س أوس بن الفاتك
وقتل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : بن إسحاق وقال حممد: ذكره عبدان على الشك، قال: قال أبو موسى

وروى عن مشيخة له أن أوس بن . أوس بن فائد: عليه وسلم يوم خيرب، مث من بين أوس، مث من بين عمرو بن عوف
  .الفاتك من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل يوم خيرب، هكذا قاله أبو موسى

فاكه، : األوس، قتل يوم خيرب شهيداً، فقد اختلفا يف اسم أبيه فقيل أوس بن الفاكه األنصاري من: وقال أبو عمر
  .فائد: فاتك، وقيل: وقيل

  .واهللا أعلم أخرجه أبو موسى وأبو عمر

  أوس بن قيظي



كباثة وعبد اهللا، : شهد أحداً هو وابناه. د أوس بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة األنصاري احلارثي
  .وس أحداً مع أبيه وأخويه، استصغره رسول اهللا فرده يومئذ، هذا كالم أيب عمرومل حيضر عرابة بن أ

  .وأخرجه أبو موسى فيما استدركه على ابن منده
أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد، أخربنا أبو طاهر حممد بن أمحد بن عبد الرحيم، أخربنا أبو 

بو عبد اهللا حممد بن احلسني الطربكي، أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عيسى حممد بن حبان أبو الشيخ، أخربنا أ
مر شاس بن : الدامغاين، أخربنا سلمة بن الفضل، أخربنا حممد بن إسحاق، حدثين الثقة، عن زيد بن أسلم قال

حاب قيس، وكان شيخاً قد عسا، عظيم الكفر، شديد الضغن على املسلمني شديد احلسد هلم، على نفر من أص
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األوس واخلزرج يف جملس قد مجعهم يتحدثون فيه، فغاظه ما رأى من مجاعتهم 

قد اجتمع مأل بين : وألفتهم وصالح ذات بينهم على اإلسالم، بعد الذي كان بينهم من العداوة يف اجلاهلية، فقال
 ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم هبا من قرار؛ فأمر فىت شاباً من هبذه البالد، ال، واهللا -يعين األوس واخلزرج  -قيلة 

فاعمد فاجلس إليهم، مث ذكرهم يوم بعاث وما كان فيهم، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا : يهود كان معه، قال
  .فيه من األشعار، وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه األوس واخلزرج؛ ففعل

أوس بن قيظي أحد بين : ا وتفاخروا حىت تواثب رجالن من احليني على الركبفتكلم القوم عند ذلك، فتنازعو
إن شئتم واهللا رددناها : حارثة بن احلارث بن أوس، وجبار بن صخر أحد بين سلمة، فتقاوال، مث قال أحدمها لصاحبه

احلرة فخرجوا  :قد فعلنا، السالح السالح، وموعدكم الظاهرة، والظاهرة: اآلن جذعة، وغضب الفريقان وقالوا
  .إليها، وجتاور الناس، فانضمت األوس بعضها إىل بعض على دعوهتم اليت كانوا عليها يف اجلاهلية

يا : " فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرج إليه فيمن معه من املهاجرين من أصحابه، حىت جاءهم فقال
أظهركم بعد أن هداكم اهللا تعاىل إىل اإلسالم، وأكرمكم به، معشر املسلمني، اهللا اهللا، أبدعوى اجلاهلية وأنا بني 

؟ فعرف القوم " وقطع عنكم أمر اجلاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألف بينكم، ترجعون إىل ما كنتم عليه كفاراً 
أهنا نزعة من الشيطان، وكيد من عدوهم هلم، فألقوا السالح من أيديهم، وبكون وعانق الرجال من األوس 

اخلزرج بعضهم بعضاً، مث انصرفوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سامعني مطيعني، وأطفأ اهللا عنهم كيد و
  .ساش بن قيس: عدوهم وعدو اهللا

قل يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا واهللا شهيد على ما تعملون، : " فأنزل اهللا تعاىل يف شاس بن قيس وما صنع
  .إىل آخر اآلية" ون عن سبيل اهللا من آمن قل يا أهل الكتاب مل تصد

وأنزل يف أوس بن قيظي وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا عما أدخل عليهم 
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم : " شاس بن قيس من أمر اجلاهلية

  " .عذاب عظيم : " ت إىل قوله تعاىلاآليا" كافرين 
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  أوس أبو كبشة



سليمان، وهو دوسي، ذكره ابن إسحاق فيمن : ع أوس أبو كبشة، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقيل
  .شهد بدراً

  .أخرجه أبو نعيم وحده خمتصراً

  أوس بن مالك األشجعي

  .يف حديث رواه مكي بن إبراهيم، أخرجه ابن منده خمتصراًله ذكر . د أوس بن مالك األشجعي

  أوس بن مالك

  .أبا السائب، شهد أحداً فيما ذكره أبو حفص بن شاهني: س أوس بن مالك بن قيس بن حمرث بن احلارث يكىن
  .أخرجه ابو موسى خمتصراً

  أوس بن حمجن

  .ى اهللا عليه وسلم إىل املدينة مهاجراًأسلم بعد أن قدم رسول اهللا صل. س أوس بن حمجن أبو متيم األسلمي
كذا ذكره ابن شاهني، وإمنا هو أوس بن حجر، وقد ذكروه يف كتبهم، وأعاده ابن شاهني على الصواب، ويقال 

  .حجر بالفتح، قاله أبو موسى، وقد تقدم يف أوس بن عبد اهللا بن حجر: فيه
  .أخرجه أبو موسى

  أوس املرئي

  .قيسس أوس املرئي من بين امرئ ال
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أيب، وكنت مستسرة يف : " روت ابنته أم مجيل بنت أوس املرئية اليت قالت

، " أحلق عنها زي اجلاهلية، وائتين هبا : " اجلاهلية، وعلى ذوائب يل وقنزعة، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعا يل، وبارك علي، ومسح يده على فذهب يب أيب وحلق عين زي اجلاهلية، وردين إىل 

  .رأسي
  .أخرجه أبو موسى، ونقله عن أيب حممد عبدان بن حممد بن عيسى

  أوس بن معاذ

بدري، استشهد يوم بئر معونة، قاله حممد بن إسحاق، ورواه أبو األسود . د ع أوس بن معاذ بن أوس األنصاري
  .عن عروة

  .أبو نعيمأخرجه ابن منده و

  أوس بن املعلى



أوس بن املعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد بن ثعلة بن عدي بن مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن 
مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج له وإلخوته صحبة، ومنهم من شهد بدراً، وترد أخبارهم يف مواضعها إن شاء 

  .اهللا تعاىل
  .ذكره الكليب

  أوس بن معري

ب د ع أوس بن معري بن لوذان بن ربيعة بن عريج بن سعد بن مجح، أبو حمذورة القرشي اجلمحي مؤذن رسول اهللا 
  .صلى اهللا عليه وسلم مبكة بعد الفتح، غلبت عليه كنيته

مسرة ويرد هناك إن شاء اهللا : وقد اختلف يف امسه، فقيل ما ذكرناه، وهو قول ابن منيع عن الزبري بن بكار، وقيل
عاىل، وقيل إن أوساً اسم أخي أيب حمذورة وفيه نظر، واألول أكثر، والصحيح أن أخاه امسه أنيس، قتل يوم بدر ت

  .أوساً، مثل الزبري، وال عقب هلما: قاله الزبري وهشام الكليب وغريمها، ومسي هشام أبا حمذورة. كافراً
  .عة بن سعد بن مجحوورث األذان عن أيب حمذورة مبكة إخوهتم من بين سالمان بن ربي

يا عم، أال تأخذ من : رأيت أبا حمذورة صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وله شعر، قلت: " قال ابن حمرييز
  " .ما كنت آلخذ شعراً مسح عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودعا فيه بالربكة : شعرك؟ فقال
  .أخرجه الثالثة

  أوس بن املنذر

استشهد يوم أحد، قاله ابن إسحاق . ن بين عمرو بن مالك بن النجار األنصاري النجاريد ع أوس بن املنذر م
  .وعروة بن الزبري

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أوس بن يزيد

  .أوس بن يزيد بن أصرم: شهد العقبة من بين النجار: قال ابن شهاب. ع س أوس بن يزيد بن أصرم األنصاري
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  سأو

كنا نعد الرياء يف زمن النيب صلى اهللا عليه : " أوس، غري منسوب، ذكره ابن قانع، روى عنه ابنه يعلى أنه قال
  " .وسلم الشرك األصغر 

  .ذكره ابن الدباغ األندلسي

  أوسط بن عمرو البجلي



  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يره. د ع أوسط بن عمرو البجلي
اده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا عبد الرمحن بن مهدي، عن معاوية بن صاحل، عن أخربنا ابو ياسر بإسن

قدمت املدينة بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بعام، فألفيت أبا بكر : " سليم بن عامر، عن أوسط البجلي قال
  .احلديث" . قام فينا رسول اهللا عام األول : خيطب الناس، فقال

  .ن منده وأبو نعيمأخرجه اب

  أوىف بن عرفطة

  .له وألبيه عرفطة صحبة، واستشهد أبوه يوم الطائف. ب أوىف بن عرفطة
  .أخرجه أبو عمر

  أوىف بن موله

  .ب د ع أوىف بن موله التميمي العنربي، من بين العنرب بن عمرو بن متيم، له صحبة، يعد يف البصريني
أتيت النيب صلى : بن موله، عن أبيه عن جده عن أوىف بن موله قال روى حديثه منقذ بن حصني بن حجوان بن أوىف

وأقطع ساعدة رجالً منا بئراً بالفالة، وأقطع . وابن السبيل أول ريان: اهللا عليه وسلم فأقطعين الغميم، وشرط علي
  .يف األدمي إياس بن قتادة العنربي اجلابية، وهي دون اليمامة، وكنا أتيناه مجيعاً، وكتب لكل رجل منا بذلك

  .أخرجه الثالثة

  أويس بن عامر

د ع أويس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن مسعدة بن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن ردمان بن 
  .ناجية بن مراد املرادي، مث القرين الزاهد املشهور، هكذا نسبه ابن الكليب

  .هو من كبار تابعيهاأدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يره، وسكن الكوفة، و
كان حمدث يتحدث بالكوفة فإذا فرغ من حديثه تفرقوا، ويبقى رهط فيهم : روى أبو نضرة، عن أسري بن جابر قال

هل تعرفون رجالً كان جيالسنا : رجل يتكلم بكالم ال أمسع أحداً يتكلم بكالمه، فأحببته، ففقدته، فقلت ألصحايب
نعم، فانطلقت معه : أو تعرف منزله؟ قال: نا أعرفه؛ ذاك أويس القرين، قلتنعم أ: كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم

وكان أصحابه يسخرون منه : قال. العري: يا أخي ما حبسك عنا؟ فقال: حىت جئت حجرته، فخرج إيل فقلت
ج عليهم، فلم أزل به حىت لبسه فخر: ال تفعل فإهنم يؤذونين، قال: خذ هذا الربد فالبسه، قال: قلت: ويؤذونه، قال

ما تريدون من هذا : قد ترى، فأتيت اجمللس فقلت: من ترى خدع عن برده هذا؟ فجاء فوضعه، وقال: فقالوا
  .الرجل؟ قد آذيتموه، الرجل يعرى مرة ويكتسي مرة، وأخذهتم بلساين

هل : مرفقضى أن أهل الكوفة وفدوا إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال ع
إن : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قال: فقال عمر: هاهنا أحد من القرنيني؟ فجاء ذلك الرجل، قال

أويس ال يدع باليمن غري أم، وقد كان به بياض، فدعا اهللا فأذهبه عنه إال مثل : رجالً يأتيكم من اليمن يقال له
  " .ر لكم الدينار أو الدرهم؛ فمن لقيه منكم فمروه فليستغف



كذا : مسعت عمر يقول: ما هذه بعادتك؟ قال: فأقبل ذلك الرجل حىت دخل عليه قبل أن يأيت أهله، فقال أويس
  .ال أفعل حىت جتعل يل عليك أنك ال تسخر يب وال تذكر قول عمر ألحد فاستغفر له: وكذا فاستغفر يل، قال

حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي، وحممد : حلجاج، قالأخربنا أبو الفرج بن حممود بن سعد بإسناده عن مسلم بن ا
حدثنا معاذ بن : حدثنا، واللفظ البن مثىن، قال: بن مثىن، وحممد بن بشار، قال إسحاق، أخربنا، وقال اآلخران

كان عمر بن اخلطاب إذا أتى أمداد اليمن : هشام، حدثين أيب عن قتادة، عن زرارة بن أوىف، عن أسري بن جابر قال
من مراد مث من : نعم، قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: أفيكم أويس بن عامر؟ حىت أتى على أويس فقال: هلمسأ

نعم، قال : لك والدة؟ قال: نعم، قال: كان بك برص، فربأت منه إال موضع درهم؟ قال: نعم، قال: قرن؟ قال
مع أمداد أهل اليمن من مراد مث من  يأيت عليكم أويس بن عامر: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

قرن، كان به برص فربأ منه إال موضع درهم، له والده هو هبا بر، لو أقسم على اهللا ألبره؛ فإن استطعت أن يستغفر 
: أال أكتب لك إىل عاملها؟ قال: الكوفة، قال: أين تريد؟ قال: ، فاستغفر يل، فاستغفر له، فقال له عمر" لك فافعل 
  .اء الناس أحب إيلأكون يف غرب

تركته رث البيت قليل : فلما كان من العام املقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر، فسأله عن أويس، قال: قال
يأيت عليك أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، مث من : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: املتاع قال

ال موضع درهم، له والده هو هبا بر؛ لو أقسم على اهللا ألبره، فإن استطعت مراد مث من قرن، كان به برص فربأ منه إ
لقيت : أنت أحدث عهداً بسلف صاحل فاستغفر يل، قال: استغفر يل، قال: فأتى أويساً فقال" أن يستغفر لك فافعل 

  .نعم، فاستغفر له: عمر؟ قال
من أين ألويس هذه : كلما رآه إنسان قال وكسوته بردة فكان: ففطن له الناس، فانطلق على وجهه، قال أسري

  .الربدة؟
  .قتل أويس القرين يوم صفني مع علي: قال هشام الكليب

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  باب اهلمزة مع الياء وما يثلثهما

  إياد أبو السمح

إال حمل بن خليفة، موىل النيب صلى اهللا عليه وسلموهو مذكور بكنيته، مل يرو عنه فيما علمت . ب إياد أبو السمح
  .وسنذكره يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه أبو عمر

  إياس بن أوس

  .نسبه هكذا ابن منده وأبو نعيم: ب د ع إياس بن أوس بن عتيك بن عمرو األنصاري األشهلي
احلارث إياس بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد األعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم بن : وأما أبو عمر فإنه قال

ويقال فيه : بن اخلزرج بن عمرو، وهو النبيت بن مالك بن األوس، وزعوراء بن جشم أخو عبد األشهل، قال
: عبد األعلى، وقيل: األنصاري األشهلي، وهذا أصح، وكذلك نسبه ابن الكليب وابن حبيب؛ إال أن أبا عمر قال



  .عبد األعلم، والصحيح عبد األعلم
إسحاق من راوية يونس والبكائي وسلمة بن الفضل، وجعله ابن إسحاق من بين عبد  استشهد يوم أحد، قاله ابن

ومن بين عبد األشهل، وذكر مجاعة منهم : األشهل، وتناقض قول فيه؛ ألنه قال يف تسمية من استشهد يوم أحد قال
 عبد األشهل، فذكر ومن أهل راتج وهو حصن باملدينة، فهذا يدل على أن أهل راتج غري بين: ومن حلفائهم، مث قا

إياس بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد األعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم بن عبد األشهل، فجعله من أهل 
راتج، واجلميع قد جعلوا أهل راتج ولد زعوراء بن جشم أخي عبد األشهل بن جشم، وإمنا ابن إسحاق جعلهم يف 

شهل، وهو جعل هذا زعوراء بن جشم بن عبد األشهل، وزعوراء أول كالمه منهم، ويف آخر كالمه من بين عبد األ
بن عبد األشهل هو ابنه لصلبه ليس بينهما جشم وال غريه؛ فلو كان بينهما أب آخر لقلنا إهنم اختلفوا فيه كغريه، 

  .وإمنا هو ابنه لصلبه، وهذا تناقض ظاهر، والصحيح أنه من زعوراء أخي عبد األشهل
  .قتل يوم اخلندق، واألول أصح: إنه استشهد بأحد، وقال ابن الكليب: بةوقال عروة وموسى بن عق

  .أخرجه الثالثة
  .بالتاء فوقها نقطتان، والياء حتتها نقطتان، وآخره كاف: عتيك

  إياس بن البكري

ب د ع إياس بن البكري بن عبد ياليل بن ناشب بن غرية بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية 
  .بن مدركة بن إلياس الكناين الليثي، حليف بين عيد بن كعب بن لؤي

شهد بدراً، وأحداً، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان من السابقني إىل اإلسالم، 
الد حممد بن أسلم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دار األرقم، وكان من املهاجرين األويل، وإياس هذا هو و

  .إياس بن بكري، يروي عن ابن عباس، وتويف إياس سنة أربع وثالثني
إياس، وعاقل، وعامر، وخالد بنو البكري، شهدوا كلهم بدراً، وترد أمساؤهم يف مواضعها إن : وكانوا أربعة إخوة

  .شاء اهللا تعاىل
  .أخرجه الثالثة

  إياس بن ثعلبة

إنه بلوي وهو حليف بين : اري احلارثي، أحد بين احلارث بن اخلزرج، وقيلب د ع إياس بن ثعلبة، أبو أمامة األنص
  .حارثة، وهو ابن أخت أيب بردة بن نيار، روى عنه ابنه عبد اهللا، وحممود بن لبيد، وعبد اهللا بن كعب بن مالك

من : " قالروى معبد بن كعب، عن أخيه عبد اهللا بن كعب، عن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وإن : " وإن كان شيئاً يسرياً؟ قال: قالوا" . وأوجب له النار . اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم اهللا عليه اجلنة

  " .كان قضيباً من أراك 
  " .البذاذة من اإلميان : " وروى عنه أيضاً ابنه عبد اهللا وحممود بن لبيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .ف النيب صلى اهللا عليه وسلم من أحد، فصلى عليهوتويف منصر
رواية من روى عنه مرسلة؛ فإن عبد اهللا بن كعب مل يدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وأما حممود بن لبيد، : قلت

إنه قتل يوم أحد؛ وأما عبد اهللا بن إياس فلم يذكره أحد منهم يف : فولد بعد وفاة إياس على قول من يقول



إنه قتل يوم أحد؛ على أن الصحيح أنه مل تكن وفاته مرجع رسول اهللا صلى اهللا : هذا رد على من يقولالصحابة، و
عليه وسلم من أحد، وإمنا كانت وفاة أمه عند منصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بدر، فصلى النيب صلى 

يه وسلم إىل بدر، فأراد اخلروج معه فقال اهللا عليه وسلم عليها، وكانت مريضة عند مسري رسول اهللا صلى اهللا عل
، فأقام، فرجع رسول اهللا وقد توفيت، فصلى عليها؛ فمنعه " أقم على أمك : " له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .مرضها من شهود بدر

من : " بةومما يقوي أنه مل يقتل بأحد أن مسلماً روى يف صحيحه بإسناده عن عبد اهللا بن كعب عن ايب أمامة بن ثعل
  .احلديث، فلو كان منقطعاً مل يسمعه عبد اهللا من أيب أمامة، ومل خيرجه مسلم يف الصحيح" اقتطع حق مسلم 
  .أخرجه الثالثة

  إياس بن رباب

د إياس بن رباب املزين، جد معاوية بن قرة، روي يوسف بن املبارك، عن ابن إدريس، عن خالد بن أيب كرمية، عن 
يه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث أباه جد معاوية، إىل رجل أعرس بامرأة أبيه، فضرب معاوية بن قرة، عن أب
  .عنقه، ومخس ماله

هذا صحيح، كان ابن إدريس أسنده لقوم : وقال حيىي بن معني: هذا غريب من هذا الوجه، قال: قال ابن منده
  .وأرسله آلخرين
  .أخرجه ابن منده

معاوية املزين بإسناده عن عبد اهللا بن الوضاح عن عبد اهللا بن إدريس، عن خالد،  وقال أبو نعيم يف ترمجة إياس بن
عن معاوية بن قرة، عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه إىل رجل أعرس بامرأة أبيه فقتله ومخس ماله، 

تأخرين هذا احلديث عن أخرج بعض امل: فأخرج أبو نعيم هذا احلديث يف ترمجة إياس بن معاوية بن قرة، وقال
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث " يوسف بن املبارك عن ابن إدريس، عن خالد، عن معاوية بن قرة، عن أبيه 

فجعله يف ترمجة إياس بن رباب جد معاوية بن قرة، وجد معاوية هو " أباه، جد معاوية، إىل رجل أعرس بامرأة أبيه 
  .يف هذا احلديث غري متابع عليهإياس بن هالل بن رباب، وذكر جده 

الصحيح ما قاله أبو نعيم، فإن إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هالل بن رباب بن عبيد بن سواءة بن : قلت
سارية بن ذبيان بن حمارب بن سليم بن أوس بن عمرو بن أد، وولد عثمان وأوس ابين عمرو، وهم مزينة، نسبوا إىل 

  .ةأمهم زينة بنت كلب بن وبر

  إياس بن سهل

  .عداده يف املدنيني يف األنصار. د ع إياس بن سهل اجلهين
مسعت من حدثين عن إياس بن : روى ابن منده بإسناده عن سعيد بن سلمة بن أيب احلسام، عن موسى بن جبري قال

، وتعمل لسانك حتب هللا، وتبغض هللا: " يا رسول اهللا، أي اإلميان أفضل؟ قال: قال معاذ: سهل اجلهين أنه كان يقول
  " .فيذكر اهللا 
ذكره، يعين إياس بن سهل، يف الصحابة، وهو فيما أراه من التابعني، وروايته عن معاذ تدل على أنه : قال أبو نعيم



  .تابعي، وذكرا مجيعاً احلديث عن أيب حازم، عن إياس بن سهل األنصاري الساعدي
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  إياس بن شراحيل

امرؤ القيس بن بكر بن احلارث بن معاوية، وفد إىل النيب صلى : ن شراحيل بن قيس بن يزيد الذائد، وامسهإياس ب
  .اهللا عليه وسلم ذكره أبو بكر بن مفور األندلسي على أيب عمر

  إياس بن عبد األسد

  .قاله ابن عفري. له ذكر يف الصحابة، شهد فتح مصر واختط هبا داراً. د إياس بن عبد األسد، حليف بين زهرة
  .أخرجه ابن منده

  .إياس بن عبد اهللا

  .روى عنه عبد اهللا بن يسار أبو مهام. ب د ع إياس بن عبد اهللا، أبو عبد الرمحن الفهري
أخربنا اخلطيب أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر، بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، عن محاد بن سلمة، عن 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : بد اهللا بن يسار أيب مهام، عن أيب عبد الرمحن الفهري، قاليعلى بن عطاء، عن ع
وسلم يف يوم قائظ شديد احلر، فنزلنا حتت ظالل الشجر، فلما زالت الشمس أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .وذكر احلديث بطوله. يا رسول اهللا، حان الرحيل: يف فسطاطه فقلت
  .امسه إياس بن عبد اهللا، وشهد حنيناً: راهيم بن املنذر احلزاميقال إب

  .أخرجه الثالثة
  .إياس بن منده، واهللا أعلم: إال أن أبا عمر قال

  إياس بن عبد اهللا الدوسي

هو مدين له : املزين، واألول أكثر سكن مكة، وقال أبو عمر: وقيل. ب د ع إياس بن عبد اهللا بن أيب ذباب الدوسي
  .اختلف يف صحبته: قال ابن منده وأبو نعيمصحبة، و

أخربنا عبد الوهاب بن أيب منصور الصويف، بإسناده عن سليمان بن األشعث، عن ابن أيب خلف، وأمحد بن عمرو 
أخربنا سفيان، عن الزهري، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر، عن إياس بن عبد اهللا بن أيب ذباب : بن السرح، قاال

  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول: قال

ذئر النساء على أزواجهن، : ال تضربوا إماء اهللا عز وجل، فجاء عمر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال" 
لقد : " فرخص يف ضرهبن، فأطاف بآل رسوم اهللا نساء كثري يشكون أزواجهن، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  " .واجهن، ليس أولئك خبياركم طاف بآل حممد نساء كثري يشكون أز



  .أخرجه الثالثة
  .اجترأن على أزواجهن ونشزن عليهم: ذئر النساء أي: قوله

  إياس بن عبد

أبو الفرات، كويف، تفرد بالرواية عنه أبو املنهال عبد الرمحن بن : ب د ع إياس بن عبد أبو عوف املزين، وقيل
  .مطعم

حدثنا قتيبة، أخربنا داود بن عبد : وا بإسنادهم إىل حممد بن عيسى، قالأخربنا إمساعيل، وإبراهيم، وأبو جعفر قال
الرمحن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أيب املنهال، عن إياس بن عبد املزين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن 

  .بيع املاء
نعم، سألت عبد اهللا بن : يعرف؟ قال إياس بن عبد املزين، روى عنه أبو املنهال،: قلت لسفيان: قال علي بن املديين

  .هو جدي أبو أمي: الوليد عن عبد اهللا بن معقل بن مقرن عنه فقال
هو حجازي روى عنه أبو املنهال عبد الرمحن بن مطعم، وروى أبو املنهال هذا عن ابن عباس : وقال أبو عمر
صاحب إال عن أيب برزة األسلمي، وأكثر  وأما أبو املنهال سيار بن سالمة فال أعلم له رواية عن: والرباء، قال

  .كذا ذكره الثالثة. روايته عن أيب العالية الرياحي
  .عبد اهللا، وكلهم رووا عنه النهي عن بيع املاء: غري مضاف إىل اسم اهللا تعاىل، والذي ذكره الترمذي: إياس بن عبد

  إياس بن عدي

بن النجار، قتل يوم أحد شهيداً، ومل يذكره ابن  ب إياس بن عدي األنصاري النجاري، من بين عمرو بن مالك
  .إسحاق

  .أخرجه أبو عمر

  إياس أبو فاطمة

  .اسم أيب فاطمة أنيس، وقد تقدم ذكره: ابن أيب فاطمة، ويقال: د ع إياس أبو فاطمة، وقيل
م أيب عقيل قال ابن منده، بإسناده عن أمحد بن عصام، عن أيب عامر، هو العقدي، عن حممد بن أيب محيد، عن مسل

يا أبا عقيل، حدثين أيب أن النيب صلى اهللا : دخلت على عبد اهللا بن إياس بن أيب فاطمة فقال: موىل الزرقيني قال
  .فذكر احلديث" . أيكم حيب أن يصح فال يسقم؟ : " عليه وسلم قال

يد، عن عبد اهللا بن عن أبيه عن جده، وقد روى عن ابن أيب مح: ورواه ابن وهب عن ابن أيب محيد، فقال: وقال
  .إياس عن جده، وذكر اختالفاً على حممد بن أيب محيد، فتارة عن أبيه، وتارة عن أبيه عن جده

إياس هذا من التابعني، وجعله بعض املتأخرين، يعين ابن منده، يف الصحابة، وروى أبو نعيم حديث : قال أبو نعيم
عن أبيه عن جده، قال أبو : ن إياس بن أيب فاطمة، فقالابن وهب، عن ابن أيب محيد، عن مسلم، عن عبد اهللا ب

وأخرجه الواهم من حديث أيب عامر العقدي، عن ابن أيب محيد، عن مسلم، عن عبد اهللا بن إياس، عن أبيه، : نعيم
  .وأسقط ذكر جده يف الصحابة



دخلت على : ن أيب عقيل قالومما يبني ومهه رواية إسحاق بن راهويه، عن أيب عامر، عن حممد بن أيب محيد، ع: قال
بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " يا عقيل، حدثين أيب أن أباه أخربه قال: عبد اهللا بن إياس بن أيب فاطمة فقال

  .، فذكره مثل رواية ابن وهب، جموداً عن أبيه عن جده" جالس 
لى حممد بن أيب محيد تارة عن أبيه، وتارة ال مطعن على ابن منده؛ فإن الذي ذكره أبو نعيم من االختالف ع: قلت

عن جده، قد ذكره أبو عبد اهللا بن منده، وإمنا أورد ابن منده رواية أيب عامر اليت رواها أمحد بن عصام؛ لئال يراها 
من ال علم عنده، فيظنه قد أسقط صحابياً، فلما ذكرها ذكر االختالف فيها، وال حجة على ابن منده برواية ابن 

عن أيب عامر، وقوله عن أبيه عن جده؛ فإن األئمة ما زالوا كذلك يروي عنهم راو بزيادة رجل يف اإلسناد  راهويه
ويروي آخر بإسقاطه، وكتبهم مشحونة بذلك، ويكون االختالف على أيب عامر كاالختالف على حممد بن أيب 

ا االسم يف إياس وأنيس هلذا االختالف، محيد، ولوال خوف التطويل لذكرنا له أمثلة، ولعل أبا عمر ترك إخراج هذ
  .واهللا أعلم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  إياس بن قتادة

: " س إياس بن قتادة العنربي، أو الغربي، كذا ذكره أبو موسى على الشك، وذكر حديث أوىف بن موله أنه قال
رجالً  -يل أول ريان، وأقطع ساعدة وابن السب: أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقطعين الغميم، وشرط علي

اجلعونية، وأقطع إياس بن قتادة العنربي اجلابية، وهي دون اليمامة، وكنا أتيناه مجيعاً : بئراً بالفالة يقال هلا -منا 
  " .وكتب رجل منا بذلك يف أدمي 

: لغربي، ويف بعضهاوقع هذا النسب يف مواضع خمتلفة النسخ، ففي بعضها العنربي ويف بعضها ا: قال أبو موسى
  .العنزي، وال أحتققه، وكذلك أسامي املواضع املذكورة

  .أخرجه أبو موسى
الصحيح أنه عنربي من بين العنرب، ويقوي هذا أن ابن أوىف بن موله متيمي عنربي وساعدة عنربي أيضاً، : قلت

خل لرجل من غرب وهو بطن من وكلهم من بين العنرب، على عادهتم يف الوفادة، يفد من كل قبيلة مجاعة، فال مد
يشكر، ويشكر من ربيعة، وكذلك العنزي، إن فتحت النون أو سكنتها، فهو قبيلة من ربيعة أيضاً، والصحيح أنه 

  .عنربي

  إياس بن مالك

  .د ع إياس بن مالك بن أوس بن عبد اهللا بن حجر األسلمي
بعي وجلده أوس صحبة، وروى عن حممد بن أخرجه حممد بن إسحاق السراج يف الصحابة، وهو تا: قال ابن منده

إسحاق، هو السراج، عن حممد بن عباد بن موسى العكلي، عن أخيه موسى بن عباد، عن عبد اهللا بن يسار، عن 
" ملا هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر مروا بإبل لنا باجلحفة : " إياس بن مالك بن أوس األسلمي قال

  .وذكر احلديث
صخر بن مالك بن إياس بن مالك بن أوس بن عبد اهللا بن حجر، عن أبيه مالك، عن أبيه إياس عن أبيه مالك  ورواه

  .عليه وسلم وذكر احلديث، وقد تقدم يف أوس بن عبد اهللا بن حجر عن أبيه أوس بن حجر مر به النيب صلى اهللا



إياس ذكره بعض الوامهني يف الصحابة، وهو تابعي، وجلده أوس صحبة، وروى حديث : قال أبو نعيم يف هذا
السراج يف تارخيه عن حممد العكلي عن أخيه موسى، عن عبد اهللا بن يسار، عن إياس بن مالك بن األوس عن أبيه 

  .ملا هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلديث: قال
نسب الواهم خطأه إىل السراج، والسراج منه بريء؛ ألنه رواه على ما ذكرناه عن إياس بن مالك : قال أبو نعيم

  .عن أبيه مالك جموداً، وذكر أبو نعيم حديث صخر بن مالك املذكور أوالً مستدالً به على أن الصحبة ألوس
هو تابعي، فلم يبق عليه اعتراض إال أنه نسبه إىل السراج، ويف تاريخ :ابن منده احلديث أيضاً، وقال قد ذكر: قلت

  .السراج خالفة، وإال فهو قد أخرب أنه تابعي
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  إياس بن معاذ

  .ب د ع إياس بن معاذ األنصاري األوسي األشهلي
حدثين : علي البغدادي، بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قالأخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن 

ملا قدم أبو : احلصني بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن حممود بن لبيد، أخي بين عبد األشهل، قال
ش على احليسر أنس بن رافع مكة، ومعه فتية من بين عبد األشهل، فيهم إياس بن معاذ، يلتمسون احللف من قري

هل لك إىل خري مما جئتم : " قومهم من اخلزرج، مسع هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال
أنا رسول اهللا، بعثين إىل العباد، أدعوهم إىل أن يعبدو وال يشركوا به شيئاً، وأنزل : " وما ذاك؟ قال: ؟ قالوا" له 

  .ال عليهم القرآن، مث ذكر هلم اإلسالم، وت" علي الكتاب 
يا قوم، هذا واهللا خري مما جئتم له، فأخذ أبو احليسر حفنة من البطحاء : إياس بن معاذ، وكان غالماً حدثاً: فقال

دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغري هذا فسكت، وقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وضرب هبا وجه إياس وقال
  .وقعة بعاث بني األوس واخلزرج، مث مل يلبث إياس بن معاذ أن هلكعنهم، وانصرفوا إىل املدينة، فكانت 

فأخربين من حضره من قومه أهنم مل يزالوا يسمعونه يهلل اهللا ويكربه، وحيمده، ويسبحه حىت : قال حممود بن لبيد
اهللا مات، فكانوا ال يشكون أن قد مات مسلماً؛ قد كان استشعر اإلسالم يف ذلك اجمللس، حني مسع من رسول 

  .صلى اهللا عليه وسلم ما مسع يف ذلك اجمللس
  .أخرجه الثالثة

  .بفتح احلاء املهملة، وسكون الياء حتتها نقطتان، وبالسني املهملة وآخره راء: احليسر
  .بالغني املعجمة، وليس بشيء: بضم الباء املوحدة، وفتح العني املهملة، وآخره ثاء مثلثة، وقيل: وبعاث

  إياس بن معاوية

  .إياس بن معاوية املزين س ع

قال : روى يزيد بن هارون، عن حممد بن إسحاق، عن عبد الرمحن بن احلارث، عن إياس بن معاوية املزين قال
ال بد من قيام الليل ولو حلب ناقة، ولو حلب شاة، وما كان بعد عشاء اآلخرة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .فهو من الليل 



خالد بن أيب كرمية، عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه إىل رجل وروى أيضاً حديث 
  .أعرس بامرأة أبيه، فقتله ومخس ماله

  .وذكر أبو نعيم هنا الرد على ابن منده، وقد نقلنا قوله يف إياس بن رباب، فال حاجة إىل ذكره هنا
قد ذكره الطرباين وأبو : لى ابن منده، وذكر حديث قيام الليل، وقالوأخرج أبو موسى إياس بن معاوية مستدركاً ع

وأظن إياس هذا هو ابن معاوية بن قرة وهو يروي عن أنس بن مالك وعن التابعني؛ وإمنا : نعيم يف الصحابة قال
  .الصحبة جلده قرة دون أبيه

املوصوف بالذكاء، وتويف سنة  واحلق هو الذي قاله أبو موسى، وهذا إياس هو الذي كان قاضي البصرة: قلت
  .إحدى وعشرين ومائة، واهللا أعلم

  إياس بن ودقة

ب س ع إياس بن ودقة األنصاري، من بين سامل بن عوف بن اخلزرج، روى موسى بن عقبة عن ابن شهاب، يف 
  .تسمية من استشهد من يوم اليمامة من بين سامل إياس بن ودقة

  .أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم، وأبو موسى
والصحيح : رأيت يف نسخة مكتوبة عن أيب نعيم فوق ودقة فاء كأنه أماله بالفاء، قال أبو موسى: وقال أبو موسى

  .والصواب عندي بالفاء، واهللا أعلم: قلت. فيه القاف

  أيفع بن عبد الكالعي

  .ذكره أبو بكر اإلمساعيلي وعبدان بن حممد يف الصحابة. أيفع بن عبد الكالعي الشامي
أيفع : تويف أيفع بن عبد سنة ست ومائة، وقال أبو الفتح األزدي املوصلي: مسعت حممد بن املثىن يقول: عبدانفقال 

فإن صح فهما : وقيل عن أيفع عن عبد اهللا بن عمر قال. بن عبد كالل له صحبة، روى عنه صفوان بن عمرو
  .اثنان

اً، أخربنا حممد بن عبد الواحد احملدث، أخربنا إبراهيم أخربنا أبو موسى حممد بن عمر كتابة، أخربنا أبو زكرياء إذن
بن عامر العلوي، إمام جامع بسطام، أخربنا والدي عامر ب حممد، أخربنا أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي، 
: أخربين أبو عبد اهللا الصويف أمحد بن احلسن، أخربنا احلكم بن موسى، أخربنا الوليد عن صفوان بن عمرو قال

إذا أدخل اهللا تعاىل أهل " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عت أيفع بن عبد الكالعي على منرب محص يقولمس
: لبثنا يوماً أو بعض يوم، قال: كم لبثتم يف األرض عدد سنني؟ قالوا: يا أهل اجلنة: اجلنة اجلنة وأهل النار النار، قال

يا أهل النار، كم لبثتم يف : جنيت، امكثوا خالدين خملدين، مث يقولنعم ما اجترمت يف يوم أبو بعض يوم رضواين و
بئس ما اجترمت يف يوم أو بعض يوم، غضيب وسخطي، امكثوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم قال: األرض عدد سنني؟ قالوا

 تكلمون، فيكون اخسئوا فيها وال: ربنا، أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظاملون، فيقول: فيها خالدين خملدين، فيقولون
  " .ذلك آخر عهدهم بكالم رهبم عزل وجل 

  .أخرجه أبو موسى

  إمياء بن رحضة



ب د ع إمياء بن رحضة بن خربة بن خفاف بن حارثة بن غفار، سيد غفار يف زمانه، ووافدهم، كان يسكن غيقة 
أسلم قبيل احلديبية، وله والبنه : من ناحية السقيا، مث انتقل إىل املدينة فاستوطنها قبيل احلديبية، وقال أبو عمر

  .خفاف صحبة
أخربنا عبد اهللا بن أمحد بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، عن سليمان بن املغرية، عن محيد بن هالل عن عبد اهللا بن 

خرجنا مع قومنا غفار، وكانوا حيلون الشهر احلرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمي، : " الصامت، عن أيب ذر قال
فجئنا قومنا غفاراً فأسلم نصفهم، قبل أن يقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، فكان : وفيه. المهوذكر إس

  " .يؤمهم إمياء بن رحضة وكان سيدهم 
  .أخرجه الثالثة

  أمين بن خرمي

ة ب د ع أمين بن خرمي بن فاتك بن األخرم بن شداد بن عمرو بن الفاتك بن القليب بن عمرو بن أسد بن خزمي
  .األسدي، وأمه الصماء بنت ثعلبة بن عمرو بن حصني بن مالك األسدية

أسلم أمين بن خرمي مع أبيه : أسلم يوم الفتح، وهو غالم يفاع، وروى عن أبيه وعمه، ومها بدريان، وقالت طائفة
  .يوم الفتح؛ قال أبو عمر والصحيح أن أباه شهد بدراً، وهو شامي األصل، نزل الكوفة

أخربنا إمساعيل بن عبيد، وإبراهيم بن حممد، وعبيد اهللا . شعيب وفاتك بن فضالة وأبو إسحاق السبيعيروى عنه ال
حدثنا أمحد بن منيع، حدثنا مروان بن معاوية أخربنا سفيان، عن زياد : بن أمحد، بإسنادهم عن أيب عيسى قال

أيها الناس، عدلت شهادة : " وسلم قال األسدي، عن فاتك بن فضالة، عن أمين بن خرمي أن النيب صلى اهللا عليه
  " .فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول الزور " ، مث قرأ " الزور اإلشراك باهللا 

حدثنا رمحويه أخربنا : وأخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن الطربي، بإسناده إىل أمحد بن علي بن املثىن قال
ملا قاتل مروان، هو ابن احلكم، الضحاك بن قيس، أرسل : الشعيب، قال صاحل بن عمر، عن مطرف، عن عامر هو

إن أيب وعمي شهدا بدراً، وإهنما عهدا إيل أن ال أقاتل أحداً يشهد أن : إنا حنب أن تقاتل معنا قال: إىل أمين بن خرمي
  " :الوافر : " أنشأ يقولاذهب، ووقع فيه، وسبه ف: ال إله إال اهللا؛ فإن جئتين برباءة من النار قاتلت معك، قال

  على سلطان آخر من قريش... ولست مقاتالً رجالً يصلي 
  معاذ اهللا من سفه وطيش... له سلطانه وعلي إمثي 

  فلست بنافعي ما عشت عيشي... أأقتل مسلماً يف غري جرم؟ 
  .عن أبيه وعمه روى أمين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأما أنا فما وجدت له رواية إال: قال الدارقطين
  .أخرجه الثالثة

  أمين بن عبيد

ب د ع أمين بن عبيد بن عمرو بن بالل بن أيب احلرباء بن قيس بن مالك بن سامل بن غنم بن عوف بن اخلزرج، 
وهو ابن أم أمين حاضنة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويرد ذكرها عند امسها، وهو أخو أسامة بن زيد بن حارثة ألمه، 

  "الطويل : " هو الذي عين العباس بن عبد املطلب بقوله: م حنني؛ قاله ابن إسحاق، وقالاستشهد يو



  وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا... نصرنا رسول اهللا يف الدين سبعة 
  مبا مسه يف الدين ال يتوجع... وثامننا القى احلمام بنفسه 

رث بن عبد املطلب وأسامة بن زيد؛ هؤالء من العباس، وعلي، والفضل بن عباس، وأبو سفيان بن احلا: والسبعة
  .فأبو بكر، وعمر رضي اهللا عنهم أمجعني: أهل بيته، وأما غريهم
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يقطع إال يف مثن اجملن وكان مثن اجملن يومئذ ديناراً، وهذا : روى عنه جماهد وعطاء

  .حديث مرسل؛ فإن جماهداً وعطاء مل يدركا أمين
: كان أمين على مطهرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويعاطيه حاجته، وألمين ابن يقال له: ل ابن إسحاقوقا

  .احلجاج بن أمين، له خرب مع عبد اهللا بن عمر
  .أخرجه الثالثة

  أمين بن يعلى

  .د ع أمين بن يعلى أبو ثابت الثقفي
أنيسة، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب، عن  روى العالء بن هالل، عن عبيد اهللا بن عمرو، عن زيد بن أيب
من سرق شرباً من األرض، أو غلة جاء حيمله يوم : " أمين بن يعلى أيب ثابت، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  " .القيامة على عنقه إىل أسفل األرضني 
بن معبد، يف مجاعة، عن عبيد اهللا بن عمرو،  وقد مسعته أنا من إمساعيل، ورواه عمرو بن زرارة، وعلي: قال عبيد اهللا

  .عن إمساعيل، عن الشعيب، عن أمين عن يعلى بن مرة الثقفي
  .وذكر احلديث

أمين : هذا احلديث فيه نظر؛ ألن أمين هذا ليس بصحايب، وإمنا هو تابعي كويف موىل بين ثعلبة؛ قال البخاري: قلت
بن مرة روى عنه أبو يعفور، ومثله قال ابن أيب حامت، واحلاكم أبو  أبو ثابت موىل بين ثعلبة مسع ابن عباس، ويعلى

  .أمحد، واحلديث يرويه أبو يعفور عن أيب ثابت، عن يعلى بن مرة، فصحف عن بابن، ويقع الغلط مثل هذا كثرياً
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ...أمين

  . ترمجة أبرهةقدم من الشام إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذكرناه يف. س أمين
  .أخرجه أبو موسى

  أيوب بن بشري

  .ذكره عبدان وابن شاهني يف الصحابة. س أيوب بن بشري األنصاري
  :روى حممد بن حيىي بن حبان، عن أيوب بن بشري األنصاري أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



، فمكث ما شاء اهللا، " ليك أن تفعل ال ع: " قد مجعت على أن أجعل ثلث صاليت دعاء لك وصالة عليك، قال" 
فمكث ما شاء اهللا " ال عليك أن تفعل : " يا رسول اهللا، بل نصف صاليت صالة عليك ودعاء لك، فقال: مث قال

إذن : " إين قد أمجعت أن أجعل صاليت كلها صالة ودعاء لك، قال: تعاىل، مث قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .مهك من أمر دنياك وآخرتك يكفيك اهللا تعاىل ما أ

وروى حيىي بن محزة، والفرج بن فضالة، عن حممد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أيوب بن بشري األنصاري 
  " .أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

أبو سليمان املعاوية، عن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، : يأيوب بن بشري األنصار: قال ابن أيب حامت: قال أبو موسى
روى عنه الزهري؛ فإذن هذا األخري ليس بصحايب؛ فأما األول فالظاهر أنه صحايب؛ على أن ذلك احلديث يروي أن 

  .غريه قاله للنيب صلى اهللا عليه وسلم
بيه أن رجالً قال للنيب صلى اهللا عليه رواه أيب بن كعب، وأبو هريرة، ورواه حممد بن حيىي بن حبان عن أ: قلت
  .وسلم

أخربنا أبو الفرج حيىي بن حممود بن سعد، أخربنا أبو عدنان حممد بن أيب بكر بن أمحد بن املطهر اللفتواين، أخربنا أبو 
وأخربنا عم جدي أبو الفضل جعفر بن عبد : قال أبو الفرج" ح " سعيد حممود بن عبد اهللا بن أمحد بن زكرياء 

أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن : أنبأنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، قاال: واحد بن حممد بن حممود الثقفي، قالال
أخربنا أمحد بن : أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن حممد بن فورك القباب، قال: أمحد بن شاذان األعرج، قال

أخربنا وكيع، عن سفيان، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن عمرو بن أيب عاصم، أخربنا أبو بكر بن أيب شيبة، 
أرأيت إن جعلت صاليت كلها عليك؟ : " قال رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم: الطفيل بن أيب كعب عن أبيه قال

  " .إذن يكفيك اهللا ما أمهك من أمر دنياك وآخرتك : " قال

  أيوب بن مكرز

وممن عد من أصحاب : ، عن حممد بن إبراهيم، عن حممد بن يزيد، قالذكره ابن شاهني أيضاً. س أيوب بن مكرز
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيوب بن مكرز

  .أخرجه أبو موسى

  باب الباء

  باب الباء واأللف

  باقوم الرومي

أنه : " مةباقول الرومي، موىل سعيد بن العاص كان جناراً باملدينة، روى عنه صاحل موىل التوأ: ب د ع باقوم، وقيل
  " .القعدة ودرجتيه : صنع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منربه، من طرفاء، ثالث درجات

  .إسناده ليس بالقائم: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر



  باذان الفارسي

باذان الفارسي من األبناء، وهم من أوالد الفرس الذين سريهم كسرى أنو شروان مع سيف بن ذي يزن إىل اليمن 
تال احلبشة، فأقاموا باليمن، وكان باذان بصنعاء فأسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وله أثر كبري يف قتل لق

  .األسود العنسي، وقد أتينا على خربه يف الكامل يف التاريخ
  .ذكره ابن الدباغ األندلسي

  باب الباء واجليم

  جباد بن السائب

ر بن عائذ بن عمران بن خمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي جبار بن السائب بن عومي: ب جباد، ويقال
  .املخزومي

جابر وعومير ابنا السائب، قتال يوم بدر كافرين، وليسا يف كتاب : قتل يوم اليمامة شهيداً، يف صحبته نظر، وأخواه
  .نيب صلى اهللا عليه وسلمأسلم وصحب ال: موسى بن عقبة، وأخوهم عائذ بن السائب، أسر يوم بدر كافراً، وقيل

  .أخرجه أبو عمر

  جبراة بن عامر

أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلمنا، وسألناه أن يضع عنا صالة العتمة : " حديثه قال. ب جبراة بن عامر
  " .إنكم إن شاء اهللا ستحلبون إبلكم وتصلون : " فإنا نشتغل حبلب إبلنا فقال

  .أخرجه أبو عمر
  .جبرة ونذكره يف بريجة إن شاء اهللا تعاىل: وقيل: ده وأبو نعيم، فإهنما أخرجا هذا املنت يف بيجرة وقاالوأما ابن من

  جبري بن أوس

  .هو عم عروة بن مضرس الطائي، يف إسالمه نظر. ب جبري بن أوس بن حارثة بن الم الطائي
  .أخرجه أبو عمر

  .والثاء املثلثة باحلاء املهملة: بضم الباء وفتح اجليم، وحارثة: جبري

  جبري بن جبرة الطائي

ال أعلم له رواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وله يف قتال أهل : ب د ع جبري بن جبرة الطائي، مثله، قاله أبو عمر
  .الردة يف خالفة أيب بكر الصديق، رضي اهللا عنه، آثار وأشعار ذكرها ابن إسحاق

املعارك الشماخ بن املعارك بن مرة بن صخر بن جبري بن جبرة الطائي الفيدي  وأما ابن منده وأبو نعيم فرويا عن أيب
كنت يف اجليش الذي بعثه رسول اهللا صلى اهللا : " عن أبيه املعارك عن جده عن أبيه صخر عن أبيه جبري بن جبرة قال



: " لى اهللا عليه وسلمعليه وسلم مع خالد بن الوليد حني بعثه إىل أكيدر ملك دومة اجلندل، فقال رسول اهللا ص
فوافقناه، وقد خرج كما نعته رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : ، قال" إنك جتده بصيد البقر يف ليلة مقمرة 

  "الوافر : " فأخذنا، وقتلنا أخاه وكان قد حاربنا، فلما أتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم أنشدته
  هادرأيت اهللا يهدي كل ... تباك سائق البقرات إين 

  فإنا قد أمرنا باجلهاد... فمن يك عائداً عن ذي تبوك 
، قال، فأتت عليه تسعون سنة، وما حتركت له سن وال " ال يفضض اهللا فاك " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .ضرس
  .أخرجه ثالثتهم

  .بفتح الباء، وسكون اجليم: جبرة

  جبري بن أيب جبري

بل هو من جهينة، حليف لبين : من بين عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان وقيلب د ع جبري بن أيب جبري العبسي، 
  .هو موالنا، قاله أبو عمر: دينار بن النجار، شهد بدراً أو أحداً، وبنو دينار بن النجار يقولون

  .أنه شهد بدراً: قال الزهري: وقال ابن منده وأبو نعيم
  .بضم الباء، وفتح اجليم أيضاً: جبري

  جبري الثقفي

له صحبة ورواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم روت عنه حفصة بنت : جبري، مثله، هو الثقفي، قال ابن ماكوال
  .بشري بالضم: بشري بالفتح وقيل: جبري، ورواه اإلمساعيلي فقال: رواه أبو بكر الشافعي، فقال: سريين، وقال

  جبري بن زهري

ربيعة بن رياح بن قرط بن احلارث بن مازن بن : سم أيب سلمىب د ع جبري مثله هو ابن زهري بن أيب سلمى، وا
  .خالوة بن ثعلبة بن ثور بن هذمة بن الطم بن عثمان بن مزينة املزين، أخو كعب بن زهري

  .أسلم قبل أخيه كعب، وكالمها شاعران جميدان، وكان أبومها زهري من فحول الشعراء اجمليدين املربزين
خرج كعب : عبد الرمحن بن كعب بن زهري بن أيب سلمى، عن أبيه عن جده قالروى حجاج بن ذي الرقيبة بن 

اثبت يف غنمنا يف هذا املكان حىت آيت هذا الرجل، يعين : وجبري ابنا زهري حىت أتيا أبرق العزاف فقال جبري لكعب
 صلى اهللا عليه فثبت كعب، وخرج جبري، فجاء إىل رسول اهللا: النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأمسع ما يقول، قال

  "الطويل : " وسلم فعرض عليه اإلسالم، فأسلم، فبلغ ذلك كعباً فقال
  على أي شيء ويب غريك دلكا... أال أبلغا عين جبرياً رسالة 

  .األبيات، وترد يف اسم كعب بن زهري
الطائف، كتب  وشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الطائف، مث ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من

إن كانت لك يف نفسك حاجة فاقدم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه ال يقتل أحداً جاءه : جبري إىل كعب



  "الطويل : " تائباً، وبعث إليه جبري
  تلوم عليها باطالً وهي أحزم... من مبلغ كعباً فهل لك يف اليت 

  ا كان النجاء وتسلمفتنجو إذ... إىل اهللا، ال العزى وال الالت، وحده 
  من النار إال طاهر القلب مسلم... لدى يوم ال ينجو وليس مبفلت 
  ودين أيب سلمى علي حمرم... فدين زهري وهو ال شيء عنده 
  "الطويل : " وجبري هو القائل يوم الطائف
  وغزاة أوطاس ويوم األبرق... كانت عاللة بطن حنينكم 

  تنجو من قطام أزرق كالطري... مجعت هوازن مجعها فتبددوا 
  إال جدارهم وبطن اخلندق... مل مينعوا منا مقاماً واحداً 

  فتحصنوا منا بباب مغلق... ولقد تعرضنا لكيما خيرجوا 
  .يف شعر له غري هذا
  .أخرجه ثالثتهم

  .بضم السني، وباإلمالة، قاله األمري أبو نصر: سلمى

  جبري بن عبد اهللا

د اهللا بن صعب بن أسد، هو الذي سرق عيبة النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرجه ب جبري بن عبد اهللا بن مرة بن عب
  .أبو عمر

  جبري بن عمران

  "الطويل : " جبري بن عمران اخلزاعي، وهو القائل يف الفتح
  ركام سحاب اهليدب املتراكب... وقد أنشأ اهللا السحاب بنصرنا 

  وكاتب كتاب لنا من خري ممل... وهجرتنا يف أرضنا عندنا هبا 
  لندرك ثأراً بالسيوف القواضب... ومن أجلنا حلت مبكة حرمة 

  .أخرجه أبو علي الغساين، وابن مفوز

  باب الباء واحلاء

  حباث بن ثعلبة

ب س حباث بن ثعلبة بن خزمة بن اصرم بن عمرو بن عمارة بن مالك بن عمرو بن بثرية بن مشنوء بن القشر بن 
بن أراشة بن عامر بن عبيلة بن قسميل بن فران بن بلي بن عمرو بن احلاف بن متيم بن عوذ مناة بن تاج بن تيم 

نسبه هكذا هشام؛ وأما أبو عمر . قضاعة البلوي حليف األنصار؛ جيتمع هو واجملذر بن ذياد يف عمرو بن عمارة
  .البلوي حليف بين عوف بن اخلزرج: فنسبه إىل مالك، مث قال



حناب بالنون ويرد : عين بالباء املوحدة، وروى إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاقحباث، ي: قال الكليب: قال أبو عمر
  .هناك

  .والقول عندي قول ابن الكليب: شهد بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أبو عمر
  .عبد اهللا ويزيد، شهد عبد اهللا بدراً، وشهد يزيد العقبتني، ومل يشهد بدراً: وله أخوان

حباث بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم من بين عوف بن اخلزرج من بلحبلى، : موسى على ابن منده فقالواستدركه أبو 
ابن أصرم بن عمرو بن عمارة، شهد بدراً مع النيب هو وأخوه عبد اهللا، وروى إبراهيم : أخو عبد اهللا بن ثعلبة، وقيل
  .انتهى كالم أيب موسى. حناب بالنون: بن سعد عن ابن إسحاق

ه من بلحبلى، وامسه سامل بن غنم بن عوف بن اخلزرج، رهط عبد اهللا بن أيب ابن سلول املنافق، إن أراد به قول: قلت
أصرم بن عمرو بن : وقيل: نسباً فليس فيهم هذا النسب، وإن أراد به حليفاً فكان ينبغي أن يذكره؛ على أن قوله

  .قيل كذا، واهللا أعلمو: عمارة يدل على أنه قد ظن أن نسبه األول غري هذا حىت قال
  .بفتح العني املهملة وتشديد امليم: عمارة
  .بفتح الباء املوحدة، وكسر الثاء املثلثة، وسكون الياء حتتها نقطتا، وبعد الراء هاء: وبثرية
  .بفتح امليم، وسكون الشني املعجمة، وضم النون، وبعد الواو مهزة: ومشنوء
  .وبالراء بضم القاف، وفتح الشني املعجمة: والقشر

  حبر بن ضبع

وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهد فتح مصر، واختط هبا، وخطته . ب د ع حبر بن ضبع بن أته الرعيين
  .معروفة برعني
أبو بكر السمني بن حممد بن حبر ويل مراكب دمياط سنة إحدى ومائة يف خالفة عمر بن عبد العزيز، : ومن ولده

  "الطويل : " عفر بن خليفة بن حبر الشاعر، وكان فصيحاً، وهو القائل ميدح جدهومن ولده أيضاً مروان بن ج
  وخبت إليه من بعيد رواحله... وجدي الذي عاطى الرسول ميينه 

  على اجملد يبىن علوه وأسافله... ببدر لنا بيت أقامت أصوله 
محد بن يونس بن عبد األعلى أبا سعيد بن عبد الرمحن بن أ: ذكر ذلك كله حفيد يونس، يعين: قال أبو عمر

  .صاحب تاريخ مصر
حبر بن ضبع بن أتة بن حيمد بن موهشل بن عقب بن الليشرح بن : وقد ساق نسبه األمري أبو نصر بن ماكوال فقال

سعد بن بدر بن شرحبيل بن حجر بن زيد بن مالك بن زيد بن رعني، وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع يعفر 
  .كالل بن غريب بن عبد
  .أخرجه الثالثة

  .بضم الضاد والباء املوحدة: بضم الباء واحلاء املهملة، وضبع: حبر

  حبريا الراهب

  .رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل مبعثه، وآمن به. د ع حبريا الراهب
سنة،  روى ابن عباس أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن مثاين عشرة



والنيب ابن عشرين سنة، ومها يريدان الشام يف جتارة، حىت إذا نزلوا منزالً فيه سدرة قعد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
: من الرجل الذي يف ظل السدرة؟ فقال: فقال له. يف ظلها، ومضى أبو بكر إىل راهب امسه حبريا يسأله عن شيء

هذا واهللا نيب، ما استظل حتتها بعد عيسى بن مرمي إال حممد، فوقع : هذلك حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب، فقال ل
  .يف قلب أيب بكر اليقني والتصديق، فلما نبئ النيب صلى اهللا عليه وسلم اتبعه أبو بكر رضي اهللا عنه

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حبريا

قدم إىل النيب صلى اهللا عليه : ه، قالذكره أبو موسى فيما استدركه على ابن منده، عن مقاتل أو غري. ب حبريا
حبريا وأبرهة واألشرف : وسلم مع جعفر بن أيب طالب أربعون رجالً، اثنان وثالثون من احلبشة، ومثانية من الشما

ومتام وإدريس وأمين ونافع ومتيم، فلو مل يكن عنده أن هذا غري الذي قبله ملا استدركه؛ فإن الراهب قد ذكره ابن 
  .واهللا أعلم. لراهب مل يكن عاش إىل هذا الوقت غالباًمنده، وألن ا

  حبري األمناري

له صحبة ورواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو أبو سعد اخلري، : هو األمناري، قال ابن ماكوال. حبري بغري ألف
  .بكر بن مضرذكره ابن مسيع يف الطبقات، روى عنه قيس بن حجر الكندي، وابن هليعة، و. يرد ذكره يف الكىن

  حبري بن أيب ربيعة

د حبري، مثله، هو ابن أيب ربيعة، وامسه عمرو بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي، كان امسه 
حبرياً فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا، وهو والد عمر بن عبد اهللا بن أيب ربيعة الشاعر املشهور، وابن عم 

  .الوليد وأيب جهل بن هشامخالد بن 
  .أخرجه ههنا ابن منده، وقد أخرجه الثالثة يف عبد اهللا بن أيب ربيعة

  ..حبينة

ذكره عبدان، وروى بإسناده عن عبدان بن حممد، عن : قال احلافظ أبو موسى مستدركاً على ابن منده. س حبينة
يزيد بن عبد الرمحن، عن حممد بن عبد  عباس بن حممد، عن أيب نعيم، عن عبد السالم بن حرب، عن أيب خالد

ال : " مر يب النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا منتسب أصلي بعد طلوع الفجر فقال: الرمحن بن ثوبان، عن حبينة قال
  " .تصلوا هذه الصالة مثل قبل الظهر وبعدها، واجعلوا بينهما فصالً 

إىل السري بن حيىي، عن أيب نعيم عن عبد السالم بن كذا رواه وترمجه، والصحيح ما أخربنا وذكر إسناده : قال
  .حرب، عن يزيد بن عبد الرمحن، عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن ابن حبينة

أخربنا عبد الوهاب بن هبة : وكذلك رواه حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان ومسي ابن حبينة: قال
محد، عن أبيه، عن عبد الرزاق، عن حيىي بن أيب كثري، عن حممد بن عبد الرمحن بن اهللا بإسناده إىل عبد اهللا بن أ

وحبينه اسم أمه، ورمبا نسب إليها وإىل أبيه، وههنا قد نسب : ثوبان، عن عبد اهللا بن مالك ابن حبينة حنوه، قال



  .إليهما مجيعاً
فطنه " ابن : " قد سقط من أصل عبدانالصحيح هو الذي قاله أبو موسى، وهو ظاهر مشهور، وال شك أنه : قلت

  .حبينة، ومل يكفه هذا حىت ظن االمرأة رجالً؛ صارت العصا ركوة
  .أخرجه أبو موسى

  باب الباء والدال

  بدر بن عبد اهللا اخلطمي

برير، وهو جد مليح بن عبد اهللا بن بدر روى مليح عن أبيه عن جده أن النيب : وقيل. د ع بدر بن عبد اهللا اخلطمي
  " .احلياء واحللم واحلجامة والسواك والتعطر : مخس من سنن املرسلني: " اهللا عليه وسلم قال صلى

أخرجه ابن منده وأبو نعيم؛ إال أن ابن منده جعله سعدياً وجعله أبو نعيم خطمياً، ووهم ابن منده ألنه رأى مليح بن 
عن أيب هريرة ومليح بن عبد اهللا بن بدر عبد اهللا السعدي فظنه حافد بدر، فنسبه كذلك، ومليح السعدي يروي 

  .يروي عن أبيه عن جده واحلق مع أيب نعيم، ذكرمها األمري أبو نصر بن ماكوال

  بدر بن عبد اهللا املزين

يا رسول اهللا، إين رجل حمارب أو : قلت: روى عنه بكر بن عبد اهللا املزين أنه قال. د ع بدر بن عبد اهللا املزين
بسم اهللا : يا بدر بن عبد اهللا، قل إذا أصبحت: " ل، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحمارف ال ينمى يل ما

على نفسي، بسم اهللا على أهلي ومايل، اللهم رضين مبا قضيت يل، وعافين فيما أبقيت، حىت ال أحب تعجيل ما 
  .وأغناين وعيايلفكنت أقوهلن، فأمثر اهللا مايل،وقضى عين ديين، " . أخرت، وال تأخري ما عجلت 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  بدر أبو عبد اهللا

  .س بدر أبو عبد اهللا موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقرأته على جعفر بن عبد : أخربنا حممد بن أيب بكر بن أيب عيسى كتابة، أخربنا إمساعيل بن الفضل بن أمحد، قال

أخربنا عبد اهللا بن حممد أبو الشيخ احلافظ، أخربنا ابن أعني، أخربنا أخربنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، : الواحد قاال
إسحاق بن أيب إسرائيل، أخربنا حممد بن جابر، عن عبد اهللا بن بدر، عن أبيه موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

توارثون دون األخوة قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وأن اإلخوة من األب واألم ي: " قال
  .ورواه إسحاق الطباع، ورواه ابن اجلراح، عن حممد بن جابر عن عبد اهللا بن بدر، عن ابن عمر" . من األب 

  .أخرجه أبو موسى

  بديل بن سلمة



ب س بديل بن سلمة بن خلف بن عمرو بن األحب بن مقباس بن حبتر بن عدي بن سلول بن كعب بن عمرو بن 
ارثة اخلزاعي السلويل، وهو بديل ابن أم أصرم هي بنت األجحم بن دندنة بن عمرو بن القني ربيعة، وهو حلي بن ح

حية بنت هاشم بن عبد مناف بن : بن رزاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة من خزاعة أيضاً، وأمها
و وهي عمة أيب مالك هكذا نسبه هشام بن الكليب، جتتمع هي وابنها يف كعب بن عمر. عرف بديل بأمه. قصي

  .عمرو: أسيد بن عبد اهللا بن األجحم، وجيتمع عو وعمرو بن احلمق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القني يف
وبديل هو الذي بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعث معه بسر بن سفيان إىل بين كعب يستنفرهم لغزو مكة، 

  .أخرجه أبو عمر
بديل بن عبد مناف بن سلمة بن خلف بن عمرو بن األحب بن مقابس : ه، فقالوأخرجه أبو موسى على ابن مند

وهذه األسامي اليت أوردهتا ال أحتققها، وهذا من مثل : بن حنني، وساق باقي النسب كما ذكرناه، مث قال يف آخره
  .ذلك اإلمام غريب؛ فإهنا قد ذكرها ابن الكليب، وابن عبد الرب، واألمري أبو نصر كما ذكرناه

  .مقابس، بتقدمي األلف على الباء، فليس كذلك، وإمنا هو مقباس: فأما قوله
  .حبتر حباء مهملة وباء موحدة وتاء فوقها نقطتان وآخره راء: حنني بنونني فليس كذلك وإمنا هو: وقوله
  .بضم الباء وفتح الدال املهملة: بديل
  .بفتح اهلمزة وكسر السني: وأسيد
  .نبالياء حتتها نقطتا: وحية

  .األمري أبو نصر: بتقدمي اجليم على احلاء املهملة قاله: واألجحم

  بديل بن عمرو األنصاري

روى حليس بن عمرو، عن أمه الفارعة، عن جدها . د ع بديل، مثله، هو ابن عمرو األنصاري اخلطمي، له صحبة
ة، فأذن يل فيها ودعا فيها عرضت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رقية احلي: بديل بن عمرو اخلطمي، قال

  .بالربكة
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .هذا حيدث غريب ال يعرف عنه إال من هذا الوجه: وقال ابن منده

  بديل بن كلثوم

عمرو بن كلثوم، قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عهد خزاعة ملا غدرت : د بديل بن كلثوم اخلزاعي، وقيل
  "الرجز : " هبم قريش، وأنشده
  ال هم إين ناشد حممدا
  .أخرجه ابن منده وحده

وقيل عمرو بن كلثوم فال أعرفه، وكان جيب عليه أن يذكره يف عمرو بن كلثوم، فلم يذكره وإمنا هو : فأما قوله
  .عمرو بن سامل بن كلثوم، فأسقط األب

  بديل بن مارية



روى عنه املطلب بن أيب وداعة وابن عباس قصة  د ع بديل، مثله، هو ابن مارية، موىل عمرو بن العاص السهمي،
  .اجلام، ملا سافر هو ومتيم الداري، وعدي بن بداء، هكذا أورده ابن منده، وأبو نعيم

بزيل بضم الباء وبالزاي، وحنن نذكره يف : بضم الباء وفتح الدال املهملة، والذي ذكره األئمة يف كتبهم: بديل
  .موضعه إن شاء اهللا تعاىل

  ورقاء بديل بن

كذا نسبه . ب د ع بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى بن ربيعة بن جزي بن عامر بن مازن اخلزاعي
  .ابن منده وأبو نعيم
بديل بن ورقاء بن عبد العزى بن ربيعة بن جزي بن عامر بن مازن بن عدي بن عمرو بن ربيعة : وقال ابن الكليب

  .الكليب وهو حلي اخلزاعي؛ كذا نسبه ابن
  .بديل بن ورقاء بن عبد العزى بن ربيعة اخلزاعي: وقال أبو عمر

  .وساق ابن ماكوال نسبه إىل جزي مثل هشام، وما فوق جزء متفق عيه عند اجلميع
  .تقدم إسالمه: قال ابن منده وأبو نعيم

  .قول ابن شهاب أسلم هو وابنه عبد اهللا وحكيم بن حزام، يوم فتح مكة مبر الظهران، يف: وقال أبو عمر
إن قريشاً يوم فتح مكة جلأ إىل دار بديل بن ورقاء اخلزاعي، ودار مواله رافع، وشهد بديل : وقال ابن إسحاق: قال

  .وابنه عبد اهللا حنيناً والطائف وتبوك، وكان من كبار مسلمة الفتح
  .وقيل أسلم قبل الفتح: قال

حدثنا عبد الرمحن بن حممد بن : ده إىل أيب بكر بن أيب عاصم قالأخربنا حيىي بن حممود الثقفي، فيما أذن يل، بإسنا
حدثين أيب حممد بن عبد الرمحن، عن أبيه : عبد الرمحن بن حممد بن بشر بن عبد اهللا بن سلمة بن بديل بن ورقاء قال

عن أبيه سلمة  عبد الرمحن بن حممد، عن أبيه حممد بن بشر، عن أبيه بشر بن عبد اهللا عن أبيه عبد اهللا بن سلمة،
يا بين، هذا كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستوصوا به، : دفع إىل أيب بديل بن ورقاء الكتاب، وقال: قال

  :فلن تزالوا خبري ما دام فيكم

بسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد رسول اهللا إىل بديل بن ورقاء، وسروات بين عمرو، فإين أمحد اهللا الذي ال إله " 
 هو، أما بعد فإين مل آمث بإلكم ومل أضع يف جنبكم، وإن أكرم أهل هتامة علي أنتم، وأقرهبم يل رمحاً ومن معكم من إال

املطيبني، وإين قد أخذت ملن هاجر منكم مثل ما أخذت لنفسي، ولو هاجر بأرضه غري ساكن مكة إال معتمراً أو 
  " . من قبلي وال حمصرين حاجاً، وإين مل أضع فيكم إذا سلمت، وإنكم غري خائفني

هذا حديث غريب، وكان الكتاب خبط علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه، وتويف بديل بن ورقاء قبل النيب صلى اهللا 
يعين . عليه وسلم، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره أن حيبس النساء واألموال باجلعرانة معه حىت يقدم

  .اليت غنمها من حنني
  .لثالثةأخرجه ا

  ..بديل



: " عداده يف أهل مصر، روى حديثه موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن بديل قال. د ع بديل، غري منسوب
  " .رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ميسح على اخلفني 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  بديل

، وذكره أهل املعرفة يف التابعني، أخرج يف الصحابة: د ع بديل، غري منسوب، انفرد ابن منده بإخراجه، وقال
  " .كان كم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الرسغني : " وروى عنه

  باب الباء والذال املعجمة

  بذمية

د بذمية والد علي، ذكره حيىي بن حممد بن صاعد فيمن مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى عنه أمحد بن منيع، 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : لوليد بن ثعلبة، عن علي بن بذمية عن أبيه قالعن أشعث بن عبد الرمحن، عن ا

  .وذكر حديثاً يف الدعاء كذا أخرجه ابن منده وحده خمتصراً... " من قال: " وسلم يقول
  .بفتح الباء وكسر الذال املعجمة: بذمية

  .ريل الشهايلذكر بعض الناس بذمية يف الصحابة، وهم وهم؛ قاله يف ب: قال أبو نعيم

  باب الباء والراء

  بر بن عبد اهللا

  .له صحبة ورواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويرد ذكره يف الكىن أمت من هذا. بر بن عبد اهللا أبو هند الداري
  .قال األمري أبو نصر

  الرباء بن أوس

ه، وقاد معه فرسني، فضرب له شهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إحدى غزوات. ب د ع الرباء بن أوس بن خالد
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم مخسة أسهم؛ قاله ابن منده وأبو نعيم

الرباء بن أوس بن خالد بن اجلعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن عدي بن : وأما أبو عمر فإنه قال
  .ه أم بردة أرضعته بلبنهالنجار، هو أبو إبراهيم ابن النيب صلى اهللا عليه وسلم من الرضاعة؛ ألن زوجدت

  .وإن كان واحداً، وهو الظاهر، وإال فهما اثنان، واهللا أعلم
  .أخرجه الثالثة

  الرباء بن عازب



ب د ع الرباء بن عازب بن احلارث بن عدي بن جشم بن جمدعة بن حارثة بن احلارث بن عمرو بن مالك بن 
  .وهو أصح األوس األنصاري األوسي، يكىن أبا عمرو، وقيل أبا عمارة،

رده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بدر، استصغره، وأول مشاهده أحد، وقيل اخلندق، وغزا مع رسول اهللا 
  .صلى اهللا عليه وسلم أربع عشرة غزوة

افتتحها : وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين صلحاً أو عنوة، يف قول أيب عمرو الشيباين، وقال أبو عبيدة
افتتح بعضها أبو موسى، وبعضها قرظة بن كعب، وشهد غزوة تستر مع : نتني وعشرين، وقال املدائينحذيفة سنة اث

أيب موسى، وشهد الرباء مع علي بن أيب طالب اجلميل وصفني والنهروان، هو وأخوه عبيد بن عازب، ونزل الكوفة 
  .وابتىن هبا داراً، ومات أيام مصعب بن الزبري

بة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا يزيد، أخربنا شريك بن عبد اهللا، عن أيب أخربنا أبو ياسر بن أيب ح
. استصغرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا وابن عمر، فردنا يوم بدر فلم نشهدها: إسحاق، عن الرباء قال

" وشهدنا أحداً : " لرباء حنوه، وزادعن عبد الرمحن بن عوسجة، عن ا: ورواه عمار بن رزيق، عن أيب إسحاق، فقال
  .، تفرد عمار بذكر عبد الرمحن بن عوسجة

أخربنا عمر بن حممد بن املعمر : وقد رواه شعبة والثوري وزهري وابن منري، عن األعمش، عن أيب إسحاق، عن الرباء
ق إبراهيم بن حممد بن حيىي أخربنا أبو إسحا. بن طربزد، أخربنا هبة اهللا بن عبد الواحد، أخربنا أبو طالب غيالن

أخربنا عبثر، عن برد أخي . املزكي، أخربنا حممد بن إسحاق السراج، أخربنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم اهلذيل
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت الرباء بن عازب قال: يزيد بن زياد، عن املسيب بن رافع قال

  " .ومن شهدها حىت تدفن فله قرياطان، أحدمها مثل أحد من صلى على جنازة فله قرياط، " 
إن : أنا الذي أرسل معه النيب صلى اهللا عليه وسلم السهم إىل قليب احلديبية فجاش بالري، وقيل: وكان الرباء يقول

  .الذي نزل بالسهم ناجية بن جندب، وهو أشهر
  .أخرجه الثالثة

  .بتقدمي الراء على الزاي: رزيق

  صةالرباء بن قبي

  .رأيته يف التذكرة، وال أعلم له صحبة: ذكره عبدان املروزي، وقال: قال أبو موسى: س الرباء بن قبيصة
استدركه أبو موسى على ابن منده، وليس له فيه حجة؛ ألن الذي ذكره عنه ال تعرف له صحبة، وأظنه الرباء بن 

  .لم، وال أعلم لقبيصة صحبةقبيصة بن أيب عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب الثقفي، واهللا أع
  .بضم امليم، وفتح العني املهملة، وتشديد التاء، فوقها نقطتان: معتب

  الرباء بن مالك

  .ب د ع الرباء بن مالك بن النضر األنصاري
تقدم نسبه عند أخيه أنس بن مالك، وهو أخوه ألبيه وأمه، وشهد أحداً واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا 

يه وسلم إال بدراً، وكان شجاعاً مقداماً، وكان يكتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن ال تستعملوا صلى اهللا عل



  .الرباء على جيش من جيوش املسلمني؛ فإنه مهلكة من املهالك، يقدم هبم
مني، ألقوين يا معشر املسل: وملا كان يوم اليمامة، واشتد قتال بين حنيفة على احلديقة اليت فيها مسيلمة، قال الرباء

عليهم، فاحتمل حىت إذا أشرف على اجلدار اقتحم، فقاتلهم على باب احلديقة حىت فتحه للمسلمني، فدخل 
املسلمون، فقتل اهللا مسيلمة، وجرح الرباء يومئذ بضعاً ومثانني جراحة ما بني رمية وضربة، فأقام عليه خالد بن 

  .الوليد شهراً حىت برأ من جراحه
حدثنا : بن أمحد بن علي، وإبراهيم بن حممد بن مهران، وغريمها، بإسنادهم إىل حممد بن عيسى قال أخربنا عبيد اهللا

عبد اهللا بن أيب زياد، حدثنا سيار، أخربنا جعفر بن سليمان، أخربنا ثابت وعلي بن زيد، عن أنس بن مالك أن النيب 
  " .ى اهللا عز وجل ألبره، منهم الرباء بن مالك رب أشعث أغرب ال يؤبه له لو أقسم عل: " صلى اهللا عليه وسلم قال

أقسم : أقسم على ربك، فقال: يا براء: فلما كان يوم تستر، من بالد فارس، انكشف الناس فقال له املسلمون
عليك يا رب ملا منحتنا أكتفاهم، وأحلقتين بنبيك، فحمل ومحل الناس معه، فقتل مرزبان الزأرة، من عظماء الفرس، 

سنة : سنة تسع عشرة وقيل: فاهنزم الفرس، وقتل الرباء، وذلك سنة عشرين يف قول الواقدي، وقيل وأخذ سلبه،
  " .ثالث وعشرين، فقتله اهلرمزان 

وكان حسن الصوت حيدو بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف أسفاره، فكان هو حادي الرجال، وأجنشة حادي النساء، 
  .وى من شرك يف قتلهوقتل الرباء على تستر مائة رجل مبارزة س

  .أخرجه الثالثة

  الرباء بن معرور

ب د ع الرباء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن 
الرباب بنت : أبو بشر، وأمه: أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي السلمي، كنيته

  .لقيس بن زيد بن عبد األشهل، عمه سعد بن معاذالنعمان بن امرئ ا
كان أحد النبقاء، كان نقيب بين سلمة، وأول من بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة العقبة األوىل يف قول، 

  .وأول من استقبل القبلة، وأوصى بثلث ماله، وتويف أول اإلسالم على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم
خرجنا يف حجاج قومنا : ك، وكان فيمن بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة العقبة، قالوروى كعب بن مال

يا هؤالء، قد رأيت أن ال : من املشركني، وقد صلينا وفقهنا، ومعنا الرباء بن معرور كبرينا وسيدنا، فقال الرباء لنا
لكنا ال نفعل، قال فكنا إذا حضرت الصالة : ا لناقلن: أدع هذه البنية، يعين الكعبة، مين بظهر وأن أصلي إليها، قال

يا ابن أخي، انطلق بنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : صلينا إىل الشام وصلى إىل الكعبة حىت قدمنا مكة، فقال
  .حىت أسأله عما صنعت يف سفري هذا، فإنه واهللا قد وقع يف نفسي منه شيء ملا رأيت من خالفكم إياي فيه

فدخلنا املسجد، مث : رجنا نسأل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكنا ال نعرفه ومل نره قبل ذلك، قالفخ: قال
يا نيب اهللا، إين خرجت يف سفري هذا، وقد هداين اهللا عز وجل لإلسالم، : فقال الرباء بن معرور: جلسنا إليه، قال

خالفين أصحايب يف ذلك، حىت وقع يف نفسي من ذلك  فرأيت أن ال أجعل هذه البنية مين بظهر، فصليت إليها، وقد
فرجع الرباء إىل قبلة رسول اهللا صلى : قال" لقد كنت على بلة لو صربت عليها : " فماذا ترى يا رسول اهللا؟ قال

  .اهللا عليه وسلم فصلى معنا إىل الشام



  .لم به منهموأهله يزعمون أنه صلى إىل الكعبة حىت مات وليس ذلك كما قالوا؛ حنن أع: قال
فخرجنا إىل احلج، فواعدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من : قال

: احلج اجتمعنا تلك الليلة بالشعب ننتظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاء، وجاء معه العباس، يعين عمه، قال
ت، فتكلم أنت يا رسول اهللا، فخذ لنفسك ولربك عز وجل فتكلم رسول قد مسعنا ما قل: فتكلم العباس، فقلنا له

أبايعكم على أن متنعوين : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتال القرآن، ودعا إىل اهللا عز وجل ورغب يف اإلسالم، وقال
لنمنعك مما مننع منه والذي بعثك باحلق : فأخذ الرباء بن معرور بيده وقال: قال" . مما متنعون منه نساءكم وأبناءكم 

  .أهل احللقة ورثناها كابراً عن كابر -واهللا  -أزرنا فبايعنا رسول اهللا، فنحن 
أبو اهليثم بن التيهان حليف بين عبد  -والرباء يكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -فاعترض القول : قال

  .وسلم، مث تتابع القوماألشهلن فكان الرباء أول من ضرب على يد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وتويف يف سفر قبل قدوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة مهاجراً بشهر، فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم أتى قربه يف أصحابه، فكرب عليه، وصلى وكرب أربعاً، وملا حضره املوت أوصى أن يدفن ونستقبل به الكعبة، 

  " .ففعلوا ذلك 
  .ثةأخرجه الثال

  .بكسر الالم، فإذا نسبت إليه فتحتها: سلمة
  .بالتاء فوقها نقطتان، وبالزاي: وتزيد
  .بالعني املهملة: ومعرور
  .بالسني املهملة، والراء والدال املهملة: وساردة

  برح بن عسكر

م وشهد فتح إنه وفد على النيب صلى اهللا عليه وسل: قاله ابن منده وأبو نعيم وقاال. د ع برح بن عسكر بن وتار
  .مصر، عن ابن يونس

برح بن عسكر بن : وأما برح بكسر الباء املعجمة بواحدة، وسكون الراء، وباحلاء املهملة، فهو: وقال ابن ماكوال
وتر بن كرع بن حضرمي بن النعمان بن مهري بن حيدان بن عمرو بن احلاف بن قضاعة، وفد على النيب صلى اهللا 

ورأيت يف : قال ابن يونس: ختط هبا وسكنها، وهو معروف من أهل مصر، وقالعليه وسلم وشهد فتح مصر، وا
كذا ضبطه ابن .. برح بن عسكر وذكر نسبه الذي ذكرناه: بعض الكتب القدمية يف النسب القدمي خط ابن هليعة

  .ماكوال بالعني، والكاف املضمومتني، واهللا أعلم

  برذع بن زيد اجلذامي

  .خو رافعة بن زيد، نزل بيت جربين بالشامأ. د ع برذع بن زيد اجلذامي
عن أبيه سالم، عن أبيه زيد، عن أبيه . روى حديثه حممد بن سالم بن زيد بن رفاعة بن زيد الرفاعي من بين الضبيب

قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا ومجاعة من قومي، وكنا عشرة، فذكر رجوعه : رفاعة بن زيد قال
  " .م برذع وسويد إىل قومه، وإسال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  برذع بن زيد بن النعمان

شهد أحداً وما بعدها، وهو ابن . برذع بن زيد بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر األنصاري األوسي
جذامي، وهذا أخي قتادة بن النعمان، وهو شاعر، قاله ابن ماكوال وهذا غري الذي قبله، ألنه هذا أنصاري واألول 

  .قدمي اإلسالم، واألول متأخر اإلسالم

  برز بن قهطم

  .رزن بن قهطم أو العشراء الدارمي، يرد ذكره يف الكىن، وغريها: مالك، وقيل: بلز، وقيل: برز، وقيل

  بريح بن عرفجة

عن ليث بن أيب عكذا قاله عبد الرمحن بن حممد احملاريب، : قال ابن منده. د ع بريح بن عرفجة أو عرفجة بن بريح
قال رسول اهللا صلى اهللا : سليم، عن زياد بن عالقة، عن بريح بن عرفجة أو عرفجة بن بريح، شك احملاريب، قال

  " .ستكون بعدي هنات وهنات : " عليه وسلم
عرفجة بن ضريح، قاله ابن منده : عن عرفجة بن شريح، وهو الصواب، وقيل: رواه غريه عن ليث بإسناده، فقال

  .هكذا حكى، وهو وهم؛ وإمنا هو عرفجة بن ضريح أو ضريح بن عرفجة: بو نعيم وذكرهوقال أ
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  بريدة بن احلصيب

ب د ع بريدة بن احلصيب بن عبد اهللا بن احلارث بن األعرج بن سعد بن زراح بن عدي بن سهم بن مازن بن 
أبا سهل : أبا عبد اهللا، وقيل: عمرو بن عامر األسلمي، يكىناحلارث بن سالمان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن 

  .أبو عبد اهللا: أبا ساسان، واملشهور: أبا احلصيب، وقيل: وقيل
أسلم حني مر به النيب صلى اهللا عليه وسلم مهاجراً، هو ومن معه، وكانوا حنو مثانني بيتاً، فصلى رسول اهللا صلى اهللا 

لفه، وأقام بأرض قومه، مث قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد أحد، عليه وسلم العشاء اآلخرة فصلوا خ
فشهد معه مشاهده، وشهد احلديبية، وبيعة الرضوان حتت الشجرة، وكان من ساكين املدينة، مث حتول إىل البصرة، 

  .لده هباوابتىن هبا داراً، مث خرج منها غازياً إىل خراسان، فأقام مبرو حىت مات ودفن هبا، وبقي و
أخربنا أبو الربكات احلسن بن حممد بن هبة اهللا الشافعي الدمشقي، أخربنا أبو العشائر حممد بن اخلليل بن فارس 

القيسي، أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي بن أيب العالء املصيصي، أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن 
حممد بن أمحد بن أيب ثابت، حدثنا حيىي بن أيب طالب، حدثنا زيد بن  أيب نصر، أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن

قال : احلباب، أخربنا ابن ناجية اخلراساين، حدثنا أبو طيبة عبد اهللا بن مسلم، عن عبد اهللا بن بريدة، عن أبيه قال
  " .وم القيامة ما من أحد من أصحاب ميوت بأرض إال كان قائداً ونوراً هلم ي: " النيب صلى اهللا عليه وسلم

أنتما عينان : " وروى عبد اهللا بن بريدة عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له وللحكم بن عمرو الغفاري
  .فقدما مرو، وماتا هبا" ألهل املشرق 



راكباً وقال عبد اهللا بن بريدة عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يتفاءل وال يتطري، فركب بريدة يف سبعني 
من أسلم، فقال أليب : قال: ؟" ممن أنت : " من أهل بيته من بين سهم، فلقي النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له

  " .خرج سهمك : " من بين سهم، قال: ؟ قال" من بين من : " ، مث قال" سلمنا : " بكر
حدثنا : نادهم عن أيب عيسى الترمذي قالوأبو جعفر بن أمحد وغريمها، قالوا بإس. أخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران

جاء : " حممد بن محيد، أخربنا زيد بن احلباب وأبو متيلة، عن عبد اهللا بن مسلم، عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال
؟ مث جاءه " ما يل رأى عليك حلية أهل النار : " إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعليه خامت من حديد، فقال

ما يل أرى : " ؟ مث أتاه وعليه خامت من ذهب، فقال" ما يل أجد منك ريح األصنام : " امت من صفر فقالوعليه خ
  " .من ورق وال تتمه مثقاالً : " من أي شيء أختذه؟، قال: ؟ قال" عليك حلية أهل اجلنة 

احلسن املذكر أخربنا أمحد بن وأخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا، أخربنا الرئيس أبو القاسم الكاتب، أخربنا أبو علي 
مالك أبو بكر، أخربنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا روح، عن علي بن سويد بن منجوف، عن عبد اهللا بن 

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علياً إىل خالد بن الوليد ليقسم اخلمس، وقال روح : " بريدة، عن أبيه قال
فلما : أال ترى إىل ما يصنع هذا؟ قال: فقال خالد لربيدة: صبح علي ورأسه يقطر، قالوأ: ليقبض اخلمس، قال: مرة

" يا بريدة، أتبغض علياً : " وكنت أبغض علياً فقال: رجعت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربته مبا صنع علي، قال
  " .مس أكثر من ذلك فأحبه، فإنه له يف اخل: وقال روح مرة" فال تبغضه : " نعم، قال: قلت: ؟ قال

  .أخرجه الثالثة
  .بضم احلاء املهملة، وفتح الصاد: احلصيب
  .بضم الباء املوحدة، وفتح الراء، وبعد الدال املهملة هاء: وبريدة
بكسر الراء وبعدها زاي مث ألف وحاء مهملة وضبطه هو أيضاً يف : قد ضبطه ابن ماكوال يف باب رزاح: ورزاح

لياء حتتها نقطتان وبعد األلف حاء مهملة، وال شك قد اختلف العلماء فيه، فنقله على ما باب رياح بكسر الراء وبا
  .قالوه

  .بالفاء الساكنة، وبالصاد املهملة املفتوحة: وأفصى

  بريدة بن سفيان األسلمي

، حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين، حدثنا هارون بن معروف: ذكره عبدان، وقال. س بريدة بن سفيان األسلمي
أخربنا عبد اهللا بن وهب، أخربنا عمرو بن احلارث أن عبد الرمحن بن عبد اهللا الزهري، أخربه عن بريدة بن سفيان 
األسلمي؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث عاصم بن عدي، وزيد بن الدثنة، وخبيب بن عدي، ومرثد بن 

: " هم حىت أخذوا ألنفسهم عهداً إال عاصماً فإنه أىب، وقالأيب مرثد، يعين إىل مجاعة من بين حليان بالرجيع، فقاتلو
  .وذكر احلديث" . ال أقبل اليوم عهداً من مشرك 

عن الزهري عن عمرو بن أيب سفيان الثقفي، عن : هكذا رواه، وأورده، واحملفوظ يف هذا احلديث: قال أبو موسى
هو أيضاً بذاك يف الرواية، إال أن يكون هذا غري أيب هريرة، وأما بردة بن سيفان فرجل ليس من الصحابة، وليس 

  .ذاك
هكذا ذكر عاصم بن عدي، وهو خطأ؛ وإمنا هو عاصم بن ثابت بن أيب األقلح، وأما عاصم بن عدي فمن : قلت



  .بين العجالن، وهو أيضاً أنصاري، وتويف سنة مخس وأربعني، ومل يقتل يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو موسى

  برير بن جندب

ابن عشرقة أبو ذر الغفاري؛ قد اختلف يف امسه، وسريد ذكره يف جندب، ويف الكىن إن شاء : وقيل. برير بن جندب
  .اهللا تعاىل

  .بضم الباء وفتح الراء، وبعد الياء حتتها نقطتان، راء ثانية: برير

  برير بن عبد اهللا

بن عبد اهللا بن رزين بن عميث بن ربيعة بن دراع بن عدي بن  بر: ب د ع برير، مثله، هو برير بن عبد اهللا، ويقال
الدار بن هانئ بن حبيب بن منارة بن خلم، وهو مالك بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد، أبو هند الداري، أخو 

  .متيم والطيب، مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا، وسكن فلسطني بالبيت املقدس
من قام مقام رياء ومسعة راءى اهللا به : " أيب هند عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالروى مكحول الشامي عن 

  " .يوم القيامة ومسع 
من مل يرض بقضائي ويصرب على : قال اهللا تعاىل: " وروى زياد بن أيب هند عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .ال يوجد هذا احلديث إال عند ولده، وليس إسناده بالقوي: قال أبو عمر" . بالئي، فليلتمس له رباً غريي 
  .أخرجه الثالثة

قول أيب نعيم وابن منده أنه أخو متيم والطيب وهم، ومها حكما على أنفسهما بالغلط يف كتابيهما؛ فإهنما : قلت
، وجيتمعان يف ذكرا يف متيم الداري أنه متيم بن أوس، وجيتمع هو وأبو هند يف دراع بن عدي، فكيف يكون أخاه

أخو متيم وأخو بين فالن، : األب اخلامس؟ وال شك أهنما مل يريدا أخاً يف القبيلة؛ ألنه ال وجه لتخصيصه، وإمنا يقال
وقال : إن الطيب أخوه، قال: إنه أخو أيب هند الطيب، وقيل: وأما الطيب ففيه اختالف، قال هشام بن الكليب

خو متيم الداري، كان بالشام مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا مما غلط فيه برير بن عبد اهللا أبو هند أ: البخاري
البخاري غلطاً ال خفاء به عند أهل العلم بالنسب، وذلك أن متيماً ليس بأخ أليب هند؛ وإمنا جيتمع هو وأبو هند يف 

نسبهما ابن الكليب  هكذا: دراع بن عدي، وساق نسبهما كما ذكره ابن منده وأبو نعيم، فظهر الوهم، وقال
  .وخليفة ومجاعتهم

  برير أبو هريرة

هذا وهم؛ : بريراً، ومل يتابع عليه، قال أبو نعيم: مساه مروان بن حممد، عن سعيد بن عبد العزيز. د ع برير أبو هريرة
ب اليت مسي اسم أيب هند برير، وقد اختلف يف اسم أيب هريرة اختالفاً كثرياً، ويرد ذكره يف األبوا: أراد أن يقول

  .هبا، وإمنا نستقصي ذكره عند كنيته فإهنا أشهر من مجيع أمسائه
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  بريل الشهايل

ذكر يف الصحابة، وال يثبت وروى بإسناده عن أبيه، عن أيب عمرو السلفي، عن : قال ابن منده. د ع بريل الشهايل
ليه وسلم برجل يعاجل طعاماً ألصحابه، فآذاه وهج النار، فقال مر رسول اهللا صلى اهللا ع: " بريل الشهايل، قال

هذا حديث غريب ال يعرف إال من : قال ابن منده" . لن يصيبك حر جهنم بعدها : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ذكر بعض الناس بريالً الشهايل يف الصحابة، وهو وهم: هذا الوجه، قال أبو نعيم

ال يثبت، يعين أنه من الصحابة، وقد ذكره ابن منده وأبو نعيم يف الباء كما ذكرناه، وقال : وقد قال ابن منده: قلت
وأما نزيل، أوله نون مضمومه فهو نزيل الشهايل، ويقال الشاهلي؛ شيخ له حكاية يف الرباط، روى عنه : ابن ماكوال
بطن من : السلفي بضم السني: لسمعاينأبو عمرو يف عداد اجملهولني من شيوخ بقية، وقال أبو سعد ا: شيخ يقال له

  .الكالع من محري

  باب الباء والزاي

  بزيع األزدي

مل يبلغا نسبه وال ندري مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه : س بزيع األسدي، والد عباس، ذكره عبدان، وقال
يا رب زينتين : قالت اجلنة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وسلم أو هو مرسل؟ روى عنه ابنه العباس، قال

فأحسنت زينيت، فأحسن أركاين، فأوحى اهللا، تبارك وتعاىل، إليها أين قد حشوت أركانك باحلسن واحلسني جنبيك 
  " .بالسعود من األنصار، وعزيت وجاليل ال يدخلك مراء وال خبيل 

  .أخرجه أبو موسى مستدركاً على ابن منده، وقال هذا حديث غريب جداً

  ء والسنيباب البا

  بسبس اجلهين

هو من : من بين ساعدة بن كعب بن اخلزرج، حليف هلم، قال عروة بن الزبري. ب د ع بسبس اجلهين األنصاري
  .بين طريف بن اخلزرج، شهد بدراً، قاله الزهري هذا مجيع ما ذكره ابن منده

  .يف نسبه على هذا بسبسة بن عمرو، ومل يزد: بسبس األنصاري اجلهين، وقيل: وأما أبو نعيم فقال
ويقال : بسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن عمرو بن سعد بن ذبيان الذبياين، مث األنصاري، قال: وقال أبو عمر

  .بسبس بن بشر، شهد بدراً
ابن رشدان بن غطفان بن قيس بن جهينة بن زيد بن ليث بن سواد بن : ونسبه ابن الكليب مثله وزاد بعد ذبيان

  :بن قضاعة، وعداده يف األنصار، وله يقول الراجزأسلم بن احلاف 
  أقم هلا صدورها يا بسبس

  .أ ه كالم الكليب
: بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبس، وقيل: " وشهد بدراً؛ قال أبو عمر وأبو نعيم عن أنس قال: قالوا



  .أخرجه الثالثة. إىل بدر بسبسة، مع عدي بن أيب الزغباء إىل عري أيب سفيان، فعاد إليه، فأخربه فسار
ليس بني قوهلم إنه من بين ساعدة وبني قوهلم هو من بين طريف بن اخلزرج تناقض؛ فإن طريفاً هو ابن : قلت

  .اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج األكرب، وطريف بطن من بين ساعدة

  بسر بن أرطاة

ن أيب أرطاة، وامسه عمرو بن عومير بن عمران اب: ب د ع بسر بضم الباء وسكون السني هو بسر بن أرطاة وقيل
أرطاة : بن احلليس بن سيار بن نزار بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وقيل

  .بن أيب أرطاة وامسه عمري، واهللا أعلم
  .أبا عبد الرمحن وعداده يف أهل الشام: يكىن

قبض : لى اهللا عليه وسلم بسنتني، وقال حيىي بن معني، وأمحد بن حنبل وغريمهاولد قبل وفاة النيب ص: قال الواقدي
مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو أحد : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو صغري، وقال أهل الشام

كانوا : هم قالمن بعثه عمر بن اخلطاب مدداً لعمرو بن العاص لفتح مصر، على اختالف فيه أيضاً فمن ذكره في
الزبري واملقداد، وعمري، : الزيرب، وعمري بن وهب، وخارجة بن حذافة، وبسر بن أرطاة، واألكثر يقولون: أربعة

  .وهلم خيتلفوا أن املقداد شهد فتح مصر: وهو أوىل بالصواب، قال: قال أبو عمر. وخارجة
مد بن احلسن املارودي، مناولة، بإسناده إىل أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي األمني، أخربنا أبو غالب حم

حدثنا أمحد بن صاحل، أخربنا ابن وهب، أخربين حيوة، عن عياش بن عباس القتباين، عن : سليمان بن األشعث قال
كنا مع بسر بن أيب أرطاة يف البحر، فأتى : شييم بن بيتان، ويزيد بن صبح األصبحي، عن جنادة بن أيب أمية قال

ال تقطع األيدي يف السفر : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مصدر، قد سرق، فقال: هبسارق يقال ل
. "  

  :وشهد صفني مع معاوية، وكان شديداً على علي وأصحابه

هو رجل سوء وذلك ملا ركبه يف اإلسالم : ال تصح له صحبة، وكان يقول: كان حيىي بن معني يقول: قال أبو عمر
ام، منها ما نقله أهل األخبار وأهل احلديث أيضاً؛ من ذحبه عبد الرمحن وقثم ابين عبيد اهللا بن العباس من األمور العظ

بن عبد املطلب، ومها صغريان، بني يدي أمهما، وكان معاوية سريه إىل احلجاز واليمن ليقتل شيعة علي ويأخذ البيعة 
اليمن، وكان األمري على اليمن عبيد اهللا بن العباس عامالً لعلي له، فسار إىل املدينة ففعل هبا أفعاالً شنيعة وسار إىل 

  .إنه قتلهما باملدينة، واألول أكثر: بن أيب طالب، رضي اهللا عنه، فهرب عبيد اهللا، فنزهلا بسر ففعل فيها هذا، وقيل
وسلم وملا قتل ابين بسر بن أرطاة له صحبة، ومل تكن له استقامة بعد النيب صلى اهللا عليه : وقال الدارقطين: قال

  :عبيد اهللا أصاب أمهما عائشة بنت عبد املدان من ذلك حزن عظيم فأنشأت تقول
  كالدرتني تشظى عنهما الصدف... ها من أحس بين اللذين مها 

ذكر هذا ابن . األبيات، وهي مشهورة، مث وسوست؛ فكانت تقف يف املوسم تنشد هذا الشعر، مث هتيم على وجهها
جابر بن عبد : ربد، والطربي، وابن الكليب، وغريهم، ودخل املدينة، فهرب منه كثري من أهلها منهماألنباري، وامل

وأغار على مهدان باليمن، وسىب نساءهم، فكن أول مسلمات . اهللا، وأبو أيوب األنصاري، وغريمها وقتل فيها كثرياً
  .واريخ، فال حاجة إال اإلطالة بذكرهاسبني يف اإلسالم، وهدم باملدينة دوراً، وقد ذكرت احلادثة يف الت



  .تويف بالشام أيام عبد امللك بن مروان، وكان قد خرف آخر عمره: تويف بسر باملدينة أيام معاوية، وقيل: قيل
  .أخرجه الثالثة

  بسر بن أيب بسر املازين

  .وهو بسر بن أيب بسر املازين -مثله أيضاً  -ب د ع بسر 
: " مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن روى عنه ابنه عبد اهللا قالهو من : قال أبو سعد السمعاين

جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فنزل على أيب، فأتاه بطعام وسويق وحيس فأكل، وأتاه بشراب فشرب، فناول من 
والوسطى، فلما ركب  عن ميينه، وأتى بتمر فأكل، وكان إذا أكل التمر ألقى التمر على ظهر أصبعيه، يعين السبابة

اللهم بارك هلم فيما : " يا رسول اهللا، ادع اهللا لنا، فقال: النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء أيب فأخذ بلجامه فقال
  " .رزقتهم، واغفر هلم وارمحهم 

وهو  املازين نزل عندهم النيب صلى اهللا عليه وسلم ودعا هلم،: السلمي وقيل: أخرجه الثالثة؛ إال أن أبا عمر قال
وقد جعله يف ترمجة الصماء . والد عبد اهللا بن بسر، روى عنه ابنه عبد اهللا بن بسر، وليس من الصماء يف شيء

  .أخاها
بسر، وعبد اهللا بن بسر أبو صفوان، وأخوه عطية، وأختهم الصماء هلم صحبة، : وقال األمري أبو نصر بن ماكوال

  .عاصم يف بين سليم، واهللا أعلم وهم من بين سليم من بين مازن وقد ذكره ابن أيب

  بسر بن جحاش

  .عداده يف الشاميني. ع بس بن جحاش القرشي
حدثنا دحيم، حدثنا الوليد بن مسلم، : أخربنا حيىي بن حممود بن سعد الثقفي إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصم قال

أن رسول اهللا صلى " بن جحاش حدثين حريز بن عثمان، عن عبد الرمحن بن ميسرة، عن جبري بن نفري، عن بسر 
ابن آدم، إنك لن : إن اهللا عز وجل يقول: " اهللا عليه وسلم بزق يف كفه، يوماً، فوضع عليها إصبعه، مث قال

تعجزين، وقد خلقتك من مثل هذه، حىت إذا سويتك وعدلتك مشيت بني بردين ولألرض منك وئيد فجمعت 
  " .أوان الصدقة؟  أتصدق وأىن: ومنعت حىت إذا بلغت التراقي قلت

أخرجه أبو نعيم هاهنا، وأخرجه أبو نعيم وأبو عمر يف بشر بالباء، والشني املعجمة، ويرد الكالم عليه هناك إن شاء 
  .اهللا تعاىل

  .ال يعرف له عقب
 باحلاء املهملة املفتوحة، وكسر الراء وبعدها ياء حتتها نقطتان، وآخره زاي،: هو صوت شدة املشي، حريز: الوئيد
  .بالنون والفاء: ونفري

  بسر األشجعي

د ع بسر بالسني املهملة أيضاً هو ابن راعي العري األشجعي، روى إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه أن النيب صلى 
ال أستطيع، : ، قال" كل بيمينك : " بسر بن راعي العري يأكل بشماله، فقال له: اهللا عليه وسلم رأى رجالً يقال له



  " .فما وصلت ميينه بعد إىل فيه : ، قال" ستطعت ال ا: " قال
  .أخرجه أبو نعيم وابن منده

بسر بن راعي العري الذي أمره النيب صلى اهللا : بسر يعين بالباء املوحدة، والسني املهملة: قال أبو نصر بن ماكوال
  .األمساء املختلف فيها ومل يذكر فيه اختالفاً على عادته يف. ال أستطيع: عليه وسلم أن يأكل بيمينه، فقال

  بسر السلمي

بشري : بسر، مثله، أبو رافع السلمي، قاله ابن ماكوال يف بشري بضم الباء املوحدة، وفتح الشني املعجمة، قال
  " .خترج نار من حبس سيل : " السلمي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

بشري، يعين بفتح : الف، فقيل ما ذكرناه، وقيلروى عنه ابنه رافع، يف حديثه اختالف كثري، ويف امسه أيضاً اخت
  .بسر بضم الباء وبالسني املهملة، ويذكر يف مواضعه: بشر، يعين بغري ياء، وقيل: الباء، وقيل

  بسر بن سفيان

ب د ع بسر، مثله، هو ابن سفيان بن عمرو بن عومير بن صرمة بن عبد اهللا بن قمري بن حبشية بن سلول بن كعب 
  .عة، وهو حلي، اخلزاعي الكعيببن عمرو بن ربي

كان شريفاً، كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعوه إىل اإلسالم، له ذكر يف قصة احلديبية، وهو الذي لقي 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا اعتمر عمرة احلديبية، وساق معه اهلدي، فأخربه أن قريشاً خرجت بالعوذ 

  .نمور، وأسلم سنة ست من اهلجرة، وشهد احلديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماملطافيل، قد لبسوا جلود ال
  .أخرجه الثالثة

وهي الناقة إذا وضعت، وبعدما تضع : يف األصل مجع عائذ: العوذ املطافيل، يريد النساء والصبيان، والعوذ: قوله
  .ها ولدهامجع مطفل وهي الناقة اليت مع: أياماً حىت يقوى ولدها، واملطافيل

  .بضم احلاء املهملة وسكون الباء املوحدة وكسر الشني املعجمة: بضم القاف وبعد امليم والياء راء، وحبشية: قمري

  بسر بن سليمان

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيضاً هو بسر بن سليمان، روت عنه ابنته سعية أنه قال -مثله  -بسر 
  .أبو نصر هكذا قاله األمري. وصليت خلفه

  .بفتح السني، وسكون العني املهملتني، وفتح الياء حتتها نقطتان: سعية

  بسر بن عصمة

بسر، مثله، أيضاً هو ابن عصمة املزين أحد بين ثور بن هذمة بن الطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طاخبة، أحد 
ذكر " . من آذى جينة فقد آذاين  : "له صحبة، وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: سادات بين مزينة، يقال

  .ذلك اآلمدي، قاله ابن ماكوال



  بسر بن حمجن

  .د ع بسر، مثله أيضاً، وهو ابن حمجن الدؤيل
صليت الظهر يف : " سكن املدينة، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه حنظلة بن علي األسلمي أنه قال

هو يصلي بالناس الظهر يف مسجده، فلم أصل، فذكرت ذلك له منزيل، مث مررت بالنيب صلى اهللا عليه وسلم و
، رواه زيد بن أسلم عن بسر " وإن كنت قد صليت : " صليت، قال: قلت. ؟" ما منعك أن تصلي معنا : " فقال

هو تابعي، : هو تابعي، وقال أبو نعيم: وقال البخاري: بن حمجن عن أبيه، وهو الصواب، قاله ابن منده، قال
  .ض الناس، يعين ابن منده، يف الصحابة، وال تصح صحبته وتصح صحبة أبيه حمجنوأخرجه بع

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  بسرة الغفاري

أنه تزوج امرأة بكراً " نضلة الغفاري، روى عنه سعيد بن املسيب : بصرة، وقيل: بزيادة هاء، وقيل: د ع بسرة
إذا وضعت فأقيموا عليها احلد، : " عليه وسلم بينهما؛ وقالفدخل هبا فوجدها حبلى، ففرق رسول اهللا صلى اهللا 

  " .وأعطاها الصداق مبا استحل من فرجها 
  " .والولد عبد لك : " بصرة، وزاد: وروى عن سعيد عن رجل من األنصار يقال له

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  بسيسة بن عمرو

عري أيب سفيان، وروى عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل . د بسيسة بن عمرو
أخرجه ابن منده وحده، ورأيته . وذكر احلديث. وسلم بعث بسيسة بن عمرو عيناً إىل عري أيب سفيان فجاء فأخربه

إهنا أصل أيب عبد اهللا بن منده، : مضبوطاً يف ثالث نسخ صحيحة مسموعة، وقد ضبطها أصحاهبا، أما إحداها فيقال
يها طبقات السماع من ذلك الوقت إىل اآلن، وقد ضبطوها بسيسة، بضم الباء وفتح السني وبعدها ياء حتتها وعل

  .نقطتان، وليس بشيء
هكذا ذكر ابن منده هذه الترمجة وظنها غري األوىل؛ ألنه مل يذكر يف تلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثه : قلت

  .بسيسة بباءين موحدتني، وقد تقدم القول يف بسبس: اء، وقيلبسيس بغري ه: عيناً، ومها واحد، وقيل

أخربنا أبو الفرج بن حممود األصبهاين بإسناده، عن مسلم بن احلجاج، حدثنا أبو بكر بن النضر بن أيب النضر، 
نا حدثنا هاشم بن القاسم، أخرب: وهارون بن عبد اهللا، وحممد بن رافع، وعبد بن محيد، وألفاظهم متقاربة، قالوا

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبسة عيناً، ينظر ما : " عن ثابت عن أنس قال -هو ابن املغرية  -سليمان 
ما أدري ما استثىن : فعلت عري أيب سفيان، فجاء، وما يف البيت أحد غري وغري الرسول صلى اهللا عليه وسلم، قال

إن لنا طلبة فمن : "  صلى اهللا عليه وسلم فتكلم، وقالفخرج رسول اهللا: قال. فحدثه احلديث: بعض نسائه، قال
ال؛ إال من كان ظهره : " ، فجعل رجال يستأذنونه يف ظهرهم يف علو املدينة فقال" كان ظهره حاضراً فلريكب معنا 

  .وذكر احلديث" . ، فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه حىت سبقوا املشركني إىل بدر " حاضراً 



  اب الباء والشنيب

  بشر بن الرباء

شهد بشر . من بين سلمة، وقد تقدم نسبه عند ذكر أبيه. ب د ع بشر بن الرباء بن معرور األنصاري اخلزرجي
العقبة وبدراً وأحداً، ومات خبيرب حني افتتاحها سنة سبع من اهلجرة، من األكلة اليت أكل مع رسول اهللا صلى اهللا 

بل لزمه وجعه ذلك : إنه مل يربح من مكانه الذي أكل فيه حىت مات، وقيل: ومة، قيلعليه وسلم من الشاة املسم
سنة، مث مات، وآخر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني واقد بن عبد اهللا التميمي حليف بين عدي، وهو 

ن قيس على خبل فيه، فقال اجلد ب: من سيدكم يا بين سلمة؟ قالوا: " الذي قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .األبيض اجلعد بشر بن الرباء : وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كذا ذكره ابن إسحاق، ووافقه صاحل بن كيسان، وإبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عبد الرمحن بن كعب بن 
  .مالك، عن أبيه

: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لبين ساعدة" د الرمحن بن كعب بن مالك وروى معمر، عن الزهري، عن عب
  " .اجلد بن قيس : ؟ قالوا" من سيدكم 

وهذا ليس بشيء؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يسود على كل قبيلة رجالً منهم، وجيعله عليهم، وكذلك 
هم غريهم، واجلد من بين سلمة وليس من بين ساعدة، وإمنا فعل يف النقباء ليلة العقبة، المتناع طباعهم أن يسود

كان سيد بين ساعدة سعد بن عبادة، وهو مل ميت يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ إمنا مات بعده، وقال 
وقول " . بل سيدكم عمرو بن اجلموح : " إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لبين سلمة: " الشعيب، وابن عائشة

  .ن إسحاق، والزهري أصحاب
  .أخرجه الثالثة

  .بكسر الالم: سلمة

  بشر الثقفي

  .روت عنه حفصة بنت سريين. بشري: ويقال: ب بشر الثقفي
  .أخرجه أبو عمر ههنا، وقد أخرجه ابن منده وأبو نعيم يف بشري

  بشر بن جحاش

  .األكثربسر، بضم الباء وبالسني املهملة وقد تقدم، وهو : ويقال. ب د بشر بن جحاش
  .روى عنه جبري بن نفري. هو القرشي، وال أدري من أيهم؟ سكن الشام ومات حبمص: قال أبو عمر
يعين بالسني  -هو بسر : بسر، قال الدارقطين: هو بشر، وأهل العراق يقولون: أهل الشام يقولون: قال ابن منده

  .وال يصح بشر، ومثله قال األمري أبو نصر بن ماكوال -املهملة 
بشر، يعين : وقيل: جه أبو عمر وابن منده؛ وأما أبو نعيم فذكره يف بسر، بالباء املوحدة والسني املهملة، وقالأخر

  .بالشني املعجمة



  بشر بن احلارث األنصاري

ب بشر بن احلارث، وهو أبريق بن عمرو بن حارثة بن اهليثم بن ظفر بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس 
  .ظفرياألنصاري األوسي ال

شهد أحداً، هو وأخواه مبشر وبشري، وكان بشري شاعراً منافقاً، يهجو أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وكانوا أهل حجة؛ فسرق بشري من رفاعة بن زيد درعة، مث ارتد يف شهر ربيع األول من سنة أربع من اهلجرة، ومل 

  .مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد ذكر فيمن شهد أحداً. يذكر لبشر نفاق، واهللا أعلم
  .أخرجه أبو عمر

  .بضم الباء وفتح الشني املعجمة: بشري

  بشر بن احلارث بن قيس

بشر بن احلارث من : مسعت أمحد بن يسار يقول: ذكره أبو موسى عن عبدان أنه قال. ب س بشر بن احلارث
بشر بن احلارث بن قيس بن عدي : ة، وهوأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم من قريش، من املهاجرين إىل احلبش

بشر بن احلارث بن قيس بن عدي بن سعيد بن سعد بن عمرو بن هصيص بن : بن سعد بن سهم، وقال أبو موسى
كعب بن لؤي، وكان ممن أقام بأرض احلبشة، ومل يقدم إال بعد بدر؛ فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .هاجرين إىل احلبشةبسهم، ال يعرف له ذكر إال يف امل
قدسها احلافظ أبو موسى، رمحه اهللا تعاىل، فجعل قيس بن عدي بن سعيد بن سعد بن عمرو وليس كذلك، : قلت

وإمنا هو عدي بن سعد بن سهم، ذكر ذلك ابن منده وأبو نعيم، ومن القدماء ابن حبيب، وهشام الكليب، والزبري 
ابن عمرو، وإمنا هو ابن سهم بن عمرو، ورأيته يف نسختني : دأنه جعل سع: بن بكار وغريهم، والوهم الثاين

  .صحيحتني من أصل أيب موسى كذلك، فال ينسب الغلط إىل الناسخ، وقد أخرجه أبو عمر كما ذكرناه

  بشر بن حزن النضري

  .د ع بشر بن حزن النضري
عبة، عن أيب إسحاق، عن بشر بن أخربنا اخلطيب أبو الفضل بن الطوسي بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، حدثنا ش

افتخر أصحاب اإلبل وأصحاب الغنم عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا : " حزن النصري قال
بعث داود، وهو راعي غنم، وبعث موسى، وهو راعي غنم، وبعثت أنا، وأنا أعرى غنماً : " صلى اهللا عليه وسلم

  " .ألهلي جبياد 
واه أبو داود عن شعبة، وتابعه غريه عليه، ورواه ابن أيب عدي وغريه، عن شعبة، عن أيب إسحاق ر: قال أبو نعيم

: عن عبدة بن حزن، وهو الصواب، ورواه الثوري وزكريا بن أيب زائدة، وإسرائيل، وغريهم عن أيب إسحاق فقالوا
  .عبدة، وهناك أخرجه أبو عمر، وأخرجه يف بشر ابن منده وأبو نعيم

  نظلة اجلعفيبشر بن ح



ذكره ابن قانع، وروى بإسناده عن سويد بن غفلة أو غريه، عن بشر بن حنظلة اجلعفي . بشر بن حنظلة اجلعفي
خرجنا مع وائل بن حجر احلضرمي نريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمررنا بعدو لوائل وأهل بيته، : " قال

فإن هذا وائل، فحلفت هلم أنه أخي ابن أيب وأمي، فكفوا، : لواال، قا: فيكم وائل؟ قلنا: وكانوا يطلبوهنم، فقالوا
" أبوكما آدم وأمكما حواء : صدقت، هو أخوك: " فلما قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربناه، فقال

.  
  .هذا احلديث لسويد بن حنظلة، وذكره ههنا ابن الدباغ األندلسي

  بشر أبو خليفة

صحبة عداده يف أهل البصرة، تفرد بالرواية عنه ابنه خليفة أنه أسلم فرد عليه النيب صلى له . د ع بشر أبو خليفة
حلفت لئن رد اهللا : ما هذا يا بشر؟ قال: اهللا عليه وسلم ماله وولده، مث لقيه النيب فرآه هو وابنه مقرونني فقال له

حجا، فإن : " وسلم احلبل فقطعه وقال هلماعلي مايل وولدي ألحجن بيت اهللا مقروناً، فأخذ النيب صلى اهللا عليه 
  .هذا حديث غريب: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال ابن منده" . هذا من الشيطان 

  بشر بن راعي العري

له ذكر يف حديث سلمة بن األكوع أن النيب صلى اهللا عليه : قال ابن منده وأبو نعيم. د ع بشر بن راعي العري
: احلديث، وتقدم يف بسر، قال أبو نعيم. بشر بن راعي العري، يأكل بشماله: يقال لهوسلم أبصر رجالً من أشجع 

  .صوابه بسر، يعين بالسني املهملة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  بشر أبو رافع

  .يسر، وقد تقدم: وقيل: بشري: بشري، وقيل: ب د ع بشر أبو رافع وقيل
حدثنا عثمان بن : حدثين أيب قال: بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد قالأخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب 

عمر، أخربنا عبد احلميد بن جعفر، عن حممد بن علي أيب جعفر، عن رافع بن بشر السلمي، عن أبيه، أن النيب صلى 
ر تغدو خترج نار بأرض حبس سيل، تسري سري بطيء اإلبل، تكمن بالليل وتسري بالنها: " اهللا عليه وسلم قال

غدت النار أيها الناس فاغدوا، وقالت النار أيها الناس فقيلوا؛ وراحت النار أيها الناس فروحوا؛ من : وتروح، يقال
  " .أدركته أكلته 

  .خترج نار ببصرى: وروى
ورواه أبو عاصم عن عبد احلميد، عن عيسى بن علي، عن رافع بن بشري، عن أبيه، بزيادة ياء، ورواه عبيد اهللا بن 

  .موسى، عن عبد احلميد، عن عيسى بن علي، عن رافع بن بشري، يعين بضم الباء وزيادة الياء
  .أخرجه الثالثة

  بشر بن سحيم



البهزي، عداده يف أهل احلجاز، كان : وقيل. من ولد حرام بن غفار بن مليل. ب د ع بشر بن سحيم الغفاري
بشر بن سحني بن : ن حممد بن سعد، وقال أبو عمرقاله ابن منده وأبو نعيم، ع. يسكن كراع الغميم وضجنان

روى عنه نافع بن جبري بن مطعم حديثاً . حرام بن غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الغفاري
بشر بن : وقال الواقدي: البهزي، قال: ال أحفظ له غريه ويقال: أهنا أيام أكل وشرب قال: واحداً يف أيام التشريق

  .اخلزاعي، كان يسكن كراع الغميم وضجنان، والغفاري أكثرسحيم 
وعبد " ح " أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا وكيع، أخربنا سفيان 

الرمحن، عن سفيان، عن حبيب بن أيب ثابت، عن نافع بن جبري بن مطعم، عن بشر بن سحيم أن النيب صلى اهللا 
ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة، وإن هذه : " يف أيام احلج فقال: يه وسلم خطب يوم التشريق، قال عبد الرمحنعل

  " .األيام أيام أكل وشرب 
  .أخرجه الثالثة

  بشر بن صحار

: " ذكره عبدان بن حممد يف الصحابة، وقال بإسناده عن سلم بن قتيبة، عن بشر بن صحار قال. س بشر بن صحار
وأدركت مربط محار النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان امسه : " قال" حفة النيب صلى اهللا عليه وسلم مورسة رأيت مل

بشر هذا هو ابن : أخرجه أبو موسى، وقال" . عفرياً، وكنت أدخل بيوت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأنال أسقفها 
لتابعني، يروي عن احلسن البصري وحنوه، ابن عبد عمرو األزدي من أتباع ا: صحار بن عباد بن عمرو، وقيل

ورؤيته للملحفة واملربط ال تصريه صحابياً؛ إذ مل كان كل من رأى من آثار النيب صلى اهللا عليه وسلم شيئاً كان 
  صحابياً، لكان أكثر الناس صحابة، وسلم بن قتيبة من املتأخرين ال يقضى له إدراك التابعني، فكيف بالصحابة؟

  ثقفيبشر بن عاصم ال

بشر بن : كذا نسبه أكثر العلماء، وقد جعله بعضهم خمزومياً؛ فقال. ب د ع بشر بن عاصم بن سفيان الثقفي
عاصم بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، واألول أصح، وكان عامل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على صدقات 

ما : فتخلف عنها ومل خيرج، فلقيه فقالهوازن، روى أبو وائل أن عمر بن اخلطاب استعمله على صدقات هوازن، 
من ويل : " بلى، ولكين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: خلفك، أما ترى أن عليك مسعاً وطاعة؟ قال

من أمور املسلمني شيئاً أيت به يوم القيامة حىت يقف على جسر جهنم فإن كان حمسناً جنا، وإن كان مسيئاً اخنرق به 
: ما يل أراك كئيباً حزيناً؟ قال: فخرج عمر كئيباً حزيناً، فلقيه أبو ذر، فقال: قال" ها سبعني خريفاً اجلسر فهوى في

من : " ما مينعين أن أكون كئيباً حزيناً، وقد مسعت بشر بن عاصم يذكر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
وأنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  :وذكر احلديث، فقال أبو ذر" . ويل من أمور املسلمني شيئاً 

: من سلت اهللا أنفه وألصق خده باألرض؛ شقت عليك يا عمر؟ قال: من يأخذها مين مبا فيها؟ فقال أبو ذر: عمر
  " .نعم 

قال : بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد اهللا بن ربيعة الثقفي، حجازي أخو عمرو، وقال: وقد أخرج البخاري فقال
مات بشر بعد الزهري، ومات الزهري سنة أربع وعشرين ومائة، يروي عن أبيه، مسع منه ابن عيينة ونافع :  علييل

حدثين أبو ثابت، حدثنا الدراوردي، عن ثور بن زيد عن بشر بن عاصم بن عبد اهللا بن سفيان، عن : بن عمر وقال



  .أبيه، عن جده سفيان عامل عمر، واهللا أعلم
  .أخرجه الثالثة

  بشر بن عاصم

بشر بن عاصم، صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا مجيع ما ذكره، وجعله ترمجة : بشر بن عاصم، قال البخاري
عن بشر بن عاصم بن سفيان املقدم ذكره، وجعل هذا صحابياً، ومل جيعل األول صحابياً، وجعله غريه يف . منفردة
  .واهللا أعلم. الصحابة

  بشر بن عبد اهللا

من بين احلارث بن اخلزرج قتل باليمامة شهيداً، ومل يوجد له يف األنصار نسب، . ن عبد اهللا األنصاريب بشر ب
  .بشري؛ قاله أبو عمر: ويقال

أخربنا عمار عن سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق يف تسمية من قتل باليمامة من األنصار من بين احلارث بن 
  .د يف بشري إن شاء اهللا تعاىلوبشر بن عبد اهللا، ومل ينسبه، وير: اخلزرج

  .أخرجه أبو عمر

  بشر بن عبد

إن أخاكم النجاشي قد مات : " سكن البصرة، وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمعه يقول. ب بشر بن عبد
  .مل يرو عنه غري ابنه عفان فيما علمت" . فاستغفروا له 
  .أخرجه أبو عمر

  بشر بن عرفطة

واألول أصح، شهد فتح مكة مع رسول اهللا : بشري، قال ابن منده: شخاش اجلهين، وقيلد ع بشر بن عرفطة بن اخل
  "الطويل : " صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه عبد اهللا بن محيد اجلهين شعراً قاله وهو

  طلعنا أمام الناس ألفاً مقدما... وحنن غداة الفتح عند حممد 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  بشر بن عصمة

األزد : " ابن عطية، روى عنه أبو الطفيل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: بشر بن عصمة الليثي وقيل ب د ع
، قاله " مين وأنا منهم؛ أغضب هلم إذا غضبوا، ويغضبون إذا غضبت، وأرضى هلم إذا رضوا، ويرضون إذا رضيت 

  .ابن منده وأبو نعيم
  " .خزاعة مين وأنا منهم : " عت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولمس: " بشر بن عصمة املزين، قال: وقال أبو عمر



روى عنه كثري بن أفلح موىل أيب أيوب، يف إسناده شيخ جمهول، ووافقه على هذا أبو أمحد العسكري، وقد روى 
سأل بشر بن عطية رسول : ابن منده وأبو نعيم بإسنادهم، عن مكحول، عن غضيف بن احلارث، عن أيب ذر قال

 صلى اهللا عليه وسلم عن شيء فأجابه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهذا يدل على أنه له صحبة، ولعله اهللا
  .عطية، واهللا أعلم: عصمة وقيل: هذا، فقد قيل يف أبيه

  بشر بن عقربة اجلهين

 بن عوف أنه بشري، عداده يف أهل فلسطني، يكىن أبا اليمان، روى عنه عبد اهللا: ب د بشر بن عقربة اجلهين وقيل
من قام مقاماً يرائي فيه الناس أقامه اهللا عز وجل يوم القيامة مقام رياء : " مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

صوابه بشري، بزيادة : وأما أبو نعيم فأخرجه يف بشر بن راعي العري، وقال: أخرجه ابن منده وأبو عمر" . ومسعة 
  .تعاىلياء، ونذكره هناك إن شاء اهللا 

  بشر بن عمرو

د ع بشر بن عمرو بن حمصن بن عمرو من بين عمرو بن مبذول مث من بين النجار أبو عمرة األنصاري اخلزرجي 
عمرو بن حمصن بن عتيك بن عمرو بن مبذول بن : النجاري، كذا نسبه ابن منده وأبو نعيم، وقال هشام الكليب

أبو عمرة، كذا ذكره ابن الكليب، : هو ممن شهد بدراً، وكنيتهمالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج، و
: عمرو، وقال الكليب يف موضع آخر: أبو عمرة، ونقل أبو عمر يف الكىن أن اسم أيب عمرة: كنية عمرو بن حمصن

  .اسم أيب عمرة بشري، وال شك أن االختالف يف امسه قدمي، واهللا أعلم

  عداده يف أهل املدينة،. علبة أخوهثعلبة، وقيل ث: امسه بشري، وقيل: وقيل

وهو جد أيب املقوم حيىي بن ثعلبة بن عبد اهللا بن أيب عمرة، وكان حتت أيب عمرة بنت املقوم بن عبد املطلب عم النيب 
قلت لرسول اهللا صلى : " صلى اهللا عليه وسلم فولدت له عبد اهللا وعبد الرمحن، روى عنه ابنه عبد الرمحن أنه قال

  " .أولئك منا وأولئك معنا : " يا رسول اهللا، أرأيت من آمن بك ومل يرك؟ قال: وسلماهللا عليه 
أنه جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه أخوه : وروى عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن جده أيب عمرة

لم الرجال بأعياهنم سهماً يوم بدر أو يوم خيرب ومعهم فرس، وهم أربعة، فأعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  " .سهماً، وأعطى الفرس سهمني 

وروى أبو عمر هذا احلديث عن ثعلبة بن عمرو بن حمصن وقد اختلف فيه كثرياً، وسنذكره يف بشري، وثعلبة، ويف 
  .أيب عمرة إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرج بشراً ابن منده وأبو نعيم؛ وأما أبو عمر فأخرجه يف بشري

  بشر الغنوي

أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل . اخلثعمي، روى عنه ابنه عبيد اهللا: ع بشر الغنوي أبو عبد اهللا، وقيل ب د
حدثين أيب، حدثنا عبد اهللا بن حممد، ومسعته أنا من عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة، أخربنا زيد : عبد اهللا بن أمحد، قال



عافري، حدثين عبيد اهللا بن بشر اخلثعمي عن أبيه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه بن احلباب، حدثين الوليد بن املغرية امل
  " .لتفتحن القسطنطينية، ولنعم األمري أمريها ولنعم اجليش ذلك اجليش : " وسلم يقول

ورواه أبو كريب، عن زيد بن احلباب، عن . فدعاين مسلمة بن عبد امللك، فسألين فحدثته فغزا القسطنطينية: قال
  .لوليد بن املغرية عن عبد اهللا بن بشر الغنوي، عن أبيها

  .أخرجه الثالثة

  بشر بن قحيف

د ع بشر بن قحيف، ذكره أمحد بن سيار املروزي يف الصحابة، ممن مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم، ووهم فيه، 
عن حممد بن جابر، عن وليست له صحبة، وذكره البخاري يف التابعني، وروى أمحد بن سيار عن حيىي بن حيىي، 

كنت أشهد الصالة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان ينصرف : مساك بن حرب، عن بشر بن قحيف قال
  .حيث كان وجهه، مرة عن ميينه، ومرة عن يساره

  .ليست له صحبة وال رؤية: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  بشر بن قدامة الضبايب

: عداده يف أهل اليمن، روى عنه عبد اهللا بن حكيم الكناين من أهل اليمن قال. مة الضبايبب د ع بشر بن قدا
أبصرت عيناي حيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقفاً بعرفات مع الناس، على ناقة محراء قصواء وحتته قطيفة 

هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه : ون، والناس يقول" اللهم اجعلها حجة غري رياء وال مسعة : " بوالنية، وهو يقول
  " .وسلم 

إهنا مل تكن مقطوعة : أحسب القصواء املبترة اآلذان، فإن النوق تبتر آذاهنا لتسمع وقد قيل: قال عبد اهللا بن حكيم
أخرجه الثالثة، وقد أخرجه أبو نعيم يف موضعني من كتابه بلفظ واحد . اآلذان، وإمنا كان ذلك لقباً هلا واهللا أعلم

  .ينهما ثالثة أمساءب
  .بضم احلاء وفتح الكاف؛ من أهل اليمن من مواليهم: حكيم

  بشر بن معاذ األسدي

روى أبو نصر أمحد بن أمحد بن نوح البزاز أنه مسع أبا سعيد جابر بن عبد اهللا بن جابر . س بشر بن معاذ األسدي
أنه صلى مع النيب : ، من أهل توز ومسرياءحدثين بشر بن معاذ األسدي: العقيلي، سنة ست وأربعني ومائتني، قال

صلى اهللا عليه وسلم هو وأبوه وكان غالماً ابن عشر سنني، فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إمامنا وكان جربيل 
إمام النيب صلى اهللا عليه وسلم والنيب صلى اهللا عليه وسلم ينظر إىل خيال جربيل شبه ظل سحابة إذا حترك اخليال 

أتى على جابر مائة ومخسون : ومل يكن عند بشر بن معاذ غري هذا، قال أبو نصر. صلى اهللا عليه وسلمركع النيب 
  .سنة، وال يعرف إال من هذا الوجه

  .أخرجه أبو موسى



  بشر بن معاوية

ب د ع بشر بن معاوية بن ثور البكائي، من بين كالب بن عامر بن صصعة، يعد يف أهل احلجاز، روى عنه حفيده 
أنه قدم هو وأبوه معاوية بن ثور وافدين على النيب صلى اهللا : بن العالء بن بشر، عن أبيه العالء، عن أبيه بشرماعز 

إذا جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقل ثالث : " عليه وسلم وكان معاوية قال البنه بشر يوم قدم، وله ذؤابة
ك يا رسول اهللا، أتيتك يا رسول اهللا ألسلم عليك، ونسلم السالم علي: كلمات ال تنقص منهن وال تزد عليهن، قل

ففعلتهن، فمسح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على رأسي ودعا يل : ، قال بشر" إليك، وتدعو يل بالربكة 
  "الكامل " بالربكة، وأعطاين أعنزاً عفراً، فقال ابنه حممد بن بشر يف ذلك 

  ه باخلري والربكاتودعا ل... وأىب الذي مسح النيب برأسه 
  عفراً ثواجل لسن باللجبات... أعطاه أمحد إذا أتاه أعنزا 

  ويعود ذاك امللء بالغدوات... ميألن رفد احلي كل عشية 
  وعليه مين ما حييت صاليت... بوركن من منح وبورك مانح 

  .يعين عظام البطون: قوله ثواجل
بشر بن ماوية البكائي قدم على النيب صلى اهللا : ر فإنه قالأخرجه هكذا مطوالً ابن منده وأبو نعيم، وأما أبو عم

  .عليه وسلم مع أبيه وافدين
معاوية بن ثور بن معاوية بن عبادة بن البكار، : مل يرفع أحد منهم نسبه، وقد نسبه هشام وابن الربقي فقال: قلت
  .ربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: وامسه

عة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم البكاء ربي: وقال خليفة
  .وهو شيخ كبري، ومعه ابنه بشر، فدعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم ومسح رأسه

ا ومل يذكر واحد منهم يف نسبه كالباً، على ما قالوه، وقد جعل ابن منده وأبو نعيم كالباً بن عامر بن صعصعة، وإمن
هو ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ وأما أبو عمر فكثري االعتماد على ما يذكره من النسب على ابن الكليب، وقد 

  .خالفه ههنا فجعل بشراً من كالب، واهللا أعلم

  بشر بن املعلى

ويلقب حنش بن النعمان أبو املنذر العبدي، : بشر بن عمرو بن حنش بن املعلى، وقيل: د ع بشر بن املعلى، وقيل
يا  -أو قال رجل  -قلت : اجلارود، روى يزيد بن عبد اهللا بن الشخري، عن أيب مسلم اجلذمي، عن اجلارود قال

انشدها وال تكتم وال تغيب فإن وجدت رهبا فادفعها إليه، وإال فهو مال اهللا يؤتيه : " رسول اهللا؛ اللقطة جندها؟ قال
  " .من يشاء 

  .يزيد، عن أخيه مطرف، عن أيب مسلم: ، وعبد الوارث فقالواورواه بشر بن املفضل، وابن علية
أخرجه ابن منده وأبو نعيم، ومل يرفعا نسبه، وهو بشر بن حنش بن املعلى، وهو احلارث بن زيد بن حارثة بن معاوية 

بن ثعلبة بن جذمية بن عوف بن بكر بن عوف بن أمنار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس، 
  .زادوا فيه حنشاً، واهللا أعلمف

  بشر بن اهلجنع البكائي



ب د ع بشر بن اهلجنع البكائي، كان ينزل ناحية ضرية، ذكره حممد بن سعد كاتب الواقدي، يف الطبقة السادسة 
بشر بن اهلجنع البكائي، كان ينزل ناحية ضرية، وكان ممن قدم على : ممن أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .صلى اهللا عليه وسلم فأسلم النيب
  .أخرجه الثالثة

  بشر بن هالل العبدي

ليس له إال ذكره يف احلديث الذي رواه بإسناده عن : ذكره عبدان يف الصحابة وقال. س بشر بن هالل العبدي
بدي، بشر بن هالل الع: أربعة سادة يف اإلسالم: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عكرمة، عن ابن عباس قال

  " .وعدي بن حامت، وسراقة بن مالك املدجلي، وعروة بن مسعود الثقفي 
  .أخرجه أبو موسى

  بشري بن أكال

احلارثي، عداده، يف املدنيني، روى عنه ابنه : د ع بشري، بزيادة ياء بعد الشني، هو بشري بن أكال املعاوي وقيل
 عليه وسلم يصلح بينهم، فبينما هم كذلك التفت كانت ثائرة يف بين معاوية فخرج النيب صلى اهللا: " أيوب قال

بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا، ما نرى قربك : ، فقال له رجل" ال دريت : " النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل قرب فقال
  " .ال دريت : " ال أدري، فقلت: إين مررت به وهو يسأل عين فقال: أحداً، فقال

بشر بن أكال بن لوذان بن : عيم، ومل ينبساه، وال نسبا قبيلته، والذي أظنه أنههكذا أخرجه ابن منده وأبو ن: قلت
احلارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، ويكون على هذا أخا زيد بن 

 صلى اهللا عليه أكال املعاوي، والد النعمان الذي خرج حاجاً بعد بدر، فأسره أبو سفيان بن حرب، وكان النيب
  "الطويل : " وسلم قد أسر عمرو بن أيب سيفان ببدر، فقال أبو سفيان حيرض بين أكال على مفاداة النعمان بعمرو

  تعاقدمت ال تسلموا السيد الكهال... أرهط ابن أكال أجيبوا دعاءه 
وأنه معاوي غري هذا النسب، وترد القصة يف النعمان، إن شاء اهللا تعاىل، وال أعرف من اجتمع أنه من بين أكال 

  .واهللا أعلم

  بشري بن أنس

ب بشري، مثله أيضاً، وهو ابن أنس بن أمية بن عامر بن جشم بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك 
  .بن األوس األنصاري األوسي، شهد أحداً، قاله أبو عمر

  بشري األنصاري

. ه عبدان فيمن استشهد يوم بئر معونة، وهو ماء لبين عامرذكر: س بشري األنصاري، أخرجه أبو موسى وقال
  .أخرجه أبو موسى

  .بفتح امليم وضم العني وبالنون: معونة



  بشري بن تيم

ذكره حممد بن عثمان بن أيب شيبة يف الوحدان، أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا احلسن بن أمحد، . ع س بشري بن تيم
أخربنا حممد بن أمحد، أخربنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة، حدثنا منجاب، أخربنا أخربنا أمحد بن عبد اهللا احلافظ، 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فادى أهل بدر فداء " عبد اهللا بن األجلح، عن أبيه عن عكرمة، عن بشري بن تيم اهللا 
  " .فك نفسك : " خمتلفاً، وقال للعباس

يلة ولد النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى موبذان كسرى خيالً وإبالً ملا كان ل: " وروى عن معروف بن خربوذ قال
  .وذكر احلديث، والشعر بطوله" . قطعت دجلة، وغاض حبر ساوة وطفئت نار فارس 

  .أخرجه أبو موسى وأبو نعيم

  بشري الثقفي

يا رسول : لتأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فق: د ع بشري الثقفي، روت عنه حفصة بنت سريين أنه قال
أما : " اهللا، إين نذرت يف اجلاهلية أن ال آكل حلوم اجلزر، وال أشرب اخلمر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم" . حلوم اإلبل فكلها، وأما اخلمرب فال تشرب 

  .جبري بالباء املوحدة واجليم بشري بالضم، وقيل: بشري، وقيل: وقد اختلف يف امسه؛ فقيل: قال ابن ماكوال

  بشري بن جابر

العكي، : ب د ع بشري، هو ابن جابر بن عراب بن عوف بن ذؤالة العبسي، قاله ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو عمر
  .ذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر: الغافقي، قالوا: وقيل
  .له صحبة وال رواية له: وقال
ناقض؛ فإنه يريد عبس بن صحار بن عك، ال عبس بن بغيض بن ريث بن ليس بني قوهلم عكي وعبسي ت: قلت

بشري بن جابر بن عراب بن عوف بن ذؤالة بن شبوة بن ثوبان بن عبس بن : غطفان، وسياق نسبه يدل عليه، وهو
صحار، وكذلك ليس بني العكي والغافقي تناقض؛ فإن غافقاً هو ابن الشاهد بن عك بن عدثان، وعبس وغافق ابنا 

  .عم
بضم الذال املعجمة : بفتح الشني املعجمة وتسكني الباء املوحدة، وذؤالة: بضم العني املهملة، وشبوة: عراب
  .وبالواو

  بشري أبو مجيلة

من بين سليم، من أنفسهم، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكره ابن منده عن ابن سعد . د ع بشري أبو مجيلة
حف فيه بعض الناس، يعين ابن منده، فجعله ترمجة ومل خيرج له شيئاً؛ وإمنا هو ص: كاتب الواقدي، وقال أبو نعيم

  .سنني أبو مجيلة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  بشري بن احلارث

ذكره عبد بن محيد، فيمن أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو وهم، . ب د ع بشري بن احلارث األنصاري
بشر أبو بشري أن النيب صلى اهللا : ودي عن الشعيب عن بشري بن احلارث فقالوعداده يف التابعني، روى داود األ

رواه مجاعة عن الشعيب عن بشر بن احلارث عن ابن " إذا اختلفتم يف الياء والتاء فاكتبوها بالياء : " عليه وسلم قال
  .يف الصحابة، ومل خيطئ قائلهقوله هذا قول ابن منده وأيب نعيم؛ وأما أبو عمر فإنه ذكره عن ابن أيب حامت . مسعود

  .أخرجه الثالثة

  بشري بن احلارث العبسي

  .بشري بن احلارث العبسي، أحد التسعة الذين قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عبس فأسلموا

  بشري احلارثي

: ، وجعل ابن مندههو بشري بن فديك: أبا عصام، قال أبو نعيم: الكعيب، يكىن: ب د ع بشري، هو احلارثي، وقيل
بشري بن فديك غري بشري احلارثي أيب عصام، ويرد الكالم عليه يف بشري بن فديك، إن شاء اهللا تعاىل، له رؤية، 

وفدين قومي بنو احلارث بن كعب إىل النيب صلى اهللا عليه : " وألبيه صحبة، روى عنه ابنه عصام بن بشري أنه قال
أنا وافد قومي بين احلارث بن كعب إليك : ؟ قلت" ن أين أقبلت م: " وسلم بإسالمهم فدخلت عليه فقال

  " .أنت بشري : " امسي أكرب، قال: ؟ قلت" مرحباً، ما امسك : " باإلسالم، فقال
هو ابن علة بن جلد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ؛ : واحلارث بن كعب

بشري الكعيب، أحد بين احلارث : أخرجه ابن منده وأبو عمر؛ إال أن ابن منده قالذكر هذا النسب أبو عمر وحده، 
  .بن كعب، وهذه نسبة غريبة؛ فإن أحداً ال ينسب إليهم إال احلارثي

  .بالعني املهملة: باجليم والالم الساكنة، وعريب: بضم العني املهملة وختفيف الالم، وجلد: علة

  بشري ابن اخلصاصية

بشري بن يزيد بن معبد بن ضباب بن سبع : املعروف بابن اخلصاصية، وقد اختلفوا يف نسبه فقالوا ب د ع بشري هو
بشري بن معبد بن شراحيل بن سبع بن ضباري بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعبة بن : وقيل

  .م بشرياًعلي بن بكر بن وائل، وكان امسه زمحاً، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
حدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة، أخربنا : أخربنا حيىي بن حممود بن سعد كتابة بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم قال

عفان، أخربنا محاد بن زيد، عن أيوب بن ديسم السدوسي، عن بشري ابن اخلصاصية أنه أتى النيب صلى اهللا عليه 
  .ابن اخلصاصية نسبة إىل أمه، يف قوهلم: بشرياً، وإمنا قيل له وسلم، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ثعلبة وضباريا، وأمهما، اخلصاصية من األزد، والوافد إىل النيب صلى : ولد سدوس بن شيبان: وقال هشام الكليب
جري اهللا عليه وسلم بشري ابن اخلصاصية، نسب إىل جدته هذه، وهو ممن سكن البصرة، روى عنه بشري بن هنيك، و

روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث صاحلة وهو من املهاجرين من . بن كليب، وليلى امرأة بشري، وغريهم



أتشهد أن ال إله : " أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبايعه، فقال: " ربيعة، روى عنه أبو املثىن العبدي أنه قال
: قلت: ؟ قال" ان، وحتج البيت، وتؤدي الزكاة، وجتاهد يف سبيل اهللا إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله، وتصوم رمض

يا رسول اهللا، أما إتيان الزكاة فما يل إال عشر ذود هن رسل أهلي ومحولتهن، وأما اجلهاد فيزعمون أنه من وىل فقد 
لى اهللا باء بغضب من اهللا، عز وجل، فأخاف إن حضرين قتال جبنت نفسي وكرهت املوت، فقبض رسول اهللا ص

  " .ال صدقة وال جهاد فبم تدخل اجلنة؟ فبايعه عليهن كلهن : " عليه وسلم يده مث حركها وقال
هو موثر بن عفارة، واخلصاصية منسوبة إىل خصاصة، وامسه إالءة مثل خالفة، ابن عمرو بن : أبو املثىن العبدي

عامر بن بكر بن يشكر بن مبشر : كرب وامسهكعب بن الغطريف األصغر، وامسه احلارث بن عبد اهللا بن الغطريف األ
  .بن صعب بن دمهان بن نصر من األزد

  .أخرجه الثالثة

  بشري أبو خليفة

  .بشر أبو خليفة روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلهاد، تقدم ذكره يف بشر: د بشري، وقيل
  .أخرجه ابن منده

  بشري أبو رافع

له : أخرجه ابن منده ههنا خمتصراً فقال. بشر وقد تقدم: السلمي، وقيلب د ع س بشري، هو أبو رافع األنصاري 
صحبة، روى عنه ابنه رافع، خمتلف يف امسه، وأخرجه أبو نعيم، وذكر رواية ابنه عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .احلديث" خترج نار : " قال
وهذا قد :  عبد اهللا بن منده، قال أبو موسىذكره أبو زكرياء مستدركاً على جده أيب: وقد أخرجه أبو موسى فقال

أخرجه أبو : أخرجه أبو عبد اهللا يف بشر وبشري، واحلق بيد أيب موسى فإن ابن منده أخرجه فيهما، قال أبو موسى
زكرياء يف الزيادات حيث رأى بشرياً السلمي بزيادة ياء ورأى جده قد أخرجه يف بشر، فظن أنه غريه، وهو يف 

بفتح السني والالم نسبة إىل بين سلمة بكسر الالم من األنصار، وأظن أن أبا زكرياء رأى يف كتاب املواضع كلها 
جده يف بشر ما علم منه أنه أنصاري، ويف بشري السلمي، فظن أنه بضم السني من سليم بن منصور، فاعتقد أنه فات 

  .جده، واهللا أعلم
ري بضم الباء، قاله الدارقطين، روى عنه ابنه حديثاً واحداً أن بش: ويقال: بشري السلمي قال: وأخرجه أبو عمر فقال

يوشك أن خترج نار تضيء هلا أعناق اإلبل ببصرى تسري سري بطئ اإلبل، تسري : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .النهار وتقوم الليل 

  بشري بن أيب زيد

ستة الذين مجعوا القرآن على عهد رسول اهللا صلى أحد ال: ب د بشري بن أيب زيد، وامسه ثابت بن زيد، وأبو زيد
قتل يوم احلرة وهم وتصحيف؛ وإمنا قتل : اهللا عليه وسلم، قتل يوم احلرة؛ قاله ابن منده عن حممد بن سعد، وقوله

يوم اجلسر، يوم قتل أبو عبيد الثقفي بالعراق يف خالفة عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، يوم قس الناطف، 



باحلرة إذ أسقطت صورة السني وكتبت معلقة، واهللا أعلم، وذكره أبو عمر والكليب أيضاً؛ إال  وتصحف اجلسر
قيس بن السكن الذي مجع القرآن، وقد اختلف الناس يف اسم أيب زيد اختالفاً كثرياً يرد يف أيب : أهنما مسيا أبا زيد

استشهد أبوه أبو زيد يوم أحد، وشهد : قال الكليب: زيد، وقد أخرج أبو عمر بشري بن أيب زيد األنصاري وقال
بشري بن أيب زيد وأخوه وداعة بن أيب زيد صفني مع علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه، فال أدري أهو املذكور يف 

  .هذه أو غريه؟
  .أخرجه ابن منده وأبو عمر

  بشري بن سعد بن ثعلبة

. ة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرجب د ع بشري بن سعد بن ثعلبة بن خالس بن زيد بن مالك بن ثعلب
إنه أول من بايع أبا : يكىن أبا النعمان بابنه النعمان بن بشري، شهد العقبة الثانية وبدراً وأحداً واملشاهد بعدها، يقال

ن بكر الصديق، رضي اهللا عنه، يوم السقيفة من األنصار وقتل يوم عني التمر، مع خالد بن الوليد، بعد انصرافه م
اليمامة سنة اثنيت عشرة، روى عنه ابنه النعمان، وجابر بن عبد اهللا، وروى عنه، مرسالً، عروة، والشعيب؛ ألهنما مل 

  .يدركاه

وروى حممد بن إسحاق عن الزهري، عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف، عن النعمان بن بشري عن أبيه أنه أتى النيب 
: " يا رسول اهللا، إين حنلت ابين هذا غالماًن وأنا أحب أن تشهد، قال: لصلى اهللا عليه وسلم بابن له حيمله، فقا

وقد روى " . ال أشهد على هذا : " ال، قال: ؟ قال" فكلهم حنلت مثل ما حنلته : " نعم، قال: ؟ قال" لك ابن غريه 
 صلى اهللا عليه وسلم عن النعمان أن أباه بشري بن سعد جاء بالنعمان ابنه إىل رسول اهللا: عن الزهري حنوه، وقال
  .جعله من مسند النعمان

  .أخرجه الثالثة

  بشري بن سعد بن النعمان

شهد أحداً واخلندق مع أبيه واملشاهد كلها، قاله العدوي عن ابن القداح، . بشري بن سعد بن النعمان بن أكال
  .ذكره ابن الدباغ

  بشري بن عبد اهللا

استشهد . بشر، وقد تقدم: حلارث بن اخلزرج، قاله الزهري، وقيلمن بين ا. ب د ع بشري بن عبد اهللا األنصاري
  .مل يوجد له يف األنصار نسب: يوم اليمامة، قال حممد بن سعد

  .أخرجه الثالثة

  بشري بن عبد املنذر



مل يصل . ب د ع بشري بن عبد املنذر أبو لبابة األنصاري األوسي مث من بين عمرو بن عوف، مث من بين أمية بن زيد
بشري بن عبد املنذر بن زنرب بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف : ه أحد منهم، وهونسب

امسه رفاعة، وهو بكنيته أشهر، ويذكر يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل، سار مع رسول اهللا : بن مالك بن األوس، وقيل
على املدينة، وضرب له بسهمه، وأجره، فكان كمن  صلى اهللا عليه وسلم يريد بدراً، فرده من الروحاء واستخلفه

  .شهدها
أخربنا أبو الربكات احلسن بن حممد بن هبة اهللا بن عساكر، أخربنا أبو العشائر حممد بن اخلليل بن فارس القيسي، 

خربنا حدثنا أبو القاسم علي بن حممد بن أيب العال املصيصي، حدثنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن أيب نصر، أ
إبراهيم بن حممد بن أمحد بن أيب ثابت، حدثنا حممد بن محاد الظهراين، أخربنا سهل بن عبد الرمحن أبو اهليثم الرازي، 

: " عن عبد اهللا بن عبد اهللا أيب أويس املديين، عن عبد الرمحن بن حرملة، عن سعيد بن املسيب، عن أيب لبابة قال
اللهم : " إن التمر يف املربد، فقال رسول اهللا: يوم اجلمعة فقال أبو لبابة استسقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: إن التمر يف املربد وما يف السماء سحاب نراه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، فقال أبو لبابة" اسقنا 
فاستهلت السماء فمطرت مطراً  :اللهم اسقنا يف الثالثة حىت يقوم أبو لبابة عرياناً، فيسد ثعلب مربده بإزاره، قال

يا أبا لبابة، إن السماء لن : شديداً، وصلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأطافت األنصار بأيب لبابة يقولون
تقلع حىت تقوم عرياناً تسد ثعلب مربدك بإزارك، كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام أبو لبابة عرياناً 

  " .فأقلعت السماء : إزاره، قالفسد ثعلب مربده ب
  .وتويف أبو لبابة قبل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، ويرد باقي أخباره يف كنيته، إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه الثالثة

  بشري بن عرفطة

امسه بشر، وقد : شهد فتح مكة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقيل. ع بشري بن عرفطة بن اخلشخاش اجلهين
  "الطويل : " يف بشر، وقال شعراً يف الفتح منه تقدم

  طلعنا أمام الناس ألفاً مقدما... وحنن غداة الفتح عند حممد 
  .أخرجه أبو نعيم. وهي أبيات

  بشري بن عقبة

أبو مسعود بن عمرو بن ثعلبة بن أسرية بن عسرية بن عطية بن خدارة بن : ب د ع بشري بن عقبة، وكنية عقبة
اخلزرج األنصاري اخلزرجي احلارثي، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم صغرياً وله وألبيه  عوف بن احلارث بن

: روى أبو بكر بن حزم أن عروة بن الزبري كان حيدث عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ أمري املؤمنني، قال. صحبة
وسلم أن جربيل جاء إىل النيب  حدثين أبو مسعود، أو بشري بن أيب مسعود، وكالمها قد صحب النيب صلى اهللا عليه

  .فذكر قصة املواقيت. يا حممد، صل الظهر، فقام فصلى: صلى اهللا عليه وسلم حني دلكت السماء، فقال
رأيت بشري بن أيب مسعود األنصاري وكانت له صحبة، : " وقال أبو معاوية بن مسعر بن ثابت عن عبيد اهللا قال

  .وشهد بشري صفني مع علي رضي اهللا عنه
  .خرجه الثالثةأ



  بشري بن عقربة اجلهين

  .أبا اليمان: امسه بشر، يكىن: الكناين، وقيل: ب د ع بشري بن عقربة اجلهين، ويقال

وبشري، يعين بالياء أكثر، نزل فلسطني، وقتل أبوه عقربة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض : قال أبو عمر
  .غزواته

شهدت يزيد بن عبد امللك قال لبشري بن عقربة يوم قتل عمرو بن سعيد بن : لروى عبد اهللا بن عوف الكناين قا
: " إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أبا اليمان، قد احتجت إىل كالمك؛ فقم فتكلم، فقال: العاص

  " .من قام خبطبة ال يلتمس هبا إال رياء ومسعة وقفه اهللا موقف رياء ومسعة 
يزيد بن عبد امللك؛ وإمنا هو عبد امللك بن مروان؛ ألنه هو الذي قتل : عيم هذا احلديث فقالروى أبو ن: قلت

  .عمرو بن سعيد بن العاص، وقد عاد أورده هو وأبو عمر من طريق آخر على الصواب
حدثنا : اهللاأخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا سعيد بن منصور قال عبد 

حدثنا حجر بن احلارث الغساين من أهل الرملة، عن عبد اهللا بن عوف الكناين، وكان : به أيب عنه وهو حي قال
: عامالً لعمر بن عبد العزيز على الرملة، أنه شهد عبد امللك بن مروان قال لبشري بن عقربة يوم قتل عمرو بن سعيد

: " إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ؛ فقم فتكلم، فقاليا أبا اليمان، قد احتجت اليوم إىل كالمك
  " .من قام خبطبة ال يلتمس هبا إال رياء ومسعة وقفه اهللا يوم القيامة موقف رياء ومسعة 

  .أخرجه الثالثة

  بشري بن عمرو بن حمصن

بشر، وقد تقدم أمت : ، وقيلبشري: ب س بشري بن عمرو بن حمصن أبو عمرة األنصاري وقد اختلف يف امسه؛ فقيل
وقد اختلف يف اسم أيب عمرة هذا : قتل بصفني، أخرجه أبو موسى وأبو عمر وقال: أخرجه أبو عمر وقال. من هذا

  .والد عبد الرمحن بن أيب عمرة، وسنذكره يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل

  بشري بن عمرو

وروى " .  صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن عشر سنني تويف النيب: " ولد عام اهلجرة، قال بشري. ب بشري بن عمرو
  .عنه أنه كان عريف قومه زمن احلجاج، وتويف سنة مخس ومثانني

  .أخرجه أبو عمر

  بشري بن عنبس

كعب بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس : ب بشري بن عنبس بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر، وامسه
ندق، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقتل يوم جسر أيب األنصاري الظفري، شهد أحداً، واخل

  .عبيد، ذكره الطربي، ويعرف بشري بن العنبس بفارس احلواء، اسم فرسه
وهذا بشري هو ابن عم قتادة بن النعمان بن زيد الذي أصيبت عينه يوم أحد، فردها النيب صلى اهللا عليه وسلم، 



يسري بالياء املضمومة حتتها نقطتان، : يد بن عامر الذي سرق بنو أبريق درعه، وقيل فيهوهو ابن أخي رفاعة بن ز
  .وفتح السني املهملة، ويرد ذكره إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه أبو عمر

  بشري الغفاري

زاهد ب د ع بشري الغفاري، له ذكر يف حديث أخربنا به عمر بن حممد بن طربزد، أخربنا أبو العباس بن الكالية ال
البغدادي، أخربنا أبو القاسم عبد العزيز بن علي األمناطي، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا حيىي بن حممد بن 

صاعد، حدثنا سوار بن عبد اهللا، أخربنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد السالم بن عجالن العجيفي، عن 
ان له مقعد من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يكاد خيطئه، أيب يزيد املديين عن أيب هريرة أن بشرياً الغفاري ك

اشتريت بعرياً من : ؟ قال" ما غري لونك : " ففقده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثاً، مث جاء فرآه شاحباً، فقال
، " الشرود يرد  أما إن" فالن، فشرد، فكنت يف طلبه، ومل أشترط فيه شرطاً، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فكيف بيوم مقداره مخسون : ال، قال: ؟ قال" أما غري لونك غري هذا " مث قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .ألف سنة يوم يقوم الناس لرب العاملني 

  .أخرجه الثالثة

  بشري بن فديك

صحبة، وجعل ابن منده بشري بن  له رؤية وألبيه: يقال: ب د ع بشري، هو ابن فديك، قال ابن منده وأبو نعيم
فديك غري بشري احلارثي املقدم ذكره، وروى هو وأبو نعيم يف ترمجة بشري بن فديك حديث األوزاعي عن الزهري 

إهنم يقولون من مل يهاجر : عن صاحل بن بشري بن فديك أن جده فديكاً جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  " .ة وآت الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت يا فديك أقم الصال: " هلك قال

  .جاء فديك: ورواه األوزاعي من طريق أخرى، عن صاحل بن بشري، عن أبيه قال

جاء فديك إىل : ورواه عبد اهللا بن محاد اآلملي عن الزبيدي عن الزهري، عن صاحل بن بشري بن فديك، عن أبيه قال
  .ديثاحل. النيب صلى اهللا عليه وسلم

: اتفق ابن منده وأبو نعيم على رواية هذه األحاديث يف هذه الترمجة، وزاد أبو نعيم فيها على هذه األحاديث فقال
ذكره عبد اهللا بن عبد اجلبار اخلبائري عن احلارث بن عبيدة عن الزبيدي عن الزهري عن صاحل بن بشري عن أبيه 

أكرب، فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم بشرياً، وروى : ان امسهأبا عصام أحد بين احلارث، ك: بشري الكعيب يكىن
ما : " وفدت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يل: " أيضاً فيها احلديث الذي رواه عصام عن أبيه قال

د اهللا وقد تقدم احلديث يف بشري احلارثي، فاستدل أبو نعيم بقول عب" . أنت بشري : " أكرب، فقال: ؟ قلت" امسك 
بن عبد اجلبار على أهنما واحد، وال حجة يف قوله؛ ألنه قد ذكر أوالً له رؤية وألبيه صحبة، وذكر أخرياً أنه وفد 

له رؤية، يدل على أنه صغري، والوافد ال يكون إال : على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فغري امسه، ومن يقال
وهذا فعل " .  قومي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بإسالمهم وفدين: " كبرياً؛ ال سيما ويف بعض طرق احلديث
  .الرجل الكامل املقدم فيهم ال الصغري



وأما ابن منده فإنه جعلهما ترمجتني كما ذكرناه، وليس يف ترمجة بشري بن فديك ما يدل على صحبته؛ فإن مدار 
إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومنهم من  إن جده فديكاً جاء: اجلميع على صاحل بن بشري، فمن الرواة من يقول

: جاء فديك؛ فهو راو ال غري، وقد وافق األمري أبو نصر أبا عبد اهللا بن منده يف أهنما اثنان فقال: يقول عن أبيه قال
وبشري بن : ، روى عنه عصام مث قال" وبشري احلارثي كان امسه أكرب، فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم بشرياً " 
. إن له صحبة، روى عنه ابنه صاحل، واحلديث يعطي أن أباه له صحبة، وذكره البغوي يف الصحابة: ك قيلفدي

  .انتهى كالمه
  .وأما أبو عمر فإنه مل يذكر ترمجة بشري بن فديك، وإمنا ذكر بشرياً احلارث، وذكر قدومه إىل النيب

  .علموأنه غري امسه ال غري؛ فخلص هبذا من االشتباه عليه، واهللا أ

  بشري بن معبد

من أصحاب بيعة الرضوان حتت الشجرة، روى عنه ابنه بشر عن النيب . ب د ع بشري بن معبد أو بشر األسلمي
  " .من أكل من هذه البقلة، يعين الثوم، فال يناجينا : " صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

اه ابنه أيضاً عنه أنه أتى بأشنان يتوضاً به هو جد حممد بن بشر بن بشري األسلمي، وله حديث آخر رو: قال أبو عمر
  " .فأخذه بيمينه فأنكر عليه بعض الدهاقني فقال إنا ال نأخذ اخلري إال بأمياننا 

  .أخرجه الثالثة

  بشري بن النهاس العبدي

يقال له صحبة، روى حديثه أبو عتاب القرشي، : ذكره عبدان وقال. قال أبو موسى. س بشري بن النهاس العبدي
ما استرذل اهللا عبداً : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حيىي بن عبد اهللا، عن بشري بن النهاس العبدي قال عن

  " .إال حرم العلم 
  .أخرجه أبو موسى

  بشري بن يزيد الضبعي

يزيد : ةوقال خليفة بن خياط فيه مر: أدرك اجلاهلية، عداده يف أهل البصرة قال أبو عمر. ب بشري بن يزيد الضبعي
هذا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم ذي قار: " بن بشر، واألول أكثر، روى عنه شهب الضبعي قال

  " .أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم 
  .أخرجه أبو عمر

  بشري الثقفي

حفصة بنت سريين بشري، بضم الباء وفتح الشني، هو بشري الثقفي، قاله ابن ماكوال، له صحبة وراوية؛ روت عنه 
يا رسول اهللا، إين نذرت يف اجلاهلية أن ال آكل حلوم : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: " أنه قال

  " .أما حلوم اجلزر فكلها، وأما اخلمر فال تشرب : " اجلزر، وال أشرب اخلمر، فقال رسو اهللا صلى اهللا عليه وسلم



جبري بضم الباء وباجليم، وقد : بشري بضم الباء، وقيل: الباء، وقد تقدم، وقيلبشري بفتح : وقد اختلف يف امسه؛ فقيل
  .تقدم أيضاً

  بشري أبو رافع

احلديث، " . خترج نار من حبس سيل : " ب بشري، بالضم أيضاً، هو بشري أبو رافع السلمي روى عنه ابنه رافع
بسر بضم الباء وسكون السني : عجمة، وقيلبشر بكسر الباء، وسكون الشني امل: بشري بفتح الباء، وقيل: وقيل

  .املهملة، وقد تقدم اجلميع
  .أخرجه أبو عمر

  بشري العدوي

وإمنا : قال عبدان: بشري بن كعب أبو أيوب العدوي بصري، قال أبو موسى: س بشري العدوي، بالضم، وهو
ة، وهو رجل قد قرأ الكتب، ذكرناه، يعين يف الصحابة، ألن بعض مشاخينا وأستاذينا ذكره، وال نعلم له صحب

عد : عد يف حديث كذا وكذا فعاد له، مث قال: " وروى طاووس عن ابن عباس أنه قال لبشري بن كعب العدوي
واهللا ما أدري أنكرت حديثي له، وعرفت هذا أو عرفت حديثي كله وأنكرت : حلديث كذا وكذا فعاد له، وقال

ليه وسلم إذا مل يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب كنا حندث عن رسول اهللا صلى اهللا ع: هذا، قال
  " .والذلول تركنا احلديث 

: جاء غالمان شابان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقاال: " وروى ظلق بن حبيب عن بشري بن كعب قال: قال
ال بل يف أمر جفت به : " يا رسول اهللا، أنعمل فيما جفت به األقالم وجرت به املقادير أو يف أمر يستأنف؟ قال

فاآلن جند : قاال. كل عامل ميسر لعمله: " ففيم العمل إذاً يا رسول اهللا؟ قال: ، قاال" األقالم وجرت به املقادير 
  " .ونعمل 

  .هذان احلديثان يومها أن لبشري صحبة، وال صحبة له: قال أبو موسى
عن أيب الدرداء، وأيب هريرة، ويروي عن طلق، وعبد اهللا ال شك أنه ال صحبة له، وإمنا روايته عن أيب ذر، و: قلت

  .بن بريدة، والعالء بن زياد
  .أخرجه أبو موسى

  باب الباء والصاد والعني والغني

  بصرة بن أيب بصرة

ب د ع بصرة بن أيب بصرة الغفاري، له وألبيه صحبة، وقد اختلف يف اسم أبيه، ومها معدودان فيمن نزل مصر من 
  .الصحابة

نا مكي بن زيان بن شبة النحوي املقري بإسناده عن حيىي بن حيىي، عن مالك بن أنس، عن يزيد بن اهلاد، عن أخرب
خرجت إىل الطور فلقيت به : حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي، عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال



لو أدركتك قبل أن خترج إليه ما : طور، فقالمن ال: من أين أقبلت؟ فقلت: بصرة بن أيب بصرة الغفاري، فقال
املسجد احلرام، : ال تعمل املطي إال إىل ثالثة مساجد: " خرجت، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  " .ومسجدي، ومسجد بيت املقدس 
كثري عن أيب سلمة هذا احلديث ال يوجد هكذا إال يف املوطأ لبصرة بن أيب بصرة، ورواه حيىي بن أيب : قال أبو عمر

عن أيب : عن أيب هريرة عن أيب بصرة، وكذلك رواه سعيد بن املسيب، وسعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة فقاال
  .واهللا أعلم. وأظن الوهم جاء فيه من يزيد بن اهلاد: بصرة قال

عبد اهللا بن جعفر، عن وهم منه؛ فإنه قد رواه الواقدي عن " ال يوجد هكذا إال يف املوطأ : " قول أيب عمر: قلت
ابن اهلاد مثل رواية مالك، عن بصرة بن أيب بصرة، فبان هبذا أن الوهم من ابن اهلاد، أو من حممد بن إبراهيم؛ فإن 

  .عن أيب بصرة، واهللا أعلم: أبا سلمة قد روى عنه غري حممد، فقال
  .أخرجه الثالثة

  بصرة األنصاري

  .رينضلة األنصا: بسرة، وقيل: د ع بصرة وقيل
روى عنه سعيد بن املسيب أنه تزوج امرأة بكراً فدخل هبا فوجدها حبلى، ففرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .وقد ذكرناه يف بسرة" . إذا وضعت فأقيموا عليها احلد، وأعطاها الصداق مبا استحل من فرجها : بينهما، وقال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  بعجة بن زيد

  .يد اجلذاميد ع بعجة بن ز
خرج رفاعة وبعجة ابنا زيد، وحيان وأنيف ابنا ملة يف : " روت ظبية بنت عمرو بن حزابة بن هبيسة موالة هلم قالت

: ما أمركم النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فقالوا: اثين عشر رجالً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما رجعوا قلنا
هذا حديث ال " . يسر، مث نذحبها، ونتوجه القبلة ونسمي اهللا عز وجل ونذبح أمرنا أن نضجع الشاة على شقها األ

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. يعرف إال من هذا الوجه

  بعجة بن عبد اهللا

  .اجلهين: س بعجة بن عبد اهللا اجلذامي، وقيل
، عن أسامة بن زيد، عن ذكره عبدان يف الصحابة، وروى بإسناده عن أيب إسحاق، عن أيب إمساعيل: قال أبو موسى

يأيت على الناس زمان، خري الناس فيه رجل آخذ بعنان فرسه، إذا : " بعجة اجلهين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
مسع هيعة حتول على منت فرسه، مث التمس املوت يف مظانه، أو رجل يف غنيمة له يف شعب من الشعاب يقيم الصالة 

  " .ت ويؤيت الزكاة حىت يأتيه املو
ال نعلم لبعجة هذا رؤية وال مساعاً، وإمنا عرفنا الصحبة ألبيه عبد اهللا بن بدر، وبعجة يروي عن أبيه : قال عبدان

  .وعثمان وعلي وأيب هريرة، وإمنا كتابنا على رسم بعض أصحابنا



عىن يثبتها؟ وأما الذي قاله عبدان من أن بعجة ال صحبة له صحيح، وأمثال هذا من املراسيل ال أعلم ألي م: قلت
هذا احلديث الذي ذكره فهو مرسل، أخربنا به أبو بكر حممد بن رمضان بن عثمان التربيزي الشيخ الصاحل، قدم 

حاجاً، حدثين القاضي حممود بن أمحد بن احلسن احلداد التربيزي، أخربين أيب، أخربنا األستاذ أبو القاسم عبد الكرمي 
أمحد بن عبدان، أخربنا أمحد بن عبيد البصري، أخربنا عبد العزيز بن معاوية،  بن هوازن القشريي، أخربنا علي بن

: أخربنا القعنيب، حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم، عن أبيه، عن بعجة بن عبد اهللا بن بدر اجلهين، عن أيب هريرة قال
يف سبيل اهللا، إن مسع فزعة، أو إن من خري الناس رجالً آخذاً بعنان فرسه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

احلديث، أخرجه مسلم عن حيىي بن حيىي عن عبد العزيز بن أيب حازم، فبان هبذا أن " هيعة، كان على منت فرسه 
  .احلديث الذي ذكره عبدان مرسل ال احتجاج فيه، واهللا أعلم

  .أخرجه أبو موسى
  .باحلاء املهملة والزاي: حازم

  بغيض بن حبيب

بن مروان بن عامر بن ضباري بن جحبة بن كابية بن حرقوص بن مازن بن مالك بن عمرو بن متيم بغيض بن حبيب 
، فهو يدعى " أنت حبيب : " بغيض، قال: وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن امسه فقال. التميمي
  .حبيباً

  .ذكره هشام الكليب

  باب الباء والكاف

  بكر بن أمية الضمري

أمية الضمري، أخو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد اهللا بن إياس بن عبد بن ناشرة بن كعب بن ب د ع بكر بن 
  .حدي بن ضمرة الكناين الضمري، عداده يف أهل احلجاز، انفرد حبديثه حممد بن إسحاق

نا ابو احلسني بن أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر، أخربنا النقيب طراد بن حممد إجازة، إن مل يكن مساعاً، أخرب
بشران، أخربنا أبو علي بن صفوان الربذعي، أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد، أخربنا الفضل بن غامن 

اخلزاعني حدثين حممد بن إسحاق، عن احلسن بن الفضل بن احلسن بن عمرو بن أمية، عن أبيه عن عمه بكر بن 
من جهينة يف أول اإلسالم، وحنن إذ ذاك على شركنا، وكان منا رجل كان لنا يف بالد بين ضمرة جار : أمية، قال

ريشة، وكان ال يزال يعدو على جارنا ذلك اجلهين، فيصيب له البصر : حمارب خبيث قد جعلناه، يقال له
له ناقة  واهللا ما ندري ما نصنع به، فاقتله، قتله اهللا، حىت عدا عليه مرة، فأخذ: والشارف، فيأتينا يشكوه إلينا فنقول

خياراً، فأقبل هبا إىل شعب يف الوادي فنحرها، وأخذ سنامها ومطايب حلمها مث تركها، وخرج اجلهين يف طلبها حني 
  "الرجز : " فقدها فاتبع أثرها حىت وجدها عند منحرها، فجاء إىل نادي ضمرة وهو آسف وهو يقول

  أن ليس هللا عليه قدره... أصادق ريشة يال ضمره 
  يطعن منها يف سواد الثغره... شارفاً وبكره ما إن يزال 

  ال هم إن كان معداً فجره... بصارم ذي رونق أو شفره 



  تأكله حىت يوايف احلفره... فاجعل أمام العني منه فجره 
فأخرج اهللا أمام عينيه يف مآقيه حيث وصف بثريه مثل النبقة، وخرجنا إىل املواسم فرجعنا من احلج وقد : قال

  .كلت رأسه أمجع، فمات حني قدمناصارت أكلة أ
  .أخرجه الثالثة

  بكر بن جبلة الكليب

كان امسه عبد عمرو بن جبلة بن وائل بن قيس بن بكر بن عامر، وهو اجلالح بن عوف . د ع بكر بن جبلة الكليب
يه وسلم بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة، وفد إىل النيب صلى اهللا عل

يا : فعربنا عنده، فسمعنا صوتاً يقول لعبد عمرو: عتر، يعظمونه، قال: روى عنه أنه كان له صنم يقال له. فغري امسه
  .بكر بن جبلة، تعرفون حممداً

  .مث ذكر إسالم بكر بطوله من ولده األبرش، وامسه سعيد بن الوليد بن عبد عمرو بن جبلة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  بكر بن احلارث

  .بكر: اسم أيب ميفعة: سكن محص، قال عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي. بكر بن احلارث أبو ميفعة األنصاري
  .ذكره ابن الدباغ األندلسي

  بكر بن حارثة

حدثين أيب، عن : روى حديثه احلسن بن بشري بن مالك بن نافد بن مالك اجلهين قال. د ع بكر بن حارثة اجلهين
كنت يف سرية بعثها رسول اهللا صلى اهللا : " حدثين بكر بن حارثة اجلهين قال: ه أنه مسع أباه حيدث عن جده قالأبي

عليه وسلم فاقتتلنا حنن واملشركون، ومحلت على رجل من املشركني، فتعوذ مين باإلسالم، فقتلته فبلغ ذلك النيب 
: اآلية، قال" . وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمناً إال خطأ  : "صلى اهللا عليه وسلم فغضب، وأقصاين فأوحى اهللا إليه

  " .فرضي عين وأدناين 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  بكر بن حبيب

له ذكر يف حديث بكر بن حارثة اجلهين، مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال أبو نعيم. ع س بكر بن حبيب احلنفي
بكر بن : تقدم ذكر بكر بن حارثة وليس له فيه ذكر، وقال أبو موسى وسلم بريراً، هذا الذي ذكره أبو نعيم، وقد

  .حبيب احلنفي، ذكره أبو نعيم يف الصحابة، وأن له ذكراً، هذا القدر ذكره أبو موسى

  بكر بن شداخ



بكري، كان خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه عبد امللك بن يعلى الليثي : وقيل. د ع بكر بن شداخ الليثي
يا : أنه كان ممن خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو غالم، فلما احتلم جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

اللهم صدق : " رسول اهللا، إين كنت أدخل على أهلك وقد بلغت مبلغ الرجال، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
اء وقد قتل يهودياً، فأعظم ذلك عمر وخرج، وصعد ؛ فلما كان يف خالفة عمر بن اخلطاب ج" قوله ولقه الظفر 

أفيما والين اهللا واستخلفين تقتل الرجال؟ أذكر اهللا رجالً كان عند علم إال أعلمين، فقام إليه بكر بن : ملنرب وقال
بلى، خرج فالن غازياً ووكلين بأهله : اهللا أكرب بؤت بدمه، فهات املخرج، فقال: أنه به، فقال: الشداخ فقال

  "الوافر : " ئت إىل بابه، فوجدت هذا اليهودي يف منزله وهو يقولفج
  خلوت بعرسه ليل التمام... وأشعث غره اإلسالم مين 
  على قود األعنة واحلزام... أبيت على ترائبها وميسي 
  فئام ينهضون إىل فئام... كأن جمامع الربالت منها 

  . عليه وسلمفصدق عمر قوله، وأبطل دمه بدعاء النيب صلى اهللا: قال
أخرجه ابن منده وأبو نعيم ومل يذكر نسبه، وقد نسبه الكليب، ومساه بكرياً مصغراً ومسى أباه شداداً بدالني، : قلت
بكري بن شداد بن عامر بن امللوح بن يعمر الشداخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة : فقال

  "الطويل : " فارس أطالل، وله يقول الشماخ بن كنانة بن خزمية الكناين الليثي وهو
  بكري بين الشداخ فارس أطالل... وغيب عن خيل مبوقان أسلمت 

وبكري الذي ذكر القصة، وأظن احلق قول الكليب لعلمه بالنسب، وألن يف نسبه الشداخ فظناه أبا قريباً، وإمنا : قال
  .ن منده يف ذلك، واهللا أعلمهو يف النسب فوق األب األدىن، ويكون أبو نعيم قد تبع اب

  بكر بن عبد اهللا

علموا أبناءكم : " روي عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. د س بكر بن عبد اهللا بن الربيع األنصاري
  " .السباحة والرماية، ونعم هلو املؤمنة يف بيتها املغزل، وإذا دعاك أبواك فأجب أمك 

  .أخرجه ابن منده وأبو موسى

  ن مبشربكر ب

من بين عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن . ب د ع بكر بن مبشر بن خري األنصاري
  .األوس، وبنو عبيد بطن من األوس، له صحبة، عداده يف أهل املدينة

اق بن روى عنه إسحاق بن سامل، روى سعيد بن أيب مرمي، عن إبراهيم بن سويد، عن أنيس بن أيب حيىي، عن إسح
كنت أغدو إىل املصلى يوم الفطر ويوم األضحى مع رسول اهللا صلى : سامل، موىل بين نوفل بن عدي، عن بكر قال

اهللا عليه وسلم فنسلك بطن بطحان، حىت نأيت املصلى فنصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث نرجع من بطن 
  .ثةأخرجه الثال. بطحان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه، تفرد به سعيد عن إبراهيم: قال ابن منده
روى عنه إسحاق بن سامل، وأنيس بن أيب حيىي وليس كذلك؛ إمنا أنيس راو عن إسحاق واهللا : قال أبو عمر: قلت
  .أعلم



  بكري بن شداد

بن عامر بن امللوح بن يعمر الشداخ الكناين الليثي، وقد  بكري بن شداد: بكري، بضم الباء وزيادة ياء التصغري، هو
  .تقدم الكالم عليه يف بكر بن الشداخ

  .نسبه هكذا ابن الكليب

  باب الباء والالم

  بالل بن احلارث

ب د ع بالل بن احلارث بن عصم بن سعيد بن قرة بن خالوة بن ثعلبة بن ثور بن هدمة بن الطم بن عثمان بن 
مزينة، نسبوا إىل أمه مزينة، وهو مدين قدم : ة، أبو عبد الرمحن املزين، وولد عثمان يقال هلمعمرو بن أد بن طاخب

على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد مزينة يف رجب سنة مخس، وكان ينزل األشعر واألجرد وراء املدينة، وكان 
  .اء مزينة يوم فتح مكة مث سكن البصرةيأيت املدينة، وأقطعه النيب صلى اهللا عليه وسلم العقيق وكان حيمل لو

  .روى عنه ابنه احلارث وعلقمة بن وقاص
أخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا بن علي املذكر وإبراهيم بن حممد الفقيه، وأمحد بن عبيد اهللا بن علي، قالوا بإسنادهم إىل 

مسعت : عن أبيه عن جده قال حدثنا محاد، هو ابن السري، حدثنا عبدة عن حممد بن عمرو،: حممد بن عيسى قال
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بالل بن احلارث املزين صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب اهللا له هبا رضوانه إىل يوم يلقاه، وإن " 
  " .من سخط اهللا، ال يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب عليه سخطه إىل يوم يلقاه  أحدكم ليتكلم بالكلمة

رواه سفيان بن عيينة، وحممد بن فليح، وحممد بن بشر، والثوري، والدراوردي، ويزيد بن هارون هكذا موصوالً، 
ورواه ابن . لورواه حممد بن عجالن ومالك بن أنس، عن حممد بن عمرو عن حممد بن إبراهيم، عن علقمة عن بال

  .املبارك، عن موسى بن عقبة عن علقمة عن بالل
: روى عنه ابناه: أخرج ثالثتهم؛ إال أن ابن منده قال. وتويف بالل سنة ستني آخر أيام معاوية، وهو ابن مثانني سنة

  .واهللا أعلم. احلارث، وعلقمة؛ وإمنا هو علقمة بن وقاس
إمنا هو قرة بالقاف، وقد وهم فيه بعض الرواة فجعل الصحايب احلارث بن مرة بامليم، و: وقال هو وأبو نعيم يف نسبه

  .بالل، ويرد الكالم عليه هناك إن شاء اهللا تعاىل
بعد الالم ألف وطاء : بضم اهلاء وسكون الدال، والطم: بالثاء املثلثة، هدمه: بفتح اخلاء املعجمة وثور: خالوة

  .مهملة وميلم

  بالل بن محامة

  .مةس بالل بن محا
طلع علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم يضحك، : " روى كعب بن نوفل املزين، عن بالل بن محامة قال

بشارة أتتين من اهللا عز وجل، يف أخي : " يا رسول اهللا، ما أضحكك؟ قال: فقام إليه عبد الرمحن بن عوف فقال



ياً من فاطمة رضي اهللا عنهما أمر رضوان فهز شجرة طويب وابن عمي وابنيت؛ أن اهللا عز وجل ملا أراد أن يزوج عل
فنثرت رقاقاً، يعين صكاكاً، بعد حمبينا أهل البيت، مث أنشأ من حتتها مالئكة من نور، فأخذ كل ملك رقاقاً، فإذا 

ه براءة من استوت القيامة غدا بأهلها، ماجت املالئكة يف اخلالئق؛ فال يقلون حمباً لنا أهل البيت إال أعطوه رقا في
  " .النار، فنثار أخي وابن عمي فكاك رجال ونساء من أميت من النار 

: هو بالل بن رباح املؤذن، ومحامة: هذا حديث غريب ال طريق له سواه، وبالل هذا قيل: أخرجه أبو موسى وقال
  .أمه نسب إليها

  بالل بن رباح

أبا عمرو وأمه محامة من مولدي مكة لبين : اهللا، وقيل أبا عبد: أبا عبد الكرمي، وقيل: يكىن. ب د ع بالل بن رباح
بتسع : بسبع أواقي، وقيل: من مولدي السراة، وهو موىل أيب بكر الصديق، اشتراه خبمس أواقي، وقيل: مجح، وقيل

  .أواقي، وأعتقه اهللا عز وجل وكان مؤذناً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخازناً
ان من السابقني إىل اإلسالم، وممن يعذب يف اهللا عز وجل فيصرب على العذاب، وكان شهد بدراً واملشاهد كلها، وك

: أكفر برب حممد، فيقول: أبو جهل يبطحه على وجهه يف الشمس، ويضع الرحا عليه حىت تصهره الشمس، ويقال
هللا لئن مت على يا بالل، أحد أحد، وا: أحد، أحد؛ فاجتاز به ورقة بن نوفل، وهو ذعب ويقول، أحد، أحد؛ فقال

  .هذا ألختذن قربك حناناً
كان موىل لبين مجح، وكان أمية بن خلف يعذبه، ويتابع عليه العذاب، فقدر اهللا سبحانه وتعاىل أن بالالً قتله : قيل
  .ببدر

 اهللا: كان شحيحاً على دينه، وكان يعذب؛ فإذا أراد املشركون أن يقارهبم قال: قال سعيد بن املسيب، وذكر بالالً
" : لو كان عندنا شيء الشترينا بالالً : " فلقي النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر، رضي اهللا عنه، فقال: اهللا، قال

هل لك أن تبيعيين : اشتر يل بالالً، فانطلق العباس فقال لسيدته: فلقي أبو بكر العباس بن عبد املطلب فقال: قال
مث لقيها، فقال هلا مثل مقالته، ... ع به؟ إنه خبيث، وإنه، وإنهوما تصن: عبدك هذا قبل أن يفوتك خريه؟ قالت

  .إن أبا بكر اشتراه مدفون باحلجارة يعذب حتتها: فاشتراه منها، وبعث به إىل أيب بكر، رضي اهللا عنه، وقيل
عليه وسلم وآخر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني أيب عبيدة بن اجلراح، وكان يؤذن لرسول اهللا صلى اهللا 

  .يف حياته سفراً وحضراً، وهو أول من أذن له يف اإلسالم
حدثنا حممد عن معدان بن : أخربنا يعيش بن صدقة بن علي الفرايت الفقيه الشافعي بإسناده إىل أمحد بن شعيب قال

آخر األذان، : " عيسى، أخربنا احلسن بن أعني، حدثنا زهري، حدثنا األعمش، عن إبراهيم عن األسود بن بالل قال
  " .اهللا أكرب، اهللا أكرب ال إله إال اهللا 

إن : بل تكون عندي، فقال: فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أراد أن خيرج إىل الشام، فقال له أبو بكر
اذهب، : كنت أعتقتين لنفسك فاحبسين، وإن كنت أعتقتين هللا، عز وجل، فذرين أذهب إىل اهللا عز وجل فقال

  .إنه أذن أليب بكر، رضي اهللا عنه، بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل. إىل الشام، فكان به حىت ماتفذهب 
أخربنا أبو حممد بن أيب القاسم الدمشقي إجازة، أخربنا عمي، أخربنا أبو طالب بن يوسف، أخربنا أبو حممد 

سني بن الفهم، أخربنا حممد بن سعد، أخربنا اجلوهري، أخربنا حممد بن العباس أخربنا أمحد بن معروف، أخربنا احل



إمساعيل بن عبد اهللا بن أيب أويس، أخربنا عبد الرمحن بن سعد بن عمار بن سعد املؤذن، حدثين عبد اهللا بن حممد بن 
عمار بن سعد وعمار بن حفص بن سعد، وعمر بن حفص بن عمر بن سعد، عن آبائهم، عن أجدادهم أهنم 

يا خليفة : ويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء بالل إىل أيب بكر، رضي اهللا عنه، فقالملا ت: أخربوهم قالوا
أفضل أعمال املؤمن اجلهاد يف : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

نشدك اهللا يا بالل، وحرميت وحقي، فقد أ: وقد أردت أن أرابط يف سبيل اهللا حىت أموت، فقال أبو بكر" سبيل اهللا 
كربت واقترب أجلي، فأقام بالل مع أيب بكر حىت تويف أبو بكر، فلما تويف جاء بالل إىل عمر رضي اهللا عنه فقال له 

ما مينعك أن : كما قال أليب بكر، فرد عليه كما رد أبو بكر، فأىب، وقيل إنه ملا قال له عمر، ليقيم عنده، فأىب عليه
إين أذنت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت قبض، مث أذنت أليب بكر حىت قبض؛ ألنه كان ويل : فقال تؤذن؟

يا بالل، ليس عمل أفضل من اجلهاد يف سبيل اهللا، : " نعميت، وقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .رة واحدة، فلم ير باكياً أكثر من ذلك اليومفخرج إىل الشام جماهداً، وإنه أذن لعمر بن اخلطاب ملا دخل الشام م

روى عنه أبو بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وعبد اهللا بن عمر، وكعب بن عجرة، وأسامة بن زيد، وجابر، 
وأبو سعيد اخلدري، والرباء بن عازب، وروى عنه مجاعة من كبار التابعني باملدينة والشام، وروى أبو الدرداء أن 

وأخي أبو : ملا دخل من فتح بيت املقدس إىل اجلابية سأله بالل أن يقره بالشام، ففعل ذلك، قالعمر بن اخلطاب 
قد : وأخوك، فنزال داريا يف خوالن، فقال هلم: روحية الذي آخر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيين وبينه؟ قال

اهللا، وكنا فقريين فأغنانا اهللا، فإن تزوجونا  أتيناكم خاطبني، وقد كنا كافرين، فهدانا اهللا، وكنا مملوكني فأعتقنا
  .فاحلمد هللا، وإن تردونا فال حول وال قوة إال باهللا، فزوجومها

" ما هذه اجلفوة يا بالل؟ ما آن لك أن تزورنا : " مث إن بالالً رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف منامه وهو يقول
يب صلى اهللا عليه وسلم وجعل يبكي عنده ويتمرغ عليه، فأقبل احلسن فانتبه حيزناً، فركب إىل املدينة فأتى قرب الن
اهللا : " نشتهي أن تؤذن يف السحر، فعال سطح املسجد، فلما قال: واحلسني، فجعل يقبلهما ويضمهما، فقاال له

أشهد أن حممداً : " زادت رجتها، فلما قال" أشهد أن ال إله إال اهللا : " ارجتت املدينة، فلما قال" أكرب، اهللا أكرب 
  .خرج النساء من خدورهن فما رئي يوم أكثر باكياً وباكية من ذلك اليوم" رسول اهللا 

بإسنادهم : أخربنا أبو جعفر بن أمحد بن علي، وإمساعيل بن عبيد اهللا بن علي، وإبراهيم بن حممد بن مهران، قالوا
بن احلسني بن واقد، حدثين أيب، أخربنا عبد اهللا حدثنا احلسني بن حريث، أخربنا علي : عن أيب عيسى الترمذي قال

يا بالل، مب سبقتين إىل اجلنة؟ ما : " أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعا بالالً فقال: " بن بريدة عن أبيه قال
  " .دخلت اجلنة قط إال مسعت خشختك أمامي 
ن عبد الواحد الكاتب، أخربنا أبو طالب حممد بن أخربنا هبة اهللا ب: وأخربنا عمر بن حممد بن املعمر وغريه قالوا

غيالن، أخربنا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم، أخربنا أبو منصور بن سليمان بن حممد بن الفضل البجلي، أخربنا ابن 
ال : " أيب عمر، أخربنا سفيان عن سليمان التيمي، عن أيب عثمان النهدي أن بالالً قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  " .تسبقين بآمني 
  .بالالً: يعين" أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا : " وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول

رسول اهللا، وأبو بكر، وخباب، وصعيب، وعمار، وبالل، ومسية أم : أول من أظهر اإلسالم مبكة سبعة: وقال جماهد
لى قومه فأخذوه فكتفوه، مث جعلوا يف عنقه حبالً من عمار؛ فأما بالل فهانت عليه نفسه يف اهللا، عز وجل، وهان ع

ليف فدفعوه إىل صبياهنم، فجعلوا يلعبون به بني أخشيب مكة، فإذا ملوا تركوه، وأما الباقون فترد أخبارهم يف 



  .أمسائهم
. وروى شبابة، عن أيوب بن سيار، عن حممد بن املنكدر، عن جابر بن عبد اهللا، عن أيب بكر الصديق، عن بالل

؟ " أين الناس : " أذنت يف غداة باردة، فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم ير يف املسجد أحداً فقال: " قال
ورواه " . فلقد رأيتهم يتروحون يف الصالة : ، قال" اللهم أذهب عنهم الربد : " حبسهم القر، فقال: فقلت

  .احلماين، وغريه عن أيوب، ومل يذكروا أبا بكر
تويف بالل بدمشق، ودفن بباب الصغري سنة عشرين، وهو ابن بضع وستني سنة، : سعد كاتب الواقدي قال حممد بن

مات بالل حبلب، ودفن على باب األربعني، وكان : مات سنة سبع أو مثاين عشرة، وقال علي بن عبد الرمحن: وقيل
  .آدم شديد األدمة، حنيفاً طواالً، أجىن خفيف العارضني

غفرية، وهي موالة عمر بن عبد اهللا موىل غفرة احملدث، ومل يعقب : أخ امسه خالد، وأخت امسهاوله : قال أبو عمر
  .بالل

  .أخرجه الثالثة

  بالل بن مالك املازين

ب بالل بن مالك املزين، بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بين كنانة يف سرية، فأشعروا به ففارقوا مكاهنم 
  .واحداً، وذلك يف سنة مخس من اهلجرة فلم يصب منهم إال فرساً
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  بالل بن حيىي

  .ع س بالل بن حيىي، ذكره احلسن بن سفيان يف الوحدان
أخربنا حممد بن عمر بن أيب عيسى كتابة، أخربنا احلسن بن أمحد أبو علي، أخربنا احلافظ أبو نعيم، أخربنا أبو عمرو 

فيان، أخربنا املقدمي حممد بن أيب بكر، أخربنا حممد بن عثمان القرشي، أخربنا حبيب بن محدان، حدثنا احلسن بن س
إن معافاة اهللا العبد يف الدنيا أن يستر عليه : " بن سليم، عن بالل بن حيىي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .سيئاته يف الدنيا، وإن أول خزي اهللا تعاىل العبد أن يظهر عليه سيئاته 
  .أراه العبسي الكويف وهو صاحب حذيفة، ال صحبة له: ال أبو نعيمق

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  بالل

ب بالل، رجل من األنصار، واله عمر بن اخلطاب عمان، مث عزله وضمها إىل عثمان بن أيب العاص، أخرجه أبو 
  .ال أقف على نسبه، وخربه هذا مشهور: عمر وقال

  بلز



مالك بن قهطم أبو العشراء الدارمي، يرد ذكره يف الكىن وغريها من أمسائه : رزن، وقيل: قيلبرز و: د ع بلز، وقيل
  .إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  بليل بن بالل
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بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

بليل بن بالل بن أحيحة بن اجلالح أبو ليلى، وهو أخو عمران صحبا النيب صلى اهللا عليه وسلم مجيعاً، وشهدا معه 
  .أحداً وما بعدها، قاله العدوي

  .ذكره ابن الدباغ

  باب الباء والنون والواو واهلاء والياء

  بنة اجلهين

روى معاذ بن هانئ، وحيىي بن بكر، عن ابن هليعة، عن أيب الزبري، عن . ينة: يقال نبيه ويقالب د ع بنة اجلهين و
أمل أهنكم عن : " جابر عن بنة اجلهين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر على قوم يسلون سيفاً يتعاطونه، فقال

  " .هذا؟ لعن اهللا من فعل هذا 
ه، وقال مثله ابن معني، وابن وهب أثبت الناس يف ابن هليعة، وذكر ابن نبي: ورواه ابن وهب عن ابن هليعة فقال

ينة بالياء حتتها نقطتان والنون املشددة، ورواه عن حممد بن عبد اهللا املقري، عن أبيه : السكن يف كتابه يف الصحابة
  .ذكر هذا االختالف أبو عمر، وأخرجه الثالثة. عن ابن هليعة بإسناده

  هبز

ل البهزي، روى اليمان بن عدي، عن ثبيت عن حيىي بن سعيد، عن سعيد بن املسيب أن النيب صلى ب د ع هبز وقي
  " .هو أهنأ وأمرأ وأبرأ : " اهللا عليه وسلم كان يستاك عرضاً، ويشرب مصاً، ويتنفس يف اإلناء ثالثاً ويقول
بن حكيم، عن أبيه، عن جده،  ورواه عباد بن يوسف، عن ثبيت فقال عن القشريي ورواه خميس بن متيم، عن هبز

  .فذكر حنوه
  .إسناده ليس بالقائم: قال أبو عمر
  .أخرجه الثالثة

  هبزاد أبو مالك

س هبزاد أبو مالك، ذكره عبدان يف الصحابة، وروى عن جعفر بن عبد الواحد، عن حممد بن حيىي التوزي، عن 
خطبنا رسول اهللا صلى اهللا : " ده هبزاد قالأبيه، عن مسلم بن عبد الرمحن، عن يوسف بن ماهك بن هبزاد، عن ج

  " .احفظوين يف أيب بكر فإنه مل يسؤين منذ صحبين : " عليه وسلم فقال
  .ال يعرف إال ممن كتبناه عنه: قال عبدان

  .أخرجه أبو موسى

  هبلول بن ذؤيب



  .س هبلول بن ذؤيب
ل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، دخل معاذ بن جب: " قال أبو موسى، بإسناد غري متصل عن أيب هريرة قال

يا رسول اهللا؛ إن : ؟ فقال" ما يبكيك يا معاذ : " وهو يبكي بكاء شديداً، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بالباب شاباً طري اجلسد، ناصع اللون، نقي الثياب، حسن الصورة، يبكي على شبابه كبكاء الثكلى على ولدها، 

، " يا معاذ؛ أدخل الشاب علي وال حتسبه بالباب : " عليك، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يريد الدخول
يا رسول اهللا كيف ال : ؟ قال" يا شاب، ما يبكيك : " فأدخل معاذ الشاب، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال

فمضى : يأخذين، وذكر احلديث قالأبكي وقد ركبت ذنوباً، إن أخذت ببعضها خلدين يف جهنم؟ وال أرى إال أنه س
إهلي وسيدي : الشاب باكياً حىت أتى بعض جبال املدينة، فتغيب، ولبس مسحاً وغل يده إىل عنقه باحلديد، ونادى

  " .وموالي، هذا هبلول بن ذؤيب مغلوالً مسلسالً معترفاً بذنوبه 
وذكر حنواً منه، ومل . يه وسلم وهو يبكيوقد روي عن عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، أن دخل النيب صلى اهللا عل

  .وقد جاء أن امسه كان ثعلبة، ومل يثبت منها كبري شيء: يسم الرجل قال
  .أخرجه أبو موسى

  هبيز بن اهليثم

من بين حارثة بن احلارث، شهد العقبة . ب د ع هبيز بن اهليثم بن عامر بن بين بايب األنصاري األوسي احلارثي
قاله الطربي، وذكره ابن إسحاق فيمن . رواه أبو األسود عن عروة. صلى اهللا عليه وسلموأحداً مع رسول اهللا 
  .هنيز بالنون، ويرد هناك إن شاء اهللا تعاىل: شهد العقبة، وقيل امسه

  .أخرجه الثالثة

  هبيس بن سلمى

مال أخيه إال ما  ال حيل ملسلم من: " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: " قال. ب هبيس بن سلمى التميمي
  " .أعطاه عن طيب نفس منه 
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  بوىل

ذكره عبدان يف الصحابة، وروى بإسناده عن خطاب بن حممد بن بوىل، عن أبيه، عن جده : س بوىل، قال أبو موسى
بالبارد؛ فإنه أهنأ إياكم والطعام احلار؛ فإنه يذهب بالربكة وعليكم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .أخرجه أبو موسى" . وأعظم بركة 

  بودان

  .س بودان



أخربنا أبو موسى . ذكره علي بن سعيد العسكري يف األفراد، وذكره أبو بكر بن أيب علي: قال أبو موسى
القاسم األصفهاين إجازة، أخربنا القاضي أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عمر عم أيب، أخربنا علي بن سعيد، حدثنا 

قال رسول اهللا صلى : عن بودان قال. بن يزيد األشجعي، أخربنا وكيع، أخربنا سفيان، عن ابن جريج، عن ابن مينا
  " .من اعتذر إليه أخوه املسلم، فلم يقبل عذره، كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس : " اهللا عليه وسلم

  . تعاىلجودان، ويرد يف بابه إن شاء اهللا: كذا أورده، واملشهور فيه

  بيجرة بن عامر

أتينا : " روى حديثه الرجال بن املنذر العمري عن أبيه املنذر أنه مسع أباه بيجرة بن عامر قال. د ع بيجرة بن عامر
إنكم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلمنا، وسألناه أن يضع عنا العتمة فإنا نشتغل حبلب اإلبل فقال

  " .ء اهللا تعاىل ستحلبون إبلكم وتصلون إن شا
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم؛ وأما أبو عمر فأخرجه يف جبراه وذكر له هذا املنت

  بريح بن أسد

قدم املدينة بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه . أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يره. ب د ع بريح بن أسد الطاحي
وقد كان رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يعين قبل قدومه : عمروسلم بأيام؛ قاله ابن منده وأبو نعيم، وقاله أبو 

  .عليه
بريح بن أسد مهاجراً إىل النيب صلى : خرج رجل من أهل عمان يقال له: روى الزبري بن اخلريت عن أيب لبيد قال

اب رضي اهللا عنه، اهللا عليه وسلم فقدم املدينة، فوجده قد تويف، فبينا هو يف بعض طرق املدينة إذ لقيته عمر بن اخلط
هذا من : أنا رجل من أهل عمان، فأتى به أبا بكر رضي اهللا عنه، فقال: كأنك لست من أهل البلد؟ فقال: فقال له

  .األرض اليت ذكرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لزبري بن اخلريت حنو أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه، أخربنا جرير، عن ا

  .هذا، وفيه اختالف ألفاظ
  .أخرجه الثالثة

  باب التاء

  باب التاء والالم وامليم

  التلب بن ثعلبة

ب د ع التلب بن ثعلبة بن ربيعة بن عطية بن األخيف، وهو جمفر، بن كعب بن العنرب بن عمرو بن متيم بن مر 
  .التميمي العنربي، نسبه كذلك خليفة بن خياط

الثلب بالثاء املثلثة، وكان ألثغ ال يبني : أخيف بن احلارث بن جمفر سكن البصرة وكان شعبة يقول: قانع وقال ابن
  .واألول أصح، يكىن أبا هلقام روى عنه ابنه هلقام. التاء



حدثنا موسى : أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن علي األمني، بإسناده إىل أيب داود سليمان بن األشعث قال
صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " إمساعيل، أخربنا غالب بن حجرة، حدثين هلقام بن تلب عن أبيه قال بن

  " .فلما أمسع حلشرات األرض حترمياً 
: وروى غالب بن حجرة بن هلقام بن التلب عن هلقام بن التلب، عن أبيه أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .أخرجه الثالثة. يل، فاستغفر له يا رسول اهللا، استغفر
بضم اهلمزة، وفتح اخلاء املعجمة، وسكون الياء حتتها نقطتان وآخره فاء؛ قاله شباب، وابن الربقي، وابن : أخيف

  .وليس بشيء: قانع، وقد ذكره الدارقطين عن شباب بفتح اهلمزة؛ قال األمري
  .بضم امليم، وسكون اجليم، وكسر الفاء، وآخره راء: وجمفر

  .بفتح احلاء املهملة، وسكون اجليم، وبعدها راء وهاء: وحجرة

  متام بن العباس

ب د ع متام بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي اهلامشي؛ ابن عم النيب صلى اهللا 
  .عليه وسلم، قد اختلف العلماء يف صحبته، أمه أم ولد رومية، وشقيقه كثري بن العباس

نا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا إمساعيل بن عمر أبو املنذر، أخربنا أخرب
: أتوا النيب، أو قال: سفيان عن أيب علي الصيقل، عن جعفر بن متام، عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

يل أراكم تأتوين قلحاً؟ استاكوا، لوال أن أشق على أميت لفرضت عليهم ما : " أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  " .السواك كما فرضت عليهم الوضوء 

ورواه جرير عن منصور مثله، ورواه سريج بن يونس، عن أيب حفص األبار عن منصور عن أيب علي، عن جعفر بن 
  .متام، عن أبيه، عن العباس حنوه

لب، رضي اهللا عنه، على املدينة؛ فإن علياً ملا سار إىل العراق استعمل سهل بن حنيف وكان متام والياً لعلي بن أيب طا
على املدينة، مث عزله وأخذه إليه، واستعمل متام بن العباس على املدينة بعد سهل، مث عزله، واستعمل عليها أبا أيوب 

ر، فلم يزل عليها إىل أن قتل علي، األنصاري، فسار أبو أيوب حنو علي، واستخلف على املدينة رجالً من األنصا
  .قاله أبو عمر عن خليفة
  "الرجز : " كان للعباس عشرة من الولد، وكان متام أصغرهم، فكان العباس حيمله ويقول: وقال الزبري بن بكار

  يا رب فاجعلهم كراماً برره... متوا بتمام فصاروا عشره 
  واجعل هلم ذكراً وأمن الثمره

 العباس هلم رؤية وللفضل وعبد اهللا مساع ورواية، ويرد ذكر كل واحد منهم يف موضعه، إن وكل بين: قال أبو عمر
  .شاء اهللا تعاىل
  .أخرجه الثالثة

متام بن العباس، وقيل متام بن قثم بن العباس، وهذا من أغرب القول؛ فإن متام بن : قال أبو نعيم أول الترمجة: قلت
: العباس؛ فإن أراد قثم بن العباس بن عبد املطلب فقد قال الزبري بن بكارالعباس مشهور، وأمام متام بن قثم بن 

وقثم بن العباس ليس له عقب، وإمنا متام بن العباس له ولد امسه قثم؛ فإن كان اشتبه عليه، وهو بعيد، فإنه مل يدرك 



ف على احلديث الذي يف ولعل أبا نعيم قد وق! النيب صلى اهللا عليه وسلم فإن أباه يف صحبته اختالف، فكيف هو
حدثين أيب، أخربنا : مسند أمحد بن حنبل الذي أخربنا به أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال

أتيت : " عن أبيه قال -أو قثم بن متام  -معاوية بن هشام، أخربنا سفيان عن أيب علي الصيقل، عن متام بن قثم 
لوال أن أشق على أميت لفرضت عليه السواك ! ما بالكم تأتوين قلحاً ال تسوكون: " النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

متام بن قثم أو قثم بن متام، والصحيح يف هذا قثم بن متام بن العباس : ويكون قد سقط من األصل عن أبيه فقال" . 
  .عن أبيه، واهللا أعلم

  .صفرة تعلو األسنان ووسخ يركبها: مجع أقلح، والقلح: القلح. بالسني املهملة واجليم: سريج

  متام بن عبيدة

أخو الزبري بن عبيدة من بين غنم بن دودان بن أسد بن خزمية ممن هاجر مع النيب صلى اهللا عليه . د ع متام بن عبيدة
قد . مث قدم املهاجرون أرساالً وكانت بنو غنم بن دودان أهل إسالم: وسلم قال يونس بن بكري عن ابن إسحاق

أخرجه ابن منده وأبو : متام بن عبيدة: إىل املدينة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فممن هاجر مع نسائهم أوعبوا
  .نعيم

  متام

  .س متام، وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع حبريا وأبرهة، ذكرناه يف أبرهة
  .أخرجه أبو موسى

  متيم بن أسيد

زى بن جعونة بن عمرو بن القني بن رزاح بن عمرو بن سعد بن أسد بن عبد الع: ب د ع متيم بن أسيد، وقيل
كعب بن عمرو اخلزاعي، أسلم، وواله النيب صلى اهللا عليه وسلم جتديد أنصاب احلرم وإعادهتا، نزل مكة؛ قاله 

  .حممد بن سعد
ل البيت ثلثمائة دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة يوم الفتح، فوجد حو: " وروى عنه عبد اهللا بن عباس أنه قال

جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل : " ونيفاً أصناماً قد شددت بالرصاص، فجعل بشري إليها بقضيب يف يده ويقول
  "الوافر : " ، فال يشري إىل وجه الصنم إال وقع لقفاه، وال يشري إىل قفاه إال وقع لوجهه فقال متيم" كان زهوقا 

  جو الثواب أو العقاباملن ير... ويف األنصاب معترب وعلم 
متيم بن أسد اخلزاعي، ذكره عبدان : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وأورده أبو موسى مستدركاً على ابن منده فقال

مل جند له شيئاً، هذا الذي ذكره أبو موسى عن عبدان، وال وجه له فإنه ابن منده قد ذكره، : يف الصحابة وقال
  .شك أن الذي ذكرناه من جتديد أنصاب احلرم مل يصل إليه مل جمد له شيئاً، فال: وقول عبدان

  متيم بن أسيد العدوي



عدي الرباب، : ب د ع متيم بن أسيد العدوي، من عدي بن عبد مناة بن أد بن طاخبة، وعدي من الرباب، يقال هلم
متيم بن نذير، : ني، وقيلمتيم بن أسيد؛ قاله أمحد بن حنبل وابن مع: أبو رفاعة، وقد اختلف يف امسه؛ فقيل: وكنيته
  .متيم بن إياس، قاله ابن منده: وقيل

رجل غريب جاء يسأله : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو خيطب فقلت: " روى عنه محيد بن هالل قال
فأقبل علي النيب صلى اهللا عليه وسلم وترك خطبته وأتى بكرسي خلب، قوائمه : عن دينه، ال يدري ما دينه؟ قال

قطع الدارقطين : قال أبو عمر" . ديد، فقعد عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم مث جعل يعلمين مما علمه اهللا عز وجل ح
ورواه أيضاً يف موضع آخر عن حيىي بن معني، : يف اسم أيب رفاعة أنه متيم بن أسد بفتح اهلمزة وكسر السني، قال

هكذا روى أبو عمر، وقال ابن منده ما تقدم؛ .. متيم بن نذير: وابن الصواف، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه
  .ابن إياس، واهللا أعلم: متيم بن أسيد، وقيل: فلم ينسب إىل أحد قوالً؛ بل قال بعد الترمجة: وأما أبو نعيم

عنه حممد بضم النون وفتح الذال املعجمة أبو قتادة العدوي متيم بن نذير، روى : وقال األمري أبو نصر يف باب نذير
ابن أسيد : أبو رفاعة متيم بن أسيد، وقيل: بضم اهلمزة: بن سريين، ومحيد بن هالل فخالف يف الكنية، وقال يف أسيد

وروى شباب عن حوثرة بن أشرس أن امسه عبد : ابن أسد، وهو عدوي سكن البصرة، قال: والضم أكثر، ويقال
  .رةاهللا بن احلارث، وتويف بسجستان مع عبد الرمحن بن مس

فرواه بعضهم خلت التاء فوقها نقطتان ونصب " خلت قوائمه من حديد " أخرجه الثالثة؛ وقد اختلفت الرواية يف 
الليف، واهللا : قوائمه وحديداً، ومنهم من رواه خلب بضم اخلاء وآخره باء موحدة، ورفع قوائمه وحديداً واخللب

  .أعلم

  متيم بن أوس

سواد بن خزمية بن ذراع بن عدي بن الدار بن هانئ بن : ود بن خزمية، وقيلب د ع متيم بن أوس بن خارجة بن س
أبا رقية بابنته رقية، مل يولد : حبيب بن أمنار بن خلم بن عدي بن عمرو بن سبأ، كذا نسبه ابن منده وأبو نعيم، يكىن

ن أوس بن جارية بن سود متيم ب: خارجة بن سواد، ومل ينقل غريه، وقال هشام بن حممد: له غريها، وقال أبو عمر
بن جذمية بن ذراع بن عدي بن الدار بن هانئ بن حبيب بن منارة بن خلم بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن 

زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، فقد جعل بني سبأ وبني 
  .عمرو وعدة آباء، وغري فيها أمساء تراها

عبد اهللا بن وهب، : النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث اجلساسة، وهو حديث صحيح، وروى عنه أيضاً حدث عن
وسليمان بن عامر، وشرحبيل بن مسلم، وقبيصة بن ذؤيب، وكان أول من قص؛ استأذن عمر بن اخلطاب رضي 

ام بفلسطني وأقطعه النيب صلى اهللا عنه يف ذلك فأذن له، وهو أول من أسرج السراج يف املسجد؛ قاله أبو نعيم، وأق
  .اهللا عليه وسلم هبا قرية عينون وكتب له كتاباً، وهي إىل اآلن قرية مشهورة عند البيت املقدس

  .كان يسكن املدينة، مث انتقل إىل الشام بعد قتل عثمان، وكان نصرانياً، فأسلم سنة تسع من اهلجرة: وقال أبو عمر
أم حسب الذين : " بح بآية من القرآن، فريكع، ويسجد، ويبكي وهيوكان كثري التهجد، قام ليلة حىت أص

  .اآلية" اجترحوا السيئات 
حدثين أيب، أخربنا أبو املغرية، : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال



نباع زار متيماً الداري، فوجده ينقي شعرياً حدثنا إمساعيل بن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم اخلوالين أن روح بن ز
بلى، ولكين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : أما كان يف هؤالء من يكفيك؟ قال: لفرسه، وحوله أهله فقال له روح

، ورواه " ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعرياً، مث يعلقه عليه إال كتب اهللا به بكل حبة حسنة : " وسلم يقول
احلديث، وله ... مررت بتميم، وهو ينقي شعرياً لفرسه، فقلت له: " ح بن زنباع عن أبيه عن جده قالطاهر بن رو

  .أحاديث غري هذا، وكان له هيئة ولباس
  .أخرجه الثالثة

  متيم بن بشر

  .س متيم بن بشر بن عمرو بن احلارث بن كعب بن زيد مناة بن احلارث بن اخلزرج، شهد أحداً
  .خمتصراًأخرجه أبو موسى كذا 

  متيم بن جراشة

  .س متيم بن جراشة، بضم اجليم، هو ثقفي

قدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم : ذكر ابن ماكوال أنه وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى عنه أنه قال
به، فسألناه يف  اكتبوا ما بدا لكم، مث ائتوين: يف وفد ثقيف، فأسلمنا وسألناه أن يكتب لنا كتاباً فيه شروط، فقال

كتابه أن حيل لنا الربا، والزنا، فأىب علي رضي اهللا عنه أن يكتب لنا، فسألناه خالد بن سعيد بن العاص فقال له 
أكتب ما قالوا، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوىل بأمره، فذهبنا بالكتاب إىل : تدري ما تكتب؟ قال: علي

ضع يدي عليها يف الكتاب فوضع يده : اقرأ، فلما انتهى إىل الربا قال: لقارئرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ل
اآلية مث حماها، وألقيت علينا السكينة فما راجعناه، " . يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا : " فقال

اآلية، مث حماه، وأمر بكتابنا أن ينسخ . " وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة : " فلما بلغ الزنا وضع يده عليها وقال
  .لنا

  .أخرجه أبو موسى

  متيم بن احلارث

كان من مهاجرة احلبشة، وقتل . ب د ع متيم بن احلارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي
، وله أخ بأجنادين من أرض الشام، وهو أخو سعيد، وأيب قيس، وعبد اهللا، والسائب، بين احلارث هؤالء أسلموا

سادس أسر يوم بدر، وكان أبو هم احلارث من املستهزئني، وهو الذي يقال له ابن الغيطلة، وهو اسم أمه، وهي من 
  .كنانة

  .مل يذكر ابن إسحاق متيماً يف مهاجرة احلبشة، وذكر عوضه بشر بن احلارث: قال أبو عمر
  .أخرجه الثالثة

  متيم بن حجر



كان ينزل بالد أسلم من ناحية العرج؛ قاله حممد بن سعد كاتب . لميب د ع متيم بن حجر أبو أوس األس
وهم ابن سعد، الصواب ما روى إياس بن مالك بن : الواقدي، وهو جد بريدة بن سفيان، قال ابن منده وأبو نعيم

ث معه ملا مر النيب صلى اهللا عليه وسلم به مهاجراً، بع: " أوس بن عبد اهللا بن حجر عن أبيه عن جده أوس قال
  .وقد تقدم يف أوس" . مسعوداً مواله 
  .أخرجه الثالثة

  متيم بن احلمام

وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا : " د ع متيم بن احلمام األنصاري، استشهد يوم بدر، وفيه نزلت ويف أصحابه
  .ابن عباس ذكره ابن منده، ورواه عن حممد بن مروان، عن حممد بن السائب، عن أيب صاحل، عن" . أموات 

ذكره بعض الوامهي، وصحف فيه؛ وإمنا هو عمري بن احلمام؛ اتفقت رواية الرواة وأصحاب املغازي : قال أبو نعيم
عمري بن احلمام من بين حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، والذي صحف يف امسه حممد بن : والسري أنه

  .د يف عمري إن شاء اهللا تعاىلمروان السدي، وتبعه بعض الناس على هذا التصحيف، وير
  .أخرجه الثالثة

  .بكسر الالم: بفتح احلاء والراء، وسلمة: حرام

  متيم موىل خراش

ب د ع متيم موىل خراش بن الصمة األنصاري، شهد بدراً مع مواله خراش، ذكره عروة بن الزبري والزهري فيمن 
  .م بينه، وبني خباب موىل عتبة بن غزوانشهد بدراً، وشهد أحداً، وآخر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  .أخرجه الثالثة

  متيم بن ربيعة

س متيم بن ربيعة بن عوف بن جراد بن يربوع بن طحيل بن عدي بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة بن زيد 
  .أسلم، وشهد احلديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبايع بيعة الرضوان حتت الشجرة. اجلهين

  .خرجه أبو موسى، وكره هشام يف اجلمهرةأ

  متيم بن زيد

  .أخو عبد اهللا بن زيد األنصاري املازين أبو عباد، يعد يف أهل املدينة، روى عنه ابنه عباد. ب د ع متيم بن زيد
خلف  أخربنا حيىي بن حممود بن سعد الثقفي إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم، أخربنا ابن أيب شيبة وأبو بشر بكر بن

: " حدثنا عبد اهللا بن زيد، أخربنا سعيد بن أيب أيوب، أخربنا أبو األسود، أخربنا عباد بن متيم عن أبيه قال: قاال
  " .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ ومسح املاء على رجليه 



ال، حىت " د حدث، فقال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن الرجل جيد يف الصالة كأنه ق: " وروى عنه أيضاً
متيم األنصاري املازين والد عباد : أخرجه ابن منده وأبو نعيم هكذا؛ وأما أبو عمر فقال" . يسمع صوتاً أو جيد رحياً 

أبا احلسن، روى عنه ابنه عباد، : متيم بن عاصم، يكىن: متيم بن زيد وقيل: متيم بن عبد بن عمرو، وقيل: قيل فيه
: وهو حديث ضعيف اإلسناد، قال" .  صلى اهللا عليه وسلم توضأ ومسح املاء على رجليه رأيت رسول اهللا: " قال

  .وأما ما روى عباد بن متيم عن عمه فصحيح، إن شاء اهللا تعاىل، وال أعرف متيماً بغري هذا، وفيه ويف صحبته نظر
عمرو بن غنم بن مازن مث قال يف أخيه عبد اهللا بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن 

روى عنه ابن : يعرف بابن أم عمارة شهد أحداً، ومل يشهد بدراً مث قال: األنصاري املازين، من بين مازن بن النجار
  !.أخيه عباد بن متيم؛ فإذا كان قد صحح حديث عباد عن عمه، فكيف ال يعرف متيماً

  .أخرجه الثالثة

  متيم بن سعد

  . وفد متيم الذين قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلمواكان يف. س متيم بن سعد التميمي
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  متيم بن سلمة

بينما أنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ : " روى حديثه خالد احلذار، عن رجل عه أنه قال. س متيم بن سلمة
يا رسول اهللا، من هذا؟ : د أرسل عمامته من ورائه، قلتانصرف من عنده رجل، فنظرت إليه مولياً معتماً بعمامة ق

  " .هذا جربيل عليه السالم : " قال
متيم بن سلمة يروي عن أيب الزبري والتابعني، أظنه غري هذا، واهللا : ويف األتباع رجل يقال له: أخرجه أبو موسى، قال

  .أعلم
خربنا حممد بن أمحد بن عبد الرمحن أخربنا عم أيب أبو أخربنا أبو زكريا، أخربنا عمر بن أيب بكر، أ: وقال أبو موسى

حممد، حدثنا علي بن سعيد، أخربنا جعفر بن حممد بن عيسى الوراق، أخربنا عبيد اهللا بن موسى، أخربنا مسعر، عن 
ل أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيو: " قال صلى اهللا عليه وسلم: زياد بن فياض، عن متيم بن سلمة قال

  " .اهللا تعاىل رأسه رأس محار؟ 

  متيم بن عبد عمرو

ع س متيم بن عبد عمرو أبو احلسن املازين، كان عامالً لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه على املدينة، حني خرج 
  .إليه سهل بن حنيف إىل العراق؛ قاله أبو نعيم بإسناده إىل ابن إسحاق

متيم أبو احلسن بن عبد عمرو بن قيس بن حمرث بن احلارث بن ثعلبة : وقال أبو موسى عن أيب حفص بن شاهني قال
  .بن مازن بن النجار، ذكره عن حممد بن إبراهيم، عن حممد بن يزيد، عن رجاله

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى ويذكر يف الكىن أمت من هذا إن شاء اهللا تعاىل



  متيم الغنمي

قاله ابن . ن مالك بن األوس بن حارثة األنصاري األوسي بدريموىل بين غنم بن السلم ب. ب د ع متيم الغنمي
هو موىل سعد بن : وقال ابن هشام: قال أبو عمر، شهد بدراً وأحداً يف قول مجيعهم، قال: شهاب وابن إسحاق

  .السلم بكسر السني: قال الطربي. خيثمة، وسعد هو املقدم من بين غنم
  .أخرجه الثالثة

  متيم بن غيالن

إنه ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : ويرد نسبه عند ذكر أبيه، يقال. ن غيالن بن سلمة الثقفيد ع متيم ب
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا سفيان بن حرب واملغرية بن شعبة، : " وسلم روى عنه ابنه الفضل أنه قال

يا رسول اهللا، أين جنعل : روا طاغية ثقيف، قالواإما أنصارياً، وإما خالد بن الوليد وأمرهم أن يكس: ورجالً آخر
  " .حيث طاغيتهم حىت يعبد اهللا حيث كان ال يعبد : قال" مسجدهم؟ 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  متيم بن معبد

شهد . ب متيم بن معبد بن عبد سعد بن عامر بن عدي بن جمدعة بن حارثة بن احلارث األنصاري األوسي احلارث
  .معبد، ذكره أبو عمر يف ترمجة أبيه أحداً مع أبيه

  متيم بن نسر

من بين اخلزرج، شهد أحداً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله ابن . متيم بن نسر بن عمرو األنصاري اخلزرجي
ماكوال، وذكره يف نسر، بالنون املفتوحة والسني املهملة الساكنة، وذكر أيضاً سفيان بن نسر بالنون أيضاً جعلهما 

شهد . سفيان بن نسر بن عمرو بن احلارث بن كعب بن زيد مناة بن احلارث بن اخلزرج: ني، وقال ابن الكلباثن
  .بدراً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد ذكره أبو عمر يف سفيان وأما هاهنا فلم خيرجه أحد منهم

  متيم بن يزيد

: " رقي، عن أيب هاشم اجلعفي، عن متيم بن يزيد قالابن زيد، جمهول، روى أبو املليح ال: وقيل. د ع متيم بن يزيد
  .وذكر احلديث" . دخلنا مسجد قباء، وقد أسفروا، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر معاذاً أن يصلي هبم 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  متيم بن يعار

. شهد بدراً. خلزرج بن حارثةب د ع متيم بن يعار بن قيس بن عدي بن أمية بن خدرة بن عوف بن احلارث بن ا
  .إنه خدري: كذا قال ابن منده وأبو نعيم



إنه من ولد خدارة بن عوف أخي خدرة وهذا كما يقال للحكم بن عمرو الغفاري؛ وإمنا هو من : وقال ابن الكليب
  .ولد نعيلة أخي غفار
أحداً مع النيب صلى اهللا عليه هو متيم بن يعار بن نسر بن عمرو األنصاري اخلزرجني شهد : وقال ابن عبد الرب

  .ومثله قال ابن ماكوال: قلت. كذا ذكره علي بن عمر الدارقطين بالنون والسني غري معجمة: وسلم قال

  متيم

روى أبو عمرو، . إنه متيم الداري، وال يصح: غري منسوب، روى عنه يزيد بن حصني يف قصة سبأ، قيل. د ع متيم
سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن : " عن يزيد بن حصني، عن متيم قال عن الليث بن سعد، عن موسى بن علي

  .وذكر احلديث" . سبأ أرجل أم امرأة؟ 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  باب التاء مع الواو ومع الياء

  توأم أبو دخان

م، عن أبيه، د ع توأم أبو دخان، روى حديثه العباس األزرق، عن هذيل بن مسعود، عن شعبة بن دخان بن التوأ
  " .إن هذا الشعر سجع من كالم العرب : " عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  التيهان بن التيهان

رواه حممد بن جعفر مطني عن هناد بن السري، عن يونس بن بكري، عن إسحاق، عن حممد . د ع التيهان بن التيهان
لتيمي عن أيب اهليثم بن التيهان، عن أبيه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف مسريه بن إبراهيم بن احلارث ا

فنزل يرجتز لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " خذ لنا من هنياتك : " خليرب لعامر بن األكوع واسم األكوع سنان
  "الرجز : " ويقول

  اوال تصدقنا وال صلين... واهللا لوال اهللا ما اهتدينا 
  وثبت األقدام إن القينا... فأنزلن سكينة علينا 

احلديث، أخربنا به أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري مثله سواء، كذا قال يونس بن 
 إبراهيم بن أيب اهليثم عن أبيه، وروى له أبو نعيم حديث حممد بن سوقة، عن أسعد بن التيهان الذي: بكري، وصوابه

  .نذكره يف الترمجة اليت بعد هذه الترمجة، جعلهما واحداً، وجعلهما ابن منده اثنني

  التيهان

رواه أبو عبد اهللا اجلعفي، عن حممد بن سوقة، عن أسعد بن . يف إسناد حديثه نظر: جمهول، قال ابن منده. د التيهان
  .وقد مسع املؤذن، فقال مثل قوله التيهان األنصاري، عن أبيه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،



هذا حديث غريب ال يعرف إال من هذا الوجه، أخرج ابن منده هذه الترمجة وحده، وأما أبو نعيم : قال ابن منده
  .يف هذا والذي قبله نظر: فأخرج هذا احلديث يف التيهان والد أيب اهليثم، وقال

  باب الثاء

  باب الثاء واأللف

  ثابت بن أثلة

. ذكره عبدان عن ابن إسحاق. أثلة األنصاري األوسي، قتل خبيرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمس ثابت بن 
  .أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً

  ثابت موىل األخنس

س ثابت موىل األخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي، حليف بين زهرة بن كالبن وكان ثابت من املهاجرين، 
  .واية؛ قاله عبدانمث شهد مصرن ال يعرف له ر

  .أخرجه أبو موسى

  ثابت بن أقرم

ب د ع ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجالن بن حارثة بن ضبيعة بن حرام بن جعل بن جشم بن ودع بن 
  .وهو ابن عم مرة بن احلباب بن عدي البلوي، وحلفه يف األنصار. ذبيان بن مهيم بن ذهل بن هين بن بلي

إنه شهد بدراً وشهد املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وشهد مؤتة مع : قبةقال عروة وموسى بن ع
جعفر بن أيب طالب، رضي اهللا عنه، فلما أصيب عبد اهللا بن رواحة دفعت الراية إليه، فسلمها إىل خالد بن الوليد، 

سنة اثنيت عشرة؛ قتله : ة، وقيٍلأنت أعلم بالقتال مين، وقتل ثابت سنة إحدى عشرة يف قتال أهل الرد: وقال
  .طليحة األسدي، وقتل معه عكاشة بن حمصن، اشترك طليحة وأخوه يف قتلهما، مث أسلم طليحة

واهللا " . إن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية قبل جند، أمريهم ثابت بن أقرم، فأصيب ثابت فيها : " وقال عروة
  .أعلم

  .أخرجه الثالثة

  ثابت بن اجلذع

ثعلبة بن زيد بن احلارث بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن : واسم اجلذع. د ع وثابت بن اجلذعب 
: قال ابن إسحاق. سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي مث السلمي

  .شهد العقبة وبدراً، وقتل بالطائف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .إنه بدري: قال موسى بن عقبة والزهريو



  .أخرجه الثالثة
  .بكسر الالم: بفتح احلاء املهملة، وبالراء، وسلمة: حرام

  ثابت بن احلارث

كانت يهود : " شهد بدراً، يعد يف املصريي، روى عنه احلارث بن يزيد أنه قال. ب د ع ثابت بن احلارث األنصاري
، ما من " كذبت يهود : " ديق، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالهو ص: إذا هلك هلم صغري قالوا: تقول

هو أعلم بكم إذ أنشأكم من " ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية " نسمة خيلقها اهللا تعاىل يف بطن أمه إال أنه شقي أو سعيد 
  .اآلية" . األرض وإذ أنتم أجنة يف بطون أمهاتكم 

  .أخرجه الثالثة

  ثابت بن حسان

  .من بين عدي بن النجار، ال عقب له، شهد بدراً؛ قاله الزهري. ع ثابت بن حسان بن عمرود 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  ثابت بن خالد

هكذا . ب د ع ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن عسرية بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك من بين تيم اهللا
هو ثابت بن خالد بن عمرو بن النعمان بن خنساء من بين مالك بن : أبو عمر نسبه ابن منده وأبو نعيم، وقال

  .النجار
ثابت بن : إنه شهد بدراً، وقال ابن حبيب عن ابن الكليب: قال موسى بن عقبة، وعروة بن الزبري، وابن إسحاق

ع هو وأبو أيوب يف عبد خالد بن النعمان بن خنساء بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار، شهد بدراً، جيتم
  .بن عوف

  .أخرجه الثالثة
ثابت بن خالد بن : قال ابن منده، عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق يف تسمية من شهد بدراً من بين غنم

من بين تيم اهللا، وروى عن ابن شهاب فيمن شهد بدراً حنو حديث : وقال موسى بن عقبة: النعمان، وقال ابن منده
  .من بين تيم اهللا :ابن إسحاق، وقال

ال شك أن ابن منده قد ظن أن بين غنم غري بين تيم اهللا، وليس كذلك؛ فإن غنماً هو ابن مالك بن النجار، : قلت
تيم الالت، فقيل تيم اهللا، والنجار لقب له، وقد تقدم ذكره، وقد شهد ثابت أحداً : والنجار هو تيم اهللا، وكان امسه
  .بل قتل يوم بئر معونة، واهللا أعلم: لأيضاً، وقتل يوم اليمامة، وقي

  ثابت بن خنساء

ب س ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار األنصاري اخلزرجي 
  .شهد بدراً يف قول الواقدي وحده. النجاري



  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى
ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء من بين تيم اهللا، شهد  وقد أورد احلافظ أبو عبد اهللا بن منده: قال أبو موسى

  .بدراً، وقتل باليمامة، ال أدري هو هذا أم غريه؟
ال شك أنه غريه؛ فإن النسب خمتلف يف األب واجلد، مث إن ثابت بن خالد من بين مالك بن النجار، وهذا من : قلت

  .بين عدي بن النجار، فال أدري كيف اشتبه عليه

  الدحداحثابت بن 

الدحداحة بن نعيم بن غنم بن إياس، يكىن أبا الدحداح، كان يف بين أنيف أو يف : ب د ع ثابت بن الدحداح وقيل
  .بين العجالن من بلي حلفاء بين زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف

واملسلمون أوزاع،  أقبل ثابت بن الدحداح يوم أحد" قال عبد اهللا بن عمر اخلطمي، : قال حممد بن عمر الواقدي
يا معشر األنصار، إيل، أنا ثابت بن الدحداحة؛ إن كان حممد قد قتل فإن اهللا : قد سقط يف أيديهم، فجعل يصيح

حي ال ميوت، فقاتلو عن دينكم فإن اهللا مظهركم وناصركم؛ فنهض إليه نفر من األنصار فجعل حيمل مبن معه من 
خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعكرمة بن أيب جهل، : رؤساؤهم املسلمني، وقد وقفت له كتيبة خشناء فيها

وضرار بن اخلطاب فجعلوا يناوشوهنم، ومحل عليه خالد بن الوليد بالرمح، فأنفذه فوقع ميتاً، وقتل من كان معه من 
  .إن هؤالء آخر من قتل من املسلمني يومئذ: األنصار فيقال
إنه برأ من جراحاته، ومات على فراشه من جرح أصابه، مث انتقض : لونوبعض أصحابنا الرواة يقو: قال الواقدي

  .به مرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من احلديبية

صلينا على ابن الدحداح، رجل من األنصار، فلما فرغنا منه أتى : وروى مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال
إنه مات على : وهذا يؤيد قول من يقول. ه حىت رجعرجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بفرس حصان فركب

  .فراشه، وقد ذكرناه يف كنيته
  .أخرجه الثالثة

  ثابت بن دينار

هو ثابت بن عازب أخو الرباء بن عاز، وهو والد عدي بن ثابت، : وقال إبراهيم بن اجلنيد. س ثابت بن دينار
حيىي، عن اهليثم بن مجيل، عن ابن املبارك، عن أبان بن ذكره أبو عبد اهللا بن ماجة يف سننه يف الصالة عن حممد بن 

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا قام على املنرب استقبله أصحابه : ثعلب، عن عدي بن ثابت، عن أبيه قال
  .أرجو أن يكون متصالً: قال ابن ماجه. بوجوههم

ثابت بن قيس بن : دي بن ثابت هوأن عدي بن ثابت هو ابن هذا، وذكر أبو عمر أن ع: وقد ذكر أبو موسى
  .اخلطيم واهللا أعلم
  .أخرجه أبو موسى

  ثابت بن الربيع



س ثابت بن الربيع، ذكره عبدان بإسناده عن يزيد بن أيب حبيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل على 
لو مسعين ألجاب، ما : " وقالثابت بن الربيع، وهو باملوت، فناداه فلم جيبه، فبكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فيه عرق وال هو جيد أمل املوت على جدته، وبكى النساء فنهاهن أسامة بن زيد، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  " .دعهن يبكني ما دام بني أظهرهن، فإذا وجب فال أمسعن صوت باكية : " وسلم

  .يك، وفيه أن املنزول به عبد اهللا بن ثابتكذا أرده عبدان، واحلديث مشهور من رواية جابر، أو جرب بن عت
  .أخرجه أبو موسى

  ثابت بن ربيعة

من بين عوف بن اخلزرج، مث من بين احلبلى، وامسه سامل بن غنم بن عوف بن اخلزرج . ب د ع ثابت بن ربيعة
  .يشك فيه: وقال. شهد بدراً: قال موسى بن عقبة. أنصاري

  .أخرجه الثالثة

  ثابت بن رفاعة

أن عم ثابت بن رفاعة، رجل من األنصار، : له ذكر يف حديث رواه قتادة مرسالً. بن رفاعة األنصاري د ع ثابت
يا رسول اهللا، إن ثابتاً يتيم يف حجري، فما حيل : أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، وثابت يومئذ يتيم يف حجره، فقال

  " .اله أن تأكل باملعروف من غري أن تقي مالك مب: " يل من ماله؟ فقال
  أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ثابت بن رفيع

رويفع األنصاري سكن البصرة، مث انتقل إىل مصر، تفرد بالرواية عنه احلسن، وقال : ب د ع ثابت بن رفيع، ويقال
قال رسول اهللا صلى اهللا : روى عنه احلسن وأهل الشام، روى احلسن أنه كان يؤمر على السرايا، قال: أبو عمر
إياكم والغلول تنكح املرأة قبل أن تقسم، مث ترد إىل املقسم، أو يلبس الرجل الثوب حىت إذا أخلقه : " معليه وسل

  " .رده إىل املقسم 
ثابت بن : ثابت بن رفيع، وقيل: ثابت بن رفيع، وقال ابن منده وأبو عمر: أخرجه الثالثة؛ إال أن أبا نعيم قال

  .رويفع
هذا مصحف مقلوب وكذلك قال أبو سعيد : يع هذا، وذكر ما تقدم، وقالذكر بعض العلماء ثابت بن رف: قلت

ثابت بن رويفع بن ثابت بن السكن األنصاري، روى عن ابن أيب مليكة البلوي، : بن يونس يف تاريخ املصريني فقال
: راياروى عنه يزيد بن أيب حبيب، وقد روى احلسن البصري عن ثابت بن رفيع، من أهل مصر، كان يؤمر على الس

رويفع بن ثابت، وهو عندي الذي روى عنه : وأحسبه ثابت بن رويفع بن ثابت هذا، وأباه: النهي عن الغلول، قال
فإن ثابت بن . وأبو سعيد أعلم بأهل بلده وأضبط، ومرجع أكثر األئمة يف املصريني إليه، وهذا كالمه: احلسن، قال

  .هللا أعلمرويفع هذا إن مل يكن كما ذكر فال يعلم من هو، وا
ويؤيد هذا ما أخربنا به أبو الفرج بن أيب الرجاء األصفهاين إذناً بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم، أخربنا أبو بكر 



بن أيب شيبة، أخربنا عبد اهللا بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن زياد املصفر، عن احلسن، عن ثابت بن رويفع من أهل 
إياك والغلول، الرجل ينكح : " عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمس: مصر، كان يؤمر على السرايا قال

  " .املرأة قبل أن تقسم، مث يردها إىل املقسم، ويلبس الثوب حىت خيلق مث يرده إىل املقسم 

  ثابت بن زيد احلارثي

لقرآن على عهد النيب أبا زيد الذي مجع ا: أحد بين احلارث بن اخلزرج من األنصار يكىن. د ع ثابت بن زيد احلارثي
قيس بن السكن من بين عدي بن النجار، : قيس بن زعوراء، وقيل: صلى اهللا عليه وسلم، واختلف يف امسه؛ فقيل

معاذ وأيب بن كعب وزيد : من مجع القرآن؟ فقال: فيما ذكره أنس بن مالك، وهو الصحيح؛ لقول أنس حني قيل له
  .هب هشام الكليببن ثابت وأحد عموميت أبو زيد، وإىل هذا ذ

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ثابت بن زيد بن مالك

أخو سعد بن زيد . ب س ثابت بن زيد بن مالك بن عبيد بن كعب بن عبد األشهل األنصاري األوسي األشهلي
  .الذي شهد بدراً، كنيته أبو زيد

على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه  أبو زيد الذي مجع القرآن: قال عباس بن حممد الدوري، عن حيىي بن معني، قال
  .ثابت بن زيد: وسلم امسه
غري ذلك، وسريد االختالف عليه يف الكىن يف أيب : وما أعرف أحداً قال هذا غري حيىي بن معني، وقيل: قال أبو عمر

  .إن شاء اهللا تعاىل
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

القرآن من بين عبد األشهل فإن أنساً قال، أحد عموميت، ويف قول ابن معني نظر؛ إن كان جعل أبا زيد الذي مجع 
  .واهللا أعلم. فال يكون إال من بين النجار من اخلزرج، وبنو عبد األشهل من األوس، فال يكون منهم

  ثابت بن زيد بن وديعة

  .ابن يزيد ن وديعة، ويرد ذكره يف ثابت بن وديعة، وثابت بن يزيد: ثابت بن زيد بن وديعة وقيل
  .أبو عمر يف ترمجة ثابت بن وديعة ذكره

  ثابت بن سفيان

س ثابت بن سفيان بن عدي بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن 
  .مساك واحلارث أحداً، وقتل احلارث يومئذ: شهد هو وابناه. اخلزرج األنصاري اخلزرجي

  .أخرجه أبو موسى

  ثابت بن مساك



ابت بن مساك بن ثابت بن سفيان بن عدي وهو حافد الذي قبله، شهد أحداً، ذكرمها ابن شاهني، فكان هذا س ث
  .ثابت قد شهد هو وأبوه وجده أحداً

  .أخرجه أبو موسى

  ثابت بن الصامت

  .إنه أخو عبادة بن الصامت: يقال. ب د ع ثابت بن الصامت األنصاري
راهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة، عن عبد الرمحن بن ثابت بن الصامت، روى حديثه إمساعيل بن أيب أويس، عن إب

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسجد بين عبد األشهل يف كساء ملتفاً به بقيه : " عن أبيه عن جده قال
بن ثابت،  عبد الرمحن بن عبد الرمحن: ما ذكرناه، وقيل: وقد اختلف على ابن أيب حبيبة، فقيل" . برد األرض 

ثابت بن الصامت : عبد الرمحن بن الصامت عن أبيه عن جده؛ قاله ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو عمر: وقيل
إن ثابت بن الصامت تويف يف اجلاهلية، والصحبة : وقد قيل: األنصاري أشهلي، روى حديثه ابنه عبد الرمحن قال

  .البنه عبد الرمحن
  .أخرجه الثالثة

ياً، كما ذكره أبو عمر، فليس بأخ لعبادة بن الصامت؛ ألن عبادة خزرجي وعبد األشهل من إن كان أشهل: قلت
إن له صحبة، ولكن يف إسناده إبراهيم بن : ثابت بن الصامت األشهلي يقال: األوس، وقال أبو حامت بن حبان

ي، وقد ذكر ابن منده وأبو إنه أشهل: إمساعيل بن أيب حبيبة، يعين أنه ضعيف يف احلديث، وهذا يقوي قول أيب عمر
عبد الرمحن بن ثابت بن الصامت بن عدي بن كعب األنصاري : نعيم عبد الرمحن بن ثابت يف عبد الرمحن فقاال

ذكره البخاري يف الصحابة، ومسلم بن احلجاج يف التابعني، وهذا أيضاً يقوي أنه أشهلي، وقال : األشهلي، وقاال
ن عدي بن كعب بن عبد األشهل بن جشم، وليس بأخي عبادة بن الصامت، أبو أمحد العسكري ثابت بن الصمت ب

ألن عبادة وأخاه أوساً من اخلزرج؛ وروى بإسناده، عن علي بن املبارك الصنعاين، عن ابن أيب أويس، عن ابن أيب 
ليه وسلم قام حبيبة، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن ثابت بن الصامت، عن أبيه، عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا ع

  .يف مسجد بين عبد األشهل، وذكره يقوي من مل جيعله أخا عبادة، واهللا أعلم

  ثابت بن صهيب

ب س ثابت بن صهيب بن كرز بن عبد مناة بن عمرو بن غيان بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعدة 
  .ذكره الطربي. شهد أحداً. األنصاري اخلزرجي الساعدي
  .ى خمتصراًأخرجه أبو عمر وأبو موس

  .بالغني املعجمة والياء املشددة حتتها نقطتان وآخره نون: غيان

  ثابت بن الضحاك

ب د ع ثابت بن الضحاك بن أمية بن ثعلبة بن جشم بن مالك بن سامل بن غنم بن عوف بن اخلزرج األنصاري 
  .كذا نسبه ابن منده وأبو نعيم. اخلزرجي



  .خلزرجسامل بن عمرو بن عوف بن ا: وقال أبو عمر
أبو يزيد، كان يسكن الشام، مث انتقل إىل : سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج، وكنيته: وقال الكليب

كان ثابت بن الضحاك رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم . البصرة، وهو أخو أيب جبرية بن الضحاك
  .ة الرضوان وهو صغرياخلندق، ودليله إىل محراء األسد يوم أحد، وكان ممن بايع بيع

قال هذا مجيعه أبو عمر، وفيه نظر؛ فإن من يكون دليل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل محراء األسد وهي سنة ثالث، 
وقول . وكانت بيعة الرضوان سنة ست، فكيف يكون فيها صغرياً من كان قبلها دليالً وال يكون الدليل إال كبرياً

ذا أيضاً غري مستقيم، ألن أبا عمر ساق نسب أيب جبرية بن الضحاك بن ثعلبة أخو أيب جبرية فه: أيب عمر إنه
األنصاري األشهلي، وكذلك أيضاً نسبه الكليب يف بين عبد األشهل؛ فكيف يكون أخاه وأبو جبرية من األوس، 

ل يف الذي بعد إنه أخو أيب جبرية، وال يقو: وهذا الذي يف هذه الترمجة من اخلزرج؟ والعجب منه أن يقول يف هذا
  .إنه أخوه، والنسب واحد، فلو قاله يف الثانية لكان أوىل: هذه الترمجة

ثابت بن الضحاك بن أمية بن ثعلبة بن جشم بن مالك بن سامل بن غنم بن : ذكر حممد بن سعد: وقال أبو نعيم
  .ومل يتابع عليه، وال يعرف له ذكر، وال حديث. عوف بن اخلزرج
  .أخرجه الثالثة

  بن الضحاك بن خليفةثابت 

كذا نسبه أبو عمر؛ وأما ابن . ب د ع س ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد األشهل
قال : إنه أخو أيب جبرية بن الضحاك شهد احلديبية، وقال ابن منده: منده وأبو نعيم فلم جياوزا يف نسبه خليفة وقاال

صلى اهللا عليه وسلم، قال أبو نعيم هذا وهم؛ وإمنا ذكر البخاري يف اجلامع أنه من إنه شهد بدراً مع النيب : البخاري
أهل احلديبية واستشهد حبديث أيب قالبة عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي أخربنا به أبو الفرج حيىي بن حممود 

ية بن سالم بن أيب سالم الدمشقي، حدثنا حيىي بن حيىي، أخربنا معاو: بن سعد بإسناده إىل مسلم بن احلجاج، قال
عن حيىي بن أيب كثري أن أبا قالبة أخربه أن ثابت بن الضحاك أخربه أنه بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت 

  .الشجرة
أخربنا أبو الربيع سليمان بن حممد بن مخيس، أخربنا أيب، أخربنا أبو نصر حممد بن عبد الباقي بن طوق، أخربنا أبو 

سم بن املرجى، أخربنا أبو يعلى املوصلي، أخربنا هدبة بن خالد، أخربنا أبان بن يزيد، أخربنا حممد بن أيب كثري، القا
من حلف على ميني مبلة : " أن أبا قالبة حدثه أن ثابت بن الضحاك حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .فيما ال ميلك غري اإلسالم كاذباً فهو كما قال، وليس على رجل نذر 
تويف النيب صلى اهللا : وروى عنه عبد اهللا بن مغفل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن املزارعة وقال ابن منده

أخرجه الثالثة، . تويف يف فتنة ابن الزبري: تويف سنة مخس وأربعني، وقيل: وقيل. عليه وسلم وهو ابن مثاين سنني
هكذا أورده .. ثابت بن الضحاك بن ثعلبة األنصاري أبو جبرية: بن منده فقالوأخرجه أبو موسى مستدركاً على ا

هو الضحاك بن أيب جبرية، : هو أخو ثابت بن الضحاك بن خليفة، وقال محاد بن سلمة: أبو عثمان، وقال بعضهم
  .انتهى الكالم أيب موسى. أورده يف غري باب الثاء

م، أسقط منه خليفة وما إلخراجه عليه وجه؛ فإن بعض الرواة قد الضحاك بن ثعلبة فهو وه: فأما قوله يف نسبه
  .أسقط اجلد الذي هو خليفة، وقد أخرجه ابن منده على الصواب



  ثابت بن طريف

د ع ثابت بن طريف املرادي مث العرين شهد فتح مصر وغريها من األمصار أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم روى 
وثابت بن طريف املرادي مث العرين شهد : ن منده عن ابن يونس بن عبد األعلى قالعنه أبو سامل اجليشاين، ذكره اب

فتح مصر، وغريها من األمصار، من العرب، له صحبة؛ فإن العرب ملا عاودت اإلسالم بعد الردة، ندهبم أبو بكر 
الشام توجهوا بعد فتحه وعمر، رضي اهللا عنهما، إىل اجلهاد، فسارت العرب إىل الشام والعراق، والذين ساروا إىل 

إىل مصر، ففتحوها، فكان فيهم من له صحبة، وفيهم من ال صحبة له، وإن أدركوا اجلاهلية؛ فإن كل من شهد 
الفتوح أيام أيب بكر وعمر أدركوا اجلاهلية؛ فإن آخر أيام عمر بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بثالث عشرة 

ا كان كبرياً يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، واهللا أعلم؛ فلهذا أحال أبو نعيم سنة تقريباً، فكل من قاتل يف أيامهم
  .أنه صحايب، وأنه أدرك اجلاهلية: ذكر احلاكي عن أيب سعيد: على ابن منده فقال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ثابت بن أيب عاصم

  .حابة، وهو بالتابعني أشبهذكره ابن أيب عاصم يف الص: قال أبو نعيم. ع س ثابت بن أيب عاصم
أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، أخربنا عبد اهللا بن حممد، هو القباب أخربنا أبو بكر بن أيب 
عاصم، أخربنا حممد بن منصور الطوسي، أخربنا حممد بن صبيح، أخربنا بقية، أخربنا عقيل بن مدرك، عن ثعلبة بن 

إن أدىن روعات اجملاهدين يف سبيل اهللا صيام : " ن أيب عاصم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالمسلم، عن ثابت ب
يسقط سوطه وهو ناعس فينزل : " يا رسول اهللا، ما أدىن روعات اجملاهدين؟ قال: ، فقال قائل" سنة وقيامها 

  " .فيأخذه 
  .وأبو موسى. أخرجه أبو نعيم

  ثابت بن عامر

  .شهد بدراً. يد األنصاريب ثابت بن عامر بن ز
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  ثابت بن عبيد

  .شهد بدراً، وشهد صفني مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه. ب ثابت بن عبيد األنصاري
  .أخرجه أبو عمر

  ثابت بن عتيك

. س عشرةمن بين عمرو بن مبذول، قتل يوم اجلسر مع أيب عبيد الثقفي، سنة مخ. د ع ثابت بن عتيك األنصاري
قاله ابن منده عن عروة، والزهري، وقال أبو نعيم مثله، وقال عروة فيمن استشهد يوم جسر املدائن مع سعد بن 



  .ثابت بن عتيك: أيب وقاص من األنصار من بين عمرو بن مبذول
م، وإمنا وهذا ليس بصحيح؛ فإن سعداً مل يكن له على املدائن قتال عند جسر؛ إمنا عربوا دجلة على دواهب: قلت

  .كان يوم اجلسر يوم قس الناطف مع أيب عبيد الثقفي والد املختار، وفيه قتل أبو عبيد
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ثابت بن عدي

. س ثابت بن عدي بن مالك بن حرام بن خديج بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو األنصاري األوسي املعاوي
  .دوا مجيعاً أحداًأخو عبد الرمحن، وسهل، واحلارث، شه

  .أخرجه أبو موسى، ومل يتجاوز بنسبه معاوية

  ثابت بن عمرو بن زيد

قاله . حليف هلم من بين النجار، قتل بأحد. ب د ع ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي بن سواد بن أشجع األنصاري
  .ابن إسحاق والزهري وغريمها

حليف هلم من بين النجار، : ع، وجعله أنصارياً، وقالنسبه ابن منده هكذا، وفيه خبط؛ فإنه جعل النسب إىل أشج
فبنو النجار من األنصار، فكيف يكون النسب من أشجع من بين النجار، وبنو النجار ليسوا من أشجع؛ إمنا هم من 

حليف لألنصار أو لبين النجار لكان مستقيماً؛ على أن هذا النسب إىل : األنصار؟ فلو وصل النسب إىل أشجع وقال
  .من نسب األنصار وليس من نسب أشجع سواد

وهذا نسب صحيح إىل . ثابت بن عمرو بن عدي بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار: وقال أبو عمر
  .شهد بدراً، وقتل يوم أحد شهيداً يف قول اجلميع، ومل جيعله ابن إسحاق يف البدريني: النجار، وقال

و األشجعي حليف األنصار شهد بدراً، وذكر عن عروة بن الزبري يف تسمية ثابت بن عمر: وأما أبو نعيم فإنه قال
ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي بن سواد بن عصمة، حليف هلم من أشجع، وفيه أيضاً نظر؛ على : من شهد بدراً

كعب بن : هأن كثرياً من حلفاء األنصار قد طال مقامهم ومقام آبائهم فيهم، فصاروا ينتسبون إليهم بالبنوة، مثال
عجرة كان ينتسب إىل بلي، على ما نذكره يف امسه، مث انتسب يف بين عمرو بن عوف من األنصار فقال بعض 

بلوى حليف لألنصار، ورمبا قيل أنصاري باحللف، وهذا ميشي قول ابن منده : أنصاري، وقال بعضهم: العلماء فيه
  .عي، واهللا أعلمأشج: وأيب نعيم يف سياقة النسب إىل األنصار، ويف قوهلم

  .أخرجه الثالثة

  ثابت بن عمرو األنصاري

شهد بدراً، أخرجه أبو نعيم وحده، وروى عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب، يف . ع ثابت بن عمرو األنصاري
  .ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي: تسمية من شهد بدراً من األنصار مث من بين مالك بن النجار

الذي يف الترمجة قبله، فال أعلم ألي معىن أفرده بترمجة أخرى، مع وقوفه على النسب وهذا االسم هو االسم : قلت



وليس له عذر؛ إال أنه حيث رأى يف األول أنه أشجعي، ورأى يف هذا أنه من بين مالك بن النجار، ظنهما اثنني 
إىل حلفه، وقد يوصل  وهذا كثري يفعله النسابون يف الشخص الواحد؛ منهم من ينسبه إىل قبيلته ومنهم ينسبه

النسب إىل احللف كما ذكرناه قبل، وهلذه العلة مل يستدركه أبو موسى على ابن منده مع وقوفه على كتاب أيب 
  .نعيم، واهللا أعلم

  ثابت بن قيس

: قاله أبو عمر، وقال ابن الكليب وأبو موسى. ب س ثابت بن قيس بن اخلطيم بن عمرو بن يزيد بن سواد بن ظفر
بطن من األوس، مذكور يف : وظفر. ن اخلطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر األنصاري الظفريهو قيس ب

قيس بن اخلطيم أحد الشعراء، مات على شركه قبل قدوم النيب صلى اهللا : الصحابة، مات يف خالفة معاوية، وأبوه
نه اجلمل وصفني والنروان، ولثابت عليه وسلم إىل املدينة مهاجراً، وشهد ثابت مع علي بن أيب طالب رضي اهللا ع

عمر، وحممد، ويزيد، قتلوا يوم احلرة، وليس لثابت هذا رواية، وابنه عدي بن ثابت من الرواة : بن قيس ثالثة بنني
  .الثقات

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  ثابت بن قيس

بن ثعلبة بن كعب بن  ب د ع ثابت بن قيس بن مشاس بن زهري بن مالك بن امرئ القيس بن مالك، وهو األغر
أبو عبد الرمحن، وكان ثابت خطيب األنصار، : أبا حممد بابنه حممد، وقيل: اخلزرج وأمه امرأة من طيء، يكىن

وخطيب النيب صلى اهللا عليه وسلم، كما كان حسان شاعره، وقد ذكرنا ذلك قبل، وشهد أحداً وما بعدها، وقتل 
  .يوم اليمامة، يف خالفة أيب بكر شهيداً

خربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر، أخربنا أبو حممد جعفر بن أمحد بن احلسي املقري، أخربنا احلسن أ
بن أمحد بن شاذان، أخربنا عثمان بن أمحد بن السماك، أخربنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان، أخربنا أزهر بن سعد، عن 

مالك أ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس أنبأين موسى بن أنس، عن أنس بن : ابن عون قال
ما : أنا يا رسول اهللا، فذهب فوجده يف منزله جالساً منكساً رأسه، فقال: من يعلم يل علمه؟ فقال رجل: " فقال

شر؛ كنت أرفع صويت فوق صوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد حبط عملي، وأنا من أهل : شأنك؟ قال
: " فرجع إىل رسول اهللا فأعلمه، قال موسى بن أنس فرجع إليه، واهللا، يف املرة األخرية ببشارة عظيمة فقال. النار

  " .لست من أهل النار، ولكنك من أهل اجلنة : اذهب فقل له
يز بن أخربنا علي بن عبيد اهللا، وإبراهيم بن حممد وأبو جعفر بإسنادهم عن أيب عيسى، أخربنا قتيبة، أخربنا عبد العز

نعم الرجل أبو بكر، نعم : " حممد بن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن خضر، نعم الرجل ثابت بن قيس، نعم الرجل معاذ بن 

  " .جبل، نعم الرجاء معاذ بن عمرو بن اجلموح 

أال ترى يا عم؟ ووجدته يتحنط : ملا انكشف الناس يوم اليمامة قلت لثابت بن قيس بن مشاس: نس بن مالكقال أ
ما هكذا كنا نقاتل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بئس ما عودمت أقرانكم، وبئس ما عودتكم أنفسكم؛ : فقال



مما يصنع هؤالء، يعين املسلمني، مث قاتل حىت قتل، بعد  اهللا إين أبرأ إليك مما جاء به هؤالء، يعين الكفار، وأبرأ إليك
أن ثبت هو وسامل موىل أيب حذيفة؛ فقاتال حىت قتال، وكان على ثابت درع له نفيسة فمر به رجل من املسلمني 

 هذا حلم،: إين أوصيك بوصية، فإياك أن تقول: فأخذها، فبينما رجل من املسلمني نائم أتاه ثابت يف منامه فقال له
فتضيعه؛ إين ملا قتلت أمس، مر يب رجل من املسلمني فأخذ درعي، ومنزله يف أقص الناس، وعند خبائه فرس يسنت 

يف طوله وقد كفأ على الدرع برمة وفوق الربمة رحل، فأت خالداً، فمره فليبعث فليأخذها؛ فإذا قدمت الدينة على 
إن علي من الدين كذا وكذا، وفالن من رقيقي عتيق، : له خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يعين أبا بكر، فق

وفالن؛ فاستيقظ الرجل فأتى خالداً فأخربه، فبعث إىل الدرع فأتى هبا على ما وصف، وحدث أبا بكر رضي اهللا عنه 
  .برؤياه، فأجاز وصيته، وال يعلم أحد أجيزت وصيته بعد موته سواه

  .، وعبد اهللا أوالد ثابت وقتلوا يوم احلرةحممد، وحيىي: روى عنه أنس بن مالك، وأوالده
  .أخرجه الثالثة

  ثابت بن خملد

قتل يوم احلرة، ال . د ع ثابت بن خملد بن زيد بن خملد بن حارثة بن عمرو، وهو أحد ولد عامر بن لوذان بن خطمة
  .عقب له

ت بن خملد أن النيب صلى روى حديثه حممد بن بكر، عن ابن جريج، عن حممد بن املنكدر، عن أيب أيوب، عن ثاب
  " .من ستر مسلماً ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة : " اهللا عليه وسلم قال

عن ابن : هذا وهم ظاهر؛ ألن األثبات رووه عن حممد بن بكر، فقالوا: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، قال أبو نعيم
  .مسلمة بن خملد: الاملنكدر عن مسلمة بن خملد، ورواه حيىي بن أيب بكر عن ابن جريج، فق

  .بضم امليم، وفتح اخلاء املعجمة؛ والالم املشددة: خملد

  ثابت بن مري

ثابت بن مري بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن ثابت بن عبيد بن األجبر كان صغرياً على عهد رسول اهللا 
  .مسرة بن جندب، قاله العدوي: صلى اهللا عليه وسلم؛ وأخوه ألمه

  دثابت بن مسعو

كان جاري رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه : قال صفوان بن حمرز: قال أبو عمر. ب س ثابت بن مسعود
  .وسلم، أحسبه ثابت بن مسعود، فما رأيت أحسن جواراً منه، وذكر اخلري، هذا كالم أيب عمر

أعرف له حديثه إال  ال: وقال عبدان: ثابت بن مسعود؛ قال: وأخرجه أبو موسى مستدركاً على ابن منده وقال
وأخرجه أبو عثمان سعيد بن يعقوب السراج يف األفراد، وأورد له ما كتبه عبد اهللا بن : ذكر صفوان له، قال

حدثنا أمحد بن حيىي، حدثنا احلجاج، أخربنا محاد، عن ثابت البناين، عن صفوان بن حمرز البناين : مندويه عنه قال
 رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، حيسبه ثابت بن مسعود، كنت أصلي خلف املقام، وإىل جنيب: قال

وكنت إذا جهرت بالقراءة خفض عنه صوته، فلم أر جاراً أحسن جواراً منه، وكنت إذا تتعتعت فتح علي؛ فلما 



األرواح جنود جمندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر : " انصرفت دخل الطواف، فلحقين فأخذ بيدي، وقال
  " .منها اختلف، إنك ال تزال خبري ما ساقك الروح وساق إليك 

وأظن أن الصواب : كيف وقع هلما هذا الوهم قال! كذا أورداه، والعجب من رجلني حافظني: قال أبو موسى
: الصحيح فيه، حيسبه ثابت، وهو البناين الراوي له أن ذاك الرجل من الصحابة ابن مسعود، فابن مسعود؛ نصب

  .وإىل جنيب رجل أحسبه ثابت بن مسعود واهللا أعلم: حيسبه، ولوال ذلك لقال: ن لقولهمفعول ثا
  .أحسبه؛ كما ذكرناه أوالً: قد أورده أبو عمر وقال: قلت

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  ثابت بن معبد

رواه عبيد . اروى أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن امرأة من قومه أعجبه حسنه. د ع ثابت بن معبد
اهللا بن عمرو عن رجل من كلب عنه، وهو وهم، والصواب ما رواه علي بن معبد وغريه عن عبيد اهللا بن عمرو بن 

  .عبد امللك بن عمري، عن ثابت بن معبد عن رجل من كلب، وثابت بن معبد تابعي كويف
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ثابت بن املنذر

شهد بدراً، . مرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو، من بين مالك بن النجار بن أوسثابت بن املنذر بن حرام بن ع
النجار بن أوس، وقال بإسناده عن ابن إسحاق يف تسمية من شهد بدراً من بين مالك بن النجار : كذا قال ابن منده

م عليه؛ فإن النجار هو ابن هذا وهم من ابن هليعة مل ينبه الواه: ثابت بن املنذر بن حرام، قال أبو نعيم: بن أوس
  .ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج

" ابن " أوس بن ثابت فأضاف الناسخ بعد النجار : والذي أظنه رأى يف نسخة سقيمة من بين مالك بن النجار: قلت
أوس بن ثابت بن املنذر بن حرام أخو : وظنه النجار بن أوس، وليس كذلك، وإمنا هو من بين مالك بن النجار

  .ثابت، وقد تقدم يف أوس، واهللا أعلم حسان بن

  ثابت بن النعمان

أبا حبة البدري، شهد فتح مصر؛ قاله ابن منده عن أيب سعيد : يكىن. د ع ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس
ذكره بعض الرواة أنه املكىن بأيب حبة البدري، وحكى عن أيب سعيد بن يونس أنه شهد : بن يونس؛ قال أبو نعيم

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فتح مصر، وروى الزهري عن ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة األنصاري يقوالن
  " .مث عرج يب حىت ظهرت ملستوى أمسع فيه صريف األقالم : " وسلم يف حديث املعراج، قال

ي وذكر االختالف يف امسه، أبا حبة األنصاري البدر: وأما أبو عمر فلم يذكر هذه الترمجة، وإمنا ذكر يف الكىن
  .وكنيته، ويف بعض ما ذكر امسه ثابت بن النعمان، وهو أخو سعد بن خيثمة ألمه

ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف : وقال ابن ماكوال عن ابن الربقي وابن يونس
أبو حبة، ونسبه إىل : ستشهد يوم أحد، فقال فيهأبو حبة، وذكره ابن إسحاق فيمن ا: بن مالك بن األوس، كنيته



  .بين عمرو بن ثعلبة بن عمرو بن عوف، فإن كان قد قتل يوم أحد فال تصح الرواية عنه متصلة، واهللا أعلم
  .بالباء املوحدة، وقيل بالنون، ويرد يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل: وقد اختلف يف حبة فقيل
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  بن النعمان بن احلارثثابت 

  .من بين ظفر، مذكور يف الصحابة. ب ثابت بن النعمان بن احلارث بن عبد رزاح بن ظفر األنصاري األوسي
  .أخرجه أبو عمر

  ثابت بن النعمان بن زيد

  .قاله أبو عمر. مذكور يف الصحابة. ب س ثابت بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر األنصاري الظفري
ثابت بن : ثابت بن النعمان، ذكره عبدان وابن شاهني، فقال ابن شاهني: دركه أبو موسى على ابن منده فقالواست

ثابت بن النعمان بن احلارث بن عبد رزاح بن ظفر، : ويقال أيضاً: النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر، قال
ن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس ب: وقال عبدان: قال
وشهد بدراً من األنصار من بين عمرو بن : أبو الضياح، وروى بإسناده عن موسى بن عقبة عن الزهري قال: كنيته

. قال ابن إسحاق: ثابت بن النعمان أبو الضياح، قتل خبيرب؛ قال عبدان: عوف، مث من بين ثعلبة بن عمرو بن عوف
أبو الضياح ثابت بن النعمان بن أمية بن : أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وذكر القصة، مث قال وقتل خبيرب من

ثابت بن النعمان بن أمية بن : امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف، وقد أورد احلافظ أبو عبد اهللا بن منده
  .كالم أيب موسى يكىن أبا حبة البدري، وكأن هؤالء غري ذاك، انتهى: امرئ القيس، وقال

ثابت بن : قد أخرج أبو موسى عن ابن شاهني يف هذه الترمجة نسب ثابت بن النعمان كما ذكرناه فقال: قلت
: ثابت بن النعمان بن احلارث بن عبد رزاح بن ظفر؛ وقال: ويقال: النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر، قال

أبو : يس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، كنيتهثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ الق: ويقال
الضياح، فقد ظن أبو موسى وابن شاهني أن هذه األنساب الثالثة لرجل واحد، فلهذا مجعاها يف ترمجة واحدة؛ أما 
ا من النسبان األوالن فلهما فيهما بعض العذر، إذ مها من بطن واحدة وهو ظفر، وعلى احلقيقة فال عذر؛ فإن أحدمه
بين سواد بن ظفر واآلخر من بين عبد رزاح بن ظفر، وأما النسب الثالث الذي هو من بين ثعلبة بن عمرو بن 

عوف فال عذر هلما؛ فإن ظفراً وثعلبة ال جيتمعان إال يف مالك بن األوس، فكيف يشتبه أن يكون هو هو، هذا بعيد 
ثابت بن : بينهما كما ذكرناه عنه، وجعلهما اثنني؛ األول وقوعه، وأما النسبان اللذان إىل ظفر فقد فرق أبو عمر

ثابت بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر، واحلق معه؛ : النعمان بن احلارث بن عبد رزاح بن ظفر، والثاين
ة، فإنه ليس بينهما ما يوجب أن يكونا واحداً ال اجتماعهما يف ظفر، وكل البطون يكون منها مجاعة من الصحاب

  .فعلى هذا يعجل اجلميع واحداً؛ الجتماعهم يف بطن واحد، واهللا أعلم

  ثابت بن هزال



من بين عمرو بن عوف بن اخلزرج، من بلحبلى، شهد بدراً؛ واهللا . ب د ع ثابت بن هزال بن عمرو األنصاري
  .أعلم قاله الزهري، وقتل يوم اليمامة؛ قاله ابن منده

عمرو بن عوف، شهد بدراً واملشاهد كلها، مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بين : وأما أبو عمر فإنه قال
  .وقتل يوم اليمامة

  .ثابت بن هزال: ومن بين سامل بن عوف: وقال يونس بن بكري عن ابن إسحاق فيمن استشهد يوم اليمامة قال
  .أخرجه الثالثة

  ثابت بن وائلة

  .ب ثابت بن وائلة، قتل يوم خيرب شهيداً
  .أبو عمر خمتصراًأخرجه 

  ثابت بن وديعة

ب د ثابت بن وديعة بن جذام، أحد بين أمية بن زيد بن مالك بن بين عمرو بن عوف من األنصار مث من األوس، 
  .أبا سعد، وكان أبوه من املنافقني، عداده يف أهل املدينة؛ قاله ابن منده عن حممد بن سعد كاتب الواقدي: يكىن

  .يزيد بن وديعة على ما نذكره بعد هذه الترمجةثابت بن : وقال أبو نعيم
ثابت بن يزيد بن وديعة بن عمرو بن قيس بن جزي بن عدي : ثابت بن وديعة، نسب إىل جده وهو: وقال أبو عمر

أبا سعد، : يكىن: بن مالك بن سامل، وهو احلبلى، بن عوف بن عمرو بن اخلزرج األكرب األنصاري قال الواقدي
بن وهب، وعامر بن سعد، والرباء بن عازب حديثه يف الضب، خيتلفون فيه اختالفاً كثرياً؛  كويف، روى عنه زيد

  .وأما حديثه يف احلمر األهلية يوم فتح خيرب فصحيح
حدثنا عمرو بن : أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن علي الصويف، بإسناده إىل سليمان بن األشعث، قال

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : " عن زيد بن وهب، عن ثابت بن وديعة قالعون، أخربنا خالد، عن حصني، 
فأخذ : وسلم يف جيش فأصبنا ضباباً، منها ضباً، فأتيت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوضعته بني يديه، قال

  .فلم يأكل ومل ينه ؟" إن أمة من بين إسرائيل مسخت دواب وإين ال أدري أي الدواب هي : " عوداً بأصابعه وقال
ورواه ورقاء وحممد بن فضيل، يف مجاعة، عن حصني، عن زيد بن . وروي من عدة طرق كلها عن ثابت بن وديعة

  .وهب، عن ثابت بن زيد األنصاري
  .ورواه احلسن بن عمارة، عن عدي بن ثابت، عن زيد بن وهب، عن حذيفة

  . أعلمورواه شعبة، عن حصني، عن زيد بن وهب، عن حذيفة، واهللا
  .أخرجه ابن منده وأبو عمر

  .بفتح الواو وكسر الدال: وديعة

  ثابت بن وقش



  .كذا نسبه ابن منده، وأبو نعيم. ب د ع س ثابت بن وقس بن زعوراء األنصاري
زغبة، وهو الصحيح، ومثله : ثابت بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل، فزاد يف النسب: وقال أبو عمر
  .قال الكليب

استشهد بأحد، جعله النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اآلطام هو وحسيل بن جابر أبو حذيفة بن اليمان، ملا سار أحد 
ما ننتظر؟ واهللا ما حنن إال هامة اليوم أو غداً؛ فلو خرجنا، أفال نأخذ : ومها شيخان كبريان، فقال أحدمها لصاحبه

لعل اهللا أن يرزقنا الشهادة؟ فأخذا أسيافهما حىت دخال يف الناس، أسيافنا مث نلحق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قاله . ومل يعلم هبما، فأما ثابت فقتله املشركون، وأما حسيل فاختلف عليه أسياف املسلمني، وهم ال يعرفونه فقتلوه

  .ابن منده وأبو نعيم
بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل، ثابت ورفاعة ابنا وقش : وأما أبو موسى فإنه استدركه على ابن منده فقال

فرق ابن شاهني بني ثابت بن وقش هذا، وبني : قتال يوم أحد، وقتل معهما سلمة وعمرو ابنا ثابت، قال أبو موسى
  .ثابت بن وقش بن زعوراء
  .أخرجه الثالثة وأبو موسى

النسب؛ فإهنم جرت عادهتم ال أشك أهنما واحد، وهذا فرق بعيد جداً، وإمنا أسقط بعض الرواة زغبة من : قلت
مبثله كثرياً، فلو أراد هذا املفرق بينهما أن ينسبهما مل جيد هلما إال نسباً واحداً إىل زعوراء بن عبد األشهل، وأهنما 
قتال يوم أحد، وهذا مجيعه يدل أهنما واحد، وقد نسب ابن الكليب سلمة بن ثابت وعمرو بن ثابت بن وقش بن 

: إن عمراً هو: األشهل، وأهنما قتال يوم أحد، فكيف يكون االحتاد إال هكذا، وقال أيضاً زغبة بن زعوراء بن عبد
  .أصريم بين عبد األشهل الذي دخل اجلنة ومل يصل صالة قط، واهللا أعلم

  ثابت بن يزيد بن وديعة

روى عنه الرباء بن  أبا سعد، له صحبة، نزل الكوفة،: ابن زيد بن وديعة، يكىن: د ع ثابت بن يزيد بن وديعة، وقيل
عازب، وزيد بن وهب، وعامر بن ربيعة البجلي؛ قاله أبو نعيم، وذكره فيه حديث الضب الذي تقدم يف ثابت بن 

وديعة، وجعل هذا وثابت بن وديعة واحداً، وكذلك أبو عمر، وأما ابن منده فإنه جعلهما اثنني وجعل هلما ترمجتني، 
تني الرباء وزيداً وعامراً، واملنت واحد، وهو الضب، فال أدري مل جعلهما مع هذا فجعل الراوي عنهما يف الترمج

  .اثنني؟ وقد تقدم الكالم عليهما يف ثابت بن وديعة ولو نسب ابن منده هذا لظهر له احلق، واهللا أعلم
  .أخرجه هاهنا ابن منده وأبو نعيم، وأخرجه يف ثابت بن وديعة، ابن منده وأبو عمر

  ثابت بن يزيد

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : " روى عنه عبد الرمحن بن عائذ احلمصي اإلزدي أنه قال. ثابت بن يزيدد ع 
  " .وسلم ورجلي عرجاء ال متس األرض، فدعا يل فربأت حىت استوت مع األخرى 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .هذا حديث غريب ال يعرف إال من هذا الوجه: وقال ابن منده



  د األنصاريثابت بن يزي

  .د ع ثابت بن يزيد األنصاري
: أراه األول، يعين الذي قبل هذه الترمجة الذي دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم لرجله فربأت، وقال: قال أبو نعيم

روى عنه الشعيب وعامر بن سعد حديثه يف الكوفيني، وروى أبو نعيم بإسناده إىل أيب إسحاق عن عامر بن سعد، 
: ى قرظة بن كعب، وثابت بن يزيد، وأيب سعيد األنصاري، وإذا عندهم جوار وأشياء، فقلتدخلت عل: " قال

إن كنت تسمع وإال فامض؛ فإن رسول اهللا صلى اهللا : فقال: تفعلون هذا وأنتم أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم
  " .عليه وسلم رخص لنا يف اللهو عند العرس ويف البكاء عند املوت 

عبد اهللا بن ثابت، وروي عن ابن أيب زائدة عن جمالد، : ثابت بن يزيد األنصاري، وهو وهم، وقيل :وقال ابن منده
: ثابت بن يزيد، وبعضهم عن غريه، قال. وحريث بن أيب مطر، عن الشعيب، يزيد بعضهم على بعض، فذكر بعضهم

أقرأ عليك هذا الكتاب؟ فغضب  :جاء عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بكتاب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. النيب صلى اهللا عليه وسلم

عبد اهللا بن ثابت األنصاري، هو : عبد اهللا، فقال: وأما أبو عمر فلم خيرجه عن ثابت، وإمنا أخرجه يف عبد اهللا، فقال
: فتح، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلموالصواب بال: أبو أسيد، يعين بالفتح، قال: أبو أسيد، يعين بالضم، وقيل

أبو أسيد ثابت : وروى عنه أيضاً أنه هنى عن قراءة كتب أهل الكتاب، مث ذكره يف الكىن، فقال" كلوا الزيت " 
: " عبد اهللا بن ثابت كان خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: األنصاري، وقيل

  .أبو أسيد بالضم، والصواب بالفتح، وإسناده مضطرب: وقيل " .كلوا الزيت 

أبو أسيد، يعين : وكان يلزم أبا عمر أن خيرجه هاهنا؛ ألنه ذكر أن اسم أيب أسيد ثابت، وقد ذكره ابن ماكوال فقال
م، وال بالض: روى عنه عطاء الشامي، وقيل" كلوا الزيت : " بالفتح، بن ثابت، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .يصح

  باب الثاء مع الراء ومع العني

  ثروان بن فزارة

س ثوران بن فزارة بن عبد يغوث بن زهري، وهو الصتم، يعين التام، ابن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر 
  "الطويل : " وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو الذي يقول. بن صعصعة

  مسافة أرباع تروح وتعتدي. ..إليك رسول اهللا خبت مطييت 
  .ذكره ابن شاهني عن ابن الكليب

  .أخرجه أبو موسى
وقد أورده ابن الكليب يف اجلمهرة مثله، وعمرو بن عامر بن ربيعة هو أخو البكاء امسه ربيعة الذي ينسب إليه : قلت
  .بكائي

  ثعلبة بن أيب بلتعة



صلى اهللا عليه وسلم وعامة روايته عن الصحابة قاله  ثعلبة بن أيب بلتعة أخو حاطب بن أيب بلتعة، أدرك النيب
  .الترمذي

  .ذكره ابن الدباغ األندلسي

  ثعلبة البهراين

ذكره عبدان بن حممد، عن علي بن إشكاب عن أيب ذر، عن موسى بن أعني اجلزري، عن عبد . س ثعلبة البهراين
يوشك العلم أن خيتلس من العامل "  عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: الكرمي عن فرات، عن ثعلبة البهراين، قال

يا رسول اهللا، كيف خيتلس وكتاب اهللا بيننا نعلمه أبناءنا؟ فقال رسول اهللا : ، قالوا" حىت ال يقدروا منه على شيء 
  " .التوراء واإلجنيل عند اليهود والنصارى فما يغين عنهم؟ " صلى اهللا عليه وسلم 

  .حلديث يعرف بأيب الدرداءهذا ا: أخرجه أبو موسى، وقال

  ثعلبة بن اجلذع األنصاري

من بين اخلزرج مث من بين سلمة، مث من بين حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن . د ع ثعلبة بن اجلذع األنصاري
وروي عن عروة والزهري : قتل يوم الطائف، وقال أبو نعيم: شهد بدراً؛ قاله عروة والزهري، قال ابن منده. سلمة
  .ثعلبة الذي يدعى اجلذع، جعل اجلذع لقباً له ال امساً: رينييف البد

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
احلق مع أيب نعيم؛ فإن اجلذع لقب ثعلبة ال امسه، وإمنا ثابت بن اجلذع الذي تقدم ذكره هو اسم أبيه، وأظن : قلت

  .ثابت مل يقله، واهللا أعلم أن ابن منده قد اعتقد أن هذا مثله، ولو علم أن هذا ثعلبة اجلذع هو أبو

  ثعلبة بن احلارث

د ع ثعلبة بن احلارث بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، شهد بدراً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
  .وقتل بالطائف شهيداً؛ قاله ابن منده

وسى بن عقبة عن ابن شهاب وقال أبو نعيم يف ترمجة ثعلبة بن اجلذع ما تقدم ذكره، وقال فيها أيضاً بإسناده عن م
ذكره بعض : ثعلبة الذي يدعى اجلذع، وقال: يف تسمية من شهد بدراً من اخلزرج مث من بين سلمة مث من بين حرام

ثعلبة بن احلارث بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، شهد بدراً وقتل : املتأخرين، يعين ابن منده، فقال
  .ترمجة ومها واحد يوم الطائف شهيداً؛ أفرده لذكره

قول أيب نعيم صحيح، وقد وهم ابن منده، واجلذع لقب لثعلبة، وقد ذكره هو يف ترمجة ثابت بن اجلذع، : قلت
امسه ثعلبة بن زيد بن احلارث بن حرام؛ فمع هذا كيف يقول ههنا ثعلبة بن احلارث؟ فقد أسقط : واجلذع: فقال

ن حرام على ما ذكره يف ثابت أبيه، وكذا ساق هذا النسب غري اسم أبيه زيد؛ فهو ثعلبة بن زيد بن احلارث ب
ابن اجلذع، وهو اجلذع، وهو هذا، واهللا : هشام وابن حبيب، وقد ذكر ثعلبة قبل هذه الترمجة فقال: واحد؛ منهم

  .أعلم



  ثعلبة بن حاطب

ف بن مالك بن ب د ع ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عو
  .األوس األنصاري شهد بدراً؛ قاله حممد بن إسحاق وموسى بن عقبة
  .وهو الذي سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يدعو اهللا أن يرزقه ماالً

أخربنا أبو عبد اهللا : أخربنا أبو العباس أمحد بن عثمان بن أيب علي بن مهدي الزرزاري إجازة إن مل يكن مساعاً، قال
أخربنا أمحد : ن عبد اهللا الرستمي، والرئيس مسعود بن احلسن بن القاسم بن الفضل الثقفي األصفهاين قاالاحلسن ب

بن خلف الشريازي، حدثنا األستاذ أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب، أخربنا عبد اهللا بن حامد الوزان، 
بن نصر، حدثين أبو األزهر أمحد بن األزهر، حدثنا  أخربنا أمحد بن حممد بن إبراهيم السمرقندي، أخربنا حممد

مروان بن حممد، حدثنا حممد بن شعيب، أخربنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد، عن القاسم أيب عبد الرمحن، عن 
يا رسول اهللا، : جاء ثعلبة بن حاطب األنصاري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: " أيب أمامة الباهلي قال

مث أتاه بعد ذلك " . وحيك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خري من كثري ال تطيقه : " ع اهللا أن يرزقين ماالً، فقالاد
أما لك يف أسوة حسنة، والذي نفسي بيده لو أردت أن تسري : " يا رسول اهللا، ادع اهللا أن يرزقين ماالً، قال: فقال

يا رسول اهللا، ادع اهللا أن يرزقين ماالً، والذي بعثك : فقال ، مث أتاه بعد ذلك" اجلبال معي ذهباً وفضة لسارت 
اللهم ارزق ثعلبة ماالً، : " باحلق لئن رزقين اهللا ماالً ألعطني كل ذي حق حقه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ى اهللا عليه وسلم فاختذ غنماً فنمت كما ينمي الدود، فكان يصلي مع رسول اهللا صل: ، قال" اهللا ارزق ثعلبة ماالً 
الظهر والعصر، ويصلي يف غنمه سائر الصلوات، مث كثرت ومنت، فتقاعد أيضاً حىت صار ال يشهد إال اجلمعة، مث 
كثرت ومنت فتقاعد أيضاً حىت كان ال يشهد مجاعة وال مجاعة، وكان إذا كان يوم مجعة خرج يتلقى الناس يسأهلم 

يا رسول اهللا، اختذ : ؟ فقالوا" ما فعل ثعلبة : " يه وسلم ذات يوم فقالعن األخبار فذكره رسول اهللا صلى اهللا عل
، " يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة : " ثعلبة غنماً ال يسعها واد، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 من بين جهينة، وكتب وأنزل اهللا آية الصدقة، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالً من بين سليم، ورجالً
، " مرا بثعلبة بن حاطب، وبرجل من بين سليم، فخذا صدقاهتما : " هلما أسنان الصدقة كيف يأخذان وقال هلما

ما : ما هذه إال جزية: فخرجا حىت أتيا ثعلبة فسأاله الصدقة، وأقرآه كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
فرغا مث عودا إيل، فانطلقا ومسع هبما السلمي، فنظر إىل خيار أسنان إبله، فعزهلا انطلقا حىت ت: هذه إال أخت اجلزية

خذاه فإن نفسي بذلك طيبة، فمرا على الناس : ما هذا عليك، قال: للصدقة، مث استقبلهما هبا، فلما رأياها قاال
جزية، ما هذه إال أخت اجلزية، ما هذه إال : أروين كتابكما، فقرأه فقال: وأخذا الصدقة، مث رجعا إىل ثعلبة، فقال

، مث " يا ويح ثعلبة : " اذهبا حىت أرى رأيي، فأقبال فلما رآمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يكلماه قال
إىل " ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله : " دعاء للسلمي خبري، وأخرباه بالذي صنع ثعلبة، فأنزل اهللا عز وجل

وعند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة مسع ذلك، فخرج حىت " كانوا يكذبون ومبا " قوله 
وحيك يا ثعلبة، قد أنزل اهللا عز وجل فيك كذا وكذا فخرج ثعلبة حىت أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، : أتاه، فقال

، فجعل حيثي التراب على " ل منك صدقتك إن اهللا تبارك وتعاىل منعين أن أقب: " فسأله أن يقبل منه صدقته فقال
، فلما أىب رسول اهللا صلى اهللا " هذا عملك، قد أمرتك فلم تطعين " رأسه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .عليه وسلم أن يقبض صدقته رجع إىل منزله، وقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يقبض منه شيئاً



قد علمت منزليت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وموضعي : عنه حني استخلف، فقال مث أتى أبا بكر رضي اهللا
مل يقبلها رسول اهللا منك، أنا أقبلها؟ فقبض أبو بكر رضي اهللا عنه ومل : من األنصار فاقبل صدقيت، فقال أبو بكر

  .يقبلها
لها منك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أبو مل يقب: يا أمري املؤمنني، اقبل صدقيت، فقال: فلما ويل عمر أتاه فقال

  .بكر، أنا أقبلها؟ فقبض ومل يقبلها
مل يقبلها رسول اهللا وال أبو بكر وال عمر، أنا أقبلها؟ : مث ويل عثمان رضي اهللا عنه فأتاه فسأله أن يقبل صدقته، فقال

  .وهلك ثعلبة يف خالفة عثمان رضي اهللا عنه. ومل يقبلها

ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن : إنه شهد بدراً، وقال ابن الكليب: ، ونسبوه كما ذكرناه وكلهم قالواأخرجه الثالثة
عبيد بن أمية، يعين، ابن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف األنصاري من األوس، شهد بدراً، وقتل يوم 

له، أو تكون القصة غري صحيحة، أو أحد فإن كان هذا الذي يف الترمجة؛ فإما أن يكون ابن الكليب قد وهم يف قت
  .يكون غريه، وهو هو ال شك فيه

  ثعلبة أبو حبيب

نسبه إسحاق بن راهويه عن النضر بن مشيل، عن اهلرماس بن . جد هرماس بن حبيب. د ثعلبة أبو حبيب العنربي
  .حبيب بن ثعلبة، عن أبيه، عن جده

  .أخرجه ابن منده

  ثعلبة بن احلكم

نزل البصرة، مث انتقل إىل الكوفة، ومل ينسبه واحد منهم، وهو علبة بن احلكم بن . الليثي ب د ع ثعبلة بن احلكم
عرفطة بن احلارث بن لقيط بن يعمر الشداخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة 

  .كنت غالماً على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال: الكناين مث الليثي
  .عن مساك بن حرب بن أيب زياد، شهد خيرب روى

مسعت ثعلبة بن احلكم : أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بإسناده إىل أيب داود الطيالسي عن شعبة عن مساك قال
  " .كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فانتهب الناس غنماً، فنهى عنها فأكفئت القدور : " يقول

  " .أصبنا غنماً يوم خيرب : " ثعلبة قالوروى إسرائيل عن مساك عن 
انتهب الناس يوم خيرب احلمر، فذحبوها فجعلوا يطبخون : " ورواه أسباط عن مساك عن ثعلبة عن ابن عباس قال

  " .منها، فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالقدور فأكفئت 
  .لم ومل يذكر ابن عباسورواه جرير عن يزيد بن أيب زياد عن ثعلبة عن النيب صلى اهللا عليه وس

  .أخرجه الثالثة

  ثعلبة بن أيب رقية



  .شهد فتح مصر، وله ذكر يف كتبهم، قاله أبو سعيد بن يونس بن عبد األعلى. د ع ثعلبة بن أيب رقية اللخمي
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  ثعلبة بن زبيب

يف إسناد حديثه إرسال . ان على رقبة من ولد إمساعيلك: د ع ثعلبة بن زبيب العنربي، روى عنه ابنه عبد اهللا قال
  .وضعف

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً
  .بالزاي والباءين املوحدتني بينهما ياء، حتتها نقطتان: زبيب
  .له صحبة، يعد يف الكوفيني. علبة بن زهدم ب د ع ثعلبة بن زهدم التميمي احلنظلي -ث ٢

سفيان الثوري عن األشعت بن أيب الشعثاء، عن األسود بن هالل عن ثعلبة بن روى عنه األسود بن هالل، روى 
يد " قدمنا على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف نفر من بين متيم، فانتهينا إليه وهو يقول : " زهدم احلنظلي أنه قال

  " .أمك وأباك وأختك وأخاك، مث أدناك أدناك : املعطي العليا، ابدأ مبن تعول
بة وزيد بن أيب أنيسة عن األشعت، عن األسود، عن رجل من بين ثعلبة، ورواه أبو األحوص، عن ورواه شع

  .أخرجه الثالثة. األشعت عن رجل، عن أبيه، عن رجل من بين ثعلبة
ليس بني قوله من ثعلبة ومن حنظلة تناقض؛ فإن ثعلبة هو ابن يربوع بن حنظلة، وهو البطن الذي منهم متمم : قلت

  .ا نويرةومالك ابن

  ثعلبة بن زيد األنصاري

  .د ع ثعلبة بن زيد األنصاري
ذكره بعض املتأخرين، يعين ابن منده، فزعم أن له ذكراً يف املغازي، وال يعرف له حديث، ومل خيرج : قال أبو نعيم

  .له شيئاً، وال نسب قوله إىل غريه من املتقدمني
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ثعلبة بن زيد

  .بن زيدس ثعلبة 
ثعلبة بن زيد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه : مسعت أمحد بن يسار يقول: ذكره عبدان وقال: قال أبو موسى

" . وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم : " وسلم أحد بين حرام، وهو أحد البكائني الذين أنزل اهللا تعاىل فيهم
  .اآلية

  .أخرجه أبو موسى

  ثعلبة بن زيد



  .آخر. زيدس ثعلبة بن 
ثعلبة بن زيد ابن احلارث بن كعب بن غنم بن : مسعت أمحد بن يسار يقول: ذكره عبدان أيضاً وقال: قال أبو موسى

كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي، شهد بدراً، 
  .ال حتفظ له رواية

هو الذي يسمى اجلذع أبو ثابت بن ثعلبة، وقد ذكر احلافظ أبو عبد اهللا : وذكره أبو موسى عن الزهري، وقال
  .ثعلبة بن اجلذع شهد بدراً، وقتل يوم الطائف: ذكر يف املغازي، وقال أيضاً: ثعلبة بن زيد ومل ينسبه، وقال

  .أخرجه أبو موسى

ذع األنصاري من بين اخلزرج مث من ثعلبة بن اجل: هذا ثعلبة بن زيد هو الذي أخرجه ابن منده؛ إال أنه قال: قلت
إنه شهد بدراً : بين سلمة مث من بين حرام، وقد ذكرناه هناك أن اجلذع لقب له؛ فهو هو ال شك، وقال ابن منده

  .وقتل يوم الطائف؛ وإمنا غلط ابن منده يف أبيه فسماه اجلذع؛ وإمنا هو زيد، واهللا أعلم

  ثعلبة بن ساعدة

ك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج د ع ثعلبة بن ساعدة بن مال
  .األكرب بن ثعلبة األنصاري، استشهد يوم أحد؛ قاله عروة والزهري

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ثعلبة بن سعد

: ه أبو عمر، وقالب د ع ثعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن اخلزرج بن ساعدة، قال
  .هو عم أيب محيد الساعدي، وعم سهل بن سعد الساعدي

  .هو أخو سهل بن سعد الساعدي، شهد بدراً، وقتل يوم أحد، ومل يعقب: وقال ابن منده وأبو نعيم
  .شهد ثعلبة بدراً وقتل يوم أحد ومل يعقب: وروى عباس بن سعد عن أبيه قال

  .أخرجه الثالثة
د هو ثعلبة بن ساعدة الساعدي، الذي تقدم قبله، وليس على أيب عمر يف إخراجه ههنا هذا ثعلبة بن سع: قلت

إنه عمر أيب محيد وهم سهل، فيه نظر وبعد؛ إال على : كالم، وإمنا الكالم على ابن منده وأيب نعيم، وقول أيب عمر
ه فيكون أخاه مثل قول قول العدوي؛ فإنه جعل سهل بن سعد بن سعد بن مالك فيكون عمه، وأما على قول غري

  .ابن منده وأيب نعيم، وأما أبو محيد ففي نسبه اختالف كثري، ال يصح معه هذا القول

  ثعلبة بن سعية

  .ابن يامني: ب د ع ثعلبة بن سعية، وقيل
ملا أسلم عبد اهللا بن سالم، وثعلبة بن سعية، وأسيد بن سعية، : روى سعيد بن جبري وعكرمة عن ابن عباس قال

ن عبيد، ومن أسلم من يهود معهم، فآمنوا وصدقوا ورغبوا يف اإلسالم، قالت أحبار يهود وأهل الكفر وأسد ب



واهللا ما آمن مبحمد وال اتبعه إال أشرارنا، ولو كانوا من أخيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إىل غريه؛ فأنزل : منهم
  " .من الصاحلني : " إىل قوله تعاىل" ب أمة قائمة ليسوا سواء من أهل الكتا: " اهللا تعاىل يف ذلك من قوهلم

أخرجه الثالثة، وهذا لفظ أيب نعيم، ومن يسمعه يظن أهنما قد أسلما مها وعبد اهللا بن سالم يف وقت واحد، وليس 
قد تقدم ذكره يف الثالثة الذين أسلموا يوم قريظة، : كذلك، وقد ذكره أبو عمر أوضح من هذا فقال يف ثعلبة

تويف ثعلبة بن سعية وأسيد : وقال البخاري: وهذا كان بعد إسالم عبد اهللا بن سالم، قال. دماءهم وأمواهلمفمنعوا 
وذكر الطربي أن ابن إسحاق قال يف ثعلبة بن سعية، وأسيد بن : بن سعية يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

النضري، فنسبهم فوق ذلك، هم بنو عم القوم،  هم من بين هدل ليسوا من بين قريظة وال: سعية، وأسد بن عبيد
  .أسلموا تلك الليلة اليت نزلت فيها قريظة على حكم سعد بن معاذ

  .بالسني املهملة املفتوحة، وسكون العني وآخرها ياء حتتها نقطتان: بفتح اهلمزة وكسر السني، وسعية: أسيد

  ثعلبة بن سالم

ليسوا : " ه ويف أخيه عبد اهللا بن سالم، وأسد ومبشر نزل قوله تعاىلب ثعلبة بن سالم، أخو عبد اهللا بن سالم، في
  .اآلية أخرجه أبو عمر" سواء 

  ثعلبة بن سهيل

ثعلبة ابن : إياس بن ثعلبة، وقيل: ب ثعلبة بن سهيل، أبو أمامة احلارثي، هو مشهور بكنيته، واختلف يف امسه فقيل
قد تقدم ذكره يف إياس، ويذكر يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل، وحديثه ثعلبة بن إياس، واألول أشهر، و: عبد اهللا، وقيل

  .يف اليمني
  .أخرجه أبو عمر

  ثعلبة بن صعري

ابن أيب صعري بن عمرو بن زيد بن سنان بن املتهجن بن سالمان بن عدي بن صعري : ب د ع ثعلبة بن صعري، ويقال
، حليف بنزي زهرة، روى عنه عبد اهللا، وعبد بن حزاز بن كاهل بن عذرة بن سعد بن هذمي القضاعي العذري

  .الرمحن بن كعب بن مالك
عبد : ثعلبة بن عبد اهللا، وقيل: ابن أيب صعري، وقيل: ابن صعري، وقيل: هو خمتلف فيه فقيل: قال ابن منده وأبو نعيم

  .اهللا بن ثعلبة
حدثنا احلسن بن علي، أخربنا عمرو بن : أخربنا حيىي بن أيب الرجاء إجازة بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم قال

عاصم، أخربنا مهام، عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري، عن أبيه أن النيب صلى اهللا 
  .صاعاً من متر أو صاعاً من شعري: عليه وسلم قام خطيباً فأمر بصدقة الفطر عن الصغري والكبري واحلر والعبد

  .لثعلبة هذا والبنه عبد اهللا صحبة؛ فعلى هذا ال يكون فيه اختالف: لدارقطينقال ا: قال أبو عمر
حدثنا مسدد وسليمان بن : أخربنا عبد الوهاب بن علي بن عبيد اهللا، بإسناده عن أيب داود سليمان بن األشعث قال



ن ثعلبة بن أيب صعري عن ع: أخربنا محاد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، قال مسدد: داود العتكي، قاال
قال رسول اهللا صلى اهللا : عبد اهللا بن ثعلبة، أو ثعلبة بن عبد اهللا بن أيب صغري، قال: أبيه، وقال سليمان بن داود

  " .صاع من بر أو قمح على كل صغري أو كبري حر أو عبد، ذكر أو أنثى : " عليه وسلم
  .عن الزهري، عن ثعلبة بن عبد اهللا، أو عبد اهللا بن ثعلبةورواه عبد اهللا بن يزيد عن مهام، عن بكر بن وائل، 

  .ورواه موسى بن إمساعيل، عن مهام، عن بكر، عن الزهري، عن عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري عن أبيه، ومل يشك
  .أخرجه الثالثة

  .بضم الصاد وفتح العني املهملتني، وآخره راء: حباء مهملة وزاءين، وصعري: حزاز

  اهللاثعلبة بن عبد 

البلوي، حليف األنصاري، روى عنه ابنه عبد اهللا، وعبد الرمحن بن كعب : وقيل. د ع ثعلبة بن عبد اهللا األنصاري
مسعت : مسعت عبد الرمحن بن كعب بن مالك يقول: بن مالك، روى عبد احلميد بن جعفر عن عبد اهللا بن ثعلبة قال

أميا امرئ اقتطع مال امرئ بيمني كاذبة كانت نكتة : " قولمسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم ي: أباك ثعلبة يقول
  " .سوداء من نفاق يف قلبه ال يغريها شيء إىل يوم القيامة 

: وقد روي عن عبد احلميد أيضاً، عن عبد اهللا بن ثعلبة، عن عبد الرمحن عن ثعلبة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .البذاذة من اإلميان " 

  .وأبو نعيم أخرجه ابن منده
إياس بن ثعلبة أبو أمامة، ولوال أننا شرطنا أن نأيت : وهذا ثعلبة هو الذي تقدم قبل، وهو ابن سهيل وهو: قلت

جبميع تراجم كتبهم لتركنا هذا وأمثاله، وأضفنا ما فيه إىل ما تقدم من ترامجه، وهذان احلديثان مشهوران بأيب أمامة 
من رواية أيب أمامة، " البذاذة من اإلميان : " ود السجستاين له يف السنن حديثبن ثعلبة املقدم ذكره، وروى أبو دا

  .هذا أبو أمامة بن ثعلبة، فبان هبذا أن اجلميع واحد، واهللا أعلم: وقال

  ثعلبة بن عبد الرمحن

بن خدم النيب صلى اهللا عليه وسلم وقام يف حوائجه، روى حديثه حممد . د ع ثعلبة بن عبد الرمحن األنصاري
ثعلبة بن عبد الرمحن أسلم، وكان خيدم النيب صلى اهللا عليه : املنكدر عن أبيه عن جابر أن فىت من األنصار، يقال له

وسلم وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه يف حاجة، فمر بباب رجل من األنصار، فرأى امرأة األنصاري 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرج هارباً على وجهه، تغتسل، فكرر النظر إليها، وخاف أن ينزل الوحي على 

فأتى جباالً بني مكة واملدينة، فوجلها، ففقده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني يوماً، وهي األيام اليت قالوا 
 يا حممد، إن ربك يقرأ عليك: ودعه ربه وقاله، مث إن جربيل نزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه " . إن اهلارب من أمتك يف هذه اجلبال يتعوذ يب من ناري : " السالم، ويقول لك
، فخرجا، فلقيهما راع من رعاء املدينة امسه " يا عمر، ويا سليمان، انطلقا حىت تأتياين بثعلبة بن عبد الرمحن : وسلم

لعلك تريد اهلارب من جهنم؟ فقال : شاب بني هذه اجلبال؟ فقال يا ذفافاة، هل لك علم من: ذفافة، فقال له عمر
يا رب، : إذا كان جوف الليل خرج بني هذه اجلبال واضعاً يده على رأسه وهو يقول: ما علمك به؟ قال: له عمر

ليت قبضت روحي يف األرواح، وجسدي يف األجساد، فانطلق هبم ذفافة، فلقياه، وأحضراه معهما إىل النيب صلى 



  .هللا عليه وسلم، فمرض، فمات يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلما
نزلت يف أول " ما وعدك ربك وما قلى " أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وفيه نظر غري إسناده؛ فإن قوله تعاىل : قلت

  .اإلسالم والوحي، والنيب مبكة، واحلديث يف ذلك صحيح، وهذه القصة كانت بعد اهلجرة، فال جيتمعان

  لبة أبو عبد الرمحنثع

د ع ثعلبة أبو عبد الرمحن األنصاري، روى عنه ابنه عبد الرمحن، عداده يف أهل مصر؛ روى يزيد بن أيب حبيب، 
عن عبد الرمحن بن ثعلبة األنصاري، عن أبيه أن عمرو بن مسرة بن حبيب بن عبد مشس، وهو أخو عبد الرمحن بن 

يا رسول اهللا، إين سرقت مجالً لبين فالن، فأرسل إليهم النيب صلى : فقال مسرة، جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
أنا أنظر إليه : إنا فقدنا مجالً لنا، فأمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم فقطعت يده؛ قال ثعلبة: اهللا عليه وسلم فقالوا

  .احلمد هللا الذي طهرين منك، أردت أن تدخلي جسدي النار: حني وقعت يده، وهو يقول
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ثعلبة بن العالء

  .ذكره أبو أمحد العسال: س ثعلبة بن العالء الكناين؛ ذكره أبو بكر بن أيب علي، وقال
أخربنا أبو موسى حممد بن أيب بكر بن أيب عيسى األصفهاين، فيما أذن يل، وأخربنا والدي أمحد بن حممد، أخربنا 

إبراهيم، حدثين علي بن العباس، أخربنا حممد بن عمر بن الوليد الكندي، حدثنا حممد بن أمحد، أخربنا حممد بن 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : هانئ بن سعيد، حدثنا حجاج، عن مساك بن حرب، عن ثعلبة بن العالء الكناين قال

  .عليه وسلم يوم خيرب ينهى عن املثلة
أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بقدور فيها حلم  ورواه زهري، عن مساك، عن ثعلبة بن احلكم أخي بين ليث

  " .إن النهبة ال حتل : " انتهبوها، فأمر هبا فأكفئت، وقال
  .أخرجه ابن منده يف ثعلبة بن احلكم الليثي، وقد تقدم نسبه هناك: أخرجه أبو موسى وقال

  ثعلبة بن عمرو بن حمصن

مالك بن النجار، مث من بين عمرو بن مبذول، شهد بدراً،  من بين. ب د ع ثعلبة بن عمرو بن حمصن األنصاري
  .وقتل يوم اجلسر مع أيب عبيد الثقفي، قاله موسى بن عقبة، كذا نسبه ابن منده وأبو نعيم

ثعلبة بن عمرو بن عبيد بن حمصن بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول، وهو عامر الذي يقال : وقال أبو عمر
شهد : فزاد يف نسبه عبيداً، وخالفه هشام بن حممد فلم يذكر عبيداً؛ قال أبو عمر. ارسدن بن مالك بن النج: له

بدراً، وأحداً، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقتل يوم جسر أيب عبيد، يف خالفة 
  .تويف يف خالفة عثمان باملدينة: عمر، وقال الواقدي

ب، عن عبد الرمحن بن ثعلبة بن عمرو عن أبيه أن رجالً سرق مجالً لبين فالن، فقطع روى حديثه يزيد بن أيب حبي
هذا هو الذي قال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إنه قطع عمرو بن مسرة : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده قال

  .يف السرقة



  .مر؛ قاله أبو ع" للفارس ثالثة أسهم، وللفرس سهمان : " ومن حديثه أيضاً
وأما ابن منده وأبو نعيم فلم يذكرا يف هذه الترمجة إال أنه شهد بدراً، وأما حديث السرقة فذكراه يف ترمجة ثعلبة أيب 

  .عبد الرمحن املقدم ذكره
  .أخرجه الثالثة

م فلو وهذا ثعلبة هو ثعلبة أبو عبد الرمحن املقدم ذكره، جعلهما أبو عمر ترمجة واحدة وأما ابن منده وأبو عني: قلت
  .رفعا نسب ثعلبة أيب عبد الرمحن لظهر هلما هل هو هذا أو غريه؟ واهللا أعلم

  ثعلبة بن عمرو

ذكره ابن إسحاق يف الوفد الذين قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيمن أسره زيد بن . ثعلبة بن عمرو
  .القهم وأعطاهم ما أخذ منهمحارثة من جذام بعد إسالمهم، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإط

  .ذكره ابن الدباغ األندلسي

  ثعلبة بن عنمة

ب د ع ثعلبة بن عنمة بن عدي بن نايب بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري اخلزرجي 
، قاله السلمي، شهد العقبة يف البيعتني، وشهد بدراً، وهو أحد الذين كسروا آهلة بين سلمة، قتل يوم اخلندق شهيداً

  .ابن إسحاق؛ قتله هبرية بن أيب وهب املخزومي
معاذ بن جبل، وعبد اهللا بن أنيس، وثعلبة بن : إنه قتل يوم خيرب، والذين كسروا األصنام: وقال عروة بن الزبري

  .عنمة
نمة، نزلت يف ابن جبل، وثعلبة بن ع: قال" يسألونك عن األهلة : " وروى أبو صاحل عن ابن عباس يف قوله تعاىل

ويستوي ويستدير، مث ال . يا رسول اهللا، ما بال اهلالل يبدو فيطلع رقيقاً، مث يزيد حىت يعظم: " ومها من األنصار قاال
  .فنزلت اآلية" يزال ينقص حىت يعود كما كان؟ 

  .أخرجه الثالثة

  ثعلبة بن قيظي

أبو نعيم، حدثنا سليمان بن أمحد، أخربنا  أخربنا: أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو علي قال. ع س ثعلبة بن قيظي
  .ثعلبة بن قيظي بن صخر بن سلمة، بدري: حممد بن عبد اهللا احلضرمي، قال يف حديث ابن أيب رافع

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى خمتصراً

  ثعلبة بن أيب مالك

عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولد على : ب د ع ثعلبة بن أيب مالك القرظي، يكىن أبا حيىي، وهو إمام بين قريظة
قدم أبو مالك من اليمن، وهو على دين اليهودية، فتزوج امرأة من بين قريظة، فنسب إليهم، : قال حممد بن سعد



  .وهو من كندة
ثعلبة بن أيب مالك، سنه سن عطية القرظي وقصته كقصته، تركا : له رؤية، وقال مصعب الزبريي: قال حيىي بن معني

  .يقتالمجيعاً فلم 
روى حممد بن إسحاق، عن أيب مالك بن ثعلبة بن أيب مالك عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتاه أهل مهزور، 

  .فقضى أن املاء إذا بلغ الكعبني مل حيبس األعلى
حدثنا  :أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء بن سعد بإسناده إىل أيب بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد كتابة قال

يعقوب بن محيد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن صفوان بن سليم، عن ثعلبة بن أيب مالك أن النيب صلى اهللا عليه 
، وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى يف مشارب النخل بالسيل لألعلى " ال ضرر وال ضرار : " وسلم قال

ويسرح املاء إىل األسفل، وكذلك حىت تنقضي احلوائط أو على األسفل، يشرب األعلى، ويروي املاء إىل الكعبني، 
  .يفىن املاء

  .أخرجه الثالثة
  .واد فيه ماء؛ اختصم أهل البساتني فيه، فقضى رسول اهللا بذلك: ومهزور

  ثعلبة بن وديعة

 عليهم، د ع ثعلبة بن وديعة األنصاري، أحد النفر الذين ختلفوا عن تبوك فربطوا أنفسهم إىل السواري حىت تاب اهللا
أبو : كان فيمن ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستة: " وروى األعمش عن أيب سفيان، عن جابر قال

لبابة، وأوس بن خذام، وثعلبة بن وديعة، وكعب بن مالك، ومرارة، وهالل بن أمية، فجاء أبو لبابة وأوس بن 
يا رسول اهللا، خذها؛ هذا الذي حبسنا عنك، فقال رسول : فقالوا: خذام، وثعلبة فربطوا أنفسهم، وجاؤوا بأمواهلم

وآخرون اعترفوا بذنوهبم خلطوا عمالً : " فأنزل اهللا تعاىل" . ال أحلهم حىت يكون قتال : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .صاحلاً وآخر سيئاً 

  .مسهأخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقد قيل يف أمر أيب لبابة غري هذا، وهو مذكور عنه ا

  باب الثاء مع القاف ومع الالم ومع امليم

  ثقب بن فروة

هكذا قال الواقدي، وقال عبد اهللا بن حممد، وإبراهيم بن . ب س ثقب بن فروة بن البدن األنصاري الساعدي
ثقف بالفاء، : األخرس، ويف بعض كتب السري: ثقيب بن فروة وهو الذي يقال له: سعد، عن ابن إسحاق

ثقيب بالباء، كما قال ابن القداح، وهو عبد اهللا بن حممد بن عمارة األنصاري النسابة، وهو والصحيح ثقب أو 
أعلم الناس بأنساب األنصار، وثقب هو ابن عم أيب أسيد الساعدي، قتل يوم أحد شهيداً، وقد ذكرنا يف ترمجة أيب 

  .البدن والبدي: أسيد الساعدي من قال
ثقب قتل يوم أحد، وشهد له رسول : ثقيف، وهو وهم، مث قال: با موسى قالأخرجه أبو عمر وأبو موسى؛ إال أن أ

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشهادة، ويرد نسبه عند أيب أسيد



  ثقف بن عمرو

  .شهد بدراً هو وإخوته. ثقف بن عمرو العدوانني من بين حجر بن عياذ بن يشكر بن عدوان
  .آخر ذال معجمةبكسر العني وبالياء حتتها نقطتان، و: عياذ

  ثقف بن عمرو بن مسيط

استشهد يوم خيرب، قاله موسى بن عقبة عن ابن . ب د ع ثقف بن عمرو بن مسيط من بين غنم بن دودان بن أسد
  .من بين غنم، حليف هلم: هو حليف األنصار، وقال ابن إسحاق مثله؛ إال أنه قال: شهاب، وقال
ثقف بن عمرو، حليف هلم من بين أسد بن خزمية نقل هذا : بد منافقتل يوم خيرب من قريش من بين ع: وقال عروة

ابن منده وأبو نعيم، وقول عروة أصح؛ فإن بين غنم بن دودان كانوا حلفاء قريش وهاجروا إىل املدينة وهم على 
  .حلفهم

و أبا مالك، شهد ه: األسدي، حليف بين عبد مشس، يكىن: ثقف بن عمرو األسلمي، ويقال: وقال أبو عمر
قتل يوم خيرب شهيداً؛ قتله : وقال موسى بن عقبة: مدالج ومالك بدراً، وقتل ثقف يوم أحد شهيداً، قال: وأخواه

  .يهودي، امسه أسري، واهللا أعلم
من بين لوذان بن أسد، وأخرجا أيضاً أخاه مالكاً وجعاله سلمياً، : أخرجه الثالثة؛ إال أن ابن منده وأبا نعيم قاال

  .شاء اهللا تعاىلويذكر هناك إن 
لوذان بالالم، وهم؛ وإمنا هو دودان بدالني مهملتني أمجع النسابون : قول ابن منده وأيب نعيم يف نسب ثقف: قلت

  .عليه، ومىت جعل هذا االسم أوله الم فيكون بالذال املعجمة، ال املهملة، واهللا أعلم

  الثلب بن ثعلبة

يكىن أبا هلقام، . خيف بن جمفر بن كعب بن العنرب التميمي العنربيالثالب، بالثاء، هو ابن ثعلبة بن عطية بن األ
  .ومل خيرجه واحد منهم ههنا. التلب، بالتاء فوقها نقطتان وقد تقدم، وهناك أخرجوه: وقيل

  مثامة بن أثال

جليم، ب د ع مثامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يروبع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن 
  .وحنيفة أخو عجل

أخرنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي، بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، عن سعيد املقربي، عن أيب 
كان إسالم مثامة بن أثال احلنفي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا اهللا حني عرض لرسول اهللا : هريرة قال

أن ميكنه منه، وكان عرض لرسول اهللا وهو مشرك، فأراد قتله فأقبل مثامة معتمراً صلى اهللا عليه وسلم مبا عرض 
وهو على شركه حىت دخل املدينة، فتحري فيها، حىت أخذ، فأتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمر به فربط إىل 

؟ " مثام هل أمكن اهللا منك  ما لك يا: " عمود من عمد املسجد، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه، فقال
قد كان ذلك يا حممد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن شاكر، وإن تسأل ماالً تعطه، فمضى رسول : فقال



خري يا حممد؛ إن تقتل : ؟ قال" ما لك يا مثام : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتركه، حىت إذا كان من الغد مر به، فقال
وإن تسأال ماالً تعطه، مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال أبو . عف عن شاكرتقتل ذا دم، وإن تعف ت

ما نصنع بدم مثامة؟ واهللا ألكلة من جزور مسينة من فدائه أحب إلينا من دم : نقول بيننا. فجعلنا، املساكني: هريرة
خري يا حممد، إن : ؟ قال" ا لك يا مثام م: " مثامة، فلما كان من الغد مر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

أطلقوه : " تقتل تقتل ذا دم، وإن تعف تعف عن شاكر، وإن تسأل ماالً تعطه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .قد عفوت عنك يا مثام 

 صلى اهللا فخرج مثامة حىت أتى حائطاً من حيطان املدينة، فاغتسل فهي وتطهر، وطهر ثيابه مث جاء إىل رسول اهللا
يا حممد، لقد كنت وما وجه أبغض إيل من وجهك، وال دين أبغض إيل من : عليه وسلم وهو جالس يف املسجد فقال

دينك، وال بلد أبغض إيل من بلدك، مث لقد أصبحت وما وجه أحب إيل من وجهك، وال دين أحب إيل من دينك، 
، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، يا رسول اهللا، إين كنت وال بلد أحب إيل من بلدك؛ وإين أشهد أن ال إله إال اهللا

خرجت معتمراً، وأنا على دين قومي، فأسرين أصحابك يف عمريت؛ فسريين، صلى اهللا عليك، يف عمريت، فسريه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عمرته، وعلمه، فخرج معتمراً، فلما قدم مكة، ومسعته قريش يتكلم بأمر حممد، 

واهللا ما صبوت ولكنين أسلمت وصدقت حممداً وآمنت به، والذي نفس مثامة بيده ال : صبأ مثامة، فقال: لواقا
تأتيكم حبة من اليمامة، وكانت ريف أهل مكة، حىت يأذن فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وانصرف إىل بلده، 

هللا عليه وسلم يسألونه بأرحامهم، إال كتب إىل ومنع احلمل إىل مكة، فجهدت قريش، فكتبوا إىل رسول اهللا صلى ا
  .مثامة خيلي هلم محل الطعام؛ ففعل ذلك رسول اهللا

وملا ظهر مسيلمة وقوي أمره، أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرات بن حيان العجلي إىل مثامة يف قتال 
  .مسيلمة وقتله

 يرتد مثامة، وثبت على إسالمه، هو من اتبعه من قومه، ملا ارتد أهل اليمامة عن اإلسالم مل: قال حممد بن إسحاق
إياكم وأمراً مظلماً ال نور فيه، وإنه لشقاء كتبه : وكان مقيماً باليمامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه، ويقول

اتباع  اهللا عز وجل على من أخذ به منكم، وبالء على من مل يأخذ به منكم يا بين حنيفة، فلما عصوه وأصفقوا على
مسيلمة عزم على مفارقتهم، ومر العالء بن احلضرمي ومن معه على جانب اليمامة يريدون البحرين، وهبا احلطم 

إين واهللا ما أرى أن أقيم مع هؤالء، وقد : ومن معه من املرتدين من ربيعة، فلما بلغه ذلك قال ألصحابه من املسلمني
ا وال يقعدون، وما أرى أن نتخلف عن هؤالء، يعين ابن احلضرمي أحدثوا، وإن اهللا ضارهبم ببلية ال يقومون هب

وأصحابه وهم مسلمون، وقد عرفنا الذي يريدون، وقد مروا بنا وال أرى إال اخلروج معهم، فمن أراد منكم 
فليخرج، فخرج ممداً للعالء ومعه أصحابه من املسلمني، ففت ذلك يف أعضاد عدوهم حني بلغهم مدد بين حنيفة، 

 -مع العالء قتال احلطم، فاهنزم املشركون وقتلوا، وقسم العالء الغنائم، ونفل رجاالً، فأعطى العالء مخيصة  وشهد
رجالً من املسلمني، فاشتراها منه مثامة، فلما رجع مثامة بعد هذا الفتح رأى بنو قيس بن  -كانت للحطم يباهي هبا 

  .مل أقتله، ولكين اشتريتها من املغنم، فقتلوه: تلت احلطم، قالأنت ق: ثعلبة، قوم احلطم، مخيصته على مثامة فقالوا
  .أخرجه الثالثة

  مثامة بن جباد العبدي



روى عنه أبو إسحاق السبيعي . له صحبة، عداده يف أهل الكوفة، ومل يسند شيئاً. ب د ع مثامة بن جباد العبدي
أنذركم سوف أقوم، : اد، وله صحبة، قالوالعيزار بن حريث؛ روى شعبة وزهري عن أيب إسحاق، عن مثامة بن جب

  .سوف أقوم، سوف أصلي
  .ورواه إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن مثامة بن جباد، حنوه

  .أخرجه الثالثة

  مثامة بن أيب مثامة

ب عمرو بن وجدت يف كتا: أبو سوادة، روى ابن منده عن أيب سعيد بن يونس قال. د ع مثامة بن أيب مثامة اجلذامي
  .احلارث، عن بكر بن سوادة، عن موىل هلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا جلده مثامة

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  مثامة بن حزن

د ع مثامة بن حزن بن عبد اهللا بن سلمة بن قشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشريي، أدرك النيب 
قدم على عمر يف خالفته، وهو ابن مخس وثالثني سنة، : القاسم بن الفضل، وقالصلى اهللا عليه وسلم، روى عنه 

أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يره، ورأى عمر بن اخلطاب، وعثمان، وعائشة، أخرجه ابن : قاله ابن منده
  .منده وأبو نعيم

  مثامة بن عدي

ري من أي قريش هو؟ كان والياً لعثمان رضي ال أد: له صحبة، قال أبو عمر. ب د ع س مثامة بن عدي القرشي
  .اهللا عنه على صنعاء الشام

أخربنا أبو حممد بن أيب القاسم إجازة، أخربنا أيب، أخربنا أبو بكر الفرضي، أخربنا أبو حممد اجلوهري، أخربنا أبو 
ربنا عازم بن الفضل، عمر بن حيويه، أخربنا أمحد بن معروف، أخربنا احلسني بن القهم، أخربنا حممد بن سعد، أخ

ملا بلغ مثامة بن عدي، وكان أمرياً : " أخربنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب األشعث الصنعاين قال
هذا حني انتزعت : على صنعاء الشام، وكانت له صحبة، قتل عثمان بن عفان بكى، فطال بكاؤه، فلما أفاق قال

  .من غلب على شيء أكله خالفة النبوة، وصار ملكاً وجربية،
  .كان من املهاجرين وشهد بدراً: أخرجه الثالثة هكذا، وقد أخرجه أبو موسى على ابن منده وقال

  .قاله ابن جرير الطربي، وقد أخرجه ابن منده كما ذكرناه، فليس الستدراكه عليه وجه: وقال

  باب الثاء والواو

  ثوبان بن جبدد



ابن جحدر، يكىن أبا عبد اهللا، : وهو ثوبان بن جبدد وقيل. اهللا عليه وسلمب د ع ثوبان، موىل رسول اهللا صلى 
أبو عبد الرمحن، واألول أصح، وهو من محري من اليمن، وقيل هو من السراة، موضع بني مكة واليمن، : وقيل
إن : " ال لههو من سعد العشرية من مذحج، أصابه سباء فاشتراه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعتقه، وق: وقيل

فثبت على والء رسول اهللا صلى اهللا عليه " شئت أن تلحق مبن أنت منهم، وإن شئت أن تكون منا أهل البيت 
وسلم ومل يزل معه سفراً وحضراً إىل أن تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرج إىل الشام فنزل إىل الرملة 

  .اً، وتويف هبا سنة أربع ومخسني، وشهد فتح مصروابتىن هبا داراً، وابتىن مبصر داراً، وحبمص دار

روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث ذوات عدد، روى عنه شداد بن أوس، وجبري بن نفري وأبو إدريس 
اخلوالين، وأبو سالم ممطور احلبشي، ومعدان بن أيب طلحة، وأبو األشعث الصنعاين، وأبو أمساء الرحيب، وأبو اخلري 

  .هماليزين وغري
أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر، أخربنا أبو حممد جعفر بن أمحد بن احلسني، أخربنا أبو علي 

احلسن بن أمحد، أخربنا أبو عمرو بن أمحد بن عبد اهللا الدقاق، حدثنا عبد الرمحن بن حممد بن منصور، أخربنا معاذ 
بة، عن أيب أمساء الرحيب، عن ثوبان أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن هشام، أخربنا أيب، عن قتادة، عن أيب قال

األمحر واألبيض، وإن ملك أميت : إن اهللا زوى يل األرض حىت رأي مشارقها ومغارهبا، وأعطاين الكنزين: " قال
  " .سيبلغ ما زوي يل منها 

ثوبان، عن رسول اهللا صلى اهللا  وروى هشام بن عمار، عن صدقة، عن زيد بن واقد، عن أيب سالم األسود، عن
إن حوضي كما بني عدن إىل عمان أشد بياضاً من اللنب وأحلى من العسل، وأطيب رائحة : " عليه وسلم أنه قال

من املسك، أكاويبه عدد جنوم السماء، من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبداً، وأكثر الناس وروداً عليه يوم القيامة 
الشعثة رؤوسهم، الدنسة ثياهبم، الذين ال ينكحون املنعمات : " من هم يا رسول اهللا؟ قال: قلنا، " فقراء املهاجرين 

  " .وال تفتح هلم السدد، الذين يعطون الذي عليهم وال يعطون الذي هلم 
  .رواه عباس بن سامل، وزيد بن سالم، وخالد بن معدان، ويزيد بن أيب مالك، وحيىي بن احلارث، عن أيب سالم

  .ه قتادة، عن سامل بن أيب اجلعد، عن معدان، عن ثوبانوروا
  .ورواه عمرو بن مرة، عن سامل بن أيب اجلعد، عن ثوبان، ومل يذكر معدان

  .أخرجه الثالثة

  ثوبان بن سعد

: أخربنا حيىي بن حممود بن سعد الثقفي كتابة بإسناده عن أيب بكر بن أيب عاصم قال. د ع ثوبان بن سعد أبو احلكم
يعقوب بن محيد، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا األموي، عن عبد احلميد بن جعفر، عن عمر بن احلكم بن ثوبان،  حدثنا

عن عمه، عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وخالفه أصحاب عبد احلميد 
الً، وقد ذكره ابن أيب عاصم يف الصحابة، وهو من عنه، عن عمر بن احلكم بن ثوبان، عن عبد الرمحن مرس: فقالوا
  .التابعني

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ثوبان أبو عبد الرمحن



روى حديثه حممد بن محري، عن عباد بن كثري، عن يزيد بن خصيفة، عن . د ع ثوبان أبو عبد الرمحن األنصاري
من رأيتموه : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالمسعت ر: حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان، عن أبيه، عن جده قال

ال وجدهتا، : فض اهللا فاك، ثالث مرات، ومن رأيتموه ينشد ضالة يف املسجد فقولوا: ينشد شعراً يف املسجد فقولوا
؛ كذلك قال لنا رسول اهللا صلى " ال أربح اهللا جتارتك : ثالث مرات، ومن رأيتموه يبيع أو يبتاع يف املسجد فقولوا

ورواه عبد العزيز الدراوردي، عن يزيد بن خصيفة، . غريب تفرد به حممد بن محري بن عباد بن كثري. اهللا عليه وسلم
  .عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ثور بن تليدة

خزمية، ذكره أبو عثمان السراج يف األفراد وروى بإسناده، عن عاصم بن  من أسد بن. س ثور بن تليدة األسدي
ثور بن تليدة، بلغ مائة وعشرين : كنا، يعين بين أسد، سبع املهاجرين يوم بدر، وكان فينا رجل يقال له: " هبدلة قال

أوضاح له، مث  أدركت أمية بن عبد مشس يف: من أدركت من آبائي؟ قال: سنة، أدرك معاوية فأرسل إليه فقال
  " .ذكوان، ورمبا قاده أبو معيط : أدركته وقد عمي يقوده غالم له يقال له

  .أخرجه أبو موسى

  ثور بن عزرة

روى علي بن حممد املدائين أبو احلسن، عن يزيد بن رومان، ورجال املدائين . س ثورة بن عزرة أبو العكري القشريي
ة القشريي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقطعه محام والسد، وفد ثور بن عزرة بن عبد اهللا بن سلم: قالوا

  "الوافر : " ومها من العقيق، وكتب له كتاباً، وقد ذكر الشاعر محاماً فقال
  فإن أبا العكري على محام... فإن يغلبك ميسرة بن بشر 

  .أخرجه أبو موسى

  ثور والد يزيد بن ثور

ىن أبا أمامة، بايع هو وابنه يزيد، وابن ابنه معن بن يزيد، قاله حممد بن جعفر يك. د ع ثور والد يزيد بن ثور السلمي
أخربنا حيىي بن أيب الرجاء حممود بن سعد بإسناده إىل ابن أيب عاصم، وأخربنا حممد بن عبيد بن . مطني، ومساه ثوراً

عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باي: " حساب، أخربنا أبو عوانة، عن أيب اجلويرية اجلرمي، عن معن بن يزيد قال
  .أنا وأيب وجدي، وخاصمت إليه فأفلج يل، وخطب علي فأنكحين

  " .ال حتل غنيمة حىت تقسم على كفة واحدة؛ فإذا قسم حل لنا أن نعطيك : قال معن
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  باب اجليم

  باب اجليم واأللف



  جابان أبو ميمون

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري مرة، حىت بلغ عشراً، : ه ابنه ميمون أنه قالروى عن. د جابان أبو ميمون
كذا روى عن أبيه إن " . أميا رجل تزوج امرأة وهو ينوي أن ال يعطيها صداقها، لقي اهللا عز وجل زانياً : " يقول

  .كان حمفوظاً

  جابر بن األزرق

أتيت رسول اهللا صلى اهللا : ، روى عنه أبو راشد احلرباين قالعداده يف أهل محص. د ع جابر بن األزرق الغاضري
عليه وسلم على راحلة ومتاع، فلم أزل أسايره إىل جانبه حىت بلغنا، فنزل إىل قبة من أدم فدخلها، فقام على بابه 

لئن دفعتين ألدفعنك، ولئن ضرتين : أكثر من ثالثني رجالً معهم السياط فدنوت، فإذا رجل يدفعين فقلت
جئت من أقطار اليمن لكي أمسع من : كيف؟ قلت: أنت واهللا شر مين، قال: يا شر الرجال، فقلت: ضربنك، فقالأل

نعم، واهللا ألنا شر منك، مث : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعي، مث أرجع فأحدث من ورائي، مث أنت متنعين؟ قال
قبة من مىن حىت كثروا عليه يسألونه، فال يكاد أحد يصل ركب النيب صلى اهللا عليه وسلم فتعلقه الناس من عند الع

: ، مث قال" صلى اهللا على احمللقني : " صل عليه يا رسول اهللا، فقال: إليه من كثرهتم، فجاء رجل مقصر شعره، فقال
  .لوقاً، فقاهلن ثالث مرات، مث انطلق فحلق رأسه، فال أرى إال رجالً حم" صلى اهللا على احمللقني : صل علي، فقال
  .هذا حديث غريب ال يعرف إال هبذا اإلسناد: قال ابن منده

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جابر بن أسامة

  .يعد يف احلجازيني. ب د ع جابر بن أسامة اجلهين
  .روى عنه معاذ بن عبد اهللا بن خبيب

حدثنا : بن الضحاك بن خملد قال أخربنا أبو الفرج بن حممود األصبهاين بإسناده إىل القاضي أيب بكر أمحد بن عمرو
: إبراهيم بن املنذر احلزامي، أخربنا عبد اهللا بن موسى، عن معاذ بن عبد اهللا، عن جابر بن أسامة اجلهين أنه قال

أين تريديون؟ خنط لقومك مسجداً، فرجعت : لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالسوق يف أصحابه فسألتهم
  .خط لنا رسول اهللا مسجداً، وغرز لنا يف القبلة خشبة، فأقامها فيها: ا لكم؟ فقالوام: فإذا قومي قيام، فقلت

  .أخرجه الثالثة
  .أبو سعاد هو جابر بن أسامة، ونذكره يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل: قال ابن ماكوال

ملوحدتني، بينهما ياء مثناة باخلاء املعجمة املضمومة وبالباءين ا: باحلاء املهملة املكسورة وبالزاي، وخبيب: احلزامي
  .من حتتها

  جابر بن حابس



حدثنا : جمهول، ويف إسناد حديثه نظر، روى حديثه حصني بن حبيب عن أبيه قال. ب د جابر بن حابس اليمامي
  " .من قال علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار : " جابر بن حابس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وأبو عمر أخرجه ابن منده

  جابر بن خالد

. ب د ع س جابر بن خالد بن مسعود بن عبد األشهل بن حارثة بن دينار بن النجار األنصاري اخلزرجي النجاري
ونسبه أبو نعيم وأبو موسى هكذا وقاال األشهلي، وال يقال هذا مطلقاً يف األنصار إال لبين عبد األشهل، رهط سعد 

  .ن بين دينار، مث من بين عبد األشهل ليزول اللبسم: بن معاذ، ومثل هذا يقال فيه
  .ال عقب له: إنه شهد بدراً وأحداً، وقال ابن عقبة: قال عروة وحممد بن إسحاق وموسى بن عقبة

جابر بن : فيمن شهد بدراً: وقد استدركه أبو موسى على ابن منده، وقد أخرجه ابن منده وقال عن ابن إسحاق
مسعود بن عبد : ن النجار، مث من بين مسعود بن عبد األشهل، وقد ذكروه مجيعهمعبد األشهل من بين دينار ب

األشهل، وأما ابن الكليب فإنه جعل مسعود بن كعب بن عبد األشهل فيكون ابن عم الضحاك والنعمان وقطبة بين 
  .عبد عمرو بن مسعود، وهم بدريون أيضاً

وأخرجه ابن منده؛ إال أنه جعل أباه عبداً عوض خالد، واهللا أخرجه بالنسب األول أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى، 
  .أعلم

  جابر بن أيب سربة

ب د ع جابر بن أيب سربة األسدي روى طارق بن عبد العزيز، عن ابن عجالن، عن أيب جعفر موسى بن املسيب، 
عن الشيطان : " هاد؛ فقالعن سامل بن أيب اجلعد، عن جابر بن أيب سربة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ذكر اجل

فعصاه فأسلم، مث أتاه ! تسلم وتدع دينك ودين آبائك: جلس البن آدم بأطرقه، فجلس له على سبيل اإلسالم فقال
فعصاه فهاجر، مث أتاه من قبل اجلهاد ! هتاجر وتدع أرضك ومساءك ومولدك وتضيع مالك: من قبل اهلجرة فقال

فعصاه فجاهد، قال رسول اهللا صلى ! ك، ويقسم مالك، وتضيع عيالكجتاهد فيهراق دمك، وتنكح زوجت: فقال
فحق على اهللا عز وجل من فعل ذلك، فخر عن دابته فمات، فقد وقع أجره على اهللا، وإن لسعته : اهللا عليه وسلم

  " .دابة فمات فقد وقع أجره على اهللا وإن قتل قعصاً فحق على أن يدخله اجلنة 
بذكر جابر، ورواه ابن فضيل وغريه، عن أيب جعفر، عن سامل، عن سربة بن أيب فاكه؛  هذا احلديث تفرد فيه طارق
جابر بن أيب سربة، أسدي كويف، روى عنه سامل بن أيب اجلعد : وقال أبو عمر. هذا قول ابن منده وأيب نعيم

  .أحاديث، منها حديث يف اجلهاد

  جابر بن سفيان

زريق بن عامر بن زريق عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن  ب جابر بن سفيان األنصاري الزرقي، من بين
اخلزرج، ينسب أبو سفيان إىل معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح؛ ألنه حالفه وتبناه مبكة؛ قاله ابن 

إسحاق، وقدم جابر وجنادة مع أبيهما من أرض احلبشة يف السفينتني، وهلكا يف خالفة عمر، وأخومها ألمهما 



  .ل ابن حسنة، تزوج سفيان أمهم مبكةشرحبي
  .أخرجه أبو عمر

  جابر بن سليم

أبو جري التميمي اهلجيمي، من بلهجيم بن عمرو بن . سليم بن جابر، واألول أصح: ب د ع جابر بن سليم ويقال
  .متيم

  .جابر بن سليم: أصح شيء عندنا يف اسم أيب جري: قال البخاري
  .بر أصح، واهللا أعلم، سكن البصرةسليم بن جا: وقال أبو أمحد العسكري

  .روى عنه ابن سريين، وأبو متيمة اهلجيمي
حدثين أيب، : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب الدقاق بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال

يت رسول اهللا صلى أت: أخربنا يزيد، حدثنا سالم بن مسكني، عن عقيل بن طلحة، حدثنا أبو جري اهلجيمي، قال
ال حتقرن من املعروف : " يا رسول اهللا، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئاً ينفعنا اهللا به، قال: اهللا عليه وسلم فقلت

شيئاً، ولو أن تفرغ من دلوك يف إناء املستقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، وال تسبل اإلزار؛ فإنه من 
حيبه اهللا تبارك وتعاىل، وإن امرؤ سبك مبا يعلم فيك فال تسبه مبا تعلم فيه؛ فإن أجره لك ووباله  اخليالء، واخليالء ال

  " .على من قاله 
رواه محاد وعبد الوارث عن اجلريري، عن أيب السليل، عن أيب متيمة اهلجيمي، ورواه يونس بن عبيد، عن عبيدة بن 

  .جابر، عن أيب متيمة، عن جابر بن سليم
  .لثالثةأخرجه ا

  جابر بن مسرة

ب د ع جابر بن مسرة بن جنادة بن جندب بن حجري بن رئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة العامري 
  .مث السوائي

أبو عبد اهللا، وهو حليف : أبو خالد، وقيل: جابر بن مسرة بن عمرو بن جندب، وقد اختلف يف كنيته؛ فقيل: وقيل
أيب وقاص، أمه خالدة بنت أيب وقاص، سكن الكوفة وابتىن هبا داراً، وتويف يف  بين زهرة، وهو ابن أخت سعد بن

  .تويف سنة ست وستني أيام املختار: أيام بشر بن مروان على الكوفة، وصلى عليه عمرو بن حريث املخزومي، وقيل
وقاص، ومتيم بن روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث كثرية، روى عنه الشعيب، وعامر بن سعد بن أيب 

طرفة الطائي، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو خالد الواليب، ومساك بن حرب، وحصني بن عبد الرمحن وأبو بكر بن أيب 
  .موسى، وغريهم

أخربنا اخلطيب عبد اهللا بن أمحد الطوسي بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، حدثنا سليمان بن معاذ الضيب، عن مساك 
  " .إن مبكة حجراً كان يسلم علي ليايل بعثت : " لنيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن جابر بن مسرة أن ا

إذا هلك قيصر فال قيصر بعده، وإذا هلك : " وروى عنه عبد امللك بن عمري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .كسرى فال كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا 

خالد، وأبو ثور مسلم، وأبو جعفر، وجبري، فالعقب منهم ملسلم، : لف من الذكور أربعة بننيوملا تويف جابر خ



  .وخالد
  .أخرجه الثالثة

  جابر بن شيبان

  .أخبار ثقيف: شهد بيعة الرضوا؛ قاله املدائين يف كتاب. جابر بن شيبان بن عجالن بن عتاب بن مالك الثقفي
  ذكره ابن الدباغ

  جابر بن صخر بن أمية

ع جابر بن صخر بن أمية بن خنساء بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة، شهد العقبة، ومل يشهد بدراً، د 
  .وشهد أحداً

  .أخرجه أبو موسى
بكسر الالم، ومل يعرفه موسى بن عقبة وال الواقدي فيمن شهد العقبة وأحداً، والذي ذكره ابن إسحاق من : سلمة

كلهم عن ابن : ة، ورواية عبد امللك بن هشام، عن زياد بن عبد اهللا البكائيرواية يونس بن بكري، ورواية سلم
  .إسحاق أن جبار بن صخر بن أمية بن خنساء شهد العقبة وبدراً، ومل يذكر أيضاً جابراً، واهللا أعلم

  جابر بن صخر

  .د ع جابر بن صخر
مسعت جابر بن : بين خطمة قال روى مسدد عن عمر بن علي املقدمي، عن حممد بن إسحاق، عن أيب سعد موىل

: ذكره ابن منده، وقال. عبد اهللا حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى به وجبابر بن صخر وأقامهما خلفه
وقد رواه حممد بن أيب بكر املقدمي، وعاصم بن عمر مجيعاً، عن عمر بن علي، عن ابن إسحاق، عن أيب سعد، عن 

  .جابر وهم: عليه وسلم صلى به وجببار بن صخر فأقامهما وقال جابر أن رسول اهللا صلى اهللا
جابر بن صخر له ذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى به وهم وهم، ذكره بعض الوامهي عن : وقال أبو نعيم
ورواه حممد . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى به وجبابر: عن ابن إسحاق، عن أيب سعد، عن جابر. عمر بن علي

بن أيب بكر املقدمي، عن عاصم بن عمر عن عمر بن علي، عن حممد بن إسحاق عن أيب سعد اخلطمي، وهو 
  .جبار: شرحبيل بن سعد، فقال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
ليس على ابن منده يف هذا مأخذ؛ ألن الذي ذكره أبو نعيم قد ذكره ابن منده مجيعه، والعجب أنه يرد عليه : قلت

  .ريبكالمه ال غ

  جابر بن أيب صعصعة

قيس، : أخو قيس بن أيب صعصعة، من بين مازن بن النجار، وهم أربعة إخوة. ب س جابر بن أيب صعصعة
  .أخرجه أبو عمر هكذا. واحلارث، وجابر، وأبو كالب، قتل جابر يوم مؤتة



غنم بن مازن بن  عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن: جابر بن أيب صعصعة، وامسه: وقال أبو موسى
  .ذكره ابن شاهني. النجار، قتل يوم مؤتة شهيداً

  جابر بن طارق

جابر بن عوف بن طارق األمحسي أبو حكيم، وهو من بين أمحس بن : ب د ع جابر بن طارق بن عوف، وقيل
  .الغوث بن أمنار، بطن من جبيلة، نزل الكوفة، وله صحبة

  .رق أبو حكيمجابر بن طا: وممن نزل الكوفة: قال ابن سعد
حدثين أيب، أخربنا سفيان بن عيينة، عن إمساعيل : أخربنا عبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد قال

دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيته وعنده من هذا : " بن أيب خالد، عن حكيم بن جابر، عن أبيه قال
  " .رع نكثر به طعامنا الق: " ما هذا؟ فقالوا: الدباء، فقلت

ورواه حفص بن غياث، وحممد بن بشر، وعلي بن مسهر، وشريك، وأبو أسامة، وغريهم، عن إمساعيل، عن حكيم 
  .حنوه

: " وروي أيضاً أن أعرابياً مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت أزبد شدقه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .م الشيطان؛ فإن تشقيق الكالم من شقائق الشيطان عليكم بقلة الكالم وال يستهوينك

  .أخرجه الثالثة

  جابر بن ظامل

ب جابر بن ظامل بن حارثة بن عتاب بن أيب حارثة بن جدي بن تدول بن حبتر بن عتود بن عنني بن سالمان بن ثعل 
اهللا عليه وسلم من طيء بن عمرو بن الغوث بن طيء الطائي مث البحتري؛ ذكره الطربي فيمن وفد على النيب صلى 

فكتب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاباً فهو عندهم، وحبتر هذا الذي نسب إليه هو البطن الذي منه : قال
  .أبو عبادة البحتري الشاعر

  .أخرجه أبو عمر
يم وبالدال، بضم اجل: بضم العني املهملة وبالنون املفتوحة وبعدها ياء حتتها نقطتان مث نون ثانية، وجدي: عنني

بضم الثاء املثلثة وفتح العني املهملة : بفتح التاء فوقها نقطتان وضم الدال املهملة وبعد الواو الم، وثعل: وتدول
  .وآخر الم

  جابر بن عبد اهللا الراسيب

إنه الراسيب نزل : له صحبة، روى عنه أبو شداد، قال صاحل بن حممد جزرة. ب د ع جابر بن عبد اهللا الراسيب
  .وال أراه إال جابر بن عبد اهللا األنصاري السلمي: بصرة، قال أبو نعيمال

من عفا عن قاتله، وأدى : " روى أبو شداد عن جابر بن عبد اهللا الراسيب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
احلور العني عشر مرات دخل من أي أبواب اجلنة شاء، وزوج من " قل هو اهللا أحد : " حقنا، وقرأ دبر كل صالة



قال ابن " . أو واحدة من هؤالء : " أو واحدة من هؤالء؟ قال: ، فقال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه" ما شاء 
  .هذا حديث غريب إن كان حمفوظاً: منده
 أخرجه الثالثة، وقول أيب نعيم، ال أراه إال جابر بن عبد اهللا األنصاري السلمي، فجابر بن عبد اهللا بن رئاب،: قلت

وجابر بن عبد اهللا بن عمر، وكالمها أنصاريان سلميان، فأيهما أراد؟ ومع هذا فكالمها سكن املدينة، ليس فيهما من 
  .سكن البصرة، واهللا أعلم

  جابر بن عبد اهللا بن رئاب

ب د ع جابر بن عبد اهللا بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري 
مي، شهد بدراً، وأحداً، واخلندق، وسائر املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو من أول من أسلم السل

  .من األنصار قبل العقبة األوىل
قال حممد بن إسحاق، فيما أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي البغدادي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن حممد بن 

ملا لقيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يعين : قتادة، عن أشياخ من قومه قالوا إسحاق، حدثين عاصم بن عمر بن
أسعد بن زرارة، وعوف : وذكر احلديث وكانوا ستة نفر منهم من بين النجار" ممن أنتم : " النفر من األنصار، قال

ن حديدة، وعقبة بن عامر بن بن احلارث بن رفاعة، وهو ابن عفراء، ورافع بن مالك بن العجالن، وقطبة بن عامر ب
نايب بن زيد، وجابر بن عبد اهللا بن رئاب، فأسلموا، فلما قدموا املدينة ذكروا هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: " احلديث، روى الوازع بن نافع، عن أيب سلمة عن جابر بن عبد اهللا بن رئاب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أسند عن النيب صلى اهللا عليه وسلم غري حديث، روى عنه " . ي، فضحك إيل وتبسمت إليه مر يب جربيل وأنا أصل
  .ابن عباس

  .أخرجه الثالثة

  جابر بن عبد اهللا بن حرام

ب د ع جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، جيتمع هو والذي قبله يف غنم بن 
نسيبة بنت عقبة بن عدي بن : ، وقيل يف نسبه غري هذا، وهذا أشهرها، وأمهكعب، وكالمها أنصاريان سلميان

أبو عبد : سنان بن نايب بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم، جتتمع هي وأبوه يف حرام، يكىن أبا عبد اهللا، وقيل
يشهدها، وكذلك مل : شهد بدراً، وقيل: الرمحن، واألول أصح، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صيب، وقال بعضهم

  .غزوة أحد
حدثنا : أخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا املخزومي، بإسناده إىل أمحد بن علي بن املثىن قال

غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو خيثمة، أخربنا روح، أخربنا زكريا، حدثنا أبو الزبري، أنه مسع جابراً يقول
مل أشهد بدراً وال أحداً؛ منعين أيب، فلما قتل يوم أحد، مل أختلف عن رسول اهللا : زوة، قال جابروسلم سبع عشرة غ

  .صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة قط
شهد مع النيب مثان عشرة غزوة، وشهد صفني مع علي بن أيب طالب رضي اهللا : شهد جابر أحداً وقيل: وقال الكليب

  .شاربه، وكان خيضب بالصفرة، وهو آخر من مات باملدينة ممن شهد العقبةعنه، وعمي يف آخر عمره، وكان حيفى 
وقد أورد ابن منده يف امسه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حضر املوسم وخرج نفر من األنصار، منهم أسعد 



عليه وسلم فأتاهم رسول اهللا صلى اهللا : بن زرارة، وجابر بن عبد اهللا السلمي، وقطبة بن عامر؛ وذكرهم، قال
ودعاهم إىل اإلسالم، وذكر احلديث، فظن أن جابر بن عبد اهللا السلمي هو ابن عبد اهللا بن عمرو بن حرام، وليس 
كذلك، وإمنا هو جابر بن عبد اهللا بن رئاب، وقد تقدم ذكره قبل هذه الترمجة، وقد كان جابر هذا أصغر من شهد 

هذا بعيد؛ على أن النقل الصحيح من األئمة أنه جابر بن .. رأساً فيهاالعقبة الثانية مع أبيه، فيكون يف أول األمر 
  .واهللا أعلم. عبد اهللا بن رئاب

وكان من املكثرين يف احلديث، احلافظني للسنن، روى عنه حممد بن علي بن احلسني، وعمرو بن دينار، وأبو الزبري 
  .املكي، وعطاء، وجماهد، وغريهم

بد القاهر، أخربنا أبو اخلطاب نصر بن أمحد بن عبد اهللا القاري، إجازة إن مل يكن أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن ع
مساعاً، أخربنا احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان أبو علي، أخربنا عثمان بن أمحد الدقاق، أخربنا عبد امللك بن 

أيب سفيان، عن جابر بن عبد اهللا قال حممد أبو قالبة الرقاشي، أخربنا أبو ربيعة، أخربنا أبو عوانة عن األعمش عن 
إن الرباء : ، فقيل جلابر" اهتز عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ : " مسعت رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يقول

األوس واخلزرج ضغائن، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : كان بني هذين احليني: اهتز السرير، فقال جابر: يقول
  " .عرش الرمحن  اهتز: " وسلم يقول

  .وجابر أيضاً من اخلزرج، محله دينه على قول احلق واإلنكار على من كتمه: قلت
أخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا بن علي، وأبو جعفر أمحد بن علي، وإبراهيم بن حممد بن مهران، بإسنادهم إىل أيب 

خربنا محاد بن سلمة، عن أيب الزبري، عن حدثنا ابن أيب عمر، أخربنا بشر بن السري، أ: عيسى حممد بن عيسى قال
" ليلة البعري : " يعين بقوله" استغفر يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة البعري مخساً وعشرين مرة : " جابر قال

  .أنه باع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرياً، واشترط ظهره إىل املدينة، وكان يف غزوة هلم
سنة سبع وسبعني، وصلى عليه أبان بن عثمان، وكان أمري املدينة، وكان عمر : بع وسبعني، وقيلوتويف جابر سنة أر

  .جابر أربعاً وتسعني سنة
  .أخرجه الثالثة

  جابر أبو عبد الرمحن

اسم ابنه عبد اهللا، قال : جابر بن عبيد العبدي، روى عنه ابنه عبد الرمحن وقيل: ب د ع جابر أبو عبد الرمحن، وهو
  .سكن البحرين: كان يف وفد عبد القيس، سكن البصرة، وقيل: بن سعدحممد 

كنت يف : روى علي بن املديين، عن احلارث بن مرة احلنفي، عن نفيس، عن عبد الرمحن بن جابر العبدي، قال
اهللا الوفد الذين أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عبد القيس ولست منهم؛ إمنا كنت مع أيب، فنهاهم رسول 

كذا رواه ابن منده من طريق علي بن . الدباء واحلنتم والنقري واملزفت: صلى اهللا عليه وسلم عن الشرب يف األوعية
عبد اهللا بن جابر، مثله : املديين، ورواه عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه، عن احلارث بن مرة، عن نفيس، فقال

  . بإسناده عن عبد اهللا بن أمحدأخربنا به أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة اهللا
  .أخرجه الثالثة

  جابر بن عتيك



جرب بن عتيك بن قيس بن احلارث بن هيشة بن احلارث بن أمية بن زيد بن معاوية : ب د ع جابر بن عتيك وقيل
بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس األنصاري األوسي، من بين معاوية؛ قاله ابن إسحاق، 

  .الكليب مثله؛ إال أنه أسقط احلارث األول وزيداً ونسبه
كنيته أبو الربيع، : شهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكىن أبا عبد اهللا، وقال ابن منده

أخو وهو وهم، فإهنا كنية عبد اهللا بن ثابت الظفري، وكانت معه راية بين معاوية عام الفتح، وهو : قال أبو نعيم
  .احلارث بن عتيك
  .عبد اهللا وأبو سفيان، وعتيك بن احلارث بن عتيك: روى عنه ابناه

أخربنا فتيان بن أمحد بن حممد املعروف بابن مسنية اجلوهري بإسناده عن القعنيب، عن مالك بن أنس، عن عبد اهللا بن 
أبو أمه أن جابر بن عتيك أخربه أن  عبد اهللا بن جابر بن عتيك، عن عتيك بن احلارث بن عتيك، وهو جد عبد اهللا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء يعود عبد اهللا بن ثابت، فوجده قد غلب فصاح به رسول اهللا صلى اهللا عليه 
غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكني، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال : وسلم فلم جيبه، فاسترجع وقال

: " وما الوجوب يا رسول اهللا؟ قال: ، قالوا" دعهن فإذا وجب فال تبكني باكية : " ليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا ع
واهللا إن كنت ألرجو أن يكون شهيداً؛ فإنك كنت قد قضيت جهازك، فقال رسول اهللا : ، فقالت ابنته" إذا مات 

القتل يف سبيل : ن الشهادة؟ قالواإن اهللا سبحانه قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدو: " صلى اهللا عليه وسلم
املطعون شهيد، والغريق شهيد، : الشهداء سوى القتل يف سبيل اهللا: " اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وصاحب ذات اجلنب شهيد، واملبطون شهيد، وصاحب احلريق شهيد، والذي ميوت حتت اهلدم شهيد، واملرأة متوت 
  " .جبمع شهيد 
  .سنة إحدى وستني، وعمره إحدى وتسعون سنةوتويف جابر 
  .أخرجه الثالثة

هي البكر، واألول أصح، وقاله الكسائي جبيم : هي املرأة متوت ويف بطنها ولد، وقيل: جبمع مضمومة اجليم
  .مكسورة

  جابر بن عمري

  .له صحبة، عداده يف أهل املدينة. ب د ع جابر بن عمري األنصاري
أخربنا حممد بن عمر املديين كتابة، أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد، أخربنا أمحد بن  .روى عنه عطاء بن أيب رباح

حدثنا خلف بن عمرو : عبد اهللا احلافظ، أخربنا القاضي أبو أمحد، وحبيب بن احلسن، وحممد بن حبيش، قالوا
بن يزيد، عن عبد الرحيم العكربي، أخربنا املعاىف بن سليمان، أخربنا موسى بن أعني، عن أيب عبد الرحيم خالد 

الزهري، عن عطاء أنه رأى جابر بن عبد اهللا وجابر بن عمري األنصاريني يرمتيان، فمل أحدمها فجلس، فقال له 
كل شيء ليس : " أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: نعم، قال أحدمها لآلخر: كسلت؟ قال: صاحبه

مالعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل : ن يكون أربعةمن ذكر اهللا، عز وجل، فهو لعب؛ إال أ
  " .بني الغرضني، وتعلم الرجل السباحة 

  .أخرجه الثالثة



  جابر بن عوف

  .س جابر بن عوف أبو أوس الثقفي
  .ذكره أبو عثمان سعيد بن يعقوب السراج القراشي يف األفراد؛ كتبه عنه ابن مندويه

يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن أيب أوس، عن أبيه وامسه جابر أن النيب صلى اهللا  روى محاد بن سلمة، عن
ورواه هشيم عن يعلى مثله، ورواه شريك عن يعلى، ومل يذكر بني يعلى . عليه وسلم صلى ومسح على قدميه

  .وأوس أحداً
  .أخرجه أبو موسى

  جابر بن عياش

  .أخرجه أبو نعيم كذا خمتصراً. ديثال يعرف له ح: قال أبو نعيم. ع جابر بن عياس

  جابر بن ماجد الصديف

وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهد فتح مصر، قاله أبو سعيد بن يونس، . ب د ع جابر بن ماجد الصديف
روى األوزاعي عن قيس بن جابر الصديف، عن أبيه، عن جده عن رسول اهللا صلى اهللا عليه . ويف حديثه اختالف

سيكون بعدي خلفاء ومن بعد اخللفاء أمراء، ومن بعد األمراء ملوك جبابرة، مث خيرج رجل من : " قالوسلم أنه 
كذا قال " . أهل بييت ميأل األرض عدالً، كما ملئت جوراً ويؤمر بعده القحطاين، فوالذي نفسي بيده ما هو بدونه 

س، عن جابر، عن أبيه عن جده؛ فعلى رواية األوزاعي عن قيس بن جابر، ورواه ابن هليعة، عن عبد الرمحن بن قي
  .أخرجه الثالثة. األوزاعي يكون الصحايب ماجداً

  جابر بن النعمان

ب جابر بن النعمان بن عمري بن مالك بن قمري بن مالك بن سواد بن مري بن أراشة بن عامر بن عبيلة بن قسميل 
حليف األنصار، وهو من رهط كعب بن عجرة،  بن فران بن بلي البلوي السوادي، من بين سواد، له صحبة، وهو

  "الطويل : " وهو الذي عمر كثرياً فقال
  وبعد رضاً فأحسب الشخص راكبا... هتدلت العينان بعد طاللة 

  فأعرفه وأنكر املتقاربا... وأبعد ما أنكرت كي أستبينه 
  .أخرجه أبو عمر

  جابر بن ياسر

بن عمرو بن قيس بن سلمة بن شراحيل بن احلارث بن معاوية  د ع جابر بن ياسر بن عويص بن فدك بن ذي إيوان
له ذكر يف الصحابة، قال أبو سعيد . بن مرتع بن قتبان بن مصبح بن وائل بن رعني الرعيين القتباين، شهد فتح مصر

وممن شهد فتح مصر ممن له إدراك، جابر بن ياسر بن عويص القتباين، جد عياش وجابر ابين عباس بن : بن يونس



جابر، ال يعرف له حديث، قاله ابن منده وأبو نعيم إال أهنما مل يذكرا نسبه بعد عويص، وساق نسبه كما ذكرناه 
كذلك : وأما العويص بعني مهملة بعدها واو، وآخره صاد مهملة فهو جد جابر، وذكره وقال: ابن ماكوال وقال

  .يل عوض شراحيلشرحب: هو خبط الصوري مقيد، ويف غريه مثله سواء؛ إال أنه قال
  .بالقاف والتاء فوقها نقطتان وبالباء املوحدة: فاألول بالياء حتتها نقطتان والشني املعجمة، وقتبان: عياش بن عباس

  جاحل أبو مسلم الصديف

إن أحصاهم هلذا : " روى عنه ابنه مسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. د ع جاحل أبو مسلم الصديف
ذكره بعض الناس، يعين ابن منده، يف مجلة : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم"  منافقوهم القرآن من أميت
  .وعندي ليس له صحبة، ومل يذكره أحد من املتقدمني وال املتأخرين: الصحابة قال

  جاورد بن املعلى

عبدي، من عبد القيس يكىن، أبا جارود بن عمرو بن املعلى ال: ابن العالء، وقيل: ب د ع جارود بن املعلى، وقيل
امسه بشر، وقد تقدم ذكره، : أبا عتاب، وأخشى أن يكون أحدمها تصحيفاً، وقيل: أبا غياث، وقيل: املنذر، وقيل

اجلارود بن املعلى بن عمرو بن : اجلارود بن عمرو بن العالء، وقيل: هو اجلارود بن املعلى بن العالء، وقيل: وقيل
اجلارود وامسه بشر بن حنش بن املعلى، وهو احلارث، بن يزيد بن : ن إسحاق، وقال الكليبحنش بن يعلى، قاله اب

حارثة بن معاوية بن ثعلبة بن جذمية بن عوف بن بكر بن عوف بن أمنار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن 
منا لقب اجلارود؛ ألنه أغار يف اجلاهلية على بكر بن عبد القيس العبدي، وأمه درميكة بنت رومي من بين شيبان، وإ

  .وائل، فأصاهبم وجردهم
وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة عشر يف وفد عبد القيس، فأسلم، وكان نصرانياً، ففرح النيب صلى 

أبو : ومن التابعني اهللا عليه وسلم بإسالمه، فأكرمه وقربه، وروى عنه من الصحابة عبد اهللا بن عمرو بن العاص،
  .مسلم اجلذمي، ومطرف بن عبد اهللا بن الشخري، وزيد بن علي أبو القموص، وابن سريين

حدثنا هدبة، عن : أخربنا منصور بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا الطربي الفقيه بإسناده إىل أمحد بن علي بن املثىن، قال
عن أيب مسلم اجلذمي، عن اجلارود أن النيب صلى اهللا عليه  أبان، عن قتادة، عن يزيد بن الشخري، عن أخيه مطرف،

  "الطويل : " ، وملا أسلم اجلارود قال" ضالة املسلم حرق النار : " وسلم قال
  بنات فؤادي بالشهادة والنهض... شهدت بأن اهللا حق وساحمت 

  بأين حنيف حيث كنت من األرض... فأبلغ رسول اهللا عين رسالة 
إن عثمان بن أيب العاص : إنه قتل بنهاوند مع النعمان بن مقرن، وقيل: بأرض فارس، وقيل وسكن البصرة، وقتل

  .أخرجه الثالثة. بعث اجلارود يف بعث إىل ساحل فارس، فقتل مبوضع يعرف بعقبة اجلارود، وكان سيد عبد القيس
  .بالغني املعجمة، والياء حتتها نقطتان، والثاء املثلثة: غياث

  ذراجلارود بن املن



د اجلارود بن املنذر، روى عنه احلس وابن سريين، قاله ابن منده جعله ترمجة ثانية هذا والذي قبله، وقال حممد بن 
مها اثنان، وفرق بينهما، روى حديثه ابن مسهر، عن أشعث، عن ابن سريين، : إمساعيل البخاري يف كتاب الوحدان

إين على دين؛ فإن تركت ديين، ودخلت يف دينك : وسلم فقلتأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : " عن اجلارود قال
  .أخرجه ابن منده وحده" . نعم : " ال يعذبين اهللا يوم القيامة؟ قال

جعله ابن منده غري الذي قبله، ومها واحد، وال شك أن بعض الرواة رأى كنيته أبو املنذر فظنها ابن، واهللا : قلت
  .أعلم

  جارية بن أصرم

رم الكليب األجداري، حي من كلب، وهو عامر بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد د ع جارية بن أص
األجدار؛ ألنه كان جالساً إىل جنب جدار، : وإمنا قيل له: الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة، قال الكليب

ريد، أعامر بن عوف بن بكر أي العامرين ت: فأقبل رجل يريد عامر بن عوف بن بكر، فسأل عنه، فقال له املسؤول
كان يف عنقه جدرة فسمى هبا وهو بطن كبري، منه مجاعة من الفرسان، روى : أم عامر األجدار؟ فبقي عليه، وقيل

رأيت وداً يف اجلاهلية : الشرقي بن القطامي الكليب، عن زهري بن منظور الكليب، عن جارية بن أصرم األجداري قال
  .ذكر احلديثو. بدومة اجلندل يف صورة رجل

ال تعرف له صحبة وال رؤية، وذكره بعض الرواة يف الصحابة وذكر أنه رأى وداً بدومة اجلندل؛ هذا : قال أبو نعيم
جارية بن أصرم صحايب، يعد يف : كالم أيب نعيم، وقد ذكره األمري أبو نصر بن ماكوال يف جارية باجليم، فقال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. البصريني

  ة بن محيلجاري

. ب س جارية بن محيل بن نشبة بن قرط بن مرة بن نصر بن دمهان بن بصار بن سبيع بن بكر بن أشجع األشجعي
ذكره الدارقطين وابن : ذكره الطربي، قاله أبو عمر، وقال أبو موسى. أسلم وصحب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .اً مع النيب صلى اهللا عليه وسلمإنه شهد بدر: ماكوال عن ابن جرير، وقال هشام بن الكليب
  .بكسر الباء املوحدة وبالصاد املهملة وآخره راء: بضم احلاء املهملة وفتح امليم، وبصار: محيل

  جارية بن زيد

  .ذكره ابن الكليب فيمن شهد صفني مع علي بن أيب طالب من الصحابة: ب جارية بن زيد، قال أبو عمر
  .أخرجه أبو عمر

  جارية بن ظفر

يعد يف الكوفيني، حديثه عند ابنه منران، ومواله عقيل بن دينار، . ع جارية بن ظفر اليمامي احلنفي أبو منرانب د 
روى مروان بن معاوية عن دهتم بن قران، عن قيل بن دينار؛ موىل جارية . وروى عنه من الصحابة يزيد بن معبد

حظاراً مث هلكا، وترك كل واحد منهما عقباً،  بن ظفر، عن جارية أن داراً كانت بني أخوين فحظرا يف وسطها



فادعى عقب كل واحد منهما أن احلظار له، فاختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأرسل حذيفة بن اليمان 
: " ليقضي بينهما، فقضى أن احلضار ملن وجد معاقد القمط تليه، مث رجع فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  " .سنت أصبت أو أح
  .ورواه أبو بكر بن عياش، عن دهتم، عن منران بن جارية، عن أبيه، وقد روى منران عن أبيه أحاديث

  .أخرجه الثالثة

  جارية بن عبد املنذر

خارجة بن عبد املنذر؛ روى حممد بن إبراهيم : د ع جارية بن عبد املنذر بن زنرب؛ قاله ابن منده وقال ابن أيب داود
فضيل، عن عمرو بن ثابت، عن ابن عقيل، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن جارية بن عبد املنذر  األسباطي، عن ابن

وروى ابن أيب داود، عن حممد بن إمساعيل " يوم اجلمعة سيد األيام : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
رو بن ثابت بإسناده، عن عبد خارجة بن عبد املنذر، ورواه بكر بن بكار عن عم: األمحسي، عن ابن فضيل، فقال

  .عن أيب لبابة بن عبد املنذر، وذكر احلديث: الرمحن بن يزيد فقال
وهو وهم، يعين ذكر جارية، وصوابه رفاعة بن عبد املنذر، واحلديث مشهور بأيب لبابة بن عبد املنذر، : قال أبو نعيم
، أو خارجة إال ما رواه هذا الوهم عن ابن أيب بشري، ومل يقل أحد إن امسه جارية: رفاعة، وقيل: واسم أيب لبابة

  .داود
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جارية بن قدامة

ابن هم األحنف؛ قاله ابن منده وأبو نعيم؛ : ب د ع جارية بن قدامة التميمي السعدي، عم األحنف بن قيس، وقيل
اه عمه توقرياً، وهذا األصح؛ فإهنما ال جيتمعان وقيل ليس بعمه وال ابن عمه أخي أبيه، وإمنا مس: إال أن أبا نعيم قال

ابن عمه أهنما من قبيلة واحدة، فرمبا يصح له : إال إىل كعب بن سعد بن زيد مناة، على ما نذكره؛ فإن أراد بقوله
رياح بن أسعد بن جبري بن : حصني بن رزاح وقيل: جارية بن قدامة بن مالك بن زهري بن حصن، ويقال: ذلك، وهو

بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم التميمي السعدي، يكىن أبا أيوب وأبا يزيد، يعد يف البصريني، روى  ربيعة
  .عنه أهل املدينة وأهل البصرة

حدثين أيب، أخربنا حيىي بن سعيد، : فمن حديثه ما أخربنا به أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد قال
يا : جارية بن قدامة أن رجالً قال: ة، أخربين أيب، عن األحنف بن قيس، عن عم له يقال لهعن هشام، يعين ابن عرو

ال : " ، فأعاد عليه ذلك مراراً كل ذلك يقول" ال تغضب : " قال. رسول اهللا؛ قل يل قوالً وأقلل لعلي أعقله
نيب صلى اهللا عليه وسلم وكان مل يدرك ال: وهم يقولون" يا رسول اهللا : قلت: " قال هشام: قال حيىي" . تغضب 

من أصحاب علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وشهد معه حروبه، وهو الذي حصر عبد اهللا بن احلضرمي بالبصرة 
يف دار ابن سنبل وحرقها عليه، وكان معاوية أرسله إىل البصرة ليأخذها له، فنزل ابن احلضرمي يف بين متيم، وكان 

 علي، فأرسل علي إليه أعني بن ضبيعة اجملاشعي، فقتل غيلة، فبعث علي بعده جارية بن زياد بالبصرة أمرياً فكتب إىل
  .قدامة فأحرق علي بن احلضرمي الدار اليت سكنها

  .أخرجه الثالثة



  جارية بن جممع

س جارية بن جممع بن جارية، روى الطرباين، عن مطني، عن إبراهيم بن حممد بن عثمان احلضرمي، عن حممد بن 
مجع القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستة من : عن زكريا بن أيب زائدة، عن الشعيب قال فضيل،
زيد بن ثابت، وأبو زيد، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وسعد بن عبادة، وأيب بن كعب، وكان جارية بن : األنصار

  .كذا قاله الطرباين. جممع بن جارية قد قرأه إال سورة أو سورتني
  .اجملمع بن جارية: ورواه إسحاق بن يوسف عن زكريا به، وقال

وكذلك قاله إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب، وهو الصحيح، وكان جارية بن عامر والد اجملمع فيمن اختذ مسجد 
  .إن اجملمع كان احلافظ للقرآن: الضرار، وكان اجملمع يصلي هلم فيه، وهذا يقوي قول من يقول

  .سىأخرجه أبو مو

  جامهة بن العباس

أخربنا عبد اهللا بن أمحد الطوسي اخلطيب، أخربنا أبو بكر . ب د ع جامهة بن العباس بن مرداس السلمي أبو معاوية
أمحد بن علي بن بدران، أخربنا أبو طالب حممد بن علي احلريب، أخربنا عمر بن شاهني، أخربنا حممد بن أمحد بن أيب 

األنصاري، أخربنا حيىي بن سعيد، عن ابن جريج، عن حممد بن طلحة بن ركانة، عن الثلج، أخربنا علي بن عمرو 
هل لك : " أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألته عن الغزو، فقال: " معاوية بن جامهة السلمي عن أبيه قال

  " .الزمها؛ فإن اجلنة حتت رجليها : " نعم، قال: قلت: ؟ قال" من أم 
امهة السلمي، والد معاوية بن جامهة بن العباس بن مرداس السلمي، حجازي؛ وروى عنه حديث ج: وقال أبو عمر

ويذكر عند امسه، وقال " . أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم : " اجلهاد حنو ما تقدم، وقد روى عن معاوية أنه قال
  .جامهة بن العباس بن مرداس السلمي، يقال له صحبة: ابن ماكوال
  .ثةأخرجه الثال

  باب اجليم مع الباء

  جبار بن احلارث

د ع جبار بن احلارث كان امسه جباراً فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اجلبار؛ ذكره ابن منده، وأبو نعيم 
بإسنادمها عن عبد اهللا بن طالسة، عن أبيه طالسة، عن عبد اجلبار بن احلارث أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  " .بل أنت عبد اجلبار : " جبار بن احلارث، فقال: ؟ فقال" ما امسك : " فقال له
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جبار بن احلكم السلمي

الفرار؛ ذكره املدائين فيمن وفد من بين سليم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : جبار بن احلكم السلمي يقال له
: وسلم أن يدفع لواءهم إىل الفرار، فكره ذلك االسم، فقال له الفرار فأسلموا، وسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه



  "الكامل : " إمنا مسيت الفرار بأبيات قلتها وأوهلا
  حىت إذا التبست نفضت هلا يدي... وكتيبة لبستها بكتيبة 

  جبار بن سلمى

ى النيب صلى اهللا عليه وفد عل. ب د ع جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة
وسلم فأسلم، مث رجع إىل بالد قومه بضرية، قاله حممد بن سعد، وكان ممن حضر مع عامر بن الطفيل باملدينة ملا أراد 
: " أن يغتال النيب صلى اهللا عليه وسلم مث أسلم بعد ذلك، وهو الذي قتل عامر بن فهرية يوم بئر معونة، وكان يقول

ما فاز؟ أليس قد : فقلت يف نفسي: فزت واهللا، قال: أين طعنت رجالً منهم فسمعته يقول مما دعاين إىل اإلسالم
مل خيرج البخاري جبار بن سلمى، وال " . فاز لعمر اهللا : الشهادة فقلت: قتلته؟ حىت سأله بعد ذلك عن قوله، فقالوا

  .أخرجه الثالثة. جبار بن صخر
  .بضم السني واإلمالة: سلمى

  جبار بن صخر

خنيس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن : ع جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان ويقال ب د
أبا عبد اهللا، أمه سعاد بنت سلمة من ولد جشم بن اخلزرج، شهد : سلمة األنصاري اخلزرجي مث السلمي، يكىن

  .العقبة وبدراً وأحداً، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا أبو ياسر هبة اهللا بن عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا حسني بن 

قال رسول اهللا صلى اهللا : حممد، أخربنا أبو أويس، عن شرحبيل عن جبار بن صخر األنصاري، أحد بين سلمة قال
: قال جبار: ؟ قال" ر حوضها ويفرط فيه فيملؤه حىت نأتيه من يسبقنا إىل األثاية فيمد: " عليه وسلم وهو بطريق

، فذهبت، وأتيت األثاية فمدرت حوضها، وفرطت فيه فمألته، مث غلبتين عيناي " اذهب : " أنا، قال: فقمت فقلت
يا صاحب احلوض، أورد حوضك، فإذا : فنمت، فما انتبهت إال برجل تنازعه راحلته إىل املاء فكفها عنه، وقال

فأتبعته مباء، فتوضأ فأحسن " اتبعين باإلداوة : " نعم، فأورد راحلته مث انصرف فأناخ، مث قال: اهللا، فقلت رسول
  " .وضوءه وتوضأت معه، مث قام يصلي، فقمت عن يساره فحولين عن ميينه، فصلينا مث جاء الناس 

بعثه رسول اهللا عيناً : ده وأبا نعيم قاالأخرجه الثالثة؛ إال أن ابن من. وقد تقدم ذكره يف جابر بن صخر، وجبار أصح
له على املشركني مع جابر، وليس كذلك؛ إمنا بعثهما ليستقيا املاء كما ذكرناه يف احلديث، ومها أيضاً ذكرا ذلك يف 

  .منت احلديث، فنقضا على أنفسهما ما قاال، واهللا أعلم

  جبارة بن زرارة

له صحبة وليست له رواية، شهد فتح مصر، قال الدارقطين . يب د ع جبارة، بزيادة هاء، هو ابن زرارة البلو
  .أخرجه الثالثة. هو جبارة بكسر اجليم: وابن ماكوال

  جرب األعرايب



ب س جرب األعرايب احملاريب، ذكره ابن منده، حديثه يف ترمجة جرب بن عتيك، وروى بإسناده عن األسود بن هالل 
من أين تعلم؟ : إن عثمان ال ميوت حىت يلي هذه األمة فقيل له: جرب فقال :كان أعرايب يؤذن باحلرية يقال له: " قال

إن ناساً من : " قال ألين صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الفجر فلما سلم استقبلنا بوجهه وقال
  " .أصحايب وزنوا الليلة فوزن أبو بكر فوزن، مث وزن عمر فوزن، مث وزن عثمان فوزن 

أخرجه أبو عمر، وأبو موسى، وجعل له أبو موسى ترمجة منفردة عن ترمجة جرب . يث غريب هبذا اإلسنادوهذا احلد
أورد هذا احلديث احلافظ أبو عبد : جرب آخر غري منسوب، وروى له هذا احلديث، وقال يف آخره: بن عتيك فقال

  .اهللا يف آخر ترمجة جرب بن عتيك، ومل يترجم له، وهو آخر بال شك
احلق فيه مع أيب موسى إن كان ابن منده ظن أن جرب بن عتيك هو الراوي هلذا احلديث، وإن كان نسي هو و: قلت

  .أو الناسخ أن يترجم له فال، واهللا أعلم

  جرب بن أنس

  .ع س جرب بن أنس، بدري
ة من شهد مع حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا احلضرمي قال يف كتاب عبيد اهللا بن أيب رافع يف تسمي: قال أبو نعيم

جزء بن أنس أخرجه أبو نعيم وأبو : ويقال: وجرب بن أنس، بدري، من بين زريق، قال أبو موسى: علي، يعين صفني
  .موسى

  جرب أبو عبد اهللا

قرأت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " روى الزهري عن عبد اهللا بن جرب عن أبيه قال. جرب أبو عبد اهللا
  .ذكره أبو أمحد العسكري" . جرب أمسع ربك وال تسمعين  يا: " فلما انصرف قال

  جرب بن عبد اهللا

موىل أيب بصرة الغفاري وهو الذي أتى من عند املقوقس رسوالً ومعه مارية . ب د ع جرب بن عبد اهللا القبطي
، رسول املقوقس وجرب بن عبد اهللا القبطي موىل بين غفار: القبطية؛ قاله أبو سعيد بن يونس، وقال األمري أبو نصر

هو موىل أيب بصرة، وقال ابن يونس وقوم من غفار يزعمون أنه منهم، : مبارية إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، قيل
جرب بن أنس بن سعد بن عبد اهللا بن عبد ياليل بن حرام بن غفار، وذكر هانئ بن املنذر أنه : ونسبوه منهم فقالوا

  .تويف يف سنة ثالثة وستني
  .ثالثةأخرجه ال

  جرب بن عتيك

جابر، وقد تقدم يف جابر وهو جرب بن عتيك بن قيس بن احلارث بن مالك بن زيد : ب د ع جرب بن عتيك، وقيل
جرب بن عتيك بن قيس بن احلارث بن : بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، وقيل

مجيلة بنت زيد بن صيفي بن : اري األوسي العمري املعاوي وأمههيشة بن احلارث بن أمية بن زيد بن معاوية األنص



  .عمرو بن حبيب بن حارثة بن احلارث األنصاري
  .شهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسكن املدينة إىل حني وفاته

  .جابر وجرب: هو أخو جابر بن عتيك، وليس بشيء، وإمنا هو قيل فيه: وقال ابن منده
أنه كان باحلرية رجل يؤذن امسه جرب؛ تقدم : وروى ابن منده يف آخر ترمجته احلديث الذي يرويه األسود بن هالل

  .يف جرب األعرايب
روى وكيع وغريه، عن أيب عميس، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن جرب بن عتيك عن أبيه، عن جده أن : وقال أبو عمر

إنا كنا لنرجو أن تكون وفاته شهادة يف سبيل : يف مرضه فقال قائل من أهله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاده
  .احلديث. اهللا

  .وقد روي عن جرب أن املريض الذي عاده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو عبد اهللا بن ثابت، واهللا أعلم
  .وتويف سنة إحدى وستني، وعمره تسعون سنة

  .أخرجه الثالثة

  جرب الكندي

عن عبد امللك بن عمري، عن رجل من كندة يقال : ذكره أبو موسى مستدركاً على ابن منده فقال. ديس جرب الكن
ابن جرب الكندي عن أبيه أنه كان يف الوفد، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى على السكون والسكاسك : له

  " .ة ميانية أتاكم أهل اليمن؛ هم ألني قلوباً وأرق أفئدة، اإلميان ميان واحلكم: " وقال

  جبل بن جوال

ب جبل بن جوال بن صفوان بن بالل بن أصرم بن إياس بن عبد غنم بن جحاش بن جبالة بن مازن بن ثعلبة بن 
  .سعد بن ذبيان الشاعر الذبياين، مث الثعليب

اق ذكره ابن إسحاق، أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن علي بن علي بإسناده عن يونس بن بكري عن حممد بن إسح
فقال جبل بن جوال الثعليب كذا قال : مث استنزلوا، يعين بين قريظة، فحبسهم، وذكر احلديث يف قتلهم، وقال: قال

  "الطويل : " يونس
  ولكنه من خيذل اهللا خيذل... لعمرك ما الم ابن أخطب نفسه 

كان : كرناه، وقالحيي بن أخطب قاهلا، ونسبه هشام بن الكليب مثل النسب الذي ذ: وبعض الناس يقول: قال
. له صحبة، وهو جبل، آخر الم: يهودياً فأسلم، ورثى حيي بن أخطب، وقال الدارقطي وأبو نصر وذكراه فقاال

  .أخرجه أبو عمر

  جبلة بن األزرق الكندي

ب د ع جبلة، بزيادة هاء، هو جبلة بن األزرق الكندي، من أهل محص، روى عنه راشد بن سعد أن النيب صلى اهللا 
وسلم صلى إىل جدار كثري األحجرة، فصلى إما الظهر وإما العصر، فلما جلس يف الركعتني، لدغته عقرب، عليه 



  .إن اهللا عز وجل شفاين وليس برقيتكم: فغشي عليه، فرقاه الناس، فلما أفاق قال
  .أخرجه الثالثة

  جبلة بن األشعر اخلزاعي

قتل مع كرز بن جابر بطريق مكة عام : قال الواقدي ب جبلة بن األشعر اخلزاعي الكعيب، اختلف يف اسم أبيه،
  .خنيس بن خالد األشعر، وهو الصحيح: إن الذي قتل: الفتح؛ قاله أبو عمر، وقيل

  .بالشني املعجمة: األشعر

  جبلة بن ثعلبة األنصاري

ة من شهد مع شهد بدراً؛ ذكره عبيد اهللا بن أيب رافع يف تسمي. ع س جبلة بن ثعلبة األنصاري احلزرجي البياضي
جبلة بن ثعلبة من بين بياضة أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، وقد أخرج أبو : علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه، صفني

  .رخيلة بن خالد بن ثعلبة بن خالد، وهو هذا أسقط أباه: نعيم يف الراء

  جبلة بن جنادة

سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة، وهو حلي س جبلة بن جنادة بن سويد بن عمرو بن عرفطة بن الناقد بن تيم بن 
  .اخلزاعي؛ بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه أبو موسى

  جبلة بن حارثة

ب د ع جبلة بن حارثة، أخو زيد بن حارثة بن شراحيل الكليب، تقدم نسبه عند أسامة بن زيد، ويأيت يف زيد، إن 
مع أبيه حارثة، والنيب مبكة، وكان أكرب سناً من زيد، فأقام حارثة  شاء اهللا تعاىل، قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .عند ابنه زيد، ورجع جبلة، مث عاد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم
أخربنا أبو القاسم بن احلصني، أخربنا أبو طالب حممد بن : أخربنا عمر بن حممد بن املعمر بن طربزد وغريه، قالوا

حاق إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي، أخبنرا أمحد بن محدون بن رستم، أخربنا الوليد بن عمرو حممد، أخربنا أبو إس
أتيت : بن السكني، أخربنا عمر بن النضر، أخربنا إمساعيل بن أيب خالد، عن أيب عمرو الشيباين، عن ابن حارثة قال

، " ا بني يديك؛ إن ذهب فليس أمنعه هاهو ذ: " أرسل معي أخي، فقال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت
  .فوجدت قول أخي خرياً من قويل: ال أختار عليك يا رسول اهللا أحداً قال: فقال زيد

جبلة بن حارثة، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وبعضهم يدخل بني أيب إسحاق : ابن حارثة هو: قال الدارقطين
زيد خري مين وأنا ولدت : أنت أكرب أم زيد؟ قال: بن حارثة قيل جلبلة: وبني جبلة فروة بن نوفل، قال أبو إسحاق

حنن أحق : قبله، وسأخربكم أن أمنا كانت من طيئ، فماتت، فبقينا يف حجر جدنا ألمنا، وأتى عماي فقاال جلدنا
ه خذا جبلة ودعا زيداً، فأخذاين فانطلقا يب، وجاءت خيل من هتامة فأصابت زيداً، فترامت ب: بابين أخينا، فقال

  .األمور حىت وقع إىل خدجية، فوهبته للنيب صلى اهللا عليه وسلم



جبلة بن : جبلة نسيب ألسامة بن زيد، وروى عن جبلة بن ثابت أخي زيد، والصحيح: وقد روى بعضهم فقال
  .حارثة أخو زيد، وما سوى هذا فليس بصحيح

  .أخرجه الثالثة

  جبلة بن سعيد

وفد إىل النيب صلى اهللا . حجر بن وهب بن ربيعة بن معاوية األكرمنيس جبلة بن سعيد بن األسود بن سلمة بن 
  .عليه وسلم

  .أخرجه أبو موسى

  جبلة بن شراحيل

أخو حارثة بن شراحيل بن عبد العزى، ذكره ابن منده بترمجة مفردة، ورفع نسبه إىل عذرة بن . د جبلة بن شراحيل
م زيد بن حارثة، وذكر أن حارثة تزوج بامرأة من نبهان زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب، فعلى هذا يكون ع

وذكر احلديث الذي تقدم يف ترمجة . من طيء، فأولدها جبلة، وأمساء، وزيداً، وتوفيت أمهم، وبقوا يف حجر جدهم
  .جبلة بن حارثة
القصة وتأملها وهم بعض الرواة فقدر أن جبلة عم لزيد، فجعل الترمجة جلبلة عم زيد، ومن نظر يف : قال أبو نعيم

علم ومهه؛ ألن يف القصة أن حارثة تزوج إىل طيء امرأة من بين نبهان، فأولدها جبلة وأمساء وزيداً، فإذا ولد حارثة 
  .جبلة يكون أخا زيد، ال عمه

  .والذي قاله أبو نعيم حق، والوهم فيه ظاهر: قلت
  .أخرجه ابن منده

  جبلة بن عمرو األنصاري

صاري، أخو أيب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري، قاله ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو ب د ع جبلة بن عمرو األن
  .فيه نظر، يعد يف أهل املدينة، روى عنه ثابت بن عبيد، وسليمان بن يسار: هو ساعدي، وقال: عمر

من  وكان فيمن غزا إفريقية مع معاوية بن خديج سنة مخسني، وشهد صفني مع علي، وسكن مصر، وكان فاضالً
مل أر أحداً يعطيه : أنه سأل عن النفل يف الغزو فقال: فقهاء الصحابة، وروى خالد أبو عمران عن سليمان بن يسار

غري ابن خديج؛ نفلنا يف إفريقية الثلث بعد اخلمس، ومعنا من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم واملهاجرين غري 
  .جبلة بن عمرو األنصاري: واحد، منهم

 عمر إنه ساعدي وإنه أخو أيب مسعود ال يصح؛ فإن أبا مسعود هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسري قول أيب: قلت
: بن عسرية بن عطية بن خدارة بن عوف بن احلارث بن اخلزرج، وخدارة وخدرة أخوان، ونسب ساعدة هو

  .دي، وهم، واهللا أعلمساع: فقوله! ساعدة بن كعب بن اخلزرج، فال جيتمعان إال يف اخلزرج؛ فكيف يكون أخاه
  .أخرجه الثالثة



  جبلة بن أيب كرب

س جبلة بن أيب كرب بن قيس بن حجر بن وهب بن ربيعة بن معاوية األكرمني الكندي، وفد إىل النيب صلى اهللا 
  .عليه وسلم وكان يف ألفني ومخسمائة من العطاء

  .أخرجه أبو موسى

  جبلة بن مالك

بن دراع بن عدي بن الدار بن هانئ بن حبيب بن منارة بن خلم اللخمي  ب س جبلة بن مالك بن جبلة بن صفارة
  .الداري، من رهط متيم الداري، وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع الداريني منصرفه من تبوك

  .أخرجه أبو عمر

  جبلة

لصحابة يقال كان مبصر من األمصار رجل من ا: له صحبة، روى حممد بن سريين قال. ب د ع جبلة، غري منسوب
  .وكان احلسن يكن أن جيمع بني امرأة رجل وابنته: جبلة؛ مجع بني امرأة رجل وابنته من غريها؛ قال أيوب: له

  .أخرجه الثالثة

  جبلة

  .آخر، غري منسوب. س جبلة
خربنا عمر بن أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن احلارث يف كتابه، أخربنا أبو أمحد العطار، أ

أمحد بن عثمان، أخربنا احلسني بن أمحد، أخربنا أمحد بن أيب خيثمة، أخربنا ابن األصبهاين، أخربنا شريك، عن أيب 
ما أقول إذا أويت إىل : سأل رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: " إسحاق، عن رجل قد مساه، عن عمه جبلة قال

ورواه حممد بن الطفيل، عن شريك، عن أيب " فإهنا براءة من الشرك  "قل يا أيها الكافريون : " فراشي؟ قال
إسحاق، عن جبلة بن حارثة، ومل يذكر بينهما أحداً؛ هكذا أخرجه أبو موسى؛ فإن صحت الرواية الثانية فيكون 

  .جبلة أخا زيد بن حارثة

  جبيب بن احلارث

جاء : ه، عن عائشة رضي اهللا عنها، قالتعن أبي. ب د ع جبيب بن احلارث، له ذكر يف حديث هشام بن عروة
فتب إىل : يا رسول اهللا، إين رجل مقراف للذنوب، قال: حبيب بن احلارث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

يا رسول اهللا، إذن تكثر : ، قال" فكلما أذنبت فتب : " يا رسول اهللا، إين أتوب مث أعود، قال: ؛ قال" اهللا يا جبيب 
  " .عفو اهللا أكثر من ذنوبك يا جبيب بن احلارث : " قالذنويب، 

  .أخرجه الثالثة
  .تصغري جب: جبيب



  جبري بن إياس

ب د ع جبري بن إياس بن خلدة بن خملد بن عامر بن زريق بن عامر بن زريق األنصاري اخلزرجي الزرقي، شهد 
هو : ، وقال عبد اهللا بن حممد بن عمارةبدراً وأحداً؛ قاله ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، والواقدي، وأبو معشر
  .جرب بن إياس، وهذا جبري هو ابن عم ذكوان بن عبد قيس بن خلدة

  .أخرجه الثالثة. بضم امليم وفتح اخلاء وبالالم املشددة: بسكون الالم وآخر هاء، وخملد: خلدة

  جبري ابن حبينة

بين نوفل بن عبد مناف، له صحبة، قتل يوم  مالك القرشي من: ب د ع جبري ابن حبينة، وهي أمه، وامسه أبيه
اليمامة؛ هكذا قاله ابن منده وأبو نعيم، من بين نوفل بن عبد مناف، فمن يراه يظنه منهم نسباً، وإمنا هو منهم 

هو حليف بين املطلب بن عبد مناف، وقد ذكره ابن منده وأبو نعيم يف أخيه : باحللف، وهو أزيد، وقال أبو عمر
  .أنه حليف بين املطلب بن عبد مناف، وهذا يصحح قول أيب عمر: حبينة عبد اهللا ابن

  .وإمنا نسبناه إىل أمه؛ ألنه أشهر بالنسبة إليها منه إىل أبيه: أخرجه الثالثة
  .بضم الباء املوحدة، وفتح احلاء املهملة، وبعدها ياء حتتها نقطتان، وآخره نون: حبينة

  جبري بن احلباب

إنه يف سري عبيد اهللا بن : ن املنذر، ذكره حممد بن عبد اهللا احلضرمي مطني يف الصحابة، وقالد ع جبري بن احلباب ب
جبري بن احلباب بن املنذر، ال يعرف له : أيب رافع، يف تسمية من شهد صفني مع علي بن أيب طالب من الصحابة

  .ذكر وال رواية إال هذه
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جبري بن احلويرث

ذكره ابن شاهني وغريه، أدرك النيب صلى اهللا عليه . بري بن احلويرث بن نقيد بن عبد بن قصي بن كالبب س ج
ما بني : " وسلم ورآه ومل يرو عنه شيئاً، وروى عن أيب بكر الصديق، رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

: رمحن بن يربوع، وذكره عروة بن الزبري فسماهوروى عنه سعيد بن عبد ال" . بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة 
  .جبيباً، وقتل أبوه احلويرث يوم فتح مكة؛ قتله علي، وهذا يدل على أن البنه جبري صحبة أو رؤية

  .يف صحبته نظر: أخرجه أبو عمر وأبو موسى، وقال أبو عمر

  جبري بن حية

كري يف األبواب، وتبعه أبو بكر بن أيب علي، أورده علي بن سعيد العس: قال أبو موسى. س جبري بن حية الثقفي
كان : وحيىي، وهو تابعي يروي عن الصحابة، وروى جرير بن حازم عن محيد الطويل، عن جبري بن حية الثقفي قال

؛ " إن فالناً يذكر فالنة : " النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن يزوج بعض بناته، جاء فجلس إىل خدرها فقال



هذا احلديث يرويه أبو قتادة، وابن عباس، وعائشة : وعرضت مل يزوجها، وإن هي صمتت زوجها قالفإن تكلمت 
  .رضي اهللا عنهم

  .أخرجه أبو موسى

  جبري موىل كبرية

روى حيىي بن أيب ورقة بن سعيد . له ذكر فيمن أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم. د ع جبري موىل كبري بنت سفيان
قلت يا رسول اهللا، إين وأدت أربع : مواليت كبرية بنت سفيان، وكانت من املبايعات، قالتأخربتين : عن أبيه قال

  .فأعتقت أباك سعيداً، وابنه ميسرة، وجبرياً، وأم ميسرة: ، قالت" أعتقي رقاباً : " بنات يف اجلاهلية قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جبري بن مطعم

أبا عدي، : ن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي، يكىن أبا حممد، وقيلب د ع جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل ب
أم مجيل بنت شعبة بن عبد اهللا بن قيس من : أم مجل بنت سعيد، من بين عامر بن لؤي، وقيل: أمه أم حبيب، وقيل

  .أم حبيب بنت العاص بن أمية بن عبد مشس؛ قاله الزبري: بين عامر بن لؤي، وأمها
أخذت النسب عن : يش وسادهتم، وكان يؤخذ عنه النسب لقريش وللعرب قاطبة، وكان يقولوكان من حلماء قر

لو كان الشيخ : " أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، وجاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فكلمه يف أسارى بدر، فقال
يد، وهو أنه كان أجار رسول اهللا وكان له عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " . أبوك حياً فأتانا فيهم لشفعناه 

صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم من الطائف، حني دعا ثقيفاً إىل اإلسالم، وكان أحد الذين قاموا يف نقض الصحيفة اليت 
  "الطويل : " كتبتها قريش على بين هاشم وبين املطلب، وإياه عىن أبو طالب بقوله

  فلست بوائلوإين مىت أوكل ... أمطعم إن القوم ساموك خطة 
أسلم يف : وكانت وفاة املطعم قبل بدر بنحو سبعة أشهر، وكان إسالم ابنه جبري بعد احلديبية وقبل الفتح، وقيل

  .الفتح
إن مبكة أربعة نفر من : " وروي عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ليلة قربه من مكة يف غزوة الفتح

عتاب بن أسيد، وجبري بن مطعم، وحكيم بن حزام، وسهيل بن : م يف اإلسالمقريش أربأ هبم عن الشرك، وأرغب هل
  " .عمرو 

  .نافع وحممد ابنا جبري: وروى عنه سليمان بن صرد، وعبد الرمحن بن أزهر، وابناه
أخربنا أبو حممد أرسالن بن بغان الصويف، أخربنا أبو الفضل أمحد بن طاهر بن سعيد بن أيب سعيد امليهين الصويف، 

أخربنا أبو بكر أمحد بن علي بن خلف الشريازي، أخربنا احلاكم أبو عبد اللهاحلافظ، أخربنا أبو بكر أمحد بن 
إسحاق بن أيوب، حدثنا عمر بن حفص السدوسي، أخربنا عاصم بن علي، أخربنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن 

يه وسلم امرأة فكلمته يف شيء، فأمرها أن ترجع أتيت النيب صلى اهللا عل: " حممد بن جبري بن مطعم، عن أبيه قال
  " .إن مل جتديين فأيت أبا بكر : " يا رسول اهللا، أرأيت إن رجعت فلم أجدك؟ كأهنا تعين املوت، قال: إليه، فقالت

  .سنة تسع ومخسني: سنة مثان، وقيل: وتويف جبري سنة سبع ومخسني، وقيل
  .أخرجه الثالثة



  جبري بن النعمان

من بين ثعلبة بن عمرو بن عوف األنصاري األوسي، أبو خوات بن جبري، قال أبو . النعمان بن أميةس جبري بن 
وروى بإسناده عن أيب بكر حممد بن يزيد، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن زيد . ذكره أبو عثمان السراج: موسى

وسلم يف غزوة فخرجت من خبائي، خرجت مع النيب صلى اهللا عليه : " بن أسلم، عن خوات بن جبري، عن أبيه قال
فإذا أنا بنسوة حوايل، فرجعت إىل خبائي، فلبست حلة يل، مث أتيتهن فجلست إليهن أحتدث معهن، فجاء النيب صلى 

وذكر احلديث، قال أبو . يا رسول اهللا، بعري يل شرد: قلت" يا جبري، ما جيلسك هنا : " اهللا عليه وسلم فقال
خرجت مع النيب : " عن خوات، قال: واجلراح بن خملد، عن وهب بن جرير، فقال ورواه أمحد بن عصام،: موسى

  .ومل يقل عن أبيه، وهو الصحيح" صلى اهللا عليه وسلم 
  .أخرجه أبو موسى

  جبري بن نفري

أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو باليمن، ومل يره، . ب د ع جبري بن نفري أبو عبد الرمحن احلضرمي
املدينة، فأدرك أبا بكر، مث انتقل إىل الشام فسكن محص، وروى عن أيب بكر، وعمر، وأيب ذر، واملقداد، وأيب وقدم 

  .روى عنه ابنه، وخالد بن معدان، وغريمها. الدرداء وغريهم
  .جبري بن نفري، من كبار تابعي الشام، وألبيه نفري صحبة، وقد ذكرناه يف بابه: قال أبو عمر

روى عن النيب صلى " . أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باليمن فأسلمنا : " د الرمحن أنه قالروى عنه ابنه عب
مثل الذين يغزون، ويأخذون اجلعل يتقوون به على عدوهم، مثل أم موسى تأخذ أجرها : " اهللا عليه وسلم أنه قال

  " .وترضع ولدها 
  .أخرجه الثالثة

  جبري بن نوفل

 منسوب، ذكره مطني يف الصحابة، وفيه نظر، روى أبو بكر بن عياش، عن ليث عن غري. د ع جبري بن نوفل
ما تقرب عبد إىل اهللا عز " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عيسى، عن زيد بن أرطاة، عن جبري بن نوفل، قال

ة، عن أيب أمامة، ، يعين القرآن، ورواه بكر بن خنيس، عن ليث، عن زيد بن أركا" وجل بأفضل مما خرج منه 
  .ورواه احلارث، عن زيد، عن جبري بن نفري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسالً، وهو الصواب

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  باب اجليم والثاء واحلاء املهملة

  جثامة بن قيس

  .د جثامة بن قيس، له ذكر يف حديث تقدم ذكره
عن جنامة بن قيس، وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم،  روى حبيب بن عبيد الرحيب، عن أيب يب بشر،



من صام يوماً يف سبيل اهللا باعده اهللا من النار مقدار : " عن عبد اهللا بن سفيان، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .مائة عام 

  .أخرجه ابن منده

  جثامة بن مساحق

جلست على شيء : له صحبة وكان رسول عمر إىل هرقل، قال. د ع جثامة بن مساحق بن الربيع بن قيس الكناين
مل نزلت عن هذا الذي : ما أدري ما حتيت، فإذا حتيت كرسي من ذهب، فلما رأيته نزلت عنه، فضحك، وقال يل

  " .إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهي عن مثل هذا : أكرمناك به؟ فقلت
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ن حكيماجلحاف ب

اجلحاف بن حكيم بن عاصم، بن سباع بن خزاعي بن حمارب بن مرة بن هالل بن فاجل بن ذكوان بن ثعلبة بن هبثة 
  "الوافر : " هو القائل يصف خيله، ويذكر شهوده حنيناً وغريها: قيل. بن سليم السلمي الفاتك

  حنيناً وهي دامية احلوامي... شهدن مع النيب مسومات 
إهنا للحريش، وقد ذكرناها هناك، وهذا اجلحاف هو الذي أوقع ببين تغلب، فأكثر فيهم : ا، وقيلوهي أكثر من هذ

  "الطويل : " القتل، يف حروب قيس وتغلب، فقال األخطل
  إىل اهللا منها املشتكى واملعول... لقد أوقع اجلحاف بالبشر وقعة 

  .وقد أتينا على القصيدة يف الكامل يف التاريخ
  .عروف كانت به وقعةموضع م: البشر

  جحدم والد حكيم

من حلب شاته، : " له صحبة، روى عنه ابنه حكيم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. د ع جحدم والد حكيم
  " .ورقع قميصه، وخصف نعله، وآكل خادمه، ومحل من سوقه فقد برئ من الكرب 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جحدم بن فضالة

روى حديثه حممد بن عمرو بن بد اهللا بن . أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وكتب له كتاباً .د ع جحدم بن فضالة
جحدم اجلهين، عن أبيه عمرو، عن أبيه عبد اهللا، عن أبيه جحدم أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فمسح رأسه، 

  .وكتب له كتاباً" . بارك اهللا يف جحدم : " وقال
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  جحش اجلهين



روى عنه ابنه عبد اهللا، ذكره احلضرمي يف املفاريد، حدث حممد بن إبراهيم بن احلارث، عن . ع س جحش اجلهين
يا رسول اهللا، إن يل بادية أنزهلا أصلي فيها، فمرين بليلة يف هذا " قلت : " عبد اهللا بن جحش اجلهين، عن أبيه قال
وإن شئت فدع . انزل ليلة ثالث وعشرين؛ فإن شئت فصل: " عليه وسلم املسجد أصلي فيه، فقال النيب صلى اهللا

. "  
يروي هذا احلديث من غري وجه، عن عبد اهللا بن أنيس اجلهين، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن حديثه أخرجه 

  .الصحيح مسلم يف صحيحه، وأبو داود يف سننه، ورواه الزهري، عن ضمرة بن عبد اهللا بن أنيس، عن أبيه، وهو
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  باب اجليم والدال

  جدار األسلمي

د ع جدار األسلمي، أخربنا حيىي بن حممود بن سعد إجازة بإسناده إىل بن أيب عاصم، حدثنا عمر بن اخلطاب، 
بيد بن أخربنا أبو معاذ احلكمي سعد بن عبد احلميد بن جعفر، أخربنا أبو الفضل عباس بن الفضل بن عمرو بن ع

الفضل بن حنظلة، عن القاسم بن عبد الرمحن، عن الزهري، عن يزيد بن شجرة، عن جدار رجل من أصحاب النيب 
: غزونا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فلقينا عدونا، فقام فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال: " صلى اهللا عليه وسلم، قال

وأصفر، ويف الرحال ما فيها، فإذا لقيتم عدوكم فقدماً قدماً، ليس  أيها الناس، إنكم قد أصبحتم بني أخضر وأمحر" 
أحد حيمل يف سبيل اهللا إال ابتدرت إليه ثنتان من احلور العني، فإذا محل استترنا منه، فإذا استشهد فإن أول قطرة 

مرحباً : تقوالن لهتقع من دمه يكفر اهللا عنه كل ذنب، مث جتيئان، فتجلسان عند رأسه ومتسحان الغبار عن وجهه، و
  " .قد آن لكما : قد آن لك، ويقول

  .ورواه يزيد بن شجرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ورواه منصور، عن جماهد، عن يزيد من قوله ومل يرفعه
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .بكسر اجليم: جدار

  جد بن قيس

ي بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري ب د ع جد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عد
أبا عبد اهللا هو ابن عم الرباء بن معرور، روى عنه جابر وأبو هريرة، وكان ممن يظن فيه النفاق، : يكىن. السلمي

، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا " ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين أال يف الفتنة سقطوا : " وفيه نزل قوله تعاىل
قد علمت األنصار : ، فقال جد بن قيس" اغزوا الروم تنالوا بنات األصفر : " هلم يف غزوة تبوك عليه وسلم قال

اآلية، " . ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين : " أين إذا رأيت النساء مل أصرب حىت أفتنت، ولكن أعينك مبايل فنزلت
هللا عليه وسلم سؤدده، وجعل مكانه يف النقابة وكان قد ساد يف اجلاهلية مجيع بين سلمة فانتزع رسول اهللا صلى ا

عمرو بن اجلموح، وحضر يوم احلديبية، فبايع الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال اجلد بن قيس، فإنه استتر 
  .حتت بطن ناقته

رسول اهللا ومل يتخلف عن بيعة : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال



صلى اهللا عليه وسلم أحد، يعين يف احلديبية، من املسلمني حضرها إال اجلد بن قيس أخو بين سلمة، قال جابر بن 
: لكأين أنظر إليه الصقاً بإبط ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد صبا إليها، يستتر هبا من الناس، وقيل: عبد اهللا

  .الفة عثمان رضي اهللا عنهإنه تاب، وحسنت توبته، وتويف يف خ
  .أخرجه الثالثة

  جديع بن نذير

من كعب بن عوف بن أنعم بن مراد، صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . د ع جديع بن نذير املرادي الكعيب
مسعت أبا سعيد عبد الرمحن بن أمحد بن يونس بن عبد األعلى يذكره يف كتاب التاريخ على : قال ابن منده. وخدمه
  .ذكره احلاكي، عن أيب سعيد بن يونس: قال أبو نعيم بعد ذكر امسه. كرتما ذ
  .بضم النون، وفتح الذال املعجمة: نذير

  باب اجليم والذال املعجمة

  جذرة بن سربة

  .ذكره أبو سعيد بن يونس؛ حكاه عنه ابن منده وأبو نعيم. له صحبة، وشهد فتح مصر. د ع جذرة بن سربة العتقي
  .وسكون الذال وآخره راء بضم اجليم: جذرة

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  اجلذع األنصاري

س اجلذع األنصاري ذكره ابن شاهني وأبو الفتح األزدي إال أن األزدي ذكره باخلاء املعجمة، روى شريك بن أيب 
أكثر أميت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثين رجل من األنصار يسمى ابن اجلذع عن أبيه قال: منر قال

ثعلبة بن زيد؛ يقال له : أخرجه أبو موسى، وقال يف الصحابة" . الذين مل يعطوا فيبطروا، ومل يقتر عليهم فيسألوا 
ثابت بن اجلذع األنصاريان، فال أدري هو هذا أم غريه؟ وهو يف مواضع بالدال املهملة، ويف آخر : اجلذع، وابنه

  .خرجه أبو موسىأ. وال أحتققه: بالذال املعجمة، قال

  جذية

  .هو رجل من الصحابة: س جذية أورده ابن شاهني، وقال
روى حممد بن إبراهيم بن زياد النيسابوري، عن املقدمي، عن سلم بن قتيبة، عن ذيال بن عبيد بن حنظلة بن حنيفة 

  " .ة إذا هي حاضت ال يتم بعد احتالم، وال يتم على جاري: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن جذية قال
حنظلة، رواه مطني عن : هذا وهم وتصحيف، ولعله أراد عن جده، فصحفه جبذية، وامسه: أخرجه أبو موسى وقال

  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مثله: املقدمي، عن سلم عن ذيال عن جده حنظلة، قال
  .أخرجه أبو موسى



  باب اجليم والراء

  اجلراح بن أيب اجلراح

  .اجلراح بن أيب اجلراح األشجعي له صحبة، روى عنه عبد اهللا بن عتبة بن مسعود ب د ع
حدثين أيب، أخربنا أبو داود، أخربنا هشام عن : أخربنا أبو ياسر بن هبة اهللا بإسناده إىل ابن أمحد بن حنبل، قال

مرأة فمات عنها، ومل يدخل أتى عبد اهللا بن مسعود يف رجل تزوج ا: قتادة، عن خالس، عن عبد اهللا بن عتبة قال
أقول فيها برأيي؛ فإن يكن خطأ فمين ومن : هبا، ومل يفرض هلا، فسئل عنها شهراً فلم يقل فيها شيئاً، مث سألوه فقال

الشيطان، وإن يكن صواباً فمن اهللا؛ هلا صدقة إحدى نسائها، وهلا املرياث، وعليها العدة، فقام رجل من أشجع، 
، " هلم شاهديك على هذا : " هللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك يف بروع بنت واشق قالقضى فينا رسول ا: فقال

  .فشهد له أبو سنان واجلراح، رجالن من أشجع
  .أخرجه الثالثة

  جراد أبو عبد اهللا

د ع جراد أبو عبد اهللا العقيلي، روى عنه ابنه عبد اهللا إن كان حمفوظاً، روى يعلى بن األشدق، عن عبد اهللا بن 
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية فيها األزد واألشعريون فغنموا وسلموا، فقال النيب : د، عن أبيه، قالجرا

  " .أتتك األزد واألشعريون حسنة وجوههم، طيبة أفواههم، ال يغلون وال جيبنون : " صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  جراد بن عبس

  .ابن عيسى، من أعراب البصرة: قالد ع جراد بن عبس، وي
مسعنا من أم عيسى، عن أبيها اجلراد بن عيسى، أو عبس، : روى عبد الرمحن بن جبلة، عن قرة بنت مزاحم، قالت

  .وذكر احلديث" . يا رسول اهللا، إن لنا ركايا تنبع، فكيف لنا أن تعذب ركايانا؟ : قلنا: " قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم كذا خمتصراً

  جرثوم بن ناشب

ابن عمرو، أبو ثعلبة اخلشين، : ابن الشر، وقيل: ابن ناشم، وقيل: جرهم بن ناشب، وقيل: ب د ع جرثوم، وقيل
  .وقد اختلف يف امسه واسم أبيه كثرياً، وهو منسوب إىل خشني، بطن من قضاعة

عليه وسلم بسهمه يوم خيرب،  شهد احلديبية، وبايع حتت الشجرة بيعة الرضوان، وضرب له رسول اهللا صلى اهللا
مات أيام يزيد، : وأرسله النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل قومه، فأسلموا، ونزل الشام، ومات أول إمرة معاوية، وقيل

تويف سنة مخس وسبعني، أيام عبد امللك بن مروان، وهو مهشور بكنيته، ويذكر يف الكىن أكثر من هذا، إن : وقيل
  .شاء اهللا تعاىل

  .الثالثةأخرجه 



  جرموز اهلجيمي

القريعي، وهو بطن من متيم أيضاً، روى عنه أبو متيمة : د ع جرموز اهلجيمي، من بلهجيم بن عمرو بن متيم، وقيل
  .اهلجيمي

  جرموز اهلجيمي

القريعي، وهو بطن من متيم أيضاً، روى عنه أبو متيمة : د ع جرموز اهلجيمي، من بلهجيم بن عمرو بن متيم، وقيل
  .ياهلجيم

أخربنا حيىي بن حممود األصفهاين، فيما أذن يل، بإسناده إىل القاضي أيب بكر بن أيب عاصم، أخربنا احلسن بن علي، 
يا رسول : " أخربنا عبد الصمد بن عبد الوارث، أخربنا عبيد اهللا بن هوذة القريعي، عن جرموز اهلجيمي، أنه قال

  " .ال تكن لعاناً : " اهللا، أوصين، قال
  .نه أيضاً ابنه احلارث بن جرموزوروى ع

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  جرو السدوسي

أتينا : " جرو، قال: عن رجل من بين سدوس يقال له: روى حديثه حفص بن املبارك، فقال. د ع جرو السدوسي
اللهم بارك يف " : اجلرام فقال: ؟ قلنا له" أي متر هذا : " النيب صلى اهللا عليه وسلم بتمر من متر اليمامة، فقال

  " .اجلرام 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وأخرجه أبو عمر باجليم والزاي، ويرد ذكره، إن شاء اهللا تعاىل

  جرو بن عمرو العذري

ليس : " أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وكتب يل كتاباً: " جري، حديث قال: وقيل. د ع جرو بن عمرو العذري
أخرجه ابن منده وأبو نعيم بالراء، وأخرجه أبو عمر يف ترمجة جزء بالزاي، ويرد " . ا عليهم أن حيشروا وال يعشرو

  .ذكره، إن شاء اهللا تعاىل
جرو بن مالك بن عامر بن : قال عروة بن الزبري، يف تسمية من استشهد يوم اليمامة، من األنصار، من بين جحجىب

يوم اليمامة، من األنصار من األوس، مث من بين عمرو حدير، وقال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، فيمن استشهد 
قاله : حر، باحلاء املهملة والراء من بين جحجىب، شهد أحداً، وقال: جرو بن مالك، وقال ابن ماكوال: بن عوف

  .باجليم والزاي املهملة: وأنا أحسبه األول وأنه جزء: الطربي، وقال
  .أخرجه ههنا أبو نعيم وأبو موسى

: و ابن عوف بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، وقد أخرجه أبو عمر يفجحجىب ه: قلت
  .جزء، باجليم والزاي

  جرول بن األحنف



شامي، جد رجاء بن حيوة، روى رجاء بن حيوة عن أبيه، عن جده، وامسه جرول . س جرول بن األحنف الكندي
سلم أن جارية من سيب حنني مرت بالنيب صلى اهللا عليه بن األحنف الكندي، من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و

نعم، : ؟ فقيل" أبطؤها : " لفالن؛ فقال: ؟ فقالوا" ملن هذه : " وسلم وهي جمح، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
كيف يصنع بولدها؛ يدعيه وليس له بولد، أم يستعبده وهو يغذو مسعه وبصره؟ لقد مهمت أن ألعنه لعنه : " فقال
  " .خل معه يف قربه تد

  .أخرجه أبو موسى
  .احلامل اليت قد دنا والدها: اجملح

  جؤول بن العباس

ب جرول بن العباس بن عامر بن ثابت، أو نابت، األنصاري األوسي، اختلف يف ذلك ابن إسحاق وأبو معشر، 
  .فيما ذكر خليفة بن خياط، واتفقا على أنه قتل يوم اليمامة

  .راًأخرجه أبو عمر كذا خمتص

  جرول بن مالك

جرول بن مالك بن عمرو بن عزيز بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس األنصاري األوسي، 
  .هدم بسر بن أرطاة داره باملدينة؛ قاله هشام الكليب

  جرهد بن خويلد

سلم بن أفصى بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن احلارث بن سالمان بن أ: ب د ع جرهد بن خويلد، وقيل
: جرهد بن خويلد بن جبرة بن عبد ياليل بن زرعة بن زراح بن عدي بن سهم، قاله أبو عمر، قال: األسلمي، وقيل

  .وجعل ابن أيب حامت جرهد بن خويلد غري جرهد بن دراج، كذا قال دراج، وذكر ذلك عن أبيه
  .ينة له هبا داروهو من أهل الصفة، وشهد احلديبية، يكىن أبا عبد الرمحن، سكن املد

جرهد األسلمي، ونقل عن بعضهم أن جرهداً آخر : وقد ذكره أبو أمحد العسكري جرهداً بترمجتني، فقال يف األوىل
وكالمها من " . غط فخذك : " جرهد بن خويلد، وأنه هو الذي قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: يف أسلم يقال له

  .واهللا أعلم. ابن خويلد، وأظنهما واحداًأسلم، وذكر يف الترمجة الثانية ترمجة 
  .قول ابن أيب حامت وهم؛ وهو رجل واحد من أسلم، ال يكاد تثبت له صحبة: قال أبو عمر

: أخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا، وإبراهيم بن حممد، وأبو جعفر بن السمني بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي، قال
مر : " أيب النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد األسلمي، عن جده، قالحدثنا ابن أيب عمر، حدثنا سفيان، عن 

  " .إن الفخذ عورة : النيب صلى اهللا عليه وسلم جبرهد يف املسجد، وقد انكشفت فخذه، فقال
ما أراه متصالً، وقد رواه معمر، عن أيب الزناد، عن ابن جرهد، عن أبيه، ورواه عبد اهللا بن حممد بن : قال الترمذي

  .، عن عبد اهللا بن جرهد، عن أبيه، حنوهعقيل



  .أخرجه الثالثة
  .بفتح الباء واجليم: جبرة

  جريج أبو شاة

س جريج، أبو شاة، ابن سالمة بن أوس بن عمرو بن كعب بن القراقر بن الصبحان من بلي كذا ذكره ابن شاهني، 
خديج، باخلاء املعجمة والدال، حليف : الأبو شباث، بالباء املوحدة، وبعد األلف ثاء مثلثة، وق: وقال ابن ماكوال

  .بين حرام، شهد العقبة، وبايع فيها
  .أخرجه أبو موسى

  جرير بن األرقط

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة : د ع جرير بن األرقط، روى يعلى بن األشدق، عن جرير بن األرقط قال
  " .أعطيت الشفاعة : " الوداع، فسمعته يقول

  .ده، وأبو نعيمأخرجه ابن من

  جرير بن أوس

خرمي بن أوس، وفيه أخرجه الثالثة، وأخرجه ههنا أبو عمر، : ب جرير بن أوس بن حارثة بن الم الطائي، وقيل
أظنه أخاه؛ هاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فورد عليه منصرفه من تبوك، فأسلم، وروى شعر : وقال

نيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو عم عروة بن مضرس الطائي، وهو الذي قال عباس بن عبد املطلب، الذي مدح به ال
أحسنت يا : من أعطى سائلنا، وأغضى عن جاهلنا، واغتفر زلتنا، فقال له معاوية: من سيدكم اليوم؟ قال: له معاوية
  .جرير

  .قدم خرمي وجرير على النيب صلى اهللا عليه وسلم معاً، ورويا شعر العباس: قال أبو عمر
  .أخرجه أبو عمر

  .واهللا أعلم. بضم اخلاء املعجمة: خرمي

  جرير بن عبد اهللا احلمريي

ابن عبد احلميد، وهو رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن، وكان : وقيل. جرير بن عبد اهللا احلمريي
بن اخلطاب رضي اهللا عنه  مع خالد بن الوليد بالعراق، فسار معه إىل الشام جماهداً، وهو كان الرسول إىل عمر

  .بالبشارة بالظفر يوم الريموك؛ قاله سيف بن عمر
  .ذكر ذلك احلافظ أبو القاسم بن عساكر

  جرير بن عبد اهللا بن جابر



ب د ع جرير بن عبد اهللا بن جابر، وهو الشليل، بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن حزمية بن 
أبو عبد اهللا : ير بن قسر بن عبقر بن أمنار بن إراش، أبو عمرو، وقيلحرب بن علي بن مالك بن سعد بن نذ

إراش بن عمرو بن الغوث بن نبت، : وقال. البجلي، وقد اختلف النسابون يف جبيلة؛ فمنهم من جعلهم من اليمن
ار بن هو أمن: هم من نزار، وقال: وعمرو هذا هو أخو األزد، وهو قول الكليب وأكثر أهل النسب، ومنهم من قال

جبيلة بنت صعب بن علي بن : نسبوا إىل أمهم. نزار بن معد بن عدنان، وهو قول ابن إسحاق ومصعب، واهللا أعلم
  .سعد العشرية

أسلم جرير قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بأربعني يوماً، وكان حسن الصورة؛ قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
: " قومه، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا دخل عليه جرير فأكرمه وقالجرير يوسف هذه األمة، وهو سيد : عنه

  " .إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه 
القادسية وغريها، أثر عظيم، وكانت جبيلة متفرقة، فجمعهم عمر بن اخلطاب، وجعل : وكان له يف احلروب بالعراق

  .عليهم جريراً
بن مكارم املؤدب، أخربنا أبو القاسم نصر بن حممد بن صفوان، أخربنا  أخربنا األستاذ أبو منصور بن مكارم بن أمحد

أخربنا أبو الفرج حممد بن : أبو الربكات سعد بن حممد بن إدريس، واخلطيب أبو الفضل احلسن بن هبة اهللا، قال
حممد بن إياس  إدريس بن حممد بن إدريس، أخربنا أبو املنصور املظفر بن حممد الطوسي، أخربنا أبو زكريا يزيد بن

ملا : أخربت عن حممد بن محيد الرازي، عن سلمة، عن حممد بن إسحاق قال: بن القاسم األزدي املوصلي، قال
انتهت إىل عمر مصيبة أهل اجلسر، وقد عليه فلهم، قدم عليه جرير بن عبد اهللا من اليمن يف ركب من جبيلة، 

قد علمتم ما كان من : ن حليفاً هلم من األزد، فكلمهم وقالوعرفجة بن هرمثة، وكان عرفجة يومئذ سيد جبيلة، وكا
: املصيبة يف إخوانكم بالعراق، فسريوا إليهم، وأنا أخرج إليكم من كان منكم يف قبائل العرب وأمجعهم إليكم، قالوا

يلة، نفعل يا أمري املؤمن، فأخرج إليهم قيس كبة، وسحمة، وعرينة، من بين عامر بن صعصعة، وهذه بطون من جب
: كلموا أمري املؤمنني؛ فقالوا: وأمر عليهم عرفجة بن هرمثة، فغضب من ذلك جرير بن عبد اهللا، فقال لبجيلة

صدقوا يا أمري املؤمنني، لست منهم؛ : ما يقول هؤالء؟ قال: استعملت علينا رجالً ليس منا، فأرسل إىل عرفجة فقال
: منا فلحقنا ببجيلة، فبلغنا فيهم من السؤدد ما بلغك، فقال عمرلكين من األزد؛ كنا أصبنا يف اجلاهلية دماً يف قو
لست فاعالً وال سائراً معهم، فسار عرفجة إىل البصرة بعد أن : فقال. فاثبت على منزلتك؛ فدافعهم كما يدافعونك

لكوفة وسكنها، نزلت، وأمر عمر جريراً على جبيلة فسار هبم مكانه إىل العراق، وأقام جرير بالكوفة، وملا أتى علي ا
  .مات بالسراة: سار جرير عنها إىل قرقيسياء فمات هبا، وقيل

عبيد اهللا، واملنذر، وإبراهيم، وروى عنه قيس بن أيب حازم، والشعيب ومهام بن احلارث، وأبو : وروى عنه بنوه
  .وائل، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير، وغريهم

هم إىل حممد بن عيسى بن سورة السلمي، أخربنا أمحد بن منيع، أخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا وغري واحد بإسناد
ما : أخربنا معاوية بن عمرو األزدي، عن زائدة، عن بيان، عن قيس بن أيب حازم، عن جرير بن عبد اهللا، قال

  .حجبين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ أسلمت، وال رآين إال ضحك
هذا حديث : قال أبو عيسى. خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن جرير، مثلهورواه زائدة أيضاً، عن إمساعيل بن أيب 

  .حسن صحيح
إين ال أثبت على اخليل فصك رسول : وأرسله رسول اهللا إىل ذي اخللصة، وهي بيت فيه صنم خلثعم ليهدمها فقال



ومخسني راكباً من قومه، ، فخرج يف مائة " اللهم اجعله هادياً مهدياً : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صدره وقال
  .فأحرقها، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خليل أمحس ورجاهلا

أخربنا أبو الفضل اخلطيب، أخربنا أبو اخلطاب بن البطر، إجازة إن مل يكن مساعاً، أخربنا عبد اهللا بن عبيد اهللا املعلم، 
د، أخربنا حسني اجلعفي، عن زائدة، عن بيان البجلي، أخربنا احلسني احملاملي، أخربنا أمحد بن حممد بن حيىي بن سع

: خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة البدر، فقال: أخربنا جرير بن عبد اهللا، قال: عن قيس بن أيب حازم
  " .إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا، ال تضامون يف رؤيته " 

  .سنة أربع ومخسني، وكان خيضب بالصفرة: وتويف جرير سنة إحدى ومخسني، وقيل
  .أخرجه الثالثة

بفتح احلاء املهملة وكسر الزاي، ونذير : بفتح الشني املعجمة، وبالمني بينهما ياء حتتها نقطتان، وحزمية: الشليل
  .بفتح النون، وكسر الذال املعجمة

  جرير

انتهيت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال حريز، روى عنه أبو ليلى الكندي أنه: د ع جرير، أو أبو جرير، وقيل
  .وسلم وهو خيطب مبىن، فوضعت يدي على رحله فإذا مينرته جلد ضائنة

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  جري احلنفي

جري أن رجالً أتى النيب : د ع جري احلنفي، روى حديثه حكيم بن سلمة، فقال عن رجل من بين حنيفة يقال له
يا رسول اهللا، إين رمبا أكون يف الصالة، فتقع يدي على فرجي، فقال النيب صلى اهللا : فقال صلى اهللا عليه وسلم

  " .وأنا رمبا كان ذلك، امض يف صالتك : " عليه وسلم
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .هو والد حناز بن جري احلنفي: بضم اجليم وبالراء؛ ذكره األمري ابن ماكوال وقال: جري
  .احلاء املهملة والزايبالنون و: حناز

  .جري بن عمرو العذري

جرو، وحديثه أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فكتب له كتاباً : جرير وقيل: د ع جري بن عمرو العذري، وقيل
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم يف جرو، وأخرجه أبو عمر يف جزء" ليس عليهم أن حيشروا أو يعشروا " 

  جري

بالزاي، غري منسوب، حديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الضب، والسبع، جزي، : ويقال. ب جري
  .وليس إسناده بقائم، يدور على عبد الكرمي بن أيب أمية. والثعلب، وخشاش األرض

  .أخرجه أبو عمر



  باب اجليم والزاي والسني

  جزء بن أنس السلمي

  .س جزء بن أنس السلمي، أخرجه ابن أيب عاصم يف الصحابة
نا أبو موسى حممد بن أيب بكر بن أيب عيسى املديين كتابة، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أبو القاسم بن أيب بكر أخرب

بن أيب علي، أخربنا أبو بكر القباب، أخربنا ابن أيب عاصم، أخربنا حممد بن سنان، حدثنا إسحاق بن إدريس، أخربنا 
أدركت أيب وجدي، ويف أيديهم كتاب من رسول اهللا : سلمي قالنائل بن مطرف بن عبد الرمحن بن جزء بن أنس ال

صلى اهللا عليه وسلم، وزعم نائل أن الكتاب عندهم اليوم، وكتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لرزين بن أنس، 
فذكر احلديث، : هذا الكتاب من حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لرزين بن أنس وقال: وهو عم جده، وفيه

  .هذا الكتاب لرزين، وال مدخل جلزء فيه: قالو
  .أخرجه أبو موسى

  جزء بن احلدرجان

له وألبيه وألخيه قداد صحبة، قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم طالباً لدية . د ع جزء بن احلدرجان، بن مالك
  .أخيه وثأره

حدثين أيب، عن أبيه هاشم عن : الروى هشام بن حممد بن هاشم بن جزء بن عبد الرمحن بن جزء بن احلدرجان، ق
: أبيه جزء، عن جده عبد الرمحن، عن أبيه جزء بن احلدرجان، وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وفد أخي قداد بن احلدرجان على النيب صلى اهللا عليه وسلم من اليمن، من موضع يقال له القنوىن، بسروات 
لطاعة من أهل بيته، وهم إذ ذاك ستمائة بيت ممن أطاع احلدرجان، وآمن مبحمد األزد، بإميانه وإميان من أعطى ا

أنا مؤمن، فلم يقبلوا منه، وقتلوه يف : صلى اهللا عليه وسلم، فلقيه سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال هلم قداد
ري، فنزلت على النيب صلى فبلغنا ذلك فخرجت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته، وطلبت ثأ: الليل قال

اآلية، فأعطاين النيب ألف دينار دية أخي، وأمر يل " . يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا " اهللا عليه وسلم 
مبائة ناقة محراء، وعقد له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على سرية من سرايا املسلمني، فخرجت إىل حي حامت 

رياً، وأسرت أربعني امرأة من حي حامت، فأتيت بالنسوة، فهداهن اهللا سبحانه إىل اإلسالم، طيء، وغنمت غنماً كث
  .وزوجهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جزء السدوسي

جرو، باجليم : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتمر من متر اليمامة، وقيل: ب جزء السدوسي مث اليمامي، قال
  .والراء وآخره واو، وقد تقدم

  جزء بن عمرو العذري



أخرجه . جزأ، قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فكتب له كتاباً: جرو، ويقال: ب جزء بن عمرو العذري، ويقال
  .أبو عمر هاهنا خمتصراً، وأخرجه ابن منده وأبو نعيم يف جر بالراء والوا، وقد تقدم

  جزء بن مالك

استشهد يوم اليمامة، ذكره موسى بن عقبة هكذا، وقال . جزء بن مالك بن عامر من بين جحجىب، أنصاري ب ع
هو ممن شهد أحداً وقد تقدم الكالم عليه مستوىف يف : احلر بن مالك، بضم احلاء املهملة وبالراء، وقال: الطربي
  .جرو

  .أخرجه أبو نعيم وأبو عمر

  جزء

  .أهل الشام د ع جزء، غري منسوب، عداد يف
يا رسول اهللا، إن أهلي يعصوين، فيم : جزء، قال: روى معاوية بن صاحل، عن أسد بن وداعة، عن رجل يقال له

  .فإن عاقبت فعاقب بقدر الذنب، واتق الوجه: تغفر، قال: تغفر، مث عاد الثانية، فقال: أعاقبهم؟ قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جزي

  .جري، بضم اجليم وبالراء، وقد تقدم حديثه يف الضب: وقيل. كسورة وآخره ياءب جزي، باجليم والزاي امل
  .أخرجه ههنا أبو عمر

  جزي أبو خزمية السلمي

قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكساه بردين، روى . األسلمي: ب د ع جزي، أبو خزمية السلمي، وقيل
ي، عنه، أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بأسري كان عنده من حديثه ابنه عبد اهللا بن جزي، عن أخيه حيان بن جز

صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانوا أسروه، وهم مشركون، مث أسلموا، فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم بذلك األسري، فكسا جزياً بردين وأسلم جزي

  .أخرجه الثالثة
بعد اجليم املفتوحة زاي : ولون بكسر اجليم، وأصحاب العربية يقولونأصحاب احلديث يق: قال الدارقطين: جزي

بكسر اجليم وسكون الزاي، وباجلملة فهذه األمساء : جزي بفتح اجليم وكسر الزاي، وقيل: ومهزة، وقال عبد الغين
  .كلها قد اختلف العلماء فيها اختالفاً كثرياً على ما ذكرناه

  جزي بن معاوية



حصني بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس، وهو احلارث بن عمرو بن كعب بن ب جزي بن معاوية بن 
  .سعد بن زيد مناة بن متيم التميمي السعدي، عن األحنف بن قيس

  .ال تصح له صحبة، وكان عامالً لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على األهواز: له صحبة، وقيل: قيل
  .زء، آخره مهزة، واهللا أعلمفيه ج: أخرجه أبو عمر هكذا، وقيل

  جسر بن وهب

أما جسر، بكسر اجليم وبالسني املهملة، فهو جسر بن وهب بن سلمة األزدي، روى عن : جسر، قال ابن ماكوال
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثاً تفرد بروايته أوالده عنه

  باب اجليم والشني املعجمة

  جشيب

  .عن ابن جشيب عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم د ع جشيب، جمهول، روى جهضم بن عثمان،
  " .من سلمى بامسي يرجو بركيت وميين، غدت عليه الربكة وراحت إىل يوم القيامة : " قال

ال أدري جشيب صحايب أو أدرك أم ال؟ : وهو تابعي قدمي، يروي عن أيب الدرداء، وهو محصي، قال ابن أيب عاصم
. "  

  .عيمأخرجه ابن منده وأبو ن

  جشيش الديلمي

جشيش الديلمي، هو ممن كاتبه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قتل األسود العنسي باليمن، فاتفق مع فريوز وداذويه 
  .على قتله، فقتلوه، ذكره الطربي

وأما : أما خشيش، بضم اخلاء املعجمة وشني معجمة مكررة مصغر، وذكر مجاعة، مث قال: قال األمري أبو نصر
ل الذي قبله سواء، إال أن أوله جيم، فهو جشيش الديلمي، كان يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جشيش مث

  .باليمن، وأعان على قتل األسود العنسي

  اجلشيش الكندي

  .د ع اجلشيش الكندي، يرد نسبه يف اجلفشيش باجليم، إن شاء اهللا تعاىل
قام اجلشيش الكندي إىل النيب صلى اهللا عليه : املسيب قال كذا أورده ابن شاهني، روى سعيد بن: قال أبو موسى
ال نفقو أمنا وال ننتفي من أبينا؛ : يا رسول اهللا، ألست منا؟ قاهلا ثالثاً، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وسلم فقال

ن مضر كنانة، مججمة هذا احلي م: " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، قال" أنا من ولد النضر بن كنانة 
  .وكاهله الذي ينهض به متيم وأسد، وفرساهنا وحنومها قيس

كذا أورده يف هذا احلديث، وهو غلط، وإمنا هو جفشيش أو حفشيش أو خفشيش، وكل هذه تصحيفات، 



  .والصحيح منها واحد
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  باب اجليم والعني املهملة

  جعال

إنه يف عديد بين سواد : الثعليب، وقيل: الضمري، ويقال: اقة الغفاري، وقيلجعيل بن سر: ب د ع س جعال، وقيل
من بين سلمة، وهو أخو عوف، من أهل الصفة وفقراء املسلمني، أسلم قدمياً، وشهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .وسلم ووكله إىل إميانهأحداً، وأصيبت عينه يوم قريظة، وكان دميماً قبيح الوجه، أثىن عليه النيب صلى اهللا عليه 
أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي، بإسناده إىل يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق، حدثين حممد بن إبراهيم بن 

أعطيت األقرع بن حابس، وعيينة بن حصن مائة من اإلبل، وتركت : " احلارث التيمي أن قائالً قال لرسول اهللا
والذي نفسي بيده جلعيل خري من طالع األرض مثل عيينة واألقرع، : " وسلم جعيالً، فقال النيب صلى اهللا عليه

  " .ولكين تألفتهما ليسلما، ووكلت جعيالً إىل إسالمه 
  .جعيل: جعال، وابن إسحاق يقول: غري ابن إسحاق يقول فيه: قال أبو عمر

ناده أن النيب صلى اهللا عليه وروى بإس. جعال الضمري: أخرجه الثالثة، وأخرجه أبو موسى على ابن منده فقال
وسلم غزا بين املصطلق من خزاعة، يف شعبان من سنة ست، واستحلف على املدينة جعاالً الضمري، وروى عنه 

؟ وقد أوردوا جعيل بن سراقة " أو ليس الدهر كله غداً : " أخوه عوف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .زدي ذكره بالفاء وتشديدها، واألشهر بالعنيالضمري، ولعله هذا، صغر امسه؛ إال أن األ

جعال، فال وجه : وقيل: قول أيب موسى، ولعله جعال، عجب منه، فإنه هو هو، وقد أخرجه ابن منده، فقال: قلت
  .الستدراكه عليه، وأما جفال فهو تصحيف

  جعال آخر

أم ال؟ وروى بإسناده عن جماهد،  ال أدري هو ذاك املتقدم: أخرجه أبو موسى على ابن منده، وقال: س جعال آخر
يا رسول اهللا، أرأيت إن قالت بني يديك حىت : جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: عن ابن عمر قال

فكيف وأنا مننت الريح، أسود اللون، خسيس يف : ، قال" نعم : " أقتل، يدخلين ريب عز وجل اجلنة وال حيقرين؟ قال
اآلن طيب اهللا رحيك، يا : " فاستشهد، فمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ومضى، فقاتل،! العشرية

  " .جعال، وبيض وجهك 
هذا غري األول؛ ألن األول قد روي عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهذا قتل يف عهد رسول اهللا صلى : قلت

  .اهللا عليه وسلم فهو غريه

  جعدة بن خالد بن الصمة اجلشمي



  .ع جعدة بن خالد بن الصمة اجلشمي، من بين جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن، حديثه يف البصرينيب د 
أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا حممد بن جعفر، 

اهللا عليه وسلم ورأى رجالً مسيناً، فجعل  مسعت رسول اهللا صلى: أخربنا شعبة، عن أيب إسرائيل، عن جعدة، قال
  " .لو كان هذا يف غري هذا لكان خرياً لك : " النيب يومي بيده إىل بطنه، ويقول

يا رسول اهللا، إن هذا أراد أن : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأتى برجل فقيل: " وهبذا اإلسناد قال جعدة
  " .لن تراع لن تراع، لو أردت ذلك مل يسلطك اهللا عليه : " ليه وسلميقتلك، فقال له رسول اهللا صلى اهللا ع

  .أخرجه الثالثة

  جعدة بن هانئ احلضرمي

د ع جعدة بن هانئ احلضرمي، جاهلي، عداده يف أهل محص، روى ابن عائد، عن املقدام الكندي، وجعدة بن 
راين باملدينة يدعوه إىل اإلسالم، فإن أىب عليه هانئ، وأيب عتبة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث عمر إىل رجل نص

  .يقسم ماله نصفني، فأتاه، فقسمه
  .كذلك أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جعدة بن هبرية األشجعي

  .ب جعدة بن هبرية األشجعي كويف
النيب  روى حديثه عبد اهللا بن إدريس بن يزيد بن عبد الرمحن األودي، وداود بن يزيد األودي، عن أبيه، عنه، عن

  " .خري الناس قرين : " صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
أخرجه أبو عمر، وأخرج أيضاً جعدة بن هبرية املخزومي، وجعل هذا غريه، وغالب الظن أنه هو؛ ألن هذا احلديث 
ى قد رواه عبد اهللا بن إدريس بن يزيد، وداود بن يزيد، عن أبيهما، عن جدمها، عن جعدة بن هبرية املخزومي، عل

  .ما يأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل

  جعدة بن هبرية بن أيب وهب

ب د ع جعدة بن هبرية بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم القرشي املخزومي، وأمه أم هانئ بنت 
  .أيب طالب؛ قاله أبو عمر

  .، ويوسفجعدة، وهانئ: ولدت أم هانئ بنت أيب طالب من هبرية ثالثة بنني: وقال أبو عبيدة
  .ولدت أم هانئ هلبرية أربعة بنني، أحدهم جعدة: وقال الزبري

  .جعدة بن هبرية، ويل خراسان لعلي رضي اهللا عنه، هو ابن أخته؛ أمه أم هانئ بنت أيب طالب: وقال هشام الكليب
  "الطويل : " ئلإن جعدة هو القا: جعدة بن هبرية بن أيب وهب ابن بنت أم هانئ؛ وقيل: وقال ابن منده وأبو نعيم

  ومن هاشم أمي خلري قبيل... أيب من بين خمزوم إن كنت سائالً 
  كخايل علي ذي الندى وعقيل؟... فمن ذا الذي يبأى علي خباله 

  .روى عنه جماهد ويزيد، عن عبد الرمحن األودي؛ وسعيد بن عالقة؛ وسكن الكوفة، وقد اختلف يف صحبته



أخربنا أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفي، أخربنا أبو القاسم بن حممد  أخربنا حيىي بن حممود بن سعد إجازة،
الذكواين، أخربنا أبو بكر القباب، أخربنا أبو بكر بن الضحاك بن خملد، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة عن عبد اهللا بن 

خري الناس قرين؛ مث " لم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: إدريس، عن أبيه، عن جده، عن جعدة بن هبرية، قال
  .أخرجه الثالثة" . الذي يلوهنم؛ مث الذين يلوهنم، مث اآلخر أرادأ 

قول ابن منده وأيب نعيم إن جعدة هو ابن بنت أم هانئ، هذا وهم منهما، وليس بابن ابنتها، إمنا هو ابنها ال : قلت
  .مغري؛ على أن أبا نعيم يتبع ابن منده كثرياً يف أوهامه، واهللا أعل

  جعشم اخلري بن خليبة

  .ب جعشم اخلري بن خليبة بن شاجي بن مؤهب بن أسد بن جعشم بن حرمي بن الصدف الصديف احلرميي
بايع حتت الشجرة، وكساه النيب صلى اهللا عليه وسلم قميصه ونعليه، وأعطاه من شعره، وتزوج جعشم آمنة بنت 

مالك يف الردة، بعد قتل عكاشة، وذكره أبو سعيد بن يونس طليق بن سفيان بن أمية بن عبد مشس، قتله الشريد بن 
إنه شهد فتح مصر؛ فعلى هذا ال يكون قد قتل يف قتال أهل الردة، ويؤيد قول ابن يونس أن : كما ذكرناه، وقال

له،  فتزوج آمنة بنت طليق قبل الشريد بن مالك؛ فجعل الشريد زوجاً هلا، ومل جيعله قاتالً: ابن ماكوال قال يف امسه
  .واهللا أعلم

  .أخرجه أبو عمر
  .بضم احلاء املهملة، وفتح الراء: حرمي

  جعفر بن أيب احلكم

روى احلماين، عن عبد اهللا بن . ع س جعفر بن أيب احلكم، ذكره احلماين وحممد بن عثمان بن أيب شيبة يف الوحدان
مه يا : نا آكل من ههنا وههنا، فقالرآين جعفر بن أيب احلكم، وأ: جعفر املخرمي، عن عبد احلكم بن صهيب قال

  .ابن أخي، هكذا يأكل الشيطان، إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أكل مل تعد يده ما بني يديه
  .رآين احلكم، يعين ابن رافع، فذكر حنوه: ورواه النعمان بن شبل، عن املخرمي، عن عبد احلكم، عن جعفر قال

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  بن الزبري بن العوام جعفر

روى إبراهيم بن العالء، عن إمساعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، . د ع جعفر بن الزبري بن العوم، أخو عبد اهللا
وهو وهم، والصواب ما روى أبو . أن عبد اهللا بن الزبري، وجعفر بن الزبري بايعا النيب صلى اهللا عليه وسلم. عن أبيه

رمحن وغريمها، عن ابن عياش، عن هشام، عن عروة أن عبد اهللا بن الزبري وعبد اهللا بن اليمان وسليمان بن عبد ال
  .جعفر بايعا النيب صلى اهللا عليه وسلم ومها ابنا ست

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  جعفر أبو زمعة البلوي



: جعفر، وقيل: فقيل جعفر أبو زمعة البلوي، ممن بايع حتت الشجرة بيعة الرضوان، سكن مصر، اختلف يف امسه،
  .ذكره أبو موسى يف عبد، ومل يذكره يف جعفر. عبد

  جعفر بن أيب سفيان

وأمه . ب د ع جعفر بن أيب سفيان بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم، واسم أيب سفيان املعرية، وهو بكنيته أشهر
عليه وسلم شهد معه حنيناً، وبقي إىل  مجانة بنت أيب طالب بن عبد املطلب، ذكر الواقدي، أنه أدرك النيب صلى اهللا

وهذا وهم؛ ألن الذي شهد حنيناً هو أبو سفيان، ومل يشهدها : أيام معاوية، وتويف أوسط أيامه، وقال أبو نعيم
  .جعفر

  جعفر بن أيب طالب

ب د ع جعفر بن أيب طالب، واسم أيب طالب عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي 
هلامشي، ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخو علي بن أيب طالب ألبويه، وهو جعفر الطيار، وكان أشبه ا

  .الناس برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلقاً وخلقاً، أسلم بعد إسالم أخيه علي بقليل
لي عن ميينه، فقال جلعفر رضي روي أن أبا طالب رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلياً رضي اهللا عنه يصليان، وع

أسلم بعد واحد وثالثني إنساناً، وكان هو الثاين : ، قيل" صل جناح ابن عمك، وصل عن يساره : " اهللا عنه
  .هجرة إىل احلبشة، وهجرة إىل املدينة: والثالثني؛ قاله ابن إسحاق، وله هجرتان

، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسميه، أبا روى عنه ابنه عبد اهللا، وأبو موسى األشعري؛ وعمرو بن العاص
وكان أسن من علي بعشر سنني، وأخوه عقيل أسن منه بعشر سنني، وأخوهم طالب أسن من عقيل بعشر . املساكني

سنني، وملا هاجر إىل احلبشة أقام هبا عند النجاشي إىل أن قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني فتح خيرب، 
ما أدري بأيهما أنا أشد فرحاً، بقدوم جعفر : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واعتنقه، وقبل بني عينيه، وقالفتلقاه 

  .أم بفتح خيرب؟ وأنزله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل جنب املسجد
أخربنا عبد . شارحدثنا حممد بن ب: أخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا، وغري واحد، قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى، قال

وال ركب املطايا، وال . ما احتذى النعال: الوهاب الثقفي، أخربنا خالد احلذار، عن عكرمة، عن أيب هريرة، قال
  .ركب الكور بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفضل من جعفر

بد الرمحن، عن أبيه عن أخربنا عبد اهللا بن جعفر، عن العالء بن ع. وأخربنا أبو عيسى، أخربنا علي بن حجر: قال
  " .رأيت جعفر يطري يف اجلنة مع املالئكة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة، قال

حدثنا حمرز بن سلمة، : أخربنا حيىي بن حممود بن سعد إجازة بإسناده إىل أيب بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك، قال
بد اهللا بن اهلاد، وحممد بن نافع بن عجري، عن أبيه، عن علي بن أيب أخربنا عبد العزيز بن حممد، عن يزيد بن ع
وأما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي، وأنت من عتريت اليت أنا منها : " طالب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .ويف احلديث قصة" . 
ين أيب، أخربنا أبو نعيم، هو الفضل بن أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدث

قال رسول اهللا : مسعت علياً يقول: مسعت عبد اهللا بن مليل، قال: دكني، أخربنا فطر، عن كثري بن نافع النواء قال
محزة، : مل يكن قبلي نيب إال قد أعطى سبعة رفقاء جنباء وزراء، وإين أعطيت أربعة عشر: " صلى اهللا عليه وسلم



  " .وحسن، وحسني، وأبو بكر، وعمر، واملقداد، وحذيفة، وسلمان، وعمار وبالل  وجعفر، وعلي،
أخربنا غري واحد بإسنادهم، عن حممد بن إمساعيل، أخربنا أمحد بن أيب بكر؛ أخربنا حممد بن إبراهيم بن دينار أبو 

أللصق بطين باحلصباء من إن كنت : " عبد اهللا اجلهين، عن ابن أيب ذئب، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة، قال
اجلوع، وإن كنت ألستقرئ الرجل اآلية، وهي معي، كي ينقلب يب، فيطعمين، وكان أخري الناس للمسكني جعفر 

بن أيب طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان يف بيته حىت إن كان ليخرج إلينا العكة اليت ليس فيها شيء، فنشقها، 
.فنعلق ما فيها   "  

حدثين حممد : فر عبيد اهللا بن أمحد بن علي البغدادي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، قالأخربنا أبو جع
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عمرة القضاء املدينة، يف ذي احلجة فأقام باملدينة : بن جعفر بن الزبري، قال

فاقتتل الناس قتاالً شديداً : بن جعفر، عن عروة، قالوأخربنا حممد : حىت بعث إىل مؤتة، يف مجادى سنة مثان، قال
  .حىت قتل زيد بن حارثة، مث أخذ الراية جعفر، فقاتل هبا حىت قتل

حدثين أيب الذي أرضعين، : حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه، قال: وأخربنا ابن إسحاق قال: قال
لكأين أنظر إىل جعفر بن أيب طالب يوم مؤتة، حني اقتحم عن فرس له واهللا : " وكان أحد بين مرة بن عوف، قال

  .فهو أول من عقر يف اإلسالم: قال ابن إسحاق. شقراء، فعقرها مث تقدم، فقاتل حىت قتل
أبدله اهللا جناحني يطري هبما : " وملا قاتل جعفر قطعت يداه والراية معه، مل يلقها؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: وملا قتل وجد به بضع وسبعون جراحة ما بني ضربة بسيف، وطعنة برمح، كلها فيما أقبل من بدنه وقيل" اجلنة  يف
  .بضع ومخسون، واألول أصح

أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل : فلما أصيب القوم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما بلغين: قال ابن إسحاق
ذها جعفر فقاتل هبا حىت قتل شهيداً، مث صمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت هبا حىت قتل شهيداً، مث أخ

أخذها عبد اهللا بن رواحة : " تغريت وجوه األنصار، وظنوا أنه قد كان يف عبد اهللا بن رواحة ما يكرهون، مث قال
 سرير عبد اهللا ازوراراً عن ، فرأيت يف" فقاتل هبا حىت قتل شهيداً، مث قال لقد رفعوا يف اجلنة على سرر من ذهب 

  .مضيا وتردد عبد اهللا بعض التردد مث مضى: عم هذا؟ فقيل يل: سريري صاحبيه، فقلت
وحدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن أم عيسى، عن أم جعفر بنت جعفر : قال ابن إسحاق

يب جعفر وأصحابه دخل علي رسول اهللا صلى اهللا ملا أص: بن أيب طالب، عن جدهتا أمساء بنت عميس أهنا قالت
ائتيين : " عليه وسلم وقد عجنت عجينيت، وغسلت بين ودهنتهم ونظفتهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا، بأيب وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر : ، فأتيته هبم، فشمهم ودمعت عيناه، فقلت" ببين جعفر 
، فقمت أصيح وأمجع النساء، ورجع رسول اهللا صلى اهللا عليه " نعم، أصيبوا هذا اليوم : " وأصحابه شيء؟ قال
  " .ال تغفلوا آل جعفر فإهنم قد شغلوا : " وسلم إىل أهله، فقال

ملا أتى وفاة جعفر عرفنا يف وجه : قالت: حدثين عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: قال ابن إسحاق
  .اهللا عليه وسلم احلزنرسول اهللا صلى 

وروي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أتاه نعي جعفر، دخل على امرأته أمساء بنت عميس، فعزاها، فيه 
على مثل جعفر فلتبك : " واعماه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ودخلت فاطمة وهي تبكي وتقول

  " .البواكي 
ربيل، فأخربه أن اهللا قد جعل جلعفر جناحني مضرجني بالدم يطري هبما مع ودخله من ذلك هم شديد حىت أتاه ج



  .املالئكة
كان عمر بن : حبق جعفر، إال أعطاين، وقال: كنت إذا سألت علياً شيئاً فمنعين، وقلت له: وقال عبد اهللا بن جعفر

  .السالم عليك يا ابن ذي اجلناحني: اخلطاب إذا رأى عبد اهللا بن جعفر، قال
  .عمر جعفر ملا قتل إحدى وأربعني سنة، وقيل غري ذلكوكان 

  .أخرجه الثالثة

  جعفر العبدي

  .س جعفر العبدي، ذكره العسكري علي بن سعيد يف الصحابة
ويل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى حديثه ليث بن أيب سليم، عن زيد، عن جعفر العبدي، قال

  " .ن يف اجلنة وفالن يف النار فال: للمتألني من أميت الذي يقولون
  .أخرجه أبو موسى

  جعفر بن حممد بن مسلمة

جعفر بن حممد بن : مسعت عبد اهللا بن سليمان بن األشعث يقول: س جعفر بن حممد بن مسلمة، قال ابن شاهني
  .مسلمة صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهد فتح مكة واملشاهد بعد

  .أخرجه أبو موسى

  جعفي

  .بضم اجليم وآخر ياءب جعفي، 
جعفي بن سعد العشرية، وهو من مذحج، كان وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : ذكره ابن أيب حامت، فقال

  .كذا قال عن أبيه.. وفد جعف يف األيام اليت تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها
  .أخرجه أبو عمر

سعد العشرية مات قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم بدهر طويل؛ وهذا من أغرب ما يقوله عامل؛ فإن جعفي بن : قلت
فإن بعض من صحب النيب من جعفي بينه وبني جعفي ما يزيد على عشرة آباء، والذي أظنه أنه رأى وفد جعفي، 

فظنه اسم رجل منسوب إىل جعف، فظن أن جعفاً هو االسم، وأن جعفياً زيدت الياء فيه للنسبة، ولو علم أن جعفياً 
  .و االسم، وأنه قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم، مل جيعله صحابياًه

  جعونة بن زياد الشين

  " .ال بد من العريف والعريف يف النار : " د ع جعونة بن زياد الشين، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  جعيل بن زياد األشجعي

هكذا نسبه ابن منده، وأما أبو .. جعال، وقد تقدم: كويف له صحبة، وقيل فيه. شجعيب د ع جعيل بن زياد األ
  .جعيل األشجعي: عمر وأبو نعيم فلم ينسباه؛ بل قاال

: روى عنه عبد اهللا بن أيب اجلعد أخو سامل، أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم قال
نا زيد بن احلباب، أخربنا رافع بن سلمة بن زياد بن أيب اجلعد، حدثين عبد اهللا بن أيب حدثنا احلسن بن علي، أخرب

خرجت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض غزواته، وأنا على فرس عجفاء : " اجلعد، عن جعيل األشجعي، قال
يا : ، فقلت" صاحب الفرس  سر يا: " ضعيفة، فكنت يف آخر الناس، فلحقين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

، فلقد رأيتين ما " اللهم بارك له فيها : " فرفع خمفقة كانت معه، فضرهبا هبا، وقال: رسول اهللا، عجفاء ضعيفة، قال
  .أملك رأسها قدام القوم، ولقد بعت من بطنها باثين عشر ألفاً

  .أخرجه الثالثة
كون الياء املعجمة باثنتني من حتتها، فهو جعيل األشجعي، أما جعيل، بضم اجليم وفتح العني، وس: قال ابن ماكوال

  .مجيل، وهو تصحيف: وقيل: قال. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  جعيل بن سراقة الضمري

جعال، وهو من أهل الصفة، وقد تقدم : الغفاري، أخو عوف، وقيل: ب د ع جعيل بن سراقة الضمري، وقيل
  .ذكره يف جعال
  .أخرجه الثالثة

  جعيل

حفر : س جعيل مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم عمراً، روى عروة بن الزبري، عن عبد اهللا بن كعب بن مالك، قال
النيب صلى اهللا عليه وسلم اخلندق قسم الناس، وكان هو يعمل معهم، وكان فيهم رجل كان امسه جعيالً، فسماه 

  "الرجز " : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمراً، وارجتز بعضهم فقال
  وكان للبائس يوماً ظهرا... مساه من بعد جعيل عمراً 

  .ظهرا: ظهراً، قال معهم: عمرا، وإذا قالوا: عمرا، قال: ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قالوا
  .أخرجه أبو موسى

  باب اجليم والفاء

  جفشيش بن النعمان الكندي

  .هو حضرمي يكىن أبا اخلري: واحلاء واخلاء، وقيل ب د ع جفشيش بن النعمان الكندي، يقال فيه باجليم
وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع األشعث بن قيس الكندي، يف وفد كندة، وهو الذي قال للنيب صلى اهللا عليه 

  .ثةومل ينسبه أحد من الثال" ال نفقو أمنا وال ننتفي من أبينا؛ حنن من ولد النضر بن كنانة : " أنت منا، فقال: وسلم



هو معدان، وهو اجلفشيش بن األسود بن معدي كرب بن مثامة بن األسود بن عبد اهللا بن : وقال هشام الكليب
احلارث الوالدة بن عمرو بن معاوية بن احلارث األكرب بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية، وهو كندة، الكندي، 

إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فجعل اليمني على إن اجلفشيش لقب له، وهو الذي خاصمه رجل يف أرض : وقيل
دعه؛ فإنه إن : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يا رسول اهللا، إن حلف دفعت إليه أرضي: أحدمها، فقال

  " .حلف كاذباً مل يغفر اهللا له 

اجلفشيش، خصومة  :كان بني رجل منا ورجل من احلضرميني، يقال له: ورواه الشعيب عن األشعث بن قيس، قال
: ، هكذا رواه أبو عمر، فقال" شهودك وإال حلف لك : " يف أرض، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

الشعيب عن األشعث، والشعيب مل يرو عن اجلفشيش، والصحيح ما أخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا وغري واحد، قالوا 
حدثنا قتيبة، أخربنا أبو األحوص، عن مساك بن حرب، عن : لبإسنادهم إىل حممد بن عيسى بن سورة السلمي، قا

جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : " علقمة بن وائل، عن أبيه، قال
هي أرضي، ويف يدي، ليس له : يا رسول اهللا، إن هذا غلبين على أرض يل كانت يف يدي، فقال الكندي: احلضرمي
يا رسول : ، قال" فلك ميينه : " ال، قال: ؟ قال" ألك بينه : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم للحضرمي فيها حق،

، فانطلق " ليس لك منه إال ذلك : " اهللا، إن الرجل فاجر؛ ال يبايل ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، قال
لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقني اهللا وهو "  :الرجل ليحلف له، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أدبر

إنه احلفشيش باحلاء، وهو وهم، وقد قاله : وقال بعض الناس: وهذا حديث صحيح، قال أبو نعيم" . عنه معرض 
  .أبو عمر مثل قول ابن منده

  جفينة اجلهين

ليه كتاباً، فرقع به دلوه، فقالت له النهدي، روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب إ: وقيل. ب د ع جفينة اجلهين
فأخذ كل قليل وكثري هو له، مث جاء بعد مسلماً، . عمدت إىل كتاب سيد العرب، فرقعت به دلوك، فهرب: ابنته

  .أخرجه الثالثة" . انظر ما وجدت من متاعك قبل قسمة السهام، فخذه : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  باب اجليم والالم

  سويداجلالس بن 

ب د ع اجلالس بن سويد بن الصامت بن خالد بن عطية بن خوط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
  .األوس األنصاري األوسي، مث من بين عمرو بن عوف، له صحبة، وله ذكر يف املغازي

مبكة،  روى أبو صاحل، عن ابن عباس أن احلارث بن سويد بن الصامت رجع عن اإلسالم يف عشرة رهط، فلحقوا
فندم احلارث بن سويد، فرجع، حىت إذا كان قريباً من املدينة، أرسل إىل أخيه جالس بن سويد أين قد ندمت على ما 

صنعت، فسل يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 األرض؟ فأتى اجلالس النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه خبرب وسلم فهل يل من توبة إن رجعت وإال ذهبت يف

فأرسل اجلالس إىل أخيه، " إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا : " احلارث وندامته وشهادته، فأنزل اهللا تعاىل



النيب صلى اهللا فأقبل إىل املدينة، واعتذر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتاب إىل اهللا تعاىل من صنيعه، فقبل 
  .عليه وسلم عذره

وكان اجلالس منافقاً، فتاب، وحسنت توبته، وقصته مع عمري بن سعد مشهورة يف التفاسري، وهي أنه ختلف عن 
واهللا إن كان حممد صادقاً لنحن شر : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف تبوك، وكان يثبط الناس عن اخلروج، فقال

بن سعد حتته، كان عمري يتيماً يف حجره ال مال له، وكان يكفله، وحيسن إليه، فسمعه  من احلمري، وكانت أم عمري
يا جالس، لقد كنت أحب الناس إيل، وأحسنهم عندي يداً، وأعزهم علي، ولقد قلت : يقول هذه الكلمة، فقال

اجلالس، فبعث النيب مقالة لئن ذكرهتا ألفضحنك، ولئن كتمتها ألهلكن، فذكر للنيب صلى اهللا عليه وسلم مقالة 
صلى اهللا عليه وسلم إىل اجلالس، فسأله عمه قال عمري، فحلف باهللا ما تكلم به وإن عمرياً لكاذب، وعمري حاضر، 

اللهم أنزل على رسولك بيان ما تكلمت به، فأنزل اهللا : فقام عمري من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول
اآلية، فتاب بعد ذلك اجلالس، واعترف بذنبه، وحسنت توبته، ومل ينزع عن خري  "ولقد قالوا كلمة الكفر : " تعاىل

  .كان يصنعه إىل عمري، فكان ذلك مما عرفت به توبته
  .أخرجه الثالثة

إن احلارث بن اجلالس بن الصامت، وليس بصحيح، وإمنا هو أخو : وقال ابن منده، عن أيب صاحل، عن ابن عباس
احلارث بن سويد، وذكره غريمها كذلك، واهللا : ابن منده وأبو نعيم يف احلارث، فقاالاجلالس بن سويد؛ ذكر ذلك 

  .أعلم

  اجلالس بن صليت

د ع اجلالس بن صليت الريبوعي، أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن الوضوء، روت عنه ابنته أم منقذ أنه 
  .ة جتزئ، وثنتان، ورأيته توضأ ثالثاً ثالثاًواحد: أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن الوضوء، فقال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  اجلالس بن عمرو

روى حديثه زيد بن هالل بن قطبة الكندي، عن أبيه، عن جالس بن عمرو الكندي . س اجلالس بن عمرو الكندي
: الرجوع إىل بالد قومنا، قلناوفدت يف نفر من قومي بين كندة، على النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما أردنا : " قال

إن لكل ساع غاية، وغاية ابن آدم املوت، فعليكم بذلك اهللا؛ فإنه يسهلكم ويرغبكم يف : " يا نيب اهللا، أوصنا، قال
  " .اآلخرة 

  .علي بن قرين، وهو راوي احلديث، ضعيف: أخرجه أبو موسى بإسناده، وقال

  جليبيب

يل، وهو أنصاري، له ذكر يف حديث أيب برزة األسلمي يف إنكاح ب د ع جليبيب، بضم اجليم، على وزن قنيد
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابنة رجل من األنصار، وكان قصرياً دميماً، فكأن األنصاري أبا اجلارية وامرأته 

 مؤمنة إذا وما كان ملؤمن وال: " كرها ذلك، فسمعت اجلارية مبا أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتلت قول اهللا



رضيت، وسلمت ملا يرضى يل به رسول اهللا صلى : وقالت" قضى اهللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم 
ز فكانت من " اللهم اصبب عليها اخلري صباً، وال جتعل عيشها كداً : " اهللا عليه وسلم، فدعا هلا رسول اهللا، وقال

  .أكثر األنصار نفقة وماالً
هللا بن أمحد اخلطيب بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، أخربنا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن كنانة بن نعيم أخربنا عبد ا

: " العدوي، عن أيب برزة األسلمي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف مغزى له، فلما فرغ من القتال، قال
، فوجدوه عند سبعة قد قتلهم، " لكين أفقد جليبيباً : " النفقد واهللا فالناً وفالناً، ق: ؟ قالوا" هل تفقدون من أحد 

، حىت قاهلا مرتني أو " قتل سبعة مث قتلوه، هذا مين وأنا منه : " مث قتلوه، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخرب فقال
كان له سرير إىل ثالثاً، مث قال بذراعية فبسطهما، فوضع على ذراعي النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت حفر له، فما 

ذراعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت دفن، وما ذكر غسالً، ورواه ديلم بن غزوان، عن ثابت، عن أنس، 
  .أخرجه الثالثة. وهو وهم

  جليحة بن عبد اهللا

له د ع جليحة بن عبد اهللا بن حمارب بن ناشب بن غرية بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية، قا
عبد اهللا بن احلارث الليثي، استشهد يوم الطائف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الواقدي، وقال ابن إسحاق

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. رواه يونس بن بكري عنه. فجعل احلارث عوض حمارب، وساق باقي النسب مثله
  .وهاء بكسر الغني املعجمة، وفتح الباء حتتها نقطتان، مث راء: غرية

  باب اجليم وامليم

  مجانة الباهلي

له صحبة، روى بإسناده عن بكر بن خنيس، عن عاصم بن : ذكره األزدي، وقال: س مجانة الباهلي، قال أبو موسى
ملا أذن اهللا عز وجل ملوسى صلى اهللا عليه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عاصم، عن مجانة الباهلي، قال

مث قال . قد استجبت لك ودعاء من جاهد يف سبيل اهللا عز وجل: ى فرعون أمنت املالئكة، فقالوسلم بالدعاء عل
اتقوا أذى اجملاهدين، فإن اهللا يغضب هلم كما يغضب للرسل، ويستجيب دعاءهم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .كما يستجيب دعاء الرسل 
  .أخرجه أبو موسى

  مجد الكندي

ألن أويت بقصعة فأصيب منها، أحب : د بن سلمة، عن عاصم بن هبدلة أن مجد الكندي قالروى محا. مجد الكندي
نعم، فقال : كذا وكذا؟ قال: يا مجد، قلت: إيل من أن أبشر بغالم، فأخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  " .جمبنة إهنم مثرة الفؤاد وقرة العني، وإهنم حملزنة مبخلة : " النيب صلى اهللا عليه وسلم
ورواه سفيان، عن سليمان، عن خيثمة أن األشعث بن قيس الكندي بشر بغالم، وهو عند النيب صلى اهللا عليه 



  .وسلم، فذكر مثله
وهو املشهور املستفيض، وشبه محاد بن سلمة قلة : قال أبو نعيم.. ورواه جمالد، عن الشعيب أن األشعث بن قيس

  .رمحة األشعث باجلماد، فلقبه جبمد
بفتح اجليم وسكون امليم، وال أعرف مجداً من كندة إال مجداً أحد امللوك األربعة الذي دعا عليهم رسول اهللا : مجد

  .صلى اهللا عليه وسلم فقتلوا يف الردة كفاراً، واهللا أعلم

  مجرة بن عوف

  .يكىن أبا زيد، يعد يف أهل فلسطني حديثه عند أوالده. د ع مجرة بن عوف

أتى أيب مجرة بن عوف إىل : بن هاشم بن يزيد بن مجرة، عن أبيه، عن جده يزيد بن مجرة، قال روى وهاس بن عالق
النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وأخوه حريق، فبايعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن رسول اهللا أتاه فمسح 

  .صدره، ودعا فيه بالربكة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  مجرة بن النعمان

سيد . مجرة بن النعمان بن هوذة بن مالك بن سنان بن البيع بن دليم بن عدي بن حزاز بن كاهل بن عذرة ب س ع
  .بين عذرة، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد عذرة، وأتاه بصدقتهم، قاله الطربي
 عليه وسلم رمية سوطه روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أمره بدفن الشعر والدم، وأقطعه النيب صلى اهللا

  .وحضر فرسه من وادي القرى، وهو أول من قدم بصدقة عذرة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
البياع بن كاهل بن عذرة، : أخرجه أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى؛ إال أن أبا موسى أسقط من نسبه ثالثاً، فقال

  .يب، وغريمهاوالذي ذكرناه أصح، وكذلك ذكره ابن ماكوال، وابن الكل
بالباء املوحدة، والياء املشددة حتتها : والبياع. بفتح احلاء املهملة، والزاي املشددة، وآخر زاي أخرى: حزاز

  .نقطتان، وآخر عني مهملة

  مجهان األعمى

 أخربنا أبو املظفر سعيد بن سهل: أخربنا أبو غامن حممد بن هبة اهللا بن حممد بن أيب جرادة، قال. مجهان األعمى
الفلكي، أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن عبيد اهللا األخرم، حدثنا أبو نصر بن علي الفامي، أخربنا أبو 

العباس األصم، أخربنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، أخربنا نصر بن طريف، عن أيوب بن موسى، عن 
 صلى اهللا عليه وسلم فجاء مجهان األعمى، فقال رسول املقربي، عن ذكوان، عن أم سلمة أهنا كانت عند رسول اهللا

إنه يكره للنساء أن ينظرن : " يا رسول اهللا، مجهان األعمى؟ قال: ، قالت" استتري منه : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .إىل الرجال، كما يكره للرجال أن ينظروا إىل النساء 

  مجيع بن مسعود



بن سامل بن مالك بن سليم بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج األنصاري مجيع بن مسعود بن عمرو بن أصرم 
  .اخلزرجي الساملي، وهو الذي تصدق جبميع جهازه يف سبيل اهللا عز وجل، قاله ابن الكليب

  مجيل بن بصرة

 بصرة بن أيب بصرة، سكن: محيل، بضم احلاء وفتح امليم، وهو أكثر، وقيل: وقيل. د ع مجيل بن بصرة الغفاري
  .مصر، وله هبا دار

ال تشد الرحال إال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى املقربي، عن أيب هريرة، عن مجيل الغفاري، قال
  " .إىل ثالثة مساجد، مسجد مكة، ومسجدي هذا، ومسجد بيت املقدس 

ري محيل بن بصرة، قال علي بن وأما محيل بضم احلاء املهملة وفتح امليم، فهو أبو بصرة الغفا: قال ابن ماكوال
وقال مالك يف حديث زيد بن أسلم عن املقربي، عن أيب هريرة أنه لقي مجيالً، يعين باجليم، وتابعه : املديين

محيل حباء مهملة، وتابعه سعيد بن أيب مرمي، عن حممد بن : الدراوردي وأيب، وقال روح بن القاسم عن زيد بن أسلم
: محيل، يعين بضم احلاء، وقال: والصحيح: بصرة بن أيب بصرة؛ قال ابن ماكوال: هلادجعفر، عن زيد، وقال ابن ا

على ذلك اتفقوا، وهو محيل بن بصرة بن وقاص بن حاجب بن غفار، حدث عنه عمرو بن العاص، وأبو هريرة، 
  .ابن ماكوالوأبو متيم اجليشاين، ومتيم بن فرع املهري، ومرثد بن عبد اهللا اليزين، وغريهم، انتهى كالم 

  .أخرجه ههنا ابن منده وأبو نعيم، وأخرجه أبو عمر يف محيل، باحلاء املهملة

  مجيل بن ردام

د ع مجيل بن ردام العذري، أقطعه النيب صلى اهللا عليه وسلم الرمداء؛ روى عمرو بن حزم، قال كتب رسول اهللا 
 مجيل بن ردام العذرى، أعطاه الرمداء ال هذا ما أعطى حممد رسول اهللا: " صلى اهللا عليه وسلم جلميل بن ردام

  .وكتب علي بن أيب طالب" . حياقه فيه أحد 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  مجيل بن عامر

ب مجيل بن عامر بن حذمي بن سالمان بن ربيعة بن عريج بن سعد بن مجح القرشي اجلمحي، أخو سعيد بن عامر، 
  .اجلمحي املكي احملدثوهو جد نافع بن عمر بن عبد اهللا بن مجيل 

  .ال أعلم له رواية: أخرجه أبو عمر وقال

  مجيل بن معمر

ب س مجيل بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحي، وهو أخو سفيان بن معمر، وعم 
  .حاطب، وحطاب ابين احلارث بن معمر

  .ليس جلميل وسفيان عقب، والعقب ألخيهما احلارث: قال الزبري



ذا القلبني، وفيه : ال يكتم ما استودعه من سر؛ وخربه يف ذلك مع عمر بن اخلطاب مشهور، وكان يسمى وكان
  .يف قول" ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه : " نزلت

أسلم مجيل عام الفتح، وكان مسناً، وشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنيناً، فقتل زهري بن األجبر مأسوراً، 
  "الطويل : " قال أبو خراش اهلذيل خياطب مجيل بن معمر فلذلك

  آلبك باجلزع الضباع النواهل... فأقسم لو ال قيته غري موثق 
  ولكن أقران الظهور مقاتل... وكنت، مجيل أسوأ الناس صرعة 

  ولكن أحاطت بالرقاب السالسل... وليس كعهد الدار يا أم مالك 
جاء عمر بن اخلطاب إىل عبد الرمحن بن عوف رضي عنهما، فسمعه : بكار وشهد مع أبيه الفجار، قال الزبري بن

  "الطويل : " قبل أن يدخل يتغىن بالنصب
  قضى وطراً منها مجيل بن معمر... وكيف ثوائي باملدينة بعدما 

يد هذا اخلرب، إذا خلونا يف منازلنا قلنا ما يقول الناس، وروى حممد بن يز: ما هذا يا أبا حممد؟ قال: فدخل إليه وقال
  .عمر، والداخل عبد الرمحن، والزبري أعلم هبذا الشأن: فقلبه، فجعل املتغين

مجيل بن معمر بن احلارث بن معمر بن حبيب، : أخرجه أبو عمر وأبو موسى، وزاد أبو موسى يف نسبه، فقال
  .واألول أصح

  مجيل النجراين

: حدثين مجيل النجراين قال: ن رجاء الزبيدي، قالروى حمكم بن صاحل الضيب، عن إمساعيل ب. مجيل النجراين
إين ألبرأ إىل كل ذي خلة من خلته، ولو : " شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل موته بعام وهو يقول

  " .كنت متخذاً خليالً الختذت أبا بكر خليالً؛ ولكن أخي يف اهللا وصاحيب يف الغار 
  .ذكره ابن الدباغ األندلسي

  يم والنونباب اجل

  جناب أبو خابط

كنت : د ع جناب أبو خابط الكناين، روى حديثه سعيد بن املسيب، عن خابط بن جناب عن أبيه جناب، قال
  " .هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بالفالة إذ مر علينا جيش عرمرم؛ فقيل

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .باخلاء املعجمة والباء املوحدة: خابط

  اب بن قيظيجن



قاله ابن إسحاق من رواية املروزي، عن أيب أيوب، عن ابن سعد، عنه، . قتل يوم أحد. جناب بن قيظي األنصاري
خباب باخلاء املعجمة، وباحلاء املهملة هو : حباب بن قيظي، بضم احلاء والباءين املوحدتني، وقيل: وقال غريه
  .الصواب

  جناب الكليب

إن جربيل عن : " روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه مسعه يقول لرجل ربعة. تحأسلم يوم الف. جناب الكليب
: " فأطرق الرجل شيئاً، مث قال" مييين وميكائيل عن يساري، واملالئكة قد أظلت عسكري، فخذ يف بعض هناتك 

  "الكامل 
  ومالذ منتجع وجار جماور... يا ركن معتمد وعصمة الئذ 

  فحباه باخللق الزكي الطاهر...  يا من ختريه اإلله خللقه
  يا من جيود كفيض حبر زاخر... أنت النيب وخري عصبة آدم 

  مدد لنصرك من عزيز قاهر... ميكال معك وجربئيل كالمها 
  .حسان، فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو له ويقول خرياً: من هذا الشاعر؟ فقيل: فقلت: قال

  جنادح بن ميمون

أخرجه ابن : يعد يف الصحبة، شهد فتح مصر ال يعرف له حديث؛ قاله أبو سعيد بن يونس. ن ميموند ع جنادح ب
  .منده وأبو نعيم

  .باحلاء يف آخره: جنادح

  جنادة بن أيب أمية

ب د ع جنادة، باهلاء، هو جناد، بن أيب أمية األزدي، مث الزهراين، واسم أيب أمية مالك، قاله أبو عمر عن خليفة 
  .وغريه

وقال ابن أيب حامت، عن أبيه، عن جنادة بن أيب أمية الدوسي، واسم أيب أمية . اسم أيب أمية كثري: قال البخاريو
  .كبري، وألبيه صحبة، وهو شامي، وشهد فتح مصر، وعقبه بالكوفة

هو كما  :جنادة بن أيب أمية غري جنادة بن مالك الذي يأيت ذكره، قال أبو عمر: وقال حممد بن سعد كاتب الواقدي
وكان جنادة بن أيب أمية على غزو الروم يف البحر : قال حممد بن سعد، مها اثنان عند أهل العلم هبذا الشأن، قال

  .ملعاوية، من زمن عثمان رضي اهللا عنه إىل أيام يزيد، إال ما كان من أيام الفتنة وشتا يف البحر سنة تسع ومخسني
مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم، وروى عن معاذ بن جبل، وعبادة وكان من صغار الصحابة وقد : قال أبو عمر

روى عنه أبو قبيل املعافري، ومرثد بن عبد اهللا، وبسر بن سعيد، وشييم بن بيتان، . بن الصامت، وابن عمر
  .واحلارث بن يزيد احلضرمي



نا حجاج، عن ليث، حدثين يزيد بن أخربنا عبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدث
أيب حبيب، عن أيب اخلري، أن جنادة بن أيب أمية حدثه أن رجاالً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم اختلفوا، 

يا رسول : فانطلقت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: إن اهلجرة قد انقطعت، قال جنادة: فقال بعضهم
ال تنقطع اهلجرة ما كان : " إن اهلجرة قد انقطعت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا، إن ناساً يقولون

  " .اجلهاد 
أخرجه الثالثة؛ إال أن . وله حديث يف صوم يوم اجلمعة وحده، وتويف بالشام سنة مثانني، وهو من صغار الصحابة

  .ره بعد هذه الترمجة إن شاء اهللا تعاىلابن منده مل يسم أباه كثرياً، وإمنا جعل كبرياً أبا جنادة الذي نذك

  جنادة بن أيب أمية

واسم أيب أمية كبري، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم وال تصح له صحبة، : قال ابن منده. د ع جنادة بن أيب أمية
نادة بن أيب اسم أيب أمية كثري، تويف سنة سبع وستني، روى أبو عبد اهللا الصناحبي أن ج: وقال حممد بن إمساعيل: قال

مسعت : نعم، مث فعل عن يساره، مث قال: أترضون؟ قالوا: أمية أم قوماً، فلما قام إىل الصالة التفت عن ميينه فقال
هذا قول ابن " . من أم قوماً وهم له كارهون، فإن صالته ال جتاوز ترقوته : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .منده
عندي جنادة بن أيب أمية األزدي الذي تقدم ذكره، فرق بينهما بعض املتأخرين من  هو: وقال أبو نعيم ملا ذكره

  ..من أم قوماً وهم له كارهون: الرواة، ومها عندي واحد، وذكر احلديث
  .إن اسم أبيه كبري، قاله يف الترمجة األوىل، ومل يذكر هذه الترمجة، يدل على أنه رآمها واحداً: وأما أبو عمر فإن قوله

  .جه ابن منده وأبو نعيمأخر

  جنادة بن أيب أمية األزدي

له صحبة نزل مصر، وعقبة بالكوفة، واسم أيب أمية كثري، قاله البخاري، . ع جنادة بن أيب أمية األزدي، أبو عبد اهللا
  .تويف سنة سبع وستني

ادة بن أيب أمية حدثه أن حذيفة البارقي حدثه أن جن: روى الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري
فقرب إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أهنم دخلوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثانية نفر هو ثامنهم

  .وذكر احلديث. ؟" أصمتم أمس : " إنا صيام، فقال: ، فقالوا" كلوا : " طعاماً يف يوم مجعة، فقال
: كون قد أخرج جنادة بن أيب أمية ثالث تراجم، هذه إحداها، والثانيةأخرج هذه الترمجة أبو نعيم وحده، فإذن ي

هو عندي جنادة بن أيب أمية : وذكر له حديث اإلمامة، وقال. واسم أيب أمية كبري: جنادة بن أيب أمية، وقال
غزو البحر،  جنادة بن أيب أمية الزهراين الذي ويل: األزدي، يعين هذا الذي يف هذه الترمجة ومها واحد، والثالثة

وروى له حيدث اهلجرة، وجعل الثالثة واحداً، فال أدري من أين ذكر هذه الترمجة؟ وابن منده إمنا ذكر جنادة بن 
جنادة بن أيب أمية األزدي الزهراين، : وأبو عمر صرح بأهنما اثنان؛ أحدمها. واهللا أعلم. أيب أمية ترمجتني ال غري
  .مالك، واهللا أعلمجنادة بن : واسم أبيه كبري، والثاين

  جنادة بن جراد



  .ب د ع جنادة بن جراد العيالين األسدي، أحد بين عيالن، سكن البصرة
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بإبل قد ومستها يف : " روى عنه زياد بن قريع أحد بين عيالن بن جآوة أنه قال

أمرها : ؟ قلت" ه؟ أو ما علمت أن أمامك القصاص يا جنادة، أما وجدت عظماً تسمها فيه إال الوج: " أنفها، فقال
، " أخر : " ، فأتيته بابن لبون وحقة، وجعلت امليسم حيال العنق، فقال" ائتين بشيء ليس عليه وسم : " إليك، قال
ا، ، فومستها يف أفخاذه" على بركة اهللا : " ، حىت بلغ الفخذ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم" أخر : " ومل يزل يقل

  .وكانت صدقتها حقتني
  .أخرجه الثالثة

إمنا عيالن بن جآوة بن معن، وولد معن . العيالين األسدي، وال أعرف هذا النسب: كذا نسبه أبو عمر، فقال: قلت
من باهلة، فهو عيالين باهلي، وأما أسدي فلعله فيهم حلف؛ وإال فليس منهم، وقد ذكره أبو أمحد العسكري يف 

  .باهلة، واهللا أعلم
  .بضم القاف، وفتح الراء، وبالياء حتتها نقطتان: قريع

  جنادة بن زيد احلارثي

من أهل البصرة من أعراهبا، ال تصح صحبته، يف إسناده نظر، روت عنه ابنته أم . د ع جنادة بن زيد احلارثي
ث من أهل البحرين، يا رسول اهللا، إين وافد قومي من بلحار: وفدت فقلت: املتلمس، عن أبيها جنادة بن زيد، قال

  .فادع اهللا أن يعيننا على عدونا من ربيعة ومضر حىت يسلموا، فدعا اهللا، وكتب بذلك كتاباً، وهو عندنا
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جنادة

  بن سفيان
  ب 

  جنادة بن سفيان

عمراً تبناه مبكة، اجلمحي؛ ألن أباه سفيان ينسب إىل معمر بن حبيب بن حذافة بن مجح؛ ألن م: األنصاري، وقيل
وهو من األنصار أحد بين زريق بن عامر من بين جشم بن اخلزرج، إال أنه غلب . وقد ذكرنا خربه يف باب سفيان

  .عليه معمر بن حبيب اجلمح، وهو وبنوه ينسبون إليه
اخلطاب، وهلكوا ثالثتهم يف خالفة عمر بن. قدم جنادة وأخوه جابر بن سفيان، وأبو مها سفيان من أرض احلبشة

  .رضي اهللا عنهم، قاله ابن إسحاق
  .وجنادة وجابر ابنا سفيان مها أخوا شرحبيل ابن حسنة؛ ألن سفيان أبامها تزوج حسنة أم شرحبيل مبكة، فولدت له

  .أخرجه أبو عمر

  جنادة بن عبد اهللا



تل جنادة يوم اليمامة ب جنادة بن عبد اهللا بن علقمة بن املطلب بن عبد مناف، وأبوه عبد اهللا هو أبو نبقة، ق
  .شهيداً

  .أخرجه أبو عمر

  جنادة بن مالك

سكن مصر، وعقبه بالكوفة، روى حديثه مرثد بن عبد اهللا اليزين أبو اخلري، عن . ب د ع جنادة بن مالك األزدي
ن دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة مع نفر م: " حذيفة األزدي، عن جنادة األزدي أنه قال

فهل صمتم أمس : " يا رسول اهللا، إنا صيام، قال: األزد، سبعة أنا ثامنهم، وحنن صيام، فدعانا لطعام بني يديه؛ فقلنا
  " .فأفطروا : " ما نريد ذلك، قال: ، قلنا" فتصومون غداً : " ال، قال: ؟ قلنا" 

  .هذا كالم ابن منده
أبا عبيد اهللا، وعقبه بالكوفة، وأخرج حديثه عن مصعب بن جنادة بن مالك، ويكىن : وأما أبو نعيم فذكر له ترمجة

ثالث من فعل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبيد اهللا بن جنادة، عن أبيه، عن جده جنادة بن مالك، قال
  " .استسقاء بالكواكب، وطعن يف النسب، والنياحة على امليت : اجلاهلية ال يدعهن أهل اإلسالم

ر حنوه؛ أما حديث صوم يوم اجلمعة فأخرجه أبو نعيم يف ترمجة جنادة بن أيب أمية األزدي الذي يكىن وأخرج أبو عم
أبا عبيد اهللا يف ترمجة منفردة، وقد ذكرناه، وأخرج أبو عمر هذا احلديث يف ترمجة جنادة بن أيب أمية األزدي 

  .ابن مالك وابن كثري: الزهراين، وجعله هو
 ذلك؛ فأما أبو عمر فقد صرح بأهنما اثنان، أحدمها جنادة بن أيب أمية، وجنادة بن مالك، وباجلملة فقد اختلفوا يف

وروى عنه حديث النياحة، وأما أبو نعيم فإنه جعل جنادة بن أيب أمية األزدي، وكنيته أبو عبيد اهللا، الذي سكن 
مسه كبري الذي روى حديث اإلمامة مصر وعقبه بالكوفة، ترمجة، وروى عنه صوم يوم اجلمعة، وجنادة بن أمية، وا

ترمجة ثانية، وجنادة بن أيب أمية األزدي الزهراين الذي شهد فتح مصر ترمجة ثالثة، وروى عنه حديث اهلجرة، مث 
وبعض املتأخرين، : وبعض املتأخرين، يعين ابن منده، أفرد حديث جنادة يف اإلمامة، وحديث اهلجرة، مث قال: قال

حديث جنادة يف اإلمامة، وحديث اهلجرة فجعلتهما ترمجتني تكثرياً لترامجهم، وثالثتهم عندي يعين ابن منده، أفرد 
جنادة األزدي، وجنادة الزهراين، وجنادة الذيروى حديثه حذيفة يف الصوم، وأما ابن منده فجعل جنادة بن : واحد

عليهم بشيء، فدل على أنه ظنهم ثالثة، أيب أمية ترمجتني، وجنادة بن مالك ترمجة أخرى، فجعلهم ثالثة، ومل يتكلم 
  .وما أشبه كالم أيب نعيم وأيب عمر بالصحة والصواب، واهللا أعلم

  جنادة األزدي

جنادة األزدي، له : ذكره ابن أيب حامت بعد ذكر جنادة بن مالك، جعله آخر فقال: ب جنادة األزدي، قال أبو عمر
ن أيب اخلري، عن حذيفة األزدي، عن جنادة األزدي، وقد صحبة، مصري، روى الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، ع

  .وهم فيه ابن أيب حامت ويف جنادة بن أيب أمية
وهذا جنادة هو املذكور يف الترمجة اليت قبل هذه، وحديثه يف الصوم يوم اجلمعة، وقد أخرجه أبو عمر؛ فال : قلت

  .أدري مل أخرج هذا منفرداً ومها واحد؟
  جنادة



منسوب، كتب له النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاباً، له ذكر يف حديث عمرو بن حزم، عن أبيه، غري . د ع جنادة
بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب من حممد : " كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاباً جلنادة: عن جده، قال

اهللا ورسوله، وإعطاء اخلمس من املغامن،  رسول اهللا جلنادة وقومه، ومن اتبعه بإقام الصالة وإيتاء الزكاة، وإطاعة
  " .مخس اهللا، ومفارقة املشركني؛ فإن له ذمة اهللا وذمة حممد 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جنبذ

  .بتقدمي النون على الباء املوحدة، وآخره ذال معجمة. جنبذ
أول النهار كافراً، وقاتلت معه  قاتلت النيب صلى اهللا عليه وسلم: " هو جنبذ بن سبع، قال: قال األمري أبو نصر
مسعت : رواه أبو سعيد موىل بين هاشم، عن حجر أيب خلف، عن عبد اهللا بن عوف، قال" . آخر النهار مسلماً 

رأيته يف كتاب ابن الفرات خبطه، عن أيب الفتح األزدي، عن أيب يعلى، عن حممد بن : قال اخلطيب أبو بكر. جنبذاً
  .وهو غاية يف ضبطه، حجة يف نقلهعباد، عنه مضبوطاً كذلك، 

  جندب بن جنادة

ب د ع جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن 
أسلم والنيب . خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر، وقيل غري ذلك، أبو ذر الغفاري، ويرد يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل

خامس مخسة، وقد اختلف يف امسه ونسبه اختالفاً : اهللا عليه وسلم مبكة أول اإلسالم، فكان رابع أربعة، وقيلصلى 
كثرياً، وهو أول من حيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتحية اإلسالم، وملا أسلم رجع إىل بالد قومه، فأقام هبا 

بعدما ذهبت بدر وأحد واخلندق، وصحبه إىل أن مات، وكان حىت هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتاه باملدينة، 
يعبد اهللا تعاىل قبل مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم بثالث سنني، وبايع النيب صلى اهللا عليه وسلم على أن ال تأخذه 

  .يف اهللا لومة الئم، وعلى أن يقول احلق، وإن كان مراً
: ، وأبو جفعر بن السمني بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي قالأخربنا غرباهيم بن حممد، وإمساعيل بن عبيد اهللا

حدثنا حممود بن غيالن، حدثنا ابن منري، عن األعمش، عن عثمان بن عمري هو أبو اليقظان، عن أيب حرب، عن أيب 
اء، ما أظلت اخلضر: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: األسود الديلي، عن عبد اهللا بن عمرو، قال

  " .وال أقلت الغرباء أصدق من أيب ذر 
  " .أبو ذر ميشي على األرض يف زهد عيسى ابن مرمي : " وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وروى عنه عمر بن اخلطاب، وابنه عبد اهللا بن عمر، وابن عباس، وغريهم من الصحابة، مث هاجر إىل الشام بعد 
يزل هبا حىت ويل عثمان، فاستقدمه لشكوى معاوية منه، فأسكنه الربذة حىت مات  وفاة أيب بكر رضي اهللا عنه، فلم

  .هبا
: أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الوهاب بن عبد اهللا بن علي األنصاري، يعرف بابن الشريجي، وغري واحد، قالوا

ريف أبوالقاسم علي بن إبراهيم أخربنا احلافظ أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا بن احلسن الشافعي، أخربنا الش
بن العباس بناحلسن بن احلسني، وهو أبو احلسن، أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن علي بن حيىي بن سلوان املازين، أخربنا 

أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي، أخربنا أبو بكر عبد الرمحن بن القاسم بن الفرج بن عبد الواحد اهلامشي، 



حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أيب إدريس اخلوالين، عن أيب ذر، عن رسول  أخربنا أبو مسهر،
يا عبادي، إين قد حرمت الظلم : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عن جربيل عليه السالم، عن اهللا تبارك وتعاىل أنه قال

ون بالليل والنهار، وأنا الذي أغفر الذنوب وال على نفسي وجعلته بينكم حمرماً، فال تظاملوا، يا عبادي، إنكم ختطئ
أبايل؛ فاستغفروين أغفر لكم، يا عبادي، كلكم جائع إال من أطعمته؛ فاستطعموين أطعمكم، يا عبادي، كلكم عار 

إال من كسوته؛ فاستكسوين أكسكم، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
لك من ملكي شيئاً، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وحنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم مل ينقص ذ

رجل منكم مل يزد يف ملكي شيئاً، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا يف صعيد واحد، 
مس فيه املخيط فأسلوين، فأعطيت كل إنسان ما سأل، مل ينقص ذلك من ملكي شيئاً؛ إال كما ينقص البحر أن يغ

غمسة واحدة، يا عباي، إمنا هي أعمالكم أحفظها عليكم، فمن وجد خرياً فليحمد اهللا، ومن وجد غري ذلك فال 
  " .يلومن إال نفسه 

أخربنا أبو حممد احلسن بن أيب القاسم علي بن احلسن إجازة، أخربنا أيب، أخربنا أبو سهل حممد بن إبراهيم، أخربنا 
أخربنا جعفر بن عبد اهللا، أخربنا حممد بن هارون، أخربنا حممد بن إسحاق، أخربنا عفان بن أبو الفضل الرازي، 

مسلم، أخربنا وهيب، أخربنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن جماهد، عن إبراهيم بن األشتر، عن أبيه، عن زوجة 
أبكي أنه ال بد يل : يبكيك؟ فقالت ما: ، فبكت امرأته، فقال" الربذة " أيب ذر، أن أبا ذر حضره املوت، وهو ب 

ال تبكي؛ فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات : من تكفينك، وليس عندي ثوي يسع لك كفناً، فقال
، فكل من كان " ليموتن رجل منكم بفالة من األرض، تشهده عصابة من املؤمنني : " يوم وأنا عنده يف نفر يقول

اعة وقرية، ومل يبق غريي، وقد أصبحت بالفالة أموت، فراقيب الطريق، فإنك سوف معي يف ذلك اجمللس مات يف مج
راقيب الطريق؛ فبينما : قال! وأين ذلك وقد انقطع احلاج: ترين ما أقول لك، وإين واهللا ما كذبت وال كذبت، قالت

: ما لك؟ فقالت: قالواهي كذلك إذ هي بقوم ختب هبم رواحلهم كأهنم الرخم، فأقبل القوم حىت وقفوا عليها، ف
ففدوه بآبائهم وأمهامتهم، مث وضعوا : أبو ذر، قال: ومن هو؟ قالت: امرؤ من املسلمني تكفنونه وتؤجرون فيه، قالوا

: مث قال.. أبشروا؛ فأنتم النفر الذين قال فيكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سياطهم يف حنورها، يبتدرونه، فقال
ولو أن ثوباً من ثيايب يسعين مل أكفن إال فيه، فأنشدكم باهللا ال يكفنين رجل كان أمرياً  أصبحت اليوم حيث ترون،

أنا صاحبه؛ الثوبان : أو عريفاً أو بريداً، فكل القوم كان نال من ذلك شيئاً إىل فىت من األنصار كان مع القوم، قال
  " .فكفين  أنت صاحيب: يف عيبيت من غزل أمي، وأحد ثويب هذين اللذين علي، قال

تويف أبو ذر سنة اثنتني وثالثني بالربذة، وصلى عليه عبد اهللا بن مسعود؛ فإنه كان مع أولئك النفر الذين شهدوا 
  .يرحم اهللا أبا ذر: موته، ومحلوا عياله إىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنهم باملدينة، فضم ابنته إىل عياله، وقال

  .، وسنذكر باقي أخباره يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىلوكان آدم طويالً أبيض الرأس واللحية

  جندب بن حيان

من بين امرئ القيس بن زيد مناة بن متيم، اختلف يف امسه، فسماه الربقي . س جندب بن حيان أبو رمثة التميمي
  .كذلك، وأورده أبو عبد اهللا بن منده يف رفاعة

  .أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً



  جنب بن زهري

ب بن زهري بن احلارث بن كثري بن جشم بن سبيع بن مالك بن ذهل بن مازن بن ذبيان بن ثعلبة بن ب د ع جند
  .كان على رجالة صفني مع علي، وقتل يف تلك احلرب بصفني. الدؤل بن سعد مناة بن غامد األزدي الغامدي

جندب بن زهري؛ قاله الزبري بن : قيل إن الذي قتل الساحر بني يدي الوليد بن عقبة بن أيب معيط هو: قال أبو عمر
له صحبة، : وقد اختلف يف صحبة جندب بن زهري؛ فقيل: جندب بن كعب، وهو الصحيح، قال: بكار، وقيل

  .ال صحبة له، وإن حديثه مرسل، وتكلموا يف حديثه من أجل السري بن إمساعيل: وقيل
كان جندب بن : صاحل، عن ابن عباس قالوروى الكليب، عن أيب . هو أزدي: ذكره البغوي، وقال: قال أبو نعيم

فمن : " زهري إذا صلى أو صام أو تصدق، فذكر خبري ارتاح له؛ فزاد يف ذلك لقالة الناس، فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك
وكان فيمن سريه عثمان رضي اهللا عنه من " كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً وال يشرك بعبادة ربه أحداً 

جندب اخلري بن عبد اهللا، وجندب بن كعب قاتل الساحر، : شالم، وهو أحد جنادب األزد، وهم أربعةالكوفة إىل ال
  .وجندب بن عفيف، وجندب بن زهري، وقتل مع علي بصفني

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم وأما أبو عمر فأخرج من أخباره شيئاً يف ترمجة جندب بن كعب

  جندب بن ضمرة

" . ومن خيرج من بيته مهاجراً إىل اهللا ورسوله : " هو الذي نزل فيه قوله تعاىل. يب د ع جندب بن ضمرة الليث
  .اآلية

وقد اختلف العلماء يف امسه، فروى طاوس عن ابن عباس أن رجالً من بين ليث، امسه جندب بن ضمرة، كان ذا 
سواد املشركني إىل دار اهلجرة، اللهم إين أنصر رسولك بنفسي، غري أين أذود عن : مال، وكان له أربعة بنني، فقال

امحلوين إىل دار اهلجرة، : فأكون عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأكثر سواد املهاجرين واألنصاري، فقال لبنيه
ومن خيرج من بيته : " فأكون مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فحملوه، فلما بلغ التنعيم مات، فأنزل اهللا عز وجل

  .اآلية" سوله مهاجراً إىل اهللا ور

وروى محاد بن سلمة، عن حممد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط، مثله، وروى حجاج بن منهال، عن 
حممد بن إسحاق، عن يزيد بن قسيط، مثله، وروى أيضاً امسه جندع بن ضمرة، ووافقه عليه عامة أصحاب ابن 

  .إسحاق
امسه ضمرة، وروى أبو صاحل عن : ال عبد الغين بن سعيدضمرة بن أيب العيص، وق: وروى عكرمة عن ابن عباس

  .ضمضم بن عمرو اخلزاعي، وهذا اختالف ذكره ابن منده وأبو نعيم: جندع بن ضمرة، وقيل: ابن عباس امسه
اللهم : فقال" أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها : " جندب بن ضمرة اجلندعي، ملا نزلت: وأما أبو عمر فقال

يف املعذرة واحلجة، وال معذرة وال حجة، مث خرج وهو شيخ كبري، فمات يف بعض الطريق، فقال بعض  قد أبلغت
ومن خيرج من : " مات قبل أن يهاجر فال ندري أعلى والية هو أم ال؟ فنزلت: أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ومل ينقل من االختالف شيئاً "بيته مهاجراً إىل اهللا ورسوله مث يدركه املوت فقد وقع أجره على اهللا 
  .أخرجه الثالثة



  جندب بن عبد اهللا

بطن من جبيلة، وهو علقة بن عبقر : بفتح العني والالم: وعلقة. ب د ع جندب بن عبد اهللا بن سفيان البجلي العلقي
اهللا، سكن بن أمنار بن إراش بن عمرو بن الغوث، أخي األزد بن الغوث، له صحبة ليست بالقدمية، يكىن أبا عبد 

  .الكوفة مث انتقل إىل البصرة؛ قدمها مع مصعب بن الزبري
احلسن، وحممد وأنس ابنا سريين، وأبو السوار العدوي، وبكر بن عبد اهللا، ويونس بن : روى عنه من أهل البصرة

ألسود بن وروى عنه من أهل الكوفة عبد امللك بن عمري، وا. جبري الباهلي، وصفوان بن حمرز، وأبو عمران اجلوين
  .قيس، وسلمة بن كهيل

من صلى صالة الصبح : " وله رواية عن أيب بن كعب، وحذيفة، روى عنه احلسن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .كان يف ذمه اهللا عز وجل، فانظر ال يطلبنك اهللا بشيء من ذمته 

يب أن جندب اخلري هو جندب بن عبد اهللا جندب اخلري؛ والذي ذكره ابن الكل: ويقال له: قال ابن منده وأبو نعيم
  .بن األخرم األزدي الغامدي

أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد، أخربنا جعفر بن أمحد بن احلسني املقري، أخربنا أبو القاسم علي بن احملسن 
نا أمحد بن احلسن بن التنوخي، أخربنا أبو احلسني عبد اهللا بن جعفر بن بيان، الزبييب، حدثنا أمحد بن أيب عوف، حدث

مسعت ايب حيدث أن خالداً األثبج ابن أخي صفوان بن حمرز، : خراش، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا معمر، قال
حدث عن صفوان بن حمرز أنه حدث أن جندب بن عبد اهللا البجلي بعث إىل عسعس بن سالمة، زمن فتنة ابن 

، فبعث رسوالً إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب، وعليه برنس امجع يل نفراً من إخوانك حىت أحدثهم: الزبري، قال
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث بعثاً من املسلمني إىل قوم من : " أصفر، فحسر الربنس عن رأسه فقال

املشركني، وأهنم التقوا، فكان رجل من املشركني إذا أراد أن يقصد إىل رجل من املسلمني قصد له، فقتله، وإن 
ال إله إال اهللا، : وكنا حندث أنه أسامه بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: جالً من املسلمني التمس غفلته، قالر

وجاء البشري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله، وأخربه، حىت أخربه خرب الرجل كيف صنع، فدعاه . فقتله
وقتل فالناً وفالناً، ومسى له نفراً، وإين محلت عليه . املسلمني يا رسول اهللا، أوجع يف: مل قتلته؟ فقال: فسأله فقال

: " نعم، قال: ؟ قال" أقتلته : " ال إله إال اهللا، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: السيف، فلما رأى السيف قال
يف تصنع بال إله إال ك: " فجعل ال يزيد على أن يقول: ؟ قال" فكيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة 

  .؟" اهللا إذا جاءت يوم القيامة 
فما تأمرنا، أصلحك اهللا، إن دخل علينا : فقلنا: قد أظلتكم فتنة من قام هلا أردته، قال: فقال لنا جندب عند ذلك

وتنا؟ إن دخل علينا بي: فقلنا: ادخلوا بيوتكم، قال: فإن دخل علينا دورنا؟ قال: ادخلوا دوركم، قلنا: مصرنا؟ قال
  .كن عبد اهللا املقتول وال تكون عبد اهللا القاتل: فإن دخل علينا خمادعنا؟ قال: ادخلوا خمادعكم، قلنا: قال

  .أخرجه الثالثة

  جندب بن عمرو



إنه قتل . قال عروة بن الزبري وابن شهاب. حليف بين عبد مشس. د ع جندب بن عمرو بن عممة الدوسي
  .بأجنادين

  .يمأخرجه ابن منده وأبو نع

  جندب بن كعب

ب د ع جندب بن كعب بن عبد اهللا بن غنم بن جزء بن عامر بن مالك بن ذهل بن ثعلبة بن ظبيان بن غامد 
وممن قاله . وهو قاتل الساحر عند األكثر. وهو أحد جنادب األزد. األزدي مث الغامدي، وقيل يف نسبه غري ذلك

  .الكليب والبخاري
بن حممد بن مهران الفقيه وغريه، قالوا بإسنادهم عن حممد بن عيسى، أخربنا أحم روى عنه احلسن، أخربنا إبراهيم 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن منيع، أخربنا أبو معاوية، عن إمساعيل بن مسلم، عن احلسن، عن جندب قال
  " .حد الساحر ضربة بالسيف : " وسلم

  .سناد، ومنهم من وقفه على جندبقد اختلف يف رفع هذا احلديث، فمنهم من رفعه هبذا اإل
وكان سبب قتله الساحر أن الوليد بن عقبة بن أيب معيط ملا كان أمرياً على الكوفة حضر عنده ساحر، فكان يلعب 
بني يدي الوليد يريد أنه يقتل رجالً، مث حيييه، ويدخل يف فم ناقة مث خيرج من حيائها، فأخذ سيفاً من صيقل واشتمل 

فرفع " أفتأتون السحر وأنتم تبصرون : " أحي نفسك مث قرأ: الساحر فضربه ضربة فقتله، مث قال لهعليه، وجاء إىل 
، فحبسه الوليد، " حد الساحر ضربة بالسيف : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: إىل الوليد فقال

بل سجنه؛ فأتاه كتاب عثمان : لفلما رأى السجان صالته وصومه خلى سبيله، فأخذ الوليد السجان فقتله، وقي
  "الطويل : " بل حبس الوليد جندباً، فأتى ابن أخيه إىل السجان فقتله، وأخرج جندباً فذلك قوله: بإطالقه، وقيل

  ويقتل أصحاب النيب األوائل... أيف مضرب السحار حيبس جندب 
  هو احلق يطلق جندباً ويقاتل... فإن يك ظين بابن سلمى ورهطه 

  . أرض الروم، فلم يزل يقاتل هبا املشركني، حىت مات لعشر سنوات مضني من خالفة معاويةوانطلق إىل
أين بعض جنادبة : إن املختار قد اختذ كرسياً يطيف به أصحابه يستسقون به ويستنصرون، فقال: وقيل البن عمر
ن كعب، وجندب بن جندب بن زهري من بين ذبيان، وجندب اخلري بن عبد اهللا، وجندب ب: األزد عنه؟ وهم

  .عفيف
  .أخرجه الثالثة

  جندب بن مكيث

ب د ع جندب بن مكيث بن عمرو بن جراد بن يربوع بن طحيل بن عدي بن الربعة بن رشدان بن قيس بن 
  .جهينة بن زيد اجلهين، أخو رافع بن مكيث، هلما صحبة

ى اهللا عليه وسلم على صدقات جهينة، روى عنه مسلم بن عبد اهللا الليثي، وأبو سربة اجلهين، واستعلمه النيب صل
  .قاله حممد بن سعد، وسكن املدينة

حدثين حممد بن : قال أيب: أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا يعقوب قال
ل اهللا صلى اهللا بعث رسو: إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن مسلم بن عبد اهللا الليثي، عن جندب بن مكيث قال



فخرجنا فلما أجلبوا وسكنوا وناموا، شننا : عليه وسلم غالب بن عبد اهللا الكليب، كلب ليث، إىل بلملوح، قال
  .عليهم الغارة، فقتلنا من قتلنا، واستقنا النعم

بن هو جندب بن عبد اهللا بن مكيث، مث نقض هو على نفسه فإنه قال يف ترمجة رافع : وقال أبو أمحد العسكري
إمنا هو على ما ذكره يف ! عبد اهللا، فكيف يكون أخا جندب: إنه أخو جندب، ومل يذكر يف نسب رافع: مكيث
  .عم جندب بن عبد اهللا بن مكيث: جندب

  .أخرجه الثالثة

  جندب بن ناجية

 روى حممد بن معمر، عن عبيد اهللا بن موسى، عن عموسى عبيدة، عن. د ع جندب بن ناجية أو ناجية بن جندب
ملا كنا بالغميم أتى رسول اهللا صلى : " عبد اهللا بن عمرو األسلمي، عن ناجية بن جندب، أو جندب بن ناجية قال

اهللا عليه وسلم خرب أن قريشاً بعثت خالد بن الوليد يف خيل يتلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فكره رسول اهللا 
أنا بأيب أنت، : فقلت. ؟" من رجل يعدل بنا عن الطريق : " قالصلى اهللا عليه وسلم أن يلقاه، وكان هبم رحيماً، 

فأخذهتم يف طريق، فاستوت بنا األرض حىت أنزلته احلديبية، وهي نزح؛ فألقى فيها سهماً أو سهمني من كنانته، مث 
  .لو شئنا الغترفنا بأيدينا: بصق فيها، ودعا، ففارت عيوهنا حىت إين أقول

  .عن ناجية، ومل يشك: ، عن عبيد اهللا، وقالورواه أبو بكر بن أيب شيبة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .ملا كنا بالغميم، هذا يف عمرة احلديبية؛ فإن خالداً كان حينئذ كافراً، مث أسلم بعدها: قوله

  جندب أبو ناجية

ية بن جندب، عن إنه األول، روى جمزأة بن زاهر األسلمي، عن ناج: يف إسناده نظر، يقال. د ع جندب أبو ناجية
يا رسول اهللا، تبعث معي باهلدي فلينحر باحلرم؟ : أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم حني صد اهلدي، فقلت: أبيه، قال

  .وبعث به فنحرته باحلرم: آخذ به يف أودية ال يقدرون علي، قال: قلت" وكيف تصنع : " قال
  .كذا ذكره ابن منده

ناجية بن جندب، وروى عن جمزأ بن : عم أنه األول، وهو وهم، وصوابهذكره بعض الرواة وز: وقال أبو نعيم
.. " أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني صد اهلدي: " زاهر، عن أبيه، عن ناجية بن جندب األسلمي، قال

رمجة، وال رواه بعض الرواة، فوهم فيه، فجعل رواية جمزأة عن أبيه، إىل ناجية، عن أبيه، فجعل ومهه ت: وذكره قال
ناجية بن جندب، واتفقت رواية األثبات، عن إسرائيل، عن : خالف أن صاحب بدن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .جمزأة، عن أبيه، عن ناجية
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جندب



د ع جندب، جمهول، يف إسناده مقال ونظر، روى حديثه إسحاق بن إبراهيم شاذان، عن سعد بن الصلت، عن 
اللهم : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: س عن زهري بن أيب ثابت، عن ابن جندب، عن أبيه، قالقي

  " .استر عوريت، وآمن روعيت، واقض ديين 
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  جندرة بن خيشنة

لك بن النضر بن كنانة بن ب د ع جندرة بن خيشنة بن نقري بن مرة بن وايلة بن الفاكة بن عمرو بن احلارث بن ما
  .خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر، أبو قرصافة، من بين مالك بن النضر، وجعله ابن ماكوال ليثياً، وليس بشيء

. هو من ولد مالك بن النضر بن كنانة: ونسبه ابن منده وأبو نعيم، وأسقطا من نسبه احلارث والنضر وكنانة، وقاال
  .فلسطني من الشام، وله أحاديث خمرجها من الشامينيومل يذكرامها يف نسبه، نزل 

  .أخرجه الثالثة، ويرد يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل
. باخلاء املعجمة املفتوحة، وبعدها ياء حتتها نقطتان، مث شني معجمة ونون: بالياء حتتها نقطتان، وخيشنة: وايلة

  .بضم العني املهملة، وفتح الراء والنون: رنةوع. باجليم والنون والدال املهملة وآخره راء وهاء: وجندرة

  جندع األنصاري األوسي

روى محاد بن سلمة، عن حممد بن إسحاق، عن يزيد بن قسيط أن جندع بن . ب د ع جندع األنصاري األوسي
  .ضمرة اجلندعي أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، قاله ابن منده

ابن لعبد اهللا بن احلارث بن نوفل، عن أبيه، عن جندع  ورواه أبو نعيم عن آدم، عن محاد، عن ثابت، عن
  " .من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: األنصاري، قال

وروى عطاء بن السائب، عن عبد اهللا بن احلارث أن جندعاً اجلنعدي كان يأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فيقوته 
  " .ويلطفه 

مسعت سعيد بن : وروى أبو أمحد العسكري بإسناده عن عمارة بن يزيد، عن عبد اهللا بن العالء، عن الزهري قال
مسعت أبا جنيدة جندع بن عمرو بن مازن، قال مسعت النيب صلى اهللا : جناب حيدث عن أيب عنفوانة املازين، قال

يقول، وقد انصرف  -وإال صمتا  -، ومسعته " قعده من النار من كذب علي متعمداً فليتبوأ م: " عليه وسلم يقول
من كنت وليه فهذا وليه، اللهم : " من حجة الوداع، فلما نزل غدير خم قام يف الناس خطيباً وأخذ بيد علي وقال

  " .وال من وااله وعاد من عاداه 
واهللا إن عندي من : سب علي، فقال ال حتدث هبذا بالشام، وأنت تسمع ملئ أذنيك: فقلت للزهري: قال عبيد اهللا

  .فضائل علي ما لو حتدثت هبا لقتلت
  .أخرجه الثالثة

كذا روى ابن منده يف أول الترمجة، جعل الترمجة جلندع األنصاري، واحلديث جلندع بن ضمرة اجلندعي، وال : قلت
  .شك قد اشتبه عليه؛ فإن جندع بن ضمرة يأيت يف الترمجة بعد هذه

  جندع بن ضمرة



روى محاد بن سلمة، عن حممد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط، أن جندب بن ضمرة . دع بن ضمرةجن
  .اآلية" ومن خيرج من بيته مهاجراً إىل اهللا ورسوله : " الليثي هو الذي نزل فيه

اب ابن ووافقه عليه عامة أصح.. إن جندع بن ضمرة: وروى حجاج بن منهال، عن ابن إسحاق، عن يزيد، فقال
  .إسحاق، وقد تقدم يف جندب بن ضمرة أمت من هذا

  جندلة بن نضلة

  .حديثه يف أعالم النبوة حديث حسن. ب جندلة بن نضلة بن عمرو بن هبدلة
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  جنيد بن سباع اجلهين

ا بالياء املثناة من حتتها حبيب، وكنيته أبو مجعة، يعد يف الشاميني، ذكروه ههن: ب د ع جنيد بن سباع اجلهين، وقيل
  .بعد النون، وقد تقدم حديثه يف جنبذ بالباء املوحدة بعد النون

  .أخرجه الثالثة

  جنيد بن عبد الرمحن

وفد . جنيد بن عبد الرمحن بن عوف بن خالد بن عفيف بن جبيد بن رؤاس بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة
  .صلى اهللا عليه وسلم قاله هشام بن الكليبمحيد وعمرو بن مالك على النيب : هو وأخوه

  باب اجليم واهلاء

  جهبل بن سيف

وهو الذي ذهب ينعي النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل حضرموت، وله يقول . س جهبل بن سيف، من بين اجلالح
  "الكامل : " امرؤ القيس بن عابس

  بنعي أمحد النيب املهتدي... مشت البغايا يوم أعلن جهبل 
  .أنه من كلب بن وبرة: هل بيته من كلب، يسكنون حضرموت، وكذلك ذكره ابن الكليبوجهبل وأ

  .أخرجه أبو موسى

  جهجاه بن قيس

ابن سعيد بن سعد بن حرام بن غفار، الغفاري، وهو من أهل املدينة، روى عنه : ب د ع جهجاه بن قيس، وقيل
بيعة الرضوان، وشهد غزوة املريسيع إىل بين عطاء وسليمان ابنا يسار، وشهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

املصطلق من خزاعة، وكان يومئذ أجرياً لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ووقع بينه وبني سنان بن وبر اجلهين يف تلك 
يا لألنصار، وكان حليفاً لبين عوف بن اخلزرج، وكان : يا للمهاجرين، ونادى سنان: الغزوة شر؛ فنادى جهجاه



  " .ليخرجن األعز منها األذل : " عبد اهللا بن أيب رأس املنافقني ذلك سبب قول
الكافر يأكل يف سبعة أمعاء واملؤمن يأكل يف معي : " روى عنه عطاء بن يسار أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

فلم  وهو املراد هبذا احلديث يف كفره وإسالمه؛ ألنه شرب حالب سبع شياه قبل أن يسلم، مث أسلم" . واحد 
  .يستتم حالب شاة واحدة

وهو الذي تناول العصا من يد عثمان، رضي اهللا عنه، وهو خيطب، فكسرها يومئذ، فأخذته األكلة : قال أبو عمر
  .يف ركبته، وكان عصا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتويف بعد قتل عثمان بسنة

حدثنا ابن أيب عمر، أخربنا : قال:  حممد بن عيسىأخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا، وغري واحد قالوا بإسنادهم إىل
كنا يف غزوة، يرون أهنا غزوة بين املصطلق، فكسع رجل : سفيان، عن عمرو بن دينار مسع جابر بن عبد اهللا يقول

يا لألنصار؛ فسمع ذلك النيب : يا للمهاجرين، وقال األنصاري: من املهاجرين رجالً من األنصار، فقال املهاجري
رجل من املهاجرين كسع رجالً من األنصار، فقال : ؟ قالوا" ما بال دعوى اجلاهلية : "  عليه وسلم فقالصلى اهللا

لئن . وقد فعلوها: ، فسمع ذلك عبد اهللا بن أيب ابن سلول فقال" دعوها فإهنا منتنة : " النيب صلى اهللا عليه وسلم
يا رسول اهللا، دعين أضرب عنق هذا املنافق، فقال رسول : رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل، فقال عمر

  " .دعه، ال يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
واهللا ال تنقلب حىت تقر أنك الذليل ورسول اهللا صلى : فقال له ابنه عبد اهللا بن عبد اهللا: وقال غري عمرو بن دينار
  .فعلاهللا عليه وسلم العزيز، ف

: أخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا الفقيه الشافعي الطربي بإسناده إىل أيب يعلى املوصلي قال
أخربنا زيد بن احلباب، عن موسى بن عبيدة، عن عبيد بن سلمان : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وأبو كريب قال

  .القرشي، عن عطاء بن يسار، عن العزيز، ففعل
: أخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا الفقيه الشافعي الطربي بإسناده إىل أيب يعلى املوصلي قال

أخربنا زيد بن احلباب، عن موسى بن عبيدة، عن عبيد بن سلمان : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وأبو كريب قال
املؤمن يأكل يف معي " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : القرشي، عن عطاء بن يسار، عن جهجاه الغفاري قال

  " .واحد، والكافر يأكل يف سبعة أمعاء 
  .أخرجه الثالثة

  جهدمة

أخربنا أبو موسى كتابة أخربنا أبو بكر بن احلارث إذناً، أخربنا . ذكره ابن شاهني وغريه: س جهدمة، قال أبو موسى
قال " ح " عثمان أبو حفص، حدثين أيب، أخربنا جعفر بن حممد بن شاكر  أبو أمحد العطار، أخربنا عمر بن أمحد بن

حدثنا حممد بن الصلت، أخربنا : وحدثنا حممد بن يعقوب الثقفي، أخربنا أمحد بن عمار الرازي قاال: أبو حفص
ه وسلم رأيت النيب صلى اهللا علي: " منصور بن أيب األسود، عن أيب جناب، عن إياد بن لقيط، عن اجلهدمة قال

ورواه مجاعة عن إياد، عن أبيه رمثة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وذكر " . خرج إىل الصالة وبرأسه ردع احلناء 
  .أخرجه أبو موسى. عبدان أن اجلهدمة اسم أيب رمثة

  .طوقد اختلف يف اسم أيب رمثة التيمي، ومل أظفر فيها بأن امسه جهدمة إال أن الراوي عنه إياد بن لقي: قتل



  جهر أبو عبد اهللا

قرأت خلف النيب صلى اهللا عليه : " روى حديث الزهري، عن عبد اهللا بن جهر، عن أبيه، قال. د ع أبو عبد اهللا
  " .يا جهر، أمسع ربك وال تسمعين : " وسلم فلما انصرف قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جهم األسلمي

روى حسان بن غالب، . جامهة، عداده يف أهل املدينة: صوابالسلمي، وهو وهم، وال: وقيل. د ع جهم األسلمي
عن ابن هليعة، عن يونس بن يزيد، عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن طلحة، عن أيب حنظلة بن عبد اهللا، عن 

يا رسول اهللا، : فقلت: جئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " معاوية بن جهم األسلمي، عن أبيه جهم أنه قال
: ، قال" فالزم رجلها : " قال. نعم أمي: ؟ قلت" هل من أبويك من حي : " قد أردت اجلهاد يف سبيل اهللا، فقالإين 

خالفه ابن جريج فرواه عن حممد بن طلحة، عن أبيه، " وحيك الزم رجلها؛ فثم اجلنة : " فأعدت عليه ثالثاً، فقال
  .عن معاوية بن جامهة، وهو أصح

: عن معاوية بن جامهة، عن أبيه جامهة، ومنهم من قال: ابن إسحاق فيه؛ فمنهم من قال اختلف على: قال أبو نعيم
ومل يقل أحد منهم جهم، إال حسان بن غالب .. " أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم: " عن ابن معاوية بن جامهة قال

نظلة بن عبد اهللا؛ فخالف فيه أبا ح: عن ابن هليعة، عن يونس بن يزيد، عن ابن إسحاق، وأدخل بني حممد ومعاوية
أصحاب ابن جريج؛ ألن أصحاب ابن جريج اتفقوا يف روايتهم عنه، عن حممد بن طلحة، عن أبيه، وهو طلحة بن 

  .عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقد أخرجه الثالثة يف جامهة، وجعلوه سلمياً ال أسلمياً

  جهم البلوي

من : وافينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة فسألنا: " روى عنه ابنه علي أنه قال. ب د ع جهم البلوي
  " .أنتم بنو عبد اهللا : " حنن بنو عبد مناف، فقال: حنن؟ فقلنا

  .أخرجه الثالثة

  جهم بن قثم

  .ع الزارع، إن صحوفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع وفد عبد القيس م. ع جهم بن قثم
أم أبان بنت الزارع، عن جدها الزارع أنه وفد على : روى مطر بن عبد الرمحن، عن امرأة من عبد القيس يقال هلا

: ورواه بكار بن قتيبة، عن موسى بن إمساعيل بإسناده، فسمى ابن عمه. النيب صلى اهللا عليه وسلم مع ابن عم له
  .جهم بن قثم

حديث عبد القيس ملا سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن األشربة، فنهاهم عنها،  وجهم هذا هو الذي ذكر يف
، كذلك قال ابن أيب " حىت إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف، ويف القوم رجل قد أصابته جراحة : " وقال



  .هو جهم بن قثم: خيثمة
  .أخرجه أبو نعيم

  جهم بن قيس

  .الداريله ذكر يف حديث أيب هند . ع جهم بن قيس
  .أخرجه أبو نعيم كذا خمتصراً

  جهم بن شرحبيل

  .ب جهم بن قيس بن عبد بن شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار القرشي العبدري، أبو خزمية
حرميلة بنت عبد بن األسود، : ويقال. هاجر إىل أرض احلبشة مع امرأته أم حرملة بنت عبد بن األسود اخلزاعية

جهيم بن قيس، وهو غري : شة، وهاجر معه ابناه عمرو وخزمية ابنا جهم بن قيس، ويقال فيهوتوفيت بأرض احلب
  .هاجر إىل أرض احلبشة: جهم بغري ياء، وقاال: الذي قبله، قاله أبو عمر، وقد ذكره هشام الكليب والزبري فقاال

  ..جهم

إن حسناً وحسيناً سيدا : " سلم يقولروى عنه ذو الكالع أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و. د ع جهم غري منسوب
  .يف قصة طويلة. شباب أهل اجلنة

  .أراه البلوي، واهللا أعلم: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  جهيش بن أويس

  .قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف إسناد حديثه نظر. د ع جهيش بن أويس النخعي
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بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

قدم جهيش بن : روى عبد اهللا بن املبارك، عن األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قال
يا رسول اهللا، إنا حي من : أويس النخعي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نفر من أصحابه من مذحج، فقالوا

  .ديثاً طويالً فيه شعرفذكر ح" مذحج 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جهيم بن الصلت

  .ب س جهيم بن الصلت بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف القرشي املطليب
أسلم عام خيرب، وأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب ثالثني وسقاً، وجهيم هذا هو الذي رأى الرؤيا 

ع عريها يوم بدر، ونزلوا باجلحفة؛ ليتزودوا من املاء، فغلبت جهيماً عينه، فرأى يف باجلحفة حني نفرت قريش، لتمن
قتل فالن وفالن؛ فعدد رجاالً من أشراف : منامه راكباً على فرس له، ومعه بعري له، حىت وقف على العسكر فقال

 أصابه بعض دمه؛ قاله يونس قريش، مث طعن يف لبة بعريه، مث أرسله يف العسكر؛ فلم يبق خباء من أخبية قريش إال
  .بن بكري عن ابن إسحاق

جهيم بن الصلت بن املطلب : وروى ابن شاهني، عن موسى بن اهليثم، عن عبد اهللا بن حممد، عن حممد بن سعد قال
ووافقه على هذا النسب ووقت إسالمه أبو أمحد العسكري، . بن عبد مناف، أسلم بعد الفتح، ال أعلم له رواية

  .نسبه خمرمة، وإثباته صحيح ذكره ابن الكليب، وابن حبيب، والزبري، وأبو عمر، وغريهموأسقط من 
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  جهيم بن قيس

  .جهم، وقد تقدم ذكره يف جهم، وهاجر إىل احلبشة مع امرأته خولة: وقيل. ب جهيم بن قيس بن عبد بن شرحبيل
  .أخرجه أبو عمر

  باب اجليم والواو والياء

  ..دانجو

  .سكن الكوفة. ابن جودان: غري منسوب، وقيل. ب د ع جودان
روى عنه األشعث بن عمري، والعباس بن عبد الرمحن، روى ابن جريج، عن العباس بن عبد الرمحن بن مينا، عن 

ة من اعتذر إليه أخوه معذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئ: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جودان قال
  " .صاحب مكس 

أتى وفد عبد القيس نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلموا، وسألوه عن النبيذ : وروى عنه األشعت بن عمري قال



فال تشربوا يف النقري، فكأين بكم إذا شربتم : " يا رسول اهللا، إن أرضنا أرض ومخة ال يصلحنا إال النبيذ، قال: فقالوا
، " السيوف، فضرب رجل منكم ضربة ال يزال أعرج منها إىل يوم القيامة يف النقري قام بعضكم إىل بعض ب

واهللا لقد شربنا يف النقري، فقام بعضها إىل بعض السيوف، فضرب هذا : ؟ فقالوا" ما يضحككم : " فضحكوا، فقال
  .ضربة بالسيف، فهو أعرج كما ترى

  .أخرجه الثالثة

  جون بن قتادة

  .اعدة بن عوف بن كعب بن عبشمس بن زيد مناة بن متيم التميميد ع جون بن قتادة بن األعور بن س
ال صحبة له وال رؤية، وهم فيه هشيم، فروى حيىي بن أيوب، عن هشيم، : له صحبة، وقيل: يعد يف البصريني، قيل

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض : عن منصور بن وردان، عن احلسن، عن اجلون بن قتادة قال
إنه ميتة، فأمسك حىت : ره، فرم بعض أصحابه بسقاء معلق فيه ماء، فأراد أن يشرب، فقال صاحب السقاءأسفا

  " .اشربوا؛ فإن دباغ امليتة طهورها : " حلقه النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال
ن زرارة، واحلسن بن شجاع بن خملد، وأمحد بن منيع، ورواه عمرو ب: كذا قال هشيم، ورواه مجاعة عنه، منهم

ورواه . عرفة، عن هشيم، عن منصور، ويونس وغريمها عن احلسن، عن سلمة بن احملبق، ومل يذكر يف اإلسناد جوناً
  .وهو الصحيح؛ قاله ابن منده. قتادة، عن احلسن، عنجون بن قتادة، عن سلمة بن احملبق

أخرجه بعض الوامهني يف : ، عن اجلون، فقالوروى احلديث عن هشيم، عن منصور: وقال أبو نعيم بعد أن أخرجه
الصحابة، ونسب ومهه إىل هشيم، وحكم أيضاً أن مجاعة رووه عن هشيم، عن منصور ويونس، عن احلسن، عن 

سلمة بن احملبق، ومل يذكر يف اإلسناد جوناً، وهو وهم ثان؛ ألن زكريا بن حيىي بن محويه رواه عن هشيم حنو ذا 
هل الواسطي، وهو من كبار احلافظ والعلماء من أهل واسط؛ فتبني أن الواهم غري هشيم والراوي عنه أسلم بن س

  .إذا وافقت روايته رواية قتادة، عن احلسن، عن جون، عن سلمة، واهللا أعلم
  .وشهد اجلون وقعة اجلمل مع طلحة والزبري

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جويرية العصري

صلى اهللا عليه وسلم يف وفد عبد القيس، روت سهلة بنت سهل الغنوية، عن  أتى النيب. ب د ع جويرية العصري
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد عبد القيس، ومعنا : جدهتا مجادة بنت عبد اهللا، عن جويرية العصري قال

  ." احللم واألناة : فيك خلتان حيبهما اهللا: " املنذر، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جيفر بن اجللندي

ب س جيفر بن اجللندي بن املستكرب بن احلراز بن عبد العزى بن معولة بن عثمان بن عمرو بن غنم بن غالب بن 
  .عثمان بن نصر بن زهران األزدي العماين



عثه رسول اهللا صلى اهللا عليه كان رئيس أهل عمان هو وأخوه عبد بن اجللندي، أسلما على يد عمرو بن العاص ملا ب
  .وسلم إىل ناحية عمان، ومل يقدما على النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يرياه، وكان إسالمهما بعد خيرب

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  باب احلاء

  باب احلاء واأللف

  حابس بن دغنة الكليب

  .له خرب يف أعالم النبوة، له رؤية وصحبة. ب جابس بن دغنة الكليب
  .أخرجه أبو عمر كذا خمتصراً

  حابس بن ربيعة التميمي

  .ب د ع حابس بن ربيعة التميمي، أبو حية، وليس بوالد األقرع
أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي وغريه، بإسنادهم إىل حممد بن عيسى السلمي، أخربنا عمرو بن علي، 

بن املبارك، عن حيىي بن أيب كثري، عن حية بن حابس، عن أبيه  أخربنا حيىي بن كثري أبو غسان العنربي، حدثنا علي
  " .ال شيء يف اهلام؛ والعني حق : " أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

ورواه األوزاعي، عن حيىي، عن حيوة بن حابس، أو عائش، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .حنوه

  .ىي، عن أيب حية، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمورواه شيبان؛ عن حي
  .ورواه حرب بن شداد مثل علي بن املبارك؛ ومل ذكر أبا هريرة وال أباه

حدثنا احلسن بن علي، أخربنا عبد الصمد بن عبد الوارث، : أخربنا حيىي بن حممود بإسناده، عن ابن أيب عاصم قال
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ىي بن أيب كثري، عن حية بن حابس التميمي، قالأخربنا حرب بن شداد، أخربنا حي

  " .ال شيء يف اهلام؛ والعني حق، وأصدق الطرية الفأل : " وسلم يقول
  .أخرجه الثالثة

  .بالياء حتتها نقطتان: حية

  حابس بن سعد

عبد بن قصي بن قمران بن ثعلبة بن  ابن ربيعة بن املنذر بن سعد بن يثريب بن: ويقال. ب د ع حابس بن سعد
  .عمرو بن ثعلبة بن حيان بن جرم، وهو ثعلبة بن عمرو بن الغوث بن طيء الطائي، يعد يف أهل محص

أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا أبو املغرية، أخربنا حريز بن عثمان 
دخل حابس بن سعد الطائي املسجد من السحر، وقد أدرك : بن غابر األهلاين، قال مسعت عبد اهللا: الرحيب، قال

أرعبوهم فمن أرعبهم : " فقال. املراءون: النيب صلى اهللا عليه وسلم فرأى الناس يصلون يف مقدم املسجد؛ فقال



" سحر يف مقدم املسجد إن املالئكة تصلي من ال: " وقال: ، فأتاهم الناس فأخرجوهم قال" فقد أطاع اهللا ورسوله 
.  

إن أهل العلم باخلرب قالوا إن عمر بن اخلطاب دعا حابس بن : يعرف يف أهل الشام باليماين، وقال: وقال أبو عمر
: أجتهد رأيي وأشاور جلسائي، فقال: إين أريد أن أوليك قضاء محص، فكيف أنت صانع؟ قال: سعد الطائي، فقال

هاهتا، : يا أمري املؤمنني، إين رأيت رؤيا فأحببت أن أقصها عليك، قال: ، فقالانطلق فلم ميض إال يسرياً حىت رجع
رأيت كأن الشمس أقبلت من املشرق ومعها مجع عظيم من املالئكة، وكأن القمر قد أقبل من املغرب ومعه : قال

املمحوة، ال واهللا كنت مع اآلية : مع أيهما كنت؟ قال مع القمر، قال عمر: مجع عظيم من الكواكب، فقال له عمر
ال تعمل يل عمالً أبداً، ورده، فشهد صفني مع معاوية ومعه راية طيئ، فقتل يومئذ، وهو خنت عدي بن حامت، وخال 

وخربه مشهور : ابنه زيد، وقتل زيد قاتله غدراً، فأقسم أبوه عدي ليدفعنه إىل أولياء املقتول، فهرب إىل معاوية، قال
  .عند أهل األخبار

  .الثة، روي من وجوهأخرجه الث
بفتح الراء : باحلاء املهملة وآخره زاي، والرحيب: باجليم والراء، وحريز: بالغني والباء املوحدتني، وجرم: غابر
  .واحلاء

  حامت خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم

عشر ديناراً فأعتقين، اشتراين النيب صلى اهللا عليه وسلم بثمانية : خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حامت. س حامت
  .ال أفارقك وإن أعتقتين؛ فكنت معه أربعني سنة: فقلت

  .أخرجه أبو موسى، وإسناده من أغرب األسانيد

  حامت بن عدي

روى حديثه ابن هليعة، عن سامل بن غيالن، عن سليمان بن أيب عثمان، عن حامت بن عدي أو . س حامت بن عدي
ال تزال أميت خبري ما عجلوا اإلفطار وأخروا : " هللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول ا: عدي بن حامت احلمصي، قال

  " .السحور 
  .أخرجه أبو موسى

  حاجب بن زيد

ب س حاجب بن زيد بن تيم بن أمية بن خفاف بن بياضة األنصاري اخلزرجي البياضي، أخو احلباب، ذكر ابن 
  .شاهني والطربي أهنما شهدا أحداً

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  حاجب بن يزيد



إنه من بين زعوراء بن جشم من األوس، : من بين عبد األشهل، وقيل. ب حاجب بن يزيد األنصاري األشهلي
  .هو حليف هلم من أزد شنوءة، قتل يوم اليمامة شهيداً: وزعوراء أخو عبد األشهل، وقيل

  .أخرجه أبو عمر

  احلارث بن األزمع

  .يف الصحابة، تويف آخر أيام معاوية؛ قاله أبو عمر مذكور. ب س احلارث بن األزمع اهلمداين
أدرك اجلاهلية، وهو تابعي، روى عن : ذكره عبدان وابن شاهني يف الصحابة، وقال ابن شاهني: وقال أبو موسى

  .عمر وغريه
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  احلارث بن أسد

ح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو بن احلارث بن أسد بن عبد العزى بن جعونة بن عمرو بن القني بن رزا
  .ربيعة اخلزاعي، له صحبة، قاله ابن الكليب

  احلارث بن أشيم

د ع احلارث بن أشيم بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل؛ كذا نسبه ابن هليعة، عن أيب األسود، عن 
  .شهلعروة يف تسمية من شهد بدراً من األنصار، مث من األوس من بين عبد األ

  .احلارث بن أوس، وسنذكره إن شاء اهللا تعاىل: وقال أبو معشر جنيح املدين: قال أبو نعيم
  .احلارث بن أنس بن رافع، ومثله قال ابن الكليب: وقال ابن إسحاق

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  احلارث بن أقيش

مها واحد؛ فإن ولد عوف بن وائل عويف، و: وقيش وهو واحد، وهو عكلي، وقيل: ب د ع احلارث بن أقيش وقيل
كان : عكلي باسم أمة حضنتهم، فنسبوا إليها، يقال: بن قيس عوف بن عبد مناة بن أد بن طاخبة يقال لكل منهم

  .حليفاً لألنصار
حدثنا حجاج بن يوسف، : أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء بإسناده إىل أيب بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك قال

لصمد بن عبد الوارث، أخربنا أيب، عن داود بن أيب هند، عن عبد اهللا بن قيس، عن احلارث بن أقيش أخربنا عبد ا
ما من مسلمني ميوت هلما أربعة من الولد مل يبلغوا احلنث إال أدخلهما اهللا : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .واثنان : " يا رسول اهللا، واثنان؟ قال: ، قالوا" ثة وثال: " يا رسول اهللا، وثالثة؟ قل: قالوا" . عز وجل اجلنة 
ورواه شعبة وجعفر بن سليمان، وبشر بن املفضل وابن أيب عدي، وغريهم عن داود، ومن حديثه أن النيب صلى اهللا 

  .احلديث. عليه وسلم كتب لبين زهري بن أقيش حي من عكل
  .أخرجه الثالثة



  احلارث بن أنس

  .ن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل األنصاري األوسي، مث األشهليب د ع احلارث بن أنس ب
  .وأنس هو أبو احليسر، شهد بدراً، وقتل يوم أحد شهيداً، ووافقه ابن إسحاق والكليب: قال أبو عمر

أبو معشر،  خالف ابن إسحاق: أخرجه الثالثة، إال أن أبا نعيم جعل هذا احلارث خمتلفاً فيه؛ فذكره ابن أنس، وقال
  .احلارث بن أشيم؛ هذا كالم أيب نعيم؛ فقد جعل الثالثة واحداً: وقال عروة. احلارث بن أوس: فقال

احلارث بن أشبم، : ابن أوس بن رافع، والثاين: أحدمها احلارث بن أنس، وقيل: وخالفه ابن منده؛ فجعلهما اثنني
أخاف أن : ؛ إال أنه قال يف احلارث بن أنس بن مالكوجعل أبو عمر احلارث بن أوس غري احلارث بن أنس بن رافع

احلارث بن أنس بن رافع بن أوس : يكون ابن رافع األشهلي، على ما ذكره آنفاً، وخالفه ابن منده يف نسبه، فقال
  .بن حارثة، من بين عبد األشهل، وفيه نظر؛ فإنه خالف اجلميع، وال عقب عليه

  .أخرجه الثالثة

  كاحلارث بن أنس بن مال

ذكره موسى بن عقبة يف البدريني، وقال عن ابن . ب ع احلارث بن أنس بن مالك بن عبيد بن كعب األنصاري
احلارث بن أنس بن مالك بن عبيد بن كعب، قاله أبو : شهد بدراً من بين النبيت، مث من بين عبد األشهل: شهاب

احلارث بن أنس بن مالك بن عبيد بن : مراحلارث بن أنس بن رافع، وقال أبو ع: قال ابن إسحاق: نعيم؛ وقال
فيه نظر؛ أخاف أن يكون األشهلي ابن رافع، يعين الذي قبل هذه . كعب، ذكره موسى بن عقبة يف البدريني

  .الترمجة
  .وقد تقدم الكالم عليه يف الترمجة اليت قبله، واهللا أعلم: أخرجه أبو نعيم وأبو عمر

عمرو بن مالك بن األوس، وهو جد عبد األشهل؛ فإن عبد األشهل : امسهبنو النبيت ينسبون إىل النبيت، و: قلت
  .هو ابن جشم بن اخلزرج بن النبيت

  احلارث بن أوس الثقفي

  .احلارث بن عبد اهللا بن أوس الثقفي: وقيل. ب د ع احلارث بن أوس الثقفي
واحلارث بن . ه وسلم أحاديثروى عن النيب صلى اهللا علي. احلارث بن أوس الثقفي له صحبة: قال حممد بن سعد

عبد اهللا بن أوس الثقفي نزل الطائف؛ روى عباد بن العوام، عن احلجاج بن أرطاة، عن عبد امللك بن املغرية 
الطائفي، عن عبد الرمحن البيلماين عن عمرو بن أوس، عن احلارث بن أوس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 

  " .عهده الطواف بالبيت من حج أو اعتمر فليكن آخر : " قال
وعبد اهللا بن املبارك، وعبد الرحيم بن سليمان، وغريهم عن احلجاج، . روى هذا احلديث عمر بن علي املقدمي

  .احلارث بن عبد اهللا بن أوس: فقالوا
  .أخرجه الثالثة

  احلارث بن أوس بن عتيك



بن جشم بن احلارث بن اخلزرج  ب احلارث بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد األعلم بن عامر بن زعوراء
  .األنصاري األوسي، وزعوراء أخو عبد األشهل

شهدا أحداً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقتل يوم أجنادين، وذلك لليلتني بقيتا من مجادى 
  .األوىل من سنة ثالث عشرة بالشام

  .أخرجه أبو عمر

  احلارث بن أوس بن معاذ

أوس بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل بن جشم بن احلارث بن  ب د ع احلارث بن
وهو ابن أخي . يكىن أبا أوس. وهو النبيت بن مالك بن األوس األنصاري األوسي مث األشهلي. اخلزرج بن عمرو
  .سعد بن معاذ
  .قاله أبو عمروكان يوم قتل ابن مثان وعشرين سنة؛ . وقتل يوم أحد شهيداً. شهد بدراً

خرجت يوم اخلندق أقفو آثار الناس، فواهللا إين ألمشي إذ مسعت : وقد روى علقمة بن وقاص، عن عائشة قالت
فجلست إىل األرض، ومعه ابن أخيه . وئيد األرض من خلفي، يعين حس األرض، فالتفت، فإذا أنا بسعد بن معاذ

  .مل يعقب: قال ابن إسحاق. ممن حضر قتل ابن األشرفوهو . احلارث بن أوس؛ فهذا يدل على أنه عاش بعد أحد
أخرجه الثالثة؛ إال أن ابن منده وأبا نعيم مل يذكرا أنه قتل يوم أحد؛ وإمنا ذكرا له حديث عائشة املذكور، واهللا 

  .أعلم

  احلارث بن أوس بن النعمان

حني بعثهما النيب . مسلمة حضر قتل كعب بن األشرف مع حممد بن. د ع احلارث بن أوس بن النعمان النجاري
إن سعد بن معاذ بعث احلارث بن أوس بن النعمان، أخا بين : قال عروة بن الزبري. صلى اهللا عليه وسلم لقتله

حارثة، مع حممد بن مسلمة إىل كعب بن األشرف، فلما ضرب ابن األشرف أصاب رجل احلارث ذباب السيف، 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. فحمله أصحابه

النجاري، وأظنه تصحيفاً، فإن بين النجار من اخلزرج ومل يشهد قتل كعب : قول ابن منده وأبو نعيم يف نسبه: لتق
أو قد نقاله من نسخة . وقد رواه بعضهم احلارثي، فظنه النجاري. بن األشرف خزرجي؛ إمنا قتله نفر من األوس

عد بن معاذ بعث احلارث بن أوس بن النعمان أخا بين غلط الناسخ فيها، ويؤيد ما قلناه أهنما نقال عن عروة أن س
ويرد الكالم عليه آخر ترمجة احلارث بن أوس األنصاري، . حارثة، وال أشك أن أبا نعيم تبع ابن منده، واهللا أعلم

 إنه احلارث بن أوس بن معاذ بن النعمان بن أخي سعد بن: إنه حارثي لكين أقول: إن شاء اهللا تعاىل، ولو مل يقوال
  .معاذ؛ وإن كان الذي روى أنه حارثي عن عروة هو ابن هليعة، عن أيب األسود، عن عروة، وهو إسناد ال اعتبار به

  احلارث بن أوس األنصاري



قال ذلك عروة، . قتل يوم أحد شهيداً. ابن أنس بن رافع: وقيل. د ع احلارث بن أوس األنصاري، هو ابن رافع
  .احلارث بن أوس: ن األنصار بأحد من بين النبيت، مث من بين عبد األشهلاستشهد م: وقالوا. وموسى بن عقبة

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقد تقدم

  احلارث بن أوس األنصاري

شهد بدراً من : قال موسى بن عقبة عن الزهري. شهد بدراً، ال تعرف له رواية. د ع احلارث بن أوس األنصاري
  .ارث بن أوسالنبيت، مث من بين عبد األشهل، احل
  .أخرجه أيضاً ابن منده وأبو نعيم

احلارث بن أوس بن معاذ أخو سعد بن : قد أخرج ابن منده وأبو نعيم احلارث بن أوس أربع تراجم، إحداها: قلت
احلارث بن أوس بن رافع : احلارث بن أوس بن النعمان النجاري الذي حضر قتل كعب، والثالثة: معاذ، والثانية
احلارث بن أوس من بين النبيت، مث من بين عبد األشهل؛ فهذه أربع تراجم، : ل يوم أحد، والرابعةاألنصاري، وقت

كلها واحد؛ فإن احلارث بن أوس بن معاذ هو ابن أخي سعد بن معاذ، هو من بين عبد األشهل، : قال بعض العلماء
بقي إىل يوم اخلندق، وهو : حد، وقيلوعبد األشهل من بين النبيت كما ذكرناه يف نسبه، وشهد بدراً وقتل يوم أ

الذي أرسله سعد بن معاذ عمه لقتل كعب بن األشرف، وهو احلارث بن أوس بن النعمان نسب إىل جده؛ فإن 
أوس بن معاذ بن النعمان، هو أخو سعد بن معاذ، وجعاله جنارياً، وليس كذلك؛ فإن بين النجار من اخلزرج األكرب، 

ارثياً يف الترمجة اليت جعاله فيها جنارياً، ومها متناقضان؛ فإن حارثة من األوس وهو وهذا من األوس، مث جعاله ح
خزرجي، إال ملن ينسب إىل : حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو، وهو النبيت، بن مالك بن األوس، وال يقال

  .وهذا قول صحيح ال شبهة فيه. اخلزرج األكرب أخي األوس، واهللا أعلم

  ساحلارث بن أو

  .س احلارث بن أوس، له صحبة، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث
أظنه احلارث بن أوس الذي ذكر يف الكتب، فإن الواقدي ذكره هكذا : أخرجه أبو موسى، عن ابن شاهني، وقال

  .هبذا اللفظ

  احلارث بن بدل

  .أهل الشام، وهو تابعياحلارث بن سليمان بن بدل، يعد يف : ب د ع احلارث بن بدل السعدي، وقيل
شهدت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : روى حديثه عبيد اهللا بن معاذ، عن حممد بن عبد اهللا الشعيثي، عنه، أنه قال

يوم حنني، واهنزم أصحابه أمجعون إال العباس بن عبد املطلب، وأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب، فرمى رسول 
  .وهنا بقبضة من األرض، فاهنزمنا، فما خيل إيل أن شجرة وال حجراً إال وهو يف آثارنااهللا صلى اهللا عليه وسلم وج

كنت مع املشركني يوم حنني، فأخذ : وقد روى بكر بن بكار، عن الشعيثي، عن احلارث بن سليم بن بدل، قال
. هم اهللا تعاىل، فهزم" شاهت الوجوه : " النيب صلى اهللا عليه وسلم كفاص من حصى فضرب به وجوههم، وقال



  .ومدار حديثه على الشعيثي، وهو ضعيف، ومع ضعفه فاالختالف عليه فيه كثري
  .أخرجه الثالثة

  احلارث بن بالل

وقد تقدم نسبه يف بالل بن احلارث، وهذا وهم؛ والصواب بالل بن احلارث؛ رواه . د ع احلارث بن بالل املزين
ن أيب عبد الرمحن، عن بالل بن احلارث بن بالل، عن أبيه، عن هكذا نعيم بن محاد، عن الدراوردي، عن ربيعة ب

النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فسخ احلج، وهم فيه نعيم، ورواه غريه، عن الدراوردي، عن ربيعة، عن احلارث بن 
  .بالل بن احلارث، عن أبيه، وهو الصواب

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  احلارث بن تبيع

  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهد فتح مصر، ذكره ابن يونس. عيينب احلارث بن تبيع الر
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً
بضم التاء وفتح : وقاله عبد الغين: بفتح التاء، يعين فوقها نقطتان، وكسر الباء املوحدة، قال: تبيع، قال ابن ماكوال

  .عبد الغين، واهللا أعلمبضم التاء وفتح الباء مثل : الباء املوحدة، وذكره أبو عمر

  احلارث بن ثابت بن سفيان

ب س احلارث بن ثابت بن سفيان بن عدي، بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب بن 
  .اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي، قتل يوم أحد شهيداً، أخرجه هكذا أبو عمر

احلارث بن ثابت بن سعيد بن عدي بن عمرو بن امرئ القيس، بن : قالواستدركه أبو موسى على ابن منده، ف
عمرو بن امرئ القيس؛ فزاد يف النسب عمرو بن امرئ القيس، وليس بصحيح، واألول أصح، وجعل بدل سفيان 

  .سعيداً، واألول أصح
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  احلارث بن ثابت بن عبد اهللا

ن سعد بن عمرو بن قيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك األغر بن ثعلبة بن س احلارث بن ثابت بن عبد اهللا ب
أخرجه أبو موسى عن ابن شاهني، وما أقرب أن . كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج، قتل يوم أحد شهيداً

: زاد يف هذافإنه قال يف األول سعيداً ويف هذه سعداً، و. يكون هذا هو الذي قبله، وقد وقع الغلط يف أول نسبه
  .عبد اهللا، والباقي مثله

  احلارث بن مجاز



  .أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً. س احلارث بن مجاز بن مالك بن ثعلبة، أخو كعب بن مجاز
احلارث بن مجاز بن مالك بن ثعلبة بن غسان، حليف بين ساعدة، شهد أحداً، : قال الطربي: وقال األمري أبو نصر

  .راً، ويرد نسبه مستقصى عند ذكر أخيه سعد وأخيه كعب إن شاء اهللا تعاىلوشهد أخوه كعب بن مجاز بد
  .أخرجه أبو موسى

  احلارث بن احلارث األزدي

روى حديثه حممد بن أيب قيس، عن عبد األعلى بن هالل، عنه، عن النيب صلى اهللا . ب احلارث بن احلارث األزدي
ك احلمد؛ أطعمت وسقيت وأشبعت وأرويت، فلك احلمد اللهم ل: " أنه كان إذا طعم أو شرب قال. عليه وسلم

  " .غري مكفور وال مودع وال مستغىن عنك 
  .أخرجه أبو عمر كذا خمتصراً

  احلارث بن احلارث األشعري

  .ب د ع احلارث بن احلارث األشعري، أبو مالك، كناه أبو نعيم وحده، له صحبة، عداده يف أهل الشام
رمحن بن غنم األشعري، وأبو سالم ممطور احلبشي، وشريح بن عبيد احلضرمي، روى عنه ربيعة اجلرشي، وعبد ال

  .وشهر بن حوشب وغريهم
أخربنا أبو املكارم بن منصور بن مكارم بن أمحد بن سعد املؤدب، أخربنا أبو القاسم نصر بن أمحد بن حممد بن 

اهللا بن إبراهيم بن أنس، أخربنا أبو احلسن  صفوان، أخربنا أبو احلسن علي بن إبراهيم السراج، أخربنا أبو طاهر هبة
علي بن عبيد اهللا بن طوق، أخربنا أبو جابر زيد بن عبد العزيز بن حبان، أخربنا حممد بن عبد اهللا بن عمار، حدثنا 

املعاىف بن عمران، عن موسى بن خلف، عن حيىي بن أيب كثري، عن زيد بن سالم أن جده ممطوراً حدثه، حدثين 
إن اهللا عز وجل أمر حيىي بن زكريا عليهما السالم : " شعري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثه قالاحلارث األ

، فقال له عيسى " خبمس كلمات، يعمل هبن ويأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبن، وأنه كاد يبطئ هبن، أو كأنه أبطأ 
تأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبن؛ فإما أن إن اهللا عز وجل أمرك خبمس كلمات تعمل هبن و: صلى اهللا عليه وسلم

فجمعهم يف بيت املقدس : إن سبقتين هبن خشيت أن خيسف يب، قال: تأمرهم وإما أن آمرهم، قال حيىي عليه السالم
إن اهللا تعاىل أمرين خبمس كلمات أعمل هبن، : حىت امتأل، وقعدوا على الشرف، فحمد اهللا وأثىن عليه وقال

أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً، فإن مثل من أشرك باهللا كمثل رجل اشترى : ن، أوالهنوآمركم أن تعملوا هب
هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأد إيل، فكان يعمل ويؤدي إىل غري : عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق فقال

ا به شيئاً، وأمركم سيده؛ فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن اهللا خلقكم ورزقكم فاعبدوه وال تشركو
بالصالة، فإذا صليتم فال تلتفتوا؛ فإن اهللا عز وجل ينصب وجهه تبارك وتعاىل لوجه عبده ما مل يلتفت يف صالته، 
وأمركم بالصيام، وإمنا مثل ذلك مثل رجل معه صرة فيها مسك يف عصابة كلهم يعجبه أن جيد رحيه، وإن خلوف 

وإن اهللا أمركم بالصدقة، وإمنا مثل ذلك مثل رجل أسره العدو، فأوثقوا  فم الصائم عند ربه أطيب من ريح املسك،
دعوين أفد نفسي منكم، فجعل يعطيهم القليل والكثري حىت يفدي نفسه، وإن اهللا أمركم بذكر : يده إىل عنقه، فقال

ه منهم، وإن العبد اهللا كثرياً، وإمنا مثل ذلك مثل رجل خرج العدو يف أثره سراعاً فأتى حصناً حصيناً فتحصن في
  " .أحصن ما يكون من الشيطان إذا ذكر اهللا عز وجل 



اجلماعة، : إن اهللا أمرين خبمس أعمل هبن وآمركم أن تعملوا هبن: " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
بقة اإلسالم من والسمع، والطاعة، واهلجرة، واجلهاد يف سبيل اهللا عز وجل، فإنه من فارق اجلماعة قيد شرب خلع ر

يا رسول اهللا، وإن صام وصلى وزعم : ، قيل" عنقه إال أن يراجع، ومن دعا دعوى اجلاهلية كان من جثي جهنم 
وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، ادعوا بدعوى اهللا عز وجل الذي مساكم املسلمني، املؤمنني : " أنه مسلم؟ قال

  " .عباد اهللا 
أخرجه ابن منده وأبو نعيم . عيب بن شابور، وغري واحد، عن معاوية بن سالمرواه مروان بن حممد، وحممد بن ش

  .مطوال، واختصره أبو عمر

ذكر بعض العلماء أن هذا احلارث بن احلارث األشعري ليس هو أبا مالك، وأكثر ما يرد هذا غري مكىن، : قلت
ا، وأما أبو مالك األشعري، فهو كعب بن أبو حامت الرازي، وابن معني وغريمه: قاله كثري من العلماء، منهم: وقال

احلارث األشعري، وروى له هذا احلديث : روى أمحد بن حنبل يف منسد الشاميني: عاصم على اختالف فيه، وقال
الواحد الذي ذكرناه، ومل يكنه؛ وذكر كعب بن عاصم، وأورد له أحاديث مل يذكرها احلارث األشعري؛ وقد ذكره 

  .و عمر يف كعب بن عاصمابن منده وأبو نعيم وأب

  احلارث بن احلارث الغامدي

  .له وألبيه صحبة. ب د ع احلارث بناحلارث الغامدي
روى عنه شريح بن عبيد؛ والوليد بن عبد الرمحن؛ وسليم بن عامر؛ وعدي بن هالل؛ روى الوليد بن عبد الرمحن 

فأشرفنا فإذا : تمعوا على صابئ هلم؛ قالهؤالء قوم اج: ما هذه اجلماعة؟ قال: قلت أليب: " اجلرشي، عنه، قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو الناس إىل عبادة اهللا واإلميان به وهم يؤذونه، حىت ارتفع النهار وانتبذ عنه 

الناس؛ فأقبلت امرأة حتمل قدحاً ومنديالً؛ قد بدا حنرها تبكي، فتناول القدح، فشرب، مث توضأ، مث رفع رأسه إليها 
  .هذه ابنته زينب: من هذه؟ فقالوا: ؛ فقلت" يا بنية، مخري عليك حنرك وال ختايف على أبيك غلبة وال ذالً : " فقال

وروى أبو نعيم بعد هذا احلديث الذي يف احلارث بن احلارث األزدي؛ الذي رواه عنه عبد األعلى بن هالل؛ ما 
هو : وقيل: لك قال ابن منده، فإنه قال يف هذاكان يقوله إذا فرغ من طعامه وشرابه؛ فهما عنده واحد، وكذ

األول الغامدي، والثاين هذا، ومل يرو يف : األول، وأراد به األشعري الذي قبل هذه، وأما أبو عمر فإنه رآمها اثنني
  .الفردوس سرة اجلنة: مخري حنرك، وحديث: هذا إال طرفاً من حديث قوله البنته
إنه : مد واحداً؛ فإن غامداً بطن من األزد، وأما على قول ابن منه أن هذا قيلوما يبعد أن يكون هذا األزدي والغا

  .األشعري؛ فإن األشعري ليس بينه وبني األزدي إال أهنما من اليمن، واهللا أعلم

  احلارث بن احلارث بن قيس

  .ب د ع احلارث بن احلارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي
إنه قتل يوم : ة، مع أخويه بشر ومعمر، ابين احلارث، قاله أبو عمر، وقال ابن منده وأبو نعيمكان من مهاجرة احلبش

  .أجنادين، وال تعرف له رواية
  .أخرجه الثالثة



  احلارث بن احلارث بن كلدة

  .ب احلارث بن احلارث بن كلدة بن عمرو بن عالج بن أيب سلمة بن عبد العزى بن غرية بن عوف بن ثقيف
طبيب العرب وحكيمها، وهو من املؤلفة قلوهبم، وكان من أشراف قومه، وأما أبوه احلارث بن كلدة كان أبوه 

فمات أول اإلسالم، ومل يصح إسالمه، وقد روى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر سعد بن أيب وقاص أن 
 الطب، إذا كانوا من أهله، وقد فدل ذلك على أنه جائز أن يشاور أهل الكفر يف. يأتيه ويستوصفه يف مرض نزل به
  .ذكرنا القصة يف احلارث بن كلدة

  .أخرجه الثالثة

  احلارث بن حاطب بن احلارث

: ب د ع احلارث بن حاطب بن احلارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحي، وأمه
  .فاطمة بنت اجمللل

ث أسن، واستعمل عبد اهللا بن الزبري احلارث على مكة سنة ولد بأرض احلبشة، وهو أخو حممد بن حاطب، واحلار
إنه كان يلي املساعي أيام مروان، ملا كان أمرياً على املدينة ملعاوية، قاله أبو عمر والزبري بن : ست وستني، وقيل
  .بكار وابن الكليب

مر، قاله ابن منده وأبو احلارث بن حاطب بن مع: وقال ابن إسحاق، يف تسمية من هاجر إىل احلبشة، من بين مجح
  .نعيم عن ابن إسحاق، واألول أصح

زعموا أن أبا لبابة بن عبد املنذر واحلارث بن حاطب خرجا : وروى ابن منده عن ابن إسحاق يف هذه الترمجة قال
  .درمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر، فردمها؛ أمر أبا لبابة على املدينة، وصرب هلما بسهم مع أصحاب ب

حدثنا وهب بن بقية، : ومن حديثه ما أخربنا به حيىي بن حممود بن سعد بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم، قال
: أخربنا خالد احلذاء، عن يوسف بن يعقوب، عن حممد بن حاطب أو احلارث بن حاطب، أنه ذكر ابن الزبري فقال

إنه : هللا صلى اهللا عليه وسلم بلص فأمر بقتله؛ فقيل لهأتى رسول ا: وما ذاك؟ قال: طاملا حرص على اإلمارة، قلنا
ما أجد لك شيئاً إىل ما : ، مث أتى به بعد إىل أيب بكر، وقد سرق، وقد قطعت قوائمه فقال" اقطعوه : " سرق، فقال

قضى فيك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أمر بقتلك، فإنه كان أعلم بك، مث أمر بقتله أغيلمة من أبناء 
  .أمروين عليكم، فأمرناه علينا، مث انطلقنا به، فقتلناه: املهاجرين، أنا فيهم؛ فقال ابن الزبري

  .أخرجه الثالثة
احلارث بن حاطب بن معمر، ورويا ذلك عن ابن إسحاق، فليس بشيء؛ : قول ابن منده وأيب نعيم يف نسبه: قلت

بن احلارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن  فإن ابن إسحاق ذكره فيمن هاجر إىل أرض احلبشة، فقال حاطب
حذافة بن مجح، كذا عندنا فيما رويناه، عن يونس، عن ابن إسحاق، وكذلك ذكره عبد امللك بن هشام عن ابن 

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم رده مع أيب لبابة يف غزوة بدر؛ فإن : إسحاق، وسلمة عنه أيضاً، وأما قول ابن منده
ض احلبشة، ومل يقدم إىل املدينة إال بعد بدر، وهو صيب، وإمنا الذي رده رسول اهللا صلى اهللا هذا احلارث ولد بأر

احلارث بن حاطب األنصاري الذي نذكره بعد هذه الترمجة، وظن ابن منده : عليه وسلم من الطريق إىل املدينة هو



ر األنصاري، وقد ذكره أبو نعيم وأبو أن الذي أعاده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الطريق هو هذا، فلم يذك
  .عمر على ما نذكره إن شاء اهللا تعاىل

  احلارث بن حاطب بن عمرو

ب س ع احلارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
با عبد اهللا، وهو أخو ثعلبة بن إنه من بين عبد األشهل، واألول أصح، يكىن أ: األوس األنصاري األوسي وقيل

حاطب؛ ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراً من األنصار، مث من األوس، مث من بين عمرو بن عوف، مث من بين 
  .أمية بن زيد

خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر، هو وأخوه أبو لبابة بن عبد املنذر، فردمها من الروحاء، جعل أبا 
اً على املدينة، وأمر احلارث بإمرة إىل بين عمرو بن عوف، وضرب هلما بسهمهما وأجرمها؛ فكانا كمن لبابة أمري

  .شهدها، وشهد صفني مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  احلارث بن احلباب

  .ذكره ابن شاهني .س احلارث بن احلباب بن األرقم بن عوف بن وهب، أبو معاذ القاري
  .أخرجه أبو موسى

  احلارث بن حبال

  .س احلارث بن حبال بن ربيعة بن دعبل بن أنس بن خزمية بن مالك بن سالمان بن أسلم األسلمي
صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهد معه احلديبية؛ ذكره ابن شاهني، والطربي، والكليب، ونسبه الكليب كما 

ة، فقال أبو برزة بن عبد اهللا بن احلارث بن حبال فعلى هذا يكون احلارث جد أيب ذكرناه، وساق نسب أيب برز
  .برزة وهو بعيد، ويرد ذكر نسب أيب برزة مستوىف، إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه أبو موسى

  احلارث بن حسان

اك بن حويرث، سكن الكوفة، روى عنه أبو وائل، ومس: ب ع احلارث بن حسان الربعي البكري الذهلي، وقيل
  .حرب

أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب، بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا عفان، أخربنا سالم 
مررت بعجوز بالربذة منقطع : هو أبو املنذر القاري، عن عاصم بن هبدلة، عن أيب وائل، عن احلارث بن حسان، قال

امحلوين معكم؛ فإن يل إليه : نريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت: دون؟ فقلناأين تري: هبا من بين متيم، فقالت
ما شأن : فحملتها، فلما وصلت دخلت املسجد، وهو غاص بالناس، فإذا راية سوداء ختفق، قلت: حاجة، قال



ل متقلد السيف قائم هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً، وبال: الناس؟ قالوا
بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقعدت يف املسجد فلما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أذن يل، 

نعم يا رسول اهللا، فكانت لنا الدائرة عليهم، : ؟ فقلت" هل كان بينكم وبني بين متيم شيء : " فدخلت، فقال
يا رسول اهللا، إن رأيت أن جتعل الدهناء، : ذن هلا، فدخلت فقلتومررت على عجوز منهم؛ وها هي بالباب، فأ

يا رسول : فاستوفزت العجوز وأخذهتا احلمية، وقالت: حجازاً بيننا وبني بين متيم فافعل؛ فإهنا قد كانت لنا مرة، قال
؛ أعوذ باهللا وبرسول يا رسول اهللا، إنا محلنا هذه وال نشعر أهنا كانت يل خصماً: قلنا: اهللا، فأين تضطر مضرك؟ قال

على اخلبري : قلت: ؟ قال" وما قال األول : " اهللا أن أكون كما قال األول، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فقال صلى اهللا : قال! على اخلبري سقطت: هذا أمحق يقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سقطت، قال سالم

إن عاداً قطحوا فأرسلوا وافدهم يستسقي هلم، فنزل على معاوية : ، فقال" هية، يستطعمين احلديث : " عليه وسلم
اللهم مل آت ألسري : بن بكر شهراً، يسقيه اخلمر وتغنيه اجلرادتان، يعىن قينتني كانتا ملعاوية، مث أتى مجال مهرة، فقال

يشكر له اخلمر اليت شرهبا  فأفاديه، وال ملريض فأداويه، فاسق عبدك ما أنت ما مسقيه، واسق معه معاوية شهراً،
إن هذه لسحابة سوداء فنودي منها : فقال. فمرت به سحابات سود، فنودي منها أن ختري السحاب: عندهم، قال

فبلغين أنه مل يرسل عليهم من الريح إال قدر ما جيري : أن خذها رماداً رمددا، ال تدع من عاد أحداً، قال أبو وائل
  .يف اخلامت

  .أيب شيبة، عن عفان، عن أيب املنذر، عن عاصم، عن أيب وائل، مثلهرواه أبو بكر بن 
  .ورواه زيد بن احلباب، عن أيب املنذر

ورواه أمحد بن حنبل أيضاً، وسعيد األموي، وحيىي احلماين، وعبد احلميد بن صاحل، وأبو بكر بن أيب شيبة، كلهم، 
  .ئلعن أيب بكر بن عياش، عن عاصم، عن حلارث، ومل يذكر أبا وا

ملا كان بيننا وبني : " ورواه عنبسة بن األزهر الذهلي، عن مساك بن حرب، عن احلارث بن حسان البكري، قال
: " إخواننا من بين متيم ما كان، وفدت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوافيته، وهو على املنرب، وهو يقول

وذكر احلديث " اهللا، أعوذ باهللا أن أكون كوافد عاد يا رسول : فقلت: ، قال" جهزوا جيشاً إىل بكر بن وائل 
  .بطوله

الذهلي، من بين : الربعي، ويقال: احلارث بن حسان بن كلدة البكري، ويقال: أخرجه الثالثة؛ إال أن أبا عمر قال
  .حريث بن حسان؛ واألول أكثر، وهو الصحيح: احلارث بن يزيد بن حسان، ويقال: ذهل بن شيبان، ويقال

بكري وربعي وذهلي، يظن أن هذا اختالف، وليس كذلك؛ فإن ذهل بن شيبان بن بكر، : ن يرى قولهم: قلت
ربعي فقد يكون من : ربعي فهو بكري، وإذا قيل: ذهلي فهو بكري وربعي، وإذا قيل: وبكر بن ربيعة؛ فإذا قيل

 أعلم، ولوال أن أبا عمر بكر ومن ذهل، وقد يكون من غريمها كتغلب وحنيفة وعجل وعبد القيس وغريهم، واهللا
: " نسبه إىل كلدة لغلب على ظين أنه احلارث بن حسان بن خوط؛ فإنه شهد اجلمل مع علي، وأخوه بشر القائل

  "الرجز 
  رسول بكر كلها إىل النيب... أنا ابن حسان بن خوط وأيب 

  .واهللا أعلم

  احلارث بن احلكم



اهللا عليه وسلم ثالث غزوات، روى عنه عطية الدعاء، وهو غزا مع النيب صلى . د ع احلارث بن احلكم السلمي
ذكره بعض املتأخرين، وذكر أنه : احلكم بن احلارث؛ قاله ابن منده، وقال أبو نعيم يف ترمجته: وهم، والصواب

  .وهم، وصوابه احلكم بن احلارث؛ وقد ذكر يف احلكم، وأما أبو عمر، فإنه ذكره يف احلكم، وذكراه أيضاً

  حكيم احلارث بن

أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو بكر بن احلارث إذناً، أخربنا أبو أمحد، أخربنا أبو . س احلارث بن حكيم الضيب
عمر بن احلسن بن علي الشيباين، أخربين املنذر بن حممد القابوسي، أخربنا احلسني بن حممد، عن سيف بن عمر، عن 

: بن حكيم الضيب أنه قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالالصعب بن هالل الضيب، عن أبيه، عن احلارث 
  .، فسمي عبد اهللا، وواله صدقات قومه" أنت عبد اهللا : " عبد احلارث، فقال: ؟ فقال" ما امسك " 

أخرجه أبو موسى مستدركاً على ابن منده، وليس له فيه حجة؛ فإنه إن مساه بامسه يف اجلاهلية فهو عبد احلارث، 
  .مساه بامسه يف اإلسالم فهو عبد اهللا، فذكره ههنا ال وجه له وإن

عبد احلارث بن زيد بن صفوان بن صباح بن طريف بن زيد بن عامر بن : وقد ذكره هشام الكليب ونسبه، فقال
  .ربيعة بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة بن سعد بن ضبة، قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فسماه عبد اهللا

  بن خالد بن صخراحلارث 

ب د ع س احلارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، جد حممد بن إبراهيم بن احلارث 
  .التيمي

من املهاجرين األولني إىل أرض احلبشة؛ هاجر هو وامرأته ريطة بنت احلارث بن جبيلة بن عامر بن كعب بن سعد 
  .بن تيم، جيتمع هو وامرأته يف عامر

إنه هاجر مع جعفر بن أيب طالب إىل احلبشة يف اهلجرة الثانية؛ فولدت له بأرض احلبشة موسى، وعائشة، : لوقي
بل خرج هبم أبوهم من أرض احلبشة، يريد النيب : وزينب، وفاطمة أوالد احلارث، فهلكوا بأرض احلبشة، وقيل

عون، وجنا هو وحده، فقدم املدينة فزوجه صلى اهللا عليه وسلم، فلما كانوا ببعض الطريق شربوا ماء فماتوا أمج
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنت عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف

إبراهيم، ورواه عن الزبري، ومل يذكره الزبري، وإمنا ابنه إبراهيم : وقد ذكر أبو عمر يف ترمجة من أوالده الذين هلكوا
  .م بن احلارث الفقيه، ولعله قد كان له ولد آخر امسه إبراهيمعاش بعده، ومن ولده حممد بن إبراهي

  .أخرجه الثالثة، واستدركه أبو موسى على ابن منده، وهو يف كتاب ابن منده ترمجة طويلة

  احلارث بن خالد القرشي

روى حديثه هشيم بن عبد الرمحن العذري، عن موسى بن األشعث، أن رجالً من . د ع احلارث بن خالد القرشي
  .فأتى بوضوء فتوضأ: احلارث بن خالد، كان مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، قال: قريش يقال له

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



ما أقرب أن يكون هذا هو احلارث بن خالد بن صخر التيمي، ومل ينسبه ههنا، واهللا أعلم، وقد تقدم ذكره : قلت
  .مستوىف

  احلارث بن خزمة

ن خزمة بن عدي بن أيب غنم، وهو قوقل، بن سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج ب د ع احلارث ب
خزمة بفتحتني، قاله الطربي، : احلارث بن خزمية، وقيل: األنصاري اخلزرجي، وهو حليف لبين عبد األشهل، وقيل

  .وساق نسبه كما ذكرناه، ونسبه ابن الكليب مثله
وما بعدها من املشاهد كلها؛ وهو الذي جاء بناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه  شهد بدراً، وأحداً، واخلندق،: وقالوا

فقال ! إن حممداً ال يعلم خري ناقته، فكيف يعلم خرب السماء: وسلم حني ضلت يف غزوة تبوك، وقال املنافقون
مين مكاهنا، وإهنا يف إين ال أعلم إال ما علمين اهللا، وقد أعل: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا علم مقالتهم

  .، فانطلقوا فجاؤوا هبا، وكان الذي جاء هبا احلارث بن خزمة" الوادي يف شعب كذا 
: شهد بدراً من األنصار، مث من بين النبيت مث من بين عبد األشهل: وذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراً، فقال

  .احلارث بن خزمة بن عدي، حليف هلم
زيان بإسناده إىل حيىي بن حيىي؛ عن مالك، عن عبد اهللا بن أيب بكر بن عباد بن متيم أن أبا  أخربنا أبو احلرم مكي بن

بشري األنصاري، وهي كنية احلارث بن خزمة، أنه كان مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره فأرسل 
  .لك من العنيأرى ذ: ، قال مالك" ال تبقني يف رقبة بعري قالدة من وتر إال قطعت : " رسوالً

وقد ذكر ابن منده أن احلارث بن خزمة هو الذي جاء إىل عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه باآليتني خامتة سورة 
  .إىل آخر السورة؛ وهذا عندي فيه نظر" لقد جاءكم رسول من أنفسكم : " التوبة

حدثنا حممد : حممد بن عيسى، قال أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي وغري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى
بن يسار، أخربنا عبد الرمحن بن مهدي، أخربنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت 

فوجدت : وذكر حديث مجع القرآن، وقال. بعث إىل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه مقتل أهل اليمامة: حدثه، قال
  " .العرش العظيم : " إىل" لقد جاءكم رسول ملن أنفسكم : " بن ثابت آخر سورة براءة مع خزمية

  .وهذا حديث صحيح، وتويف سنة أربعني يف خالفة علي رضي اهللا عنه
  .أخرجه الثالثة

  احلارث بن خزمية

  .ب احلارث بن خزمية، أبو خزمية، األنصاري
، مع أيب خزمية األنصاري، وهذا ال يوقف وجدت آخر التوبة: قال ابن شهاب، عن عبيد بن السباق، عن زيد، قال

  .له على اسم، وقد تقدم أهنا وجدت مع خزمية بن ثابت، وهو الصحيح
  .أخرجه أبو عمر

  احلارث بن خضرامة الضيب



س احلارث بن خضرامة الضيب اهلاليل، باإلسناد املذكور يف احلارث بن حكيم، عن سيف بن عمر عن الصعب بن 
اهلاليل الضيب، وكان حليفاً لبين عبس، فقدم املدينة : قدم احلر بن خضرامة؛ كذا ذكره: هالل الضيب، عن أبيه قال

بغنم وأعبد فلم يلبث أن مات، فأعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم كفناً وحناطاً، فقدم ورثته، فأعطاهم رسول اهللا 
ذكر بعضهم عن الدارقطين، عن املنذر،  صلى اهللا عليه وسلم الغنم، وأمر ببيع الرقيق باملدينة، وأعطاهم أمثاهنا،

  .احلارث، بدل احلر، واهللا عز وجل أعلم: وقال
  .أخرجه أبو موسى

  احلارث بن رافع بن مكيث

س احلارث بن رافع بن مكيث، روى بقية، عن عثمان بن زفر، عن حممد بن خالد بن رافع بن مكيث، عن عمه 
  " .حسن امللكة مناء، وسوء اخللق شؤم، والرب زيادة يف العمر : " لاحلارث بن رافع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قا

  .عن بعض بين رافع بن مكيث، عن رافع بن مكيث، وهو أصح، ويرد هناك: رواه معمر عن عثمان، فقال
  .أخرجه ههنا أبو موسى

  احلارث بن رافع

احلارث بن رافع من : ر يقولمسعت أمحد بن سيا: أخرجه أبو موسى، عن عبدان، أنه قال. س احلارث بن رافع
  .أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ممن قتل بأحد سنة ثالث، مل حيفظ له حديث

  احلارث بن ربعي

ب د ع احلارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن 
قتادة األنصاري اخلزرجي، مث من بين سلمة، فارس علي بن راشد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن اخلزرج، أبو 

  .امسه النعمان؛ قاله ابن إسحاق وهشام بن الكليب: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقيل
  .بلدمة بالفتح، وبلذمة، بالذال املعجمة والضم، ويرد ذكره يف الكىن، وهو مشهور بكنيته: يقولون: قال أبو عمر
  .أخرجه الثالثة

  ربيعاحلارث بن ال

س احلارث بن الربيع بن زياد بن سفيان بن عبد اهللا بن ناشب بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس الغطفاين 
  .العبسي

وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم تسعة رهط من بين عبس، : روى هشام الكليب، عن أيب الشغب العبسي، قال
  .ع بن زياد، فأسلموا؛ فدعا هلم النيب صلى اهللا عليه وسلماحلارث بن الربي: وكانوا من املهاجرين األولني، منهم

  .الربيع الكامل، وعمارة الوهاب، وأنس الفوارس، وقيس احلفاظ بنو زياد: قال ابن ماكوال
  .أخرجه أبو موسى



  احلارث بن أيب ربيعة

  .د ع احلارث بن أيب ربيعة املخزومي، استسلف منه النيب صلى اهللا عليه وسلم
هو وهم؛ رواه عبد اهللا بن عبد الصمد بن أيب خداش املوصلي، عن القاسم اجلرمي، عن : ده، وقالأخرجه ابن من

سفيان، عن إمساعيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن احلارث بن أيب ربيعة؛ ورواه أصحاب الثوري عنه، عن إمساعيل بن 
بن املبارك، وقبيصة، وأصحاب الثوري، إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب ربيعة، عن أبيه، عن جده، والصواب ما رواه ا

وكذلك رواه وكيع وبشر بن عمرو وابن فديك يف : قال. عن الثوري، عن إمساعيل بن إبراهيم عن أبيه، عن جده
  .وذكر احلارث يف هذا احلديث وهم: آخرين، عن إمساعيل بن إبراهيم عن أبيه عن جده، قال

أيب بكر بن أيب عاصم، أخربنا يعقوب بن محيد بن كاسب، أخربنا ابن أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء بإسناده، عن 
أيب فديك، أخربنا موسى وإمساعيل ابنا إبراهيم الربعيان، عن أبيهما، عن عبد اهللا بن أيب ربيعة أن النيب صلى اهللا 

ه سالحاً، فلما رجع رد واستعار من: ثالثني ألفاً ماالً، قال: عليه وسلم ملا قدم مكة استسلف منه سلفاً، وقال موسى
  " .إمنا جزاء السلف الوفاء واحلمد : " ذلك إليه، وقال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
: احلارث بن أيب ربيعة هو ابن عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي، وهو عامل ابن الزبري على البصرة ويلقب: قلت

  . بابهالقباع، وليس له صحبة، ويرد ذكر عبد اهللا بن أيب ربيعة يف

  احلارث بن زهري

ال أدري هو األول، يعين احلارث بن أقيش، أو غريه، وقد : س احلارث بن زهري بن أقيش العكلي، قال ابن شاهني
تقدم، روى حديثه احلارث بن يزيد العكلي، عن مشيخة من احلي، عن احلارث بن زهري بن أقيش العكلي أن النيب 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد النيب لبين قيس بن : " تاباً هذه نسختهصلى اهللا عليه وسلم كتب له ولقومه ك
أقيش، أما بعد فإنكم إن أقمتم الصالة، وأتيتم الزكاة، وأعطيتم سهم اهللا عز وجل والصفي، فأنتم آمنون بأمان اهللا 

  " .عز وجل 
  .أخرجه أبو موسى

أقيش الذي تقدم ذكره، ولعله اشتبه عليه حيث رأى أما أنا فال أشك أهنما واحد، أعين هذا واحلارث بن : قلت
، فظنهما اثنني، " من مات له أربعة من الولد : " ألحدمها حديث كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وللثاين حديث

  .وإمنا احلديثان لواحد، واحلارث بن أقيش، وهو ابن زهري بن أقيش، نسب مرة إىل أبيه، ومرة إىل جده، واهللا أعلم

  ارث بن زياد األنصارياحل

  .بدري، يعد يف أهل املدينة، شهد بدراً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم. ب د ع احلارث بن زياد األنصاري الساعدي
أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا يونس بن حممد، أخربنا عبد الرمحن بن 

بن أيب أسيد، وكان أبوه بدرياً، عن احلارث بن زياد الساعدي األنصاري أنه أتى النيب صلى الغسيل، أخربنا محزة 
؟ " ومن هذا : " يا رسول اهللا، بايع هذا، قال: اهللا عليه وسلم يوم اخلندق، وهو يبايع الناس على اهلجرة، فقال



ال أبايعك؛ إن : "  عليه وسلمفقال رسول اهللا صلى اهللا: ابن عمي حوط بن يزيد، أو يزيد بن حوط، قال: قال
الناس يهاجرون إليكم، وال هتاجرون إليهم، والذي نفسي بيده ال حيب رجل األنصار حىت يلقى اهللا، إال لقي اهللا 

  " .وهو حيبه، وال يبعض رجل األنصار حىت يلقى اهللا؛ إال لقي اهللا وهو يبغضه 
  .إنه نزل الكوفة: ب الساعدي، وقال أبو أمحد العسكريالسعدي، والصوا: أخرجه الثالثة؛ إال أن ابن منده قال

  .بفتح احلاء املهملة: حوط

  احلارث بن زياد

  .د ع احلارث بن زياد، وليس باألنصاري، يعد يف الشاميني، خمتلف يف صحبته
روى احلسن بن سفيان، عن قتيبة، عن الليث، عن معاوية بن صاحل، عن يونس بن سيف، احلارث بن زياد أن 

  " .اللهم علم معاوية الكتاب واحلساب، وقه العذاب : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول
احلارث بن زياد، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذه الزيادة : رواه احلسن مب عرفة، عن قتيبة، وقال فيه

  .وهم
عن احلارث، عن أيب رهم، عن : لواورواه أسد بن موسى، وآدم، وأبو صاحل، عن الليث، عن معاوية بن صاحل، فقا

  .العرباض، وهو الصواب
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  احلارث بن زيد

  بن حارثة
  س 

  احلارث بن زيد بن حارثة

بن معاوية بن ثعلبة بن جذمية بن عوف بن بكر بن عوف بن أمنار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد 
  .ة بنت رومي، من بين هند بن شيبان، وكنيته أبو عتاب، قتل سنة إحدى وعشرينذومل: وأمه. القيس الربعي العبدي
  .أخرجه أبو موسى

  احلارث بن زيد العطاف

د ع احلارث بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس 
  .األنصاري األوسي؛ قاله حممد بن إسحاق

  .نعيمأخرجه ابن منده وأبو 
  احلارث بن زيد



د ع احلارث بن زيد، أخو بين معيص، أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن السمني بإسناده عن يونس بن بكري، عن حممد بن 
وما : " نزلت هذه اآلية: قال يل القاسم بن حممد: إسحاق، عن عبد الرمحن بن احلارث بن عبد اهللا بن عياش، قال

يف جدك عياش بن أيب ربيعة، واحلارث بن زيد، أخي معيص؛ كان يؤذيهم مبكة، " طأ كان ملؤمن أن يقتل مؤمناً إال خ
وهو على شركه، فلما هاجر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسلم احلارث، ومل يعلموا بإسالمه، وأقبل 

لى شركه، فعاله مهاجراً حىت إذا كان بظاهرة بين عمرو بن عوف لقيه عياش بن أيب ربيعة، وال يظن إال أنه ع
فإن كان من قوم عدو " إىل قوله " وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمناً إال خطأ : " بالسيف حىت قتله؛ فأنزل اهللا تعاىل فيه

  .حترير رقبة مؤمنة، وال يؤدي الدية إىل أهل الشرك: يقول" لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  احلارث بن زيد

كان احلارث بن زيد من أشد الناس : مسعت أمحد بن سيار يقول: قال عبدان املروزي. آخر. ارث بن زيدس احل
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجاء مسلماً يريد النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يكن عرف باإلسالم، فلقيه 

  " .مؤمناً إال خطأ وما كان ملؤمن أن يقتل : " عياش بن أيب ربيعة فقتله، وفيه نزلت
أخرجه أبو موسى مستدركاً على ابن منده، وقد أخرجه ابن منده يف الترمجة اليت قبل هذه، وهو ابن معيص : قلت

  .بن عامر بن لؤي، فال وجه الستدراكه

  احلارث بن أيب سربة

ربة، ينسب إىل جده، سربة بن أيب س: وهو والد سربة بن احلارث بن أيب سربة، ورمبا قيل. ب احلارث بن أيب سربة
  .إن والد سربة يزيد بن أيب سربة، واهللا أعلم: وقد قيل

  .أخرجه أبو عمر

  احلارث بن سراقة

حارثة بن سراقة، أنصاري من بين عدي بن النجار، استشهد ببدر، وهو ينظر؛ ذكره : وقيل. د ع احلارث بن سراقة
  .ا، إن شاء اهللا تعاىل، أخرجه ابن منده وأبو نعيمعروة بن الزبري فيمن شهد بدراً، ويرد يف حارثة أمت من هذ

  احلارث بن سعد

ذكره ابن شاهني، وهو وهم، ورواه عن عثمان بن عمر، عن يونس، عن : قال أبو موسى. س احلارث بن سعد
  .الزهري، عن احلارث بن سعد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث الرقى

ن يونس، عن الزهري، عن أيب خزامة، عن احلارث بن سعد، أخطأ حدث عثمان بن عمر، ع: وقال حيىي بن معني
  .فيه؛ إمنا هو عن أيب خزامة، أحد بين احلارث بن سعد

  .الصواب فيه، عن أيب خزامة، عن أبيه: وقال حيىي بن معني
بن  أخربنا حيىي بن حممود بن سعد إجازة بإسناده، عن أيب بكر بن عاصم، أخربنا احلسن بن علي، أخربنا يعقوب



إبراهيم بن سعد، أخربنا أيب، عن صاحل بن كيسان، عن الزهري أن أبا خزمية أحد بين احلارث بن سعد هذمي، أخربه 
يا رسول اهللا، أرأيت دواء يتداوى به وتقاة نتقيها، هل يرد ذلك : عن أبيه أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .من قدر اهللا؟
خرمية وخرينة، وأبو خزانة، وأبو خزامة، وابن أيب خزامة، واختلفوا يف : فيه، فقالوا قد اختلفوا: قال ابن أيب عاصم

  .الرفع والنصب واخلفض
  .أخرجه أبو موسى

  احلارث بن سعيد

س احلارث بن سعيد بن قيس بن احلارث بن شيبان بن الفاتك بن معاوية األكرمني الكندي، وفد إىل النيب صلى اهللا 
  .ابن شاهني عليه وسلم فأسلم؛ ذكره

  .أخرجه أبو موسى، وذكره هشام بن الكليب يف اجلمهرة أيضاً أنه وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  احلارث بن سفيان

احلارث بن سفيان بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحي، قدم به أبوه سفيان من أرض 
  .احلبشة

  .فرده بترمجةذكره أبو عمر يف أبيه سفيان، ومل ي

  احلارث بن سلمة

  .د ع احلارث بن سلمة العجالين شهد أحداً، ال تعرف له رواية؛ قاله حممد ن إسحاق
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  احلارث بن سليم

شهد بدراً، وقتل يوم أحد شهيداً، قاله العدوي، ذكره أبو علي . احلارث بن سليم بن ثعلبة بن كعب بن حارثة
  .الغساين

  ارث بن سهلاحل

ب د ع احلارث بن سهل بن أيب صعصعة األنصاري، من بين مازن بن النجار، استشهد يوم الطائف، ال تعرف له 
  .رواية

أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق يف تسمية من قتل من 
: احلارث بن سهل بن أيب صعصعة؛ قاله ابن منده، وقال أبو نعيم: األنصاري يوم الطائف، ومن بين مازن بن النجار

ذكره بعض املتأخرين، فوهم فيه وصحف، وإمنا هو احلباب بن سهل بن صعصعة، وروى بإسناده إىل أيب جعفر 



احلباب بن سهل : النفيلي عن ابن إسحاق يف تسمية من استشهد يوم الطائف من األنصار من بين مازن بن النجار
  .أخرجه الثالثة. أيب صعصعةبن 
قد ظلم أبو نعيم أبا عبد اهللا بن منده؛ فإنه مل يصحف، وقد أورده ابن بكري عن ابن إسحاق كما ذكرناه، : قلت

وأورده ابن هشام، عن البكائي، عن ابن إسحاق، وكذلك سلمة عنه أيضاً، وأخرجه أبو عمر مثل ابن منده؛ إال أنه 
ذا أول اسم اختلفوا فيه، والوهم إىل النفيلي أوىل؛ ألنه قد رواه ثالثة إىل ابن إسحاق مل ينسب قوله إىل أحد، وما ه

  .مثل ابن منده، فال يرد قوهلم بقول واحد، واهللا أعلم

  احلارث بن سواد

  .د ع احلارث بن سواد األنصاري، شهد بدراً، قاله عروة بن الزبري
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم كذا خمتصراً

  ن سويد التيمياحلارث ب

  .ب د ع احلارث بن سويد التيمي، عداده يف أهل الكوفة
روى عنه جماهد، حديثه عند قطن بن نسري، عن جعفر بن سليمان، عن محيد األعرج، عن جماهد، عن احلارث بن 

  .يمسويد، وكان مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مسلماً، وحلق بقومه مرتداً، مث أسلم، قاله ابن منده وأبو نع
: ابن مسلم املخزومي، ارتد عن اإلسالم، وحلق بالكفار، فنزلت هذه اآلية: احلارث بن سويد، وقيل: وقال أبو عمر

فحمل رجل هذه " إال الذين تابوا : " إىل قوله" كيف يهدي اهللا قوماً كفروا بعد إمياهنم وشهدوا أن الرسول حق " 
متك إال صدوقاً، وإن اهللا أصدق الصادقني، فرجع فأسلم، فحسن واهللا ما عل: اآليات فقرأهن عليه؛ فقال احلارث

  .إسالمه، روى عنه جماهد
  .أخرجه الثالثة

قد ذكر بعض العلماء أن احلارث بن سويد التيمي تابعي، من أصحاب ابن مسعود، ال تصح له صحبة وال : قلت
د بن الصامت، ولعمري مل يزل املفسرون احلارث بن سو: إن الذي ارتد مث أسلم: رؤية؛ قاله البخاري ومسلم، وقال

يذكر أحدهم أن زيداً سبب نزول آية كذا، ويذكر مفسر آخر أن عمراً سبب نزوهلا، والذي جيمع أمساء الصحابة 
جيب عليه أن يذكر كل ما قاله العلماء، وإن اختلفوا، لئال يظن ظان أنه أمهله، أو مل يقف عليه، وإمنا األحسن أن 

أن الذي أسلم، مث ارتد، مث : بني الصواب فيه، فقد ذكر يف هذه احلادثة أبو صاحل، عن ابن عباسيذكر اجلميع، وي
احلارث بن سويد بن الصامت، وذكر جماهد هذا، وجماهد أعلم وأوثق، فال ينبغي أن يترك قوله لقول غريه، : أسلم

  .واهللا أعلم

  احلارث بن سويد بن الصامت

  .أخو اجلالس، أحد بين عمرو بن عوف، وقد تقدم نسبهد ع احلارث بن سويد بن الصامت، 
أراه األول، يعين التيمي : احلارث بن سويد بن الصامت، وذكر أنه ارتد عن اإلسالم، مث ندم، وقال: قال ابن منده

الذي تقدم ذكره، وذكر هو يف التيمي أنه كويف، وال خالف بني أهل األثر أن هذا قتله النيب صلى اهللا عليه وسلم 



باجملذر بن ذياد؛ ألنه قتل اجملذر يوم أحد غيلة، وذكر ابن منده يف اجملذر أن احلارث بن سويد بن الصامت قتله، مث 
ارتد، مث أسلم؛ فقتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجملذر، وإمنا قتل احلارث اجملذر ألن اجملذر قتل أباه سويد بن 

فهاج بسبب قتله وقعة بعاث، فلما رآه احلارث يوم أحد قتله بأبيه، واهللا الصامت يف اجلاهلية، يف حروب األنصار، 
  .أعلم، وقد تقدمت القصة يف اجلالس، فال نعيدها

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  احلارث بن شريح

احلارث بن شريح : ابن ذؤيب؛ قاله ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو عمر: ب د ع احلارث بن شريح النمريي، وقيل
ذؤيب بن ربيعة بن عامر بن ربيعة املنقري التميمي، قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بين منقر مع  بن

إنه منريي، وقدم : قيس بن عاصم، فأسلموا، حديثه عند دهلم بن دهثم العجلي، عن عائذ بن ربيعة، عنه، وقد قيل
  .على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بين منري

منده وأبو نعيم حديث دهلم عن عائذ بن ربيعة النمريي، عن مالك، عن قرة بن دعموص أهنم وفدوا  وروى ابن
  .قرة، وقيس بن عاصم، وأبو مالك، واحلارث بن شريح، وغريهم: على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه الثالثة

وليس بتميمي، وأن أبا عمر وهم فيه؛ ألنه  الذي أظنه أن احلق مع ابن منده وأيب نعيم يف أن احلارث منريي،: قلت
قد جاء ذكر من وفد مع احلارث، ومنهم قيس بن عاصم، وليس يف كتاب أيب عمر قيس بن عاصم إال املنقري، 

فظن احلارث منقرياً، حيث رآه مع قيس يف الوفادة، وهو مل يذكر قيساً النمريي وليس كذلك، وإمنا هذا قيس بن 
عونة النمريي، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم فمسح رأسه؛ ذكره ابن الكليب، وغريه عاصم هو ابن أسيد بن ج

فيمن وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فمسح رأسه، فبان هبذا أن احلارث أيضاً منريي، وقد ذكر أبو موسى قيس 
ملا كان مستدركاً؛ فإن ابن منده قد  بن عاصم النمريي مستدركاً على ابن منده، وهذا يؤيد ما قلناه؛ فلو أنه منقري

  .ذكر املنقري، واهللا أعلم
  .بالشني املعجمة: شريح

  احلارث بن صبرية

س احلارث بن صبرية بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب، أبو وداعة السهمي، كان فيمن 
ه ابناً كيساً مبكة، له مال، وهو مغل إن ل: شهد بدراً مع املشركني فأسر؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فداءه؛ فخرج ابنه املطلب من مكة إىل املدينة يف أربع ليل؛ فافتدى أباه، فكان أول من افتدى من أسرى قريش، 
: وأسلم أبو وداعة يوم الفتح، وبقي إال خالفة عمر، وكان أبوه صبرية قد عمر كثرياً، ومل يشب، وفيه يقول الشاعر

  " : جمزوء الكامل" 
  ن صبرية القرشي ماتا... حجاج بيت اهللا إ 

  وكان ميتته افتالتا... سبقت منيته املشيب 



  .أخرجه أبو موسى
  .بضم السني وفتح العني: سعيد

  احلارث بن أيب صعصعة

أخو قيس بن أيب صعصعة، واسم أيب صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن . ب احلارث بن أيب صعصعة
قيس، وأبو كالب، وجابر، وقتل أبو : مازن بن النجار، قتل يوم اليمامة شهيداً، وله ثالثة إخوةعمرو بن غنم بن 

  .كالب وجابر يوم مؤتة شهيدين
  .أخرجه أبو عمر

  احلارث بن الصمة

ب د ع احلارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن عامر، ولقبه مبذول بن مالك بن النجار األنصاري 
  .جاري، يكىن أبا سعد، بابنه سعداخلزرجي، مث الن

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد آخى بينه وبني صهيب بن سنان، وكان فيمن سار مع رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم إىل بدر، فكسر بالروحاء، فرده، وضرب له بسهمه وأجره، وشهد معه أحداً، فثبت معه يومئذ، وقتل 

ة، وأخذ سلبه، فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السلب، ومل يعطه السلب يومئذ عثمان بن عبد اهللا بن املغري
غريه، وبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املوت، مث شهد بئر معونة، وكان هو وعمرو بن أمية يف السرح، 

أرى أن أحلق برسول اهللا : ى؟ قالما تر: فرأيا الطري تعكف على منزهلم، فأتوا، فإذا أصحاهبم مقتولون، فقال لعمرو
ما كنت ألتأخر عن موطن قتل فيه املنذر، وأقبل حىت حلق القوم، فقاتل حىت : صلى اهللا عليه وسلم، فقال احلارث

  .قتل
ما قتلوه حىت أشرعوا إليه الرماح فنظموه هبا، حىت مات، وأسر عمرو بن أمية، مث أطلق، : قال عبد اهللا بن أيب بكر

  "الرجز : " قول الشاعر يوم بدرويف احلارث ي
  أهل وفاء صادق وذمه... يا رب إن احلارث بن الصمة 

  يف ليلة ظلماء مدهلمه... أقبل يف مهامه ملمه 
  يلتمس اجلنة فيما مثه... يسوق بالنيب هادي األمه 

ق أنه شهد ذكر الزهري وموسى بن عقبة وابن إسحا. إمنا قال هذه األبيات علي بن أيب طالب يوم أحد: وقيل
قال : بدراً، وكسر بالروحاء، وعاد وذكر عروة والزهري أنه قتل يوم بئر معونة، وروى حممود بن لبيد، قال

هل رأيت عبد : " سألين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد، وهو يف الشعب، فقال: " احلارث بن الصمة
عليه عسكر من املشركني، فهويت إليه ألمنعه، فرأيتك، نعم، رأيته إىل جنب اجلبيل، و: ؟ فقلت" الرمحن بن عوف 

فرجعت إىل عبد الرمحن : ، قال احلارث" إن املالئكة متنعه : " فعدلت إليك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أما هذا، ألرطاة بن شرحبيل وهذان، : ظفرت ميينك؛ أكل هؤالء قتلت؟ فقال: فأجد بني يديه سبعة صرعى، فقلت

  .صدق اهللا ورسوله: قتلتهم، وأما هؤالء فقتلهم من مل أره، قلت فأنا
  .أخرجه الثالثة



  احلارث بن ضرار

  .ابن أيب ضرار اخلزاعي املصطلقي، يكىن أبا مالك، يعد يف أهل احلجاز: وقيل. ب د ع احلارث بن ضرار

نا حممد بن سابق عن عيسى بن أخربنا عبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدث
قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعاين إىل : دينار، عن أبيه، أنه مسع احلارث بن أيب ضرار، يقول

يا رسول اهللا، أرجع إىل قومي فأدعوهم : اإلسالم، فدخلت فيه وأقررت به، ودعاين إىل الزكاة، فأقررت هبا، فقلت
من استجاب يل منهم مجعت من زكاته، فترسل إيل يا رسول اهللا إلبان كذا وكذا، إىل اإلسالم وأداء الزكاة، ف

ليأتيك مبا مجعت من الزكاة، فلما مجع احلارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ اإلبان الذي أراد رسول اهللا صلى اهللا 
سخطة من اهللا ومن عليه وسلم أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول، فلم يأته، فظن احلارث أنه قد حدث فيه 

إن رسول اهللا قد كان وقت يل وقتاً لريسل إيل برسوله، ليقبض ما كان : رسوله، فدعا سروات قومه، فقال هلم
عندي من الزكاة، وليس من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخللف، وال أرى رسوله احتبس إال من سخطة كانت، 

، وبعث رسول اهللا الوليد بن عقبة بن أيب معيط إىل احلارث، ليقبض فانطلقوا فنأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ما كان عنده، مما مجع من الزكاة، فلما أن سار الوليد حىت بلغ بعض الطريق فرق، فرجع، فأتى رسول اهللا صلى اهللا 

هللا عليه وسلم يا رسول اهللا، إن احلارث قد منعين الزكاة وأراد قتلي، فضرب رسول اهللا صلى ا: عليه وسلم، فقال
البعث إىل احلارث، وأقبل احلارث بأصحابه إذ استقبل البعث قد فصل من املدينة، إذ لقيهم احلارث، فلما غشيهم 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان قد بعث إليك الوليد بن : ومل؟ قالوا: إليك، قال: إىل من بعثتم؟ قالوا: قال
ال، والذي بعث حممداً باحلق ما رأيته وال أتاين، فلما : كاة، وأردت قتله، فقالعقبة فرجع إليه فزعم أنك منعته الز

ال، والذي : منعت الزكاة وأردت قتل رسويل؟ قال: دخل احلارث على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له
خطة من اهللا بعثك باحلق ما رأيته وال أتاين، وال أقبلت إال حني احتبس علي رسولك؛ خشيت أن يكون كانت س

إىل " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة " تعاىل ومن رسوله؛ فنزلة احلجرات 
  " .واهللا عليم حكيم : " قوله

أخشى أن يكونا اثنني، واهللا : ابن أيب ضرار، وقال: احلارث بن ضرار، وقيل: أخرجه الثالثة؛ إال أن أبا عمر قال
  .مأعل

  احلارث بن أيب ضرار

احلارث بن أيب ضرار، وهو حبيب، بن احلارث بن عائد بن مالك بن جذمية، وهو املصطلق، بن سعد بن كعب بن 
: قال ابن إسحاق: عمرو بن ربيعة اخلزاعي املططلقي، أبو جويرية، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم بنت احلارث

ية بنت احلارث بن أيب ضرار، وكانت يف سبايا بين املصطلق من خزاعة، تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جوير
فأقبل أبوها احلارث بن أيب ضرار لنداء ابنته، فلما كان : فوقعت لثابت بن قيس بن مشاس، فذكر اخلرب، مث قال

مث أتى النيب .. يقفغيبهما يف شعب من شعاب العق. بالعقيق نظر إىل اإلبل اليت جاء هبا للفداء، فرغب يف بعريين منها
فأين : " يا حممد، أخذمت ابنيت وهذا فداؤها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صلى اهللا عليه وسلم فقال

أشهد أن ال إله إال اهللا، وأنك رسول اهللا، ما : ؟ فقال احلارث" البعريان اللذان غيبت بالعقيق يف شعب كذا وكذا 



  .ارث، وابنان له، وناس من قومهوأسلم احل. اطلع على ذلك إال اهللا
  .هذا احلارث أخرجه أبو علي الغساين، مستدركاً على أيب عمر

  احلارث بن الطفيل بن صخر

أخو عوف بن الطفيل؛ ذكره حممد بن إمساعيل البخاري يف الصحابة؛ ال . ع احلارث بن الطفيل بن صخر بن خزمية
  .تعرف له رؤية
  .أخرجه أبو نعيم

  بن عبد اهللا احلارث بن الطفيل

ال أدري من أي قريش هو؟ وقال : ب احلارث بن الطفيل بن عبد اهللا بن سخربة القرشي، قال أمحد بن زهري
  .هو أزدي، ونسبه يف األزد، وسنذكر ذلك يف باب الطفيل أبيه، إن شاء اهللا تعاىل: الواقدي

اهللا عنه، ألمهما؛ ألن الطفيل أباه هو  واحلارث هذا هو ابن أخي عائشة وعبد الرمحن، ولدي أيب بكر الصديق رضي
  .أخو عائشة ألمها، وألبيه صحبة

  احلارث بن ظامل

إنه يكىن أبا األعور، وقد ذكرناه يف الكىن : د ع احلارث بن ظامل بن عبس السلمي؛ قاله ابن منده وأبو نعيم، وقاال
  .أكثر من هذا

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. بن أيب حازم شهد بدراً، قاله ابن أسحاق، خمتلف يف امسه، روى عنه قيس

هذا وهم كبري، جعال رجلني واحداً؛ فإن : قد رد بعض العلماء هذا القول على أيب نعيم وبن منده، فقال: قلت
احلارث بن ظامل كنيته أبو األعور، وأبو األعور السلمي امسه عمرو بن سفيان، وكالمها يكىن أبا األعور؛ إال أن 

خزرجي، من بين عدي بن النجار، ال خيتلف يف صحبته، بدري، والثاين عمرو بن سفيان السلمي، األول أنصاري 
  .خمتلف يف صحبته، فقد جعل ابن منده وأبو نعيم الرجلني واحداً، مع اختالف يف امسهما ونسبهما

  احلارث بن العباس

: جاً يف ترمجة أخيه متام بن العباس، وقالأمه امرأة من هذيل؛ ذكره أبو عمر مدر. احلارث بن العباس بن عبد املطلب
  .لكل بين العباس رؤية؛ ذكرناه كما ذكره كذلك

  احلارث بن عبد اهللا الثقفي

احلارث بن أوس، وقد تقدم، وهو حجازي، سكن الطائف، : ب احلارث بن عبد اهللا بن أوس الثقفي، ورمبا قيل
  .يكون آخر عهدها الطواف بالبيت: روى يف احلائض

حدثنا نصر : أخربنا الكروخي بإسناده إىل أيب عيسى الترمذي قال: إبراهيم بن حممد بن مهران وغريه، قالواأخربنا 



بن عبد الرمحن الكويف، أخربنا احملاريب، عن احلجاج بن أرطاة، عن عبد امللك بن املغرية، عن عبد الرمحن البيلماين، 
من حج هذا البيت فليكن : " مسعت رسول اهللا يقول: عن عمرو بن أوس، عن احلارث بن عبد اهللا بن أوس، قال

  " .آخر عهده بالبيت 
  .أخرجه أبو عمر بن عبد الرب

  احلارث بن عبد اهللا البجلي

اجلهين، يعد يف أهل الكوفة، روى حديثه محاد بن عمرو النصييب، عن : وقيل. د ع س احلارث بن عبد اهللا البجلي
عثين الضحاك بن قيس إىل احلارث بن عبد اهللا اجلهين بعشرين ألف درهم، ب: زيد بن رفيع، عن معبد اجلهين، قال

أنا معبد بن عبد اهللا بن : ومن أنت؟ قلت: إن أمري املؤمنني أمرنا أن نفق عليك فاستعن هبذه، قال: قل له: وقال
اهللا صلى اهللا عليه نعم، بعثين رسول : وأمرين أن أسألك عن الكلمة اليت قال لك احلرب باليمن، فقال: عومير، قلت

اليوم، : مىت؟ قال: إن حممداً قد مات، قلت: فأتاين احلرب فقال: وسلم إىل اليمن، ولو أوقن أنه ميوت مل أفارقه، قال
فلم ألبث إال يسرياً حىت أتاين آت من عند أيب بكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : فلو أن عندي سالحاً لقاتلته، قال

إن رجالً أخربين هبذا من يومه خلليق أن : يل الناس خليفة من بعده؛ فبايع من قبلك، فقلتوسلم قد تويف، وبايع 
من أين علمت : ما كنت ألكذبك؛ فقلت: إن الذي أخربتين كان حقاً، قال: يكون عنده علم، فأرسلت إليه فقلت

تدور رحاهم إىل مخس : لكيف يكون بعده؟ قا: إنه يف الكتاب األول أنه ميوت نيب هذا اليوم، قلت: ذلك؟ قال
  .وثالثني سنة

رواه حممد بن سعد، عن محاد بن عمرو، أخرجه ابن منده وأبو نعيم، واستدركه أبو موسى على ابن منده؛ وقد 
وهذه القصة مشهورة جبرير : ذكره عبدان، وقال أبو موسى: أخرجه ابن منده؛ فقد سها يف استدراكه عليه، وقال

  .صحف جريراً باحلارث بن عبد اهللا البجلي، وأظنه

  احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة

ابن أخي عياش بن . د ع احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي
ه وسلم أتى أيب ربيعة، روى عبد الكرمي بن أيب أمية، عن احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة أن النيب صلى اهللا علي

  .احلديث.. بسارق
أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وهو أخو عمر بن عبد اهللا بن أيب ربيعة الشاعر، وهو القباع، وقد تقدم القول فيه يف 

  .احلارث بن أيب ربيعة، ووىل البصرى البن الزبري

  احلارث بن عبد اهللا بن السائب

  .ن عبد العزى بن قصيس احلارث بن عبد اهللا بن السائب بن املطلب بن أسد ب
ال تتقدموا قريشاً، وال تعلموا : " روى حديثه سعيد املقربي، عنه، أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .قريشاً، ولوال أن تبطر قريش ألخربهتا مباذا خليارها عند اهللا عز وجل 
  .أخرجه أبو موسى



  احلارث بن عبد اهللا بن سعد

بن سعد بن عمرو بن قيس بن امرئ القيس بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج ب احلارث بن عبد اهللا 
  .قتل يوم أحد شهيداً. بن احلارث بن اخلزرج

  .أخرجه أبو عمر

  احلارث بن عبد اهللا أبو علكثة

م وهو عداده يف الشاميني، من أهل الرملة، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسل. احلارث بن عبد اهللا أبو علكثة
  .خمرج حديثه من أهل بيته. أزدي

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  احلارث بن عبد اهللا بن كعب

  .س احلارث بن عبد اهللا بن كعب بن مالك بن عمرو بن عوف بن مبذول األنصاري
  .شهد احلديبية وما بعدها، وقتل يوم احلرة، وقد ذكر أبو عمر أباه

  احلارث بن عبد اهللا بن وهب

: ذكره البخاري يف الصحابة، حديثه عند حممد بن محيد الرازي، قال. ن عبد اهللا بن وهب الدوسيد ع احلارث ب
حدثنا أبو زهري عبد الرمحن بن مغراء أخربنا أخي خالد بن مغراء بن عياض بن احلارث بن عبد اهللا بن وهب، وكان 

دموا من دوس، فأقام احلارث مع النيب صلى احلارث قدم مع أبيه على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السبعني الذين ق
اهللا عليه وسلم ورجع أبوه إىل السراة، وكان كثري الثمار فقبض النيب صلى اهللا عليه وسلم واحلارث باملدينة، وشهد 

  .ومات أيام معاوية. الريموك، ونزل فلسطني، وكان مع معاوية بصفني
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  احلارث أبو عبد اهللا

روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة على امليت، حديثه عن علقمة بن مرثد، . احلارث، أبو عبد اهللاب 
  .عن عبد اهللا بن احلارث، عن أبيه، أخرجه أبو عمر

هو احلارث بن نوفل، وقد ذكره أبو عمر يف احلارث بن نوفل، وذكر احلديث، فما كان جيوز له أن يعيد : قلت
  .علمذكره، واهللا أ

  احلارث بن عبد مشس

وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم عداده يف أهل الشام، روى عنه ابنه . د ع احلارث بن عبد مشس اخلثعمي
احلمريي بن احلارث أنه خرج إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأخذ جلمع أصحابه األمان على دمائهم وأمواهلم، 



  .كذا وكذافكتب هلم كتاباً، وأباحهم يف بالدهم 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  احلارث بن عبد العزى

د ع احلارث بن عبد العزى بن رفاعة بن مالن بن ناصرة بن فصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن، أبو رسول 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الرضاعة

قدم : بين سعد بن بكر قالواروى يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، عن أبيه إسحاق بن يسار، عن رجال من 
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . احلارث بن عبد العزى، أبو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الرضاعة

يزعم أن اهللا يبعث بعد املوت، وأن : ما يقول؟ قالوا: أال تسمع ما يقول ابنك هذا؟ قال: مكة، فقالت له قريش
أي بين، مالك : وقد شتت أمرنا، وفرق مجاعتنا، فأتاه فقال! ، ويكرم من أطاعهللناس دارين يعذب فيهما من عصاه

إن الناس يبعثون بعد املوت، مث يصريون إىل جنة ونار؟ فقال رسول اهللا : ولقومك يشكونك ويزعمون أنك تقول
أعرفك حديثك نعم، أنا أزعم ذلك، ولو قد كان ذلك اليوم يا أبة قد أخذت بيدك حىت : " صلى اهللا عليه وسلم

لو قد أخذ ابين بيدي، فعرفين ما قال مل : فأسلم احلارث بعد ذلك، فحسن إسالمه، وكان يقول حني أسلم" . اليوم 
  .يرسلين حىت يدخلين اجلنة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  احلارث بن عبد قيس

ان من مهاجرة احلبشة، هو ك. ب د احلارث بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ظرب بن احلارث بن فهر
  .وأخوه سعيد بن عبد قيس

احلارث بن قيس؛ ويرد هناك، ومها : أخرجه ابن منده وأبو عمر ههنا، وعاد ابن منده أخرجه هو وأبو نعيم يف
  .واحد، واهللا أعلم

  احلارث بن عبد كالل

هل اليمن، له ذكر يف حديث كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاباً، يعد يف أ. د ع احلارث بن عبد كالل
روى الزهري، عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا . عمرو بن حزم

وذكر .. أما بعد: عليه وسلم كتب إىل شرحبيل بن عبد كالل، واحلارث بن عبد كالل، ونعيم بن عبد كالل
  .حزمفرائض الصدقات والديات، وبعثه مع عمرو بن 

أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وهذا ليست له صحبة، وإمنا كان موجوداً، فال أدري ألي معىن يذكرون هذا وأمثاله، 
  !.مثل األحنف ومروان وغريمها، وليست هلم صحبة وال رؤية

  احلارث بن عبد مناف



بن عبد اهللا بن أيب منر،  ذكره عبدان بن حممد يف الصحابة، وروى حديثه شريك. س احلارث بن عبد مناف بن كنانة
  " .ال مرياث هلما : " سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن مرياث العمة واخلالة فقال: عنه، قال

  .أخرجه أبو موسى

  احلارث بن عبيد

  .احلارث بن عبيد بن رزاح بن كعب األنصاري الظفري، صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ضر بن احلارثالن: ذكره أبو عمر يف ترمجة ابنه

  احلارث بن عتيق

س احلارث بن عتيق بن قيس بن هيشة بن احلارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عمرو بن عوف، شهد أحداً مع 
  .أبيه وعميه

  .أخرجه أبو موسى

  احلارث بن عتيك بن احلارث

؛ ومعه ابنه عتيك بن شهد أحداً وما بعدها. احلارث بن عتيك بن احلارث بن قيس بن هيشة، أخو جرب بن عتيك
  .له صحبة: جابر بن عتيك، وهو أخوه، وقال: احلارث بن عتيك؛ قاله العدوي، وذكره أبو عمر يف

  احلارث بن عتيك بن النعمان

وهو عامر بن مالك بن النجار، وهو . ب س احلارث بن عتيك بن النعمان بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول
قبة وبدراً، وشهد احلارث أحداً واملشاهد كلها، وكان احلارث يكىن أبا أخزم، أخو سهل بن عتيك الذي شهد الع

  .وقتل يوم جسر أيب عبيد شهيداً؛ ذكره الواقدي والزبري
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  احلارث بن عدي بن خرشة

  .قتل يوم أحد شهيداً. ب احلارث بن عدي بن خرشة بن أمية بن عامر بن خطمة األنصاري اخلطمي
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  احلارث بن عدي بن مالك

ب د ع س احلارث بن عدي بن ملك بن حرام بن حديج بن معاوية األنصاري املعاوي، شهد أحداً، وقتل يوم 
أخرجه الثالثة خمتصراً، وأخرجه أبو موسى كذلك أيضاً، وقد أخرجه ابن منده؛ فال معىن . جسر أيب عبيد
  .الستدراكه



  جةاحلارث بن عرف

ب س احلارث بن عرفجة بن احلارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم بن امرئ 
  .القيس بن مالك بن األوس األنصاري األوسي، شهد بدراً، قاله موسى بن عقبة والواقدي

ره ابن إسحاق يف البدريني، شهد بدراً، ونسبه أبو عمر، وأسقط مالكاً وكعبا الثاين، ومل يذك: ونسبه الكليب وقال
  .وقد انقرض بنو السلم كلهم

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى خمتصراً
  .بفتح السني وتسكني الالم: السلم

  احلارث بن عفيف

  .ذكره البخاري يف الصحابة، ومل يذكر له حديثاً. د ع احلارث بن عفيف الكندي
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  احلارث بن عقبة

حلارث بن عقبة بن قابوس، وفد مع عمه وهب بن قابوس، من جبل مزينة، بغنم هلما املدينة، فوجداها، خلواً ب ا
بأحد يقاتلون املشركني، فأسلما، مث أتيا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقاتال املشركني قتاالً : أين الناس؟ فقيل: فسأال

  .شديداً، حىت قتال، رضي اهللا عنهما
  .أخرجه أبو عمر

  احلارث بن عمر اهلذيل

ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، روى عن عمر وابن مسعود أحاديث، . ب احلارث بن عمر اهلذيل
  .وتويف سنة سبعني؛ ذكره الواقدي

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً
  .بضم العني: عمر

  احلارث بن عمرو األنصاري

  .خال الرباء: و األنصاري، عم الرباء بن عازب، وقيلب د ع احلارث بن عمرو، بفتح العني وبالواو، وه
حدثين أيب، حدثنا هشيم، عن أشعث بن : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب، بإسناده إىل عبد اهللا، قال

مر يب احلارث بن عمرو، وقد عقد له رسول اهللا صلى اهللا : سوار، عن عدي بن ثابت، عن الرباء بن عازب، قال
فأمرين أن . بعثين إىل رجل تزوج امرأة أبيه: أي عم، إىل أين بعثك رسول اهللا؟ فقال: ه وسلم لواء، فقلتعلي

  .أضرب عنقه
ورواه معمر، والفضل بن العالء، وزيد بن أيب أنيسه، عن أشعث، . ورواه حجاج بن أرطاة، عن عدي، عن الرباء



  ... " .لقيين عمر: " عن عدي، عن زيد بن الرباء بن عازب، عن أبيه، قال
احلديث، ... مر يب خايل ومعه راية: ورواه السدي، والربيع بن الركني، يف آخرين، عن عدي، عن الرباء، قال

  .وخاله أبو بردة بن نيار؛ قاله ابن منده وأبو نعيم
ارث وفيه اضطراب يطول ذكره؛ فإن كان احلارث بن عمرو هذا هو احل: وقال أبو عمر، بعد ذكر االختالف فيه

بن عمرو بن غزية، كما زعم بعضهم، فعمرو بن غزية ممن شهد العقبة، وكان له فيما يقول أهل النسب أربعة بنني 
احلارث، وعبد الرمحن، وزيد، وسعيد، بنو عمرو، وليس لواحد : كلهم صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم

وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه .  قوله نظرمنهم رواية إال احلارث، هكذا زعم بعض من ألف يف الصحابة، ويف
  .وسلم احلجاج بن عمرو بن غزية، ال خيتلفون يف ذلك، وما أظن احلارث هذا هو ابن عمرو بن غزية، واهللا أعلم

كان اسم خايل قليالً، فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم كثرياً، وقد ميكن : وقد روى الشعيب، عن الرباء بن عازب
  .ه أخوال وأعمام، انتهى كالم أيب عمرأن يكون ل

  احلارث بن عمرو

نسبه هكذا أبو أمحد . ب د ع احلارث بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر الباهلي
احلارث بن عمرو الباهلي السهمي، ومل يذكر أبو أمحد يف النسب : العسكري، وقال ابن منده وأبو نعيم وأبو عمر

قه سهماً، ومع هذا فقد ذكر يف ترمجته أنه سهمي، فدل ذلك على أن ترك شيئاً، وكذلك جعله ابن أيب الذي سا
عاصم باهلياً سهمياً، ومما يقوي أنه أسقط من النسب شيئاً أن من صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم من باهلة، مث 

سلمان بن ربيعة بن يزيد بن : سبعة آباء، منهم من سهم، يعدون إىل معن، الذي ولده من باهلة، مثانية آباء، وأقلهم
  .عمرو بن سهم بن نضلة بن غنم بن قتيبة بن معن، فقد أسقط أبو أمحد عدة آباء، واهللا أعلم

أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا حيىي، حدثنا عفان، هو ابن زرارة، هو 
أنه لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : " بن عمرو، عن أبيه، عن جده احلارث بن عمروابن كرمي بن احلارث 

، " غفر اهللا لكم : " بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا استغفر يل، فقال: حجة الوداع، وهو على ناقته العضباء، فقلت
مل يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء مل  من شاء فرع، ومن شاء: " يا رسول اهللا، الفرائع والعتائر؟ فقال: فقال رجل

أال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم هذا، : " ، مث قال" يعتر، ويف الغنم أضحيتها 
  " .يف شهركم هذا 

  .رواه عبد اهللا بن املبارك، واملعتمر بن سليمان، وأبو سلمة املنقري، وغريهم، عن حيىي بن زرارة
  .ثةأخرجه الثال

  احلارث بن عمرو األسدي

أبو مكعت األسدي : احلارث بن عمرو، أبو مكعت األسدي، ذكر يف الكىن أمت من هذا، قال األمري أبو نصر
  .احلارث بن عمرو، وذكر سيف بن عمر أنه قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنشده شعراً

  احلارث بن عمرو املزين



أظنه احلارث : ، تويف سنة سبعني، وهو معدود يف األنصار أخرجه أبو عمر، وقالب احلارث بن عمرو بن غزية املزين
  " .متعة النساء حرام : " بن غزية الذي روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وأما أبو نعيم وابن منده فأخرجاه يف احلارث بن غزية، ويرد هناك إن شاء اهللا تعاىل

  احلارث بن عمرو بن مؤمل

عمرو بن مؤمل بن حبيب بن متيم بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي  ب احلارث بن
هاجر يف الركب الذين هاجروا من بين عدي عام خيرب، وهو سبعون رجالً، وذلك حني أوعبت بنو عدي . العدوي

  .باهلجرة، ومل يبق مبكة منهم رجل
  .أخرجه أبو عمر

  احلارث بن عمري

عمري األزدي، أحد بين هلب، بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكتابه إىل الشام، إىل ملك  ب س احلارث بن
فأوثقه رباطاً، مث قدم فضربت عنقه صرباً، ومل : إىل ملك بصرة، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساين: الروم، وقيل

اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث البعث  يقتل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول غريه، فلما اتصل خربه برسول
  .الذي سريه إىل مؤتة، وأمر عليهم زيد بن حارثة، يف حنو ثالثة آالف، فلقيتهم الروم يف حنو مائة ألف

  .ذكره ابن شاهني يف الصحابة: أخرجه أبو عمر كذا، وأخرج أبو موسى امسه حسب، وقال
  .بكسر الالم وسكون اهلاء: هلب

  داحلارث بن عوف بن أسي

ب د ع احلارث بن عوف بن أسيد بن جابر بن عويرة بن عبد مناة بن شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة 
  .وليث بطن من كنانة. بن كنانة أبو واقد الليثي

احلارث بن مالك، واألول أصح، وهو مشهور : عوف بن مالك، وقيل: فقيل ما ذكرناه، وقيل: واختلف يف امسه
  .الكىن، إن شاء اهللا تعاىل بكنيته، ويذكر يف

إنه شهد بدراً وال يصح؛ ألنه أخرب : هو من مسلمة الفتح، وقال القاضي أبو أمحد يف تارخيه: أسلم قبل الفتح، وقيل
عن نفسه أنه كان مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حبنني، وحنن حديثو عهد بكفر؛ روى عنه سعيد بن املسيب، وعبيد 

  .تبة بن مسعود، وعروة بن الزبري، وعطاء بن يسار، وبسر بن سعيد، وغريهماهللا بن عبد اهللا بن ع

أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي، وغريه، بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي، حدثنا إسحاق بن موسى 
بن عبد اهللا بن األنصاري، أخربنا معن بن عيسى، أخربنا مالك بن أنس، عن ضمرة بن سعيد املازين، عن عبيد اهللا 

ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ به يف الفطر : أن عمر بن اخلطاب سأل أبا واقد الليثي: عتبة
  " .اقتربت الساعة وانشق القمر " ، و " ق، والقرآن اجمليد " كان يقرأ ب : واألضحى؟ قال

تويف سنة مخس وستني، وقال : ل الواقديوتويف سنة مثان وستني، وعمره سبعون سنة؛ قاله حيىي بن بكري، وقا



تويف أبو واقد الليثي سنة مثان وستني، وعمره مخس وسبعون سنة، وكأن هذا أصح؛ ألنه : إبراهيم بن املنذر احلزامي
إذا كان عمره سبعني سنة على قول من جيعله تويف سنة مثان وستني، يكون له يف اهلجرة سنتان، ويف حنني عشر 

  .وإذا كان له مخس وسبعون سنة يكون له يف حنني مخس عشرة سنة، وهو أقرب، واهللا أعلم! اسنني؛ فكيف يشهده
  .أخرجه الثالثة

  احلارث بن عوف بن أيب حارثة

ب س احلارث بن عوف بن أيب حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن 
  . املريريث بن غطفان، الغطفاين، مث الذبياين، مث

قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، وبعث معه رجالً من األنصار إىل قومه ليسلموا، فقتلوا األنصاري، 
  "الكامل : " ومل يستطع احلارث أن مينع عنه، وفيه يقول حسان

  منكم فإن حممداً ال يغدر... يا حار من يغدو بذمة جاره 
  الزجاجة صدعها ال جيرب مثل... وأمانة املري ما استودعته 

أنا باهللا وبك يا رسول اهللا من شر ابن الفريعة؛ فواهللا لو مزج البحر بشره ملزجه، : فجعل احلارث يعتذر، ويقول
  .قد تركته: ، قال" دعه يا حسان : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

دق، وملا قتل األنصاري الذي أجاره وهو صاحب احلمالة يف حرب داحس والغرباء، وأحد رؤوس األحزاب يوم اخلن
بعث بديته سبعني بعرياً، فأعطاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورثته، واستعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم على 

  .بين مرة، وله عقب
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  احلارث بن غزية

  .روى عنه عبد اهللا بن رافع غزية بن احلارث، يعد يف املدنيني،: ب د ع احلارث بن غزية وقيل
مسعت رسول اهللا : روى حيىي بن محزة، عن إسحاق بن عبد اهللا، عن عبد اهللا بن رافع، عن احلارث بن غزية أنه قال

ال هجرة بعد الفتح؛ إمنا هو اإلميان، والنية، واجلهد، ومتعة النساء حرام : " صلى اهللا عليه وسلم يقول يوم فتح مكة
. "  

  .عبد العزيز، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة، عن عبيد اهللا بن أيب رافع ورواه سويد بن
  .أخرجه الثالثة

  احلارث بن غطيف

  .غضيف بن احلارث، واألول أصح: ب د ع احلارث بن غطيف السكوين الكندي، وقيل
إين مل أنس أين رأيت ما نسيت من األشياء ف: يعد يف الشاميني، نزل محص، روى عنه يونس بن سيف العبسي أنه قال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واضعاً يده اليمىن على اليسرى يف الصالة
  .أخرجه الثالثة



  احلارث بن فروة

. س احلارث بن فروة بن الشيطان بن خديج بن امرئ القيس بن احلارث بن معاوية بن احلارث بن معاوية بن ثور
  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .الشيطان؛ جلماله: إمنا مسته العرب: قال ابن الكليب: بن شاهنيقال ا
  .فروة، بالفاء وزيادة واو، وكذلك قاله الطربي: قرة، والذي رأيته يف اجلمهرة للكليب: ذكر أبو موسى يف نسبه

  .أخرجه أبو موسى

  احلارث بن قيس بن احلارث

وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان فارساً . مشراحلارث بن قيس بن احلارث بن أمساء بن مر بن شهاب بن أيب 
  .شاعراً

  .ذكره ابن الدباغ األندلسي، عن ابن الكليب

  احلارث بن قيس بن حصن

وهو ابن أخي عيينة بن حصن، تقدم نسبه عند عمه، وكان . احلارث بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري
أنه : م مرجعه من تبوك؛ قاله أبو أمحد العسكري، وروي عن ابن عباسيف وفد فزارة إىل النيب صلى اهللا عليه وسل

  .نزل عليه عمه عيينة بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وذكر القصة
وهذا وهم من العسكري؛ إمنا هو احلر بن قيس، وقد تقدم مستوىف، وإمنا ذكرنا هذا؛ لئال يراه أحد فيظنه : قلت

  .، واهللا أعلمصحابياً، وأننا أمهلناه

  احلارث بن قيس بن خلدة

ب د ع احلارث بن قيس بن خلدة بن خملد بن عامر بن زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب 
أبا خالد، : عقيب، بدري؛ قاله عروة وابن إسحاق، يكىن. بن جشم بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي، مث الزرقي

  . الكىنغلبت عليه كنيته، وهو مذكور يف
  .أخرجه الثالثة

  احلارث بن قيس بن عدي

  .ب احلارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي
كان أحد أشراف قريش يف اجلاهلية، وإليه كانت احلكومة واألموال اليت يسموهنا آلهلتهم، مث أسلم، وهاجر إىل 

  .أخرجه أبو عمر. أرض احلبشة
بن سعد بن سهم، وكانت عنده الغيطلة بنت مالك بن احلارث بن عمرو بن  قيس بن عدي: وقال هشام بن الكليب

واحلارث بن قيس بن عدي كان من . الصعق بن شنوق بن مرة بن عبد مناة بن كنانة، وكانوا ينسبون إليها



  .وجعله الزبري أيضاً من املستهزئني" . أفرأيت من اختذ إهله هواه : " املستهزئني، وفيه نزلت
  .أحداً ذكره من الصحابة إال أبا عمر، والصحيح أنه كان من املستهزئني مل أر: قلت

  احلارث بن قيس

ابن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الظرب بن احلارث بن فهر القرشي : د ع احلارث بن قيس، وقيل
ا أبو عمر فأخرجه أخرجه ههنا ابن منده، وأبو نعيم، وأم. الفهري، من مهاجرة احلبشة، قاله حممد بن إسحاق

  .احلارث بن عبد قيس ومعه ابن منده أيضاً:يف
وقيل فيه : قد أخرجه ابن منده ههنا ويف احلارث بن عبس قيس، ظناً منه أهنما اثنان؛ فإنه مل يقل يف أحدمها: قلت
أبا نعيم عبد القيس، وليس على أيب نعيم، وال على أيب عمر كالم؛ ألن : قيس، وقيل: ومها واحد؛ قيل فيه. كذا

  .ابن عبد قيس، وأخرجه أبو عمر هناك حسب، واهللا أعلم: وقيل: ذكره هنا حسب، وقال

  احلارث بن قيس بن عمرية األسدي

قيس بن احلارث، له حديث واحد مل : ب ع د احلارث بن قيس بن عمرية األسدي، أسلم وعنده مثان نسوة، وقيل
  .يأت من وجه يصح، روى عنه محيضة بن الشمرذل

نا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن سكينة بإسناده إىل أيب داود سليمان بن األشعث، حدثنا مسدد، أخربنا أخرب
وحدثنا وهب بن بقية، أخربنا هشيم، عن ابن أيب ليلى، عن حيضة بن الشمرذل عن : قال أبو داود" ح " هشيم 

مت وعندي مثان نسوة، فذكرت ذلك أسل: األسدي، قال: بن عمرية، وقال وهب: احلارث بن قيس، قال مسدد
  " .اختر منهن أربعاً : " للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال النيب

هذا الصواب، يعين : قيس بن احلارث، قال أمحد بن إبراهيم بن أمحد: ورواه محيد بن إبراهيم، عن هشيم، فقال
  .قيس بن احلارث، وقد ذكرناه يف قيس

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  ث بن كعب بن عمرواحلار

احلارث بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، األنصاري النجاري، مث 
  .املازين

  .صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقتل يوم اليمامة شهيداً، ذكره الكليب

  احلارث بن كعب

  .ي يف الصحابة، إن كان حمفوظاًد ع احلارث بن كعب يعرف باألسلع، مساه علي بن سعيد العسكر
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم كذا خمتصراً

  احلارث بن كعب



احلارث جاهلي، حكى عن نفسه أنه أتى : مسعت أمحد بن سيار يقول: س احلارث بن كعب، جاهلي، قال عبدان
  .عليه مائة وستون سنة، وذكر أنه أوصى بنيه خصاالً حسنة، تدل على أنه كان مسلماً

  .ه أبو موسىأخرج

  احلارث بن كلدة

  .د ع احلارث بن كلدة بن عمرو بن عالج بن أيب سلمة بن عبد العزى بن غرية بن عوف بن ثقيف الثقفي
  .طبيب العرب، وهو موىل أيب بكرة من فوق خمتلف يف صحبته

الطائف تكلم  ملا أسلم أهل: " روى ابن إسحاق، عمن ال يتهمه، عن عبد اهللا بن مكدم، عن رجل من ثقيف، قال
نفر منهم يف أولئك العبيد، يعين الذين نزلوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا حصر الطائف، فأسلموا منهم أبو 

  .، وكان ممن تكلم فيهم احلارث بن كلدة" أولئك عتقاء اهللا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بكرة، قال

مرض سعد، وهو مع رسول اهللا : حممد بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه قالوروى ابن إسحاق، عن إمساعيل بن 
يا رسول اهللا، ما أراين إال ملا : صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع، فعاده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فقال

، مث " ع بك آخرون إين ألرجو أن يشفيك اهللا حىت يضر بك قوم وينتف: " يب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
واهللا إين ألرجو شفاءه فيما ينفعه يف رحله، هل معك من هذه : ، فقال" عاجل سعداً مما به : " قال للحارث بن كلدة

نعم، فصنع له الفريقة، خلط له التمر باحللبة، مث أوسعها مسناً، مث أحساها إياه، فكأمنا : شيء؟ قال" العجوة " التمرة 
  .نشط من عقال

  .بن منده وأبو نعيمأخرجه ا

  احلارث بن مالك الطائي

قاله . احلارث بن مالك الطائي، وفد مع عدي بن حامت على أيب بكر إثر موت النيب، بصدقة طيئ، وله يف ذلك شعر
  .ابن الدباغ عن وثيمة

  احلارث بن مالك بن قيس

ن ليث بن بكر بن عبد مناة بن ب د ع احلارث بن مالك بن قيس بن عوذ بن جابر بن عبد مناة بن شجع بن عامر ب
ريطة بنت ربيعة بن رياح بن : أم أبيه مالك، وامسها: كنانة الكناين الليثي، املعروف بابن الربصاء، وهي أمه، وقيل

  .بل نزل الكوفة: وهو من أهل احلجاز، أقام مبكة، وقيل. ذي الربدين، من بين هالل بن عامر
  .امسه مالك بن احلارث، واألول أصح: روى عنه عبيد بن جريج، والشعيب، وقيل

أخربنا إبراهيم بن حممد وغريه، بإسنادهم إىل حممد بن عيسى، أخربنا حممد بن بشار، أخربنا حيىي بن سعيد، عن 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : زكرياء بن أيب زائدة، عن الشعيب، عن احلارث بن مالك ابن الربصاء، قال

  " .ال تغزى قريش بعد اليوم إىل يوم القيامة  : "يوم فتح مكة يقول
  .هكذا رواه مجاعة عن زكرياء، ورواه عبد اهللا بن أيب السفر، عن الشعيب، عن عبد اهللا بن مطيع، عن أبيه



من حلف على ميني كاذبة : " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم بني اجلمرتني، يقول: " ورواه عنه عبيد بن جريج قال
  " .نرب، فليتبوأ مقعده يف النار عند هذا امل

  .أخرجه الثالثة
  .بفتح الفاء: السفر

  احلارث بن مالك األنصاري

  .روى عنه زيد السلمي وغريه. حارثة، األنصاري: وقيل. د ع احلارث بن مالك
يف ك: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لقي احلارث يوماً، فقال: حدث يوسف بن عطية، عن قتادة وثابت، عن أنس

انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة : " أصبحت مؤمناً باهللا حقاً، قال: ؟ قال" أصبحت يا حارث 
عزفت نفسي عن الدنيا؛ فأسهرت لذلك ليلي، وأظمأت هناري، وكأين أنظر إىل عرش ريب بارزاً، : ؟ قال" إميانك 

يا حارث، عرفت فالزم : " هل النار يتضاغون فيها، فقالوكأين أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها، وكأين أنظر إىل أ
. "  

  .فذكر حنوه... أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال للحارث: ورواه مالك بن مغول عن زبيد
  .فذكر حنوه. ؟" يا حارث، ما لك : " ورواه ابن املبارك، عن صاحل بن مسمار أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .رو بن علقمة، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، حنوهوروى عن حممد بن عم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  احلارث بن مالك

إن اسم أيب هند : مساه لنا بعض أهل العلم، ويقال: د ع احلارث بن مالك، موىل أيب هند احلجاج قال ابن منده
احتجم النيب صلى اهللا عليه وسلم " : احلارث بن مالك، روى أبو عوانة، عن جابر، عن الشعيب، عن ابن عباس، قال

وأعطى احلجام أجره، حجمه أبو هند، غالم لبين بياضة، وكان أجره كل يوم مداً ونصف، فشفع له رسول اهللا 
  .صلى اهللا عليه وسلم إىل مواله، فوضع عنه نصف مد

  .موىل لبين بياضة: قال أبو طيبة، ومنهم من: ورواه شعبة والثوري وشريك وأبو إسرائيل، عن جابر؛ فمنهم من قال
ورواه إسحاق بن هبلول، عن أبيه، عن ورقاء، عن جابر، عن الشعيب، عن ابن عباس أن النيب حجمه أبو هند، وامسه 

  .احلارث بن مالك
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وليس فيه ذكر ملوىل أيب هند، وإمنا االسم أليب هند ال غري، واهللا أعلم

  احلارث بن خماشن

احلارث بن خماشن من املهاجرين، قربه : ارث بن خماشن، ذكر إمساعيل بن إسحاق، عن علي بن املديين، قالب احل
  .بالبصرة

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً



  احلارث بن خملد

  .س احلارث بن خملد، ذكره عبدان وابن شاهني يف الصحابة وهو تابعي

ن سعيد، عن سهيل، عن أبيه، عن احلارث بن خملد، روى أمحد بن حيىي الصويف، عن حممد بن بشر، عن سفيان ب
  " .من أتى النساء يف ادبارهن مل ينظر اهللا عز وجل إليه يوم القيامة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

ورواه معاوية بن عمرو، عن حممد بن بشر، ورواه موسى بن أعني، كالمها، عن الثوري، عن . كذا رواه مرسالً
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، حنوه: ن احلارث بن خملد الزرقي، عن أيب هريرةسهيل، ع

  .أخرجه أبو موسى
  .بضم امليم، وتشديد الالم املفتوحة: خملد

  احلارث بن مسعود

ب د ع احلارث بن مسعود بن عبدة بن مظهر بن قيس بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف 
  .األوسياألنصاري 
  .قتل يوم اجلسر مع أيب عبيد شهيداً، قاله الطربي، عن شهاب وابن إسحاق. له صحبة
  .بضم امليم، وفتح الظاء املعجمة، وتشديد اهلاء املكسورة: ومظهر

  .أخرجه الثالثة خمتصراً

  احلارث بن مسلم

  .، يكىن أبا مسلممسلم بن احلارث، واألول أصح: ب د ع احلارث بن مسلم بن احلارث التميمي، ويقال
روى حديثه هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرمحن بن حسان الكناين، عن مسلم بن احلارث بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسلهم يف سرية، فلما بلغنا املغار استحثثت : مسلم التميمي، أن أباه حدثه
ال إله إال اهللا حترزوا، فقالوها، وجاء أصحايب : قولوا: فقلت هلم فرسي، فسبقت أصحايب، واستقبلنا احلي بالرنني

حرمتنا الغنيمة بعد أن بردت يف أيدينا، فلما قفلنا ذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : فالموين، وقالوا
قال عبد  -" أما إن اهللا عز وجل قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا : " فدعاين فحسن ما صنعت، وقال

أما إين سأكتب لك كتاباً، وأوصي : " مث قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -فأنا نسيت ذلك : الرمحن
  .، ففعل، وختم عليه، ودفعه إيل" بك من يكون بعدي من أئمة املسلمني 

نا يزيد بن عبد ربه، أخربنا الوليد حدثين أيب، أخرب: أخربنا أبو ياسر بن هبة اهللا، بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، قال
قال يل رسول اهللا : أن مسلم بن احلارث التميمي حدثه، عن أبيه قال: بن مسلم، عن عبد الرمحن بن حسان الكناين

اللهم أجرين من النار سبع مرات، فإنك إن مت : إذا صليت الغداة فقل قبل أن تكلم أحداً: " صلى اهللا عليه وسلم
اللهم أجرين من النار : هللا لك جواراً من النار، وإذا صليت املغرب فقل قبل أن تكلم أحداًمن يومك ذلك كتب ا

  " .سبع مرات، فإنك إن مت تلك الليلة كتب اهللا لك جواراً من النار 
فلما قبض اهللا تعاىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم أتيت أبا بكر بالكتاب، ففضه، وقرأه، وأمر يل، وختم عليه، مث 



فتويف أيب يف خالفة عثمان فكان : به عمر، ففعل مثل ذلك، مث أتيت به عثمان، ففعل مثل ذلك، قال مسلم أتيت
حىت ويل عمر بن عبد العزيز، فكتب إىل عامل قبلنا أن أشخص إىل مسلم بن احلارث التميمي . الكتاب عندنا

إليه، فقرأه، وأمر يل، وختم عليه، مث  فشخصت به: بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي كتبه ألبيه، قال
  .فحدثته باحلديث على وجهه: أما إين مل أبعث إليك إال لتحدثين مبا حدثك أبوه به، قال: قال يل

ورواه احلوطي، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرمحن بن حسان، عن احلارث بن مسلم بن احلارث، عن أبيه، عن 
  .لم كتب له كتاباًجده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

  .الصحيح مسلم بن احلارث، عن أبيه: مسلم بن احلارث أو احلارث بن مسلم؟ قال: وسئل أبو زرعة
  .أخرجه الثالثة

  احلارث بن مسلم

يقول ذلك، وذكره البخاري أيضاً يف : احلارث بن مسلم بن املغرية، القرشي احلجازي، له صحبة، قال ابن أيب حامت
  .رث بن مسلم، أبو املغرية املخزومي القرشي احلجازي، له صحبةاحلا: الصحابة، فقال

  .ذكره ابن الدباغ األندلسي

  احلارث بن مضرس

  .احلارث بن مضرس بن عبد رزاح، بايع حتت الشجرة، وشهد ما بعدها، واستشهد بالقادسية، وله عقب
  .قاله العدوي

  احلارث بن معاذ

  .أخو سعد بن معاذ. يس بن زيد بن عبد األشهل األوسي األشهليد ع احلارث بن معاذ بن النعمان بن امرئ الق
قال عروة يف تسمية من شهد بدراً من األنصار، . سعد، واحلارث، وأوس: له صحبة، وشهد بدراً، وهم ثالثة إخوة
  .احلارث بن معاذ بن النعمان: مث من األوس، مث من بين عبد األشهل

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عاويةاحلارث بن م

: د ع احلارث بن معاوية له ذكر يف الصحابة، يف حديث عبادة بن الصامت، روى احلسن، عن املقدام الرهاوي قال
أيكم يذكر يوم صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا : جلس عبادة، وأبو الدرداء، واحلارث بن معاوية، فقال أبو الدرداء

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بعري : فحدث، قال: الأنا، ق: عليه وسلم إىل بعري من املغنم؟ قال عبادة
ما حيل يل من غنائمكم ما يزن هذه إال اخلمس، وهو : " من املغنم، فلما انصرف تناول وبرة من وبر البعري، مث قال

  " .مردود فيكم 
  .كندياحلارث بن معاوية ال: ورواه أبو سالم األسود، عن املقدام بن معد يكرب الكندي، فقال



  .وقد روى عن املقدام، عن احلارث بن معاوية، حدثنا عبادة بن الصامت
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  احلارث بن املعلى

  .د ع احلارث بن املعلى األنصاري، أبو سعيد، مساه فليح، عن سعيد بن احلارث بن املعلى
احلمد هللا السبع املثاين، : " ليه وسلم قالروى حفص بن عاصم، عن أيب سعيد بن املعلى أن رسول اهللا صلى اهللا ع

  " .والقرآن العظيم الذي أوتيته 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم، ويرد يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل

  احلارث بن معمر

ذكره ابن منده، عن . د احلارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح، اجلمحي، من مهاجرة احلبشة
احلارث بن معمر بن حبيب، ومعه : وممن هاجر إىل أرض احلبشة من بين مجح بن عمرو: س، قالعكرمة، عن ابن عبا

  .امرأته بنت مظعون، ولدت له بأرض احلبشة حاطباً، ورواه ابن هليعة، عن أيب األسود، عن عروة

  احلارث املليكي

جده احلارث املليكي، عن النيب ب احلارث املليكي، روى حديثه يزيد بن عبد اهللا بن احلارث هذا، عن أبيه، عن 
  " .اخليل يف نواصيها اخلري والنيل إىل يوم القيامة، وأهلها معانون عليها : " صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  احلارث بن نبيه

  .س احلارث بن نبيه، ذكره أبو عبد الرمحن السلمي يف أهل الصفة
ه احلارث بن نبيه، وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، من أهل روى أنس بن احلارث بن نبيه، عن أبي

إن ابين هذا يقتل يف أرض يقال : " الصفة، قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واحلسني يف حجره، يقول
  .فقتل أنس بن احلارث مع احلسني" . العراق، فمن أدركه فلينصره : هلا

  .عن أبيه: ومل يقل. مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالوقد روي عن أنس بن احلارث، 
  .أخرجه أبو موسى

  احلارث بن النعمان

احلارث بن النعمان بن إساف بن نضلة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار، األنصاري اخلزرجي 
  .النجاري، ذكره ابن إسحاق فيمن استشهد يوم مؤتة

  .اً، وما بعدمها، وقتل يوم مؤتةشهد بدراً وأحد: وقال العدوي



  .شهد بدراً وأحداً، وما بعدمها، وقتل يوم مؤتة: وقال العدوي
  .ذكره أبو علي، على أيب عمر

  احلارث بن النعمان بن أمية

ب احلارث بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس، وهو الربك بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس 
  .بدراً وأحداً، وهو عم عبد اهللا وخوات ابين جبري األنصاري األوسي، شهد

  .أخرجه أبو عمر

  احلارث بن النعمان بن خزمة

خزمية، بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس بن : س احلارث بن النعمان بن خزمة بن أيب خزمة، وقيل
  .حارثة بن ثعلبة األنصاري األوسي

يث عبد الكرمي اجلزري، عن ابن احلارث، عن أبيه أنه رأى جربيل عليه شهد بدراً، ذكره عبدان، وأورد له من حد
  .السالم مع النيب صلى اهللا عليه وسلم

حارثة بن النعمان، إال أن عبدان فرق بينهما يف االسم والكنية والنسب، وذكر حارثة : وهذا هو الذي يقال له
غنم بن مالك بن النجار بن مالك بن عمرو بن اخلزرج هو ابن النعمان بن رافع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن : فقال

  .أنه رأى جربيل عليه السالم: األنصاري اخلزرجي، وأورد له من حديث الزهري، عن عبد اهللا بن عامر
  .أخرجه أبو موسى، وهذا كالمه

لنسب على ما تراه ابن أيب خزمة، ومل يذكره ابن منده، وغري ا: وقد أخرجه ابن منده؛ إال أن أبا موسى رأى يف نسبه
بعد هذه الترمجة عقبيها، فظنه غريه، وهو هو، ولو نبه أبو موسى على الغلط يف النسب الذي ذكره ابن منده أول 

والذي رأى جربيل إمنا هو حارثة بن النعمان . الترمجة اآلتية، لكان أحسن من أن يستدرك عليه امساً أخرجه
  .أعلم اخلزرجي، وقد ذكره ابن منده أيضاً، واهللا

  احلارث بن النعمان بن رافع

  .د ع احلارث بن النعمان بن رافع بن ثعلبة بن جشم بن مالك

هكذا نسبه ابن منده وأبو نعيم، مث نقضا قوهلما، فروى ابن منده، عن عبد الكرمي اجلزري، عن ابن احلارث بن 
وقال أبو نعيم، عن عروة، يف . بدراً النعمان، عن أبيه احلارث بن النعمان األنصاري، من بين عمرو بن عوف، شهد

احلارث بن النعمان، فهذا النسب غري األول، : تسمية من شهد بدراً من األنصار، من بين ثعلبة بن عمرو بن عوف
  .وهذا أصح

: أخربنا أبو جعفر بإسناده، عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من بين ثعلبة بن عمرو بن عوف
لنعمان بن أيب حرام، فهذا يقوي قوهلما إنه من بين عمرو بن عوف، وأن النسب الذي أول الترمجة غري احلارث بن ا

  .صحيح، وأنه هو الذي استدركه أبو موسى على ابن منده، وإمنا ابن منده غلط يف نسبه، واهللا أعلم



  احلارث بن نفيع

: ة، الزرقي األنصاري، أبو سعيد بن املعلى، وقيلب احلارث بن نفيع بن املعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد بن ثعلب
  .احلارث بن املعلى، وهو مشهور بكنيته

  .أخرجه أبو عمر

  احلارث بن نوفل

ب د ع احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب القرشي اهلامشي، وأبوه ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
ببة، الذي ويل البصرة عند موت : ده ابنه عبد اهللا الذي يلقبصحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وولد له على عه
وأما أبوه احلارث فإنه أسلم عند إسالم أبيه نوفل، قاله أبو . يزيد بن معاوية، وسيذكر عند امسه إن شاء اهللا تعاىل

دينة، واختط واستعمل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه احلارث بن نوفل على مكة، مث انتقل إىل البصرة من امل. عمر
تويف يف خالفة عثمان، وهو ابن سبعني : مات آخر خالفة عمر، وقيل: بالبصرة داراً، يف إمارة عبد اهللا بن عامر، قيل

  .سنة
وكان سلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كانت أم حبيبة بنت أيب سفيان عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

  .ارث، وهي أم ابنه عبد اهللاوكانت هند بنت أيب سفيان عند احل
اللهم، اغفر ألحيائنا وأمواتنا، : " روى عنه ابنه عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم علمهم الصالة على امليت

فقلت، " . وأصلح ذات بيننا، وألف بني قلوبنا، اللهم، هذا عبدك وال نعلم إال خرياً، وأنت أعلم به، فاغفر لنا وله 
  " .فال تقل ما ال تعلم : " فإن مل أعلم خرياً؟ قال: موأنا أصغر القو
  .أخرجه الثالثة

قول أيب عمر إن أبا بكر وىل احلارث مكة وهم منه؛ إمنا كان األمري مبكة يف خالفة أيب بكر عتاب بن أسيد، : قلت
حنيناً، فعزله أبو  على القول الصحيح، وإمنا النيب صلى اهللا عليه وسلم استعمل احلارث على جدة، فلهذا مل يشهد

  .بكر، فلما ويل عثمان واله، مث انتقل إىل البصرة

  احلارث بن هانئ

  .س احلارث بن هانئ بن أيب مشر بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية األكرمني؛ الكندي
ملدائن وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهد يوم ساباط، وهو يوم بالعراق، ملا سار سعد من القادسية إىل ا

حجر بن : يا حكر يا حكر، بلغة أهل اليمن، يريد: فوصلوا ساباط، قاتلوا، فاستلحم يومئذ وأحاط به العدو؛ فنادى
عدي، فعطف عليه حجر فاستنقذه، وكان يف ألفني ومخسمائة من العطاء، قاله الكليب وابن شاهني، وأخرجه أبو 

  .موسى عن ابن شاهني

  احلارث بن هشام اجلهين



  .ث بن هشام اجلهين، أبو عبد الرمحن، حدث عنه أهل مصرب احلار
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  احلارث بن هشام بن املغرية

أم : ب د ع احلارث بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، أبو عبد الرمحن القرشي، املخزومي، وأمه
م التميمية، وهو أخو أيب جهل ألبويه، وابن عم خالد بن اجلالس أمساء بنت خمربة بن جندل بن أبري بن هنشل بن دار

أخوها، وشهد بدراً كافراً، فاهنزم، وعري بفراره : الوليد، وابن عم حنتمة أم عمر بن اخلطاب؛ على الصحيح، وقيل
  "الكامل : " ذلك؛ فما قيل فيه ما قاله حسان

  فنجوت منجى احلارث بن هشام... إن كنت كاذبة مبا حدثتين 
  وجنا برأس طمرة وجلام... األحبة أن يقاتل دوهنم ترك 

  "الكامل : " إنه مل يسمع أحسن من اعتذاره يف الفرار، وهو قوله: فاعتذر احلارث عن فراره مبا قال األصمعي
  حىت رموا فرسي بأشقر مزبد... اهللا يعلم ما تركت قتاهلم 

  .واألبيات مشهورة

هانئ بنت أيب طالب، فأراد أخوها علي قتله، فذكرت ذلك للنيب صلى  وأسلم يوم الفتح، وكان استجار يومئذ بأم
إن الذي أجارته هبرية : هذا قول الزبري وغريه، وقال مالك وغريه" . قد أجرنا من أجرت : " اهللا عليه وسلم، فقال

صلى اهللا عليه وملا أسلم احلارث حسن إسالمه، ومل ير منه يف إسالمه شيء يكره، وأعطاه رسول اهللا . بن أيب وهب
  .وسلم مائة من اإلبل من غنائم حنني، كما أعطى املؤلفة قلوهبم؛ وشهد معه حنيناً

أخربنا أبو احلرم مكي بن ريان بن شبة النحوي املقري، بإسناده إىل حيىي بن حيىي، عن مالك، عن هشام بن عروة، 
كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول : بن هشامأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سأله احلارث : عن أبيه، عن عائشة

أحياناً يأتيين يف مثل صلصلة اجلرس، وهو أشده علي، فيفصم عين وقد وعيت ما قال، : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فلقد رأيته يف اليوم الشديد الربد فيفصم : ، قالت عائشة" وأحياناً يتمثل يل امللك رجالً، فيكلمين فأعي ما يقول 

  .بينه ليتفصد عرقاًعنه، وإن ج
وخرج إىل الشام جماهداً أيام عمر بن اخلطاب بأهله وماله، فلم يزل جياهد حىت استشهد يوم الريموك يف رجب من 

  .سنة مخس عشرة: بل مات يف طاعون عمواس سنة سبع عشرة، وقيل: سنة مخس عشرة، وقيل
غرية، أخت خالد بن الوليد، وهي أم عبد الرمحن بن وملا تويف تزوج عمر بن اخلطاب امرأته فاطمة بنت الوليد بن امل

  .احلارث بن هشام
روى عبد اهللا بن املبارك . مل يبق من ولد احلارث بن هشام بعده إال عبد الرمحن، وأخته أم حكيم: وقال أهل النسب

أهل مكة  خرج احلارث بن هشام من مكة للجهاد، فجزع: عن األسود بن شيبان، عن أيب نوفل بن أيب عقرب، قال
جزعاً شديداً، فلم يبق أحد يطعم إال خرج يشيعه، فلما كان بأعلى البطحاء وقف ووقف الناس حوله يبكون، فلما 

يا أيها الناس، إين واهللا ما خرجت رغبة بنفسي عن أنفسكم، وال اختيار بلد عن : رأى جزعهم رق فبكى، وقال
كانوا من ذوي أسناهنا، وال يف بيوتاهتا، فأصبحنا، واهللا، ولو بلدكم، ولكن كان هذا األمر، فخرجت رجال، واهللا ما 

أن جبال مكة ذهباً، فأنفقناها يف سبيل اهللا، ما أدركنا يوماً من أيامهم، واهللا لئن فاتونا به يف الدنيا لنلتمسن أن 



  .نشاركهم به يف اآلخرة، ولكنها النقلة إىل اهللا تعاىل
  .وتوجه إىل الشام فأصيب شهيداً

، وأشار إىل " املك عليك هذا : " يا رسول اهللا، أخربين بأمر أعتصم به، قال: " عنه ابنه عبد الرمحن أنه قالروى 
  .فرأيت ذلك يسرياً، وكنت رجالً قليل الكالم، ومل أفطن له، فلما رمته فإذا هو ال شيء أشد منه: لسانه، قال

 جهل، وعياش بن أيب ربيعة جرحوا يوم الريموك، وروى حبيب بن أيب ثابت أن احلارث بن هشام، وعكرمة بن أيب
ادفعه إىل عكرمة، فلما أخذه عكرمة نظر : فلما أثبتوا دعا احلارث بن هشام مباء ليشربه؛ فنظر إليه عكرمة، فقال

  .ادفعه إىل عياش، فما وصل إىل عياش حىت مات، وال وصل إىل واحد منهم، حىت ماتوا: إليه عياش، فقال
  .أخرجه الثالثة

بالياء حتتها : بضم اهلمزة، وفتح الباء املوحدة وعياش: بضم امليم وفتح اخلاء، وكسر الراء املشددة، وأبري: خمربة
  .نقطتان، وآخره شني معجمة

  احلارث بن وهبان

س احلارث بن وهبان قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بين عبد بن عدي بن الديل، فيهم احلارث بن 
  .يا حممد، حنن أهل احلرم، وساكنه، وأعز من به: الواوهبان؛ فق

  .أسيد بن أيب أناس: وقد ذكر يف
  .أخرجه أبو موسى

  احلارث بن يزيد األسدي

د ع احلارث بن يزيد األسدي روى حممد بن السائب الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس، عن احلارث بن يزيد، 
  " .وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً : " نزلتيا رسول اهللا، احلج يف كل عام؟ ف: أنه قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  احلارث بن يزيد بن أنسة

أنيسة، وهو الذي لقيه عياش بن أيب ربيعة بالبقيع، عند قدومه املدينة؛ هكذا : ب احلارث بن يزيد بن أنسة، وقيل
  .ذكره ابن أيب حامت، عن أبيه

  .احلارث بن يزيد القرشي، ترد بعد هذه إن شاء اهللا تعاىل: عمر، وقد أخرجه بترمجة أخرى، فقال أخرجه أبو

  احلارث بن يزيد اجلهين

هو رجل من أصحاب النيب صلى اهللا : مسعت أمحد بن سيار يقول: س احلارث بن يزيد اجلهين ذكره عبدان، وقال
  .قائم يف حديث أيب اليسرعليه وسلم من جهينة ال يعرف له حديث؛ إال أن ذكره 



احلديث . كان يل على احلارث بن يزيد اجلهين مال، فطال حبسه: قال أبو اليسر: روى جابر بن عبد اهللا، قال
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ينهى أن يبال يف املاء : مشهور، روى احلسن بن زياد، احلارث بن يزيد اجلهين، قال

  .املستنقع
  .أخرجه أبو موسى

ارث بن يزيد بن سعد البكري س احلارث بن يزيد بن سعد البكري ذكره ابن شاهني والسراج، والعسكري احل
  .املروزي يف الصحابة

أخربنا أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب، أخربنا زيد بن احلباب، 
خرجت أشكو العالء بن : عن أيب وائل، عن احلارث بن يزيد البكري قالحدثين أبو املنذر، عن عاصم بن هبدلة، 

يا عبد اهللا، إن يل حاجة إىل النيب صلى اهللا : احلضرمي، فمررت بالربذة، فإذا عجوز من بين متيم منقطع هبا، فقالت
ن حسان املذكور وذكر احلديث، كذا نسبه زيد بن احلباب، وإمنا هو احلارث ب. عليه وسلم، فهل أنت مبلغي إياه؟

  .حريث بن حسان: يف كتبهم، وقد يقال
  .أخرجه أبو موسى

  احلارث بن يزيد القرشي

" وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمناً إال خطأ : " فيه نزلت. ب احلارث بن يزيد القرشي العامري، من بين عامر بن لؤي
ن أيب ربيعة، وكان ممن يعذبه مبكة مع أيب ، وذلك أنه خرج مهاجراً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلقيه عياش ب

وما كان ملؤمن أن : " جهل، فعاله بالسيف، وهو حيسبه كافراً، مث جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه، فنزلت
  " .قم فحرر : " فقرأها النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث قال لعياش" . يقتل مؤمناً إىل خطأ 

  .ن وآخره شني معجمةبالياء حتتها نقطتا: عياش
وذكر القصة، وال فرق بني الترمجتني؛ .. احلارث بن يزيد بن أنسة: أخرجه أبو عمر، وقد أخرجه أيضاً قبل، فقال

  .إال أنه يف األوىل ذكر القصة، ونسبه إىل جده، وهنا مل يذكره، وهذا ال يوجب أن يكونا اثنني، واهللا أعلم

  احلارث

بن موسى األشيب، عن محاد بن سلمة، عن ثابت، عن حبيب بن سبيعة، عن د ع احلارث، روى حديثه احلسن 
يا رسول اهللا، إين أحبه يف اهللا، : أن رجالً كان جالساً عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فمر رجل، فقال: احلارث

إين أحبك يف : ال، فق" فاذهب فاعلمه : " ال، قال: ؟ فقال" أعلمته ذلك : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أحبك الذي أحببتين له: اهللا، فقال

أن رجالً حدثه أنه كان : ورواه ابن عائشة، وعفان، عن محاد عن ثابت، عن حبيب بن سبيعة الضبعي، عن احلارث
  .عند النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه

ن، عن ثابت، عن أنس، وهو وهم، ورواه مبارك بن فضالة، وحسني بن واقد، وعبد اهللا بن الزبري، وعمارة بن زاذا
  .وحديث محاد أشهر

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  حارثة

د ع حارثة، بزيادة هاء، هو ابن األضبط الذكواين، يف أهل اجلزيرة، روى حديثه عبد اهللا بن حيىي بن حارثة بن 
  .يرحم صغرينا ويوقر كبريناليس منا من مل : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: األضبط، عن أبيه، عن جده
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حارثة بن جبلة

وهو ابن أخي زيد بن حارثة، موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد تقدم نسبه . س حارثة بن جبلة بن حارثة الكليب
  .يف أسامة بن زيد؛ ذكره عبدان

  .أخرجه أبو موسى

  حارثة بن خذام

لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأهدى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم هدية : قالحارثة بن خذام، ذكره عبدان و
  .من صيد اصطاده، فقبلها، وأكل منها، وكساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمامة عدنية

  .وعداده يف الشاميني
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  حارثة بن مخري

  .حليف لبين اخلزرج: مة من األنصار، وقيلحليف لبين سل. ب د ع حارثة بن مخري األشجعي
حارثة بن : ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراً، وذكر يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً

  .مخري، وعبد اهللا بن مخري، من أشجع، حليفان
خارجة بن احلمري، وعبد : راًباخلاء املنقوطة، وروى إبراهيم بن سعد، وسلمة، عن ابن إسحاق فيمن شهد بد: ومخري

احلمري باحلاء املهملة املضمومة والياء : خارجة، وقال: اهللا بن احلمري، من أشجع، حليفان لبين سلمة، كذا قال
  .محزة بن احلمري، ونذكره إن شاء اهللا تعاىل: املشددة، وقال الواقدي

  .أخرجه الثالثة

حليف لبين اخلزرج؛ فهذا يدل على اختالف، وال : قيلحليف لبين سلمة من األنصار، و: قال أبو عمر: قلت
  .اختالف؛ فإن بين سلمة من اخلزرج، فإذا كان حليفاً هلم فهو حليف للخزرج، واهللا أعلم

  حارثة ابن الربيع

كذا ذكره عبدان وابن أيب علي، يعين بالفتح والتخفيف، وإمنا هو الربيع، بضم الراء . ع س حارثة ابن الربيع
  .اء، وهو اسم أمهوتشديد الي



أن حارثة بن الربيع جاء نظاراً يوم بدر، وكان غالماً، فجاءه سهم غرب، فوقع يف : روى محاد عن ثابت، عن أنس
يا رسول اهللا، قد علمت مكان حارثة مين، فإن يكن يف اجلنة : ثغرة حنره، فقتله، فجاءت أمه الربيع، فقالت
يا أم حارثة، إهنا ليست جبنة، ولكنها جنات كثرية، وهو يف : " قالفسأصرب، وإال فسريى اهللا تعاىل ما أصنع، ف

  .سأصرب: ، قالت" الفردوس األعلى 
  .وقد روي أنه قتل يوم أحد، واألول أصح

وهذا هو حارثة بن سراقة الذي يأيت ذكره، والربيع أمه، نسب إليها؛ ألهنا اليت : أخرجه أبو موسى وأبو نعيم، وقال
 عليه وسلم؛ وهي اليت بقيت من أبويه عند هذه احلادثة، وليس على ابن منده فيه استدراك؛ خاطبت النيب صلى اهللا

حارثة بن : ويقال: ألن نسبه إىل أمه ليس مشهوراً بالنسبة إليها، وألن ابن منده قد ذكر حارثة بن سراقة، وقال
  .الربيع، وهو ابن عمة أنس بن مالك

  حارثة بن زيد

قال حممد بن إسحاق املسيين، عن حممد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن . ، بدريع حارثة بن زيد األنصاري
حارثة بن زيد بن أيب زهري بن امرئ القيس، كذا : شهاب، فيمن شهد بدراً من األنصار، من بين احلارث بن اخلزرج

  .اقخارجة، ومثله قال ابن إسح: حارثة، ويف رواية إبراهيم بن املنذر: يف رواية املسيين
  .خارجة، وهو أصح، واألول وهم: أخرجه ههنا أبو نعيم، وأخرجه ابن منده وأبو عمر يف

  حارثة بن سراقة

ب د ع حارثة بن سراقة بن احلارث بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، األنصاري 
لك، قتله حبان بن العرقة ببدر شهيداً؛ أصيب ببدر، وأمه الربيع بنت النضر، عمة أنس بن ما. اخلزرجي النجاري

رماه بسهم وهو يشرب من احلوض، فأصاب حنجرته فقتله، وكان خرج نظاراً وهو غالم، ومل يعقب، فجاءت أمه 
يا رسول اهللا، قد علمت مكان حارثة مين، فإن يكن من أهل اجلنة : الربيع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت

يا أم حارثة، إهنا ليست جبنة ولكنها جنات كثرية، وهو يف الفردوس : "  ما أصنع، قالفسأصرب، وإال فسريى اهللا
  .فسأصرب: ؛ قالت" األعلى 

دخلت اجلنة فرأيت حارثة، كذلكم الرب : " وكان عظيم الرب بأمه، حىت قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو نعيم
. "  

رايت الفقيه الشافعي، أخربنا أبو حممد حيىي بن علي بن الطراح، أخربنا أخربنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي الف
أبو احلسني حممد بن علي بن حممد املهتدي باهللا، أخربنا حممد بن يوسف بن دوست العالف، أخربنا عبد اهللا بن 

ينما رسول اهللا ب: حممد البغوي، حدثنا عبد اهللا بن عون، أخربنا يوسف بن عطية، عن ثابت البناين، عن أنس، قال
كيف أصبحت يا : " صلى اهللا عليه وسلم ميشي إذ استقبله شاب من األنصار، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا، : ، قال" انظر ماذا تقول؟ فإن لكل قول حقيقة : " أصبحت مؤمناً باهللا حقاً، قال: ؟ قال" حارث 
ت هناري، وكأين بعرش ريب عز وجل بارزاً، وكأين أنظر إىل أهل اجلنة عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأ

يا رسول : ، فقال" الزم؛ عبد نور اهللا اإلميان يف قلبه : " يتزاورون فيها، وكأين أنظر إىل أهل النار يتعاوون فيها، قال
يف اخليل، فكان أول فارس ركب، اهللا، ادع اهللا يل بالشهادة، فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنودي يوماً 



يا رسول اهللا، إن يكن يف : وأول فارس استشهد، فبلغ ذلك أمه، فجاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت
يا أم حارثة، إهنا ليست جبنة واحدة، : " اجلنة مل أبك ومل أحزن، وإن يكن يف النار بكيت ما عشت يف دار الدنيا، قال

  .بخ بخ لك يا حارثة: ، فرجعت أمه، وهي تضحك، وتقول" رثة يف الفردوس األعلى ولكنها جنان، وإن حا
إنه شهد بدراً، واستشهد يوم أحد، وأنكره أبو نعيم، وأتبع : إنه أول من قتل من األنصار ببدر، وقال ابن منده: قيل

  .ابن منده قوله ذلك بروايته عن ابن إسحاق وأنس، أنه أصيب يوم بدر
  .أخرجه الثالثة

كذلكم الرب، وكان باراً بأمه، وهو وهم، : قد ذكر أبو نعيم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رآه يف اجلنة فقال: قلت
أمحد بن حنبل، : وإمنا الذي رآه النيب صلى اهللا عليه وسلم هو حارثة بن النعمان، ذكره غري واحد من األئمة، منهم

من : منت فرأيتين يف اجلنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: قالذكره يف مسنده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .كذلك الرب: حارثة بن النعمان، فقلت: هذا؟ فقالوا

وقد تقدم ذكر حارثة بن سراقة يف حارثة بن الربيع، وهو هذا، ولوال أننا شرطنا أن ال خنل بترمجة، لتركنا تلك، 
  .واقتصرنا على هذه

بكسر احلاء وآخره نون، وقيل غري ذلك، : ء، حتتها نقطتان، تصغري ربيع، وحبانبضم الراء وتشديد اليا: الربيع
  .وهذا أصح، واهللا أعلم

  حارثة بن سهل

شهد . س حارثة بن سهل بن حارثة بن قيس بن عامر بن مالك بن لوذان بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس
  .أحداً

  .شهد أحداً أمجع أهل املغازي أنه: أخرجه أبو موسى، وقال العدوي

  حارثة بن شراحيل

أبو زيد بن حارثة، . د ع حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان الكليب
  .موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد تقدم نسبه عند أسامة بن زيد

  .قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم طالباً البنه زيد، فأسلم
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا أباه حارثة إىل اإلسالم، فشهد أن ال : ة بن يزيد، عن أبيه زيد بن حارثةروى أسام

  .إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حارثة بن ظفر

  .س حارثة بن ظفر، ذكره ابن شاهني يف الصحابة
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً



  حارثة بن عدي

وهو جمهول ال يعرف، وقد : ذكره بعضهم يف الصحابة، قال أبو عمر. د ع حارثة بن عدي بن أمية بن الضبيب ب
  .ذكره البخاري

كنت : روى عصمة بن كميل بن وهب بن حارثة بن عدي بن أمية بن الضبيب، عن آبائه، عن حارثة بن عدي قال
  " .اللهم بارك حلارثة يف طعامه : "  عليه وسلم فقالأنا وأخي يف الوافد الذين وفدوا على رسول اهللا صلى اهللا

  .حارثة بن عدي، عداده يف أهل الشام، له صحبة: وقد ذكره ابن ماكوال، فقال
  .أخرجه الثالثة

  حارثة بن عمرو األنصاري

  .ب حارث بن عمرو األنصاري، من بين ساعدة، قتل يوم أحد شهيداً
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  حارثة بن قطن

س حارثة بن قطن بن زابر بن كعب بن حصن بن عليم بن جناب بن هبل بن عبد اهللا بن كنانة بن بكر بن ب 
  .عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة، الكليب
ل بسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد رسو: وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وأخوه حصن، فكتب هلما كتاباً

اهللا حلارثة وحصن ابين قطن، ألهل املوات من بين جناب من املاء اجلاري العشر، ومن العثري نصف العشر يف 
  " .السنة، يف عمائر كلب 

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى
  .وراء: بالزاي، وبعد األلف باء موحدة: زابر

  حارثة بن مالك األنصاري

بن عبد، شهد بدراً؛ قاله حممد بن إسحاق، من رواية يونس بن ب د ع حارثة بن مالك األنصاري، من بين حبيب 
  .حارثة بن مالك؛ قاله ابن منده: بكري، عنه، فيمن شهد بدراً من بين حبيب بن عبد اهللا

حبيب : ذكره بعض الوامهني، يعين ابن منده، ونسب ومهه إىل حممد بن إسحاق، ووهم هو، وصوابه: وقال أبو نعيم
ك، ففصل بني عبد وحارثة؛ فقدر أن حارثة، اسم الصحايب، والذي قاله ابن إسحاق خبالف ما بن عبد حارثة بن مال

حكاه عنه، وروي عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، يف تسمية من قتل من املسلمني من بين حبيب بن 
وهو من بين حبيب بن عبد رافع بن املعلى؛ فاملقتول رافع، : عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج

  .حارثة، فقدر الواهم أن املقتول حارثة
وسبقه إىل هذا الوهم ما رواه هو بإسناده إىل ابن هليعة، عن أيب األسود، عن عروة، يف تسمية : قال أبو نعيم

  .حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج أخرجه الثالثة: أصحاب العقبة من األنصار من بين بياضة



احلق يف هذا مع أيب نعيم، وإن كان ال يلزم ابن منده نقل أيب نعيم، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن  :قلت
إسحاق، فإن الرواة عن ابن إسحاق خيتلفون كثرياً؛ إمنا يلزم ابن منده ما رواه يونس، عن ابن إسحاق، وقد روى 

د بن علي البغدادي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن يونس، عن ابن إسحاق ما أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمح
رافع بن املعلى بن لوذان، وقد نسبه الكليب، : ومن بين حبيب بن عبد: إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً، قال

رافع بن املعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عدي بن مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة : فقال
  .الك بن غضب بن جشم بن اخلزرج، وذكر أن رافعاً شهد بدراً، وهذا يقوي قول أيب نعيم، واهللا أعلمبن م

ومن بين حبيب بن عبد حارثة : وقد رواه سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، فقال، يف تسمية من شهد بدراً، فقال
بن زيد بن عدي بن ثعلبة بن زيد مناة رافع بن املعلى بن لوذان بن حارثة : بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج

بن حبيب، وهذا أيضاً يؤيد قول أيب نعيم يف أن ابن منده وهم وظن حارثة بن مالك من بين حبيب بن عبد صحابياً، 
  .وإمنا هو جد صحايب، واهللا أعلم

  حارثة بن مالك بن غضب

بن زريق، األنصاري الزرقي؛ ذكره ب د حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج، مث من بين خملد بن عامر 
  .الواقدي فيمن شهد بدراً، قاله أبو عمر

حارثة بن مالك بن غضب بن جشم األنصاري، من بين بياضه، شهد العقبة، وروي ذلك عن أيب : وقال ابن منده
  .أخرجه ابن منده وأبو عمر. األسود، عن عروة

ب، فهذا بعيد جداً، فإن من مع النيب صلى اهللا عليه هذا غلط منهما؛ فإن قوهلما حارثة بن مالك بن غض: قلت
وسلم من بين مالك بن غضب، بينهم وبينه حنو عشرة آباء، فيكون مقدار ثلثمائة سنة على أقل التقدير، فكيف 

من بين خملد بن زريق؛ فإن أراد : حارثة بن مالك، وينسبه مث يقول: مث إن أبا عمر يقول! يكون مالك أبا حارثة
مث من بين خملد اخلزرج، ال يصح؛ ألن زريقاً من بين اخلزرج، وإن أراد حارثة فكيف يكون مالك بن غضب : بقوله

بن جشم بن اخلزرج، مث يكون من بين خملد، وخملد هو ابن عامر بن زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك 
ة؛ إمنا ذكره يف األنساب ال يف الصحابة، هذا متناقض ال يصح؛ على أن الواقدي مل يذكره من الصحاب! بن غضب
  .واهللا أعلم

  حارثة بن مضرب

  .س حارثة بن مضرب، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما قيل، وهو كويف، يروي عن عمر، وغريه
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  حارثة بن النعمان

مث . مالك بن النجار، األنصاري اخلزرجي ب د ع حارثة بن النعمان بن نقع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن
  .من بين النجار، يكىن أبا عبد اهللا

  .شهد بدراً، وأحداً، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان من فضالء الصحابة



ليه وسلم ومعه مررت على رسول اهللا صلى اهللا ع: روى عبد اهللا بن عامر بن ربيعة، عن حارثة بن النعمان، قال
هل رأيت : " جربيل، جالساً باملقاعد، فسلمت عليه وجزت فلما رجعت وانصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

  " .فإنه جربيل، وقد رد عليك السالم : " نعم، قال: ؟ قلت" الذي كان معي 
يل، يناجيه، فلم يسلم، فقال وروى ابن عباس أن حارثة بن النعمان، مر على النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه جرب

: ؟ قال" ما منعك أن تسلم حني مررت : " ما منعه أن يسلم؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جربيل
" أما إن ذاك جربيل : " نعم، قال: ؟ قال" أو قد رأيته : " رأيت معك إنساناً تناجيه؛ فكرهت أن أقطع حديثك، قال

وما : " أما إنه من الثمانني، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عليه، مث قال أما لو سلم لرددت: " ، وقال
يفر الناس عنك غري مثانني فيصربون معك، رزقهم ورزق أوالدهم على اهللا يف اجلنة، فأخرب حارثة : ؟ قال" الثمانون 
  .بذلك

ر بن عبد الواحد بإسناده إىل أيب بكر بن أخربنا أبو الفرج بن حممود بن سعد إذناً، أخربنا عم جدي أبو الفضل جعف
قال : حدثنا إبراهيم بن حممد الشافعي، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، قالت: أيب عاصم، قال

حارثة بن النعمان، فقال : ، فقلت من هذا؟ فقيل" دخلت اجلنة، فسمعت قراءة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .وكان براً بأمه . كذلكم الرب: "  عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا

وهو ممن ثبت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه . حارثة بن الربيع، وهذا أصح: وذكر أبو نعيم أن الذي كان براً بأمه
وسلم يوم حنني يف مثانني رجالً ملا اهنزم الناس وبقي حارثة، وذهب بصره، فاختذ خيطاً من مصاله إىل باب حجرته، 

وضع عنده مكتالً فيه متر، فكان إذا جاء املسكني فسلم، أخذ من ذلك املكتل، مث أخذ بطرف اخليط حىت يناوله، و
مناولة املسكني تقي ميتة : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حنن نكفيك، فقال: فكان أهله يقولون

  " .السوء 
حارثة بن النعمان بن رافع بن زيد : صار من اخلزرج من بين ثعلبةقال ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من األن

  .بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك
حارثة بن النعمان، وهو الذي مر : شهد بدراً من األنصار من بين النجار: وقال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب

  .برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مع جربيل عند املقاعد
النعمان بن رافع، ووافقه ابن ماكوال، وساق النسب األول : الثة، وقد خالف ابن إسحاق يف نسبه؛ فقالأخرجه الث

  .النعمان بن نقع، ووافقه الكليب: أبو عمر، فقال

  حارثة بن النعمان اخلزاعي

مسه؛ وقد خولف يف ا: س حارثة بن النعمان اخلزاعي، أبو شريح؛ كذا ذكره العسكري علي بن سعيد يف األفراد
  .فأورده يف موضع آخر

  .أخرجه أبو موسى

  حارثة بن وهب اخلزاعي



أخو عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب ألمه، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، ومعبد . ب د ع حارثة بن وهب اخلزاعي
  .بن خالد اجلهين

ود بن غيالن، أخربنا أبو أخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا، وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن عيسى، حدثنا حمم
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : مسعت حارثة بن وهب اخلزاعي، يقول: نعيم، أخربنا سفيان، عن معبد بن خالد، قال

أال أخربكم بأهل اجلنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على اهللا ألبره، أال أخربكم بأهل النار؟ : " عليه وسلم، يقول
  " .كل عتل جواظ متكرب 

  .أخرجه الثالثة. صحيح هذا حديث
  .القصري البطني: الكثري اللحم املختال، وقيل: هو اجلموع املنوع، وقيل: هو الشديد اجلايف، واجلواظ قيل: العتل

  حازم األنصاري

أن معاذ بن جبل صلى باألنصار املغرب، وأن حازماً األنصاري مل يصرب : روى جابر بن عبد اهللا. س حازم األنصاري
إن معاذاً طول علينا، فقال النيب صلى اهللا : ليه معاذ، فأتى حازم النيب صلى اهللا عليه وسلم فقاللذلك، فغضب ع
  " .خفف على الناس، فإن فيهم املريض والضعيف والكبري ! أفتان أنت يا معاذ: " عليه وسلم ملعاذ

حزم بن أيب كعب، : ن، وقيلحازم، ويف رواية أنه حزام بن ملحا: هكذا يف هذه الرواية: أخرجه أبو موسى، وقال
  .سليم، واهللا أعلم: وقيل

  حازم بن أيب حازم األمحسي

أخو قيس بن أيب حازم، واسم أيب حازم عبد عوف بن احلارث؛ كان حازم وقيس . ب حازم بن أيب حازم األمحسي
ت راية أمحس أخوه مسلمني، على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل يرياه، قتل حازم بصفني مع علي، حت

  .وجبيلة
  .أخرجه أبو عمر

  حازم بن حرملة

  .األسلمي، له حديث واحد: ب د ع حازم بن حرملة بن مسعود الغفاري، وقيل
أخربنا أبو الفرج حيىي بن حممود األصبهاين بإسناده إىل أيب بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك، حدثنا إبراهيم بن املنذر 

دثين خالد بن سعيد، حدثين أبو زينب، موىل حازم بن حرملة، عن حازم بن احلزامي، أخربنا حممد بن معن، ح
  " .ال حول وال قوة إال باهللا كنز من كنوز اجلنة : " حرملة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .أخرجه الثالثة
  .باحلاء املهملة والزاي، وزينب، بالزاي، وبعد الياء حتتها نقطتان نون، وباء موحدة: حازم

  ازم بن حرامح



حزام، اخلزاعي، ذكره العقيلي يف الصحابة، روى حديثه مدرك بن سليمان بن : ب د ع حازم بن حرام، وقيل
: " أنه قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: عقبة بن شبيب بن حازم، عن أبيه، عن جده شبيب، عن أبيه حازم

  " .أنت معطم : " حازم، قال: ؟ قال" ما امسك 
مدرك بن سليمان، وقال الدارقطين وعبد : ه أبو عمر خزاعياً، وجعله ابن منده جذامياً، قال ابن مده وغريهوجعل
  .حممد بن سليمان، عوض مدرك بن سليمان؛ قاله ابن ماكوال: الغين

  .أخرجه الثالثة

  حازم

ر طهوراً للصائم من فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفط: س حازم، آخر، ذكره عبدان، حديثه قال
  " .اللغو والرفث؛ من أداها قبل الصالة كانت له زكاة، ومن أداها بعد الصالة كانت له صدقة 

  .أخرجه أبو موسى
  ؟؟

  حاطب بن أيب بلتعة

  .ب د ع حاطب بن أيب بلتعة، واسم أيب بلتعة عمرو بن عمري بن سلمة، من بين خالفة، بطن من خلم
يب بلتعة بن عمرو بن عمري بن سلمة بن صعب بن سهل بن العتيك بن سعاد بن حاطب بن أ: وقال ابن ماكوال

إنه من مذحج، : أبو حممد، وقيل: راشدة بن جزيلة بن خلم بن عدي، حليف بين أسد، وكنيته أبو عبد اهللا، وقيل
عبيد اهللا بن محيد بل كان موىل ل: وهو حليف لبين أسد بن عبد العزى، مث للزبري بن العوام بن خويلد بن أسد، وقيل

بن زهري بن احلارث بن أسد، فكاتبه، فأدى كتابته يوم الفتح وشهد بدراً؛ قاله موسى بن عقبة وابن إسحاق، وشهد 
  " .يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء : " احلديبية، وشهد اهللا تعاىل له باإلميان يف قوله تعاىل

نا إمساعيل بن عبيد اهللا، وغري واحد، بإسنادهم عن حممد بن عيسى، أخربنا ابن وسبب نزول هذه السورة ما أخرب
مسعت علي بن : أيب عمر، أخربنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن احلسني بن حممد، عن عبيد اهللا بن أيب رافع قال

: " لعوام، واملقداد، فقالبعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا والزبري بن ا: أيب طالب رضي اهللا عنه، يقول
، فخرجنا تتعادى بنا خيلنا " انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ؛ فإن هبا ظعينة معها كتاب، فخذوه منها، فائتوين به 

لتخرجن الكتاب أو : ما معي كتاب، فقلنا: أخرجي الكتاب، فقالت: حىت أتينا الروضة، فإذا حنن بالظعينة، فقلنا
من حاطب : فأتينا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا فيه: ته من عقاصها، قالفأخرج: لنجردن الثياب، قال

" ما هذا يا حاطب؟ : " بن أيب بلتعة إىل ناس من املشركني مبكة، خيربهم ببعض أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
نفسها، وكان من معك من ال تعجل علي يا رسول اهللا، إين كنت امرأ ملصقاً يف قريش، ومل أكن من أ: قال

املهاجرين هلم قرابات حيمون هبا أهليهم وأمواهلم مبكة، فأحببت إذ فاتين ذلك من نسب فيهم أن أختذ فيهم يداً 
حيمون هبا قرابيت، وما فعلت ذلك كفراً وارتداداً عن ديين، وال رضاء بالكفر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

:  يا رسول اهللا أضرب عنق هذا املنافق، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمدعين: ، فقال عمر" صدق : " وسلم
  ! " .اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: إنه شهد بدراً؛ فما يدريك لعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال" 
  " .ودة يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بامل" وفيه نزلت هذه السورة : قال



  .وقد رواه أبو عبد الرمحن السلمي، عن علي
وكان سبب هذا الكتاب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أراد أن يغزو مكة عام الفتح، دعا اهللا تعاىل أن يعمي 

م من غزوهم، فأعلم اهللا األخبار على قريش، فكتب إليهم حاطب يعلمهم مبا يريده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  .رسوله بذلك، فأرسل علياً والزبري، فكان ما ذكرناه

أخربين عن : وأرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املقوقس، صاحب اإلسكندرية، سنة ست، فأحضره، وقال
جوه من بلدته؟ فما له مل يدع على قومه حيث أخر: بلى، هو رسول اهللا، قال: قلت: صاحبك، أليس هو نبياً؟ قال

فعيسى ابن مرمي، أتشهد أنه رسول اهللا؟ فما له حيث أراد قومه صلبه مل يدع عليهم حىت رفعه اهللا؟ : فقلت له: قال
مارية : أحسنت، أنت حكيم جاء من عند حكيم، وبعث معه هدية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، منها: فقال

مارية لنفسه، فهي أم إبراهيم ابن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ووهب  القبطية، وسريين أختها، وجارية أخرى، فاختذ
سريين حلسان بن ثابت، فهي أم ابنه عبد الرمحن، ووهب األخرى أليب جهم بن حذيفة العدوي، وأرسل معه من 

  .يوصله إىل مأمنه
عبد الرمحن بن حاطب وتويف حاطب سنة ثالثني، وصلى عليه عثمان، وكان عمره مخساً وستني سنة، روى حيىي بن 

من اغتسل يوم اجلمعة ولبس أحسن : " احلاطيب، عن أبيه، عن جده حاطب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  " .ثيابه، وبكر ودنا، كانت كفارة إىل اجلمعة األخرى 

  .أخرجه الثالثة
  .ء حتتها نقطتان، مث الم وهاءبفتح اجليم، وكسر الزاي، وتسكني اليا: بفتح السني وتشديد العني؛ وجزيلة: سعاد

  حاطب بن احلارث

  .ب د ع حاطب بن احلارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح اجلمحي
حممداً : مات بأرض احلبشة مهاجراً، كان خرج إليها ومعه امرأته فاطمة بنت اجمللل العامرية، ولدت هناك ابنيه

  .واحلارث، قاله أبو عمر

حممد : بن احلارث بن معمر بن حبيب، هاجر إىل أرض احلبشة معه امرأته فاطمة وابناه حاطب: وقال ابن منده
حاطب بن احلارث بن املغرية بن حبيب بن : واحلارث، روى عن ابن إسحاق يف تسمية من هاجر إىل أرض احلبشة

بكائي، عن ابن حذافة اجلمحي، وهذا وهم من ابن إسحاق يف رواية يونس بن بكري، وقد رواه ابن هشام عن ال
وحاطب بن احلارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة، وكذا رواه سلمة على : إسحاق، على الصواب، فقال

  .ابن إسحاق؛ فلعل الوهم فيه من يونس أو من يف إسناده، واهللا أعلم
  .أخرجه الثالثة

  حاطب بن عبد العزى

ذكره عبد اهللا بن . ك بن حسل بن عامر بن لؤيس حاطب بن عبد العزى بن أيب قيس بن عبدود بن نصر بن مال
  .حاطب بن عبد العزى: من املؤلفة قلوهبم من بين عامر بن لؤي: األجلح، عن أبيه، عن بشري بن تيم، وغريه، قالوا

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً



  حاطب بن عمرو بن عبد مشس

ن عامر بن لؤي، أخو سهيل ب د ع حاطب بن عمرو بن عبد مشس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل ب
  .وسليط والسكران بين عمرو

أسلم قبل دخول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دار األرقم بن أيب األرقم، وهاجر إىل أرض احلبشة اهلجرتني معاً، 
وهو أول من هاجر إليها يف قول، وشهد بدراً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال موسى بن عقبة، وابن إسحاق، 

أبو : حاطب بن عمرو، من بين عامر بن لؤي، وقيل فيه: لواقدي فيمن هاجر إىل أرض احلبشة، وفيمن شهد بدراًوا
  .حاطب، ويرد يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه الثالثة

  حاطب بن عمرو بن عتيك

وس ب حاطب بن عمرو بن عتيك بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األ
  .شهد بدراً، ومل يذكره ابن إسحاق فيمن شهدها. األنصاري األوسي
  .أخرجه أبو عمر

  حامد الصائدي الكويف

أخرجه أبو موسى، . ومل يورد له شيئاً. إنه صحايب: ذكره أبو الفتح األزدي، وقال. س حامد الصائدي الكويف
  .أظنه ذكره غريه، فنسبه إىل األزد: وقال

  .أخرجه أبو موسى

  حلاء والباءباب ا

  احلباب بن جبري

  .حليف لبين أمية، وابنه عرفطة بن احلباب، استشهد يوم الطائف مع النيب صلى اهللا عليه وسلم. ب احلباب بن جبري
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  احلباب بن جزء

  .ب س احلباب بن جزء بن عمرو بن عامر بن عبد رزاح بن ظفر األنصاري الظفري
  .هد بدراً، وذكره ابن شاهني يف الصحابةذكره الطربي فيمن ش

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى
حباب بن جزء بن عمرو بن عامر : جزء، بفتح اجليم، وسكون الزاي، وبعدها مهزة؛ فمنهم: قال ابن ماكوال



هو احلباب بن : األنصاري، له صحبة، وشهد أحداً، وما بعدها، وقتل بالقادسية، وقال مصعب عن ابن القداح
  .، بضم اجليم، وكأن األول أكثرجزي

  احلباب بن زيد

ب س احلباب بن زيد بن تيم بن أمية بن خفاف بن بياضة بن خفاف بن سعيد بن مرة بن مالك بن األوس 
  .شهد أحداً مع أخيه حاجب بن زيد، وقتل باليمامة. األنصاري البياضي

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى خمتصراً

  احلباب بن عبد اهللا

كان امسه احلباب، وبه كان أبوه يكىن، فلما أسلم مساه النيب صلى اهللا . باب بن عبد اهللا بن أيب ابن سلولد ع احل
عليه وسلم عبد اهللا، ويرد يف عبد اهللا مستقصى، إن شاء اهللا تعاىل، وهو الذي استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .ذن لهوسلم يف قتل أبيه، ملا كان يظهر منه من النفاق، فلم يأ
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  احلباب بن عمرو

  .د ع احلباب بن عمرو، أخو أيب اليسر األنصاري، عداده يف أهل املدينة
قدم : روى يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق، عن اخلطاب بن صاحل، عن أميه، عن سالمة بنت معقل، قالت

ين، فولدت له عبد الرمحن بن احلباب، فتويف وترك ديناً، فباعين من احلباب بن عمرو، فاستسر. عمي يف اجلاهلية
إن كان اهللا قضى ذلك علي احتسبت، فجئت إىل : اآلن، واهللا، تباعني يا سالمة يف الدين، فقلت: فقالت يل امرأته

أخوه أبو اليسر بن : ؟ قالوا" من صاحب تركة احلباب : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته خربي، فقال
، " اعتقوها، فإذا مسعتم برقيق قدم علي فائتوين أعوضكم منها : " عمرو، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

خذ من هذا الرقيق غالماً البن : " فأعتقوها، فقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رقيق، فدعا أبا اليسر، فقال
  " .أخيك 

سالمة، : عن سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، فذكر حنوه، وقال رواه أمحد بن حنبل، عن إسحاق بن إبراهيم،
عن اخلطاب، عن أمه، عن سلمة بنت : رواه بعض املتأخرين من حديث سلمة، عن ابن إسحاق، فقال: قال أبو نعيم

  .ويرد يف موضعه، إن شاء اهللا تعاىل. احلتات: معقل، وهي سالمة ال خيتلف فيها، وقيل
  .يمأخرجه ابن منده وأبو نع

  احلباب بن قيظي

: وأمه الصعبة بنت التيهان، أخت أيب اهليثم بن التيهان، قتل يوم أحد، قال ابن شهاب. ب د ع احلباب بن قيظي
حباب بن قيظي، : قتل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد من املسلمني من األنصار، مث من بين النبيت



  .من بين عبد األشهل: وقال ابن إسحاق
  .خرجه الثالثةأ

وعبد األشهل من النبيت أيضاً، فإن النبيت هو لقب عمرو بن مالك بن األوس، وعبد األشهل هو ابن جشم : قلت
  .بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو النبيت

وقال األمري أبو نصر يف حباب يعين باحلاء . وأخرجه أبو عمر وأبو موسى يف اخلاء املعجمة، والباءين املوحدتني
حباب بن قيظي األنصاري، قتل يوم أحد، وأمه الصعبة بنت التيهان، وقال ابن إسحاق يف رواية : لة املضمومةاملهم

  .جناب بن قيظي، باجليم: املروزي، عن ابن أيوب، عن ابن سعد، عنه

  حباب بن املنذر

ي اخلزرجي ب د ع حباب بن املنذر بن اجلموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة األنصار
أبا عمرو، وشهد بدراً، وهو ابن ثالث وثالثني سنة؛ هكذا قال الواقدي وغريه، : يكىن أبا عمر، وقيل. السلمي

  .إنه شهد بدراً إال أن ابن إسحاق، من رواية سلمة عنه، والصحيح أنه شهدها: وقالوا كلهم
حدثين يزيد : غدادي، بإسناده إىل ابن إسحاق، قالذو الرأي، ملا أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي الب: وكان يقال له

وحدثين الزهري، وحممد بن حيىي بن حبان، وعاصم بن عمر : قال ابن إسحاق" ح " بن رومان، عن عروة بن الزبري 
وسار رسول اهللا صلى اهللا : " بن قتادة، وعبد اهللا بن أيب بكر، وغريهم من علمائنا، فيما ذكرت من يوم بدر قالوا

وسلم يبادرهم، يعين قريشاً، إليه، يعين إىل املاء، فلما جاء أدىن ماء من بدر نزل عليه، فقال احلباب بن املنذر عليه 
يا رسول اهللا، منزل أنزلكه اهللا ليس لنا أن نتعداه، وال نقصر عنه، أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ : بن اجلموح

يا رسول اهللا، ليس مبنزل، : ، قال احلباب" أي واحلرب واملكيدة بل هو الر: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ولكن اهنض حىت جتعل القلب كلها من وراء ظهرك، مث غور كل قليب هبا إال قليباً واحداً، مث احفر عليه حوضاً، 

قد أشرت " : فنقاتل القوم ونشرب وال يشربون، حىت حيكم اهللا بيننا وبينهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .، ففعل ذلك" بالرأي 

وشهد احلباب املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو القائل يوم سقيفة بين ساعدة، عند بيعة أيب 
روى . أنا جذيلها احملكك، وعذيقها املرجب، منا أمري ومنكم أمري، وتويف احلباب يف خالفة عمر بن اخلطاب: بكر

  .بن وائلةعنه أبو الطفيل عامر 
  .أخرجه الثالثة

جذيلها، هو تصغري جذل؛ أراد العود الذي ينصب لإلبل اجلرىب لتحتك به، أي أنا ممن يستشفى برأيه كما : قوله
الرجبة هو أن تدعم : تصغري عذق، بالفتح، وهو النخلة؛ واملرجب: تستشفى اإلبل اجلرىب باالحتكاك؛ وعذيقها

  .رجبتها فهي مرجبة: خشب إذا خيف عليها لطوهلا وكثرة محلها أن تقع، يقالالنخلة الكرمية ببناء من حجارة أو 
  .بفتح احلاء املهملة، والباء املوحدة، وآخره نون: حيىي بن حبان

  احلباب األنصاري



بلغين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم غري اسم احلباب رجل من : روى سعيد بن املسيب، قال. د احلباب األنصاري
  .احلباب شيطان: قالاألنصار، و

  .أخرجه ابن منده، وهذا أظنه عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب ابن سلول، وقد تقدم

  حبان

ب د ع حبان، بفتح احلاء والباء املوحدة املشددة وآخره نون، وهو حبان بن منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء 
املازين، له صحبة، وشهد أحداً وما بعدها،  بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، األنصاري اخلزرجي

وتزوج زينب الصغرى بنت ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب، فولدت حيىي بن حبان، وواسع بن حبان، وهو جد 
، " إذا بعت فقل ال خالبة : " حممد بن حيىي بن حبان، شيخ مالك، وهو الذي قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

ال خيابة؛ ألنه كان خيدع يف البيع، لضعف يف عقله، وتويف يف خالفة : فإذا اشترى يقولوكان يف لسانه ثقل، 
  .عثمان

  .أخرجه الثالثة

  حبان بن بح

حيان بالياء حتتها : بفتحها، والكسر أكثر وأصح، وبالباء املوحدة والنون، وقيل: ب د ع حبان، بكسر احلاء وقيل
بح الصدائي، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح  نقطتان وآخره نون، ويرد ذكره؛ وهو حبان بن

  .مصر
كنت مع النيب : روى ابن هليعة، عن بكر بن سوادة، عن زياد بن نعيم احلضرمي، عن حبان بن بح الصدائي، قال

يم، ، فأذنت، فجاء بالل ليق" يا أخا صداء، أذن : " صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فحضرت صالة الصبح، فقال يل
  " .ال يقيم إال من أذن : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هكذا يف هذه الرواية، ورواه هناد، عن عبد ويعلى، عن عبد الرمحن بن أنعم، عن زياد بن نعيم، عن زياد بن 
أهل  احلارث الصدائي، وذكر حنوه، وهذا هو املشهور؛ على أن احلديث ال يعرف إال عن اإلفريقي وهو ضعيف عند

  .احلديث
  .يف حديث طويل" ال خري يف اإلمارة ملسلم : " ومن حديث حبان بن بح، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه الثالثة
ال خري يف اإلمارة، عن زياد بن احلارث الصدائي، ويبعد أن يكون هذان : قد روى حديث األذان، وحديث: قلت

  .ن من صداء على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وزياد هو املشهور األكثراحلديثان لرجلني من صداء، مع قلة الوافدي

  حبان بن احلكم السلمي

الفرار، شهد الفتح، ومعه راية بين سليم، وملا عقد رسول : حبان بن احلكم السلمي، بكسر احلاء أيضاً، ويقال له
أعطها حبان بن احلكم الفرار، : ؟ قالوا" راية ملن أعطي ال: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم راية بين سليم يوم الفتح، قال



الفرار، فأعاد القول عليهم، مث دفعها إليه، فشهد معه الفتح وحنيناً، مث : فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوهلم
  .نزع الراية منه، ودفعها إىل يزيد بن األخنس من بين زغب، بطن من سليم

  .ذكره أبو علي الغساين

  ل األنصاريحبحاب أبو عقي

الذين : " د ع حبحاب أبو عقيل األنصاري، هو الذي ملزه املنافقون ملا جاء بصاع من متر صدقة، فأنزل اهللا تعاىل
اآلية، روى سعيد، عن " يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات والذين ال جيدون إال جهدهم فيسخرون منهم 

: ، قال" وعني من املؤمنني يف الصدقات والذين ال جيدون إال جهدهم الذين يلمزون املط: " قتادة يف قوله عز وجل
يا رسول اهللا، هذا نصف مايل أتيتك : جاء عبد الرمحن بن عوف بنصف ماله إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

، فلمزه " بارك اهللا لك فيما أعطيت وما أبقيت : " به، وتركت نصفه لعيايل، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
احلبحاب أبو : ما أعطى إال رياء ومسعة، وأقبل رجل من فقراء املسلمني من األنصار، يقال له: املنافقون، وقالوا

يا نيب اهللا، بت أجر باجلرير على صعني من متر؛ فأما صاع فأمسكته ألهلي، وأما صاع فها هو ذا؛ : عقيل؛ فقال
استغفر هلم أو ال تستغفر : "  عن صاع أيب عقيل، فأنزل اهللا، عز وجلإن كان اهللا ورسوله لغنيني: فقال له املنافقون

  .اآلية" هلم 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حبشي بن جنادة

ومرة . ب د ع جبشي بن جنادة بن نصر بن أسامة بن احلارث بن معيط بن عمرو بن جندل بن مرة بن صعصعة
  .سبوا إىل أمهم سلول بنت ذهل بن شيبان، يكىن أبا اجلنوبسلويل، ن: أخو عامر بن صعصعة، ويقال لكل من ولده

  .يعد يف الكوفيني، رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع، روى عنه الشعيب، وأبو إسحاق السبيعي
من سأل من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن حبشي بن جنادة، قال

  " .إمنا يأكل اجلمر غري فقر ف
أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن مهران الفقيه، وغري واحد، قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن عيسى، 

حدثنا علي بن سعيد الكندي، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن جمالد، عن الشعيب، عن حبشي بن جنادة، : قال
سلم يف حجة الوداع، وهو واقف بعرفة، أتاه أعرايب فأخذ بطرف ردائه، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و: قال

الصدقة ال حتل لغين، : " فسأله إياه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت املسألة، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يامة، ورضفاً من وال لذي مرة سوي إال لذي فقر مدقع، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان مخوشاً يف وجهه يوم الق

  " .جهنم، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر 
  .أخرجه الثالثة

  حبة بن بعكك

  .ب س حبة بن بعكك، أبو السنابل بن بعكك القرشي العامري، كذا قاله أبو عمر



امسه عمرو، : حبة أبو السنابل بن بعكك بن احلارث بن السباق بن عبد الدار بن قصي، وقيل: وقال أبو موسى
  .يب موسى أنه من عبد الدار، أصحوقول أ

وقد ذكره أبو عمر يف الكىن، كما ذكره أبو موسى، وكذلك ذكره الكليب، وهو من مسلمة الفتح، وهو الذي 
  .تزوج سبيعة األسلمية بعد وفاة زوجها، ونذكره يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى
حنة، : وقال بعضهم: أبو السنابل، قال: املهملة والباء املوحدة، ابن بعكك هوحبة، يعين باحلاء : قال ابن ماكوال

  .بالنون

  حبة بن جوين

  .س حبة بن جوين، البجلي مث العرين، أبو قدامة
كويف، من أصحاب علي رضي اهللا عنه، ذكره أبو العباس بن عقدة يف الصحابة، وروى عن يعقوب بن يوسف بن 

أخربنا نصر بن مزاحم، أخربنا عبد امللك بن مسلم املالئي، عن أبيه، : بد امللك، قاالزياد، وأمحد بن احلسني بن ع
الصالة جامعة، نصف : ملا كان يوم غدير خم دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن حبة بن جوين العرين البجلي، قال

: " نعم، قال: ؟ قالوا" بكم من أنفسكم  أيها الناس، أتعلمون أين أوىل: " فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال: النهار، قال
، وأخذ بيد علي حىت رفعها، حىت نظرت إىل " فمن كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 

  .أباطهما، وأنا يومئذ مشرك
  .أخرجه أبو موسى

شهدمها وهو مشرك، فإن  إنه: مل يكن حلبة بن جوين صحبة، وإمنا كان من أصحاب علي وابن مسعود، وقوله: قلت
النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هذا يف حجة الوداع، ومل حيج تلك السنة مشرك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم سري 

علياً سنة تسع إىل مكة يف املوسم، وأمره أن ينادي أن ال حيج بعد العام مشرك، وحج النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حبة بن جوين بن علي بن عبد هنم بن : م قد عم جزيرة العرب، أما نسب حبة فهوسنة عشر حجة الوداع، واإلسال

  .مالك بن غامن بن مالك بن هوازن بن عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن أمنار بن إراش البجلي، مث العرين

  حبة بن حابس

  .يف موضعه، إن شاء اهللا تعاىلحية، معجمة باثنتني من حتتها، ونذكره : س حبة بن حابس ذكره ابن أيب عاصم، وقيل
  .أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً

  حبة بن خالد

أنه مسع حبة : ب د ع حبة بن خالد، أخو سواء بن خالد اخلزاعي، يعد يف الكوفيني، روى حديثه سالم أبو شرحبيل
، فلما أن " هلما فعاجلا  : "دخلنا على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يعاجل بناء، فقال هلما: وسواء ابين خالد، قاال

ال تأيسا من الرزق هتزهزت رؤوسكما، فإنه ليس من مولود يولد من أمه إال : " فرغا أمر هلما بشيء، مث قال هلما



  " .أمحر ليس عليه قشر، مث يرزقه اهللا عز وجل 
  .أخرجه الثالثة

  حبة بن مسلم

  .س حبة بن مسلم، أورد عبدان، عن أمحد بن سيار
حدثت عن حبة بن : ن يعقوب العصفري، أخربنا عبد اجمليد بن أيب رواد، أخربين ابن جريج، قالأخربنا يوسف ب
ملعون من لعب بالشطرنج، والناظر إليها كاآلكل حلم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسلم أنه قال

  " .اخلنزير 
  .أخرجه أبو موسى

  حبيب بن إساف

خبيب، باخلاء املعجمة، ويرد نسبه : اري، أخو بلحارث بن اخلزرج، ويقاليساف األنص: ع حبيب بن إساف، وقيل
  .فإنه أصح، وهذا تصحيف من بعض رواته: يف اخلاء هناك

نزل أبو بكر على حبيب بن إساف، أخي بلحارث بن : روى وهب بن جرير، عن أبيه، عن ابن إسحاق، قال
  .أخي بلحارث بن اخلزرج بل نزل على خارجة بن زيد بن أيب زهري،: اخلزرج، ويقال
  .أخرجه أبو نعيم

  حبيب بن األسود

: أخرجه أبو موسى يف خبيب، باخلاء املعجمة، قال. س حبيب بن األسود، من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .حبيب، ونذكره هناك، إن شاء اهللا تعاىل: ويقال

  حبيب بن أسيد

أخرجه أبو . ، قتل يوم اليمامة شهيداً، وهو أخو أيب بصريحليف لبين زهرة. ب حبيب بن أسيد بن جارية الثقفي
  .عمر خمتصراً

  .باجليم: بفتح اهلمزة، وجارية: أسيد

  حبيب بن بديل

  .أورده أبو العباس بن عقدة وغريه من الصحابة. س حبيب بن بديل بن ورقاء

السالم عليك يا : فقالوا خرج علي من القصر فاستقبله ركبان متقلدو السيوف،: روى حديثه زر بن حبيش، قال
من ههنا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه : أمري املؤمنني، السالم عليك يا موالنا ورمحة اهللا وبركاته، فقال علي

قيس بن ثابت بن مشاس، وهاشم بن عتبة، وحبيب بن بديل بن ورقاء، فشهدوا أهنم : وسلم؟ فقام اثنا عشر، منهم



  " .من كنت مواله فعلي مواله : " م يقولمسعوا النيب صلى اهللا عليه وسل
  .أخرجه أبو موسى

  حبيب بن احلارث

ب د ع حبيب بن احلارث، صحب أبا الغادية مهاجرين إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم روى العاص بن عمرو 
فأسلموا؛ خرج أبو الغادية وأمه، وحبيب بن احلارث، مهاجرين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الطفاوي، قال
  " .إياك وما يسوء األذن : " أوصين يا رسول اهللا، فقال: فقالت املرأة
  .أخرجه الثالثة

  حبيب بن حباشة

س حبيب بن حباشة، ذكر عبدان أنه من األنصار، له صحبة، تويف يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم من جراحة 
ومل حيفظ له إال ذكر :  عليه وسلم فصلى على قربه، قالذكر لنا أنه دفن ليالً، فخرج النيب صلى اهللا: أصابته، قال

حبيب بن حباشة بن جويرية بن عبيد بن عنان بن عامر بن : أخرجه أبو موسى كذا؛ وقد نسبه الكليب فقال. وفاته
  .خطمة، صلى عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم

  حبيب بن محاز

اهللا عليه وسلم وشهد معه األسفار، ال يعرف له إال هو من أصحاب النيب صلى : س حبيب بن محاز، قال عبدان
كنا : حديث واحد، رواه زائدة، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد اهللا بن حارث، عن حبيب بن محاز، قال

  " .لتتركنها أحسن ما كانت : " مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فنزل منزالً، فتعجل ناس إىل املدينة، فقال
  .األول مرسل: أخرجه أبو موسى، وقال. عن حبيب، عن أيب ذر: جرير عن األعمش، فقالوروى 
  .حباء مكسورة، وميم خفيفة، وآخره زاي: محاز

  حبيب بن محامة السلمي

ابن محامة، وحكى عبدان، عن أمحد بن : س حبيب بن محامة السلمي، ذكره ابن منده وغريه يف اجملهولني، وقالوا
محامة، وإمنا هو ابن محامة، له حديث : حبيب، وأورده أبو زكرياء بن منده: ضهم اسم ابن محامةقال بع: سيار، قال

  .مشهور، وقد أخرجوه
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  حبيب بن حيان

عمارة، : رفاعة، وقيل: التميمي، خيتلف يف امسه؛ فقيل: ب د ع حبيب بن حيان أبو رمثة التيمي، وقال أبو عمر
حيان، قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو وابنه، فقال له رسول اهللا صلى اهللا : وقيلخشخاش، : وقيل



  " .أما إنك ال جتين عليه وال جيين عليك : " ابين، قال: ؟ فقال" من هذا معك : " عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة، ويرد يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل

  حبيب بن خراش

بن الصامت بن الكباس بن جعفر بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد  س حبيب بن خراش بن حريث
  .مناة بن متيم التميمي احلنظلي

كان حليف بين سلمة من األنصار، وذكره ابن شاهني، أخرجه : شهد بدراً ومعه مواله الصامت، قاله الكليب، وقال
  .أبو موسى
  . أبو نصربضم الكاف؛ وآخره سني مهملة؛ قاله األمري: كباس

  حبيب بن خراش العصري

  .د ع حبيب بن خراش العصري، من عبد القيس، عداده يف البصريني
: " أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: روى حديثه حممد بن حبيب بن خراش العصري، عن أبيه

  " .املسلمون أخوة؛ ال فضل ألحد على أحد إال بالتقوى 
  .هأخرجه أبو نعيم وابن مند

  حبيب بن مخاشة األنصاري

وخطمة هو ابن جشم بن مالك بن األوس، يعد يف املدنيني، . ب د ع حبيب بن مخاشة األنصاري األوسي اخلطمي
عرفة كلها موقف إال بطن عرنة، واملزدلفة كلها موقف إال : " حديثه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول بعرفة

  " .بطن حمسر 
  .يب بن مخاشة هو جد أيب جعفر عمري بن يزيد بن حبيب بن مخاشة اخلطميحب: قال أبو عمر
  .أخرجه الثالثة

  حبيب بن ربيعة

  .استشهد يوم اجلسر مع أيب عبيد. حبيب بن ربيعة بن عمرو بن عمري الثقفي
  .ذكره الغساين

  حبيب بن زيد بن متيم

من بين بياضة، قتل يوم أحد . لبياضيب س حبيب بن زيد بن متيم بن أسيد بن خفاف بن بياضة، األنصاري ا
  .شهيداً



  .عن حممد بن زيد، عن رجاله. ذكره ابن شاهني يف الصحابة، عن حممد بن إبراهيم: قال أبو موسى
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى خمتصراً

  حبيب بن زيد بن عاصم

مازن بن النجار،  ب ع س حبيب بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن
  .األنصاري اخلزرجي، مث من بين مازن بن النجار

: شهدت نسيبة بنت كعب، أم عمارة، وزوجها زيد بن عاصم بن كعب، وابناها: عقيب ذكره ابن إسحاق، وقال
  .حبيب وعبد اهللا، ابنا زيد العقبة، وشهدت هي وزوجها وابناها أحداً

عليه وسلم إىل مسيلمة الكذاب احلنفي، صاحب اليمامة، فكان  وحبيب هو الذي أرسله رسول اهللا صلى اهللا
أنا أصم ال أمسع، : أتشهد أين رسول اهللا؟ قال: نعم، وإذا قال: أتشهد أن حممداً رسول اهللا؟ قال: مسيلمة إذا قال له

  .ففعل ذلك مراراً، فقطعه مسيلمة عضواً عضواً، فمات شهيداً رضي اهللا عنه
  .يم، وأبو موسىأخرجه أبو عمر، وأبو نع

  حبيب بن زيد الكندي

  .س حبيب بن زيد الكندي، له صحبة، ذكره أبو احلسن العسكري وغريه يف الصحابة
ما للمرأة من : سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم: روى حديثه ابنه عبد اهللا بن حبيب، عن أبيه حبيب بن زيد، قال

، وسأل النيب صلى اهللا عليه " لد، فإن كان له ولد فلها الثمن هلا الربع إذا مل يكن له و: " زوجها إذا مات؟ قال
  .وسلم عن الوضوء
  .أخرجه أبو موسى

  حبيب بن سباع

الكناين، واألول أصح، : حبيب بن سبع األنصاري، وقيل: حبيب بن وهب، وقيل: ب د ع حبيب بن سباع، وقيل
  .ن هذا، يعد يف الشامينيأبو مجعة، ويرد يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل، أكثر م: وكنيته

أخربنا أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة اهللا بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب، أخربنا أبو 
تغدينا مع : املغرية، أخربنا األوزاعي، أخربنا أسيد بن عبد الرمحن، حدثين صاحل بن حممد، حدثين أبو مجعة، قال

يا رسول اهللا، أأحد خري منا؟ أسلمنا : عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن اجلراح، فقال أبو عبيدة رسول اهللا صلى اهللا
  " .نعم، قوم يكونون من بعدكم، يؤمنون يب ومل يروين : " وجاهدنا معك، وآمنا بك؟ قال

  .أخرجه الثالثة
  .بفتح اهلمزة وكسر السني، قاله ابن ماكوال: أسيد

  حبيب بن سعد



: حبيب بن أسود بن سعد، وقيل: إنه شهد بدراً، وقيل: قال موسى بن عقبة. ، موىل األنصارب حبيب بن سعد
  .إنه شهد بدراً: حبيب بن أسلم، موىل جشم بن اخلزرج، وكلهم قالوا

  ال أدري أيف واحد هذا القول كله أو يف اثنني؟: أخرجه أبو عمر، وقال

  حبيب السلمي

محن السلمي، وكنيته أبو عبد اهللا، باسم ولده أيب عبد الرمحن؛ روى زهري، ب د ع حبيب السلمي، والد أيب عبد الر
كان أيب شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشاهده : عن أيب إسحاق، عن أيب عبد الرمحن السلمي، قال

  .كلها؛ وكان ولده أبو عبد الرمحن من فضالء التابعني؛ روى عن عثمان، وعلي، وحذيفة
  .أخرجه الثالثة

  حبيب بن سندر

س حبيب بن سندر، ذكره عبدان يف الصحابة، وكنيته أبو عبد الرمحن، وهو الذي خصى عبده، عداده يف أهل 
  .مصر، كذا مساه عبدان، وهو مشهور بابن سندر، أوردوه فيه، وله حديث مشهور به

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  حبيب بن الضحاك اجلمحي

  .س حبيب بن الضحاك اجلمحي
نا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد، أخربنا أبو بكر أمحد بن علي بن بدر احللواين، أخربنا احلسن بن أمحد بن عبد اهللا أخرب

بن البناء، أخربنا أبو الفتح بن أيب الفوارس، أخربنا أبو علي بن الصواف، أخربنا ابو جعفر حممد بن عثمان بن أيب 
زيز بن عبد الصمد، عن سلمة بن حامد، عن حبيب بن الضحاك شيبة، أخربنا ابن وهب بن بقية، عن عبد الع

مم تضحك؟ : أتاين جربيل عليه السالم، وهو يتبسم، فقلت: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: اجلمحي
: يا جربيل، كم بينهما؟ قال: ضحكت من رحم رأيتها معلقة بالعرش، تدعو اهللا على من قطعها، قال، قلت: قال

  " .ر أباً مخسة عش
  .أخرجه أبو موسى، وجعله جهنياً

  حبيب أبو ضمرة

  .حبيب أبو ضمرة، روى عنه ابنه ضمرة، وهو جد عبد العزيز بن ضمرة بن حبيب
تفضل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عبد العزيز، عن أبيه، عن جده، قال، وكانت له صحبة، قال

مخساً وعشرين درجة، وتفضل صالة التطوع يف البيت كفضل صالة صالة اجلماعة على صالة الرجل وحده 
  " .اجلماعة على صالة الرجل وحده 

  .ذكره الغساين



  حبيب بن عمرو السالماين

حبيب بن فديك بن عمرو السالماين؛ وكان يسكن اجلناب؛ : من قضاعة، وقيل. ب س حبيب بن عمرو السالماين
ويف سنة عشر قدم وفد سالمان، : حبيب السالماين، قال الواقدي: مرذكره ابن شاهني يف الصحابة، وقال أبو ع
  .وهم سبعة نفر، رأسهم حبيب السالماين

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  حبيب بن عمرو بن عمري

أخو مسعود بن عمرو وأخو . د ع حبيب بن عمرو بن عمري بن عوف بن عقدة بن غرية بن عوف بن ثقيف الثقفي
روى أبو صاحل، " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم : "  الصلت بن ربيعة، وفيه ويف إخوته نزلتربيعة جد أمية بن أيب

يف ثقيف، " يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني : " عن ابن عباس يف قوله تعاىل
  .مسعود، وربيعة، وحبيب، وعبد ياليل بنو عمرو بن عمري بن عوف: منهم

  .وعندي يف صحبته نظر. أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حبيب بن عمرو

قتل وهو . ب س حبيب بن عمرو بن حمصن بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار
  .ذاهب إىل اليمامة، فهو معدود من مجلة الشهداء باليمامة

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى خمتصراً

  حبيب بن عمرو

حدثنا أمحد بن سيار، أخربنا أمحد بن املغرية، أخربنا مجعة بن عبد اهللا، : ذكره عبدان، قال. ب بن عمروس حبي
أخربنا العالء بن عبد اجلبار، أخربنا محاد، عن أيب جعفر اخلطمي، عن حبيب بن عمرو، وكان قد بايع النيب صلى اهللا 

  .مالسالم عليك: أنه كان إذا سلم على قوم، قال: عليه وسلم
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  حبيب بن عمري

أخربنا إبراهيم بن يعقوب السعدي، أخربنا عبد الصمد بن : وقال: ذكره عبدان أيضاً. س حبيب بن عمري اخلطمي
اتقوا : أنه مجع بنيه وقال: عبد الوارث، أخربنا محاد بن سلمة، أخربنا أبو جعفر اخلطمي، عن جده حبيب بن عمري

وا السفهاء، فإن جمالستهم داء، من حتلم على السفيه يسر حبلمه، ومن حيب السفيه يندم، ومن ال يصرب اهللا وال جتالس
على قليل أذى السفيه ال يصرب على كثريه، ومن يصرب على ما يكره يدرك ما حيب، فإذا أراد أحدكم أن يأمر 

ى، ويثق بالثواب من اهللا عز وجل، فإنه باملعروف وينهى عن املنكر فال يفعل حىت يوطن نفسه على الصرب على األذ
  .من يثق من اهللا عز وجل ال جيد مس األذى



  .أخرجه أبو موسى
الصحيح أن حبيب بن مخاشة، وحبيب بن عمرو الذي يروي حديث السالم، وهذا حبيب بن عمري واحد؛ : قلت

بب مل يذكر أبو عمر إال ألن النسب واحد، وهو خطمي، والراوي واحد، وهو أبو جعفر حافد حبيب، وهلذا الس
حبيب بن مخاشة، وال حجة أليب موسى يف إخراج حبيب بن عمرو، وحبيب بن عمري على ابن منده؛ فإنه هو حبيب 

  .بن مخاشة، وقد نبه عليه، واهللا أعلم

  حبيب العنزي

ما رواه  والصحيح: ذكره عبدان، وزعم أن حديثه خمتلف يف إسناده، قال. س حبيب العنزي، والد طلق بن حبيب
أنه أتى النيب صلى اهللا عليه : غندر، عن شعبه، عن يونس بن خباب، عن طلق، عن رجل من أهل الشام، عن أبيه

  .احلديث" ربنا اهللا الذي يف السماء تقدس امسك : " وسلم وبه األسر فأمره أن يقول
  .أخرجه أبو موسى

  حبيب بن فديك

حبيب بن عمرو بن فديك السالماين؛ قد اختلف : واو، وقيلحبيب بن فويك، بال: ب د ع حبيب بن فديك ويقال
  .يف حديثه

أخربنا حيىي بن حممود بن سعد إجازة، بإسناده إىل ابن أيب عاصم، أخربنا أبو بكر بن أيب شيبة، أخربنا حممد بن بشر، 
أن أباه : اعن عبد العزيز بن عمر، عن رجل من بين سالمان بن سعد، عن أمه، أن خاهلا حبيب بن فديك حدثه

كنت أرم محالً : ؟ قال" ما اصابه : " خرج به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعيناه مبيضتان ال يبصر هبما، فسأله
فرأيته : إيل، فوقعت على بيض حية فأصيب بصري، فنفث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عينيه، فأبصر، قال

  .وإن عينيه ملبيضتانيدخل اخليط يف اإلبرة، وإنه البن مثانني، 
أنه قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : وروى حممد بن سهل، عن أبيه، عن حبيب بن عمرو السالماين

  .وفد سالمان، وقد تقدم حبيب بن عمرو السالماين
  .أخرجه الثالثة

  حبيب الفهري

غري حبيب بن مسلمة الفهري، وروى د ع حبيب الفهري، أخرج ابن منده حبيباً الفهري، وجعل له ترمجة مفردة 
أنه أتى النيب صلى : بإسناده، عن أيب عاصم وداود العطار، عن ابن جريج، عن ابن أيب مليكة، عن حبيب الفهري

" . ارجع معه، فإنه يوشك أن هتلك : " يا رسول اهللا، ابين يدي ورجلي، فقال: اهللا عليه وسلم وهو باملدينة، فقال
  .فهلك يف تلك السنة

قدم على النيب صلى اهللا : عن ابن أيب مليكة، عن حبيب بن مسلمة: ال أبو نعيم، وقد ذكر هذا احلديث، فقالق
يا نيب اهللا، ليس يل ولد غريه يقوم يف مايل وضيعيت وعلى أهل بييت، وأن النيب صلى اهللا عليه : عليه وسلم فقال

  .مسلمة يف ذلك العام، وعزى حبيباً فيهفمات " . لعلك خيلو وجهك يف عامك : " وسلم رده معه، وقال



أخرجه بعض املتأخرين من حديث داود العطار، عن ابن جريج خمتصراً، فأفرد لذكر حبيب ترمجة، وهو حبيب : قال
  .بن مسلمة، ال شك فيه

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حبيب بن خمنف

  .العمري: و عمرقاله ابن منده وأبو نعيم، وقال أب. ب د ع حبيب بن خمنف الغامدي
ذكره بعض املتأخرين، يعين ابن منده، يف الصحابة، وهو : عداده يف أهل احلجاز، أخرجه الثالثة، إال أن أبا نعيم قال

انتهيت إىل : وهم، وصوابه ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الكرمي، عن حبيب بن خمنف، عن أبيه قال
على : " تعرفوهنا؟ فال أدري ما رجعوا عليه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم هل: رسول اهللا يوم عرفة، وهو يقول

وكان عبد الرزاق يرويه يف بعض : ، قال" كل أهل بيت أن يذحبوا شاة يف كل رجب، ويف كل أضحى شاة 
  .األوقات، وال يذكر أباه

أمحد، حدثين أيب، أخربنا عبد الرزاق،  أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب، بإسناده إىل عبد الكرمي بن
انتهيت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم : أخربنا ابن جريج، أخربين عبد الكرمي، عن حبيب بن خمنف، قال

  .مثله سواء... عرفة
  .أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرفة: وقد رواه ابن عون، عن أيب رملة، عن خمنف بن سليم، قال

  .ه الثالثةأخرج

  حبيب بن أيب مرضية

ال أعرف له صحبة، إال أن هذا احلديث روي عنه هكذا، وحديثه أن : س حبيب بن أيب مرضية، ذكره عبدان، وقال
نزلت منزالً وبيئاً؛ فإن رأيت أن تنتقل إىل : النيب صلى اهللا عليه وسلم نزل منزالً خبيرب وبيئاً، فقال له أهل خيرب

  .فإنه صحيح؟منزل، أشاروا إليه، 
  .أخرجه أبو موسى

  حبيب بن مروان

حبيب بن مروان بن عامر بن ضباري بن حجية بن كابية بن حرقوص بن مازن بن مالك بن عمرو بن متيم التميمي 
؛ فسماه " أنت حبيب : " بغيض، فقال: ؟ فقال" ما امسك : " وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. املازين
  .حبيباً

  .الكليب، ومل خيرجه أحد منهم ذكره ابن

  حبيب بن سلمة

ب د ع حبيب بن سلمة بن مالك األكرب بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن حمارب بن فهر بن 
حبيب الدروب، وحبيب الروم، لكثرة دخوله : ويقال له. مالك بن النضر القرشي الفهري، يكىن أبا عبد الرمحن



  .إليهم ونيله منهم
وقد أنكر : وحبيب بن مسلمة كان شريفاً، وكان قد مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال: الزبري بن بكار قال

واله عمر بن اخلطاب أعمال اجلزيرة إذ عزل عنها . الواقدي أن يكون حبيب مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم
مل يستعمله عمر، وإمنا سريه عثمان إىل أذربيجان من : عياض بن غنم، مث ضم إليه أرمينية وأذربيجان، مث عزله، وقيل

الشام؛ وبعث سلمان بن ربيعة الباهلي من الكوفة، أمد به حبيب بن مسلمة فاختلفا يف الفيء؛ وتوعد بعضهم 
  "الطويل : " بعضاً؛ وهتددوا سلمان بالقتل، فقال رجل من أصحاب سلمان

  و ابن عفان نرحلوإن ترحلوا حن... فإن تقتلوا سلمان نقتل حبيبكم 
هو جماب : وهذا أول اختالف كان بني أهل العراق وأهل الشام؛ وكان أهل الشام يثنون علي ثناء كثرياً ويقولون

الدعوة؛ وملا حصر عثمان أمده معاوية جبيش، واستعمل عليهم حبيب بن مسلمة لينصروه؛ فلما بلغ وادي القرى 
معاوية يف حروبه كلها بصفني وغريها؛ وسريه معاوية إىل أرمينية والياً لقيه اخلرب بقتل عثمان، فرجع، ومل يزل مع 

  .تويف بدمشق: غليها؛ فمات هبا سنة اثنتني وأربعني؛ ومل يبلغ اخلمسني؛ وقيل
هل كان حلبيب صحبة؟ فلم يعرفوا ذلك، فسألت قومله، : سألت الفقهاء: روى ابن وهب عن مكحول، قال

  .فأخربوين أنه كان له صحبة

مات النيب صلى اهللا عليه وسلم وحلبيب بن مسلمة اثنتا عشرة سنة، ومل يغز مع النيب صلى اهللا عليه : ل الواقديقا
  .وسلم شيئاً،وزعم أهل الشام أنه غزا معه

حدثنا : بإسناده إىل أيب بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك قال -فيما أذن يل  -أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء الثقفي 
ن عثمان، حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن زياد عمرو ب

  .بن جارية، عن حبيب بن مسملة؛ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نفل يف بدأته الربع ويف الرجعة اخلمس
  .أخرجه الثالثة

  حبيب بن ملة

اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وورد ذكره يف حديث أسيد بن  س حبيب بن ملة، أخو ربيعة بن ملة، قدم على رسول
  .أيب أناس

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  حبيب بن وهب

  .حبيب بن جنيد، عداده يف أهل الشام: حبيب بن سباع، وقيل: د حبيب بن وهب، أبو مجعة القاري، وقيل
ع، مع ابن منده، وأما ههنا فانفرد به ابن أخرجه ابن منده ههنا، وأما أبو نعيم وأبو عمر فأخرجاه يف حبيب بن سبا

  .منده

  حبيب بن يساف



هو رجل من أهل بدر، ال يذكر له رواية؛ إال أن عمر بن : ذكره ابن شاهني، وقال عبدان. س حبيب بن يساف
وذلك يف قصة رمجه له؛ كذا أورده يف باب احلاء، يعين " لوال أنك من أهل بدر : " اخلطاب رضي اهللا عنه قال

  .هملة، وهذا إمنا هو باخلاء املعجمة، وضمها مشهورامل
  .يساف: وقيل: خبيب، يف خبيب بن إساف؛ قال: أخرجه أبو موسى، وقد أخرجه أبو نعيم أول من امسه

  حبيب بن أيب اليسر

 يزيد، وعمر؛ فأما يزيد فقتل: وقتل يوم احلرة، وكان له أخوان. له صحبة. حبيب بن أيب اليسر بن عمرو األنصاري
  .أيضاً يوم احلرة، وأما عمري فقتل يوم اجلسر، ذكره الغساين

  حيب بن حارثة الثقفي

أخرجه أبو . ب حيب بن حارثة الثقفي حليف بين زهرة بن كالب، أسلم يوم فتح مكة، وقتل يوم اليمامة شهيداً
  .هذا قول الطربي: عمر، وقال

وقال : حيب بن حارثة، من ثقيف قال: يوم اليمامة وممن قتل: ويف رواية إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال
حيب بن جارية، وكذلك : ابن حارثة، باحلاء والثاء املثلثة، وقال الواقدي: كذا ضبطه بالكسر مماالً، وقال: الدارقطين

  .والصواب ما قاله ابن إسحاق: يعلى بن جارية الثقفي، قال أبو عمر: ذكره الطربي، وقال أبو معشر
طه أبو عمر باحلروف حىت ال يتغري الضبط، وقد ذكره األمري ابن ماكوال وضبطه ضبطاً جيداً مل يضب: قلت

حيب بن : وأما حيب بباء مشددة معجمة بواحدة ممالة، فذكر نفر مث قال: باحلروف؛ فنذكره ليزول اللبس فقال
ل حيىي بن سعيد األموي، عن حارثة، حليف لبين زهرة من ثقيف؛ قاله ابن إسحاق يف رواية إبراهيم بن سعد، وقا

هو : ابن جارية، باجليم، وقال الطربي: هو حيي إال أنه قال: ابن حارثة، وقال الواقدي: بياءين، وقال: ابن إسحاق
حي، حباء مهملة مفتوحة وياء واحدة مشددة، ابن جارية، باجليم، الثقفي، أسلم يوم الفتح، واتفق اجلماعة على أنه 

  .كالم ابن ماكوال قتل يوم اليمامة، هذا

  حبيش األسدي

حبيش األسدي، أسد بن خزمية، كان ممن خطب يف بين أسد ملا تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم وحرضهم على لزوم 
  .اإلسالم، حني ظهر طليحة وادعى النبوة؛ قاله ابن إسحاق

  حبيش بن خالد

: وقيل. بن حبيشة بن كعب بن عمروب د ع حبيش بن خالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حزام 
  .حبيش بن خالد بن حليف بن منقذ بن ربيعة

  .األشعر: حبيش بن خالد بن ربيعة ال يذكرون منقذاً، اخلزاعي الكعيب، أبو صخر، وأبوه خالد يقال له: وقيل
رم، ووافقه حبيش بن خالد بن حليف بن منذر بن أص: حبيش هو األشعر، وزاد يف نسبه، فقال: وقال ابن الكليب

  .ابن ماكوال إال أنه جعل األشعر خالداً



خنيس، باخلاء املعجمة والنون، واألول أصح، يكىن أبا صخر، وهو أخو أم : وقال إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق
  .معبد، وصاحب حديثها

ا أبو طالب حممد بن أخربنا أبو القاسم بن احلصني، أخربن: أخربنا عمر بن حممد بن املعمر البغدادي وغريه، قالوا
حممد، أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم، حدثين بشر بن أنس أبو اخلري، أخربنا أبو هشام حممد بن 

حدثين عمي أيوب : سليمان بن احلكم بن أيوب بن سليمان بن زيد بن ثابت بن يسار الكعيب الربعي اخلزاعي قال
محد بن يوسف بن متيم البصري أخربنا أبو هشام حممد بن سلمان بقديد، وحدثنا أ: قال أبو بكر" ح " بن احلكم 

حدثين عمي أيوب بن احلكم، عن حزام بن هشام القديدي، عن أبيه هشام بن حبيش، عن جده حبيش بن خالد، 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج من مكة مهاجراً، هو وأبو بكر، : صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ىل أيب بكر عامر بن فهرية، ودليلهما عبد اهللا بن أريقط، فمروا على خيميت أم معبد اخلزاعية، وكانت برزة ومو
جلدة حتتيب وجتلس بفناء القبة، مث تسقي وتطعم، فسألوا حلماً ومتراً ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئاً، وكان 

ما هذه الشاة يا أم : " وسلم إىل شاة يف كسر اخليمة، فقال القوم مرملني مسنتني، فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه
أتأذنني : " قال. هي أجهد من ذلك: ؟ قالت" هل هبا من لنب : " شاة خلفها اجلهد عن الغنم، قال: ؟ قالت" معبد 

سح بأيب أنت وأمي نعم إن رأيت هبا حلباً، فدعا هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فم: ؟ قالت" أن أحلبها 
ضرعها، ومسى اهللا عز وجل، ودعا هلا يف شاهتا، فتفاجت ودرت، واجترت، ودعا بإناء يربض الرهط، فحلب فيه 
ثجا حىت عاله البهاء، مث سقاها حىت رويت، مث سقى أصحابه حىت رووا، مث شرب آخرهم، مث حلب فيه ثانية بعد 

  .ابدء حىت مأل اإلناء، مث غادره عندها، فبايعها، وارتلحوا عنه
فقلما لبثت أن جاء زوجها يسوق أعنزاً عجافاً، يتساوكن هزاالً، خمهن قليل، فلما رأى أبو معبد اللنب عجب، 

ال واهللا إال أنه مر بنا رجل مبارك، : من أين لك هذا يا أم معبد، والشاة عازب، وال حلوب يف بيتنا؟ قالت: وقال
يت رجالً ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن اخللق، مل تعبه رأ: صفيه يا أم معبد، قالت: من حاله كذا وكذا، قال

ثجلة، ومل تزر به صعلة، وسيم قسيم، يف عينيه دعج، ويف أشفاره رطف، ويف صوته صحل، ويف عنقه سطع، ويف 
حليته كثافة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم مسا وعاله البهاء، أمجل الناس وأهباه من بعيد، وأحسنه 

أحاله من قريب، حلو املنطق، فصل، ال نزر وال هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة ال بائن من طول، و
وال تزدريه عن من قصر، غصن بني غصنني، وهو أنضر الثالثة منظراً، وأحسنهم قدراً، له رفقاء حيفون به، إن قال 

  .ابس وال مفندأنصتوا لقوله، إن أمر تبادروا إىل أمره، حمفود حمشود، ال ع
هذا واهللا صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر مبكة، ولقد مهمت أن أصحبه، وألفعلن إن : قال أبو معبد
  "الطويل : " فأصبح صوت مبكة عال، يسمعون الصوت وال يدرون من صاحبه، وهو يقول. جدت سبيالً

  رفيقني قاال خيميت أم معبد... جزى اهللا رب الناس خري جزائه 
  فقد فاز من أمسى رفيق حممد... مها نزالها باهلدى واهتدت به 
  به من فعال ال جياري وسؤدد... فيال قصي ما زوى اهللا عنكم 

  ومقعدها للمؤمنني مبرصد... ليهن بين كعب مقام فتاهتم 
  فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد... سلوا أختكم عن شاهتا وإنائها 

  ه صرحياً ضرة الشاة مزبدعلي... دعاها بشاة حائل فتحلبت 
  يرددها يف مصدر مث مورد... فغادرها رهناً لديها حلالب 



  "الطويل : " فلما مسع بذلك حسان بن ثابت شبب جياوب اهلاتف، فقال
  وقدس من يسري إليهم ويغتدي... لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم 
  وحل على قوم بنور جمدد... ترحل عن قوم فضلت عقوهلم 

  وأرشدهم من يتبع احلق يرشد... عد الضاللة رهبم هداهم به ب
  عمى وهداة يهتدون مبهتد... وهل يستوي ضالل قوم تسفهوا 

  ركاب هدى حليت عليهم بأسعد... وقد نزلت منه على أهل يثرب 
  ويتلو كتاب اهللا يف كل مسجد... نيب يرى ما ال يرى الناس حوله 

  اليوم أو يف ضحى الغد فتصديقها يف... وإن قال يف يوم مقالة غائب 

وأسلم حبيش، وشهد الفتح مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقتل يوم الفتح، هو وكرز بن جابر، كانا يف خيل 
  .خالد بن الوليد، فسلكا غري طريقه، فلقيهما املشركون، فقتلومها

  .أخرجه الثالثة
ربض الرهط، بالباء املوحدة والبضاد املعجمة، أي أي جمدبني أصابتهم السنة، وهي القحط، إناء ي: مسنتني: غريبه

: يربض، بالياء حتتها نقطتان، فهو من أراض الوادي: يرويهم ويثقلهم حىت يناموا ويربضوا على األرض، ومن رواه
  .شربوا حىت أراضوا: إذا استنقع فيه املاء، ومنه قوهلم

  .، وهو وبيص رغوتهأراد هباء اللنب: أي سائالً كثرياً، والبهاء: فحلب فيه ثجا
تساوكت اإلبل إذا اضطربت أعناقها من اهلزال؛ أراد : مجع عجفاء وهي املهزولة، يتساوكن يقال: واألعنز العجاف

  .هبا تتمايل من ضعفها
. ضخم البطن، ورجل أثجل بالثاء املثلثة: إشراق الوجه وإسفاره، والثجلة: البلج: أبلج. احلسن والبهجة: والوضاءة
السواد يف : مجيل كله، والدعج: القسامة احلسن، ورجل قسيم الوجل أي: وسيم قسيم. غر الرأسص: والصعلة

طول : والوطف. شدة سواء العني يف شدة بياضها: العني وغريها، تريد أن سواد عينيه كان شديداً، والدعج أيضاً
ارتفاع العنق : والسطع. اخليلحبة يف الصوت، وروي باهلاء، وهو حدة وصالبة من صهيل : شعر األجفان، والصحل

: واهلذر. القليل الذي يدل على العي: والنزر. والزجج يف احلواجب تقوس وامتداد مع طول أطرافها. وطوله
  .هو الذي ال فائدة يف كالمه: واملفند. ليس بقليل وال كثري: الكثري؛ يعين

: اخلاء املعجمة والنون والسني املهملة، واألشعرب: باحلاء املهملة، والباء املوحدة، وآخره شني معجمة، وقيل: حبيش
  .بالزاي: بالشني املعجمة، وحزام

  حبيش بن شريح

أخرجه إسحاق بن سويد الرملي يف الصحابة، من أهل فلسطني، سكن . د ع حبيش بن شريح، أبو حفصة احلبشي
  .بيت جربين، وأخرجه موسى بن سهل يف التابعني، وهو أصح

اجتمعت أنا : روى عنه علي بن أيب مجلة، روى عنه حسان بن أيب معن أنه قال. متيروي عن عبادة بن الصا
  .وثالثون رجالً من الصحابة فأذنوا وأقاموا وصليت هبم



  .وذكر احلديث، وحسان مساه حبيشاً
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  باب احلاء والتاء

  احلنات بن عمرو األنصاري

احلباب، بالباءين املوحدتني، : اليسر، وهو بالتاءين املثناتني من فوقهما، وقيلاحلتات بن عمرو األنصاري، أخو أيب 
  .وقد تقدم ذكره يف احلبا

  احلتات بن يزيد

ب احلتات بن يزيد بن علقمة بن حوي بن سفيان بن جماشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن متيم، 
  .التميمي الدارمي

وسلم يف وفد بين متيم، مع عطارد بن حاجب، واألقرع بن حابس، وغريمها، قدم على النيب صلى اهللا عليه 
  .ذكرهم ابن إسحاق والكليب: فأسلموا

وآخر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني معاوية بن أيب سفيان، وملا اجتمعت اخلالفة ملعاوية، قدم عليه 
يم، وكان احلتات عثمانياً، وكان جارية واألحنف من احلتات، وجارية بن قدامة، واألحنف بن قيس، وكالمها من مت

اشتريت : قال! فضلت علي حمرقاً وخمذالً: أصحاب علي، فأعطامها معاوية أكثر مما أعطى احلتات، فرجع إليه، وقال
  .وأنا أيضاً فاشتر مين ديين: منهما دينهما، ووكلت إىل هواك يف عثمان؛ قال

خمذالً، يعين األحنف؛ : ؛ ألنه أحرق ابن احلضرمي، وقد تقدم يف جاريةن وقولهحمرقاً، يعين جارية بن قدامة: قوله
إن احلتات وفد على معاوية، فمات عنده، فورثه : خذل الناس عن عائشة، وطلحة، والزبري، رضي اهللا عنهم، قيل

  "الطويل : " معاوية بتلك األخوة، وكان معاوية خليفة، فقال الفرزدق يف ذلك ملعاوية
  تراثاص فيختار التراث أقاربه... عمي يا معاوي أورثا أبوك و

  ومرياث صخر جامد لك ذائبه... فما بال مرياث احلتات أكلته 
  علمت من املرء القليل حالئبه... فلو كان هذا األمر يف جاهلية 

  لنا حقنا أو غص باملاء شاربه... ولو كان يف دين سوى ذا سننتم 
  وأمنعهم جاراً إذا ضيم جانبه. ..ألست أعز الناس قوماً وأسرة 

  كمثلي حصان يف الرجال يقاربه... وما ولدت بعد النيب وآله 
  ومن دونه البدر املضيء كواكبه... وبييت إىل جنب الثريا فناؤه 

  وعرق الثرى عرقي فمن ذا حياسبه؟... أنا ابن اجلبال الشم يف عدد احلصى 

  .فتخاروهي أكثر من هذا، وهي من أحسن ما قيل يف اال
  .أخرجه أبو عمر



  باب احلاء واجليم

  حجاج الباهلي

مسعت احلجاج بن احلجاج الباهلي : د ع حجاج الباهلي، له صحبة، روى القواريري، عن غندر، عن شعبة، قال
حيدث عن أبيه، وكان له صحبة، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أراه ابن مسعود، عن النيب صلى 

  " .إن شدة احلر من فيح جهنم، فإذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة : " سلم، قالاهللا عليه و
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حجاج بن احلارث

  .ب د ع حجاج بن احلارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم، القرشي السهمي
د اهللا وأيب قيس، بين هاجر إىل أرض احلبشة، وانصرف إىل املدينة بعد أحد، ال عقب له، وهو أخو السائب وعب

  .احلارث ألبيهم وأمهم، وهو ابن عم عبد اهللا بن حذافة بن قيس السهمي
  .قتل احلجاج بن احلارث السهمي يوم أجنادين: قال عروة بن الزبري والزهري وابن إسحاق

  .حجاج بن قيس بن عدي: أخرجه الثالثة؛ إال أن ابن منده قال

  حجاج بن عامر الثمايل

  .عامر الثمايل، عداده يف احلمصيني، روى عنه خالد بن معدان، وشرحبيل بن مسلم ع ب س حجاج بن
روى ثور، عن خالد بن معدان، عن احلجاج بن عامر الثمايل، وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعن 

عمر بن اخلطاب رضي  عبد اهللا بن عامر الثمايل، وكان أيضاً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنما صليا مع
  .فسجد فيها" إذا السماء انشقت " اهللا عنه فقرأ 

إياكم وكثرة السؤال : " وروى شرحبيل بن مسلم، عنه، وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ورفعه، قال
الكفاف، وأن يعطى العطاء خري له من أن ميسك، وأن ميسك شر له، وال يلوم اهللا على : وإضاعة املال وقيل وقال

  " .وابدأ مبن تعول 
النصري، سكن الشام، روى : احلجاج بن عبد اهللا الثمايل، وقيل: احلجاج بن عامر الثمايل، ويقال: قال أبو عمر

  .إياكم وكثرة السؤال: عنه حديث واحد من حديث أهل محص؛ رواه عنه شرحبيل بن مسلم مرفوعاً
جاج بن عبد اهللا النصري، الذي يأيت يف الترمجة بعدها واحداً، فقد جعل أبو عمر احلجاج بن عامر الثمايل، واحل

احلجاج بن : وفرق بينهما أبو نعيم، وجعل هلما ترمجتني، ووافقه على ذلك أمحد بن حممد بن عيسى يف تارخيه فقال
أبو سالم احلجاج بن عبد اهللا الثمايل، حدث عنه : عامر الثمايل، صحايب، أخربين من رأى بعض ولده حبمص، مث قال

: األسود، وكان رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحج معه حجة الوداع، ووافقهما أبو أمحد العسكري، فقال
العني : " احلجاج بن عامر الثمايل، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: احلجاج بن عبد اهللا النصري الثمايل، وقيل

  " .حق 
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى



  حجاج بن عبد اهللا النصري

أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم، أخربنا حممد بن . ع س حجاج بن عبد اهللا النصري
أمحد بن احلسن، أخربنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة، أخربنا عبيد بن يعيش، أخربنا حيىي بن يعلى، عن عبد الرمحن 

: وحدثنا حممد بن أمحد املقري، أخربنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي؛ قال أيضاً: ال أبو نعيمبن يزيد بن جابر؛ ق
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، أخربنا أبو أسامة، عن عبد : وحدثنا أبو عمر بن محدان، أخربنا احلسني بن سفيان، قاال

النفل حق؛ نفل رسول اهللا صلى اهللا : قالالرمحن بن يزيد، أخربنا مكحول، أخربنا احلجاج بن عبد اهللا النصري، 
  ..عليه وسلم

  .ال أعرفه: هل له صحبة؟ قال: سئل عنه أبو زرعة: ذكره عبد الرمحن بن أيب حامت، قال
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  حجاج بن عالط

بن هبز بن ب د ع حجاج بن عالك بن خالد بن ثوير بن حنثر بن هالل بن عبيد بن ظفر بن سعد بن عمرو بن تيم 
  .أبا عبد اهللا: أبا حممد، وقيل: أبا كالب، وقيل: يكىن. امرئ القيس بن هبثة بن سليم بن منصور السلمي مث البهزي

سكن املدينة، وهو معدود من أهلها، وبىن هبا مسجداً وداراً تعرف به، وهو والد نصر بن حجاج الذي نفاه عمر بن 
  "البسيط : " تنشداخلطاب، رضي اهللا عنه، حني مسع املرأة 

  أم هل سبيل إىل نصر بن حجاج... هل من سبيل إىل مخر فأشرهبا 
  .وكان مجيالً

وأسلم احلجاج، وحسن إسالمه، وشهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب، وكان سبب إسالمه أنه خرج يف ركب 
 -يا أبا كالب  -قم : صحابهمن قومه إىل مكة، فلما جن عليه الليل، وهو يف واد وحش خموف قعد، فقال له أ

  "الرجز : " فخذ لنفسك وألصحابك أماناً؛ فقام احلجاج بن عالط يطوف حوهلم يكلؤهم، ويقول
  من كل جين هبذا النقب... أعيذ نفسي وأعيذ صحيب 
  حىت أؤوب ساملاً وركيب

األرض فانفذوا، ال تنفذون يا معشر اجلن واإلنس إن استطعتم أن تنقذوا من أقطار السموات و: " فسمع قائالً يقول
  " .إال بسلطان 

صبأت واهللا يا أبا كالب؛ إن هذا فيما يزعم حممد أنه نزل : فلما قدم مكة خرب بذلك يف نادي قريش؛ فقالوا له
  .واهللا لقد مسعته ومسعه هؤالء معي، مث أسلم: عليه، فقال

وإن يل هبا . يا رسول اهللا، إن يل مبكة ماالً: الطوملا افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب، قال احلجاج بن ع
  ....أهالً، وإين أريد أن آتيهم؛ فأنا يف حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئاً؟

حدثين بعض أهل املدينة، : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق قال
يا رسول اهللا، إن يل : ي شهد خيرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالملا أسلم احلجاج بن عالط السلم: قال

مبكة ماالً على التجار، وماالً عن صاحبيت أم شيبة بنت أيب طلحة، أخت بين عبد الدار، وأنا أختوف إن علموا 
" قد فعلت : " ه وسلمبإسالمي أن يذهبوا مبايل، فائذن يل باللحوق به، لعلي أختلصه، فقال رسول اهللا صلى اهللا علي



" . قل وأنت يف حل : " يا رسول اهللا، إنه ال بد يل من أن أقول، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، فقال
هذا : فلما انتهيت إىل ثنية البيضاء إذا هبا نفر من قريش يتجسسون األخبار، فلما رأوين قالوا: فخرج احلجاج، قال

ال نقتله : الرجل أقبح هزمية مسعتم هبا، وقتل أصحابه، وأخذ حممد أسرياً، فقالوا هزم: احلجاج وعنده اخلرب، قلت
هذا احلجاج قد جاءكم باخلرب : مث جئنا مكة فصاحوا مبكة، وقالوا. حىت نبعث به إىل أهل مكة، فيقتل بني أظهرهم

ى مجع مايل فإين أريد أن أحلق أعينوين عل: أن حممد قد أسر، وإمنا تنتظرون أن تؤتوا به فيقتل بني أظهركم، فقلت
مايل مايل، : خبيرب، فأشتري مما أصيب من حممد، قبل أن يأتيهم التجار، فجمعوا مايل أحث مجع، وقلت لصاحبيت

  .لعلي أحلق فأصيب من فرص البيع، فدفعت إيل مايل
يا : سراً مهموماً، فقالفلما استفاض ذكر ذلك مبكة أتاين العباس، وأنا قائم يف خيمة تاجر، فقام إىل جانيب منك

يا حجاج، ما عندك من : استأجر عين حىت تلقاين خالياً، ففعل، مث قصد إيل، فقال: حجاج، ما هذا اخلرب؟ فقلت
الذي واهللا يسرك، تركت واهللا ابن أخيك قد فتح اهللا عليه خيرب، وقتل من قتل من أهلها، وصارت : اخلرب؟ فقلت

اً على ابنة ملكهم، ولقد أسلمت، وما جئت إال آلخذ مايل، مث أحلق برسول اهللا أمواهلا له وألصحابه، وتركته عروس
  .صلى اهللا عليه وسلم، فاكتم علي اخلرب ثالثاً، فإين أخشى الطلب، وانطلقت

فلما كان اليوم الثالث لبس العباس حلة، وختلق، مث أخذ عصاه، وخرج إىل املسجد، واستلم الركن، فنظر إليه 
كال، والذي حلفتم به، ولكنه قد : يا أبا الفضل، هذا واهللا التجلد على حر املصيبة، فقال: فقالوارجال من قريش، 

احلجاج بن : من أنبأك هبذا اخلرب؟ قال: فتح خيرب، وصارت له وألصحابه، وترك عروساً على ابنة ملكها، قالوا
أي عباد اهللا، خدعنا عدو : يلحق به، فقالوا عالط، ولقد أسلم وتابع حممداً على دينه، وما جاء إال ليأخذ ماله، مث

  .اهللا، فلم يلبثوا أن جاءهم اخلرب
  .أخرجه الثالثة

  حجاج بن عمرو

ب د ع حجاج بن عمرو بن غزية بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، األنصاري 
  .اخلزرجي، مث من بين مازن بن النجار

  .روى عنه عكرمة موىل ابن العباس، وكثري بن العباس، وغريمها .له صحبة: قال البخاري
أخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا، وإبراهيم بن حممد، وأبو جعفر بن السمني بإسنادهم إىل حممد بن عيسى بن سورة، 

حدثنا إسحاق بن منصور، أخربنا روح بن عبادة، أخربنا حجاج الصواف، أخربنا حيىي بن أيب كثري، عن : قال
من كسر أو عرج فقد حل، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثين حجاج بن عمرو، قال: عكرمة، قال

  .صدق: ، فذكرت ذلك البن عباس وأيب هريرة، فقاال" وعليه حجة أخرى 

؛ ورواه معمر؛ ومعاوية بن سالم، عن حيىي بن أيب كثري، عن عكرمة، عن عبد اهللا بن رافع، عن احلجاج بن عمرو
  .وهذا أصح: وقال البخاري

وهو الذي ضرب مروان يوم الدار، حىت سقط؛ ومحله أبو حفصة . وروى عنه كثري بن العباس حديث التهجد
  .مواله، وهو ال يعقل



إنا : " يا معشر األنصار، أتريدون أن نقول لربنا إذا لقيناه: وشهد مع علي صفني؛ وهو الذي كان يقول عند القتال
  .أخرجه الثالثة" . كرباءنا فأضلونا السبيال أطعنا سادتنا و

  حجاج أبو قابوس

يا رسول اهللا، أرأيت : أن رجالً قال: حجاج أبو قابوس، روى مساك بن حرب؛ عن قابوس بن احلجاج، عن أبيه
  .تعظه وتدفعه: رجالً يأخذ مايل، ما تأمر؟ قال

  .يف خمارق، إن شاء اهللا تعاىلخمارق أبو قابوس؛ ويذكر : كذا قال ابن قانع؛ وهو وهم؛ وصوابه

  حجاج بن قيس

  .د حجاج بن قيس بن عدي السهمي؛ عم عبد اهللا بن حذافة السهمي
أخرجه ابن منده كذا خمتصراً؛ . هاجر إىل احلبشة مع عبد اهللا بن حذافة، وأخيه قيس بن حذافة، وال تعرف له رواية

أظنه املتقدم، يعين الذي ذكرناه، وهو : وقال حجاج بن احلارث بن قيس القرشي؛: وأخرجه أبو نعيم، فقال
  .السهمي
ظنه ابن منده غري حجاج بن احلارث بن قيس السهمي الذي ذكرناه، وهو هو وال شك، حيث رآه قد أسقط : قلت

ذكر أبيه احلارث ظنه غريه؛ وأبو نعيم مل يسقط ذكر أبيه يف الترمجتني؛ وروى فيهما إىل ابن الزبري والزهري وابن 
ق شيئاً واحداً من اهلجرة والقتل بأجنادين، واهللا أعلم، وال شك قد سقط من نسبه اسم أبيه احلارث؛ وقد إسحا

  .تقدم الكالم عليه يف احلجاج بن احلارث
  .أخرجه ابن منده

  حجاج بن مالك

: ويقالب د ع حجاج بن مالك بن عومير بن أيب أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصى األسلمي، 
  .احلجاج بن عمرو األسلمي، واألول أصح

وهومدين، كان ينزل العرج، له حديث واحد خمتلف فيه، رواه سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن 
  " .غرة عبد أو أمة : " ما يذهب عين مذمة الرضاع؟ قال: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: احلجاج، قال

  .غريهوقد خالف سفيان 
حدثنا قتيبة أخربنا حامت بن : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي وغري واحد، قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي
أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا : " إمساعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج األسلمي، عن أبيه

  .احلجاج بن احلجاج: اج األسلميفذكره، فأدخل بني عروة وبني احلج" . عليه وسلم 
حدثنا عبد : أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن علي بن سكينة بإسناده إىل أيب داود سليمان بن األشعث، قال

وحدثنا ابن العالء، أخربنا ابن إدريس، عن هشام بن . قال أبو داود" ح " اهللا بن حممد النفيلي، أخربنا أبو معاوية، 
: " يا رسول اهللا، ما ذهب عين مذمة الرضاع؟ قال: قلت: " ، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، قالعروة، عن أبيه

  " .الغرة، العبد أو األمة 



حجاج بن حجاج األسلمي، وهذا لفظه، وقد وافق حامت بن إمساعيل معمر والثوري، وابن جريج، : قال النفيلي
حجاج بن حجاج، وحديث ابن : غريهم، فذكروا يف اإلسنادوالليث بن سعد، وعبد اهللا بن منري، وحيىي القطان، و

  .عيينة خطأ
  .أخرجه الثالثة

  .بفتح اهلمزة؛ وكسر السني: أسيد
كان يستحبون أن يهبوا املرضعة عند فصال الصيب شيئاً سوى أجرهتا؛ فكأنه : مفعلة من الذم، قيل: مذمة الرضاع

  .اسأل ما يسقط عين حق املرضعة وذمامها احلاصل برضاعه

  حجاج بن مسعود

وهو وهم، وذكر حديث أيب داود الطيالسي، عن شعبة، عن حجاج بن : د ع حجاج بن مسعود، قال ابن منده
قال : حجاج األسلمي، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أحسبه حجاج بن مسعود، قال

  " .بالصالة، فإن شدة احلر من فيح جهنم  إذا اشتد احلر فأبردوا: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

ما أخربنا به أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب، : وقال أبو نعيم
، وكان حج مع مسعت حجاج بن حجاج وكان إمامهم، حيدث عن أبيه: أخربنا حممد بن جعفر، أخربنا شعبة، قال

أراه عبد اهللا، عن : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حجاج
  .احلديث" . إن شدة احلر من فيح جهنم : " النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

: وقال. ، عن حممد بن جعفرورواه القواريري. أحسبه ابن مسعود: ورواه أبو داود الطيالسي؛ عن شعبة، فقال
  .أحسبه عبد اهللا بن مسعود

هو وهم، والصواب : مل ينصف أبو نعيم أبا عبد اهللا بن منده؛ فإن ابن منده ملا ترجم احلجاج بن مسعود، قال: قلت
ما بعده، وذكر حديث القواريري؛ فلم يبق عليه اعتراض، ومل يشك ابن منده يف أن احلديث ليس للحجاج بن 

. مسعت احلجاج بن احلجاج، عن أبيه، وكانت له صحبة: يه إال رواية، وإمنا احتج باحلديث حيث فيه قالمسعود ف
وكان حج مع النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فهو احتج باحلديث هلذا، ال باحلديث، فإنه ليس فيه : ويف هذه الترمجة قال

منده هلذا احلديث ترمجتني، هذه إحدامها، وهو وهم، وقد جعل ابن : حجة، وملا خاف أن يظن فيه الوهم قال
  .حجاج الباهلي، وفيه رد أبو نعيم على ابن منده ألهنما واحد، واهللا أعلم: والثانية

  حجاج بن منبه

قال ابن قانع بإسناده، عن إبراهيم بن منبه بن احلجاج . حجاج بن منبه بن احلجاج بن حذيفة بن عامر السهمي
من رأيتموه يذكر أبا بكر وعمر بسوء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الالسهمي، عن أبيه، عن جده، ق

  " .فإمنا يريد غري اإلسالم 
  .ذكره أبو علي الغساين



  حجر بن ربيعة

ب حجر بن ربيعة بن وائل، والد وائل بن حجر احلضرمي، روي عنه حديث واحد فيه نظر؛ روى هشيم، عن عبد 
  .أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه: أبيه، عن جدهاجلبار بن وائل بن حجر، عن 

إن مل يكن قوله ومهاً فحجر هذا صاحب، وإن كان خطأ فاحلديث البنه وائل، وليس يف صحبته : قال أبو عمر
  .اختالف

  .أخرجه أبو عمر
  . أعلمذكر جده يف احلديث وهم وغلط، واحلديث مشهور عن وائل ابنه، واهللا: قلت

  حجر أبو عبد اهللا

يا حجر، : " قرأت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: روى عنه ابنه عبد اهللا أنه قال. حجر، أبو عبد اهللا
  " .أمسع اهللا وال تسمعين 

  .قاله الغساين، عن ابن قانع

  حجر العدوي

اسم بن دينار، عن إسحاق بن أخرجه أبو موسى بإسناده عن أيب عيسى الترمذي، عن الق. س حجر العدوي
منصور، عن إسرائيل، عن احلجاج بن دينار عن احلكم بن جحل، عن حجر العدوي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .إنا قد أخذنا زكاة العباس: قال لعمر رضي اهللا عنه
علي، وروى  قد أخرجه أبو عيسى يف جامعه باإلسناد الذي ذكره أبو موسى، وزاد فيه حجر العدوي، عن: قلت

الترمذي، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن، عن سعيد بن منصور، عن إمساعيل بن زكرياء، عن احلجاج بن دينار، عن 
أن العباس سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تعجيل صدقته قبل : احلكم بن عتيبة، عن حجية بن عدي، عن علي

  .أن حتل، فرخص له يف ذلك
عيل بن زكرياء عن احلجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن احلجاج بن دينار، وحديث إمسا: قال أبو عيسى

  .واهللا أعلم

  حجر بن عدي

ب س حجر بن عدي بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية األكرمني بن احلارث بن معاوية بن ثور بن 
عدي األدبر؛ ألنه : دبر، وإمنا قيل ألبيهوهو املعروف حبجر اخلري، وهو ابن األ. مرتع بن معاوية بن كندة الكندي

  .طعن على أليته مولياً، فسمي األدبر
وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وأخوه هانئ، وشهد القادسية، وكان من فضالء الصحابة، وكان على 

تابعه مجاعة من و. كندة بصفني، وعلى املسرية يوم النهروان، وشهد اجلمل أيضاً مع علي، وكان من أعيان أصحابه
شيعة علي رضي اهللا عنه، وحصبه يوماً يف تأخري الصالة هو وأصحابه؛ فكتب فيه زياد إىل معاوية، فأمره أن يبعث به 



إين ألول : وبأصحابه إليه، فبعث هبم مع وائل بن حجر احلضرمي، ومعه مجاعة، فلما أشرف على مرج عذراء، قال
صحابه عذراء، وهي قرية عند دمشق، فأمر معاوية بقتلهم، فشفع أصحابه يف املسلمني كرب يف نواحيها، فأنزل هو وأ

لوال أن تظنوا يب غري : بعضهم فشفعهم، مث قتل حجر وستة معه، وأطلق ستة، وملا أرادوا قتله صلى ركعتني، مث قال
  .اجلادة ال تنزعوا عين حديداً وال تغسلوا عين دماً، فإين الق معاوية على: الذي يب ألطلتهما، وقال

اهللا اهللا : وملا بلغ فعل زياد حبجر إىل عائشة رضي اهللا عنها، بعثت عبد الرمحن بن احلارث بن هشام إىل معاوية تقول
أين عزب عنك حلم أيب سفيان يف حجر وأصحابه، : يف حجر وأصحابه، فوجده عبد الرمحن قد قتل، فقال ملعاوية

واهللا ال تعد لك العرب : حني غاب عين مثلك من قومي، قال: لأال حبستهم يف السجون، وعرضتهم للطاعون؟ قا
فما اصنع؟ كتب إىل زياد فيهم يشدد أمرهم، : قال! حلماً بعدها وال رأياً، قتلت قوماً بعث هبم أسارى من املسلمني

ما قالت له يف  وملا قدم معاوية املدينة دخل على عائشة رضي اهللا عنها، فكان أول. ويذكر أهنم سفتقون فتقاً ال يرقع
  .دعين وحجراً حىت نلتقي عند ربنا: قتل حجر، يف كالم طويل، فقال معاوية

  .كان ابن عمر يف السوق، فنعي إليه حجر، فاطلق حبوته، وقام وقد غلبه النحيب: قال نافع
لبصري صالمها خبيب وحجر، ومها فاضالن، وكان احلسن ا: وسئل حممد بن سريين عن الركعتني عند القتل، فقال

  .يعظم قتل حجر وأصحابه
اللهم إن : وملا بلغ الربيع بن زياد احلارثي، وكان عامالً ملعاوية على خراسان، قتل حجر، دعا اهللا عز وجل وقال

  .كان للربيع عندك خري فاقبضه إليك وعجل، فلم يربح من جملسه حىت مات
مخسني، وقربه مشهور بعذراء وكان جماب وكان حجر يف ألفني ومخسمائة من العطاء، وكان قتله سنة إحدى و

  .الدعوة
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  حجر بن العنبس

يكىن أبا السكن، أدرك اجلاهلية، وشرب فيها : ابن قيس، أبو العنبس الكويف، وقيل: ب د ع حجر بن العنبس وقيل
علي بن أيب طالب، وائل بن حجر،  الدم، ومل ير النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولكنه آمن به يف حياته، وروايته عن

  .وشهد مع علي اجلمل وصفني
خطب أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما فاطمة إىل النيب صلى اهللا عليه : وروى عنه موسى بن قيس احلضرمي، قال
  .؟" هل لك يا علي : " وسلم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .على أن حتسن صحبتها: حجر بن قيس وزاد: فقال ورواه عبد اهللا بن داود اخلرييب عن موسى بن قيس،
  .أخرجه الثالثة

  حجر والد خمشي

  .س حجر، والد خمشي، كذا ذكره عبدان، وإمنا هو حجري مصغراً، وقد أوردوه فيه
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً



  حجر بن النعمان

وفد . ية بن احلارث األكربس حجر بن النعمان بن عمرو بن عرفجة بن العاتك بن امرئ القيس بن ذهل بن معاو
  .إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، وكان ابنه الصلت بن حجر يف ألفني ومخسمائة من العطاء، قاله ابن شاهني

  .أخرجه أبو موسى

  حجر بن يزيد

: س حجر بن يزيد بن سلمة بن مرة بن حجر بن عدي بن ربيعة بن معاوية األكرمني الكندي، وهو الذي يقال له
  .ر الشر، وإمنا قيل له ذلك ألنه كان شريراً، وكان حجر بن عدي األدبر خرياً ففصلوا بينهما بذلكحج

وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان أحد الشهود يف التحكيم، وكان مع علي، وواله معاوية إرمينية، وكان 
  .تغضب له كندة، وغضبت له مهدان ابنه عائذ شريفاً، وهو الذي لطم عبد الرمحن بن حممد بن األشعث، فلم

  .أخرجه أبو موسى، عن ابن شاهني وكذلك نسبه الكليب أيضاً

  احلجن

احلجن، آخره نون، هو ابن املرقع بن سعد بن عبد احلارث بن احلارث بن عبد احلارث، األزدي الغامدي، وفد إىل 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم وأسلم

  .قاله هشام الكليب

  ابحجري بن أيب إه

ب حجري، بضم احلاء، تصغري حجر، هو حجري بن أيب إهاب التميمي، حليف بين نوفل، له صحبة، روت عنه مارية 
  .موالته خرب زيد بن عمرو بن نفيل

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  حجري بن بيان

و قزعة أنه روى عنه أب. ذكر يف الصحابة، وال يصح: يعد يف أهل العراق، قال ابن منده. ب د ع حجري بن بيان
أخرجه . بالياء" وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله : " قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .الثالثة

  حجري بن أيب حجري

روى عنه ابنه خمشي أنه . من ربيعة بن نزار: إنه حنفي، وقيل: ب د ع حجري بن أيب حجري، أبو خمشي اهلاليل، وقيل
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة : " ى اهللا عليه وسلم خيطب يف حجة الوداع، فقالرأى النيب صل



  " .يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا 
  .أخرجه الثالثة

  حجرية

روى عنه ابنه يزيد، وال تعرف له رؤية وال صحبة، أخرجه احلسن : د حجرية، بزيادة هاء، أبو يزيد، قال ابن منده
نعمتان : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ان وغريه يف الصحابة، روى يزيد بن حجرية، عن أبيه، قالبن سفي

  " .الصحة، والفراغ : مغبون فيهما كثري من الناس
  .أخرجه ابن منده

  باب احلال والدال

  حدرجان بن مالك

  .د ع حدرجان بن مالك، تقدم ذكره مع ذكر أخيه
  .عيم خمتصراًأخرجه ابن منده، وأبو ن

  حدرد بن أيب حدرد

ب د ع حدرد بن أيب حدردر، وامسه سالمة بن عمري بن أيب سالمة بن سعد بن مسآب بن احلارث بن عنبس بن 
  .أبا خراش: هوازن بن أسلم بن أفصى بن حارثة األسلمي، يكىن

 الوليد، عن عمران بن روى جندل بن والق، عن حيىي بن يعلى األسلمي، عن سعيد بن مقالص، عن الوليد بن أيب
  " .هجرة الرجل أخاه سنة كسفك دمه : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: أيب أنس، عن حدرد األسلمي

  .رواه عباد بن يعقوب، عن حيىي بن يعلى، عن عمران بن أيب سفيان، عن أيب خراش
ران، عن أيب خراش السلمي، عن النيب صلى ورواه ابن وهب واملقربي، عن حيوة، عن الوليد بن أيب الوليد، عن عم

  .اهللا عليه وسلم مثله
  .أخرجه الثالثة

  حدير

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث : له ذكر يف الصحابة، روى ابن رواد عن نافع عن ابن عمري. د ع حدير
  .حدير، وذكر احلديث: جيشاً، فيهم رجل يقال له

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  حدير أفو فوزة



  .األسلمي: أبو فروة السلمي، وقيل: وقيل. د ع حدير أبو فوزة
حدثين أخ يل، يقال : له صحبة، روى عنه العالء بن احلارث وبشري موىل معاوية، حدث عثمان بن أيب العاتكة، قال

قال " شهرنا هذا الداخل اللهم بارك لنا يف : " زياد، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رأى اهلالل، قال: له
وتواىل على الدعاء ستة من الصحابة أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم مسعوه منه، والسابع صاحب الفرس : زياد

  .اجلرور والرمح الثقيل أبو فوزة السلمي
مسعت عشرة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، : ورواه أبو عمر واألزدي، عن بشري موىل معاوية قال

  .حدير أبو فوزة، كانوا إذا رأوا اهلالل دعوا هبذا الدعاء: دهمأح
وروي يف ذكره، عن أيب الدرداء ما أخربنا به أبو حممد القاسم بن علي بن احلسن الدمشقي احلافظ، أخربنا زاهر بن 

احلسن الكارزي،  طاهر إجازة، أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي، أخربنا أبو
حدثت أن أبا الدرداء : مسعت ابن علي حيدث، عن اجلريري، قال: أخربنا علي بن عبد العزيز، عن أيب عبيد، قال

انطلق فإذا رأيت رجالً يسري من القوم حجر فادفعها إليه، : ترك الغزو سنة، فأعطى رجالً صرة فيها دراهم، فقال
اللهم، إنك مل تنس حديراً، فاجعل حديراً ال ينساك، فأخرب أبا : وقالفرفع رأسه إىل السماء : ففعل، قال: قال

  .ويل النعمة رهبا: الدرداء، فقال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  باب احلاء والذال املعجمة

  حذيفة األزدي

  .ذكره البغوي وغريه يف الصحابة. س حذيفة األزدي
: يب اخلري، عن جنادة األزدي، عن حذيفة األزدي، قالروى عبد احلميد بن جعفر، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أ

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع مثانية نفر من األزد، أنا ثامنهم، يوم اجلمعة، وحنن صيام، فدعانا إىل طعام 
. ال: قلنا: ؟ قال" أصمتم أمس : " يا رسول اهللا، حنن صيام، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عنده، قلت

  " .فأفطروا : " ال، قال: ؟ قلنا" فتصومون غداً : " قال
رواه حممد بن إسحاق، عن يزيد؛ فقدم جنادة على حذيفة، جعل جنادة صحابياً، وحذيفة راوياً، وكذلك رواه 

  .الليث بن سعد، وهو األصح
ويرد الكالم عليه يف حذيفة البارقي، : أخرجه أبو موسى مستدركاً على ابن منده، وقد أخرجه ابن منده، فقال

  .حذيفة البارقي، إن شاء اهللا تعاىل

  حذيفة بن أسيد

  .ب د ع حذيفة بن أسيد بن خالد بن األغوز بن واقعة بن حرام بن غفار بن مليل، أبو سرحية الغفاري
يل، بايع حتت الشجرة، ونزل الكوفة وتويف هبا، وصلى عليه زيد بن أرقم، وكرب عليه أربعاً؛ روى عنه أبو الطف

  .والشعيب، والربيع بن عميلة، وحبيب بن محاز، وهو بكنيته أشهر، ويرد يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل



حدثنا : أخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران الفقيه الشافعي، وغريه، قالوا بإسنادهم إىل حممد بن عيسى بن سورة قال
أشرف علينا : ، عن أيب الطفيل، عن حذيفة بن أسيد، قالبندار، أخربنا عبد الرمحن، أخربنا سفيان، عن فرات القزاز

ال تقوم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عرفة، وحنن نتذاكر الساعة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
خسف : طلوع الشمس من مغرهبا، ويأجوج ومأجوج، والدابة، وثالثة خسوف: الساعة حىت تروا عشر آيات

باملغرب، وخسف جبزيرة العرب، ونار خترج من قعر عدن، تسوق الناس أو حتشر الناس، فتبيت  باملشرق، وخسف
  " .معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا 

  .أخرجه الثالثة
  .أغوس، بالسني: بالغني املعجمة، والزاي؛ قاله األمري أبو نصر، وقيل: أغوز

  حذيفة بن أوس

  .عند أوالدهس حذيفة بن أوس، له عقب، وله نسخة 
أخربنا احلافظ أبو موسى كتابة، أخربنا أبو بكر بن احلارث إذناً، أخربنا أبو أمحد املقري؛ أخربنا أبو حفص بن 

شاهني، أخربنا حممد بن سليمان احلراين، أخربنا عبد اهللا بن حممد بن يوسف العبدي، أخربنا عبد اهللا بن أبان بن 
: بان بن عثمان، عن أبيه عثمان بن حذيفة، عن جده حذيفة بن أوس، قالحدثين أ: عثمان بن حذيفة بن أوس، قال

احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالك به، وفضلين على كثري : من رأى مبتلى فقال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .دة أحاديثوله هبذا اإلسناد ع" . من خلقه تفضيالً، وإال عافاه اهللا من ذلك البالء، كائناً ما كان 

  .أخرجه أبو موسى

  حذيفة البارقي

د ع حذيفة البارقي، له ذكر فيمن أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، حيدث عن جنادة األزدي، حيدث عنه أبو اخلري 
  .اليزين

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً
 أول الباب، ظناً منه أن األزدي قد أخرج أبو موسى حذيفة األزدي مستدركاً على ابن منده، وقد ذكرناه يف: قلت

األوس، واخلزرج، : غري البارقي، وليس كذلك فإن األزد شعب عظيم، يشتمل على عدة قبائل وبطون كثرية، منها
وخزاعة، وأسلم، وبارق، والعتيك، وغريها؛ فأما بارق فامسه سعد، وهو ابن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر بن 

بة بن مازن بن األزد، فبان هبذا السيق أن كل بارقي أزدي، ويف سبب تسميته ببارقي حارثة بن امرئ القيس بن ثعل
  .أقوال، ال حاجة إىل ذكرها

ورواه ابن إسحاق، فقدم جنادة على حذيفة، جعل جنادة : مث إن أبا موسى قد حكم على نفسه بأهنما واحد بقوله
وهكذا ذكر ابن منده . و األصح؛ هذا كالم أيب موسىصحابياً، وحذيفة راوياً عنه، وكذا رواه الليث بن سعد، وه

حذيفة يروي عن جنادة، وأبو اخلري يروي عن حذيفة البارقي، وهو أيضاً جنادة بن أيب أمية : يف ترمجة البارقي
إنه يروي : األزدي الذي تقدم يف جنادة، وحديثه أيضاً يف صوم يوم اجلمعة وحده؛ فظهر به أن هذا جنادة الذي قيل

إن حذيفة يروي عنه، وهو الصحيح، وجناد بن أيب أمية األزدي، واحد، وأن حذيفة األزدي : ذيفة، وقيلعن ح
  .ليس الستدراكه على ابن منده وجه، ألنه قد ذكره وترمجه بالبارقي، واهللا أعلم



  حذيفة بن عبيد املرادي

  .جلاهلية، وال يعرفله ذكر يف قضاء عمر، وشهد فتح مصر، وأدرك ا. د ع حذيفة بن عبيد املرادي
  .ذكره ابن منده وأبو نعيم، عن أيب سعيد بن يونس بن عبد األعلى

  حذيفة القلعاين

ال أعرفه بأكثر من أن أبا بكر الصديق عزل عكرمة بن أيب جهل عن : ب حذيفة القلعاين، أخرجه أبو عمر، وقال
  .والياً عليها إىل أن تويف أبو بكر عمان، وسريه إىل اليمن، واستعمل على عمان حذيفة القلعاين، فلم يزل

أخرجه أبو عمر، وضبطه فيما رأينا من النسخ، وهي يف غاية الصحة بالقاف والالم والعني، وأنا أشك فيه، وذكره 
وله يف قتال الفرس آثار كثرية، واستعمله . حذيفة بن حمصن الغلفاين، بالغني املعجمة والالم والفاء: الطربي فقال
  .مةعمر على اليما

  حذيفة بن اليمان

حسيل، بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة، بن : ب د ع حذيفة بن اليمان، وهو حذيفة بن حسل، ويقال
احلارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، أبو عبد اهللا العبسي، واليمان لقب حسل بن 

ا قيل له ذلك ألنه أصاب دماً يف قومه، فهرب إىل املدينة، هو لقب جروة بن احلارث، وإمن: وقال ابن الكليب. جابر
  .وحالف بين عبد األشهل من األنصار، فسماه قومه اليمان؛ ألنه حالف األنصار، وهم من اليمن

روى عنه ابنه أبو عبيدة، وعمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب طالب، وقيس بن أيب حازم، وأبو وائل، وزيد بن وهب، 
  .وغريهم
ىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فخريه بني اهلجرة والنصرة، فاختار النصرة، وشهد مع النيب صلى اهللا عليه وهاجر إ

  .وسلم أحداً وقتل أبوه هبا، ويذكر عند امسه
وحذيفة صاحب سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنافقني، مل يعلمهم أحد إال حذيفة؛ أعلمه هبم رسول اهللا 

قال . ال أذكره: من هو؟ قال: نعم، واحد، قال: أيف عمايل أحد من املنافقني؟ قال: وسلم، وسأله عمرصلى اهللا عليه 
فعزله، كأمنا دل عليه، وكان عمر إذا مات يسأل عن حذيفة، فإن حضر الصالة عليه صلى عليه عمر، وإن : حذيفة

  .مل حيضر حذيفة الصالة عليه مل حيضر عمر
فلما قتل النعمان بن مقرن أمري ذلك اجليش أخذ الراية؛ وكان فتح مهذان، والري، وشهد حذيفة احلرب بنهاوند، 

  .والدينور على يده، وشهد فتح اجلزيرة، ونزل نصيبني، وتزوج فيها
وكان يسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الشر ليتجنبه، وأرسله النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة األحزاب سرية 

: ، ومل يشهد بدراً؛ ألن املشركني أخذوا عليه امليثاق ال يقاتلهم، فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلمليأتيه خبرب الكفار
  " .بل نفي هلم، ونستعني اهللا عليهم : هل يقاتل أم ال؟ فقال
  .أن يعرض عليك اخلري والشر، ال تدري أيهما تركب: أي الفنت أشد؟ قال: وسأل رجل حذيفة

بن أمحد بن علي وغريه، قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي، أخربنا هناد، أخربنا أبو  أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا



حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثني، قد : معاوية، عن األعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة، قال
ل القرآن فعلموا من القرآن رأيت أحدمها وأنا أنتظر اآلخر؛ حدثنا أن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال، مث نز

ينام الرجل النومة، فتقبض األمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل : وعلموا من السنة، مث حدثنا عن رفع األمانة فقال
الوكت، مث ينام نومة، فتقبض األمانة فيظل أثرها مثل أثر اجملل، كجمر دحرجته على رجلك فنفطت فتراه منترباً 

فيصبح الناس فيتبايعون ال يكاد أحد يؤدي األمانة، حىت : ة فدحرجها على رجله، قالوليس فيه شيء، مث أخذ حصا
ما أجلده وأظرفه وأعقله، وما يف قلبه مثقال حبة من خردل : إن يف بين فالن رجالً أميناً، وحىت يقال للرجل: يقال

نه علي دينه، ولئن كان يهودياً ولقد أتى علي زمان ما أبايل أيكم بايعت، لئن كان مسلماً لريد: قال. من إميان
  .ونصرانياً لريدنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت ألبايع إال فالناً وفالناً

متنوا، فتمنوا ملء البيت الذي كانوا فيه ماالً : روى زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن اخلطاب قال ألصحاب
االً مثل أيب عبيدة، ومعاذ بن جبل، وحذيفة بن اليمان، لكين أمتىن رج: وجواهر ينفقوهنا يف سبيل اهللا، فقال عمر

انظر ما يصنع، فقسمه، مث بعث مبال إىل : فأستعملهم يف طاعة اهللا عز وجل، مث بعث مبال إىل أيب عبيدة، وقال
  .فقسمه، فقال عمر قد قلت لكم: انظر ما يصنع، قال: حذيفة، وقال

ما : ما يبكيك؟ فقال: جزع جزعاً شديداً وبكى بكاء كثرياً، فقيلملا نزل حبذيفة املوت : وقال ليث بن أيب سليم
ملا حضره : أبكي أسفاً على الدنيا، بل املوت أحب إيل، ولكين ال أدري عالم أقدم، على رضى أم على سخط؟ وقيل

  .هذه آخر ساعة من الدنيا، اللهم، إنك تعلم أين أحبك، فبارك يل يف لقائك مث مات: املوت قال
  .ه بعد قتل عثمان بأربعني ليلة، سنة ست وثالثنيوكان موت

وقد بعثت فالناً وأمرته بكذا، فلما استعمل حذيفة : كان عمر إذا استعمل عامالً كتب عهده: وقال حممد بن سريين
أن امسعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم، فلما قدم املدائن استقبله الدهاقني، فلما قرأ : على املدائن كتب يف عهده

أسألكم طعاماً آكله وعلف محاري ما دمت فيكم، فأقام فيهم، مث كتب إليه عمر : سلنا ما شئت، قال: عهده، قالوا
ليقدم عليه، فلما بلغ عمر قدومه كمن له على الطريق، فلما رآه عمر على احلال اليت خرج من عنده عليها، أتاه 

  .أنت أخي وأنا أخوك: فالتزمه، وقال
  .أخرجه ثالثلتهم

  :يبهغر

يقال جملت يده متجل جمالً، وجملت متجل : واجملل. أصله، وتفتح اجليم وتكسر: األصل، وجذر كل شيء: اجلذر
. املنتفط املرتفع، وكل شيء رفع شيئاً فقد نربه: املنترب. جمالً، إذا ثخن جلدها وتعجر حىت يظل أثرها مثل أثر اجملل

قد وكت، : وقيل لليسر إذا وقعت فيه نكتة من اإلرطاباألثر اليسري، ومجعه وكت، بالتسكني، : والوكتة
  .بالتشديد

  حذمي بن عمرو السعدي

  .من بين سعد بن عمرو بن متيم، سكن البصرة قاله أبو عمر. ب د ع حذمي بن عمر السعدي
  .حذمي بن عمرو السعدي، ومل يذكرا أنه من سعد بن عمرو: وأما ابن منده، وأبو نعيم، فقاال

حدثين أيب، أخربنا علي بن حبر، أخربنا : ر بن أيب حبة بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، قالأخربنا أبو ياس



أنه : جرير بن عبد احلميد، عن مغرية، عن موسى بن زياد بن حذمي السعدي، عن أبيه، عن جده حذمي بن عمرو
كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام أال إن دماء: " شهد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع، وهو يقول

  " .اللهم، هنم : ، قالوا" كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا؛ أال هل بلغت 
  .أخرجه الثالثة

  باب احلاء والراء

  احلر بن خضرامة

  .اهاحلارث، وقد ذكرن: ذكره ابن شاهني حكاية، ويف رواية الدارقطين أنه: س احلر بن خضرامة قال أبو موسى

  احلر بن قيس

ب د ع احلر بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة بن 
حصن بن بدر بن حذيفة، وهو خطأ، والصواب ما ذكرناه، : وقد نسبه ابن منده وأبو نعيم، فقاال. ذبيان الفزاري

  .وهو ابن أخي عيينة بن حصن
  .قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرجعه من تبوكوهو أحد الوفد الذين 

وهو الذي خالف ابن عباس يف صاحب موسى الذي سأله السبيل إىل لقائه، من رواية الزهري، عن عبد اهللا بن عبد 
 إن متاريت أنا: هو اخلضر، إذ مر هبما أيب بن كعب، فناداه ابن عباس، فقال: اهللا، عن ابن عباس، قال ابن عباس

وصاحيب هذا يف صاحب موسى الذي سأل السبيل إىل لقيه، فهل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر 
بينا رسول اهللا موسى عليه السالم يف مأل من بين : " نعم، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: شأنه؟ قال

  .وذكر احلديث" . ال : هل تعلم أحد أعلم منك؟ قال: إسرائيل إذ قام إليه رجل، فقال
  .إن الذي خالف ابن عباس هو نوف البكايل: وقيل

: أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن علي بن سويدة التكرييت، بإسناده إىل أيب احلسن علي بن أمحد بن متويه الواحدي قال
نا الشافعي، أخربنا أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن احلريي، أخربنا حممد بن يعقوب األموي، أخربنا الربيع، أخرب

إن نوفاً البكايل يزعم أن موسى : قلت البن عباس: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبري، قال
خطبنا رسول اهللا صلى : كذب عدو اهللا؛ أخربين أيب بن كعب، قال: صاحب اخلضر ليس مبوسى بين إسرائيل، قال

أنا، فعتب : أي الناس أعلم؟ فقال: الم قام خطيباً يف بين إسرائيل، فسئلإن موسى عليه الس: " اهللا عليه وسلم فقال
  .وذكر احلديث" . اهللا عز وجل عليه؛ إذ مل يرد العلم إليه 

  .وكان احلر من جلساء عمر بن اخلطاب، فاستأذن لعمه عيينة بن حصن
نا حممد بن مكي، أخربنا حممد بن أخرب: أخربنا أبو حممد بن سويدة أيضاً بإسناده إىل أيب احلسن الواحدي، قال

يوسف، أخربنا حممد بن إمساعيل، أخربنا أبو اليمان، أخربنا شعيب، عن الزهري، أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن 
قدم عيينة بن حصن، فنزل على ابن أخيهاحلر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم : عتبة، عن ابن عباس، قال

يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الرجل؛ فاستأذن يل عليه، فاستأذن احلر لعيينة، فأذن له : أخيهعمر، فقال عيينة البن 
ها ابن اخلطاب، واهللا ما تعطينا اجلزيل، وال حتكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حىت هم أن : عمر، فلما دخل عليه قال



خذ العفو وأمر بالعرف : " صلى اهللا عليه وسلم يا أمري املؤمنني، إن اهللا عز وجل قال لنبيه: يوقع به؛ فقال له احلر
فواهللا ما جاوزها عمر حني تالها عليه، وكان وقافاً عند كتاب : وإن هذا من اجلاهلني، قال" وأعرض عن اجلاهلني 

  .اهللا
قال أنا وأنتم كما : كان للحر ابن شيعي، وابنة حرورية، وامرأة معتزلة، وأخت مرجئة، فقال هلم احلر: قال الغاليب
  .أي أهواء خمتلفة" وأنا منا الصاحلون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً : " اهللا تعاىل

  .أخرجه الثالثة

  احلر بن مالك

شهد أحداً، قاله الطربي باحلاء املهملة، . ب س احلر بن مالك بن عامر بن حذيفة بن عامر بن عمرو بن جحجىب
  .مالك، باجليم والزاي واهلمزة، وقد تقدم يف جزء وأنا أحسبه األول، يعين جزء بن: قال ابن ماكوال

احلر بن مالك، شهد : ذكره الطربي: أخرجه أبو موسى، عن ابن شاهني، باحلاء والراء، وأخرجه أبو عمر، وقال
  .وقد ذكرناه يف جزء. أحداً

  حراش بن أمية الكعيب

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوضع يف رأيت ر: س حراس بن أمية الكعيب، روى عنه ابنه عبد اهللا بن حراش، قال
  .وادي حمسر

وأورده ابن أيب حامت يف باب : ذكره ابن طرخان يف باب احلاء يعين املهملة، قال: أخرجه أبو موسى يف احلاء، وقال
  .اخلاء املعجمة

  حرام بن عوف البلوي

، قاله، ابن ماكوال عن ابن حرام بن عوف البلوي، رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، شهد فتح مصر
  .ما علمت له رواية: يونس، وقال

  حرام بن أيب كعب األنصاري

هو الذي صلى خلف معاذ بن جبل صالة العتمة، ففارق : حزم، قيل: ب س حرام بن أيب كعب األنصاري ويقال
أفتان أنت يا معاذ : " ملعاذ اجلماعة، وأمت لنفسه، فشكا بعضهم بعضاً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا

.! "  
. حزم: ورواه عبد الرمحن بن جابر عن أبيه، فقال. حرام بن أيب كعب: رواه عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، فقال

  .سليم: وقال غريمها
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  حرام بن معاوية



قال رسول اهللا صلى : بن معاوية، قال س حرام بن معاوية، ذكره عبدان، روى معمر، عن زيد بن رفيع، عن حرام
من ويل من السلطان ففتح بابه لذي احلاجة والفاقة والفقر، فتح اهللا له أبواب السماء حلاجته : " اهللا عليه وسلم

  " .وفاقته، ومن أغلق بابه دون ذوي احلاجة والفقر والفاقة، أغلق اهللا أبواب السماء دون حاجته وفقره 
روى عن : هذا االسم يف كتاب عبدان بالزاي، وقال ابن أيب حامت يف باب حرام بن معاوية: أخرجه أبو موسى، وقال

حرام بن معاوية هو حرام بن : عن حزام، يعين بالزاي، وقال اخلطيب: وقيل: النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسالً، قال
  .حكيم الدمشقي

  حرام بن ملحان

الد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن ب د ع حرام بن ملحان، واسم ملحان مالك بن خ
  .النجار األنصاري النجاري، مث من بين عدي بن النجار، خال أنس بن مالك

ملا طعن : روى مثامة بن عبد اهللا بن أنس أن حرام بن ملحان، وهو خال أنس. شهد بدراً وأحداً، وقتل يوم بئر معونة
  .فزت ورب الكعبة: على وجهه ورأسه، وقال يوم بئر معونة أخذ من دمه، فنضحه

أخربنا أبو حممد بن أيب القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا الدمشقي كتابة، أخربنا عبد الرمحن بن أيب احلسن بن 
إبراهيم أبو حممد، أخربنا أبو الفرج سهل بن بشر بن أمحد بن سعيد، أخربنا أبو بكر خليل بن هبة اهللا بن خليل، 

د الوهاب بن احلسن الكاليب، أخربنا أمحد بن احلسني بن طالب، أخربنا العباس بن الوليد بن صبح، أخربنا أخربنا عب
بعث : أن أنس بن مالك حدثه، قال: أبو مسهر، أخربنا ابن مساعة، أخربنا األوزاعي، حدثين إسحاق بن عبد اهللا

: لما دنوا منه قال رجل من األنصار، يقال له حرامرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبعني رجالً إىل عامر الكاليب ف
إين رسول رسول اهللا إليكم، : مكانكم حىت آتيكم باخلرب، فانطلق حىت أشفي عليهم من شرف الوادي، فنادى

فأمنوين حىت آتيكم فأكلمكم، فأمنوه، فبينما هو يكلمهم أتاه رجل من خلفه فطعنه، فلما أحس حرام حرارة 
فكنا نقرأ فيما : رب الكعبة، فقتلوه، مث اقتصوا أثره حىت هجموا على أصحابه فقتلوهم، قالفزت و: السنان، قال

  .بلغوا إخواننا أن قد لقينا ربنا، فرضي عنه ورضينا عنه: نسخ
إن حرام بن ملحان ارتث يوم بئر معونة، فقال الضحاك بن سفيان الكاليب، وكان مسلماً يكتم إسالمه، : وقيل

  "الطويل : " هل لك يف رجل إن صح فنعم الراعي؟ فضمته إليه وعاجلته فسمعته، وهو يقول: المرأة من قومه
  وهل عامر إال عدو مداجن... أتت عامر ترجو اهلوادة بيننا 
  بأسيافنا يف عامر ونطاعن... إذا ما رجعنا مث مل تك وقعة 
  عشائرنا واملقربات الصوافن... فال ترجونا أن يقاتل بعدنا 

  .ذلك وثبوا عليه فقتلوه، واألول أصح فلما مسعوا
  .أخرجه الثالثة

  حرب بن حارث احملاريب

: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ب س ع حرب بن حارث احملاريب، روى عنه الربيع بن زياد، قال
  .وكان قد أتاهم من اليمن" قد أمرنا للنساء بورس 

  .أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم، وأبو موسى



  رب بن أيب حربح

ذكره عبدان، واختلف فيه، فروى عبدان عن أيب سعيد األشج، عن : س حرب بن أيب حرب، قال أبو موسى
ليس : " وكيع، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن أيب حرب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .على املسلمني عشور، إمنا العشور على اليهود والنصارى 
. أبو نعيم الفضل بن دكني، عن سفيان، عن عطاء، عن حرب بن عبيد اهللا، عن خاله، رجل من بكر بن وائلرواه 

  .عن عطاء، عن حرب بن هالل الثقفي، عن أيب أمية رجل من بين ثعلبة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال جرير
  .أخرجه أبو موسى

عليه؛ فإن البكري ورجالً من ثعلبة واحد، ألن ثعلبة هو ابن  إن كان حرب بن أيب حرب بكرياً فيكون متفقاً: قلت
عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل؛ وإمنا وقع االختالف يف الراوي عنه، وهو عطاء؛ فمنهم من جعله راوياً 

  .عن حرب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومنهم من جعله راوياً عن حرب، عن الصحايب وهو خاله أبو أمية

  رقوص بن زهري السعديح

إن اهلرمزان الفارسي، صاحب خوزستان، كفر ومنع ما قبله، : حرقوص بن زهري السعدي، ذكره الطربي، فقال
واستعان باألكراد، فكثف مجعه، فكتب سلمى ومن معه بذلك إىل عتبة بن غزوان، فكتب عتبة إىل عمر بن 

رقوص بن زهري السعدي، وكانت له صحبة من رسول اهللا اخلطاب، فكتب إليه عمر يأمر بقصده، وأمد املسلمني حب
صلى اهللا عليه وسلم، وأمره على القتال وعلى ما غلب عليه، فاقتتل املسلمون واهلرمزان، فاهنزم اهلرمزان، وفتح 

حرقوص سوق األهواز ونزل هبا، وله أثر كبري يف قتال اهلرمزان، وبقي حرقوص إىل أيام علي، وشهد معه صفني، مث 
ر من اخلوارج، ومن أشدهم على علي بن أيب طالب، وكان مع اخلوارج ملا قاتلهم علي، فقتل يومئذ سنة سبع صا

  .وثالثني

  حرملة بن إياس

حرملة بن إياس، جد صفية ودحيبة ابنيت عليبة، فرق البغوي بينه وبني حرملة بن عبد اهللا بن إياس، جد ضرغامة، 
حرملة : حرملة بن إياس العنربي، وقيل: ذكرومها، وقال أبو أمحد العسكريومجع احلافظ أبو نعيم وغريه بينهما و

  .بن عبد اهللا بن إياس من بين جمفر بن كعب من العنرب، مثل ابن منده وأيب نعيم وأيب عمر، وهو الصواب

  حرملة بن زيد األنصاري

عند رسول اهللا صلى اهللا عليه  كنت جالساً: د ع بن زيد األنصاري، أحد بين حارثة، روى عبد اهللا بن عمر، قال
يا رسول اهللا، اإلميان هاهنا، : وسلم إذ جاءه حرملة بن زيد األنصاري أحد بين حارثة، فجلس بني يديه، وقال

وأشار بيده إىل لسانه، والنفاق هاهنا، ووضع يده على صدره، وال نذكر اهللا إال قليالً، فسكت رسول اهللا صلى اهللا 
اللهم اجعل له لساناً : " رملة، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسان حرملة، وقالعليه وسلم، وردد ذلك ح

يا رسول اهللا، إن يل : ، فقال له حرملة" صادقاً وقلباً شاكراً وارزقه حيب وحب من أحبين، وصري أمره إىل خري 



جاءنا كما جئتنا استغفرنا له كما من : " إخواناً منافقني، وكنت رأساً فيهم، أفال أدلك عليهم، فقال رسول اهللا
  " .استغفرنا لك، ومن أصر على ذلك فاهللا أوىل به، وال خترف على أحد ستر 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حرملة بن عبد اهللا بن إياس

حرملة بن إياس التميمي العنربي، يعد يف البصريني، حديثه عن صفية : وقيل. ب د ع حرملة بن عبد اهللا بن إياس
  .حيبة ابنيت عليبة، عن أبيهما عليبة، عن جدمها، وروى عنه أيضاً ضرغامة بن عليبةود

حدثنا قرة بن خالد، حدثنا : أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر أبو الفضل، بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، قال
تيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أ: ضرغامة بن عليبة بن حرملة العنربي، عن أبيه عليبة، عن جده حرملة، قال

يف ركب من احلي، فصلى بنا صالة الصبح، فجعلت أنظر إىل الذي جبنيب، فما أكاد أعرفه من الغلس، فلما أردت 
اتق اهللا، وإذا كنت يف جملس فقمت عنهم، فسمعتهم يقولون ما : " أوصين يا رسول اهللا، قال: الرجوع، قلت

  " .لون ما تكره فال تأته يعجبك فائته، وإذا مسعتهم يقو
  .ورواه ابن مهدي، ومعاذ بن معاذ، عن قرة، مثله

إياس، وقد أزال أبو : إياس، وقال أبو موسى: أوس، وقال أبو عمر: أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده وأبا نعيم قاال
  .ه ابن منده وأبو موسىحرملة بن إياس؛ فجمع بني ما قال: حرملة بن عبد اهللا بن إياس، وقيل: عمر اللبس بقوله

  حرملة بن عمرو بن سنة األسلمي

  .ب د ع حرملة بن عمرو بن سنة األسلمي، والد عبد الرمحن بن حرملة
: كان يسكن ينبع، روى عبد الرمحن بن محرةل؛ عن حيىي بن هند بن حارثة األسلمي، عن حرملة بن عمرو، قال

: " يقول: ما يقول؟ قال:  عليه وسلم خيطب؛ فقلت لعميكنت مع عمي سنان بن سنة؛ فرأيت رسول اهللا صلى اهللا
  " .ارموا اجلمار مبثل حصى اخلذف 

وهيب بن الورد، والراوردي، وحيىي بن أيوب، وهلند والد حيىي بن : رواه عن عبد الرمحن بن حرملة مجاعة، منهم
  .هند هذا صحبة أيضاً؛ ونذكره يف موضعه، إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه الثالثة

  رملة املدجليح

  .ب س حرملة املدجلي، معدود يف الصحابة
أخربنا أبو بكر حممد بن عبيد اهللا بن احلارث كتابة، : أخربنا احلافظ أبو موسى حممد بن أيب بكر املديين إذناً، قال

د، أخربنا أخربنا أبو أمحد العطار املقري، حدثنا أبو حفص عمر بن شاهني، أخربنا عبد اهللا بن حممد، أخربنا ابن سع
سافر معه أسفاراً، : حرملة املدجلي أبو عبد اهللا، كان ينزل ينبع، مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى عنه، ويقولون

إن اهللا : " يا رسول اهللا، إنا حنب اهلجرة، وأرضنا أرفق بنا يف املعيشة، فقال: قلت: وروى عنه ابنه عبد اهللا أنه قال



  " .ا كنت ال يلتك من عملك شيئاً حيثم
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  حرملة بن مريطة

حرملة بن مريطقة من صاحلي الصحابة، وذكره الطربي : حرملة بن مريطة، ذكره سيف يف كتاب الفتوح، قال
فيمن كان مع عتبة بن غزوان بالبصرة، وسريه عتبة إىل قتال الفرس مبيسان ودستمسان، من خوزستان، وله صحبة 

 صلى اهللا عليه وسلم، وسري عتبة معه سلمى بن القني، وكان من املهاجرين أيضاً، كانا يف أربعة وهجرة إىل النيب
آالف من تيمم والرباب، فنزلوا اجلعرانة، ونعمان، وكالمها من نواحي العراق، وكان بإزائهما النوشجان والقيومان 

  .يف مجوع الفرس بالوركاء

  حرملة بن هوذة

الد بن ربيعة بن عمرو بن عامر، فارس الضحياء، فرس كانت له، وهو ابن ربيعة بن ب س حرملة بن هوذة، بن خ
ربيعة بن عامر، وفد إىل النيب صلى اهللا عليه : عامر بن صعصعة، وعمرو بن عامر هو أخو البكاء، واسم البكاء

ب رسول اهللا صلى اهللا وسلم هو وأخوه خالد، فأسلما؛ فسر هبما، ومها معدوان يف املؤلفة قلوهبم، وملا أسلما كت
  .عليه وسلم إىل خزاعة يبشرهم بإسالمهما

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  حريث بن حسان الشيباين

احلارث، وقد تقدم يف احلارث، وخربه هناك مذكور، وهو صاحب قيلة : ع ب س حريث بن حسان الشيباين، وقيل
  .رث أصحبنت خمرمة، وهو وافد بكر بن وائل، فال نطول بذكره، واحلا

  .أخرجه هاهنا أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى، وأخرجوه كلهم يف احلارث

  حريث بن زيد بن عبد ربه

شهد بدراً مع أخيه عبد . ع ب س حريث بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد من بين جشم بن احلارث بن اخلزرج
  .كذا نسبه أبو عمراهللا بن زيد الذي أري األذان، وشهد ايضاً أحداً يف قول مجيعهم، 

  .حريث بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد بن احلارث بن اخلزرج اخلزرجي: ونسبه أبو نعيم وأبو موسى، فقاال
واحلق معهما فإنه ليس من بين جشم بن احلارث بن اخلزرج، وإمنا هو من بين زيد بن احلارث، وكذلك نسبه : قلت

ثعلبة بن عبد ربه بن زيد، وافقه على هذا النسب هشام بن الكليب،  حريث بن زيد بن: ابن إسحاق أيضاً؛ فقال
  .واهللا أعلم

  .أخرجه أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى

  حريث بن زيد اخليل الطائي



حريث بن زيد اخليل الطائي، ويذكر نسبه عند أبيه، إن شاء اهللا تعاىل، شهد هو وأخوه مكنف بن زيد قتال الردة 
. احلارث: كان له ابنان مكنف وحريث، وقيل فيه: ال أبو عمر يف ترمجة أبيهما زيد اخليلمع خالد بن الوليد، ق

  .أسلما وصحبا النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهدا قتال الردة مع خالد، ومل يذكر أبو عمر هلما ترمجتني
  .أخرجه أبو علي الغساين

  حريث بن سلمة

روى . راء بن عبد األشهل األنصاري األوسي مث األشهليب حريث بن سلمة بن سالمة بن وقش بن زغبة بن زعو
  .عنه حممود بن لبيد

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  حريث أبو سلمى

د ع حريث أبو مسلى، راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يعد يف الشاميي، روى حديثه الوليد بن مسلم، عن 
حريث أيب سلمى، راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، عن أيب سالم األسود، عن 

ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، : بخ بخ خلمس، ما أثقلهن يف امليزان: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال
  " .وسبحان اهللا، واحلمد هللا، والولد الصاحل يتوىف فيحتسبه 

واه زيد بن حيىي بن عبيد، وإبراهيم بن عبد اهللا بن العالء بن زبر، عن ور. ورواه الليث بن سعد، عن الوليد، مثله
  .عبد اهللا بن العالء، عن أيب سالم، عن ثوبان، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حريث بن شيبان

احلارث بن حسان، : وقيل: كذا ذكره عبدان، قال: س حريث بن شيبان، وافد بكر بن شيبان، قال أبو موسى
  .وكالمها واحد

  .أخرجه أبو موسى
فأي ! هذا الذي نقله أبو موسى عن عبدان من أعجب األقوال وأغرهبا يف نسبه، ويف القبيلة اليت وفد منها: قلت

ومها واحد؛ فكيف يكونان واحداً وأحدمها : قبيلة هي بكر بن شيبان؟ فلو عكس لكان أقرب إىل الصحة، وقوله
ولعله قد رأى حريث من شيبان، فصحفها، وجعل ابناً ! ن، واآلخر حريث أو احلارث بن حسانحريث بن شيبا

  .عوض من، وهذا يقع مثله كثرياً

  حريث بن عمرو

والد عمرو وسعيد ابين . ب د ع حريث بن عمرو بن عثمان بن عبيد اهللا بن عمر بن خمزوم، القرشي املخزومي
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعا له حريث، لكلهم صحبة، محل ابنه عمراً إىل

: " روى حديثه عطاء بن السائب، عن عمرو بن حريث، عن أبيه حريث، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال



  " .الكمأة من املن، وماؤها شفاء للعني 
  .ورواه عبد امللك بن عمري، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد، وهو أصح

ن ابن منده وأبا نعيم جعال الترمجة حريث بن أيب حريث، مث نسبه أبو نعيم بعد ذلك، فرمبا يراه أخرجه الثالثة، إال أ
  .من يظنه غري هذا، وهو هو

  حريث بن عوف

  .حريث بن عوف، وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكره ابن منده وأبو نعيم يف ترمجة أخيه ضمرة بن عوف

  حريز بن شراحيل الكندي

. شراحيل الكندي، له صحبة، قال الوليد بن مسلم، عن عمرو بن قيس الكندي السكوين، عن حريز د ع حريز بن
عن عمرو بن قيس، عن حريز، عن رجل، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال أبو زرعة : وقال إمساعيل بن عياش

  .قول إمساعيل أصح: الدمشقي
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .قتل عام اخلازر سنة ست وستني: الراء، وآخره زاي، قاله ابن ماكوال، وقال بفتح احلاء، وكسر: حريز

  حريز أو أبو حريز

انتهيت إىل رسول اهللا صلى : " كذا روي على الشك، روى عنه أبو ليلى الكندي، قال. ب د ع حريز أو أبو حريز
  " .نة اهللا عليه وسلم، وهو خيطب مبىن، فوضعت يدي على رحله فإذا ميثرته جلد ضائ

  .جرير أو أبو جرير باجليم، واألول أصح: وقد أخرجه أبو مسعود يف األفراد، فقال
  .أخرجه الثالثة

  حريش

كنت مع أيب حني رجم ماعز، فلما أخذته احلجارة أرعدت، : روى حبيب بن خدرة عن احلريش قال. س حريش
  .سكفضمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسال علي من عرقه مثل ريح امل

  .أخرجه أبو موسى
قال ابن ماكوال، خدرة، بضم اخلاء املعجمة، وسكون الدال املهملة، وفتح الراء، وبعدها هاء، رجل من ولد حريش 

أنه كان مع أبيه حني رجم النيب صلى اهللا عليه وسلم ماعزاً، روى عنه أبو بكر بن عياش، وروى عنه ابن عيينة 
  .أبياتاً

  حريش بن هالل



  "الوافر : " ذكر له أبو متام الطائي أبياتاً يف احلماسة تدل على صحبته، وأوهلا. ل القريعيحريش بن هال
  حنيناً وهي دامية احلوامي... شهدن مع النيب مسومات 

  سنابكها على البلد احلرام... ووقعة خالد شهدت وحكت 
للجحاف بن حكيم السلمي، وقد  األبيات: فإن كان هذا الشعر صحيحاً، فهو صحايب ال شك فيه، وقال ابن هشام

  .ذكرناه يف اجليم
  باب احلاء والزاي//

  حزابة بن نعيم

عداده يف أهل فلسطني، أسلم عام تبوك، روى حديثه . ب د ع حزابة بن نعيم بن عمرو بن مالك بن الضبيب
: زابة، قالإسحاق بن سويد، عن معروف بن طريف بن معروف بن عمرو بن حزابة، عن أبيه، عن جده، عن أبيه ح

  " .أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بتبوك " 
  .أخرجه الثالثة، وهو باحلاء والزاي، والباء املوحدة، وآخرها هاء

  حزام بن خويلد

  .س حزام والد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، القرشي األسدي
بن يزيد الصدائي، عن أيب موسى موىل عمرو بن حريث، أورده عبدان بن حممد بإسناده، عن علي : قال أبو موسى

يا رسول اهللا، أصوم الدهر؟ : سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت: عن حكيم بن حزام، عن أبيه، قال
أما ألهلك : " يا رسول اهللا، أصوم الدهر؟ فقال: يا رسول اهللا، أصوم الدهر؟ فسكت، مث قلت: فسكت، مث قلت
رمضان والذي يليه، وصم األربعاء واخلميس، فإذا أنت قد صمت الدهر كله، وأفطرت الدهر عليك حق؟ صم 

  " .كله 
هذا خطأ، واحملفوظ ما رواه أبو نعيم، عن أيب موسى هارون بن سلمان الفراء، موىل : قال أبو موسى األصفهاين

  .وذكر حنوه"  صلى اهللا عليه وسلم أن أباه أخربه أنه سأل رسول اهللا: " عمرو بن حريث، عن مسلم بن عبيد اهللا
  .عن عبيد اهللا بن مسلم عن أبيه: وهكذا رواه واحد، عن هارون بن سلمان، إال أن بعضهم قال

  .أخرجه أبو موسى

  :حزم بن عبد

قال رسول اهللا : ذكره عبدان، عن موسى بن عبيدة، عن نافع بن مالك، عن حزم بن عبد قال. س حزم بن عبد
  " .السمع والطاعة هللا ز وجل، ولرسوله، ولوالة األمر : " خلتان على الناس: " لمصلى اهللا عليه وس
  .أخرجه أبو موسى

  .حزم بن عمرو



ابن عمرو اخلثعمي مدين، عن عبد : حزم بن عبد عمرو، ويقال: قال ابن أيب حامت: قال أبو موسى. حزم بن عمرو
هذا والذي : فعلى هذا الترمجان: مالك، قال أبو موسىاهللا بن عمرو بن العاص، روى عنه أبو سهل، وهو نافع بن 

  .يف الصحابة حزم بن عبد عمرو اخلثعمي: قبله لواحد، وهو تابعي، وقال ابن شاهني

  .حزم بن أيب كعب

أنه مر مبعاذ ابن جبل، وهو يؤم قومه : مدين، روى عنه عبد الرمحن بن جابر. حزم بن أيب كعب األنصاري. ب د ع
يا نيب اهللا، إن حزماً : قرأ بالبقرة، فانصرف، فأصبحوا، فأتى معاذ النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالبصالة املغرب، ف

يا نيب اهللا، مررت مبعاذ وقد افتتح سورة البقرة فصليت : ابتدع الليلة بدعة، ما أدري ما هي؟ فجاء حزم فقال
  " .لفك الضعيف والكبري وذا احلاجة يا معاذ، ال تكن فتاناً، فإن خ: " فأحسنت صاليت، مث انصرفت، فقال

أن معاذاً صلى بأصحابه فطول، فجاء فىت : ورواه عمرو بن دينار، وحمارب بن دثار، وأبو صاحل، وغريهم، عن جابر
  .وذكر احلديث، ومل يسموه، وقد تقدم يف حازم. من األنصار

  .أخرجه الثالثة

  .حزن بن أيب وهب

يذ بن عمران بن خمزوم القرشي املخزومي، جد سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن عا. ب د ع
  .حزن

كان من املهاجرين، ومن أشراف قريش يف اجلاهلية، وهو الذي أخذ احلجر األسود من الكعبة حني أرادت قريش 
، الذي رفع احلجر أبو وهب والد حزن، وهو الصحيح: تبين الكعبة، فنزا احلجر من يده حىت رجع مكانه، وقيل

هبرية ويزيد بنو أيب وهب، أخوة هبار بن األسود ألمه، أمهم مجيعاً فاختة بنت عامر بن قرط بن سلمة بن : وأخوته
  .قشري

أخربنا عمر بن حممد بن املعمر بن طربزد، أخربنا أبو القاسم بن احلصني، أخربنا أبو طالب حممد بن حممد بن غيالن، 
ىي املزكي، أخربنا أبو العباس السراج، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حي

كان اسم جدي حزناً، فقال له النيب صلى اهللا عليه : هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن املسيب، قال
لنعرف تلك  فإنا: قال سعيد. ال أغري امسي: ، قال" ال، بل أنت سهل : " حزن، قال: ؟ قال" ما امسك : " وسلم

  .وهذا حديث مشهور، عن سعيد بن املسيب. احلزونة فينا، ففي ولده سوء خلق
  .أخرجه الثالثة

: هو وابنه املسيب من مسلمة الفتح، واستشهد حزن يوم اليمامة، وقيل: وقد أنكر الزبريي مصعب هجرته، وقال
  .استشهد يوم بزاخة أول خالفة أيب بكر يف قتال أهل الردة

  .اء حتتها نقطتان وآخره ذال معجمةبالي: عايذ

  باب احلاء والسني

  .حسان بن ثابت



وامسه تيم . ب د ع حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار
أبو عبد الرمحن، : لابن ثعلبة بن اخلزرج، األنصاري اخلزرجي، مث من بين مالك بن النجار، يكىن أبا الوليد، وقي. اهللا
الفريعة بنت : أبو احلسام، ملناضلته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولتقطيعه أعراض املشركني، وأمه: وقيل

شاعر : خالد بن خنس بن لوذان بن عبدود بن زيد بن ثعلبة بن اخلزرج بن كعب بن ساعدة األنصاري، يقال له
كان واهللا كما قال فيه : شة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالترسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ووصفت عائ

  :الطويل: حسان
  .يلح مثل مصباح الدجى املتوقد... مىت يبد يف الداجي البهيم جبينه 
  .نظام حلق أو نكال مللحد... فمن كان أو من ذا يكون كأمحد 

قوم عليه قائماً، يفاخر عن رسول اهللا صلى اهللا وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينصب له منرباً يف املسجد، ي
  " .إن اهللا يؤيد حسان بروح القدس، ما نافح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " عليه وسلم، ورسول اهللا يقول

أبو سفيان ابن احلارث بن عبد : وروي أن الذين كانوا يهجون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مشركي قريش
  .عبد اهللا بن الزبعرى، وعمرو بن العاص، وضرار بن اخلطاباملطلب، و

إن أذن رسول اهللا صلى اهللا عليه : اهج القوم الذين يهجوننا، فقال: وقال قائل لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
رسول  ما مينع القوم الذين نصروا: مث قال" . إن علياً ليس عنده ما يراد من ذلك : " وسلم فعلت، فقال رسول اهللا

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأسيافهم أن ينصروه بألسنتهم؟
واهللا ما يسرين به مقول بني بصرى وصنعاء، قال رسول اهللا صلى : أنا هلا، وأخذ بطرف لسانه وقال: فقال حسان

ألسلنك يا رسول اهللا، : ؟ فقال" كيف هتجوهم وأنا منهم؟ وكيف هتجو أبا سفيان وهو ابن عمي : " اهللا عليه وسلم
  " .ائت أبا بكر فإنه أعلم بأنساب القوم منك : " منهم كما تسل الشعرة من العجني، فقال

كف عن فالنة وفالنة، واذكر فالنة : فكان ميضي إىل أيب بكر رضي اهللا عنه ليقفه على أنساهبم، فكان يقول له
  .عنه ابن أيب قحافةهذا شعر ما غاب : فجعل يهجوهم، فلما مسعت قريش شعر حسان قالوا. وفالنة

  :الطويل: فمن قول حسان يف أيب سفيان بن احلارث
  .بنو بنت خمزوم ووالدك العبد... وأن سنام اجملد من آل هاشم 
  .كرام ومل يقرب عجائزك اجملد... ومن ولدت أبناء زهرة منهم 
  .ولكن لئيم ال يقام له زند... ولست كعباس وال كابن أمه 

  .ومسراء مغموز إذا بلغ اجلهد... وأن امرأ كانت مسية أمه 
  .هذا شعر مل يغب عنه ابن أيب قحافة: فلما بلغ هذا الشعر أبا سفيان قال

فاطمة بنت عمرو بن عايذ بن عمران بن خمزوم، وهي أم أيب طالب، وعبد اهللا، والزبري، بين : يعين بقوله بنت خمزوم
هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن : زة وصفية، أمهماومن ولدت أبناء زهرة منهم، يعين مح: عبد املطلب، وقوله

نتيلة، امرأة من النمر بن قاسط، ومسية أم أيب : عباس وابن أمه، وهو ضرار بن عبد املطلب، أمهما: زهرة، وقوله
  .سفيان، ومسراء أم أبيه احلارث

وغريهم، فانتدب هلجو انتدب هلجو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املشركني من ذكرنا : قال ابن سريين
حسان، وكعب بن مالك، وعبد اهللا بن رواحة، فكان حسان وكعب يعارضاهنم، مثل : املشركني ثالثة من األنصار

قوهلم يف الوقائع واأليام واملآثر، ويذكرون مثالبهم، وكان عبد اهللا بن رواحة يعريهم بالكفر وبعبادة ما ال يسمع وال 



ليهم، وكان قول حسان وكعب أشد القول عليهم، فلما أسلموا وفقهوا كان قول ينفع، فكان قوله أهون القول ع
  .عبد اهللا أشد القول عليهم

يف ذلك شتم : وهنى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن إنشاد شيء من مناقضة األنصار ومشركي قريش، وقال
  .سالموقد هدم اهللا أمر اجلاهلية مبا جاء من اإل. احلي وامليت، وجتديد الضغائن

كان شاعر األنصار يف اجلاهلية، : فضل حسان الشعراء بثالث: وقال ابن دريد، عن أيب حامت، عن أيب عبيدة، قال
  .وشاعر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النبوة، وشاعر اليمن كلها يف اإلسالم

ثقيف، على أن أشعر أهل أمجعت العرب على أن أشعر أهل املدر أهل يثرب، مث عبد القيس، مث : وقال أبو عبيدة
  .املدر حسان

ألن هذا حسان كان من فحول . الشعر نكد يقوى يف الشر ويسهل، فإذا دخل يف اخلري يضعف: وقال األصمعي
  .الشعراء يف اجلاهلية، فلما جاء اإلسالم سقط شعره

يعين أن . عن الكذب يا ابن أخي، إن اإلسالم حيجز: ألن شعرك وهرم يا أبا احلسام، فقال للسائل: وقيل حلسان
  .اإلجادة يف الشعر هو اإلفراط يف الذي يقوله، وهو كذب مينع اإلسالم منه، فال جييء الشعر جيداً

أخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا الطربي الفقيه الشافعي بإسناده إىل أمحد بن علي بن املثىن 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلد الذين قالوا : ة، عن هشام، عن أبيهحدثنا حوثرة، أخربنا محاد بن سلم: قال

  .حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، ومحنة بنت جحش: لعائشة ما قالوا مثانني مثانني
إن عائشة كانت يف : وكان حسان ممن خاض يف اإلفك، فجلد فيه يف قوله بعضهم، وأنكر قوم ذلك، وقالوا

كيم بنت خالد بن العاص، وأم حكيم بنت عبد اهللا بن أيب ربيعة، فذكرتا حسان بن ثابت الطواف، ومعهما أم ح
: إين ألرجو أن يدخله اهللا اجلنة بذبه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بلسانه، أليس القائل: وسبتاه، فقالت عائشة

  :الوافر
  .لعرض حممد منكم وقاء... فإن أيب ووالده وعرضي 

  :الطويل: مل يقل شيئاً، ولكنه الذي يقول: أمل يقل فيك؟ فقالت: افترى عليها، فقالتاوبرأته من أن يكون 
  .وتصبح غرثى من حلوم الغوافل... حصان رزان ما تزن بريبة 

  .فال رفعت سوطي إىل أناملي... فإن كان ما قد قيل عين قلته 
  .النساء يف اآلطام يوم اخلندقوكان حسان من أجنب الناس حىت إن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعله مع 

حدثين حيىي بن عباد : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي البغدادي، بإسناده إىل يونس ين بكري، عن ابن إسحاق قال
كانت صفية بنت عبد املطلب يف فارع، حصن حسان بن ثابت، قالت وكان : بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه، قال

فمر بنا رجل : مع النساء والصبيان، حيث خندق النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت صفيةحسان بن ثابت معنا فيه، 
إن هذا اليهودي يطيف باحلصن كما ترى، وال آمنه أن يدل على : من يهود، فجعل يطيف باحلصن، قالت له صفية

يغفر : إليه فاقتله، قالعورتنا من وراءنا من يهود، وقد شغل عنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، فانزل 
فلما قال ذلك أخذت عموداً، ونزلت : قالت صفية. اهللا لك يا بنت عبد املطلب، لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا

ما يل : يا حسان، انزل فاسلبه، فقال: من احلصن إليه، فضربته بالعمود حىت قتله، مث رجعت إىل احلصن، فقلت
  .بسلبه من حاجة يا بنت عبد املطلب

يشهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم شيئاً من مشاهده جلنبه، ووهب له النيب صلى اهللا عليه وسلم جاريته سريين ومل 



  .أخت مارية، فأولدها عبد الرمحن بن حسان، فهو وإبراهيم ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابنا خالة
 بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا معاوية بن هشام، أخربنا أخربنا أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده، عن عبد اهللا

وحدثنا قبيصة، عن سفيان، عن ابن خثيم، عن عبد الرمحن بن مهران، : سفيان، عن عبد اهللا بن عثمان ح قال أيب
  .لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوارات القبور: عن عبد الرمحن بن حسان، عن أبيه، قال

سنة أربع ومخسني وهو ابن مائة : بل مات سنة مخسني، وقيل: بعني يف خالفة علي، وقيلوتويف حسان قبل األر
وعشرين سنة، مل خيتلفوا يف عمره وأنه عاش ستني سنة يف اجلاهلية، وستني يف اإلسالم، وكذلك عاش أبوه ثابت، 

رب أربعة تناسلوا من وجده املنذر، وأبو جده حرام، عاش كل واحد منهم مائة وعشرين سنة، وال يعرف يف الع
ذكر عند أيب عبد الرمحن عمر : صلب واحد، وعاش كل منهم مائة وعشرين سنة غريهم، قال سعيد بن عبد الرمحن

  .أبيه، وأجداده، فاستلقى على فراشه وضحك، فمات وهو ابن مثان وأربعني سنة
  .أخرجه الثالثة

  .حسان بن جابر

  .السلمي، شهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم الطائفابن أيب جابر : وقيل. حسان بن جابر. ب د ع
مسعت حسان بن أيب جابر : روى بقية بن الوليد، عن سعيد بن إبراهيم القرشي، عن أيب يوسف، شيخ شامي، قال

مرحباً باحملمرين : " كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الطائف فرأى قوماً قد محروا وصفروا، فقال: قال
  " .ين واملصفر

حدثنا حممد ابن مصفى، حدثنا بقية، : أخربنا حيىي بن حممود بن سعد الثقفي بإسناده عن أيب بكر بن أيب عاصم، قال
كنا مع رسول اهللا صلى : عن سعيد بن إبراهيم بن أيب العطوف احلراين، عن أيب يوسف، عن حسان بن أيب جابر قال

مرحباً باحملمرين : " حابه صفروا حلاهم، وآخرين قد محروها، فقالاهللا عليه وسلم يف الطواف، فرأى رجاالً من أص
  " .واملصفرين 

  .أخرجه الثالثة

  .حسان بن أيب حسان

  .قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد عبد القيس. د حسان بن أيب حسان العبدي
: قال ابن منده وهو أخرجه" . ألوعية هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن هذه ا: " روى عنه ابنه حيىي أنه قال

هذا وهم، والصواب ما رواه غري واحد، عن حيىي بن عبد اهللا بن احلارث، عن حيىي بن حسان، عن ابن الرسيم، عن 
  .كنت يف الوفد فذكره حنوه: أبيه، قال

  .حسان بن خوط

وائل إىل النيب صلى اهللا عليه كان شريفاً يف وقومه، وكان وافد بكر بن . ب حسان بن خوط، الذهلي مث البكري
  :الرجز: وسلم وله بنون مجاعة، وشهد اجلمل مع علي، وابنه بشر القائل



  .رسول بكر كلها إىل النيب... أنا ابن حسان بن خوط وأيب 
  .أخرجه أبو عمر

قيل قال بشر هذا الشعر يوم اجلمل، وكانت راية بكر مع أخيه احلارث بن حسان الذهلي، فقتل احلارث ف: قلت
  :فيه، الرجز

  .أنعى الرئيس احلارث بن حسان
  .أنا ابن حسان بن خوط: الرجز: األبيات، وقال أخوه بشر

  .األبيات

  .حسان بن أيب سنان

ذكره علي بن سعيد العسكري يف الصحابة، وروى عن احلسن بن عرفة عن عمر بن . س حسان بن أيب سنان
طالب العلم بني : " حلبطي، عن حسان ابن أيب سنان، قالحفص العبدي، عن اهليثم بن حكيم، عن أيب عاصم ا

  " .اجلهال كاحلي بني األموات 
  .حسان بن أيب سنان، روى عن احلسن: قال ابن أيب حامت

  .أخرجه أبو موسىمختصراً

  .حسان بن شداد

  .د ع حسان بن شداد بن شهاب بن زهري بن ربيعة بن أيب األسود التميمي الطهوي
وفدت أمي على : ، له وألمه صحبة، عداده يف أعراب البصرة، روى ابنه هنشل عنه أنه قالروى عنه ابنه هنشل

يا رسول اهللا، غين وفدت إليك لتدعو لبين هذا أن جيعل اهللا فيه الربكة، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت
  " .واجعله كبرياً طيباً اللهم، بارك هلما فيه، : " فمسح وجهه وقال. وأن جيعله كبرياً طيباً مباركاً

  .شداد بن زهري بن شهاب، واهللا أعلم: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وساق ابن منده نسبه كما ذكرنا والذي أعرفه

  .حسان بن عبد الرمحن

  .ذكره العسكري يف األفراد. س حسان بن عبد الرمحن الضبعي
ود الطيالسي، عن مهام، عن قتادة، عن روى علي بن سعيد، وهو العسكري، عن إسحاق بن وهب، عن أيب دا

لو اغتسلتم من املذي لكان أشد عليكم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حسان بن عبد الرمحن الضبعي قال
  .روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسالً، وعن ابن عمر: ذكره ابن أيب حامت فقال" . من احليض 

  .أخرجه أبو موسى

  .حسان بن قيس



  .يكىن أبا سود. حسان بن قيس ين أيب سود بن كلب بن عدي بن غدانة بن يربوع بن حنظلة التميمي الريبوعي
أبو سود بن أيب وكيع التميمي، ومل يسمه، ومساه ابن قانع ونسبه كما ذكرناه، ويرد : ذكره أبو عمر يف الكىن فقال

  .يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل أمت من هذا

  .حسحاس بن بكر

حسحاس بن بكر بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن األزد، نسبه ابن ماكوال وأورده ابن أيب س 
  .أبو الفيض بن احلسحاس بن بكر، وذكره ابن ماكوال أيضاً: حامت أيضاً، ومن ولده

صحبة، وروى  له: أخرجه أبو موسى، ومل يورد له حديثاً، وقد روى له ابن ماكوال بعد أن نسبه كما ذكرناه وقال
سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا : من لقي اهللا خبمس عويف من النار: " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  " .أكرب 

  .احلسحاس

أخربنا أبو موسى املديين كتابة، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا الفضل بن حممد بن سعيد، . ب س احلسحاس، آخر
 بن حممد بن جعفر، أخربنا أمحد بن علي بن اجلارود، أخربنا أبو حامت، أخربنا حيىي بن املغرية، اخربنا أخربنا عبد اهللا

زافر بن سليمان، عن أيب حيمد، عن يونس بن زهران، عن احلسحاس، وكانت له صحبة، عن النيب صلى اهللا عليه 
ان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب سبح: من لقي اهللا خبمس عويف من النار وأدخل اجلنة: " وسلم، قال

  " .وولد حمتسب 

  .هو بقية بن الوليد، هذا لفظ أيب موسى: أبو حيمد
يف " احلسحاس، رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال أبو عمر

ذكره غريه يف اخلاء املنقوطة، فإن كان كذلك فهو اخلشخاش غري احلديث، كذا ذكره ابن أيب حامت، و" سبحان اهللا 
  .وهو عندي وهم، ألن حديث ذاك غري حديث هذا: العنربي الذي باخلاء والشني املعجمات، قال أبو عمر

قد جعل أبو موسى احلسحاس ترمجتني، إحدامها األوىل اليت قبل هذه، ونسبه عن ابن ماكوال، والثانية هذه : قلت
سبحان اهللا، وروي لألول عن ابن ماكوال، ومل يذكر له حديثاً، وابن : حسحاس آخر، وروي للثاين حديث: وقال

ماكوال إمنا روى هذا احلديث يف الترمجة األوىل اليت رواها أبو موسى عنه، فجعل أبو موسى هذا الثاين راوياً 
وابن ماكوال روى احلديث يف األول الذي للحديث، وجعل األول فارغاً من احلديث، وأحال به على ابن ماكوال، 

  .نسبه، واهللا أعلم

  .حسل بن خارجة

أسلم يوم خيرب وشهد فتحها، وروى عن . حنبل: حسيل، وبعضهم يقول: ب حسل بن خارجة األشجعي، وقيل
  .أنه أعطى الفارس يومئذ ثالثة أسهم، وأعطى الراجل سهماً واحداً: النيب صلى اهللا عليه وسلم



  .مر خمتصراًأخرجه أبو ع
  .بكسر احلاء وآخره الم: حسل

  .حسل العامري

مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجته على رجل قد : من بين عامر بن لؤي، حديثه. د ع حسل العامري
  " .ائتنف العمل : " نعم، قال: ؟ قال" أسلم لك حجك : " فرغ من حجته، فقال له

  .احلسن بن علي

أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، القرشي اهلامشي، أبو حممد، سبط ب د ع احلسن بن علي بن 
النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأمه فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، سيدة نساء العاملني، وهو سيد شباب 

سلم احلسن، وعق عنه يوم سابعه، أهل اجلنة، ورحيانة النيب صلى اهللا عليه وسلم وشبيهه، مساه النيب صلى اهللا عليه و
  .وحلق شعره وأمر أن يتصدق بزنة شعره فضة، وهو خامس أهل الكساء

مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم احلسن، وكناه أبا حممد، ومل يكن يعرف هذا االسم يف : قال أبو أمحد العسكري
حلسن واحلسني حىت مسى هبما النيب صلى غن اهللا حجب اسم ا: اجلاهلية، وروي عن ابن األعرايب، عن املفضل، قال

ذاك حسن ساكن السني، وحسني بفتح : فاللذين باليمن؟ قال: فقلت له: اهللا عليه وسلم ابنيه احلسن واحلسني، قال
  :الوافر: احلاء وكسر السني، وال يعرف قبلهما إال اسم رملة يف بالد ضبة، قال ابن عنمة

  .غداة أضر باحلسن السبيل
  .سطام بن قيس الشيباينوعندها قتل ب

أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن علي األمني، أخربنا أبو الفضل حممد بن ناصر، أخربنا أبو طاهر بن أيب 
الصقر األنباري، أخربنا أبو الربكات أمحد بن عبد الواحد بن نظيف، حدثنا احلسن بن رشيق، أخربنا أبو بشر 

ولد احلسن بن علي بن أيب طالب، وأمه فاطمة بنت : د الرحيم الزهري يقولمسعت أبا بكر بن عب: الدواليب قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النصف من رمضان سنة ثالث من اهلجرة، وتويف باملدينة سنة تسع وأربعني، 

جرة سنتان بسنتني، وكان بني أحد واهل: ولد بعد أحد بسنة، وقيل: ولد للنصف من شعبان سنة ثالث، وقيل: وقيل
  .وستة أشهر ونصف

وحدثنا احلسن بن علي بن عفان، أخربنا معاوية بن هشام، أخربنا علي بن صاحل، عن مساك بن حرب، : قال الدواليب
خرياً : " يا رسول اهللا، رأيت كأن عضواً من أعضائك يف بييت، قال: قالت أم الفضل: عن قابوس بن املخارق قال

، فولدت احلسن فأرضعته بلنب قثم، قال علي بن أيب طالب رضي اهللا " عيه بلنب قثم رأيت، تلد فاطمة غالماً فترض
: مسيته حرباً، قال: ؟ قلت" أروين ابين، ما مسيتموه : " ملا ولد احلسن جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: عنه
أروين ابين، ما مسيتموه : " ه وسلم فقال، فلما ولد احلسني مسيناه حرباً، فجاء النيب صلى اهللا علي" بلى هو حسن " 
أروين : " فلما ولد الثالث جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال" . بل هو حسني : " مسيته حرباً، قال: ؟ قلت" 

شرب وشبري : مسيتهم بأمساء ولد هارون: " ، مث قال" بل هو حمسن : " مسيته حرباً، قال: ؟ قلت" ابين، ما مسيتموه 
  " .ومشرب 



روى عنه عائشة، والشعيب، وسويد بن غفلة، وشقيق بن سلمة، وهبرية بن يرمي،واملسيب بن جنبة، واألصبع بن 
  .نباتة، وأبو احلوراء، ومعاوية بن حديج، وإسحاق بن بشار، وحممد بن سريين، وغريهم

ن أيب عيسى حممد بن عيسى أخربنا أبو الفتح الكروخي بإسناده، ع: أخربنا أبو جعفر أمحد بن علي وغري واحد قالوا
قال احلسن : الترمذي، أخربنا قتيبة، أخربنا أبو األحوص، عن أيب إسحاق، عن يزيد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء قال

اللهم، أهدين فيمن هديت، وعافين : " علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمات أقوهلن يف الوتر: بن علي
يت، وبارك يل فيما أعطيت، وقين شر ما قضيت، فإنك تقضي وال يقضى عليك، فيمن عافيت، وتولين فيمن تول

  " .وإنه ال يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت 
أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن سكينة، أخربنا حممد بن علي السالمي، أخربنا ابن أب الصقر، أخربنا أبو الربكات 

بشر الدواليب، حدثنا حممد بن بشار، أخربنا حممد بن جعفر، أخربنا شعبة بن نظيف، أخربنا احلسن بن رشيق، أخربنا 
وحدثنا يوسف بن سعيد، أخربنا حجاج بن حممد، أخربنا شعبة، أخربنا يزيد بن أيب مرمي، عن أيب : ح قال أبو بشر
ول اهللا أين أذكر من رس: ما تذكر من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: قلت للحسن بن علي: احلوراء قال

يا رسول اهللا، ما كان : أخذت مترة من متر الصدقة، فتركتها يف فمي، فنزعها بلعاهبا، وجعلها يف متر الصدقة، فقيل
دع ما يريبك إىل ما ال يريبك، : " ، وكان يقول" إنا آل حممد ال حتل لنا الصدقة : " عليك من هذه التمرة؟ قال

  .وذكر حديث القنوت. وكان يعلمنا هذا الدعاء.  "فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة 
أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن عبد القاهر، أخربنا أبو حممد جعفر بن احلسني القاري، أخربنا عبيد اهللا بن عمر، 

ن أخربنا عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب، أخربنا موسى بن إسحاق، أخربنا خالد العمري، أخربنا سفيان الثوري، ع
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعت احلسن بن علي يقول: سعد بن طريف، عن عمري بن مأمون، قال

ستر : " ، أو قال" من صلى صالة الغداة فجلس فس مصاله حىت تطلع الشمس كان له حجاب من النار : " يقول
أيب غالب بن الطالية الوراق، أخربنا أبو  أخربنا عمر بن حممد بن طربزد، أخربنا أبو العباس أمحد بن" من النار 

القاسم عبد العزيز بن علي بن أمحد األمناطي، أخربنا أبو طاهر حممد بن عبد الرمحن املخلص، أخربنا عبد اهللا بن 
حممد البغوي، أخربنا داود بن رشيد، أخربنا مروان، أخربنا احلكم بن عبد الرمحن بن أيب نعم البجلي، عن أبيه، عن 

احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة إال ابين : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عيد اخلدري قالأيب س
  " .عيسى وحيىي بن زكرياء عليهما السالم : اخلالة

أخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا وغريه بإسنادهم إىل حممد بن عيسى بن سورة، أخربنا سفيان بن وكيع، وعبد بن محيد 
: ا خالد بن احلارث، أخربنا موسى بن يعقوب الربعي، عن عبد اهللا بن أيب بكر بن زيد بن املهاجر قالحدثن: قاال

طرقت النيب : أخربين أيب أسامة بن زيد قال: أخربين مسلم بن أيب سهل النبال، أخربين احلسن بن أسامة بن زيد قال
تمل علي شيء ال أدري ما هو، فلما فرغت من صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة يف بعض احلاجة، فخرج إيل وهو مش

هذان ابناي وابنا : " ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشفه فإذا حسن وحسني على وركيه، فقال: حاجيت قلت
  " .ابنيت، اللهم إين أحبهما فأحبهما، وأحب من حيبهما 

 األنصاري، وأخربنا األشعت، هو ابن وحدثنا حممد بن عيسى، حدثنا حممد بن بشار، وأخربنا حممد بن عبد اهللا: قال
إن ابين هذا سيد، يصلح : " عبد امللك، عن احلسن، عن أيب بكرة قال صعد النيب صلى اهللا عليه وسلم املنرب فقال

  " .اهللا به بني فئتني عظيمتني 
 عبد اهللا بن وأخربنا حممد، أخربنا احلسني بن حريث، أخربنا علي بن احلسني بن واقد، حدثين أيب، حدثين: قال



كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطبنا إذ جاء احلسن واحلسني، عليهما قميصان : مسعت أيب بريدة يقول: بريدة قال
: " أمحران، ميشيان ويعثران، فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املنرب، فحملهما ووضعهما بني يديه، مث قال

نظرت إىل هذين الصبيني ميشيان ويعثران، فلم أصرب حىت قطعت حديثي " " فتنة إمنا أموالكم وأوالدكم " صدق اهللا 
  " .ورفعتهما 

مل : وحدثنا حممد، أخربنا حممد بن حيىي، أخربنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: قال
  .يكن أشبه برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من احلسن بن علي

د، أخربنا حممد بن بشار، اخربنا أبو عامر العقدي، أخربنا زمعة بن صاحل، عن سلمة بن وهرام، وحدثنا حمم: قال
نعم : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حامل احلسن على عاتقه فقال رجل: " عن عكرمة، عن ابن عباس قال

  " .ونعم الراكب هو " املركب ركبت يا غالم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء الثقفي بإسناده إىل مسلم بن احلجاج، أخربنا حممد بن بشار وأبو بكر بن نافع، 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واضعاً : أخربنا غندر، وأخربنا شعبة عن عدي بن ثابت، عن الرباء قال
  " .حبه اللهم، إين أحبه فأ: " احلسن بن علي على عاتقه، وهو يقول

أخربنا حممد بن عيسى، أخربنا قتيبة بن سعيد، أخربنا حممد بن سليمان األصفهاين، عن حيىي بن عبيد، عن : قال
نزلت هذه اآلية على النيب صلى اهللا عليه وسلم : عطاء، عن عمر بن أيب سلمة ربيب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

يف بيت أم سلمة، فدعا النيب صلى اهللا عليه " ويطهركم تطهريا  إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت" 
هؤالء أهل بييت، فاذهب عنهم : " وسلم فاطمة، وحسناً وحسيناً، فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره، مث قال

  " .أنت على مكانك، أنت إىل خري : " وأنا معهم يا رسول اهللا؟ قال: قالت أم سلمة" . الرجس وطهرهم تطهرياً 
وحدثنا علي بن املنذر الكويف، حدثنا حممد بن فضيل، أخربنا األعمش، عن عطية، عن أيب سعيد : ل حممدقا

إين تارك فيكم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: واألعمش، عن حبيب بن أيب ثابت، عن زيد بن أرقم، قال
ممدود من السماء إىل األرض وعتريت أهل كتاب اهللا حبل : ما إن متسكتم به لن تضلوا، أحدمها أعظم من اآلخر

  " .بييت، ولن يتفرقا حىت يردا على احلوض، فانظروا كيف ختلفوين فيهما 
وأخربنا حممد، أخربنا أبو داود سليمان بن األشعث، أخربنا حيىي بن معني، أخربنا هشام ابن يوسف، عن عبد : قال

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا بن عباس، قالاهللا بن سليمان النوفلي، عن حممد بن علي بن عن عبد 
  " .أحبوا اهللا ملا يغذوكم من نعمه، وأحبوين حبب اهللا، وأحبوا أهل بييت حبيب 

إن ألستحي من ريب أن ألقاه ومل أمش إىل بيته، : إن احلسن بن علي حج عدة حجات ماشياً، وكان يقول: قيل
  .، فكان يترك نعالً ويأخذ نعالً وخرج من ماله كله مرتنيوقاسم اهللا تعاىل ماله ثالث مرات
وكان حليماً كرمياً ورعاً، دعاه ورعه وفضله إىل أن " حسن سبط من األسباط : " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

وسلم على ما أحببت أن أيل أمر أمة حممد صلى اهللا عليه : ترك امللك والدنيا، رغبة فيما عند اهللا تعاىل، وكان يقول
  .أن يهراق يف ذلك حمجمة دم، وكان من املبادرين إىل نصرة عثمان بن عفان

وويل اخلالفة بعد قتل أبيه علي رضي اهللا عنهما، وكان قتل علي لثالث عشرة بقيت من رمضان من سنة أربعني، 
وبقي حنو سبعة . وأحب لهوبايعه أكثر من أربعني ألفاً، كانوا قد بايعوا أباه على املوت، وكانوا أطوع للحسن، 

أشهر خليفة بالعراق، وما وراءه من خراسان واحلجاز واليمن وغري ذلك، مث سار معاوية إليه من الشام، وسار هو 
إىل معاوية، فلما تقاربا علم أنه لن تغلب إحدى الطائفتني حىت يقتل أكثر األخرى، فأرسل إىل معاوية يبذل له تسليم 



له اخلالفة لعده، وعلى أن ال يطلب أحداً من أهل املدينة واحلجاز والعراق بشيء مما كان  األمر إليه، على أن تكون
: أيام أبيه، وغري ذلك من القواعد، فأجابه معاوية إىل ما طلب، فظهرت املعجزة النبوية يف قوله صلى اهللا عليه وسلم

أعظم من شرف من مساه رسول اهللا صلى اهللا  وأي شرف" . إن ابين هذا سيد يصلح اهللا به بني فئتني من املسلمني " 
  .عليه وسلم سيداً؟

أخربنا أبو حممد القاسم بن علي بن احلسن الدمشقي إجازة، أخربنا أيب، أخربنا أبو السعود، حدثنا أمحد بن حممد بن 
قام : ن دريد قالاجمللي، أخربنا حممد بن حممد بن أمحد العكربي، أخربنا حممد بن أمحد بن خاقان، أخربنا أبو بكر ب

إنا واهللا ما ثنانا عن أهل الشام شك وال ندم، وإمنا : احلسن بعد موت أبيه أمري املؤمنني فقال بعد محد اهللا عز وجل
كنا نقاتل أهل الشام بالسالمة والصرب، فسلبت السالمة بالعداوة، والصرب باجلزع، وكنتم يف منتدبكم إىل صفني 

ليوم ودنياكم أمام دينكم، أال وإنا لكم كما كنا، ولستم لنا كما كنتم، أال وقد ودينكم أمام دنياكم، فأصبحتم ا
قتيل بصفني تبكون له، وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره، فأما الباقي فخاذل، وأما الباكي فثائر، : أصبحتم بني قتيلني

عليه، وحاكمناه إىل اهللا عز وجل بظبا أال وإن معاوية دعانا إىل أمر ليس فيه عز وال نصفة، فإن أردمت املوت رددناه 
البقية البقية، فلما أفردوه أمضى : السيوف، وإن أردمت احلياة قبلناه وأخذنا لكم الرضا، فناداه القوم من كل جانب

  .الصلح
حدثنا حممود بن : أخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران الفقيه وغري واحد، قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي قال

  .غيالن، أخربنا أبو داود الطيالسي، أخربنا القاسم بن الفضل احلداين، عن يوسف بن سعد
يا مسود وجوه املؤمنني، : سودت وجوه املؤمنني، أو: قام رجل إىل احلسن بن علي بعد ما بايع معاوية، فقال: قال
إنا : " ى منربه فساءه ذلك، فنزلتال تؤنبين، رمحك اهللا، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرى بين أمية عل: فقال

  .متلكها بعدي بنو أمية" أنزلناه يف ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خري من ألف شهر 
يف النصف من مجادى األوىل سنة إحدى : وقد اختلف يف الوقت الذي سلم فيه احلسن األمر إىل معاوية، فقيل

يف ربيع اآلخر، فتكون خالفته على هذا ستة أشهر واثين : األول منهما، وقيل خلمس بقني من ربيع: وأربعني، وقيل
يف مجادى : يف ربيع اآلخر تكون خالفته ستة أشهر وشيئاً، وعلى قول من يقول: عشر يوماً، وعلى قول من يقول

: فيه، وأما من قال األوىل حنو مثانية أشهر، واهللا أعلم، وقول من قال سلم األمر سنة إحدى وأربعني، أصح ما قيل
  .سنة أربعني، فقد وهم

أيها الناس، إمنا حنن أمراؤكم وضيفانكم، : وملا بايع احلسن معاوية خطب الناس قبل دخول معاوية الكوفة فقال
وحنن أهل بيت نبيكم الذين أذهب اهللا عنهم الرجس، وطهرهم تطهرياً، وكرر ذلك حىت ما بقي إال من بكى حىت 

  .مسع نشيجه
ال حاجة بنا إىل : لتأمر احلسن ليخطب، فقال: خل معاوية الكوفة وبايعه الناس قال عمرو بن العاص ملعاويةوملا د

قم يا حسن فكلم الناس : لكين أريد ذلك ليبدو عيه، فإنه ال يدري هذه األمور، فقال له معاوية: ذلك، فقال عمرو
أما بعد، أيها الناس، فإن اهللا : وأثىن عليه، مث قال يف بديهته فيما جرى بيننا، فقام احلسن يف أمر مل يرو فيه، فحمد اهللا

هداكم بأولنا، وحقن دماءكم بآخرنا، أال إن أكيس الكيس التقى، وإن أعجز العجز الفجور، وإن هذا األمر الذي 
حممد إما أن يكون أحق به مين، وإما أن يكون حقي تركته هللا عز وجل، وإلصالح أمة : اختلف أنا ومعاوية فيه

فأمره " وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني : " صلى اهللا عليه وسلم حقن دمائكم، مث التفتت إىل معاوية وقال
  .ما أردت إال هذا: معاوية بالنزول، وقال لعمرو



سنة إحدى ومخسني، وكان : سنة مخسني، وقيل: تويف سنة تسع وأربعني، وقيل: وقد اختلف يف وقت وفاته، فقيل
  .بالومسة خيضب

وكان سبب موته أن زوجته جعدة بنت األشعث بن قيس السم، فكانت توضع حتته طست، وترفع أخرى حنو 
يا أخي سقيت السم ثالث مرات مل : أربعني يوماً، فمات منه، وملا اشتد مرضه قال ألخيه احلسني رضي اهللا عنهما

ما سؤالك عن هذا؟ أتريد أن تقاتلهم؟ : قالمن سقاك يا أخي؟ : أسق مثل هذه، إين ألضع كبدي، قال احلسني
وملا حضرته الوفاة أرسل إىل عائشة يطلب منها أن يدفن مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، . أكلهم إىل اهللا عز وجل

فلقد كنت طلبت منها فأجابت إىل ذلك، فلعلها تستحي مين، فإن أذنت فادفين يف بيتها، وما أظن القوم، يعين بين 
  .سيمنعونك، فإن فعلوا فال تراجعهم يف ذلك، وادفين يف بقيع الغرقدأمية، إال 
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بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

واهللا ال يدفن : نعم وكرامة، فبلغ ذلك مروان وبين أمية فقالوا: فلما تويف جاء احلسني إىل عائشة يف ذلك فقالت
واهللا إنه لظلم، : فبلغ ذلك احلسني فلبس هو ومن معه السالح، ولبسه مروان، فسمع أبو هريرة فقال. هنالك أبداً
واهللا إنه البن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث أتى احلسني فكلمه وناشده اهللا، ! أن يدفن مع أبيهمينع احلسن 

ومل يشهده أحد من بين . إن خفت فردين إىل مقربة املسلمني، ففعل، فحمله إىل البقيع: أليس قد قال أخوك: وقال
. لوال أهنا السنة ملا قدمتك:  للصالة عليه، وقالأمية إال سعيد بن العاص، كان أمرياً على املدينة، فقدمه احلسني

حضر اجلنازة أيضاً خالد بن الوليد بن عقبة بن أيب معيط، سأل بين أمية فأذنوا له يف ذلك، ووصى إىل أخيه : وقيل
  .ال أرى أن اهللا جيمع لنا النبوة واخلالفة، فال يستخفنك أهل الكوفة ليخرجوك: احلسني، وقال له
يا أبا حممد، : ملا اشتد املرض باحلسن بن علي رضي اهللا عنهما جزع، فدخل عليه رجل فقال: دكنيقال الفضل بن 

علي وفاطمة، وجديك النيب صلى اهللا عليه : ما هذا اجلزع ما هو إال أن تفارق روحك جسدك فتقدم على أبويك
: وإبراهيم، وعلى خاالتكوسلم وخدجية، وعلى أعمامك محزة وجعفر، وعلى أخوالك القاسم والطيب والطاهر 

  .وملا مات احلسن أقام نساء بين هاشم عليه النوح شهراً، ولبسوا احلداد سنة. رقية وأم كلثوم وزينب، فسري عنه
  .باحلاء املهملة، والراء: أبو احلوراء

  .أخرجه الثالثة

  .حسيل بن جابر

قدم الكالم على نسبه يف حذيفة ابنه، حسيل بن جابر بن ربيعة العبسي، والد حذيفة بن اليمان، وقد ت. ب د ع
حذيفة وصفوان أحداً، مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، : وهو حليف بين عبد األشهل، ومن األنصار، شهد هو وابناه

  .فقتل حسيل، قتله املسلمون خطأ
عمر بن قتادة،  أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق، عن عاصم بن

ملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أحد، رفع حسيل بن جابر، وهو اليمان، أبو : عن حممود بن لبيد قال
حذيفة بن اليمان، وثابت بن وقش بن زعوراء يف اآلطام مع النساء والصبيان، ومها شيخان كبريان، فقال أحدمها 

ا بقي لواحد منا عمره إال مثل ظمء محار، إمنا حنن هامة اليوم أو غداً، أفال ال أبا لك، ما تنتظر؟ فو اهللا م: لصاحبه
نأخذ أسيافنا مث نلحق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لعل اهللا أن يرزقنا الشهادة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ال يعلم هبما، فأما ثابت بن وسلم؟ فأخذا أسيافهما، وحلقا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودخال يف املسلمني و
: وقش فقتله املشركون، وأما حسيل بن جابر فاختلف عليه أسياف املسلمني، وهم ال يعرفونه، فقتلوه، فقال حذيفة

يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني، فأراد رسول اهللا صلى اهللا : واهللا ما عرفناه، وصدقوا، فقال حذيفة: أيب أيب، فقالوا
  .يه، فتصدق حذيفة بديته على املسلمني، فزاده ذلك عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرياًعليه وسلم أن يد
  .أخرجه الثالثة

  .حسيل بن خارجة



  .حسل بغريياء، وقد تقدم: د ع حسيل بن خارجة الشجعي، وقيل
  .حسني، وقد استدركه أبو موسى على ابن منده، على ما نذكره:وقال ابن منده وأبو نعيم

أن : " ، النيب شهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وروى: " النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب، خيرب، وروى شهد مع
  " .النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطى الفرس سهمني وصاحبه سهماً 

حسيل، يا : " قدمت املدينة يف جلب أبيعه، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: " روى عنه معن بن حوية أنه قال
ففعلت، فلما قدم رسول : ؟ قال" هل لك أن أعطيك عشرين صاعاً من متر على أن تدل أصحايب على طريق خيرب 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطاين عشرين صاعاً من متر، وأسلمت
  .حسيل، فاكتفى بذلك: وقيل: أخرجه ها هنا ابن منده وأبو نعيم، وأما أبو عمر فأخرجه يف حسل، قال

بفتح احلاء املهملة وكسر الواو وبعدها ياء حتتها نقطتان وآخرها هاء، قاله األمري، وروى حديث سهم : حويه
حنيناً بألف، فلوال األلف لكنا نظن أن الناسخ صحف خيرب، وخالفه : شهد حنيناً، هكذا قال: الفرس إال أنه قال

  .ابن منده وأبو نعيم وأبو عمر

  .حسيل بن نويرة

  .كان دليل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب. رة األشجعيب س حسيل بن نوي

أسلم يوم : حسل بن خارجة األشجعي، وقال: أخرجه أبو عمر هكذا خمتصراً، وقد ذكر أبو عمر يف حسل بغري ياء
  .وما أظنهما إال واحداً. خيرب، وشهد فتحها، وروى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطى الفرس سهمني

العلماء يف نسبه، كما اختلفوا يف نسب غريه، وهذه الترمجة مل يذكرها ابن منده وال أبو نعيم، ألهنما وقد اختلف 
قال : وقد استدركه أبو موسى على ابن منده، وقال. حسيل بن خارجة: جعال راوي سهم الفرس والذي شهد خيرب

  .واهللا أعلم. كان دليل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب: ابن شاهني

  .احلسني بن خارجة

هو رجل كبري، مل يذكر لنا : قال أمحد بن سيار: أورده عبدان وقال: أخرجه أبو موسى فقال. س احلسني بن خارجة
ذكر أبو عبد اهللا : قال أبو موسى. أنه صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، إال أن حديثه حسن، فيه عربة ملن مسعه

حسني، وذكر فيه ما يدل على أن له صحبة، فكأنه إذاً غري هذا، وذكر  :ويقال: حسيل بن خارجة األشجعي، قال
أنه رأى رؤيا عند مقتل عثمان تدل على كراهية القتال مع إحدى الطائفتني اللتني : أبو موسى عن حسني بن خارجة

  .اقتتلتا بعد قتله، ال حاجة إىل ذكرها
  .أخرجه أبو موسى

  .احلسني بن ربيعة

احلصني، قاله حممد بن عبيد، : قاله مروان بن معاوية، وذكره مسلم يف صحيحه، وقيل. سياحلسني بن ربيعة األمح
  .وهو أكثر، ونذكر يف احلصني، ويف أيب أرطأة، إن شاء اهللا تعاىل، أكثر من هذا



  .احلسني بن السائب

ملا كانت ليلة : لروى رفاعة بن احلجاج األنصاري، عن احلسني بن السائب قا. د ع احلسني بن السائب األنصاري
؟ فقام عاصم بن ثابت بن أيب " كيف تقاتلون : " العقبة أو ليلة بدر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن معه

أي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا كان القوم قريباً من مائيت ذراع أو حنو : األقلح فأخذ القوس والنبل، وقال
نا القوم تنالنا وتناهلم بالرماح حىت تتقصف، فإذا تقصف تركناها وأخذنا السيوف، ذلك كان الرمي بالقسي، فإذا د

  " .من قاتل فليقاتل قتال عاصم : " فكانت السلة واجملالدة بالسيوف، قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .احلسني بن عرفطة

بن حجوان بن فقعس بن طريف بن عمرو بن قعني بن احلارث بن ثعلبة  س احلسني بن عرطفة بن نضلة بن األشتر
  .حسيال بالالم، فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم حسيناً بالنون: كان امسه. بن دودان بن أسد بن خزمية

روى الدارقطين، عن أمحد بن سعيد، عن داود بن حممد بن عبد امللك بن حبيب بن متام بن حسني بن عرفطة، 
إذا : "  أيب، عن أبيه، عن جده، عن جد اجلد، عن حسني بن عرفطة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لهحدثين

قل هو " حىت ختمها، .  ٢، ١: الفاحتة" بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني " : " قمت إىل الصالة فقل 
  .إىل آخرها. ١: اإلخالص" اهللا أحد 

  .أخرجه أبو موسى

  .ني بن علياحلس

ب د ع احلسني بن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، القرشي اهلامشي، أبو عبد اهللا رحيانة 
النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشبهه من الصدر إىل ما أسفل منه، وملا ولد أذن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أذنه، 

ساء، أمه فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، سيدة نساء وهو سيد شباب أهل اجلنة، وخامس أهل الك
  .العاملني، إال مرمي عليهما السالم

أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن أيب منصور األمني البغدادي، أخربنا أبو الفضل بن ناصر، أخربنا أبو طاهر بن أيب 
احلسن بن رشيق، أخربنا أبو بشر الدواليب، أخربنا  الصقر األنباري، أخربنا أبو الربكات بن نظيف الفراء، أخربنا

حدثنا إسرائيل، عن أيب : حممد بن عوف الطائي، أخربنا أبو نعيم هو الفضل بن دكني وعبد اهللا بن موسى قاال
ملا ولد احلسن مسيته حرباً، فجاء رسول اهللا : إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال

فلما ولد احلسني مسيته " . بل حسن : " حرباً، قال: ؟ قلنا" أروين ابين ما مسيتموه : "  عليه وسلم فقالصلى اهللا
" . بل هو حسني : " حرباً، قال: ؟ قلنا" أروين ابين، ما مسيتموه : " حرباً، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

: " حرباً، قال: ؟ قلنا" أروين ابين ما مسيتموه : " عليه وسلم فقالفلما ولد الثالث مسيته حرباً، فجاء النيب صلى اهللا 
  " .شرب وشبري ومشرب : مسيتهم بأمساء ولد هارون: " ، مث قال" بل هو حمسن 



وأخربنا الدواليب، أخربنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة، أخربنا أبو غسان مالك بن : قال
احلسن واحلسني من أمساء أهل اجلنة مل يكونا يف : " رو بن حريث، عن عمران بن سليمان، قالإمساعيل، أخربنا عم

  " .اجلاهلية 
: وأخربنا الدواليب، حدثين أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم الزهري، حدثنا أبو صاحل عبد اهللا بن صاحل، قال: قال

ليه وسلم خلون من شعبان سنة أربع من اهلجرة، ولدت فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا ع: قال الليث بن سعد
ولد احلسني بعد : مل يكن بني احلمل باحلسني بعد والدة احلسن إال طهر واحد، وقال قتادة: وقال جعفر بن حممد

  .احلسن بسنة وعشرة أشهر، فولدته لست سنني، ومخسة أشهر ونصف شهر من اهلجرة
اهللا الديين املخزومي بإسناده إىل أمحد بن علي بن املثىن، أخربنا عبد أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن بن أيب عبد 

أهنا مسعت أباها احلسني بن علي : الرمحن بن سالم اجلمحي، أخربنا هشام بن زياد، عن أمه، عن فاطمة بنت احلسني
قدم عهدها، ما من مسلم وال مسلمة تصيبه مصيبة، وإن : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يقول

  " .فيحدث هلا استرجاعاً إال أحدث اهللا له عند ذلك، وأعطاه ثواب ما وعده هبا يوم أصيب هبا 
قرأ علي إبراهيم ابن منصور، أخربنا أبو : أخربنا أبو حممد القاسم بن علي بن احلسن، أخربتنا أم اجملتىب العلوية قالت

بارة بن مغلس، أخربنا حيىي بن العالء، عن مروان بن سامل، عن بكر بن املقرئ، أخربنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا ج
: " أمان أميت من الغرق إذا ركبوا البحر أن يقرؤوا: " قال رسول اهللا: طلحة بن عبيد اهللا، عن احلسني بن علي قال

  .٤١هود " : بسم اهللا جمراها ومرساها إن ريب لغفور رحيم 
د بن السيحي العدل، أخربنا أبو الربكات حممد ابن حممد بن مخيس، أخربنا أبو منصور بن مسلم بن علي بن حمم

أخربنا أبو نصر أمحد بن عبد الباقي بن طوق، أخربنا أبو القاسم نصر ابن حممد بن اخلليل املرجي، أخربنا أبو يعلى 
ة، عن رسول اهللا املوصلي، أخربنا سليمان بن حيان، أخربنا عمر بن خليفة العبدي، عن حممد بن زياد، عن أيب هرير

كان احلسن واحلسني يصطرعان بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورسول اهللا، : صلى اهللا عليه وسلم، قال
  " .هي حسني : إن جربيل يقول: " هي حسن؟ قال: مل تقول: ، قالت فاطمة" هي حسن : يقول" 

بو جعفر بن أمحد، قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد أخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا، وإبراهيم بن حممد بن مهران، وأ
بن عيسى، أخربنا عقبة بن مكرم والعمي البصري، أخربنا وهب بن جرير بن حازم، أخربنا أيب، عن حممد بن أيب 

يعقوب، عن عبد الرمحن بن أيب نعيم أن رجالً من أهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب، فقال 
انظروا إىل هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومسعت رسول اهللا : ابن عمر

وقد روي حنو هذا عن أيب هريرة، وقد تقدم يف ! " احلسن واحلسني رحيانتاي من الدنيا: " صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .وهناذكر أخيه احلسن أحاديث مشتركة بينهما، فال حاجة إىل إعادة مت

وأخربنا حممد بن عيسى، أخربنا احلسن بن عرفة، أخربنا إمساعيل بن عياش، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، : قال
حسني مين، وأنا من حسني، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن سعيد بن راشد، عن يعلى بن مرة، قال

  " .حسني سبط من األسباط . أحب اهللا من أحب حسيناً
وأخربنا الترمذي، أخربنا عبد اهللا بن عبد الرمحن، أخربنا عبيد اهللا بن موسى، عن إسرائيل، عن ابن إسحاق، : الق

احلسن أشبه برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بني الصدر إىل الرأس، واحلسني : عن هانئ بن هانئ، عن علي، قال
  .ذلك أشبه برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما كان أسفل من

أخربنا حيىي بن حممود بن سعد الثقفي، أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد، وأنا حاضر أمسع، أخربنا أبو نعيم احلافظ، 



أخربنا أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد بن اهليثم، أخربنا جعفر بن حممد الصائغ، أخربنا حسني بن حممد، أخربنا 
أتى عبيد اهللا بن زياد لرأس احلسني بن علي عليه :: س بن مالك قالجرير بن حازم، أخربنا حممد بن سريين، عن أن

كان أشبههم برسول اهللا صلى اهللا : قال أنس. السالم، فجعل يف طست، فجعل ينكت عليه، وقال يف حسنه شيئاً
  .هذا حديث صحيح متفق عليه. عليه وسلم، وكان خمضوباً بالومسة

مسعت واثلة بن األسقع، وقد جيء برأس احلسني، فعلنه رجل من أهل  :وروى األوزاعي، عن شداد بن عبد اهللا قال
واهللا ال أزال أحب علياً واحلسن واحلسني وفاطمة بعد أن مسعت رسول اهللا صلى : الشام ولعن أباه، فقام واثلة وقال

بيت أم سلمة، اهللا عليه وسلم يقول فيهم ما قال، لقد رأيتين ذات يوم، وقد جئت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 
فجاء احلسن فأجلسه على فخذه اليمىن وقبله، مث جاء احلسني فأجلسه على فخذه اليسرى وقبله، مث جاءت فاطمة 

" : إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياً : " فأجلسها بني يديه، مث دعا بعلي مث قال
  .ك يف اهللا عز وجلالش: ما الرجس؟ قال: قلت لواثلة. ٣٣األحزاب 

وكذلك الزهري مل : قال. يقال إن األوزاعي مل يرو يف الفضائل حديثاً غري هذا، واهللا أعلم: قال أبو أمحد العسكري
  .يرو فيها إال حديثاً واحداً، كانا خيافان بين أمية

د حج وهو باملدينة حج احلسني مخساً وعشرين حجة ماشياً، فإذا يكون ق: حدثين مصعب قال: قال الزبري بن بكار
قبل دخوهلم العراق منها ماشياً فإنه مل حيج من العراق، ومجيع ما عاش بعد مفارقة العراق تسع عشرة سنة وشهوراً، 

  .فإنه عاد إىل املدينة من العراق سنة إحدى وأربعني، وقتل أول سنة إحدى وستني
أنشدك اهللا أن تصدق أحدوثة معاوية : معاوية، وقالوكان احلسني كارهاً ملا فعله أخوه احلسن من تسليم األمر إىل 

  .اسكت، أنا أعلم هبذا األمر منك: وتكذب أحدوثة أبيك، فقال له احلسن
  .وكان احلسني رضي اهللا عنه فاضالً كثري الصوم، والصالة، واحلج، والصدقة، وأفعال اخلري مجيعها

ة إحدى وستني بكربالء من أرض العراق، وقبه يوم السبت، وهو يوم عاشوراء من سن: وقتل يوم اجلمعة وقيل
وسبب قتله أنه ملا مات معاوية بن أيب سفيان كاتب كثري من أهل الكوفة احلسني بن علي ليأيت إليهم . مشهور يزار

بن ليبايعوه، وكان قد امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية ملا بايع له أبوه بوالية العهد، وامتنع معه ابن عمر، وعبد اهللا 
الزبري، وعبد الرمحن بن أيب بكر، فلما تويف معاوية مل يبايع أيضاً، وسار من املدينة إىل مكة، فأتاه كتب أهل الكوفة 

: أخوه حممد ابن احلنفية، وابن عمر، وابن عباس، وغريهم، فقال: وهو مبكة، فتجهز للمسري، فنهاه مجاعة منهم
فلما أتى العراق كان يزيد قد استعمل . م، وأمرين بأمر فأنا فاعل ما أمررأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنا

عبيد اهللا بن زياد على الكوفة، فجهز اجليوش إليه، واستعمل عليهم عمر بن سعد بن أيب وقاص، ووعده إمارة 
ياد، فامتنع، وقاتل فسار أمرياً على اجليش وقاتلوا حسيناً بعد أن طلبوا منه أن ينزل على حكم عبيد اهللا بن ز. الري

قتله مشر بن ذي اجلوشن، وأجهز عليه : حىت قتل هو وتسعة عشر من أهل بيته، قتله سنان بن أنس النخعي، وقيل
وأما . قتله عمر بن سعد، وليس بشيء، والصحيح أنه قتله سنان بن أنس النخعي: خويل بن يزيد األصبحي، وقيل

ر هو الذي حرض الناس على قتله ومحل هبم إليه، وكان عمر أمري قتله مشر وعمر بن سعد، ألن مش: قول من قال
  :الرجز: اجليش، فنسب القتل إليه، وملا أجهز عليه خويل محل رأسه إىل ابن زياد، وقال

  .فقد قتلت السيد احملجبا... أوقر ركايب فضةً وذهباً 
  .وخريهم إذ ينسبون نسباً... قتلت خري الناس أماً وأباً 

قتلت احلسني بن علي، وهو ابن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن أنس ملا قتله قال له الناس إن سنان: وقيل



فأقبل ! وسلم ورضي عنها، أعظم العرب خطراً، أراد أن يزيل ملك هؤالء، فلو أعطوك بيوت أمواهلم لكان قليالً
: أنشده األبيات املذكورة، فقال عمرعلى فرسه، وكان شجاعاً به لوثة، فوقف على باب فسطاط عمر بن سعد، و

  .واهللا لو مسعه زياد لقتلك! أتتكم هبذا الكالم: أشهد أنك جمنون، وحذفه بقضيب وقال

وملا قتل احلسني أمر عمر بن سعد نفراً فركبوا خيوهلم وأوطؤها احلسني، وكان عدة من قتل معه اثنني وسبعني 
إىل ابن زياد، فجمع الناس وأحضر الرؤوس، وجعل ينكت رجالً، وملا قتل أرسل عمر رأسه ورؤوس أصحابه 

اعل هبذا القضيب، فو الذي ال إله غريه : بقضيب بني شفيت احلسني، فلما رآه زيد بن أرقم ال يرفع قضيبه قال له
 أبكى اهللا: مث بكى، فقال له ابن زياد. لقد رأيت شفيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على هاتني الشفتني يقلبهما

أنتم يا معشر العرب، العبيد بعد : فخرج وهو يقول. عينيك، فو اهللا لوال أنك شيخ قد خرفت لضربت عنقك
اليوم، قتلتم احلسني بن فاطمة، وأمرمت ابن مرجانة، فهو يقتل خياركم، ويستعبد شراركم، وأكثر الناس مراثيه، 

  :الطويل: فمما قيل فيه ما قاله سليمان بن قتة اخلزاعي
  .فلم أرها أمثاهلا حني حلت... لى أبيات آل حممد مررت ع

  .وإن أصبحت منهم برغمي ختلت... فال يبعد اهللا البيوت وأهلها 
  .لقد عظمت تلك الرزايا وجلت... وكانوا رجاًء مث عادوا رزيةً 

  .ومل تنك يف أعدائهم حني سلت... أولئك قوم مل يشيموا سيوفهم 
  .رقاباً من قريش فذلت أذل... وإن قتيل الطف من آل هاشم 

  .لفقد حسني والبالد اقشعرت... أمل تر أن األرض أضحت مريضةً 
  .وأجنمها ناحت عليه وصلت... وقد أعولت تبكي السماء لفقده 

  .وهي أبيات كثرية
  :املنسرح: وقال منصور النمري

  .بؤت حبمل ينوء باحلامل... ويلك يا قاتل احلسني لقد 
  .حفرته من حرارة الثاكل ...أي حباء حبوت أمحد يف 
  .واهنض فرد حوضه مع الناهل... تعال فاطلب غداً شفاعته 

  .لكنين قد أشك باخلاذل... ما الشك عندي حبال قاتله 
  .تنزل بالقوم نقمة العاجل... كأمنا أنت تعجبني أال 

  .ربك عما ترين بالغافل... ال يعجل اهللا إن عجلت وما 
  .عليه عقوبة اآلجل حقت... ما حصلت المرئ سعادته 

حدثنا : حدثنا أبو خالد األمحر قال: أخربنا إبراهيم بن حممد الفقيه وغري واحد، قالوا بإسنادهم إىل الترمذي، قال
رأيت رسول اهللا صلى اهللا : ما يبكيك؟ قالت: دخلت على أم سلمة، وهي تبكي، فقلت: رزين، حدثين سلمى قال

  " .شهدت قتل احلسني آنفاً : " ما لك يا رسول اهللا؟ قال: يته التراب، فقلتعليه وسلم يف املنام، وعلى رأسه وحل
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما يرى : وروى محاد بن سلمة، عن عمار بن أيب عمار، عن ابن عباس، قال

سول اهللا، ما هذا الدم؟ بأيب أنت وأمي يا ر: النائم نصف النهار، وهو قائم أشعث أغرب، بيده قارورة فيها دم، فقلت
  .، فوجد قد قتل يف ذلك اليوم" هذا دم احلسني، مل أزل ألتقطه منذ اليوم : " قال
أخربنا حممد بن عيسى، أخربنا واصل بن عبد األعلى، أخربنا أبو معاوية، عن األعمش، عن عمارة بن عمري : قال



قد جاءت، قد جاءت، : يت إليهم وهم يقولونملا جيء برأس ابن زياد وأصحابه، نضدت يف املسجد، فانته: قال
فإذا حية قد جاءت تتخلل الرؤوس حىت دخلت يف منخر عبيد اهللا بن زياد، فمكثت هنيهة، مث خرجت، فذهبت 

  .قد جاءت، قد جاءت، ففعلت ذلك مرتني، أو ثالثاً: حىت تغيبت، مث قالوا
  .هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي
  .أخرجه الثالثة

  مع الشني املعجمة ومع الصاد باب احلاء

  .حشرج

  .له صحبة، حديثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخذه فوضعه يف حجره، فسمح ودعا له بالربكة. ب د ع حشرج
  .أخرجه الثالثة

  .حصيب

وكان عرشه " كان اهللا، وال شيء غريه : " آخره باء موحدة، مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول. ب حصيب
  .إن ناقتك قد احنلت فخرجت: مث أتاين آت، فقال. ء، وكتب يف الذكر كل شيء، مث خلق سبع مسواتعلى املا

  .ال أعرفه بغري هذا احلديث: أخرجه أبو عمر، وقال
أتيت رسول : " هذا وهم من أيب عمر، فإن احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، عن عمران بن حصني، قال: قلت

أخربنا عن أول هذا : ناقة، فعقلها بالباب، ودخلت، فأتاه ناس من بين أسد، فقالوا اهللا صلى اهللا عليه وسلم على
  .كان اهللا وال شيء معه فذكره، ولعل بعض الرواة قد صحف حصيناً حبصيب، واهللا أعلم" األمر، فقال، 

  .حصن بن قطن

  .حارثة بن قطن: حصني، تقدم نسبه يف ترمجة أخيه: وقيل. س حصن بن قطن
  .موسىأخرجه أبو 

  .بكسر احلاء، وسكون الصاد، وآخره نون: حصن

  .حصني بن أوس

حصني بن أوس بن حجري بن صخر بن بكر : ابن قيس، وقال أبو أمحد العسكري: حصني بن أوس، وقيل. ب د ع
  .بن صخر بن هنشل بن دارم، التميمي النهشلي، يعد يف أهل البصرة، يكىن أبا زياد، روى عنه ابن زياد

القاسم يعيش بن صدقة الفقيه الشافعي، بإسناده إىل أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب، أخربنا إبراهيم بن أخربنا أبو 
املستمر العروقي، أخربنا الصلت بن حممد، أخربنا غسان بن األغر بن حصني النهشلي، حدثين عمي زياد بن 

: " ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة: احلصني، عن أبيه أنه قال
قدمت املدينة بإبل وروي : وروي عنه أنه قال. ، فدنا منه، فوضع يده على ذؤابته، ومشت عليه، ودعا له" ادن مين 



  .قدمت املدينة ومعي طعام قمح: عنه قال
  .أخرجه الثالثة

  .تصغري حصن: حصني

  :حصني بن بدر

ن خلف بن هبدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم التميمي، ب س حصني بن بدر بن امرئ القيس ب
املعروف بالزبرقان، قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بين متيم، وترد أخباره أمت من هذا يف الزبرقان، فإنه 

  .به أشهر
  .القيس، والصواب إثباته أخرجه أبو عمر، واستدركه أبو موسى على ابن منده، إال أنه أسقط من نسبه امرأ

  .حصني بن جندب

كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فشكى إليه : يكىن أبا جندب، روى عنه ابنه جندب، قال. د ع حصني بن جندب
ويتعوذوا باهللا . إنا مننا حىت طلعت الشمس، فأمرهم أن يؤذنوا ويقيموا الصالة، فإن من ذلك الشيطان: قوم، فقالوا
  .من الشيطان

  .خرجه ابن منده وأبو نعيمأ

  .حصني بن احلارث

شهد بدراً هو وأخواه، . حصني بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف بن قصي، أخو عبيدة والطفيل. ب د ع س
  .فقتل عبيدة هبا شهيداً، قاله ابن إسحاق

أخرجه أبو موسى على  وقد. شهد احلصني مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه مشاهده: وقال عبيد اهللا بن أيب رافع
فمن كان : " حصني بن احلارث، ذكر أبو الوفاء البغدادي، عن ابن عباس، يف قوله تبارك وتعاىل: ابن منده، فقال
  .١١٠الكهف " : يرجو لقاء ربه 

  .نزلت يف علي، ومحزة، وجعفر، وعبيدة والطفيل واحلصني بين احلارث: قال
  .أخرجه الثالثة وأبو موسى

  .ستدراك أيب موسى على ابن منده، فإن ابن منده قد أخرجه كما ذكرناه، واهللا أعلمال وجه ال: قلت

  .حصني ابن أم احلصني

رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى زهري عن أيب إسحاق، عن حيىي بن احلصني عن . د ع حصني ابن أم احلصني
وداع، وهو على راحلته، وحصني يف حجري، رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة ال: جدته أم احلصني، قالت

  .وقد أدخل ثوبه من حتت إبطه
  .تفرد به زهري" . وحصني يف حجري : " ورواه إسرائيل وأبو األحوص وغريمها، عن أيب إسحاق، ومل يقولوا

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  .حصني بن احلمام

  .، يكىن أبا معيةذكروه يف الصحابة، وكان شاعراً. ب حصني بن احلمام األنصاري
وحصني بن احلمام، له صحبة، وهو بدري وليس بأنصاري، وهو : أخرجه أبو عمر خمتصراً، وقال األمري أبو نصر

حصني بن احلمام بن ربيعة بن مساب بن حرام بن وائلة بن سهم بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن 
  .موهو شاعر فارس مشهور، واهللا أعل. ريث بن غطفان

  .حصني بن ربيعة

مالك البجلي األمحسي، : حصن، واألول أكثر، ابن ربيعة بن عامر بن األزور، واسم األزور: ب د ع حصني، وقيل
  .أبو أرطأة

روى قيس بن أيب حازم، . أرسله جرير بن عبد اهللا البجلي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بشرياً بإحراق ذي اخللصة
؟ " أال ترحيين من ذي اخللصة : " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جلي، قالعن جرير بن عبد اهللا الب

فسرت يف مخسني ومائة من أمحس، وكانوا أصحاب خيل، فأحرقناها، فجاء بشري جرير أبو أرطأة حصني بن ربيعة 
فربك رسول اهللا . جربوالذي بعثك باحلق ما جئتك حىت تركتها كأهنا مجل أ: إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .صلى اهللا عليه وسلم على خيل أمحس ورجاهلا
وأم حصني هذا هي األمحسية اليت روت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : أخرجه الثالثة إال أن أبا عمر قال

  .املختلعة

حصني : أخرى، فقاالظهر بقول أيب عمر هذا أن احلصني أبا أرطأة هو الذي أفرده ابن منده وأبو نعيم بترمجة : قلت
وقد تقدم، وقد زاده أبو نعيم بياناً بأنه كىن . ابن أم احلصني، رأت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع

حصني بن ربيعة أبا أرطأة، ألن أم احلصني أيب أرطأة هي جدة حيىي بن احلصني الذي ذكر ابن منده وأبو نعيم أنه 
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع، وحصني يف حجري، فيكون  :روى عن جدته أم احلصني أهنا قالت

  .الذي انفرد به زهري، ال اعتبار به، ويكونان واحداً، واهللا أعلم" وحصني يف حجري : " هذا القدر

  .احلصني أبو عبد اهللا اخلطمي

صلى اهللا عليه وسلم يف احلجامة  هو جد مليح بن عبد اهللا، روى عن النيب. د ع س احلصني أبو عبد اهللا اخلطمي
  .امسه حصني، واختلف يف امسه، وقد تقدم: قيل

أخرجه كذا خمتصراً ابن منده وأبو نعيم، واستدركه أبو موسى على ابن منده، فروى بإسناده عن مليح بن عبد اهللا 
وروى أبو موسى، " . ة احلياء، واحللم، والتعطر، واحلجام: مخس من سنن املرسلني: " اخلطمي، عن أبيه، عن جده

ال أعلم أنه مسي : عن عبدان بن حممد بإسناده إىل مليح بن عبد اهللا، عن أبيه، عن جده، وهو حصني، مثله، قال
امسع بدر، وقد أورده ابن منده كما ذكرناه، فال حاجة إىل استدراكه عليه، وإن : حصيناً إال يف هذه الرواية، وقيل
دركني مل يستدركوا إال االسم الفائت، وأما مفردات أحوال الشخص ورواياته فلم زاد عليه فإنه وغريه من املست

  .يفعله هو وال غريه، فلو فعل هذا يف غري هذه الترمجة لطال عليه، واهللا أعلم



  .احلصني بن عبيد

ب د ع احلصني بن عبيد بن خلف بن عبد هنم بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة بن حبشية بن كعب بن عمرو 
  .عي، والد عمران بن احلصني، روى عنه ابنه عمران بن حصني، خمتلف يف صحبته وإسالمهاخلزا

حدثنا أمحد بن منيع، أخربنا أبو : أخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا، وغري واحد بإسنادهم إىل حممد بن عيسى، قال
يا : " هللا عليه وسلم أليبقال رسول اهللا صلى ا: معاوية، عن شبيب بن شيبة، عن احلسن، عن عمران بن حصني قال

" فأيهم تعبد لرغبتك ورهبتك : " سبعة، ستة يف األرض وواحد يف السماء، قال: ؟ قال" حصني، كم تعبد اليوم إهلاً 
فلما أسلم حصني : ، قال" يا حصني، أما إنك لو أسلمت لعلمتك كلمتني ينفعانك : " ؟ قال، الذي يف السماء، قال

  " .اللهم أهلمين رشدي، وأعذين من شر نفسي : " قل: الكلمتني اللتني وعدتين، قال يا رسول اهللا، علمين: قال
يا رسول اهللا، أو يا حممد، إن عبد املطلب كان : قلت: وروى ربعي بن حراش، عن عمران بن حصني، عن أبيه، قال

اللهم : ما أقول؟ قال :فلما أراد أن ينصرف قال! خرياً لقومك منك، كان يطعمهم السنام والكبد، وأنت تنحرهم
يا رسول اهللا، كنت أتيتك : فانطلق ومل يكن أسلم، فلما أسلم قال. قين شر نفسي، واعزم يل على أرشد أمري

اللهم قين شر نفسي واعزم يل على أرشد أمري، : " قل: فعلمتين كذا وكذا، فما أقول اآلن وقد أسلمت؟ قال
  " .ت وما عمدت، وما جهلت اللهم اغفر يل ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأ

  .أخرجه الثالثة

  .احلصني بن عوف

  .والد قيس بن أيب حازم اختلف يف امسه، ويرد يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل. احلصني بن عوف، أبو حازم البجلي

  .احلصني العرجي

با الغوث أن حيج والد أيب الغوث، مات وعليه حجة، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابنه أ. حصني العرجي
  .عنه، ذكره أبو عمر يف باب أيب الغوث، ومل يذكره ها هنا واحد منهم

  .حصني بن عوف

له وألبيه صحبة، روى موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد اهللا بن عبيدة، عن . حصني بن عوف اخلثعمي. ب د ع
اإلسالم، وال يستمسك على بعري، يا رسول اهللا، أن أيب كبري، وقد علم شرائع : حصني بن عوف اخلثعمي أنه قال

فدين اهللا أحق، فحج : " نعم، قال: ؟ قال" أفرأيت لو كان على أبيك دين، أكنت قاضيه عنه : " أفأحج عنه؟ قال
  " .عنه 

أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ورواه حممد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس، عن حصني بن عوف
فصمت ساعة، مث .  شيخ كبري، وعليه حجة اإلسالم، وال يستطيع أن يسافر إال معروضاًيا رسول اهللا، أيب: فقال
  " .حج عن أبيك : :قال

  .أخرجه الثالثة



  .حصني بن قطن

  .حصن، وقد ذكرناه عند أخيه حارثة، ويف حصن: وقيل. س حصني بن قطن
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  .حصني بن حمصن

إنه من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعت أمحد بن سيار يقول: عبدانس حصني بن حمصن األنصاري، قال 
  .ابن حمصن بن النعمان بن سنان بن عبد كعب بن عبد األشهل: وذكره ابن شاهني أيضاً، فقال. وسلم

ربنا حيىي حدثين أيب، أخربنا يزيد بن هارون، أخ: أخربنا عبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحد، قال
أن عمته أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم حلاجة هلا، فقال هلا : بن سعيد، عن بشري بن يسار، عن احلصني بن حمصن

ما آلوه إال ما عجزت : ؟ قالت" فكيف أنت له : " نعم، قال: ؟ قالت" ألك زوج : " النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .ك ونارك فانظري أين أنت منه، فإمنا هو جنت: " عنه، قال

مل يذكره غريمها يف الصحابة، وال ندري له صحبة أم ال؟ وقد أخرجه أبو أمحد العسكري : أخرجه أبو موسى وقال
  .يف الصحابة

  .بالياء حتتها نقطتان والسني املهملة: بضم الباء املوحدة وفتح الشني املعجمة، ويسار: بشري

  .حصني بن مروان

وفد احلصني بن مروان بن عبد األحد بن األعجس، واسم األعجس : مدقال هشام بن حم. س حصني بن مروان
األسود، بن معد يكرب بن خليفة بن مهام بن معاوية بن سوار بن عامر بن ذهل بن جشم بن األسود، على النيب 

  .وهاجر، وأقام باملدينة، وانصرف. صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو موسى

  .حصني بن مشمت

شمت بن شداد بن زهري بن النمر بن مرة بن مجان بن عبد العزى بن كعب بن سعد بن زيد حصني بن م. ب د ع
  .مناة بن متيم التميمي اجلماين

  .له صحبة، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم فبايعه بيعة اإلسالم، وصدق إليه ماله، وأقطعه عدة مياه
عليه وسلم فبايعه على اإلسالم، وصدق إليه ماله،  أنه وفد على النيب صلى اهللا: روى حديثه ابنه عاصم، عنه

جراد واألصيهب، والثماد، واملروت وشرط عليه النيب : وأقطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مياهاً عدة منها
  .ال يعقر مرعاه، وال يبايع ماؤه، وال مينع فضله، وال يعضد شجره: صلى اهللا عليه وسلم فيما أقطعه إياه

وقد ذكر يف طلحة بن الرباء، أن راوي قصة طلحة هو . وقد روي عنه أيضاً قصة طلحة بن الرباء: قال أبو عمر
  :الرجز: وقال زهري بن عاصم. احلصني بن وحوح، وقد ذكرها يف حصني بن وحوح أيضاً

  .هبن خط القلم األنفاسا... إن بالدي مل تكن أمالسا 



  .ال التباسافلم يدع لبساً و... من النيب حيث أعطى الناسا 
  .أخرجه الثالثة

  .حصني بن املعلى

قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلصني بن : قال أبو معشر، عن يزيد بن رومان. س حصني بن املعلى
  .املعلى بن ربيعة بن عقيل، وافداً فأسلم

  .أخرجه أبو موسى

  .حصني بن نضلة

عليه وسلم كتاباً، رواه أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، د ع حصني بن نضلة األسدي، كتب له النيب صلى اهللا 
بسم : " ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب حلصني بن نضلة األسدي كتاباً: عن أبيه، عن جده عمرو بن حزم

. ها أحداهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب من حممد رسول اهللا حلصني بن نضلة األسدي أن له ثرمداً وكنيفاً، ال حياقه في
  " .وكتب املغرية 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .حصني بن وحوح

روى حديثهعروة بن سعيد، عن . وقد ذكر نسبه عند أبيه وحوح. ب د ع حصني بن وحوح األنصاري األوسي
هللا أن طلحة بن الرباء ملا لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل يلصق برسول اهللا صلى ا: أبيه، عن احلصني بن وحوح

فضحك لذلك رسول اهللا صلى . يا رسول اهللا، مرين مبا أحببت ال أعصي لك أمراً: عليه وسلم ويقبل قدميه، فقال
فخرج مولياً ليفعل، فدعاه النيب " . اذهب فاقتل أباك : " اهللا عليه وسلم، وهو غالم حدث، فقال له عند ذلك

ومرض طلحة بعد ذلك، فأتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه " . إين مل أبعث بقطيعة الرحم : " صلى اهللا عليه وسلم فقال
إين ألرى طلحة قد حدث عليه املوت، فآذنوين به حىت : " وسلم يعوده يف الشتاء يف برد وغيم، فلما انصرف قال

ا فلم يبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين سامل حىت تويف، وجن عليه الليل، فكان فيم" . أصلي عليه، وعجلوه 
ادفنوين وأحلقوين بريب، وال تدعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإين أخاف عليه اليهود، وأن يصاب يف : قال
: " فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم حني أصبح، فجاء فوقف على قربه، فصف الناس معه، مث رفع يديه وقال. سبيب

  " .اللهم الق طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك 

  .قتل حصني وأخوه حمصن يوم القادسية، وال بقية هلما، قاله ابن الكليبو
  .أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر اختصره، وقال هو الذي روى قصة طلحة بن الرباء، وهو الصحيح

  .حصني بن يزيد الكليب



كىن أبا رجاء، د ع حصني بن يزيد بن جري بن قطن بن زنكل الكليب، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي
ما رأيت رسول اهللا : روى عنه مواله جبري أبو العالء احلبشي، وكان قد أتت عليه مائة وأربع وثالثون سنة، قال

  .صلى اهللا عليه وسلم ضاحكاً إال متبسماً، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يشد احلجر على بطنه
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .حصني بن يزيد بن شداد

يقال . صني بن يزيد بن شداد بن قنان بن سلمة بن وهب بن عبد اهللا بن ربيعة بن احلارث بن كعب احلارثيب ح
  .إن شاء اهللا تعاىل. ذو الغصة وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويذكر يف األذواء: له

قه شبه احلوصلة، فقيل أخرجه أبو عمر كذا، وعاش طويالً، رأس بين احلارث بن كعب مائة سنة، وكان له يف حل
ذو الغصة، ومن قبله صارت الغصة يف ولد حيىي بن سعيد بن العاص، ألن سعيد تزوج العالية بنت سلمة بن : له

  .يزيد اجلعفي، وأمها أم يزيد بنت يزيد بن ذي الغصة، ولدت حيىي بن سعيد
  .به، إن شاء اهللا تعاىلومن ولده قيس بن احلصني، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وسيذكر يف با

  .الذي وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم هو قيس بن احلصني: وقال ابن إسحاق
أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي البغدادي، بإسناده إىل يونس بن بكري، عن حممد ابن إسحاق، يف قصة 

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقبل معه وفد  فأقبل خالد، يعين ابن الوليد،: " وفد بين احلارث بن كعب، قال
  .بين احلارث بن كعب منهم قيس بن احلصني بن يزيد بن قنان، ذي الغصة ويذكر يف قيس، إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه أبو عمر

  .حصني بن يعمر

ى اهللا عليه وسلم من بين ربيعة بن عبس، أحد التسعة العبسيني الذين وفدوا على رسول اهللا صل. حصني بن يعمر
  .فأسلموا

  .نقلته من خط األشريي فيما استدركه على أيب عمر، واهللا أعلم

  .حصني

ما من وال يلي عشرة إال جاء يوم : " غري منسوب، روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. د ع حصني
  " .القيامة مغلوالً معذباً، أو مغفوراً له 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .احلاء والضاد املعجمة والطاء املهملة باب

  .حضرمي بن عامر



س حضرمي بن عامر بن جممع بن موله بن مهام بن ضب بن كعب بن القني بن مالك بن مالك بن ثعلبة بن دودان 
  .بن أسد بن خزمية، كذا نسبه أبو حفص بن شاهني وهشام بن الكليب

سد بن خزمية أن يفدوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجتمع بنو أ: روى أبو هريرة والشعيب وغريه، قالوا
احلضرمي بن عامر، وضرار بن األزور، وأبا مكعت، وسلمة بن حبيش، ومعهم قوم من بين الزنية، والزنية : فوفدوا

بنو الزينة، وحضرمي : لقب سلمى بنت مالك بن غنم بن دودان بن أسد، وهي أم مالك بن مالك، فيقال لولده
يا حممد، إنا أتيناك نتدرع الليل البهيم، يف سنة شهباء، ومل ترسل إلينا، وحنن منك، جتمعنا : فقال احلضرميمنهم، 

نسلم على أن صدقات أموالنا : فدعاهم إىل اإلسالم، فقالوا. خزمية، محانا منيع، ونساؤنا مواجد وأبناؤنا أجناد أجماد
: " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبين الزنية. سلموا وبايعوالفقرائنا، وإن أسنتت بالدنا رحلنا إىل غريها، وأ

ال ندع اسم أبينا، وال نكون كبين حمولة، : قالوا" . بل أنتم بنو رشدة : " حنن بنو الزنية فقال: ؟ قالوا" من أنتم 
بين عبد اهللا، فعريوهم  يعنون بين عبد اهللا بن غطفان كانوا بين عبد العزى،فسماهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: قلت. أنا: ؟ قال احلضرمي" أفيكم من يقول الشعر : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. بين حمولة: وقالوا
  :الطويل

  .حتيتك احلسىن فقد يرقع النغل... حي ذوي األضغان تسب عقوهلم 
  .وإن خنسوا عنك احلديث فال تسل... إن دحسوا بالكره فاعف تكرما 

  .وإن الذي قالوا وراءك مل يقل... ن الذي يؤذيك منه مساعه فإ
وكتب هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاباً، وأقاموا " . تعلم القرآن : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أياماً يتعلمون القرآن

م، فقال رجل من قومه يقال له كان للحضرمي أخوة، فماتوا، فورث أمواهلم، فخرج ذات ليلة يف حلة بعضه: قيل
  :فالتفت إليه احلضرمي وقال املنسرح. ما يسر احلضرمي أن أخوته أحياء وقد ورث أمواهلم: جزء

  .جزء فالقيت مثلها عجال... إن كنت أزننتين هبا كذباً 
  .أورث ذوداً شصائصاً نبال... أفرح أن أرزأ الكرام وأن 

  .حتت الغمامة األسال األبطال... كم كان يف أخويت إذا اعتلج 
  .يعطي جزيالً ويقتل البطال... من ماجد وجد أخي ثقة 

إنا : " فخرج جزء ومعه أخوة له حيفرون بئراً فاهنارت عليهم، فصارت قربهم، فبلغ احلضرمي بن عامر فقال: قال
  .وافقت أجالً وأورثت حقداً. ١٥٦البقرة " : هللا وأنا إليه راجعون 
  .أخرجه أبو موسى

  .بن احلارثحطاب 

ب حطاب بن احلارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح، القرشي اجلمحي، وأمه وأم أخيه حاطب 
  .سخيلة بنت العنبس بن وهبان بن حذافة بن مجح

هاجر إىل أرض احلبشة مع أخيه حاطب بن احلارث، وهاجرت معه امرأته فكيهة بنت يسار، ومات حطاب يف 
مات منصرفاً من احلبشة يف الطريق، كذا قال مصعب، وأخرجه ابن : ة، مل يصل إليها، وقيلالطريق إىل أرض احلبش



  .وقد ذكره ماكوال وغريه باحلاء املهملة. منده وأبو نعيم يف خطاب، باخلاء املعجمة، وهذا أشبه بالصواب
  .أخرجه أبو عمر

  .حطيئة الشاعر

ا أمحد بن سيار، أخربنا يوسف بن عدي، أخربنا عبيد اهللا حدثن: ذكره عبدان يف الصحابة، وقال. س حطيئة الشاعر
أما علمت : هجا حطيئة الزبرقان بن بدر، فأتى عمر فشكى ذلك إليه فقال: بن عمرو، عن إسحاق بن أيب فروة قال
. ، فاذهب فلك لسانه" من أحدث يف اإلسالم هجاء فاقطعوا لسانه : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فهرب احلطيئة، فلما ضاقت عليه األرض جاء حىت دخل عمرو رضي اهللا عنه، فقام بني يديه، فمدحه ببييت : قال
  .اذهب فأنت آمن: شعر فقال

  .أخرجه أبو موسى
ليس يف هذا ما يدل على أنه صحايب، وإن كان قد أسلم يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث ارتد : قلت

د أنه مل يكن له صحبة أنه عبسي، والذين وفدوا من عبس على النيب صلى اهللا عليه وسلم ومما يؤي. بعده، مث أسلم
وليس منهم، ألن الوفود من القبائل كانوا أعياهنا ورؤساءها، وأما احلطيئة فما زال . كانوا تسعة، وأمساؤهم معروفة

  .مهيناً خسيساً، مل يبلغ حمله أن يكون يف الوفد، واهللا أعلم

  .حطيم احلداين

ذكره ابن أيب علي يف احلاء املهملة، وذكر غريه يف اخلاء املعجمة، روى عنه أشعث احلداين، عن . س حطيم احلداين
  .بشر املشائني يف الظلم إىل املساجد بالنور التام يوم القيامة: النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .أخرجه أبو موسى

  .باب احلاء والفاء

  .حفشيش الكندي

  .باحلاء، واجليم، واخلاء، وقد ذكرناه يف اجليم أمت من هذا، فال حاجة إىل الزيادة: يقال فيه. الكندي ب حفشيش
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .حفص بن أيب جبلة الفزاري

ال أدري له صحبة أم ال؟ وضعه : ذكره عبدان يف الصحابة، وقال: قال أبو موسى. س حفص بن أيب جبلة الفزاري
  . املسند، وهو موىل بين متيمبعض أصحابنا يف

عن حفص بن أيب جبلة، موالهم، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف . روى بشار بن مزاحم بن أيب عيسى التميمي
ذاك عيسى بن مرمي عليه : قال. ٢٣املؤمنون " : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعلموا صاحلاً : " قوله عز وجل



  .زل أمهالصالة والسالم، يأكل من غ
  .أخرجه أبو موسى

  .حفص بن السائب

روى أبو حفص بن شاهني، عن علي بن الفضل بن طاهر البلخي، حدثنا إسحاق بن هياج، . س حفص بن السائب
مساين رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن حممد بن حفص وهو بلخي، عن هارون بن حفص بن السائب، عن أبيه، قال

  .وسلم حفصاً
  .أخرجه أبو موسى

  .فص بن املغريةح

: أبو أمحد، روى حممد بن راشد، عن سلمة ابن أيب سلمة، عن أبيه: أبو حفص، وقيل: د ع حفص بن املغرية، وقيل
أن حفص بن املغرية طلق امرأته فاطمة بنت قيس، على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث تطليقات يف 

  .طلق حفص بن املغرية امرأته: عن جابر قالورواه عبد اهللا بن حممد بن عقيل، . كلمة واحدة
  .أمحد بن حفص: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقد تقدم يف

  .باب احلاء والكاف

  .احلكم بن احلارث السلمي

له صحبة، سكن البصرة وغزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات، . ب د ع احلكم بن احلارث السلمي
مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، روى عنه عطية بن سعد الدعاء أنه قالثالث غزوات: آخرهن حنني، وقيل

  .، حل، فقامت، فسارت مع الناس" ال تضرهبا : " وسلم وقد خألت ناقيت، وأنا أضرهبا، فقال
انطلق : كان عطاء عمي يف ألفني، فإذا خرج عطاؤه قال لغالمه: وروى عنه حبيب ابن أخيه هرم بن احلارث، قال

من ترك ديناراً فكيةً، ومن ترك دينارين : " نا ما علينا، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولفاقض ع
  " .فكيتني 

  .أخرجه الثالثة
  .زجر لإلبل لتسري: أي حرنت، واخلالء لإلبل كاحلران للفرس، وحل: خألت

  .احلكم بن حزن الكلفي

هو : وهو كلفة حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم، وقيل وكلفة من بين متيم،. ب د ع احلكم بن حزن الكلفي
  .من كلفة بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن

حدثنا احلكم بن موسى، : أخربنا منصور بن أيب احلسني بن أيب عبد اهللا الطربي، بإسناده عن أيب يعلى املوصلي قال
احلكم بن حزن : كنت جالساً إىل رجل، يقال له: " لأخربنا شهاب بن خراش، عن شعيب بن زريق الطائفي، قا



قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سابع سبعة، أو تاسع : الكلفي، وكانت له صحبة، فأنشأ حيدثنا قال
بشيء يا رسول اهللا، أتيناك لتدعو لنا خبري، فدعا لنا خبري، وأمر بنا فأنزلنا، وأمر لنا : تسعة، فأذن لنا، فدخلنا، فقلنا

من متر، والشأن إذ ذاك دون، فلبثنا هبا أياماً، فشهدنا هبا اجلمعة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام متوكئاً 
إنكم لن " يا أيها الناس، : على قوس، أو عصا، فحمد اهللا وأثىن عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، مث قال

  " .وأبشروا  تطيقوا أن تفعلوا كل ما أمرمت به، ولكن سدودا
  .أخرجه الثالثة

  .احلكم بن أيب احلكم

أنه صحب احلكم بن أيب احلكم مع النيب صلى اهللا : له ذكر يف حديث كعب بن اخلزرج. د ع احلكم بن أيب احلكم
  .عليه وسلم يف غزوة تبوك

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  .احلكم بن أيب احلكم

ال أعرفه من حديث مسلمة بن علقمة، عن داود بن أيب هند، عن : ل أبو عمرجمهول، قا. ب احلكم بن أيب احلكم
تواعدنا أن نغدر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما رأيناه مسعنا صوتاً : الشعيب، عن قيس بن حبتر، عنه، قال

  .خلفنا ظننا أنه ما بقي بتهامة جبل إال تفتت، فغشي علينا
  .أخرجه أبو عمر هكذا

إنه جمهول، عجيب منه، فإن هذا احلديث روي هبذا اإلسناد عن قيس بن حبتر، عن بنت : يب عمرقول أ: قلت
  .احلكم بن أيب العاص، عن أبيها، ويرد يف امسه، إن شاء اهللا تعاىل

  .باحلاء املهملة والباء املوحدة: حبتر

  .احلكم بن رافع

  .ة، له وألبيه صحبةمن أهل املدين. د ع احلكم بن رافع بن سنان، األنصاري األوسي
: رآين احلكم وأنا غالم، آكل من ها هنا وها هنا، فقال يل: روى جعفر بن عبد اهللا بن احلكم بن رافع بن سنان قال

  .يا غالم، ال تأكل هكذا كما يأكل الشيطان، إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أكل مل تعد أصابعه بني يديه
  .بن جعفرجعفر هذا هو والد عبد احلميد 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .احلكم بن سعيد بن العاص

  .ب د ع احلكم بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف
أنا : ، قال" أنت عبد اهللا : " احلكم، قال: ؟ قال" ما امسك : " قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم مهاجراً فقال له

  .عبد اهللا يا رسول اهللا



يوم : بل استشهد يوم مؤته، وقيل:: قتل يوم بدر شهيداً، وقيل: ذكر يف العبادلة، واختلف يف وفاته، فقيلوقد 
  .اليمامة، وال عقب له

  .أخرجه الثالثة

  .احلكم بن سفيان بن عثمان

ب د ع احلكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف ابن ثقيف، الثقفي، 
  .ابن أيب سفيان: أبو احلكم الثقفي، وقيل :وقيل

حدثنا حممد بن كثري، عن : أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن علي األمني بإسناده إىل سليمان بن األشعث قال
كان رسول اهللا صلى اهللا : " سفيان، عن منصور، عن جماهد، عن احلكم بن سفيان الثقفي، أو سفيان بن احلكم، قال

  " .إذا بال توضأ، مث انتضح  عليه وسلم
  .ورواه زائدة، عن منصور، على الشك

ورواه روح بن القاسم، وشعبة، وشيبان، ومعمر، وأبو عوانة، وزائدة، وجرير بن عبد احلميد، وإسرائيل، وهرمي بن 
  .عن احلكم أبو أيب احلكم: سفيان، مثل سفيان، على الشك، وقال شعبة وأبو عوانة وجرير

احلكم بن سفيان، من غري : صحاب الثوري على الشك إال عفيف بن سامل والفريايب، فإهنما روياه فقاالورواه عامة أ
  .شك

عن رجل من ثقيف، : ورواه وهيب بن خالد، عن منصور، عن احلكم، عن أبيه، ورواه مسعر، عن منصور، فقال
  .ومل يسمعه

  .عن احلكم بن سفيان، ومل يشكوا: ك، قالواسالم بن أيب مطيع، وقيس بن الربيع وشري: وممن رواه ومل يشك
  .أخرجه الثالثة

  .احلكم أبو شبث

روى حديثه عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن شبث بن . د ع احلكم، أبو شبث بن احلكم
  .أن رجالً من أسلم أصيب، فرقاه النيب صلى اهللا عليه وسلم: احلكم، عن أبيه

  .يم خمتصراًأخرجه ابن منده وأبو نع
وأما شبيث، : شبث، بالشني، والباء املوحدة، والثاء املثلثة، وقد ذكره ابن ماكوال فقال: كذا رأيته مضبوطا: قلت

بضم الشني، وفتح الباء املعجمة بواحدة، وبعدها ياء معجمة باثنتني من حتتها، مث ثاء معجمة بثالث، فهو شبيث بن 
  .نه عبد اهللا بن أيب بكر وعبد الرمحن بن أيب الزناداحلكم بن مينا، يروي عن أبيه، روى ع

  .احلكم بن الصلت

حكيم ابن الصلت، القرشي : الصلت بن حكيم، وقال عبدان: ب س احلكم بن الصلت بن خمرمة بن املطلب، وقيل
ه حممد وكان من رجال قريش، واستخلف. شهد خيرب، وأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثني وسقاً. املطليب



  .بن أيب حذيفة على مصر ملا سار إىل عمرو ابن العاص بالعريش
روى حممد بن احلسن بن قتيبة، عن حرملة بن حيىي، عن ابن وهب، عن حرملة بن عمران، عن عبد العزيز بن حيان 

كم يف ال تقدموا بني أيدي: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: القرشي، عن احلكم بن الصلت القرشي، قال
  " .صالتكم، وعلى جنائزكم سفهاءكم 

  .الصلت بن حكيم: ورواه املقري، عن حرملة، فقال
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  .احلكم بن أيب العاص األموي

ب د ع احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، القرشي األموي، أبو مروان بن احلكم، يعد يف 
  .بن عفان، رضي اهللا عنه، أسلم يوم الفتحأهل احلجاز، عم عثمان 

روى مسلمة بن علقمة، عن داود بن أيب هند، عن الشعيب، عن قيس بن حبتر، عن بنت احلكم بن أيب العاص، أهنا 
ما رأيت قوماً كانوا أسوء رأياً وأعجز يف أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منكم يا بين أمية، : قالت للحكم

يصلي هذا : واهللا ما نزال نسمع قريشاً تقول: ا يا بنية، إين ال أحدثك إال ما رأيت بعيين هاتني، قلناال تلومين: فقال
فتواعدنا إليه، فلما رأيناه مسعنا صوتاً ظننا أنه ما بقي بتهامة جبل إال تفتت . الصابئ يف مسجدنا فتواعدوا له تأخذوه

 تواعدنا ليلة أخرى، فلما جاء هنضنا إليه فرأيت الصفا مث. علينا، فما عقلنا حىت قضى صالته، ورجع إىل أهله
  .واملروة التقا إحدامها باألخرى، فحالتا بيننا وبينه، فواهللا ما نفعنا ذلك

احلكم بن أيب : إنه رجل آخر يقال له: هو احلكم بن أيب العاص، وقيل: بعضهم يقول: قال أبو أمحد العسكري
  .احلكم األموي

ن املعمر البغدادي وغريه، أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن حممد بن أمحد احلريري أخربنا أبو أخربنا عمر بن حممد ب
إسحاق الربمكي، أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن خلف بن خبيت الدقاق، أخربنا عبد اهللا بن سليمان بن 

بن خالد، أخربنا زهري بن حممد، عن األشعث أبو بكر بن أيب داود، أخربنا حممد بن خلف العسقالين، أخربنا معاذ 
كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فمر احلكم بن : صاحل بن أيب صاحل، حدثين نافع بن جبري بن مطعم، عن أبيه، قال

  " .ويل ألميت مما صلب هذا : " أيب العاص، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

إن مروان : وخرج معه ابنه مروان، وقيل. ملدينة إىل الطائفوهو طريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، نفاه من ا
كان يتسمع سر : ولد بالطائف، وقد اختلف يف السبب املوجب لنفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إياه، فقيل

أ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويطلع عليه من باب بيته، وإنه الذي أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يفق
كان حيكي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مشيته وبعض : عينه مبدرى يف يده ملا اطلع عليه من الباب، وقيل

كن : " حركاته، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتكفأ يف مشيته، فالتفت يوماً فرآه وهو يتخلج يف مشيته، فقال
لرمحن بن حسان بن ثابت يف هجائه لعيد الرمحن بن ، فلم يزل يتعش يف مشيته من يومئذ، فذكر عبد ا" كذلك 

  :الكامل: احلكم فقال
  .إن ترم ترم خملجاً جمنوناً... إن اللعني أبوك فارم عظامه 

  .ويظل من عمل اخلبيث بطينا... ميسي مخيص البطن من عمل التقى 



: من طرق ذكرها ابن أيب خثيمةفروى عن عائشة رضي اهللا عنها، " إن اللعني أبوك : " وأما معىن قول عبد الرمحن
أهنا قالت ملروان بن احلكم، حني قال ألخيها عبد الرمحن بن أيب بكر، ملا امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية بوالية 

أما أنت يا مروان فأشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن أباك، وأنت يف : العهد ما قال، والقصة مشهورة
عنه ونفيه أحاديث كثرية، ال حاجة إىل ذكرها، إال أن األمر املقطوع به أن النيب صلى اهللا عليه وقد روي يف ل. صلبه

وسلم مع حلمه وإغضائه على ما يكره، ما فعل به ذلك إال ألمر عظيم، ومل يزل منفياً حياة النيب صلى اهللا عليه 
ما كنت ألحل عقدة عقدها رسول اهللا : ة، فقالوسلم فلما ويل أبو بكر اخلالفة، قيل له يف احلكم لريده إىل املدين

كنت قد شفعت فيه إىل : صلى اهللا عليه وسلم، وكذلك عمر، فلما ويل عثمان رضي اهللا عنهما اخلالفة رده، وقال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوعدين برده، وتويف يف خالفة عثمان، رضي اهللا عنه

  .أخرجه الثالثة

  .بشري احلكم بن أيب العاص بن

أبو عبد امللك، وهو أخو عثمان بن : يكىن أبا عثمان، وقيل. ب د ع احلكم بن أيب العاص بن بشري بن دمهان الثقفي
  .أيب العاص الثقفي

له صحبة، كان أمرياً على البحرين، وسبب ذلك أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، استعمل أخاه عثمان بن أيب 
أخاه احلكم على البحرين، وافتتح احلكم فتوحاً كثرية بالعراق سنة تسع عشرة  العاص على عمان والبحرين، فوجه

  .وال خيتلفون يف صحبة أخيه عثمان. وهو معدود يف البصريني، ومنهم من جيعل أحاديثه مرسلة. أو سنة عشرين
د كادت الصدقة أن إن يف يدي ماالً أليتام ق: قال يل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: روى عنه معاوية بن قرة قال

فأعطاين عشرة آالف، فغبت هبا ما شاء اهللا، مث رجعت إليه : قال. نعم: قلت: فهل عندكم من متجر، قال. تأيت عليه
  .هو ذا قد بلغ مائة ألف: ما فعل مالنا؟ فقلت: فقال

  .أخرجه الثالثة
هو ابن عبد دمهان، وكام ذكرناه ابن دمهان، و: بشري بياء، والصواب بشر، وقال: كذا نسبه أبو عمر، فقال: قلت

عبد دمهان بن عبد اهللا بن مهام بن أبان بن سيار بن مالك بن حطيط : نسبه أبو عمر يف أخيه عثمان، ومتام النسب
وهو وهم، والصواب عمر بن . غن الذي أعطاه املال عمران بن حصني: بن جشم بن ثقيف، وقال ابن منده

  .اخلطاب، رضي اهللا عنه

  .د اهللا الثقفياحلكم بن عب

: فيإسناد حديثه نظر، رواه احلكم بن عمرو، عن يعلى بن مرة، عن احلكم، قال. د ع احلكم بن عبد اهللا الثقفي
يا رسول اهللا، إن ابين : خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره، فعرضت له امرأة بصيب، فقالت

  .هذا عرض له وذكر احلديث
  .بن يعلى بن مرة، عن أبيه يعلى بن مرة ورواه عبد اهللا

وقد روي من غري طريق، عن يعلى بن مرة، . ورواه األعمش، عن املنهال بن مرة، عن ابن يعلى بن مرة، عن أبيه
  .وليس لذكر احلكم فيه أصل
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  .احلكم أبو عبد اهللا األنصاري

ع أيب حيىي، روى حديثه مطيع بن فالك بن احلكم عن أبيه، عن جده جد مطي. د ع احلكم أبو عبد اهللا األنصاري
وهذا مطيع أبو . احلكم، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان إذا قام يوم اجلمعة على املنرب استقبلنا بوجهه

  .حيىي، ابن عم مسعود بن احلكم الزرقي، شهد جده احلكم أحداً
  .أخرجه كذا ابن منده وأبو نعيم

  .بن عمرو الثمايل احلكم

شهد بدراً، رويت عنه أحاديث مناكري من حديث أهل الشام ال . ب احلكم بن عمرو الثمايل، ومثالة من األزد
  .تصح، واهللا أعلم

احلكم بن عمري الثمايل، ويرد الكالم عليه يف : وقد أخرجه ابن منده وأبو نعيم، فقاال. أخرجه أبو عمر خمتصراً
  .عاىلترمجته، إن شاء اهللا ت

  .احلكم بن عمرو بن الشريد

خمتلف يف امسه روى حممد بن املثىن، عن عبد اهللا بن محران، عن عبد احلميد بن . د ع احلكم بن عمرو بن الشريد
يرمحك اهللا، : صليت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم فعطس رجل، فقلت: جعفر، عن أبيه، عن ابن الشريد قال

  .ه ابن املثىن احلكماحلديث، مسا. فضحك بعض القوم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .احلكم الغفاري

وهو أخو رافع بن عمرو، غلب عليهما هذا النسب إىل غفار، وأهل العلم . ب د ع احلكم بن عمرو الغفاري
هو احلكم بن عمرو بن : ويقولون. إهنما من ولد نعيلة بن مليل أخي غفار بن مليل: بالنسب مينعون ذلك، ويقولون

  .جمدع بن حذمي بن احلارث بن نعيلة بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة
واستعمله زياد بن أبيه على . صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت تويف صلى اهللا عليه وسلم، مث سكن البصرة

نه، وأحضر احلكم بن خراسان، من غري قصد منه لواليته، إمنا أرسل زياد يستدعي احلكم، فمضى الرسول غلطاً م
  .هذا رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم واستعمله عليها: عمرو، فلما رآه زياد قال

إن أمري املؤمنني، يعين معاوية، كتب أن تصطفى له الصفراء : وغزا الكفار فغنم غنائم كثرية، فكتب إليه زياد
بلغين ما ذكرت من كتاب أمري املؤمنني، وإين : احلكمفكتب إليه . والبيضاء، فال تقسم يف الناس ذهباً وال فضة

وجدت كتاب اهللا تعاىل قبل كتاب أمري املؤمنني، وإنه واهللا، لو أن السماء واألرض كانتا رتقاً على عبد، مث اتقى اهللا 
  .تعاىل، جعل له خمرجاً، والسالم

فمات خبراسان مبرو سنة مخسني، .  إليكاللهم إن كان يل عندك خري فاقبضين: وقسم الفيء بني الناس، وقال احلكم
  .واستخلف ملا حضرته الوفاة أنس بن أيب أناس



  .روى عنه احلسن، وابن سريين، وعبد اهللا بن الصامت، وأبو الشعثاء، ودجلة بن قيس، وأبو حاجب وغريهم
سى حممد بن عيسى، حدثنا أخربنا إمساعيل بن عبد اهللا بن علي، وأبو جعفر بن السمني، وغريمها بإسنادهم إىل أيب عي

: حممود بن غيالن، أخربنا وكيع، عن سفيان، عن سليمان التميمي، عن أيب حاجب، عن رجل من بين غفار، قال
  .هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن فضل طهور املرأة

حاجب، عن ورواه حممد بن بشار، وحممود بن غيالن، عن أيب داود الطيالسي، عن شعبة، عن عاصم، عن أيب 
  .احلكم بن عمرو الغفاري، حنوه
أن زياداً استعمل احلكم بن عمرو الغفاري على البصرة، فلقيه عمران بن حصني يف : وروى ابن منده، عن احلسن
أتدري فيم جئتك؟ أتذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا بلغه الذي قال له : دار اإلمارة بني الناس، فقال

لو وقع فيها : "  النار، فقام الرجل ليقع فيها، فأدرك فأمسك، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمقم فقع يف: أمريه
  .إمنا أردت أن أذكرك هذا احلديث: قال. بلى: قال" . ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق : " ، مث قال" لدخل النار 

وقد روي . حلكم مل يل البصرة لزيادة قطوقد روي أن عمران قاله للحكم ملا ويل خراسان، وهو الصحيح، فإن ا
  .أيضاً أن احلكم قال هذا لعمران، واألول أصح وأكثر

  .أخرجه الثالثة
  .بضم امليم، وفتح اجليم والدال املهملة املشددة، وآخره عني، قاله األمري أبو نصر: جمدع

  .احلكم بن عمرو بن معتب

  .ذين قدموا مع عبد ياليل بإسالم ثقيف، وهو من األحالفكان أحد الوفد ال. ب احلكم بن عمرو بن معتب الثقفي
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

ثقيف قبيلتان، األحالف ومالك، فاألحالف ولد عوف بن ثقيف، وهذا منهم، فإن معتباً هو ابن مالك بن : قلت
  .كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف

  .احلكم بن عمري الثمايل

كان : يعد يف الشاميني، سكن محص، تفرد بالرواية عنه موسى بن أيب حبيب، وقال. ب دع احلكم بن عمري الثمايل
صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجهر يف الصالة ببسم اهللا الرمحن : " بدرياً، روي عنه أنه قال

  .الرحيم، يف صالة الليل، وصالة الغداة، وصالة اجلمعة، وله عنه غري هذا احلديث

احلكم بن عمرو، وقد تقدم ذكره، : ثة، إال أن أبا عمر اختصره، وأخرجه أبو عمر يف ترمجة أخرى فقالأخرجه الثال
  .احلكم بن عمري: وأخرجه ابن أيب عاصم، فقال

حدثنا بقية بن : قال حدثنا اخلوطي وابن مصفى قال. أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم
يسى بن إبراهيم، عن موسى بن أيب حبيب، عن احلكم بن عمري الثمايل، وكان من أصحاب النيب الوليد، حدثين ع

األمر املفظع واحلمل املضلع، والشر الذي ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .ينقطع، إظهار البدع 



  .احلكم بن كيسان

أسلم يف السنة األوىل من اهلجرة، وسبب . بن املغرية، وهشام والد أيب جهلب د ع احلكم بن كيسان، موىل هشام 
إسالمه أنه خرج من مكة مع طائفة من الكفار، فلقيتهم سرية كان أمريها عبد اهللا بن جحش، فقتل واقد التميمي، 

عبد اهللا بن  وكان مسلماً، عمرو بن احلضرمي، وكان مشركاً، وأسر املقداد بن عمرو احلكم بن كيسان، فأراد
دعه نقدم به على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقدموا به على رسول اهللا صلى اهللا : جحش قتله، فقال املقداد

  .عليه وسلم، فأسلم وحسن إسالمه
  .قتل احلكم بن كيسان يوم بئر معونة مع عامر بن فهرية: قال عروة بن الزبري، موسى بن عقبة

  .أخرجه الثالثة

  .ةاحلكم بن مر

صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى شيبة بن مساور، عن احلكم ابن مرة صاحب . ب د ع احلكم بن مرة
قد صليت، : قال" . صل : " أنه رأى رجالً يصلي فأساء الصالة، وانفتل، فقال له: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .جهاراً واهللا لتصلني، واهللا ال يعصى اهللا : " فأعاد عليه مراراً فقال
  .أخرجه الثالثة

  .احلكم أبو مسعود

روى عنه ابنه مسعود، يف حديثه اختلف، رواه ميمون بن حيىي األشج، عن خمرمة . د ع احلكم أبو مسعود الزرقي
أهنم : حدثين أيب: مسعت سليمان بن يسار، أنه مسع ابن احلكم الزرقي، وهو مسعود يقول: بن بكري، عن أبيه، قال

  .ال يصومن أحد فإهنا أيام أكل وشرب: ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبىن، فسمعوا راكباً وهو يصرخكانوا مع رسو
هذا وهم منكر، والصواب ما رواه ابن وهب، عن خمرمة، عن : رواه بعض املتأخرين وذكره، وقال: قال أبو نعيم

  .وذكر مثلهحدثين أيب، : أبيه، عن سليمان بن يسار، يزعم انه مسع احلكم الزرقي يقول
  .ورواه ابن وهب أيضاً، عن عمرو بن احلارث، عن بكري، عن سليمان، عن مسعود، عن أبيه

  .ورواه حممد بن إسحاق، عن عبد اهللا بن سلمة، عن مسعود، عن أبيه
ورواه عمرو ابن احلارث، وسليمان بن بالل والناس، عن حيىي بن سعيد األنصاري، عن يوسف بن مسعود بن 

أهنا كانت مع أمها العجماء مبىن أيام احلج، فجاءهم بديل بن ورقاء، : ته، وهي حبيبة بنت شريقاحلكم، عن جد
  .فنادى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حنوه
أخربين بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، ورواه سامل أبو : ورواه الزهري، عن مسعود بن احلكم أنه قال

ورواه أصحاب قتادة، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، . عن عبد اهللا بن حذافة مثله النضر، عن سليمان بن يسار،
أنه رأى رجالً مبىن، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرهم، ينادي مثله، وذكر : عن محزة بن عمرو األسلمي

  .أن املنادي كان بالالً
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  .احلكم بن مسلم العقيلي

  .روى عن عثمان أيضاً: له صحبة، قاله أبو أمحد العسكري، وقال. م بن مسلم العقيلياحلك

  .احلكم بن مينا

أخربنا أبو موسى فيما أذن يل، أخربنا احلسن بن أمحد املقري، أخربنا أبو القاسم بن أيب بكر بن . س احلكم بن مينا
بو بكر بن أيب عاصم حدثنا املقدمي، يعين حممد بن أيب أيب علي، أخربنا عبد اهللا بن حممد القباب أبو بكر، أخربنا أ

: بكر، أخربنا أبو بكر احلنفي، أخربنا عبد احلميد بن جعفر، عن سعيد املقربي، عن أيب احلويرث، مسع احلكم بن مينا
يا  :، قال" امجع يل من ها هنا من قريش : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه

يا معشر قريش هل فيكم من : " فخرج، فقال" . أخرج إليهم : " رسول اهللا، خترج إليهم أو يدخلون إليك؟ قال
اعلموا يا معشر قريش أن أوىل : " ، مث قال" ابن أخت القوم منهم : " ال، إال أبناء أخواتنا، قال: ؟ قالوا" غريكم 

مث " . مال يوم القيامة، وتأتون بالدنيا حتملوهنا فأصد عنكم بوجهي الناس يب املتقون، فأبصروا، ال يأيت الناس باألع
  .٦٨آل عمران " : إن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النيب والذين آمنوا واهللا ويل املؤمنني : " قرأ

  .أخرجه أبو موسى
كات حممد بن حممد بن مخيس، وقد أخربنا أبو منصور مسلم بن علي بن حممد بن السيحي الشاهد، أخربنا أبو الرب

أخربنا أبو نصر أمحد بن عبد الباقي بن طوق، أخربنا أبو القاسم نصر بن اخلليل املرجي، أخربنا أبو يعلى أمحد بن 
أنه مسع احلكم بن : علي املثىن، أخربنا املقدمي، أخربنا أبو بكر احلنفي، أخربنا عبد احلميد بن جعفر، عن أيب اجلواب

أبو احلويرث واحلكم بن : مينا، واملشهور: منهال بدل: أبو اجلواب بدل أيب احلويرث، وقال: فقال منهال، وذكره،
  .مينا

وقد ذكر البخاري احلكم بن مينا، وقد تقدم يف احلكم أيب شبث كالم ابن ماكوال يدل أنه أبو شبيث، فلينظر من 
  .هناك

  .حكيم األشعري

كر يف حديث أيب موسى األشعري، ذكره أبو علي الغساين فيما له ذ. حكيم، بزيادة ياء، هو حكيم األشعري
استدركه على أيب عمر، واستدل باحلديث الذي أخربنا به أبو الفرج حيىي بن حممود بن سعد األصفهاين بإسناده إىل 

قال  :حدثنا أبو كريب، أخربنا أبو أسامة، أخربنا يزيد، عن أيب بردة، عن أيب موسى قال" مسلم بن احلجاج قال 
إين ألعرف أصوات رفقة األشعريني بالقرآن، حني يدخلون بالليل، ومنهم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .إن أصحايب يأمرونكم أن تنظروهم: العدو، قال هلم: حكيم إذا لقي اخليل أو قال

  .حكيم بن أمية

مبكة، وقال ينهي قومه عما أمجعوا عليه  حليف بين أمية، أسلم قدمياً. حكيم بن أمية بن حارثة بن األوقص السلمي
  :الطويل: من عداوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان فيهم مطاعاً، وهي أبيات منها



  .وأهجركم ما دام مدل ونازع... تربأت إال وجه من ميلك الصبا 
  .ولو راعين من الصديق روائع... وأسلم وجهي لإلله ومنطقي 
  .ونقلته من خط األشريي األندلسي، وهو إمام فاضل. اقذكره ابن هشام عن ابن إسح

  .حكيم بن جبلة

ب حكيم بن جبلة بن حصني بن أسود بن كعب بن عامر بن احلارث بن الديل بن عمرو بن غنم بن وديعة بن لكيز 
هو حكيم، بضم احلاء، و: وقيل. بن أفصى بن عبد القيس بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، العبدي

  .ابن جبل: أكثر، وقيل
وال أعلم له رواية وال خرباً يدل على مساعه منه وال رؤيته له، . أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو عمر

وكان رجالً صاحلاً له دين، مطاعاً يف قومه، وهو الذي بعثه عثمان على السند فنزهلا، مث قدم على عثمان فسأله 
صها بطل، وسهلها جبل، إن كثر اجلند هبا جاعوا، وإن قلوا هبا ضاعوا، فلم يوجه ماؤها وشل، ول: عنها، فقال

  .عثمان رضي اهللا عنه إليها أحداً حىت قتل
مث إنه أقام بالبصرة، فلما قدم إليها الزبري، وطلحة مع عائشة رضي اهللا عنهم وعليها عثمان بن حنيف أمرياً لعلي 

بن جبلة يف سبعمائة من عبد القيس وبكر بن وائل، فلقي طلحة  رضي اهللا عنه، بعث عثمان بن حنيف حكيم
إن طلحة والزبري ملا قدما البصرة استقر احلال : والزبري بالزابوقة قرب البصرة، فقاتلهم قتاالً شديداً فقتل، وقيل

ثمان رضي اهللا بينهم وبني عثمان بن حنيف أن يكفوا عن القتال إىل أن يأيت علي، مث إن عبد اهللا بن الزبري بيت ع
عنه، فأخرجه من القصر، فسمع حكيم، فخرج يف سبعمائة من ربيعة فقاتلهم حىت أخرجهم من القصر، ومل يزل 
: يقاتلهم حىت قطعت رجله، فاخذها وضرب هبا الذي قطعها فقتلته ومل يزل يقاتل ورجله مقطوعة، وهو يقول

  :الرجز

  .عيإن معي ذراعي أمحي هبا كرا... يا ساق لن تراعي 
فما . وساديت: من فعل بك هذا؟ قال: حىت نزفه الدم، فاتكأ على الرجل الذي قطع رجله، وهو قتيل، فقال له قائل

  .رئي أشجع منه، مث قتله سحيم احلداين
  .ليس يعرف يف جاهلية وال إسالم رجل فعل مثل فعله: قال أبو عبيدة معمر بن املثىن

اجلموح يوم بدر ملا قطعت يده من الساعد قريباً من هذا، وقد ذكر عند  ولقد فعل معاذ بن عمرو بن: قال أبو عمر
  .امسه

  .أخرجه أبو عمر

  .حكيم بن حزام

ب د ع حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، القرشي األسدي، وأمه وأم أخويه خالد 
وحكيم ابن أخي خدجية بنت خويلد،  فاختة بنت زهري بن احلارث بن أسد بن عبد العزى،: صفية، وقيل: وهشام

  .وابن عم الزبري بن العوام
  .ولد يف الكعبة، وذلك أن أمه دخلت الكعبة يف نسوة من قريش وهي حامل، فأخذها الطلق، فولدت حكيماً هبا



وهو من مسلمة الفتح، وكان من أشراف قريش ووجوهها يف اجلاهلية واإلسالم، وكان من املؤلفة قلوهبم، أعطاه 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني مائة بعري، مث حسن إسالمه، وكان مولده قبل الفيل بثالث عشرة سنة رس

وعاش مائة وعشرين سنة، ستني سنة يف اجلاهلية، وستني سنة يف اإلسالم، وتويف سنة أربع . على اختالف يف ذلك
  .سنة مثان ومخسني: ومخسني أيام معاوية، وقيل

والذي جناين يوم بدر، ومل يصنع شيئاً من : لكفار وجنا منهزماً، فكان إذا اجتهد يف اليمني قالوشهد بدراً مع ا
املعروف يف اجلاهلية إال وصنع يف اإلسالم مثله، وكانت بيده دار الندوة، فباعها من معاوية مبائة ألف درهم، فقال 

  .لتقوى، وتصدق بثمنهاذهبت املكارم إال ا: بعت مكرمة قريش، فقال حكيم: له ابن الزبري
يا رسول اهللا، أرأيت أشياء كنت أفعلها يف اجلاهلية، كنت أحتنث هبا، أيل فيها : وأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  " .أسلمت على ما سلف لك من خري : " أجر؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ها، ووقف مبائة وصيف بعرفة يف أعناقهم أطواق الفضة وحج يف اإلسالم، ومعه مائة بدنة قد جللها باحلربة أهدا

  .عتقاء اهللا عن حكيم بن حزام وأهدى ألف شاة، وكان جواداً: منقوش فيها
روى عنه ابنه حزام، وسعيد بن املسيب، وعروة، وموسى بن طلحة، وصفوان بن حمرز، واملطلب بن حنطب، 

  .وعراك بن مالك، ويوسف بن ماهك، وحممد بن سريين
حدثنا قتيبة، : نا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي، وغري واحد قالوا بإسنادهم إىل حممد بن عيسى، قالأخرب

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أخربنا هشيم عن أيب بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال
  " .ال تبع ما ليس عندك " ن السوق مث أبيعه منه؟ يأتيين الرجل فيسألين من البيع ما ليس عندي، أأبتاع له م: فقلت

سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعطاين، مث : وروى الزهري، عن ابن املسيب وعروة، عن حكيم بن حزام قال
يا حكيم، إن هذا املال خضرة حلوة، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه : " سألته فأعطاين، فقال
يا : قال حكيم" . ارك له فيه، وكان كالذي يأكل وال يشبع، واليد العليا خري من اليد السفلى بإشراف نفس مل يب

رسول اهللا، والذي بعثك باحلق ال أرزؤك وال أحداً بعدك شيئاً، فكان أبو كرب رضي اهللا عنه يدعوه إىل عطائه فيأىب 
لمني، أشهدكم أين أدعو إىل عطائه فيأىب أن يا معشر املس: أن يأخذه، ودعاه عمرو رضي اهللا عنه فأىب، فقال عمر

  .يأخذه، فما سأل أحداً شيئاً إىل أن فارق الدنيا
  .وعمي قبل موته، ووصى إىل عبد اهللا بن الزبري

  .أخرجه الثالثة

غنه ولد قبل الفيل، ومات سنة أربع ومخسني، وعاش ستني يف اجلاهلية وستني سنة قبل اإلسالم، فهذا : قوهلم: قلت
ر، فإنه أسلم سنة الفتح، فيكون له يف اإلشراك أربع وسبعون سنة، منها ثالث عشرة سنة قبل الفيل، فيه نظ

وثالث عشرة سنة مبكة إىل اهلجرة على . وأربعون سنة إىل املبعث، قياساً على عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ح، فهذه تكملة أربع وسبعني سنة، ويكون له يف القول الصحيح، فيكون عمره ستاً وستني سنة، ومثاين سنني إىل الفت

وإن جعلناه يف اإلسالم مذ بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم فال يصح، ألن النيب صلى . اإلسالم ست وأربعون سنة
اهللا عليه وسلم بقي مبكة بعد املبعث ثالث عشرة سنة، ومن اهلجرة إىل وفاة حكيم أربع ومخسون سنة، فذلك أيضاً 

سنة، ويكون عمره يف اجلاهلية إىل املبعث ثالثاً ومخسني سنة قبل مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالث  سبع وستون
عشرة سنة، وإىل املبعث أربعني سنة، إال أن مجيع عمره على هذا القول مائة وعشرون سنة، لكن التفصيل ال 

  .يوافقه، وعلى كل تقدير يف عمره ما أراه يصح، واهللا أعلم



  .حزن حكيم بن

فاطمة بنت : أمه. ب د ع حكيم بن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن عايذ بن عمران بن خمزوم، القرشي املخزومي
  .السائب بن عومير بن عايذ بن عمران بن خمزوم، هو عم سعيد ابن املسيب بن حزن

قول ابن إسحاق  أسلم عام الفتح مع أبيه حزن، وقتل يوم اليمامة شهيداً، هو وأبوه حزن بن أيب وهب، هذا
استشهد يوم اليمامة حزن بن أيب وهب، وأخوه حكيم بن أيب وهب، فجعل أخا حزن، : والزبري، وقال أبو معشر

  .واألول أصح
  .أخرجه الثالثة

  .حكيم بن طليق

د ع ب حكيم بن طليق بن سفيان بن أمية بن عبد مشس، كان من املؤلفة قلوهبم، أعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
املهاجر، هلك، وله بنت تزوجها زياد بن أبيه، ذكره أبو عبيد عن الكليب، : وكان له ابن يقال له. ئة من اإلبلما

  .درج، ال عقب له: وقال الكليب
  .أخرجه الثالثة

  .حكيم بن قيس

 إنه ولد يف حياة رسول اهللا: د ع حكيم بن قيس بن عاصم بن سنان، التميمي املنقري، يرد نسبه عند أبيه، قيل
  .صلى اهللا عليه وسلم روى عن أبيه، روى عنه مطرف بن الشخري

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .حكيم بن معاوية

يف صحبته نظر، حديثه عند أهل : من منري بن عامر بن صعصعة، قال البخاري. ب د ع حكيم بن معاوية النمريي
يث منها أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم كل من مجع يف الصحابة مجعه فيهم، وله أحاد: محص، قال أبو عمر

  " .ال شؤم، وقد يكون اليمن يف الدار واملرأة والفرس : " يقول
حدثنا علي بن حجر، : أخربنا به إبراهيم بن حممد بن مهران وغريه، قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى السلمي قال

بر الطائي، عن معاوية بن حكيم، عن عمه حكيم أخربنا إمساعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن حيىي بن جا
  .بن معاوية

حكيم بن معاوية النمريي، له صحبة، روى عنه ابن أخيه معاوية بن حكيم، وقتادة من : وقال ابن أيب حامت، عن أبيه
ذا روى عنه ابن أخيه معاوية بن حكيم، فيه نظر، ولكن هك: هذا كالم أيب عمر، وقوله. رواية سعيد بن بشري، عنه

  .جاءت الرواية، وقد روي عن معاوية بن حكيم، عن أبيه
وروى ابن منده وأبو نعيم يف هذه الترمجة ما رواه السفر بن نسري، عن حكيم بن معاوية، أنه أتى النيب صلى اهللا 

د اهللا أن تعب: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يا رسول اهللا، مب أرسلك اهللا عز وجل؟ قال: عليه وسلم فقال



كأنك تراه، وال تشرك به شيئاً، وتقيم الصالة املكتوبة، وتؤيت الزكاة، وكل مسلم من مسلم حرام يا حكيم بن 
  " .معاوية، هذا دينك، أينما تكن يكفك 

ورواه هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جده، فعلى هذا يكون حكيم هو القشريي، وهذا اختالف 
  .أبو عمر هذا احلديث يف الترمجة املذكورة بعد هذه، على ما نذكرهظاهر، وقد أخرج 

  .أخرج هذه الترمجة الثالثة، ورواه أبو عمر يف خممر بن معاوية، وهو مذكور هناك

  .حكيم أبو معاوية

وهو عندي غلط وخطأ بني، وال : ذكره ابن أيب خيثمة يف الصحابة، قال أبو عمر. ب حكيم، أبو معاوية بن حكيم
ف هذا الرجل يف الصحابة، ولك يذكره أحد غريه فيما علمت، واحلديث الذي ذكره له هو حديث هبز بن يعر

  .حكيم، عن أبيه، عن جده، وجده معاوية بن حيدة

يا رسول : وروي بإسناده، عن سعيد بن سنان، وحيىي بن جابر الطائي، عن معاوية بن حكيم، عن أبيه حكيم أنه قال
  .احلديث اهللا، مب أرسلك ربنا؟

هكذا ذكره ابن أيب خيثمة، وعلى هذا اإلسناد عول، وهو إسناد ضعيف، ومن قبله أتى ابن أيب : قال أبو عمر
ما روي عن عبد الوارث بن سعيد، عن هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي، عن : خيثمة، والصواب فيه
: " إين أسألك بوجه اهللا، مب أرسلك اهللا؟ قال: تأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقل: أبيه، عن جده قال

  .احلديث" . باإلسالم، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، كل مسلم على كل مسلم حرام 
وهذا هو احلديث الصحيح باإلسناد الثابت املعروف، وإمنا هو ملعاوية بن حيدة، ال حلكيم أيب معاوية، : قال أبو عمر

  .إسناد صحيح، وجده معاوية بن حيدة: حكيم، عن أبيه، عن جده، فقالسئل حيىي بن معني، عن هبز بن 
هذا الذي ذكره أبو عمر من الرد على ابن أيب خيثمة فيه شيء، وذلك أنا قد ذكرنا يف ترمجة حكيم بن : قلت

م معاوية النمريي االختالف يف إسناد هذا احلديث، فإن بعض الرواة رواه عن معاوية بن حكيم، عن عمه، وبعضه
رواه عن معاوية بن حكيم عن أبيه، فعلى هذا يكون هو النمريي، إال إن كان ابن أيب خيثمة قد ذكر النمريي فيتجه 

الرد عليه، وقد ذكره ابن أيب عاصم فقال ما أخربنا به حيىي بن حممود الثقفي كتابة بإسناده إىل أيب بكر بن أيب 
ة بن الوليد، أخربنا سعيد بن سنان، عن حيىي بن جابر الطائي، حدثنا عبد الوهاب بن جندة، حدثنا بقي: عاصم قال

يا رسول اهللا، مي أرسلك اهللا؟ : أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: عن معاوية بن حكيم، عن أبيه حكيم
خراج احلديث، فهذا يؤيد قول من جعله غري ابن حيدة، وإن كان اإلسناد يعود إىل واحد، لكن اتفاق األئمة على إ

  .احلديث يزيده قوة، واهللا أعلم
  .حكيم بفتح احلاء، وقد تقدم يف حكيم بن جبلة: بضم احلاء، هو ابن جبلة، وقيل: حكيم

  .باب احلاء والالم وامليم

  .جليس بن زيد



س حليس بن زيد بن صفوان بن صباح بن طريف بن زيد بن عامر بن ربيعة بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة بن سعيد 
  .لضيببن ضبة ا

: ذكر سيف بن عمر، فيما قاله ابن شاهني، أنه وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد وفادة أخيه: قال أبو موسى
إين أظلم : " احلارث بن زيد بن صفوان، فسمح النيب صلى اهللا عليه وسلم وجه احلليس، ودعا له بالربكة، وقال

ومن يطيق مكافأة أهل النعم؟ ومن حسد : ، قال" أحسد وأكافئ و: " قال. العفو أحق ما عمل به: ، فقال" فأنتصر 
  .الناس مل يشف غيظه
  .أخرجه أبو موسى

  .حليس

أعطيت : " يعد يف احلمصيني، روى عنه أبو الزاهرية أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول. ب د ع حليس
  " .ألهنار، وما سالت به السيول قري ما مل يعط الناس، أعطوا ما مطرت به السماء، وما جرت به ا

  .أخرجه الثالثة
  ؟؟؟؟؟

  .محاد

س محاد، أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو اخلري حممد بن أيب الفتح، أخربنا أمحد بن أيب القاسم، أخربنا أمحد بن 
بن محاد بن موسى، أخربنا عبد الرمحن بن حممد بن حامد البلخي، أخربنا حممد ابن سهل الترمذي، أخربنا داود 

بينما النيب صلى اهللا : فرافصة أخربنا اليقظان بن عمار بن ياسر، أخربنا الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قال
عليه وسلم جالس يف عدة من أصحابه، إذ أقبل شيخ كبري متوكئ على عكازه، فسلم على النيب صلى اهللا عليه 

فقال علي بن " . اجلس يا محاد فإنك على خري : " ل رسول اهللاوسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم، فردوا عليه، فقا
نعم يا أبا احلسن، إذا : " اجلس فإنك على خري؟ قال: بأيب وأمي يا رسول اهللا قلت له: أيب طالب، رضي اهللا عنه

مخسني سنةً، اجلذام، واجلنون، والربص، وإذا بلغ : بلغ العبد أربعني سنةً، وهو العمر، أمنه اهللا من اخلصال الثالث
وهو الدهر، خفف اهللا عنه احلساب، وإذا بلغ ستني سنةً، وهو الوقف، إىل ستني سنةً يف إقبال من قوته، وبعد 

الستني يف إدبار من قوته، رزقه اهللا تعاىل اإلنابة إليه مما حيب، وإذا بلغ سبعني سنةً، وهو احلقب، أحبه أهل السماء، 
ثبتت حسناته وحميت سيئاته، وإذا بلغ تسعني سنةً، وهو الفناء، قد ذهب العقل وإذا بلغ مثانني سنةً، وقد خرف، أ

من نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفع يف أهل بيته، ومساه أهل السماء أسري اهللا يف األرض، وإذا بلغ 
  " .سنة فهو حبيس اهللا يف األرض، وحقيق على اهللا عز وجل أن ال يعذب حبيسه 

  .و بكر عبد اهللا بن علي بن طرخان، عن حممد بن صاحلرواه أب
  .أخرجه أبو موسى

  .محار



عبد اهللا، روى ذلك زيد ابن أسلم، عن أبيه، عن : محار رجل من الصحابة، وامسه: آخره راء، قال ابن ماكوال. محار
  .عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه

حدثنا :  املخزومي، بإسناده إىل أمحد بن علي بن املثىن قالأخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا
حممد بنت منري، أخربنا أيب، أخربنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر أن رجالً كان يلقب محاراً، 

اء به وكان يهدي النيب صلى اهللا عليه وسلم العكة من السمن، والعكة من العسل، فإذا جاء صاحبها يتقاضاه، ج
يا رسول اهللا، أعط هذا مثن متاعه، فما يزيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

: على أن يتبسم، ويأمر به فيعطى، فجيء به يوماً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد شرب اخلمر، فقال رجل
ال تلعنوه، فإنه حيب اهللا : " صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللاللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به رسول اهللا 

  " .ورسوله 

  .محاس الليثي

ذكره الواقدي فيمن ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وروى عن عمر، وهو أبو أيب . ب محاس الليثي
  .عمرو بن محاس، وله دار باملدينة

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .محام

آخره ميم، وهو أسلمي، روى حديثه عبد اهللا بن املبارك، عن معمر، عن حيىي ابن أيب كثري، عن يزيد  .ع س محام
وقع عمي على وليدة، فحملت، فولدت له غالماً يقال : عبيد بن عومير قال: بن نعيم، أن رجالً من أسلم يقال له

مي، وكلمه يف ابنه، فقال له رسول اهللا صلى محام، وذلك يف اجلاهلية، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ع: له
فانطلق فأخذ ابنه، فجاء به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجاء " . تسلم ابنك ما استطعت : " اهللا عليه وسلم

خذ : " موىل الغالم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فعرض عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غالمني، فقال
أميا : " فأخذ غالماً امسه رافع، وترك له ابنه، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . ا، ودع للرجل ابنه أحدمه

  " .رجل عرف ابنه، فأخذه، ففكاكه رقبة 
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .محام بن اجلموح

  .قتل يوم أحد. محام بن اجلموح بن زيد األنصاري، السلمي
  .قاله ابن الكليب

  .ة األسلميمحام



ابن أيب : ذكره أبو زكرياء، يعين ابن منده، هكذا، وإمنا هو ابن محامة، ويقال: قال أبو موسى. س محامة األسلمي
  .محامة، وابن محاطة، ذكرنا يف ترمجة حبيب

  .أخرجه أبو موسى

  .محران بن جابر

وى حديثه عبد اهللا بن بدر، عن أم سامل، د ع محران بن جابر، احلنفي اليمامي، أبو سامل، وهو جد عبد اهللا بن بدر، ر
وهي جدة عبد اهللا بن بدر أم أمه، عن أيب سامل محران بن جابر، وهو أحد الوفد السبعة من بين حنيفة، قال مسعت 

  " .ثالث مرات " . ويل لبين أمية : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .محران بن حارثة

ذكر البغوي، عن بعض أهل العلم أهنم كانوا مثانية أخوة . أخو أمساء بن حارثة. ران بن حارثة، الفزاريس مح
أسلموا وصحبوا النيب صلى اهللا عليه وسلم، منهم محران، وشهد بيعة الرضوان، ذكره أبو عمر يف ترمجة أخيه هند 

  .مدرجاً
  .أخرجه أبو موسى

  .محزة بن احلمري

: وقد مسعت من يقول: محزة، قال: ليف لبين عبيد بن عدي األنصاري، هكذا قال الواقديب محزة بن احلمري، ح
ونذكره يف خارجة إن شاء اهللا تعاىل، وقيل . خارجة بن احلمري: قال ابن إسحاق: إنه خارجة بن احلمري، قال أبو عمر

  .باخلاء املعجمة املضمومة وقد تقدم. حارثة بن مخري: فيه
  .أخرجه أبو عمر

  .ة بن عبد املطلبمحز

يعلى، : أبو عمارة، كين بابنيه: ب د ع محزة بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، أبو يعلى، وقيل
وأمه بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة، وهي ابنة عم آمنة بنت وهب أم النيب صلى اهللا عليه وسلم، . وعمارة

عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وهو شقيق صفية بنت عبد املطلب أم الزبري، وهم 
أرضعتهما ثويبة موالة أيب هلب، وأرضعت أبا سلمة بن عبد األسد، وكان محزة، رضي اهللا عنه وأرضاه، أسن من 

وهو سيد الشهداء، وآخى رسول اهللا . بأربع سنني، واألول أصح: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسنتني، وقيل
  .عليه وسلم بينه وبني زيد بن حارثة صلى اهللا

أسلم يف السنة الثانية من املبعث، وكان سبب إسالمه ما أخربنا به أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بإسناده إىل يونس بن 
إن أبا جهل اعترض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فآذاه وشتمه، وقال منه ما : بكري، عن حممد بن إسحاق قال



لدينه والتضعيف له، فلم يكلمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وموالة لعبد اهللا بن جدعان  يكره من العيب
التيمي يف مسكن هلا فوق الصفا تسمع ذلك، مث انصرف عنه، فعمد إىل ناد لقريش عند الكعب، فجلس معهم، ومل 

له، وكان صاحب قنص يرميه يلبث محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه أن أقبل متوشحاً قوسه راجعاً من قنص 
وخيرج له، وكان إذا رجع من قنصه مل يرجع إىل أهله حىت يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك مل مير على ناد من 

قريش إال وقف وسلم وحتدث معهم، وكان أعز قريش وأشدها شكيمة، وكان يومئذ مشركاً على دين قومه، فلما 
يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن : هللا عليه وسلم فرجع إىل بيته، فقالت لهمر باملوالة، وقد قام رسول اهللا صلى ا

  .أخيك حممد من أيب احلكم آنفاً، وجده ها هنا فآذاه وشتمه وبلغ منه ما يكره، مث انصرف عنه ومل يكلمه حممد
كان يصنع يريد  فاحتمل محزة الغضب ملا أراد اهللا تعاىل به من كرامته، فخرج سريعاً ال يقف على أحد، كما

الطواف بالبيت، معداً أليب جهل أن يقع به، فلما دخل املسجد نظر إليه جالساً يف القوم، فأقبل حنوه حىت إذا قام 
على رأسه رفع القوس، فضربه هبا ضربة شجه شجة منكرة، وقامت رجال من قريش من بين خمزوم إىل محزة 

وما مينعين، وقد استبان يل منه ذلك؟ أنا أشهد : قد صبأت، فقال محزة ما نراك يا محزة إال: لينصروا أبا جهل، فقالوا
أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأن الذي يقول احلق، فو اهللا ال أنزع، فامنعوين إن كنتم صادقني، قال أبو 

ا أسلم محزة عرفت ومت محزة على إسالمه، فلم. دعوا أبا عمارة، فإين واهللا لقد سببت ابن أخيه سباً قبيحاً: جهل
  .قريش أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن محزة سيمنعه فكفوا عن بعض ما كانوا يتناولون منه

مث هاجر إىل املدينة، وشهد بدراً، وأبلى بالء عظيماً مشهوراً قتل شيبة بن ربيعة بن عبد مشس مبارزة، وشرك يف قتل 
عنهما يف قتله، وقتل أيضاً طعيمة بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، أخا املطعم بن  عتبة، اشترك هو وعلي رضي اهللا

  .عدي
أول لواء عقده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلمزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه، بعثه : قال أبو احلسن املدائين

قده لعبيدة بن احلارث بن أول لواء ع: يف سرية إىل سيف البحر من أرض جهينة، وخالفه ابن إسحاق، فقال
  .املطلب

وكان محزة يعلم يف احلرب بريشة نعامة، وقاتل يوم بدر بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسيفني، وقال 
  .ذاك فعل بنا األفاعيل: قال. محزة رضي اهللا عنه: من الرجل املعلم بريشة نعامة؟ قالوا: بعض أسارى الكفار

م السبت النصف من شوال، وكان قتل من املشركني قبل أن يقتل واحداً وثالثني نفساً، وشهد أحداً، فقتل هبا يو
  .هلم إيل يا ابن مقطعة البظور، وكانت أمه ختانة، فقتلته: سباع اخلزاعي، قال له محزة: منهم

ر عثرة وقع فبينما هو كذلك إذ عث! أي أسد هو محزة: كان محزة يقاتل يومئذ بسيفني، فقال قائل: قال ابن إسحاق
  .منها على ظهره، فانكشف الدرع عن بطنه، فزرقه وحشي احلبشي موىل جبري بن مطعم، حبرية فقتله

ومثل به املشركون، وجبميع قتلى املسلمني إال حنظلة بن أيب عامر الراهب، فإن أباه كان مع املشركني فتركوه 
لمني وآذاهنم ويبقرون بطوهنم، وبقرت هند بطن هند وصواحباهتا جيد عن أنف املس: ألجله، وجعل نساء املشركني

لو : " محزة رضي اهللا عنه فأخرجت كبده، فجعلت تلوكها فلم تسغها فلفظتها، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
لئن ظفرت ألمثلن : " فلما شهده النيب صلى اهللا عليه وسلم اشتد وجده عليه، وقال" . دخل بطنها مل متسها النار 

وإن عاقبتم مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري للصابرين واصرب وما صربك " ، فأنزل اهللا سبحانه " م بسبعني منه
وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على محزة، وقد مثل : وروى أبو هريرة قال. ١٢٧، ١٢٦النحل " : إال باهللا 

" . أي عم، فلقد كنت وصوالً للرحم فعوالً للخريات رمحك اهللا، : " به، فلم ير منظراً كان أوجع لقلبه منه، فقال



لوال أن جتد صفية لتركته حىت حيشر : " ملا رأى رسول اهللا محزة قتيالً بكى ما مثل به شهق، وقال: وروى جابر قال
ملا مسع النيب : " وروى حممد بن عقيل، عن جابر قال. وصفية هي أم الزبري وهي أخته" . من بطون الطري والسباع 

  " .صلى اهللا عليه وسلم ما فعل حبمزة شهق، فلما رأى ما فعل به صعق 
" . لكن محزة ال بواكي له : " وملا عاد النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة مسع النوح على قتلى األنصار، قال

يبدأن بالندب فلم يزلن : فسمع األنصار فأمروا نساءهم أن يندبن محزة قبل قتالهم، ففعلن ذلك، قال الواقدي
  .حلمزة حىت اآلن

  :الوافر: وقال كعب بن مالك يرثي محزة، وقيل هي لعبد اهللا بن رواحة
  .وما يغين البكاء وال العويل... بكت عيين وحق هلا بكاها 
  .ذاكم الرجل القتيل: حلمزة... على أسد اإلله غداة قالوا 
  .هناك وقد أصيب به الرسول... أصيب املسلمون به مجيعاً 

  .وأنت املاجد الرب الوصول... أبا يعلى، لك األركان هدت 
  .خيالطها نعيم ال يزول... عليك سالم ربك يف جنان 
  .فكل فعالكم حسن مجيل... أال يا هاشم األخيار صرباً 
  .بأمر اهللا ينطق إذ يقول... رسول اهللا مصطرب كرمي 

  .فبعد اليوم دائلة تدول... أال من مبلغ عين لؤياً 
  .وقائعنا هبا يشفى الغليل... اليوم ما عرفوا وذاقوا وقبل 

  .غداة أتاكم املوت العجيل... نسيتم ضربنا بقليب بدر 
  .عليه الطري حائمةً جتول... غداة ثوى أبو جهل صريعاً 

  .وشيبة عضه السيف الصقيل... وعتبة وابنه خرا مجيعاً 
  .حبمزة إن عزكم ذليل... أال يا هند ال تبدي مشاتاً 

  .فأنت الواله العربى الثكول... ال يا هند فابكي ال متلي أ
إنه كان : وكان مقتل محزة للنصف من شوال من سنة ثالث، وكان عمره سبعاً ومخسني سنة، على قول من يقول

كان : كان عمره تسعاً ومخسني سنة، على قول من يقول: أسن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسنتني، وقيل
كان عمره أربعاً ومخسني سنة، وهذا يقوله من جعل : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأربع سنني، وقيلأسن من ر

كان عمره أربعاً ومخسني سنة، وهذا يقوله من : مقام النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة بعد الوحي عشر سنني، وقيل
كون للنيب صلى اهللا عليه وسلم اثنتان ومخسون جعل مقام النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة بعد الوحي عشر سنني، في

  .سنة، ويكون حلمزة أربع ومخسون سنة، فإهنم ال خيتلفون يف أن محزة أكرب من النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثين : أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي البغدادي بإسناده، عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على محزة : مقسم، وقد أدركه، عن ابن عباس، قال رجل من أصحايب، عن
  .فكرب سبع تكبريات، مث مل يؤت بقتيل إال صلى عليه معه، حىت صلى عليه اثنتني وسبعني صالة

بن النقور، وأخربنا فتيان بن حممود بن سودان، أخربنا أبو نصر أمحد بن حممد بن عبد القاهر، أخربنا أبو احلسن 
أخربنا أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن اجلراح، أخربنا أبو القاسم البغوي، حدثنا حممد بن جعفر الوركاين، 

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا كرب على جنازة كرب : أخربنا سعيد بن ميسرة البكري، عن أنس بن مالك قال



  .ريةعليها أربعاً، وأنه كرب على محزة سبعني تكب
  .وكان محزة أول شهيد صلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال أبو أمحد العسكري

أخربنا حممد بن حممد بن سرايا بن علي الشاهد، ومسمار بن أيب بكر بن العويس، وغري واحد، قالوا بإسنادهم إىل 
حدثين ابن شهاب، عن عبد اهللا بن كعب  حمد بن إمساعيل اجلعفي اإلمام، حدثنا عبد اهللا بن يوسف، أخربنا الليث،

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يف قرب : " بن مالك، عن جابر بن عبد اهللا قال
أنا شهيد على هؤالء يوم : " ؟ فإذا أشري إىل أحدمها قدمه يف اللحد، وقال" أيهم أكثر أخذاً للقرآن : " واحد، يقول

وأمر بدفنهم يف دمائهم، فلم يغسلوا، ودفن محزة وابن أخته عبد اهللا بن جحش يف قرب واحد، وكفن  " .القيامة 
محزة يف منرة فكان إذا تركت على رأسه بدت رجاله، وإذا غطي هبا رجاله بدا رأسه، فجعلت على رأسه، وجعل 

  .على رجليه شيء من اإلذخر
اس من املسلمني قد احتملوا قتالهم إىل املدينة ليدفنوهم هبا، كان ن: " وروى يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال

  " .ادفنوهم حيث صرعوا : " فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، وقال
أخربنا عمر بن حممد بن طربزد، أخربنا أبو القاسم هبة : وقد روي عن محزة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث

ويف : احد، أخربنا أبو طالب حممد بن حممد بن غيالن البزاز، أخربنا أبو بكر الشافعي قالاهللا بن حممد بن عبد الو
كتايب عن عبد اهللا بن حممد بن ناجية، حدثنا عمر بن شبة، أخربنا سري بن عياض بن منقذ بن سلمى بن مالك، 

أيب مرثد، عن حديث ومالك بن فاطمة بنت أيب مرثد كناز بن احلصني حدثين منقذ بن سلمى، عن حديث جده 
: الزموا هذ الدعاء: " حليفه محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه، حديثاً مسنداً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .اللهم إين أسألك بامسك األعظم ورضوانك األكرب 
، وأبو حممد بن عبد الرمحن أخربنا أبو حممد بن أيب القاسم الدمشقي يف كتابه، أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم

أخربنا سهل بن بشر، أخربنا علي بن منري، أخربنا أبو طاهر الذهلي، أخربنا حممد بن علي بن : بن أيب احلسن قاال
استصرخنا على قتالنا يوم أحد، : شعيب، أخربنا خالد بن خداش، أخربنا محاد بن زيد، عن أيب الزبري، عن جابر قال

وقال محاد بن : وذلك على رأس أربعني سنة، قاال: فوجدناهم رطاباً يتثثنون، زاد عبد الرمحنيوم حفر معاوية العني، 
  " .فأصاب املر رجل محزة، فطار منها الدم " وزادين جرير بن حازم عن أيوب : زيد

  .أخرجه الثالثة
  .وحازم باحلاء املهملة. بضم السني واإلمالة: سلمى

  .محزة بن عمرو

وهو ابن عومير بن احلارث األعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهل بن مازن بن  ب د ع محزة بن عمرو،
  .أبو حممد: أبا صاحل، وقيل: احلارث بن سالمان بن أسلم بن أفصى بن حارثة األسلمي، يكىن

 أخربنا هارون بن: أخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران الفقيه، وغري واحد قالوا بإسنادهم عن أيب عيسى الترمذي
أن محزة بن : إسحاق اهلمداين، أخربنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها

عمرو األسلمي سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصوم يف السفر، وكان يسرد الصوم، فقال رسول اهللا 
  " .إن شئت فصم، وإن شئت فافطر : " صلى اهللا عليه وسلم

حيىي بن سعيد : منهم" أن محزة " اه مجاعة من األئمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها وقد رو



  .األنصاري وابن جريج، وأيوب السختياين، وابن عجالن، وشعبة، والثوري، واحلمادان، وغريهم مثله
عنها، عن محزة رضي اهللا  ورواه الدراوردي، وعبد الرحيم بن سليمان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا

  .عنه
  .ورواه حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب، وحممد بن إبراهيم بن احلارث، وغريمها، عن هشام، عن أبيه، عن محزة

  .واألول أصح. روراه أبو األسود، عن عروة، عن أيب مرواح، عن محزة
كنت أسرد : عن محزة بن عمرو قالورواه سليمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرمحن، وحنظلة بن علي، كلهم 

  .الصوم

وتويف سنة إحدى وستني وهو ابن إحدى وسبعني سنة . وقد روى عن سليمان، وعروة، عن أيب مرواح، عن محزة
  .ابن مثانني سنة: وقيل

  .أخرجه الثالثة
  .بفتح العني، وتسكني امليم، وآخره واو: عمرو

  .محزة بن عمر

  .ال يصح، وهو وهم: امليم، قال أبو نعيمبضم العني وفتح . ع س محزة بن عمر
أكلت مع : وروي عن الطرباين، عن مطني، عن منجاب، عن شريك، عن هشام، عن أبيه، عن محزة بن عمر قال

أخطأ شريك : مسعت منجاباً يقول: قال مطني" كل بيمينك واذكر اسم اهللا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .، عن هشام عن أبيه، عن عمر بن أيب سلمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثلهأخربنا علي بن مسهر. فيه

وهذا مع قوله ومهاً كما : وأخرجه أبو موسى أيضاً مستدركاً على ابن منده، وذكر ما تقدم من كالم أيب نعيم، وقال
زة بن عمرو األسلمي، ومل يفرد ذكرناه، وهم فيه أبو نعيم أيضاً ومهاً على وهم، فإن الطرباين أورده يف آخر ترمجة مح

له ترمجة، فوهم أبو نعيم حيث نقص الواو فيه من عمرو، وجعله عمر، وحيث جعله ترمجة مفردة، فأخطأ فيه من 
  .جهتني

  .أخرجه أبو نعيموأبو موسى

  .محزة بن عمار

  .محزة بن عمار بن مالك بن خنساء بن مبذول األنصاري
  .، ذكره ابن الدباغ األندلسيشهد أحداً مع أخيه سعد، قال العدوي

  .محزة بن عوف

قدم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومعه ابنه يزيد، فبايعاه، ومسح النيب صلى اهللا عليه وسلم برأس . محزة بن عوف
  .يزيد، ودعا له، ذكره أبو عمر يف ترمجة ابنه يزيد، ومل يفرده ها هنا بترمجة

  .محزة بن مالك



أخربنا أبو عبد : مشعار أخربنا أبو موسى حممد بن عمر بن أيب عيسى املديين إجازة قالس محزة بن مالك بن ذي 
اهللا حممد بن عمر بن هارون، عن كتاب أيب بكر بن أيب احلسن، أخربنا أبو القاسم األزهري، وأبو حممد اجلوهري 

ارث بن حممد بن سعد، أخربنا علي أخربنا حممد بن العباس اخلزاز، أخربنا أمحد بن معروف اخلشاب، أخربنا احل: قاال
قدم وفد مهدان على رسول : بن حممد ابن عبد اهللا بن أيب سيف القرشي، عمن مسي من رجاله من أهل العلم، قالوا

نعم احلي : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفيهم محزة بن مالك بن ذي معشار، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، فأسلموا، وكتب هلم " النصر، وأصربها على اجلهد، وفيهم أبدال، وفيهم أوتاد اإلسالم  مهدان، ما أسرعها إىل

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاباً مبخالف خارف ويام وشاكر وأهل اهلضب وحقاف الرمل من مهدان ملن أسلم
  .أخرجه أبو موسى

بالشني املعجمة واأللف والكاف : وشاكر. نقطتان بالياء حتتها: ويام. باخلاء املعجمة وبعد األلف راء، وفاء: خارف
  .واهلضب معروف. وآخره راء، وكلها قبائل من مهدان، نسبت املخاليف إليهم، ألهنم سكنوها

  .محزة بن النعمان

س محزة بن النعمان بن هوذة بن مالك بن سنان بن البياع بن دليم بن عدي بن احلزاز بن كاهل بن عذرة، وهو 
قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم بصدقة عذرة، فأطعمه النيب صلى اهللا عليه وسلم رمية سهم، . أول أهل احلجاز

  .وحضر فرسه من وادي القرى، ونزل وادي القرى حىت مات
  .هو باجليم والراء، وقد ذكرناه هناك: هكذا أورده ابن شاهني، وقال ابن ماكوال: أخرحه أبو موسى وقال

  .محظظ بن شريق

شريق بن غامن بن عامر بن عبد اهللا بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي، أدرك محظظ بن 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهد الفتوح، ومات بطاعون عمواس، له ذكر

  .أخرجه أبو القاسم الدمشقي
  .بفتح العينني: عبيد وعويج

  .محل بن سعدانة

ل بن كعب بن عليم بن جناب بن هبل بن عبد اهللا بن كنانة بن بكر بن ب س محل بن سعدانة بن حارثة بن معق
عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب الكليب، وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وعقد له لواء، 

  :الكامل: فشهد به صفني مع معاوية وهو القائل
  .لبث قليالً يلحق اهليجا محل

  :الكامل: ليد مشاهده كلها، وقد متثل بقول سعد بن معاذ يوم اخلندق حيث قالوشهد مع خالد بن الو
  .ما أحسن املوت إذا حان األجل... لبث قليالً يلحق اهليجا محل 

ابن سعدانة، ذكره غري واحد من : ابن سعد، والصواب: أخرجه أبو عمر وأبو موسى، إال أن أبا موسى قال



  .العلماء
  .الثاء املثلثةباحلاء املهملة و: حارثة

  .محل بن مالك

ب د ع محل بن مالك بن النابغة بن جابر بن ربيعة بن كعب بن احلارث بن كثري بن عند بن طاخبة بن حليان بن 
نزل البصرة وله هبا دار، يكىن أبا نضلة، وذكره مسلم بن احلجاج يف تسمية من روى عن . هذيل بن مدركة اهلذيل

  .أهل املدينة وغريه، يعد يف البصرينيالنيب صلى اهللا عليه وسلم من 
أخربنا أبو غالب حممد بن احلسن املاوردي مناولة، : أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن علي الصويف، قال

حدثنا حممد بن مسعود املصيصي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن : بإسناده إىل أيب داود سليمان بن األشعث، قال
أنه سأل عن قضية النيب صلى اهللا عليه : " نار، مسع طاوساً، عن ابن عباس، عن عمرجريج، أخربين عمرو بن دي

كنت بني امرأتني فضربت إحدامها األخرى مبسطح : وسلم يف ذلك، يعين اجلنني، فقام محل بن مالك بن النابغة فقال
املسطح عود : قال أبو عبيد. " فقتلتها وجنينها، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جنينها بغرة وأن تقتل 

  .من أعواد اخلباء
  .أخرجه الثالثة

  .محمة بن أيب محية

  .صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم. ب د ع محمة بن أيب محية الدوسي
حدثنا أبو عوانة، عن داود : أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن القاهر بإسناده إىل أيب داود الطيالسي قال

محمة، من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم غزا : أن رجالً يقال له: د بن عبد الرمحن احلمريياألودي، عن محي
اللهم إن كان صادقاً فاعزم عليه . اللهم إن محمة يزعم أنه حيب لقاءك: " أصبهان، زمان عمر رضي اهللا عنه فقال

فقال . فمات بأصبهان" . فره هذا اللهم ال ترجع محمة من س. وصدقه، وإن كان كاذباً فامحله عليه وإن كره
يا أيها الناس، إنا واهللا ما مسعنا من نبيكم صلى اهللا عليه وسلم، وال يبلغ علمنا إال أن محمة شهيد، ودفن : األشعري
  .بأصبهان

  .أخرجه الثالثة
 عليه وقد ذكر أمحد بن حنبل يف كتاب الزهد له، عن هرم بن حيان العبدي، عن محمة صاحب رسول اهللا صلى اهللا

مث . ذكرت ليلة صبيحتها تبعثر القبور: ما يبكيك؟ قال: فقال له هرم. أنه بات عنده فرآه يبكي الليل أمجع: وسلم
احلديث، وأنا أظنه هذا محمة، . ذكرت ليلة صبيحتها تتناثر النجوم: بات عنده ليلة ثانية فبات يبكي، فسأله فقال

  .واهللا أعلم

  .محنن بن عوف

ن عبد عوف بن عبد احلارث بن زهرة بن كالب، القرشي، أخو عبد الرمحن بن عوف الزهري، ب محنن بن عوف ب
مل يهاجر ومل يدخل املدينة، وعاش يف اجلاهلية ستني سنة ويف اإلسالم ستني سنة، وأوصى إىل عبد اهللا بن : قال الزبري



  :الطويل: الزبري، وفيه يقول القائل
  .اء بين عوف وقد مات محنننس... فيا عجباً إذ مل تفتق عيوهنا 

  .أخرجه أبو عمر، ومن ولده القاسم بن حممد بن املعتمر بن عياض بن محنن، كان من أصحاب الرشيد

  .محيد األنصاري

أخربنا أبو موسى بن أيب بكر األصبهاين كتابة، أخربنا إمساعيل بن الفضل بن أمحد، أخربنا أبو . س محيد األنصاري
نا أبو بكر بن املقري، أخربنا ابن قتيبة، أخربنا يزيد بن خالد الرملي، أخربنا الليث عن طاهر بن عبد الرحيم، أخرب
: احلديث، قال أبو موسى. أن محيداً، رجالً من األنصار، خاصم الزبري يف شراج احلرة: الزهري، عن عروة بن الزبري

  .قهذا حديث صحيح له طرق ال أعلم يف شيء منها ذكر محيد إال يف هذا الطري
  .بضم احلاء وآخره دال: محيد

  .أخرجه أبو موسى

  .محيد بن ثور

: وقيل. ب د ع محيد بن ثور بن حزن بن عمرو بن عامر بن أيب ربيعة بن هنيك بن هالل بن عامر ابن صعصعة 
  .محيد بن ثور بن عبد اهللا بن عامر بن أيب ربيعة، قاله أبو عمر

أبو خالد، روى عنه يعلى بن : أبو األخضر، وقيل: و املثىن، وقيلواألول قاله الكليب ووافقه غريه، وكنيته أب
  :الرجز: قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم وأنشده. وشهد حنيناً مع الكفار مث أسلم. األشدق

  .إن خطأً منها وإن تعمدا... أضحى فؤادي من سليمى مقصداً 
  :الرجز: ويف آخره

  .من اهللا كتاباً مرشدا يتلوا... حىت أرانا ربنا حممداً 
  .نعطي الزكاة ونقيم املسجدا... فلم نكذب وخررنا سجداً 

تقدم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل الشعراء أن ال يشبب أحد بامرأة : وقال حممد بن فضال اجملاشعي النحوي
  :الطويل: إال جلده، فقال محيد بن ثور
  .العضاه تروقعلى كل أفنان ... أىب اهللا إال أن سرحة مالك 

  .من السرح إال عشة وسحوق... فقد ذهبت عرضاً وما فوق طوهلا 
  .وال الفيء من بعد العشي تذوق... فال الظل من برد الضحى تستطيعه 

  .من السرح موجود علي طريق... فهل أنا إن عللت نفسي بسرحة 
، وذكر الزبري بن بكار أنه قدم على وقد ذكر محيد بن ثور فيمن روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من الشعراء

  :الكويل: النيب صلى اهللا عليه وسلم مسلماً وأنشده
  .سنتوب: إذا ما صبونا صبوةً... فال يبعد اهللا الشباب وقولنا 
  .إيل وإذ رحيي هلن جنوب... ليايل أبصار الغواين ومسعها 



  .علينا وإذا غصن الشباب رطيب... وإذ ما يقول الناس شيء مهون 
  .رجه الثالثةأخ

  .محيد بن عبد الرمحن بن عوف

محيد بن عبد الرمحن بن عوف بن خالد بن عفيف بن جبيد بن رواس بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
  .وفد هو وأخوه جنيد وعمرو بن مالك على النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله هشام بن الكليب. العامري الرواسي

  .محيد بن عبد يغوث

أبو بكر رضي اهللا عنه أخي، وأنا أخوه، وما : " مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول. بن عبد يغوث البكريد محيد 
  " .نفعين مال ما نفعين ماله 
  .أخرجه ابن منده خمتصراً

  .محيد بن منهب

هللا ال تصح له صحبة، وإمنا مساعه من علي وعثمان رضي ا: قال أبو عمر. ب محيد بن منهب بن حارثة الطائي
  .وقد ذكره قوم يف الصحابة، وال يصح: عنهما، ال أعرف له غري ذلك، قال

  .أخرجه أبو عمر

  .محري بن عدي

: أخو بين خطمة، تزوج معاذة اليت كانت لعبد اله بن أيب ابن سلول، فولدت له توأماً. محري بن عدي القاري
  .احلارث، وعدياً، وولدت له أم سعد، قاله ابن ماكوال

  .احلاء املهملة، وفتح امليم، وتشديد الياء حتتها نقطتانبضم : محري

  .محري

من أشجع، حليف بين سلمة، كان من أصحاب مسجد الضرار، تاب وحسنت توبته، قاله ابن ماكوال أيضاً . محري
أشجعي حليف : احلمري بألف والم، وهو أنصاري خطمي، وقيل: محري، وقيل: عن الغاليب، وقال أبو علي الغساين

  .سلمة، وهو من أهل مسجد الضرار، مث تاب فحسنت توبته بين
  .مثل الذي قبله، جعلها ابن ماكوال اثنني، وعلى قول الغساين مها واحد، واهللا أعلم: احلمري

  .محيضة بن رقيم



قاله العدوي وابن . شهد أحداً وما بعدها، وهو أحد األربعة الذين مل يسلم من أوس اهللا غريهم. محيضة بن رقيم
  .قداحال

  .بضم احلاء، وفتح امليم، وفتح الضاد املعجمة: محيضة

  .محيل بن بصرة

وقد ذكر يف . بصرة بن أيب بصرة: مجيل باجليم، وقد تقدم، وقيل: ب د ع محيل بن بصرة، أبو بصرة الغفاري، وقيل
مجيل، يعين : ين غفارسألت شيخاً من ب: الباء، وهذا محيل بضم احلاء وفتح امليم هو الصواب، قال علي بن املديين

صحفت يا شيخ واهللا، وإمنا هو محيل بن بصرة، يعين بضم احلاء، وهو جد هذا الغالم، : بفتح اجليم، هل تعرفه؟ قال
  .لغالم كان معه

محيل بن بصرة بن أيب بصرة، محيل وبصرة وأبو بصرة صحبوا النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال مصعب الزبريي
ال تشد الرحال إال إىل : " ريرة عن بصرة بن أيب بصرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوحدثوا عنه، روى أبو ه

  " .املسجد احلرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت املقدس : ثالثة مساجد
  .محيل بن أيب بصرة، واهللا أعلم: وروى سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أيب هريرة، فقال

  .أخرجه الثالثة

  .باب احلاء والنون

  .حنبل بن خارجة

شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنيناً، فضرب : " روى عنه معن بن حوية أنه قال. حنبل بن خارجة
: وأما حوية بفتح احلاء وكسر الواو، وذكر نفراً، مث قال: للفرس بسهمني، ولصاحبه بسهم، ذكره ابن ماكوال، قال

  .ومنهم معن بن حوية، روى عن حنبل بن خارجة

  .حنش بن عقيل

أحد بين نعيلة بن مليل، أخي غفار بن مليل، له حديث يف دالئل النبوة، وهو طويل، ولقي رسول . حنش بن عقيل
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعاه إىل اإلسالم فأسلم، وسقاه فضلة سويق

  .حنش أبو املعتمر

مسعت حنشاً : اجلعفي، عن أيب الطفيل قالذكر يف الصحابة، وال يصح حديثه، روى جابر . د ع حنش أبو املعتمر
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جنازة، فأبصر امرأة معها جممر، فلم يزل يصيح هبا حىت : أبا املعتمر يقول

  .تغيبت يف آجام املدينة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  .حنطب بن احلارث

لقرشي املخزومي، أبو عبد اهللا، جد املطلب بن عبد اهللا بن ب د ع حنطب بن احلارث بن عبيد بن عمر بن خمزوم، ا
  .حنطب، أسلم يوم الفتح، له حديث واحد إسناده ضعيف

رواه جعفر بن مسافر، وعبد السالم بن حممد احلراين، عن ابن أيب فديك، عن املغرية بن عبد الرمحن، عن املطلب بن 
أبو بكر وعمر، رضي : " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسو: عبد اهللا بن حنطب، عن أبيه، عن جده، قال
  " .اهللا عنهما، مبنزلة السمع والبصر من الرأس 

ورواه علي بن مسلم، وغريه، عن ابن أيب فديك، عن عبد العزيز بن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب، عن أبيه، عن 
  .عبد اهللا بن حنطب: جده

زاري، أخربنا أبو رشيد عبد الكرمي بن أمحد بن منصور بن حممد األصبهاين، أخربنا أمحد بن عثمان بن أيب علي الزر
أخربنا أبو مسعود سليمان بن إبراهيم بن حممد بن سليمان، أخربنا أبو بكر بن مردويه، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن 

يك، عن عبد العزيز بن عيسى، حدثنا عبد اهللا بن سعد بن حيىي، حدثنا علي بن حممد األنصاري، حدثنا ابن أيب فد
أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأطلع عليهم أبو بكر وعمر، : املطلب، عن أبيه، عن جده حنطب

  " .هذان السمع والبصر : " رضي اهللا عنها، فقال
ثقة يف  املغرية بن عبد الرمحن هذا هو احلزامي، ضعيف، وليس بالفقيه املخزومي صاحب الرأي، ذلك: قال أبو عمر

  .احلديث حسن الرأي
  .أخرجه الثالثة

  .بالطاء املهملة: حنطب

  .حنظل بن ضرار

أدرك اجلاهلية، روى محيد بن عبد الرمحن احلمريي، عن حنظل بن ضرار، قال، . د ع حنظل بن ضرار بن احلصني
أستتر بك من اللئام، يا حنظل، ادن مين : بينما أنا مع ملك من ملوك العرب فقال يل: وكان جاهلياً فأسلم، قال

وأحدثك وحتدثين، ما ابتىن املدر وال سكن املدن من الناس إال ود أنه مكاين، واهللا لوددت أين عبد لعبد حبشي وأين 
  .أجنو من شر يوم القيامة

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .حنظل هذا بغري هاء

  .حنظلة بن أيب حنظلة

إمام مسجد قباء، ذكره البخاري يف الصحابة، .  حنظلة األنصاريحنظلة بن أيب: ب د ع حنظلة، بزيادة هاء، هو
صليت خلف حنظلة األنصاري إمام مسجد قباء من أصحاب النيب صلى اهللا عليه : روى عنه جبلة بن سحيم قال

  .وسلم فقرأ يف الركعة األوىل بسورة مرمي، فلما بلغ السجدة سجد
  .أخرجه الثالثة



  .حنظلة الثقفي

كان : يعد يف احلمصيني، روى غضيف بن احلارث، عن قدامة وحنظلة الثقفيني، قاال. جمهول. فيد ع حنظلة الثق
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ارتفع النهار، فذهب كل أحد، وانقلب الناس، خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم إىل املسجد فركع ركعتني، أو أربعاً، ينظر هل يرى أحداً، مث ينصرف
  .خرجه ابن منده وأبو نعيمأ

  .حنظلة بن حذمي

حنظلة بن حنيفة بن : إنه من بين حنيفة، وقيل: أبو عبيد، وقيل: وكنيته. ب د ع حنظلة بن حذمي بن حنيفة املالكي
وقال يعقوب : " هو حنظلة بن حذمي، ومل ينسبه، قال: وقال البخاري. حذمي التميمي السعدي، هكذا قال العقيلي

احلديث، هكذا ذكره " يا رسول اهللا، حنظلة أصغر بين : قال حذمي: حنظلة بن حنيفة بن حذمي قال بن إسحاق، عن
  .البخاري، ومل جيوده

روى عنه الذيال بن عبيد بن حنظلة هذا " . ال يتم بعد احتالم : " وروى حنظلة هذا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .قول أيب عمر
حنظلة بن حنيفة بن حذمي، وهو جد الذيال بن عبيد، : حنيفة املالكي، ويقال حنظلة بن حذمي بن: وقال ابن منده

مالكي يؤيد : وقوله. إنه من بين أسد بن مدركة، وال أعرف هذا النسب، فلعله أسد بن خزمية بن مدركة: وقال
حنيفة إىل النيب صلى وهو الذي محله أبوه : إنه من أسد بن خزمية، فإن مالكاً بطن من بين أسد بن خزمية، قال: قولنا

، " يا غالم، تعال : " يا رسول اهللا، إين رجل ذو سن، وهذا أصغر ولدي، فشمت عليه، فقال: اهللا عليه وسلم فقال
  " .بارك اهللا فيك : " فمسح رأسه وقال

مسعت جدي حنظلة حيدث أيب وعمي أن : وقد رواه عمر بن سهل املازين، عن الذيال بن عبيد بن حنظلة، قال
أخربنا أبو ياسر عبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا . اجتمعوا: لة قال لبنيهحنظ

مسعت حنظلة بن حذمي، حدثين أن جده : أبو سعيد موىل بين هاشم، حدثنا زياد بن عبيد بن حنظلة بن حذمي، قال
إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي يف : فجمعهم فقال امجع يل بين فإين أريد أن أوصي،: " حنيفة قال حلذمي

إمنا نقر هبذا : يا أبة، إين مسعت بنيك يقولون: حجري مائة من اإلبل اليت كنا نسميها يف اجلاهلية املطيبة، فقال حذمي
ضينا، ر: فبيين وبينكم فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال حذمي: قال. عند أبيك، فإذا مات رجعنا فيه

وارتفع حذمي وحنيفة، وحنظلة معهم غالم وهو رديف حلذمي، فلما أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم سلموا عليه فقال 
هذا، وضرب بيده على فخذ حذمي، إين خشيت أن : ؟ قال" ما رفعك يا حنيفة : " النيب صلى اهللا عليه وسلم

أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي يف حجري مائة من إن : يفجأين الكرب أو املوت، فأردت أن أوصي، وإين قلت
اإلبل اليت كنا نسميها يف اجلاهلية املطيبة، فغضب النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت رأينا الغضب يف وجهه، وكان 

ال، ال،ال الصدقة مخس، وإال فعشر، وإال فخمس عشرة، وإال فعشرون، وإال : " قاعداً فجثا على ركبتيه، وقال
فودعوه، ومع اليتيم عصا وهو يضرب، فقال النيب : قال" . شرون، وإال فثالثون، فإن كثرت فأربعون فخمس وع

إن يل : فدنا يب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: ، قال حنظلة" عظمت هذه هراوة يتيم : " صلى اهللا عليه وسلم
: " ، أو قال" بارك اهللا فيكم : " سح رأسه وقالبنني ذوي حلى ودون ذلك، وإن ذا أصغرهم، فادع اهللا تعاىل له، فم



  " .بورك فيه 
  .زياد بن عبيد، وإمنا هو ذيال بن عبيد، واهللا أعلم: يف أصل السماع

  .أخرجه الثالثة، وفيه من االختالف ما تراه

  .حنظلة بن الربيع

ث بن خماشن بن معاوية بن ابن ربيعة، واألول أكثر بن صيفي بن رباح بن احلار: ب د ع حنظلة بن الربيع، وقيل
حنظلة األسيدي، والكاتب، ألنه : شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن متيم التميمي، يكىن أبا ربعي، ويقال له

كان يكتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو ابن أخي أكثم بن صيفي، وهو ممن ختلف عن علي رضي اهللا عنه يف 
  .ان النهدي، ويزيد بن الشخري، ومرقع بن صيفيقتال اجلمل بالبصرة، روى عنه أبو عثم

حدثنا بشر بن هالل البصري، : أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل الترمذي أيب عيسى، قال
حدثنا سعيد اجلريري، : وحدثنا هارون بن عبد اهللا البزاز، حدثنا سيار قاال: حدثنا جعفر بن سليمان، قال الترمذي

أنه مر بأيب بكر :  واحد، عن أيب عثمان، عن حنظلة األسيدي، وكان من كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلمواملعىن
نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول اهللا صلى اهللا : ؟ قال" ما لك يا حنظلة : " رضي اهللا عنه وهو يبكي، فقال

فو اهللا إنا : قال! عافسنا األزواج والضيعة ونسينا كثرياً عليه وسلم يذكرنا بالنار واجلنة كأنا رأي عني، فإذا رجعنا
ما : " كذلك، انطلق بنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فانطلقنا، فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فإذا رجعنا نافق حنظلة يا رسول اهللا ، نكون عندك تذكرنا بالنار واجلنة كأنا رأي عني، : ؟ قال" لك يا حنظلة 
لو تدومون على احلال اليت : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. عافسنا األزواج والضيعة، ونسينا كثرياً، قال

  " .تقومون هبا من عندي لصافحتكم املالئكة يف جمالسكم ويف طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 
الطيالسي، عن عمران، عن قتادة، عن يزيد ابن عبد اهللا بن ورواه أبو داود . رواه سفيان، عن اجلريري مثله

  .الشخري، عن حنظلة حنوه
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال

الصلح أم ال؟ فلما توجه أتريدون : وسلم حنظلة بن الربيع بن صيفي، ابن أخي أكثم بن صيفي إىل أهل الطائف
مث انتقل إىل قرقيسيا فمات هبا، وملا تويف " . ايتموا هبذا وأشباهه : " إليهم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :السريع: حيبط أجرك، فقالت: حنظلة جزعت عليه امرأته، فنهاها جاراهتا وقلن هلا
  .تبكي على ذي شيبة شاحب... تعجبت دعد حملزونة 

  .أخربك قوالً ليس بالكاذب... ليين اليوم ما شفين إن تسأ
  .حزن على حنظلة الكاتب... إن سواد العني أودى به 

  .أخرجه الثالثة
بضم اهلمزة وفتح السني وتشديد الياء : وأسيد. باجليم والراء: وجروة. بضم الشني املعجمة وفتح الراء: شريف

ورباح بالباء املوحدة، وقيل بالياء حتتها . أيضاً، وأهل العربية خيففونحتتها نقطتان، واحملدثون ينسبون إليه بالتشديد 
  .نقطتان، واألول أكثر

  .حنظلة بن أيب عامر



: عمرو بن صيفي بن زيد بن أمية بن ضبيعة، ويقال: اسم أيب عامر: وقال ابن إسحاق. ب د ع حنظلة بن أيب عامر
حنظلة بن أيب عامر الراهب بن صيفي بن : ابن الكليب عبد عمرو بن صيفي بن زيد بن أمية بن: اسم أيب عامر

النعمان بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس بن حارثة، األنصاري 
  .األوسي، مث من بين عمرو بن عوف

ن سلول قد حسدا رسول اهللا وكان أبوه أبو عامر يعرف بالراهب يف اجلاهلية، وكان أبو عامر وعبد اهللا بن أيب اب
صلى اهللا عليه وسلم على ما من اهللا به عليه، فأما عبد اهللا بن أيب فأضمر النفاق، وأما أبو عامر فخرج إىل مكة، مث 

وأقام مبكة فلما فتحت هرب إىل . الفاسق: قدم مع قريش يوم أحد حمارباً، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
سنة عشر، وكان معه كنانة بن عبد ياليل، وعلقمة بن عالثة، : راً هنالك سنة تسع، وقيلهرقل والروم فمات كاف

  .مها من أهل املدر، وأنت من أهل الوبر: فاختصما يف مرياثه إىل هرقل، فدفعه إىل كنانة، وقال لعلقمة
قيل له ذلك ملا أخربنا أبو  وأما حنظلة ابنه فهو من سادات املسلمني وفضالئهم، وهو املعروف بغسيل املالئكة، وإمنا

حدثين عاصم بن عمر بن قتادة أن : جعفر بن السمني البغدادي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال
ما شأنه؟ : ، يعين حنظلة، فسألوا أهله" إن صاحبكم لتغسله املالئكة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

لذلك غسلته : " حني مسع اهلائعة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج وهو جنب: فسئلت صاحبته فقالت
  " .املالئكة، وكفى هبذا شرفاً ومنزلةً عند اهللا تعاىل 

وملا كان حنظلة يقاتل يوم أحد التقى هو وأبو سفيان بن حرب، فاستعلى عليه حنظلة وكاد يقتله، فأتاه شداد بن 
: انه على حنظلة، فخلص أبا سفيان، وقتل حنظلة، وقال أبو سفياناألسود املعروف بابن شعوب الليثي، فأع

  :الطويل
  .ومل أمحل النعماء البن شعوب... ولو شئت جنتين كميت طمرة 

حنظلة حبنظلة، يعين حبنظلة األول هذا غسيل املالئكة، وحبنظلة الثاين : بل قتله أبو سفيان بن حرب، وقال: وقيل
  .ابنه حنظلة، قتل يوم بدر كافراً

حنظلة، ومنا الذي محته : منا غسيل املالئكة: افتخرت األوس واخلزرج، فقالت األوس: روى قتادة عن أنس قال
: سعد بن معاذ، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلني: عاصم بن ثابت ومنا الذي اهتز ملوته عرش الرمحن: الدبر

رآن، على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مل يقرأه منا أربعة نفر قرؤوا الق: فقال اخلزرجيون. خزمية بن ثابت
مل يقرأه كله أحد من األوس، وأما من : يعين بقوله. زيد بن ثابت، وأبو زيد، وأيب بن كعب، ومعاذ بن جبل: غريهم

اهللا غريهم فقد قرأه علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه، وعبد اهللا بن مسعود، يف قول، وسامل موىل أيب حذيفة وعبد 
  .بن عمرو بن العاص وغريهم، ذكر هذا أبو عمر

  .أخرجه الثالثة

  .حنظلة العبشمي

عن أبان القطان، عن قتادة، عن أيب العالية، عن حنظلة العبشمي، وكان : س حنظلة العبشمي ذكره العسكري وقال
وناداهم مناد من  ما من قوم جلسوا يذكرون اهللا عز وجل، إال: :من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .قوموا فقد غفر لكم، وبدلت سيئاتكم حسنات : السماء
  .أخرجه أبو موسى



  .حنظلة بن علي

أن رسول : غري حمفوظ، روى حديثه حسني املعلم، عن عبد اهللا بن بريدة، عن حنظلة بن علي. د ع حنظلة بن علي
  " .عوريت، واحفظ أمانيت، واقض ديين  اللهم أمن روعيت، واستر: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان يقول

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .حنظلة بن عمرو

  .ذكره احلسن بن سفيان يف الوحدان، وال يصح. ع س حنظلة بن عمرو األسلمي

أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم احلافظ، أخربنا أبو عمرو بن محدان، أخربنا احلسن بن 
أن أبا الزناد أخربه، : أخربنا احلسني بن مهدي، أخربنا عبد الرزاق، أخربنا ابن جريج، أخربين زياد بن سعد سفيان،

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أن حنظلة بن عمرو األسلمي، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أخربه
فلما تواروا عنه صاح : قال" . ه فاحرقوه بالنار إن وجدمتو: " وبعث سرية، وبعث معهم إىل رجل من عذرة، فقال

  " .إن وجدمتوه فاقتلوه وال حترقوه، إمنا يعذب بالنار رب النار : " هبم، أو أرسل إليهم، فقال
محزة بن عمرو، ورواه عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه، عن عبد الرزاق بإسناده، : وهو وهم، وصوابه: قال أبو نعيم

  .ورواه حممد بن بكر عن ابن جريج، مثله. محزة بن عمرو: وقال
  .أخرجه أبو موسى وأبو نعيم

  .حنظلة بن قسامة

قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وابنته زينب زوج . حنظلة بن قسامة بن قيس بن عبيد بن طريف الطائي
  .أسامة بن زيد

  .ذكره أبو عمر يف ترمجة ابنته زينب

  .حنظلة بن قيس األنصاري الزرقي

ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ذكره الواقدي روى عن . حنظلة بن قيس األنصاري الزرقي ب
  .عمر وعثمان ورافع بن خديج، روى عنه ابن شهاب

  .أخرجه أبو عمر

  .حنظلة بن قيس األنصاري الظفري

 عليه وسلم، ذكره ابن من بين حارثة بن ظفر، اختصم إىل النيب صلى اهللا. حنظلة بن قيس األنصاري الظفري
  .الدباغ عن الدارقطين

  .حنظلة بن قيس



روى حديثه . إنه من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ذكره عبدان املروزي، وقال. س حنظلة بن قيس
ليلهن ابن مرمي حاجاً أو معتمراً، : " سفيان، عن الزهري، عن حنظلة بن قيس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك: ، مث ذكر عبدان يف ترمجة حنظلة بن علي، عن أيب هريرة" و ليثنيهما أ
  .حنظلة بن علي، وهو تابعي: وكذلك رواه غري واحد، عن الزهري، فعلى هذا يكون الصواب

  .أخرجه أبو موسى

  .حنظلة بن النعمان

حدثنا امحد ابن عبد اهللا األصفهاين : أخربنا احلسن بن أمحد قال: اً قالأخربنا أبو موسى إذن. ع س حنظلة بن النعمان
أخربنا سليمان بن امحد، أخربنا حممد بن عثمان، أخربنا ضرار بن صرد، أخربنا علي بن هاشم، عن حممد بن عبيد 

: اهللا عليه وسلماهللا بن أيب رافع، عن أبيه، يف تسمية من شهد مع علي رضي اهللا عنه، من أصحاب رسول اهللا صلى 
  .حنظلة بن النعمان

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .حنظلة بن النعمان بن عامر

شهد أحداً وما بعدها، وهو الذي خلف على . حنظلة بن النعمان بن عامر بن عجالن بن عمرو بن عامر بن زريق
  .خولة، زوجة محزة بن عبد املطلب، رضي اهللا عنه بعد محزة

  .العدوي، وال علم هل هو الذي قبله أم غريه؟ ولو رفع يف نسب األول لعرفناه، واهللا أعلم ذكره ابن الدباغ، عن

  .حنظلة بن هوذة

حدثنا أمحد بن سيار، حدثنا حيىي بن سليمان : أورده عبدان يف الصحابة، وقال: قال أبو موسى. حنظلة بن هوذة
م، وغريه يف تسمية املؤلفة قلوهبم منهم من بين اجلعفي، أخربنا عبد اهللا بن األجلح، عن أبيه، عن بشري بن تي

خالد بن هوذة بن خالد بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وهو أخو حنظلة بن : صعصعة
  .عمرو

  .أخرجه أبو موسى
خالد،  وهو أخو حنظلة بن عمرو، والذي أعرفه حرملة بن هوذة، والعداء بن: هكذا أورده أبو موسى، فقال: قلت

  .وهو عمهما، واهللا أعلم

  حنظلة

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعجبه أن يدعى : حدث حنظلة: ذكره ابن قانع، عن مطني قال. غري منسوب
  .الرجل بأحب أمسائه إليه

  .ذكره ابن الدباغ



  .حنيف بن رياب

شهد أحداً وما بعدها . األنصاريحنيف بن رياب بن احلارث بن أمية بن زيد بن سامل بن عوف بن عمرو بن عوف، 
  .له صحبة: من املشاهد، وقتل يوم مؤتة، قاله الغساين عن العدوي، وذكره ابن ماكوال، فقال

  .حنيفة أبو حذمي

جد حنظلة بن حذمي بن حنيفة، له والبنه حذمي، وحلنظلة بن حذمي صحبة، وقد تقدم ذكره يف . د ع حنيفة أبو حذمي
  .حذمي وحنظلة
  .نده وأبو نعيمأخرجه ابن م

  .حنيفة الرقاشي

  .حكيم بن أيب يزيد، وقيل غريه: عم أيب حرة، واختلف يف اسم أيب حرة، فقيل. د ع حنيفة الرقاشي

أن النيب صلى اهللا عليه : روى محاد بن سلمة، عن واصل بن عبد الرمحن، عن أيب حرة الرقاشي، عن عمه حنيفة
  " .يب نفس منه ال حيل مال امرئ مسلم إال بط: " وسلم قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .حنني موىل العباس

كان عبداً وخادماً للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فوهبه لعمه العباس . ب د ع حنني، موىل العباس بن عبد املطلب
  .اهللا عنهإنه موىل علي بن أيب طالب رضي : رضي اهللا عنه، فأعتقه، وهو جد إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني، وقد قيل

روى أبو حنني بن عبد اهللا بن حنني، أخو إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني، عن ابنة أخيه، عن خاهلا يقال له ابن 
أن حنيناً جده كان غالماً للنيب صلى اهللا عليه وسلم خيدمه، وكان إذا توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه : الشاعر

فحبس حنني الوضوء فشكوا إىل النيب : سحوا به، وإما شربوه، قالوسلم أخرج وضوءه إىل أصحابه فكانوا، إما مت
هل رأيتم : " حبسته عندي، فجعلته يف جر فإذا عطشت شربت، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فسأله فقال

  .مث وهبه العباس، فأعتقه. ؟" غالماً أحصى هذا 
  .أخرجه الثالثة

  .باب احلاء والواو

  .حوثرة العصري

: ة العصري، ذكره ابن أيب علي، وروى بإسناده، عن بشر بن آدم عن سهلة بنت سهل العصرية قالتس حوثر
قدمنا، وفد عبد القيس، مع املنذر، فجئت أن : حدثتين جديت محادة بنت عبد اهللا، عن حوثرة العصري، قال

اهللا عليه وسلم فمد النيب صلى اهللا اواملنذر، فنزل املنذر عن راحلته، ولبس ثيابه، وبادرنا حنن إىل رسول اهللا صلى 



عليه وسلم رجليه بني يديه وحنن حوله، فلكا أتى املنذر صافحه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقبض رجليه، وأجلسه 
: املنذر، قال: ؟ قال" ما امسك : " ، وكانت بوجهه شجة، فقال له" أخذت لك هذا املكان : " مكان رجليه، وقال

  " .احللم واألناة : فيك خلتان حيبهما اهللا عز وجل: " ال له، وق" أنت األشج " 
  .أخرجه أبو موسى

  .حوشب بن طخية

طخمة، بامليم، ابن عمرو بن شرحبيل بن عبيد بن عمرو بن حوشب بن األظلوم : وقيل. ب د ع حوشب بن طخية
ل بن عمرو بن قيس بن بن أهلان بن شداد بن زرعة بن قيس بن صنعاء بن سبأ األصغر بن كعب ابن زيد بن سه

  .معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن عوف بن محري احلمريي األهلاين، ويعرف بذي ظليم
إنه قدم على النيب صلى اهللا عليه : وعداده يف أهل اليمن، وقيل. أسلم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اهللا عليه وسلم بعث إليه جرير بن عبد اهللا البجلي، وكتب وسلم، واتفق أهل السري واملعرفة باحلديث أن النيب صلى 
  .ومن أطاعهم على قتل األسود الكذاب العنسي. على يده كتاباً إليه ليتظاهر هو وذو الكالع، وفريوز الديلمي
عبد ملا أظهر اهللا تعاىل حممداً انتدب يف أربعني فارساً مع : وروى حممد بن عثمان بن حوشب، عن أبيه، عن جده قال

تقيمون الصالة : " ما الذي جئتنا به، فإن يكن حقاً اتبعناه؟ قال: أيكم حممد؟ مث قال: شر، فقدم املدينة، فقال
إن هذا حلسن فأسلم، : فقال عبد شر" وتعطون الزكاة، وحتقنون الدماء، وتأمرون باملعروف، وتنهون عن املنكر 

، وكتب معه اجلواب إىل " أنت عبد خري : " قال عبد شر، قال؟ " ما امسك : " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .حوشب ذي ظليم

زكان حوشب وذو الكالع رئيسني يف قومهما متبوعني، ومها كانا ومن تبعهما من قومهما من اليمن القائمني حبرب 
قة عن عبد صفني مع معاوية، وقتال مجيعاً بصفني، وقتل حوشباً سليمان بن صرد اخلزاعي، وروى حممد بن سو

انصرف عنا يا ابن أيب طالب، فإنا ننشدك اهللا : نادى حوشب احلمريي علياً يوم صفني، فقال: الواحد الدمشقي قال
: فقال علي رضي اهللا عنه. يف دمائنا ودمك، وخنلي بينك وبني عراقك، وختلي بيننا وبني شامنا، وحتقن دماء املسلمني

أن املداهنة تسعين يف دين اهللا لفعلت، ولكان أهون علي يف املؤونة، ولكن هيهات يا ابن أم ظليم، واهللا لو علمت 
اهللا مل يرض من أهل القرآن بالسكوت واإلدهان، إذا كان اهللا عز وجل يعصى وهم يطيقون الدفاع واجلهاد، حىت 

  .يظهر أمر اهللا
ه ابن هليعة، عن عبد اهللا وقد روى عن حوشب احلمريي حديث مسند يف فضل من مات له ولد، روا: قال أبو عمر

من مات له ولد : " بن هبرية، عن حسان بن كريب، عن حوشب احلمريي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمأنه قال
  .؟ أخرجه الثالثة" ادخل اجلنة بفضل ما أخذنا منك : فصرب واحتسب قيل له

  .حوشب

  .صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. د ع حوشب

بن هبة اهللا بن عبد الوهاب بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، قال حدثين أيب أخربنا حيىي بن أخربنا أبو ياسر 
أن غالماً منهم تويف : إسحاق بن كنانة، حدثنا ابن هليعة، عن عبد اهللا بن هبرية السبائي، عن حسان بن كريب



أال أخربك مبا مسعت من :  عليه وسلمحبمص، فوجد عليه أبوه أشد الوجد، فقال له حوشب صاحب النيب صلى اهللا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف مثل ابنك، إن رجالً من أصحابه كان له ابن قد أدرك، فكان يأيت مع أبيه 
: إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث تويف، فوجد عليه قريباً من ستة أيام ال يأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

: " يا نيب اهللا، إن ابنه تويف فوجد عليه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني رآه: ، قالوا" رى فالناً ال أ" 
  .؟" ادخل اجلنة بثواب ما أخذنا منك : أحتب أن ابنك عندك اآلن كأنشط الصبيان وأكيسهم، أو يقال لك

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
ا غري حوشب ذي ظليم، وجعلهما أبو عمر واحداً وذكر هذا حلديث يف قد جعل ابن منده وأبو نعيم هذ" قلت 

وال شك أن ابن منده وأبا نعيم حيث رأيا خمرج احلديث من مصر . ترمجة حوشب ذي ظليم كما تقدم، واحلق معه
ا ظناه مصرياً، وهذا شامي فظناه غريه، وهو هو، فإن امليت قد ذكر أنه حبمص، وهو من الشام، وحيتمل أن يكون

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد علما أن ذا ظليم مل يصل إىل النيب صلى اهللا عليه . رأيا يف هذه الرواية
  .وسلم وال رآه فظناه غريه وأما ابن هليعة فال حجة فيه، واهللا أعلم

  .بضم الظاء وفتح الالم: ظليم

  .حوشب بن يزيد

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ابنه يزيد عنه أنه قالحديثه عند : جمهول. د ع حوشب بن يزيد الفهري
  " .لو كان جريج الراهب فقيهاً عاملاً لعلم أن إجابته أمه خري له من عبادته ربه عز وجل : " يقول

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .حوط بن عبد العزى

ي، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقال إنه من بين عامر بن لؤ: قال أبو عمر. ب د ع حوط بن عبد العزى
ابن بريدة، عن : رواه عنه ابن بريدة، وقيل يف هذا احلديث أيضاً" . ال تقرب املالئكة رفقة فيها جرس : " أنه قال

  .حويطب بن عبد العزى، والصحيح حوط، قاله أبو عمر
ن أيب قيس بن عبد ود بن نصر بن حويط بن عبد العزى ب: حويطب، وقيل: حوط، وقيل: وقال ابن منده وأبو نعيم

أبا حممد، وقيل أبو األصبع، من مسلمة الفتح، سكن مكة وتويف سنة أربع : مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، يكىن
  .ال تقرب املالئكة رفقة فيها جرس: ومخسني، وله مائة وعشرون سنة، وذكر عنه حديث عبد اهللا بن بريدة، حديثه

نعيم ذكر هذا حلديث يف ترمجة حويطب، ومل يترجم حوط بن عبد العزى، كأنه جعلهما أخرجه الثالثة إال أن أبا 
وأما ابن منده وأبو عمر فجعالمها ترمجتني، واهللا أعلم، وأخرجه أبو نعيم أيضاً يف خوط باخلاء املعجمة، . واحداً

  .ونذكره هناك إن شاء اهللا تعاىل

  .حوط العبدي



ض أصحابنا وال أعلم له رواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمنا روايته ذكره بع: قال عبدان. س حوط العبدي
  .وغريه، واهللا أعلم" . تظل أذن الدجال سبعني ألفاً : " عن ابن مسعود حديث

  .أخرجه أبو موسى

  .حوط بن قرواش

  .لد ع حوط بن قرواش بن حصن بن مثامة بن شبث بن حدرد، أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو جمهو
وردت على : روى حديثه حامت بن الفضل بن سامل بن جون بن غياث، عن أبيه بن حوط بن قرواش عن أبيه، قال

وكان ذلك أول ما أسلم، وذكر احلديث . واقد: النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنا ورجل من بين عدي، يقال له
  .بطوله، كذا أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .حوط بن مرة

حججت سنة ست وأربعني ومائتني فذكر احلديث وقال : روى ياسني بن احلسني بن ياسني قال .س حوط بن مرة
هل مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فرأيت أعرابياً يف البادية امسع حوط بن مرة بن علقمة، فقلنا له: فيه

نعم، أتاين جربيل عليه السالم "  :هل رأيت من طعام اجلنة شيئاً؟ قال: نعم، شهدت حممداً، وسئل: شيئاً؟ قال
  " .خببيصة، من خبيص اجلنة فأكلتها 

  .أخرجه أبو موسى

  .حوط بن يزيد األنصاري

  .وهو ابن عمر احلارث بن زياد الساعدي، حديثه عند أهل الكوفة. د ع حوط بن يزيد األنصاري

أتيت رسول اهللا صلى اهللا : " اد قالروى حديثه عبد الرمحن بن الغسيل، عن محزة بن أيب أسيد، عن احلارث بن زي
ومن : " يا رسول اهللا، بايع هذا على اهلجرة، فقال: عليه وسلم يوم اخلندق، وهو يبايع الناس على اهلجرة، فقلت

إنكم معشر األنصار ال هتاجرون إىل أحد، ولكن الناس : " فقال. حوط بن يزيد، وهو ابن عمي: ؟ قلت" هذا 
  " .يهاجرون إليكم 

  .كرناه يف احلارث بن زياد، ال يعرف إال من حديث ابن الغسيلوقد ذ
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .حويل

وروى األزدي . باخلاء املعجمة: أورده أبو الفتح األزدي، يف أفراد احلاء املهملة، وقال ابن ماكوال: س حويل
قال رسول اهللا : حويل، قال: يقال لهبإسناده، عن وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن رجل 

  " .جند بالشام، وجند بالعراق، وجند باليمن : إنكم ستنجدون أجناداً: " صلى اهللا عليه وسلم
  .هذا هو عبد اهللا بن حوالة: أخرجه أبو موسى، وقال



و زرعة، وأمحد بن حممد أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، أخربنا سليمان بن أمحد، أخربنا أب
أخربنا أبو مسهر، أخربنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أيب إدريس اخلوالين، : بن حيىي بن محزة، قاال

جنداً بالشام، : إنكم ستنجدون أجناداً: " عن عبد اهللا بن حوالة األزدي، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .عليك بالشام : " يا رسول اهللا، خر يل، قال: ، قال احلوايل" يمن وجند بالعراق، وجند بال

فعلى هذا قول األزدي أقرب إىل الصواب، وإن كان قد أخطأ أيضاً، ألن الصحيح احلوايل، نسبه إىل أبيه : قال
قال يف احلاء  وقد رواه مجاعة عن ابن حوالة، على أن ابن ماكوال. حوالة، كما يف احلديث، إال أنه باحلاء املهملة

  .هو ابن حوالة، فرق بينهما، ومها واحد: عبد اهللا بن حويل يقال: املهملة
  .أخرجه أبو موسى

  .حويرث بن عبد اهللا

ب س حويرث بن عبد اهللا بن خلف بن مالك بن عبد اهللا بن حارثة بن غفار بن مليل الغفاري، هو آيب اللحم، وقد 
خلف بن : احلويرث بن عبد اهللا بن آيب اللحم، واسم آيب اللحم: لكليبتقدم ذكره يف آيب اللحم، قال هشام بن ا

  .مالك بن عبد اهللا بن حارثة
  .قتل آيب اللحم يوم حنني: أخرجه أبو عمر وأبو موسى خمتصراً، وقال أبو عمر

  .حويرث والد مالك

ويرث أن النيب صلى اهللا روى خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن مالك بن احل. د ع حويرث، والد مالك بن احلويرث
رواه غري واحد، عن خالد، عن قالبة، عن . ٢٥الفجر " : فيومئذ ال يعذب عذابه أحد " عليه وسلم أقرأ أباه 

، ومل يذكر أباه، ورواه مجاعة عن خالد، عن أيب قالبة، عمن " فيومئذ : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ: مالك
  .ومل يذكروا مالكاً وال أباه. مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .حويصة بن مسعود

ب د ع حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن جمدعة بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن 
  .مالك بن األوس، األنصاري األوسي مث احلارثي، أبو سعد، وهو أخو حميصة ألبيه وأمه

ندق وسائر املشاهد مع رسول اهللا بعدمها، روى عنه حممد بن سهل بن أيب حثمة، وحرام بن سعد شهد أحداً واخل
  .بن حميصة

حدثتين ابنة : حدثين موىل لزيد بن ثابت وهو حممد بن أيب حممد قال: روى يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال
من ظفرمت به من يهود : " ل كعب بن األشرفحميصة عن أبيها حميصة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال بعد قت

، فوثب حميصة بن مسعود على ابن سنينة، رجل من جتار يهود، كان يالبسهم ويبايعهم فقاله، وكان " فاقتلوه 
أي عدو اهللا، : حويصة بن مسعود إذ ذاك مل يسلم، وكان أسن من حميصة، فلما قتل جعل حويصة يضربه، ويقال

واهللا لقد أمرين بقتله من لو أمرين بقتلك : فقلت له: فقال حميصة. م يف بطنك من مالهقتلته؟ أما واهللا لرب شح



: نعم واهللا، قال حويصة: واهللا لو أمرك حممد بقتلي لقتلتين؟ قال حميصة: لقتلتك، فإن كان ألول إسالم حويصة، قال
  :الطويل: واهللا إن ديناً بلغ بك هذا لعجب، فقال حميصة

  .لطبقت ذفراه بأبيض قاضب... ت بقتله يلوم ابن أم لو أمر
  .مىت ما أمضيه فليس بكاذب... حسام كلون امللح أخلص صقله 

  .وأن لنا ما بني بصري فمأرب... وما سرين أين قتلتك طائعاً 
  .مث ذكر حديثاً فيه إسالم حويصة، وهو حديث مشهور يف املغازي

  .أخرجه الثالثة

  .حويطب بن عبد العزى

عبد العزى بن أيب قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، القرشي ب د ع حويطب بن 
أبو األصبغ، وهو من مسلمة الفتح، ومن املؤلفة قلوهبم، وشهد حنيناً مع النيب صلى : يكىن أبا حممد، وقيل. العامري

  .سهيل بن عمرو يف عبد وداهللا عليه وسلم، فأعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم مائة من اإلبل، جيتمع هو و
وهو أحد النفر الذين أمرهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بتحديد أنصاب احلرم، وممن دفن عثمان بن عفان رضي 

  .اهللا عنه
  .روى عنه أبو جنيح، والسائب بن يزيد

  .ال أعلم له حديثاً ثابتاً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال حيىي بن معني
اهللا املستعان، واهللا : تأخر إسالمك أيها الشيخ حىت سبقك األحداث، فقال حويطب: كم حلويكبقال مروان بن احل

تدع شرفك ودين أبائك لدين حمدث، : لقد مهمت باإلسالم غري مرة، كل ذلك يعوقين أبوك عنه وينهاين، ويقول
أما أخربك عثمان مبا كان لقي من أبيك حني : فأسكت مروان، وندم على ما قاله له، وقال له حويطب! تابعاً وتصري
  .أسلم؟

شهدت بدراً مع املشركني، فرأيت عرباً، رأيت املالئكة تقتل وتأسر بني السماء واألرض، ومل أذكر : وقال حويطب
  .ذلك ألحد

ه أبو ذر يوم الفتح ومشى معه، ومجع بينه وبني عياله حىت نودي وشهد مع سهيل بن عمرو صلح احلديبية، وأمن
باألمان للجميع إال النفر الذين أمر بقتلهم، مث أسلم يوم الفتح، وشهد حنيناً والطائف مسلماً، واستقرضه رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم أربعني ألف درهم فأقرضه إياها
  .مات سنة أربع ومخسني، وهو ابن مائة وعشرين سنة: قيلومات حويطب باملدينة آخر خالفة معاوية، و

  .حديثه يف املوطأ يف صالة القاعد
  .أخرجه الثالثة

  .باب احلاء والياء

  .حيان بن األجبر



  .له صحبة، وشهد مع علي صفني. ب د ع حيان بن األجبر الكناين
كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال روى حديثه عبد اهللا بن جبلة بن حيان بن األجبر، عن أبيه، عن جده حيان،

  .وأنا أوقد حتت قدر فيها حلم ميتة، فانزل حترمي امليتة، فأكفئت القدور
  .أخرجه الثالثة

  .حيان األعرج

بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل البحرين، قاله بكري بن معروف، عن حممد بن زيد اخلراساين، . د ع حيان األعرج
عن حممد بن زيد، عن حيان األعرج، عن العالء بن : لصواب ما رواه أبو محزة وغريه، فقالواعنه، وهو وهم، وا

  .احلضرمي
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .حيان بن بح

  .نزل مصر، له صحبة. ب د ع حيان بن بح الصدائي
ربنا عبد اهللا بن هليعة، عن أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا حسن، أخ

إن : بكر بن سوادة، عن زياد بن نعيم، عن حيان بن بح الصدائي، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
إن قومي على اإلسالم، : قومي أسلموا، فأخربت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جهز إليهم جيشاً، فأتيته فقلت

م، فأتبعته ليالً إىل الصباح فأذنت بالصالة، فلما أصبحت أعطاين إناء فتوضأت منه، نع: ؟ فقلت" أكذلك : " فقال
؟ " من أراد منكم أن يتوضأ فليتوضأ : " فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم إصبعه يف اإلناء فانفجر عيوناً، فقال

إن فالناً : عليه وسلم فقال فتوضأت وصليت، فأمرين عليهم وأعطاين صدقاهتم، فقام رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا
إن : " ، مث جاء رجل يسأل صدقة فقال" ال خري يف اإلمارة ملسلم : " ظلمين، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: ما شأنك؟ فقلت: ، فأعطيته صحيفة إمريت وصدقين، فقال" الصدقة صداع يف الرأس، وحريق يف البطن، أو داء 
  .هو مامسعت: ؟ قالكيف أقبلها وقد مسعت ما مسعت

  .حيان بن بح الصدائي بكسر احلاء: قال الدارقطين: أخرجه الثالثة يف حيان بالياء املثناة من حتت، قال أبو عمر فيه
حيان بكسر احلاء، حيان بن بح الصدائي، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهد فتح : وقال أبو نصر" قلت 

: د بن نعيم احلضرمي، قاله ابن هليعة، عن بكر بن سوادة عنه، قال ابن يونسمصر، ورى عنه حديث، رواه عنه زيا
  .حيان بالفتح وحيان بالفتح، يعين بالكسر، أصح: ويقال

  .حيان بن أيب جبلة

: أورده عبدان بإسناده عن عبد الرمحن بن حيىي، عن حيان بن أيب جبلة اجلشمي قال. س حيان بن أيب جبلة اجلشمي
  " .كل أحد أحق مباله من والده، وولده، والناس أمجعني : " لى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ص



هو حيان، بكسر احلاء املعجمة بواحدة، ويروي عن عمرو بن : ال أدري له صحبة أم ال، وقال غريه: قال عبدان
  .العاص، وابنه عبد اهللا بن عمرو

  .أخرجه أبو موسى

  .حيان بن ضمرة

حدثين معاذ بن حسان، وكان يسكن برذعة، : ن أيضاً، عن أيب حامت الرازي قالذكر عبدا. س حيان بن ضمرة
: " أخربنا إبراهيم بن حممد األسلمي، عن شرحبيل بن سعد، عن حيان بن ضمرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .هنينا عن أن نرى عوراتنا 
خر، كذلك أورده أبو عبد اهللا، وغريه يف حرف كذا أورده عبدان، وإمنا هو جبار بن ص: أخرجه أبو موسى، وقال

  .حيان بن صخر، وإمنا هو جبار بن صخر: اجليم، وصحف فيه أيضاً ابن شاهني، فقال يف باب احلاء

  .حيان بن قيس

ب حيان بن قيس بن عبد اهللا بن عمرو بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، 
حنان، وسيذكر يف بابا النون إن شاء اهللا : حيان، وقيل: كنيته أبو ليلى، اختلف يف امسه فقيلالنابغة اجلعدي الشاعر 

  .تعاىل
  .أخرجه أبو عمر

  .حيان بن ملة

عداده يف أهل فلسطني قاله ابن منده، وقد تقدم ذكره مع أخيه أنيف، قدما . د ع، حيان بن ملة أخو أنيف اليماين
ان بن ملة أخو أنيف بن ملة له صحبة، وذكره ابن إسحاق يف وفد جذام أيضاً، حي: يف وفد اليمامة، قال البخاري

  .وأنه صحب دحية مب خليفة الكليب، وملا بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قيصر، وعلمه أم الكتاب
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .حيان بن منلة

  .اري، يف الصحابة، وخالفه غريهذكره البخ. ب د ع، حيان بن منلة أبو عمران األنصاري
أخربنا حيىي بن حممود بن سعد إجازة بإسناده إىل أيب بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم، حدثنا دحيم أخربنا مروان 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن معاوية، أخربنا محيد بن علي الرقاشي، عن عمران بن حيان األنصاري عن أبيه
ح مكة وأحل هلم ثالثة أشياء كان ينهاهم عنها، وحرم عليهم ثالثة أشياء كان الناس وسلم خطب الناس يوم فت

أحل هلم حلوم األضاحي، وزيارة القبور، واألوعية، وهناهم أن يباع سهم من مغنم حىت يقسم، وعن : يستحلوهنا
  .السبايا أن يوطأن حىت يضعن، وأن تباع مثرة حىت يبدو صالحها وتؤمن عليها العاهة

خطب يوم فتح خيرب، والنيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا هنى عن وطء : جه الثالثة، إال أن أبا عمر وأبا نعيم قاالأخر
  .احلباىل يوم حنني، وهو بعد الفتح، وخيرب قبل الفتح، ومل تسب النساء فيها وإمنا سبني يوم حنني، واهللا أعلم



  .حيدة بن خمرم

جناب بن احلارث بن محمة بن عدي بن جندب بن العنرب بن عمرو بن ب حيدة بن خمرم، أبو خمرمة بن قرط بن 
أخو وردان بن خمرم، هلما صحبة، قاله الطربي، قدما على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلما، ودعا هلما، وقال . متيم

  .الكليب مثله
  .أخرجه أبو عمر، وذكره األمري أبو نصر

  .ر الراء املشددةبضم امليم، وفتح اخلاء املعجمة، وكس: خمرم

  .حيدة

ذكره بعض املتأخرين، يعين ابن منده، يف الصحابة، روى عنه طلق بن حبيب، : قال أبو نعيم. د ع، حيدة، جمهول
حتشرون يوم القيامة حفاةً عراةً وأول من يكسى إبراهيم اخلليل صلى اهللا : " إن كان حمفوظاً، أنه مسع النيب يقول

  " .اكسوا إبراهيم خليلي، ليعلم الناس فضله، مث يكسى الناس على قدر األعمال : لعليه وسلم، يقول اهللا عز وزج
أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وأخرج األول أبو عمر، فلعله ظنهما واحداً، وأظنهما، اثنني ألن هذا يف عداد 

  .اجملهولني، وأما األول فقد ذكره الطربي والكليب وغريمها واهللا أعلم
ورواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه طلق . حيدة، غري منسوب، يقال له صحبة: والوقد ذكره ابن ماك
وفدا على النيب صلى اهللا عليه وسلم، قاله الطربي وابن : وردان وحيدة ابنا خمرم، ونسبهما وقال: بن حبيب، مث قال

  .الكليب، فقد جعلهما اثنني أيضاً، واهللا أعلم

  .احليسمان بن إياس

  .يسمان بن إياس بن عبد اهللا بن إياس بن ضبيعة بن عمرو بن مازن بن عدي بن عمرو بن ربيعة اخلزاعيس احل
  .كان شريفاً يف قومه، مث أسلم فحسن إسالمه: أورده ابن شاهني وقال

  .أخرجه أبو موسى
  .هو الذي جاء بقتل أهل بدر إىل مكة، وكان شهد بدراً مع املشركني، مث أسلم: وقال الكليب

  .ية بن حابس -ح ٢
أورده ابن أيب عاصم وغريه يف الصحابة، إال أهنما ذكراه بالياء املعجمة بواحدة، وهو . س حية بن حابس التميمي

  .الياء

أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن الطربي الفقيه الشافعي، بإسناده إىل أيب يعلى املوصلي، حدثنا أمحد بن إبراهيم 
حدثين حية بن : د بن عبد الوارث، عن حرب بن شداد، عن حيىي بن أيب كثري، قالالدروقي، أخربنا عبد الصم

ال شيء يف اهلام، والعني حق، وأصدق الطرية : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حابس التميمي، قال
  " .الفأل 

  .ه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمعن حية، عن أبي: كذا يف هذه الرواية، ورواه عبد اهللا بن رجاء، عن حرب، فقال



  .وكذلك رواه علي بن املبارك، عن حيىي، وهو الصواب
  .أخرجه أبو موسى

  .حيي بن حارثة

حليف بين زهرة، أسلم يوم الفتح، وقتل يوم اليمامة، ذال ذلك حيىي األموي عن . ب س، حيي بن حارثة الثقفي
حيي، : وقال الواقدي. حي حباء وياء واحدة، ابن جارية، جبيم: يوقال الطرب. ابن إسحاق، يعين باحلاء والثاء املثلثة

  .قتل يوم اليمامة وأسلم يوم الفتح: وقال. بياء وجيم
  .حيب، بعد احلاء باء موحدة: أخرجه أبو عمر وأبو موسى، وقد ذكرناه يف

  .حيي الليثي

: " برية، عن أيب متيم اجليشاين، قالله صحبة، سكن الشام، روى حديثه ابن هليعة، عن ابن ه. ب د ع، حيي الليثي
كان حيي الليثي من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذا مالت الشمس صلى الظهر يف بيته، مث راح، فإن أدرك 

  " .الظهر يف املسجد صلى معهم 
  .أخرجه الثالثة

  باب اخلاء

  باب اخلاء واأللف

  خارجة بن جبلة

" : قل يا أيها الكافرون : " خارجة، روى عنه فروة بن نوفل يف جبلة بن: ويقال. ب د ع خارجة بن جبلة
خارجة بن : إهنا براءة من الشرك ملن قرأها عند نومه، وهو حديث كثري االضطراب، فمنهم من يقول. ١الكافرون 

جبلة بن : خارجة بن جبلة وهم، والصواب: جبلة بن خارجة، قال ابن منده وأبو نعيم: جبلة، ومنهم من يقول
  .ارجةخ

  .أخرجه الثالثة

  .خارجة بن جزي

  .ابن جزء العذري، روى عنه ربيعة اجلرشي، وجبري بن نفري: ب د ع، خارجة لن جزي وقيل
يا : مسعت رجالً بتبوك يقول: حدثين خارجة بن جزي العذري، قال: روى سعيد بن سنان، عن ربيعة اجلرشي قال

  " .ل من القوة يف اليوم الواحد أكثر من سبعني منكم يعطى الرج: " رسول اهللا، أيباضع أهل اجلنة؟ قال
  .أخرجه الثالثة



هو جزء بفتح اجليم، وبالزاي : بسكوهنا، وقيل: لكسرها، وبالزاي املكسورة، وقيل: بفتح اجليم، وقيل: جزي
  .واهللا أعلم. الساكنة، وبعدها مهزة كذا يقول أهل العربية

  .خارجة بن حذافة

غامن بن عامر بن عبد اهللا بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي، القرشي  ب د ع خارجة بن حذافة بن
  .العدوي، أمه فاطمة بنت عمرو بن جبرة العدوية

إنه يعدل بألف فارس، كتب عمرو بن العاص إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : كان أحد فرسان قريش، يقال
  .والزبري بن العوام، واملقداد بن األسوديستمده بثالثة آالف فارس، فأمده ابن حذافة هذا، 

كان على الشرط له مبصر، ومل يزل مبصر حىت : كان قاضياً لعمرو بن العاص، وقيل: وشهد خارجة فتح مصر، قيل
قتله أحد اخلوارج الثالثة الذين انتدبو لقتل علي ومعاوية وعمرو، فأراد اخلارجي قتل عمرو، فقتل خارجة وهو 

أردت : خارجة، فقال: ومن قتلت؟ قيل: تله أخذ وأدخل على عمرو بن العاص، فلما رآه قاليظنه عمراً، فلما ق
إن خارجة الذي قتله اخلارجي مبصر : بل قال هذا عمرو بن العاص اخلارجي، وقيل: وقيل. عمراً وأراد اهللا خارجة

وقرب خارجة بن . ليس بشيءهو خارجة بن حذافة، أخو عبد اهللا بن حذافة، من بين سهم، رهط عمرو بن العاص، و
وقد ذكره البخاري يف تارخيه فجعله عدوياً، وروى له حديث الوتر الذي يأيت . حذافة معروف مبصر عند أهلها

  .وأخرجه ابن أيب عاصم يف كتاب اآلحاد واملثاين، وجعله سهمياً، وروى له حديث الوتر أيضاً. ذكره
حدثنا قتيبة، : واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن عيسى، قال أخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران الفقيه وغري

أخربنا الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن عبد اهللا بن راشد الزويف، عن عبد اهللا بن أيب مرة الزويف، عن خارجة بن 
 لكم من محر إن اهللا قد أمدكم بصالة هي خري: " خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: حذافة أنه قال

  " .الوتر، جعله اهللا لكم فيما بني صالة العشاء إىل أن يطلع الفجر : النعم
  .أخرجه الثالثة

  .خارجة بن حصن

ب س خارجة بن حصن بن حذيفة بن بد بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة، أبو أمساء 
  .رجع من تبوكقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني . الفزاري

قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خارجة بن حصن : روى املدائين عن أيب معشر، عن يزيد بن رومان قال
اشفع : واحلر بن قيس، فشكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلدوبة والضيق واجلهد وذهاب األموال، وقالوا

لن نعدم من : فقال رجل. اىل لريى جهدكم وأزلكم وقرب غيائكمإن اهللا تبارك وتع: قال. لنا إىل ربك عز وجل
اللهم اسقنا غيثاً مريئاً مريعاً، عاجالً غري رائث، : " فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال. رب يراك خرياً

، فأسلموا " نافعاً غري ضار، سقيا رمحة ال سقيا عذاب، وال هدم وال غرق، واسقنا الغيث، وانصرنا على األعداء 
، يعين ما بني عيين السماء، عني " إين سكنت بني نائل األرض : " ورجعوا، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .بالشام، وعني باليمن
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى



  .خارجة بن محري

راً هو وأخوه ب س خارجة بن محري األشجعي، من بين دمهان، حليف لبين خنساء بن سنان من األنصار، شهد بد
  .خارجة، من رواية إبراهيم بن سعد، عنه: عبد اهللا بن محري، كذا قال ابن إسحاق

حارثة بن احلمري، ومل خيتلفوا أنه من أشجع، وأنه شهد بدراً، وقال يونس بن بكري عوض : وقال موسى بن عقبة
  .باخلاء املعجمة، هذا قول أيب عمر: محري

: هو حليف لبين عبيد بن عدي بن عمري بن كعب بن سلمة بن سعد، وقال :وأخرجه أبو موسى فقال، عن عبدان
  .محزة بن اجلميز. ويقال: اجلميز باجليم والزاي، قال: شهد بدراً، وقال ابن أيب حامت
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  .خارجة بن زيد

بة بن كعب بن اخلزرج بن ب د ع، خارجة بن زيد بن أيب زهري بن مالك بن امرئ القيس بن مالك األغر بن ثعل
  .احلارث بن اخلزرج، األنصاري اخلزرجي، يعرفون ببين األغر

شهد بدراً والعقبة، قاله ابن إسحاق وابن شهاب، وقتل يوم أحد شهيداً، ودفن هو وسعد بن الربيع يف قرب واحد، 
  .ثالثة يف قرب واحدوهو ابن عمه، جيتمعان يف أيب زهري، هكذا دفن الشهداء بأحد كان يدفن الرجالن وال

وكان خارجة هذا من كبار الصحابة وأعياهنم، وهو الذي نزل عليه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه ملا قدم املدينة 
نزل على خبيب بن إساف، وكان خارجة صهراً أليب بكر، كانت ابنته حبيبة حتت أيب بكر، : مهاجراً، يف قول، وقيل

. رته الوفاة إن ذا بطن بنت خارجة أراها جارية، فولدت أم كلثوم بنت أيب بكروهي اليت قال فيها أبو بكر ملا حض
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد آخى بينه وبني أيب بكر ملا آخى بني املهاجرين واألنصار، وابنه زيد ابن 

إن خارجة : وقيل. ا أصحخارجة هو الذي تكلم بعد املوت على اختالف فيه، نذكره يف الترمجة اليت بعد هذه، وهذ
هذا : هذا جرح يوم أحد بضعة عشر جرحاً، فمر به صفوان بن أمية بن خلف، فعرفه، فأجهز عليه ومثل به، وقال

  .ممن قتل أبا علي، يعين أباه أمية، وكان يكىن بابنه علي، وقتل معه يوم بدر، قتله عمار بن ياسر
شهد بدراً، وذكر : ل بأحد، وال أنه الذي نزل عليه أبو بكر، إمنا قالأخرجه الثالثة، إال أن ابن منده مل يذكر أنه قت

  .أن ابنه تكلم بعد املوت

  .خارجة بن زيد اخلزرجي

تويف أيام عثمان، وهو الذي تكلم بعد املوت، خمتلف : ع خارجة بن زيد اخلزرجي، شهد بدراً، قاله أبو نعيم، وقال
يد، وأراه األول، ذكر عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، عن عمري بن خارجة بن ز: زيد بن خارجة، وقيل: فيه، فقيل

خارجة بن زيد، فسجيناه بثوب، وقمت أصلي إذ : مات رجل منا يقال له: هانئ، عن النعمان بن بشري، أنه قال
ه، أجلد القوم وأوسطهم عند اهللا عمر أمري املؤمنني، رضي اهللا عن: فإذا به يتحرك فقال. مسعت ضوضاة، فانصرفت

عثمان أمري املؤمنني، رضي اهللا عنه، العفيف املتعفف الذي يعفو عن ذنوب . القوي يف جسمه، القوي يف أمر اهللا
خلت ليلتان وبقيت أربع، واختلف الناس وال نظام هلم، يا أيها الناس، أقبلوا على إمامكم، وامسعوا له . كثرية

  .احة، مث خفت الصوتهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن رو. وأطيعوا



ورواه مسلم بن علقمة، عن داود بن أيب هند عن الشعيب، . تفرد بذكر خارجة بن زيد عبد الرمحن بن يزيد بن جابر
ورواه مسلم بن علقمة، عن داود بن أيب هند عن زيد، عن نافع، أو . عن النعمان بن بشري، فقال زيد بن خارجة
  .زيد بن خارجة: عمان بن بشري وقالزيد بن نافع، عن حبيب بن سامل، عن الن

وقال . زيد بن خارجة: قرأت كتاباً عند حبيب بن سامل، كتبه النعمان بن بشري، فقال: وقال عبد امللك بن عمري
إن زيد بن خارجة تويف يف زمن عثمان رضي اهللا عنه فسجوه، وذكره، ورواه أنس بن مالك : سعيد بن املسيب

  .زيد بن خارجة: فقال
  .بو نعيمأخرجه أ

وهذا من غريب القول، بينا جنعل . أراه األول: إنه الذي تكلم بعد املوت، وقال: قال أبو نعيم أول الترمجة: قلت
أراه األول : األول قتل بأحد، وجنعل هذا تويف يف خالفة عثمان رضي اهللا عنه، وأنه الذي تكلم بعد املوت، مث يقول

وأما ابن منده . كذا قال أبو نعيم يف هذه الترمجة! ويف يف خالفة عثمانفكيف يكون األول وذلك قتل بأحد، وهذا ت
فذكر األول وأنه شهد بدراً، وذكر فيه االختالف أنه الذي تكلم بعد املوت، ومل يذكر أنه قتل بأحد، فلم يتناقض 

كلم خارجة ابن زيد وأما أبو عمر فذكر األول، وجعل ابنه زيداً هو الذي تكلم بعد املوت، فلو صح أن املت. قوله
والصحيح أن . لكان غري األول، ال شبهة فيه، ألن األول قتل بأحد، واملتكلم تويف يف خالفة عثمان فيكون غريه

  .واهللا أعلم. املتكلم زيد بن خارجة

  .خارجة بن الصلت

  .عداده يف الكوفيني، حدث عنه الشعيب. ب د ع، خارجة بن الصلت
اهللا عليه وسلم ومل يره، روى يعلى بن عبيد، عن زكرياء بن أيب زائدة، عن الشعيب أدرك النيب صلى : قال ابن منده

حدثين خارجة بن الصلت أن عمه أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، مث رجع فمر بأعرايب جمنون موثق : قال
يته بأم الكتاب كل يوم نعم، فرق: عندك شيء تداويه به، فإن صاحبكم جاء باخلري؟ فقلت: يف احلديد، فقال بعضهم

أقلت شيئاً غري : " مرتني، فربأ، فأعطاين مائة شاة فلم آخذها حىت أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته، فقال
  " .فلعمري من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق . كلها بسم اهللا: " قال. ال: ؟ قلت" هذا 

انطلق عمي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، مث رجع : خارجة قالورواه ابن املبارك، عن زكرياء بإسناده، عن 
  .إلينا وذكر احلديث

  .أخرجه الثالثة

  .خارجة بن عبد املنذر

وذكره ابن أيب داود فيمن امسه . قاله ابن فضيل، عن عمرو بن ثابت. د ع، خارجة بن عبد املنذر األنصاري
  .نذررفاعة بن عبد امل: وهو وهم، والصواب. خارجة

روى أمحد بن عبد اجلبار، عن حممد بن فضيل، عن عمرو بن ثابت، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن عبد الرمحن 
وذكر " . يوم اجلمعة سيد األيام : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن يزيد، عن خارجة بن عبد املنذر، قال

  .قاله ابن منده رفاعة بن عبد املنذر،: احلديث، ورواه غريه فقال
من حديث العطاردي، " سيد األيام اجلمعة : " ذكر بعض املتأخرين حديث أيب لبابة بن عبد املنذر: وقال أبو نعيم



: بشري، وقيل: وإمنا هو تصحيف، ألنه رفاعة بن عبد املنذر، وإمنا اختلف يف امسه فقيل. خارجة بن عبد املنذر: فقال
  .رفاعة، فأما خارجة فلم يقله أحد

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .خارجة بن عقفان

ب س، خارجة بن عقفان، حديثه عند ولده أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا مرض، فرآه يعرق، فسمع فاطمة 
  " .ال كرب على أبيك بعد اليوم : :واكرب أيب، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: تقول

  .ذا اإلسنادوله حديث آخر هب: قال ابن أيب حامت
  .حديثه عند ولده، وولد ولده، وليسوا باملعروفني: قال أبو عمر

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  .خارجة بن عمرو األنصاري

  .مذكور يف الذين تولوا يوم أحد، ذكره ابن أيب حامت عن أبيه. ب س، خارجة بن عمرو األنصاري
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  .خارجة بن عمرو اجلمحي

ليس لوارث : " روى عنه قدامة أبو عبد امللك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. خارجة بن عمرو اجلمحيس، 
  " .وصية 

هذا احلديث يعرف بعمرو بن خارجة، ال خبارجة بن عمرو، وذكره أبو أمحد العسكري : أخرجه أبو موسى وقال
  .خارجة بن عمرو: فقال

  .خارجة بن عمرو

  .وى عنه شهر بن حوشبر. د ع، خارجة بن عمرو

روى ابن منده بإسناده، عن عبد احلميد بن جعفر، عن شهر بن حوشب، عن خارجة بن عمرو، وكان حليفاً أليب 
  " .ال حتل الصدقة يل، وال ألهل بييت : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: سفيان يف اجلاهلية، قال

  .والصواب عمرو بن خارجة: قال ابن منده
  .عبد احلميد بن جعفر، وإمنا هو عبد احلميد بن هبرام: وهم فيه بعض املتأخرين، يعين ابن منده، فقال: ل أبو نعيمقا

وهذا غري اجلمحي، ألن هذا حليف أيب سفيان، واحلليف إمنا يكون من غري القبيلة اليت منها أعطى احللف، : قلت
  .من قريش، وألنه لو مل يكن غريه ومل يذكره أبو موسىومجح من قريش، فال حاجة ألحدهم أن حيالف بطناً آخر 

  .خارجة بن املنذر



  .س، خارجة بن املنذر، أبو لبابة األنصاري
  .ذكر بعض أصحابنا أن امسه خارجة بن املنذر، وليس هذا االسم أليب لبابة مبشهور، واختلفوا يف امسه: قال عبدان

، ألنه قد رأى أبا نعيم قد رد ترمجة خارجة بن عبد املنذر أيب أخرجه أبو موسى هكذا، وتركه كان أوىل من إخراجه
لبابة، وإمنا وقع الغلط يف امسه حسب، فجاء أبو موسى مبا هو أشد من هذا، فإنه غلط يف امسه كما ذكره أبو نعيم، 

ه ترمجة، وغلط أيضاً يف اسم أبيه فإنه عبد املنذر، فأسقط عبد وبقي املنذر، ولعل بعض من نسخه غلط فيه فجعل
وهذا باب كان ينبغي أن يسد، فإن الغلط كثري، فإن كان كل من غلط جيعل غلطه ترمجة منفردة خرج األمر عن 

  .الضبط، واهللا أعلم

  .خارجة بن النعمان

س، خارجة بن النعمان، ذكره علي بن سعيد هو العسكري يف األفراد، وروى بإسناده، عن شعبة، عن خبيب بن 
  .عت معن بن عبد اهللا، أو عبد اهللا بن معنمس: عبد الرمحن قال

" ق " لقد رأيتنا وإن تنورنا وتنور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحد، وما تعلمت : عن خارجة بن النعمان قال
  .إال من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب هبا يوم اجلمعة

  .النعمانبنت حارثة بن : هو وهم، والصواب: أخرجه أبو موسى، وقال
أخربنا أبو موسى األصبهاين املديين إجازة، أخربنا أبو علي هو احلداد، حدثنا أبو عمر وعبد الوهاب بن حممد بن 

مهرة املعلم، أخربنا الطرباين، أخربنا جعفر القالنسي، أخربنا آدم بن أيب إياس، أخربنا شعبة، عن خبيب، عن عبد اهللا 
  .ثة ابن النعمان تقول ذلمسعت بنت حار: بن حممد بن معن، قال

  .وهذا هو الصواب، وهي أم هشام: قال موسى
  .بضم اخلاء املعجمة، وبباءين موحدتني، بينهما ياء حتتها نقطتان: خبيب

  .خالد األحدب

روى مروان بن معاوية الفزاري، عن ثابت بن عمارة، عن خالد األحدب، وكانت له . س، خالد األحدب احلارثي
يا رسول اهللا، كان يل أخوان، أما أحدمها فإين كنت : ل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالجاء رج: صحبة، قال

  .أحبه هللا تعاىل ولرسوله، وأما اآلخر فإين كنت أبغضه هللا تعاىل ولرسوله وذكر احلديث
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  .خالد األزرق

  .له صحبة، نزل محص ومات هبا. خالد األزرق الغاضري
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على : حدثين خالد األزرق الغاضري، قال: نه أبو راشد احلرباين قالروى ع

صل علي يا : فجاء رجل مقصر شعره مبىن، فقال: وذكر له حديثاً طويالً، ويف آخره. راحلة ومتاع، فلم أزل أسايره
  " .على احمللقني صلى اهللا : " رسول اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .مل خيرجه أحد منهم



  .خالد بن إساف

حدثنا عبد اهللا بن سليمان، : روى عبد اهللا بن مسلمة القعنيب، قال. أخو كليب وخبيب. س خالد بن إساف اجلهين
خرج علينا : هو ابن أيب سلمة موىل األسلميني، عن معاذ بن عبد اهللا بن خبيب اجلهين، عن أبيه، عن عمه، قال

يا رسول اهللا، نراك : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه أثر غسل، وهو طيب النفس، فظننا أن أمل بأهله، فقلنارسول 
ال بأس بالغىن ملن اتقى اهللا، والصحة ملن اتقى اهللا : " مث ذكر الغىن فقال" . أجل، واحلمد هللا : " طيب النفس؟ قال

  " .خري من الغىن، وطيب النفس من النعيم 
كليب بن إساف شهد أحداً، وأما خالد فشهد فتح : مسعت عبد اهللا بن سليمان يقول: حفص بن شاهنيقال أبو 

  .مكة، وهذا احلديث عن أحدمها
  .أخرجه أبو موسى

وزعم بنو : شهد خالد أحداً واملشاهد كلها، وقتل بالقادسية شهيداً مع سعد بن أيب وقاص، وقال: وقال العدوي
  .هد يوم جسر أيب عبيداحلارث بن اخلزرج أنه استش

  .خالد بن أسيد بن أيب العيص

ب د ع، خالد بن أسيد بن أيب العيص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي األموي، أخو عتاب بن أسيد، 
  .أمهما زينب بنت أيب عمرو بن أمية بن عبد مشس

كان أسيد : لفة قلوهبم، قال ابن دريدأسلم عام الفتح، ومات مبكة وهو والد عبد الرمحن بن خالد، وكان من املؤ
  .خزازاً

  .روى عن خالد ابنه عبد الرمحن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل حني راح إىل مىن
قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة، وقد : وقال حممد بن أمية بن خالد بن عبد احلمن بن عتاب بن أسيد

  .مات خالد بن أسيد، واهللا أعلم
  .ه الثالثةأخرج
  .بفتح اهلمزة، وكسر السني: أسيد

  .خالد بن أسيد بن أيب املغلس

كذا ذكره عبدان، عن أمحد بن سيار بإسناده، عن عبد اهللا ابن األحلج، عن أبيه، . س خالد بن أسيد بن أيب املغلس
غلس بن أمية بن عبد مشس بن خالد بن أسيد بن أيب امل: عن بشري بن تيم وغريه، قالوا يف تسمية املؤلفة قلوهبم، منهم

  .عبد مناف
  .هذا غلط، والصواب خالد بن أسيد بن أيب العيص بن أمية: أخرجه أبو موسى وقال

  .خالد األشعر



  .قتل مع كرز بن جابر بطريق مكة عام الفتح: قال الواقدي. اختلف يف اسم أبيه. ب خالد األشعر اخلزاعي الكعيب
 حبيش، وهو صاحب حديث أم معبد، وقال أبو عمر يف ترمجة حبيش بن أخرجه أبو عمر هكذا، وقد ذكرناه يف

األشعر، يعرف بذلك، وذكر أبو عمر ها هنا أن خالداً قتل مع كرز، : يقال ألبيه خالد: خالد بن منقذ اخلزاعي قال
  .أن حبيش بن خالد هو الذي قتل، واهللا أعلم: وذكر يف كرز

  .خالد بن إياس

  .عنه أبو إسحاق السبيعي، وذكره ابن عقدة يف الصحابة وال يعرف له حديثروى . د ع، خالد بن إياس
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .خالد بن أمين

روى أن أهل العوايل كانوا يصلون مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فنهاهم أن يصلوا . ب خالد بن أمين املعافري
  .روى عنه عمرو بن شعيب :وقال. صالة يف يوم مرتني، ذكره هكذا ابن أيب حامت

هذا خطأ، وال يعرف خالد بن أمين هذا يف الصحابة، وال ذكره فيهم غريه، وهذا : قال أبو عمر، وهو أخرجه
  .احلديث إمنا يرويه عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .خالد بن البكري

ياليل بن ناشب بن غرية بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، الليثي ب د ع، خالد بن البكري بن عبد 
الكناين، وهو أخو عاقل وإياس وعامر بين البكري، وكان جدهم عبد ياليل قد حالف يف اجلاهلية نفيل بن عبد 

  .العزى، جد عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، فهو وولده حلفاء بين عدي
وبعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم مع عبد اهللا بن جحش إىل عري قريش قبل بدر، يف رهط  شهد خالد وأخوته بدراً،

يسألونك عن الشهر : " خالد بن البكري، فقتلوا عمرو بن احلضرمي، وأنزل اهللا تعاىل فيهم: من املهاجرين، فيهم
  .اآلية. ٢١٧البقرة " : احلرام قتال فيه 

ع من اهلجرة، مع عاصم بن ثابت بن أيب األقلح، ومرثد بن أيب الغنوي، وقتل خالد يوم الرجيع يف صفر سنة أرب
ومعهم كان خبيب بن عدي، فأخذ أسرياً، مث صلب مبكة، وفيهم . فقاتلوا هذيالً ورهطاً من عضل والقارة حىت قتلوا

  :الطويل: يقول حسان بن ثابت
  .رثداوزيداً، وما تغين األماين، وم... أال ليتين فيها شهدت ابن طارق 

  .وكان شفاء لو تداركت خالدا... فدافعت عن حيي خبيب وعاصم 
  .وكان عمر خالد ملا قتل أربعاً وثالثني سنة

  .أخرجه الثالثة

  .خالد بن ثابت



  .قتل يوم بئر معونة شهيداً. خالد بن ثابت بن النعمان بن احلارث بن عبد رزاح بن ظفر، األنصاري الظفري
  .قد ذكر أبو عمر أباه: قالذكره الغساين، عن العدوي، و

  .خالد بن أيب جبل

باجليم والياء حتتها نقطتان، وهو عدواين، يعد يف أهل : ب د ع، خالد بن أيب جبل، باجليم والباء املوحدة، وقيل
  .احلجاز، سكن الطائف، وكان ممن بايع حتت الشجرة

  .نزل الكوفة: وقال أبو أمحد العسكري
  .لكوفةنزل ا: وقال أبو أمحد العسكري

روى حديثه عبيد اهللا بن موسى، عن حيىي بن معني، عن مروان بن معاوية، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن الطائفي، عن 
أنه أبصر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مشرق ثقيف قائماً على قوس، : عبد الرمحن بن خالد بن أيب جبل، عن أبيه

فدعتين ثقيف : حىت ختمها، فوعيها يف اجلاهلية، وأنا مشرك، قال. ١الطارق " : والسماء والطارق : " وهو يقرأ
حنن أعلم بصاحبنا، لو كان ما يقول : فقال من معهم من قريش. ماذا مسعت من هذا الرجل؟ فقرأهتا عليهم: فقالوا

  .حقاً التبعناه
  .اجليم والباء املوحدة جبل بفتح: ورواه إسحاق بن إمساعيل الطالقاين، وهشام بن عمار، عن مروان مثله، وقالوا

  .جيل، بكسر اجليم وبالياء حتتها نقطتان: ورواه البخاري يف تارخيه عن املسندي، عن مروان فقال
ورواه أمحد بن حيىي احللواين، عن حيىي، عن مروان، : وقول ابن معني وإسحاق وهشام أصح، قال: قال ابن ماكوال

أنه أبصر النيب صلى اهللا عليه : بن عبد الرمحن بن أيب جبل، عن أبيهعن عبد اهللا بن عبد الرمحن الطائفي، عن خالد 
  .وسلم وهو وهم، واألول أصح

  .أخرجه الثالثة

  .خالد بن حزام

ب د ع، خالد بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب، القرشي األسدي، أخو حكيم بن 
  .حزام، وابن أخي خدجية بنت خويلد، رضي اهللا عنها

أسلم قدمياً، وهاجر إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية، فنهشته حية، فمات يف الطريق قبل أن يدخل إىل أرض احلبشة، 
" : ومن خيرج من بيته مهاجراً إىل اهللا ورسوله مث يدركه املوت فقد وقع أجره على اهللا : " فنزل فيه قوله تعاىل

  .روى ذلك هشام بن عروة، عن أبيه. ١٠٠النساء 
  .خرجه الثالثةأ

  .خالد بن حكيم بن حزام

ب د ع، خالد بن حكيم بن حزام بن خويلد، وهوابن أخي املقدم ذكره قبل هذه الترمجة، أسلم يوم الفتح هو 
أبا خالد، وكان أبو ه من سادات قريش يف اجلاهلية : هشام، وعبد اهللا، وحيىي، وبه كان حكيم يكىن: وأخوته



  .واإلسالم
مر خالد بن حكيم بن حزام بأيب عبيدة بن اجلراح، وهو يعذب الناس يف : ر، عن أيب جنيح قالروى عمرو بن دينا
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم عذاباً : " أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: اجلزية، فقال له

  .اذهب فخل سبيلهم: ؟ فقال" يف الدنيا 
  .أخرجه الثالثة

  .اريخالد بن احلو

: من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم روى عنه إسحاق بن احلارث قال. ب د ع، خالد بن احلواري احلبشي
رأيت خالد بن احلواري، رجالً من احلبشة، من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى أهله، فلما حضرته الوفاة 

  .غسلة للجنابة، وغسلة للموت: غسلوين غسلتني: قال
  .الثةأخرجه الث

  .خالد بن أيب خالد

غري منسوب، روى حممد بن عبيد اهللا بن أيب رافع، يف تسمية من شهد مع علي رضي اهللا . ع س، خالد لن أيب خالد
  .خالد بن أيب خالد: عنه من صحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .خالد اخلزاعي

سألت ريب ثالثاً : " مل يرو عنه غريه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال روى عنه ابنه نافع،. ب خالد اخلزاعي
  .احلديث" فأعطاين اثنتني، ومنعين الثالثة 

  .أخرجه أبو عمر، وهو وهم، ويرد الكالم عليه يف خالد بن نافع إن شاء اهللا تعاىل

  .خالد بن أيب دجانة

أيب رافع، يف تسمية من شهد مع علي رضي اهللا عنه، ذكره عبيد اهللا بن . ع س، خالد بن أيب دجانة األنصاري
  .حربه

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .خالد بن رافع

  .خمتلف فيه ويف إسناده: د ع خالد بن رافع
روى نافع بن يزيد، عن عياش بن عباس، عن عبد بن مالك املعافري، حدثه أن جعفر بن عبد اهللا بن احلكم حدثه، 

ال يكثر مهك، ما يقدر يكن، وما ترزق يأتك : " نيب صلى اهللا عليه وسلم قال البن مسعودأن ال: عن خالد بن رافع



. "  
  .رواه ابن هليعة، عن عياش، عن مالك بن عبد الغافقي، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ورواه غريه، عن عياش بن عباس، عن جعفر بن عبد اهللا بن احلكم، عن مالك بن عبد، مثله

  .ن منده، وأبو نعيمأخرجه اب
  .بالباء املوحدة، والسني املهملة: بالياء حتتها نقطتان، وآخره شني معجمة، وأما األب فهو عباس: عياش

  .خالد بن رباح

إن أبا روحية أخوه يف اإلسالم، آخى : وقيل. أخو بالل بن رباح احلبشي، يكىن أبا روحية. ب د ع، خالد بن رباح
  .عليه وسلم، ومل يكن أخاه يف النسب، وسكن داريا، من أرض دمشق، هو وبالل بينهما رسول اهللا صلى اهللا

أنا بالل وهذا أخي، كنا رقيقني فأعتقنا اهللا، وكنا : روى احلصني بن منري أن بالالً خطب على أخيه خالد، فقال
إله إال اهللا، فأنكحوه، وكانت  عائلني فأغنانا اهللا، وكنا ضالني فهدانا اهللا، فإن تنكحونا فاحلمد هللا، وإن تردونا فال

  .املرأة عربية من كندة
وروت أم الدرداء عن أيب . أنا بالل وهذا أخي: أن بالالً خطب إىل أهل بيت فقال: وقد روي من غري طريق

وأخي أبو روحية الذي آخى بيين وبينه : ملا عاد عمر من اجلابية، سأله بالل أن يقره بالشام، ففعل، قال: الدرداء قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنزال داريا، فأقبل بالل وأخوه إىل خوالن، فخطب إليه بالل لنفسه وألخيه، 

  .ونذكره يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل. فزوجوها
  .أخرجه الثالثة

  .خالد بن ربعي

  .خالد بن مالك بن ربعي: وقيل. ب خالد بن ربعي التميمي مث النهشلي
ن بين متيم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان قد تنافر هو والقعقاع بن معبد إىل أحد الوفود الوجوه م

" . قد عرفتكما : " ربيعة بن حذار، أخي أسد بن خزمية يف اجلاهلية، وقال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. استعمل فالناً: وقال عمر. ل فالناًيا رسول اهللا ، استعم: وأراد أن يستعمل أحدمها على بين متيم، فقال أبو بكر

، " أما إنكما لو اجتمعتما ألخذت برأيكما، ولكنكما ختتلفان علي أحياناً : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .١احلجرات " : يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله : " فأنزل اهللا سبحانه وتعاىل
القعقاع بن معبد، : إن الرجلني اللذين جرت هذه القصة فيهما: در، وقال ابن الزبريكذا رواه حممد بن املنك

  .واألقرع بت حابس، وسيذكر يف القعقاع، إن شاء اهللا تعاىل
  .أخرجه أبو عمر

  .بكسر احلاء املهملة وبالدال املعجمة، وضبطه أبو عمر خبطه باجليم والدال املهملة، واهللا أعلم: حذار

  .ن جاريةخالد بن زيد ب



ابن يزيد بن جارية وهو ابن أخي زيد بن جارية األنصاري، ذكره ابن أيب : وقيل. د ع، خالد بن زيد بن جارية
  .عاصم وهالل بن العالء يف الصحابة، وذكره البخاري يف التابعني

: " عليه وسلمأن رسول اهللا صلى اهللا : روى حديثه جممع بن حيىي، عن عمه إبراهيم، عن خالد بن يزيد بن جارية
  " .من أدى الزكاة، وقرى الضيف، وأعطى يف النائبة : ثالث من كن فيه فقد وقي الشح

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .خالد بن زيد بن كليب

ب د ع، خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار، وامسه تيم اهللا بن ثعلبة بن 
هند بنت سعيد بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك : ألكرب، أبو أيوب األنصاري اخلزرجي، وأمهعمرو بن اخلزرج ا

  .وهو مشهود بكنيته. بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج
شهد العقبة، وبدراً، وأحداً، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قاله ابن عقبة وابن إسحاق وعروة 

  .ريهموغ
وملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة مهاجراً نزل عليه، وأقام عنده حىت بىن حجره ومسجده، وانتقل 

  .إليها، وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني مصعب بن عمري
رسول اهللا صلى اهللا عليه  فأقام: أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، قال

وسلم بني ظهرانيهم مخساً، يعين بين عمرو بن عوف، وبنو عمرو يزعمون أنه أقام أكثر من ذلك، وخرج رسول 
يا رسول اهللا، هلم إىل العدد والعدة والقوة، : اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة فاعترضه بنو سامل بن عوف، فقالوا

مث مر ببين بياضة فاعترضوه " . خلوا سبيلها فإهنا مأمورة : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقال ر. انزل بني أظهرنا
خلوا سبيلها فإهنا مأمورة، مث مر بأخواله بين عدي بن : " فقال. فقالوا مثل ذلك، مث مر ببين ساعدة فقالوا مثل ذلك

. ن النجار فربكت على باب مسجده، مث التفتتفقال مثل ذلك، فمر ببين مالك ب. هلم إلينا أخوالك: النجار فقالوا
مث انبعثت مث كرت إىل مربكها الذي انبعثت منه، فربكت فيه، مث حتللت يف مناخها ورزمت فنزل رسول اهللا صلى 

اهللا عليه وسلم عنها، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله، فأدخله بيته، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببناء 
  .املسجد

وأخربنا أبو الفرج حيىي بن حممود الثقفي بإسناده إىل أيب بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك، حدثنا أبو كامل، أخربنا 
وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، أخربنا يونس بن حممد أخربنا الليث بن سعد، عن يزيد : الليث بن سعد ح قال أمحد

أن أبا أيوب حدثهم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نزل يف بيته بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن أيب رهم السماعي، 
األسفل، وكنت يف الغرفة فهريق ماء يف الغرفة، فقمت أن وأم أيوب بقطيفة لنا نتتبع املاء شقفاً أن خيلص إىل رسول 

، إنه ليس يا رسول اهللا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنزلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا مشفق، فقلت
يا رسول اهللا، : فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبتاعه فنقل، فقلت. ينبغي أن نكون فوقك، فانتقل إىل الغرفة

كنت ترسل إيل بالطعام، فانظر فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت فيه يدي، حىت كان هذا الطعام الذي أرسلت به 
اجل، إن فيه بصالً، فكرهت أن آكل : "  صلى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا. إيل، فنظرت فلم أرى أثر أصابعك

  .واهللا أعلم. وقد روي أن الطعام كان فيه ثوم، وهو األكثر" . من أجل امللك، وأما أنتم فكلوا 



أن أبا أيوب أتى ابن عباس، : روى حبيب بن أيب ثابت، عن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس، عن ابن عباس
با أيوب، إين أريد أن أخرج لك عن مسكين، كما خرجت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن يا أ: فقال له

: ما حاجتك؟ قال: مسكنك، وأمر أهله فخرجوا، وأعطاه كل شيء أغلق عليه بابه فلما كان خالفة علي قال
، فأعطاه عشرين حاجيت عطائي، ومثانية أعبد يعملون يف أرض، وكان عطاؤه أربعة آالف فأضعهما له مخس مرات

قال اهللا : ألفاُ وأربعني عبداً، وكان أبو أيوب ممن شهد مع علي رضي اهللا عنهما حروبه كلها ولزم اجلهاد، وقال
ومل يتخلف عن اجلهاد إال عاماً واحداً، . فال أجدين إال خفيفاً أو ثقيالً. ٤١التوبة " : انفروا خفافاً وثقاالً : " تعاىل

  .ما علي من استعمل علي: رجل شاب، فقعد ذلك العام، فجعل بعد ذلك يتلهف ويقول فإنه استعمل على اجليش
روى عنه من الصحابة ابن عباس، وابن عمر، والرباء بن عازب، وأبو أمامة ،وزيد بن خالد اجلهين، واملقدم بن معد 

د بن املسيب، وعروة، سعي: يكرب، وأنس بن مالك، وجابر بن مسرة، وعبد اهللا بن يزيد اخلطمي، ومن التابعني
  .وسامل بن عبد اهللا، وأبو سلمة، وعطاء بن يسار، وعطاء بن يزيد، وغريهم

سنة اثنتني ومخسني، وهو األكثر، وكان يف : سنة إحدى ومخسني، وقيل: ويف أبو أيوب جماهداً سنة مخسني، وقيل
ما حاجتك؟ : عليد يعوده فقالجيش، وأمري ذلك اجليش يزيد بن معاوية، فمرض أبو أيوب، فعاد يزيد، فدخل 

حاجيت إذا أنا مت فاركب مث سغ يف أرض العدو ما وجدت مساغاً فإذا مل جتد مساغاً فادفين مث ارجع، فتويف، : قال
ففعل اجليش ذلك، ودفنوه بالقرب من القسطنطينية، وقربه هبا يستسقون به، وسنذكر طرفاً من أخباره يف كنيته، إن 

  .شاء اهللا تعاىل
  .الثالثة أخرجه

  .خالد بن زيد

روى حسني بن أيب زينب، عن أبيه، عن . ذكره بعض أصحابنا أنه غري أيب أيوب: قال أبو موسى. س خالد بن زيد
، إحدى عشرة ١اإلخالص " :قل هو اهللا أحد : " من قرأ: خالد بن زيد، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

واهللا يا رسول اهللا إذاً نستكثر من القصور، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عمر مرة بىن اهللا له قصراً يف اجلنة، فقال
  " .أمن وأوسع : " أو قال" . فاهللا عز وجل أمن وأفضل : " وسلم

  .أخرجه أبو موسى

  .خالد بن سطيح

  .يف إسناد حديثه نظر. أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم. د ع، خالد بن سطيح الغساين
  .ده، وأبو نعيم خمتصراًأخرجه ابن من

  .خالد بن سعد

أن رسول اهللا صلى : ذكره عبدان بإسناده، عن هاشم بن هاشم، عن عامر، عن خالد بن سعد. س خالد بن سعد
  " .من اصطبح بسبع مترات عجوة مل يضره ذلك اليوم سم وال سحر : " اهللا عليه وسلم قال

اب ما رواه أمحد بن حنبل، وذكر حديثاً أخربنا به عبد كذا أورده، وهو خطأ، والصو: أخرجه أبو موسى وقال



حدثين أيب، أخربنا مكي، أخربنا هاشم، عن : الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، قال
  .وكذلك رواه الناس، عن هاشم. عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه سعد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أبو موسى أخرجه

  .خالد بن سعيد بن العاص

يكىن أبا سعيد، . ب د ع، خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي، القرشي األموي
  .أمه أم خالد بن حباب بن عبد ياليل بن ناشب بن غرية من ثقيف

وقال . كان خامساً: ثالثاً أو رابعاً، وقيلإنه أسلم بعد أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، فكان : أسلم قدمياً، يقال
كان أيب : كان إسالم خالد مع إسالم أيب بكر، وقالت أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص: ضمرة بن ربيعة

علي بن أيب طالب، وأبو بكر، وزيد بن حارثة، وسعد بن أيب وقاص، : من تقدمه؟ قالت: قلت. خامساً يف اإلسالم
  .رضي اهللا عنهم

ن سبب إسالمه أنه رأى يف النوم أنه وقف على شفري النار، فذكر من سعتها ما اهللا أعلم به، وكأن أباه يدفعه وكا
أحلف إهنا لرؤيا حق، ولقي أبا : فيها، ورأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخذ حبقويه ال يقع فيها، ففزع وقال

بك خري، هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاتبعه،  أريد: بكر رضي اهللا عنه فذكر ذلك له، فقال له أبو بكر
  .فإنك ستتبعه يف اإلسالم الذي حيجزك من أن تقع يف النار، وأبوك واقع فيها

أدعو إىل اهللا وحده ال : " يا حممد، إىل من تدعو؟ قال: فلقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو بأجياد فقال
وختلع ما أنت عليه من عبادة حجر ال يسمع وال يبصر، وال يضر وال ينفع، شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله، 

فإين أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أنك رسول اهللا، فسر رسول : قال خالد" . وال يدري من عبده ممن مل يعبده 
ن ولده، ومل يكونوا اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإسالمه، وتغيب خالد، وعلم أبوه بإسالمه فأرسل يف طلبه من بقي م

: أسلموا، فوجدوه، فأتوا به أباه أبا أحيحة سعيداً، فسبه وبكته وضربه بعصا يف يده حىت كسرها على رأسه، وقال
قد واهللا تبعه : قال! اتبعت حممداً وأنت ترى خالفه قومه، وما جاء به من عيب آهلتهم وعيب من مضى من آبائهم

إن : اذهب يا لكع حيث شئت، واهللا ألمنعك القوت، فقال خالد: ، وقالفغضب أبوه ونال منه. على ما جاء به
. ال يكلمه أحد منكم إال صنعت به ما صنعت خبالد: فأخرجه وقال لبنيه. منعتين فإن اهللا يرزقين ما اعيش به

  .فانصرف خالد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكان يلزمه، ويعيش معه
ة حىت خرج املسلمون إىل أرض احلبشة يف اهلجرة الثانية، فخرج معهم، وكان أبوه وتغيب عن أبيه يف نواحي مك

لئن اهللا رفعين من مرضي هذا ال يعبد إله ابن أيب كبشة : شديداً على املسليمن، وكان أعز من مبكة، فمرض فقال
  .فتويف يف مرضه ذلك. اللهم ال ترفعه: فقال ابنه خالد عند ذلك. مبكة

احلبشة ومعه امرأته أميمة بنت خالد اخلزاعية، وولد له هبا ابنه سعيد بن خالد، وابنته أم خالد، وهاجر خالد إىل 
وامسها أمة، وهاجر معه إىل أرض احلبشة أخوه عمرو بن سعيد، وقدما على النيب صلى اهللا عليه وسلم خبيرب مع 

لمني، فأسهموا هلم، وشهد مع النيب صلى اهللا جعفر بن أيب طالب يف السفينتني، فكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم املس
عليه وسلم القضية وفتح مكة، وحنيناً، والطائف، وتبوك، وبعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عامالً على 

  .على صدقات مذحج وعلى صنعاء، فتويف النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو عليها: صدقات اليمن، وقيل
ان على أعماهلم اليت استعملهم عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت تويف ومل يزل خالد وأخواه عمرو وأب



ما لكم رجعتم؟ ما أحد أحق : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما تويف رجعوا عن أعماهلم، فقال هلم أبو بكر
يب أحيحة ال نعمل ألحد حنن بنو أ: بالعمل من عمال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ارجعوا إىل أعمالكم، فقالوا

وكان خالد على اليمن كما ذكرناه، وأبان على البحرين، وعمرو على . بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأبداً
إنكم لطوال : فقال لبين هاشم. تيماء وخيرب، وقرى عربية، وتأخر خالد وأخوه أبان عن بيعة أيب بكر رضي اهللا عنه

  .م، فلما بايع بنو هاشم أبا بكر بايعه خالد وأبانالشجر طيبوا الثمر، وحنن تبع لك
مث استعمل أبو بكر خالداً على جيش من جيوش املسلمني حني بعثهم إىل الشام، فقتل مبرج الصفر يف خالفة أيب بكر 

بل كان قتله يف وقعة : وقيل. كانت وقعة مرج الصفر سنة أربع عشرة يف صدر خالفة عمر: رضي اهللا عنه، وقيل
ن بالشام قبل وفاة أيب برك بأربع وعشرين ليلة، وقد اختلف أصحاب السري يف وقعة أجنادين، ووقعة الصفر، أجنادي

  .ووقعة الريموك، أيها قبل األخرى، واهللا أعلم
  .أخرجه الثالثة

  .قرى عربية، كذا هو غري منون هلذه اليت باحلجاز، كذا قيده غري واحد من أهل العلم: قال الغساين

  .نان بن أيب عبيدخالد بن س

شهد أحداً، واستشهد يوم جسر أيب . خالد بن سنان بن أيب عبيد بن وهب بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة
  .قاله الغساين عن العدوي. عبيد

  .خالد بن سنان بن غيث

  .س خالد بن سنان بن غيث بن مريطة بن خمزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس العبسي
ليست له صحبة، وال أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال عبدان: موسى ومل ينسبه، إمنا قال أخرجه أبو

هو من بين عبس بن بغيض، وهو ابن سنان بن : وقال. نيب ضيعه قومه: ذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال
كان أيب يقول : ، فقالت١اإلخالص " : قل هو اهللا أحد : " غيث، أتت ابنته النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمعته يقرأ

  .هذا
فإن كان ذكره ألنه نقل عنه إخبار بالنيب صلى ! ال كالم يف أنه ليست له صحبة، فال أدري ألي معىن أخرجه: قلت

  .اهللا عليه وسلم، فقد اخربه املسيح عليه السالم وغريه من األنبياء، فهال ذكرهم يف الصحابة

  .خالد بن سويد

  .خالد، وهو األشهر، ويرد يف خالد، إن شاء اهللا تعاىل: ويقال. دس خالد بن سوي
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  .خالد بن سيار



وهو سائق بدن رسول اهللا صلى اهللا عليه . س خالد بن سيار بن عبد عوف بن معشر بن بدر بن أحيمس بن غفار
  .وسلم، قاله الكليب، ومساه الواقدي عبد اهللا بن نضلة بن عبيد

  .أخرجه، يعين ابن منده، يف غري هذا الباب: رده أبو موسى، وقالأو

  .خالد بن صخر

  .والد حممد بن إبراهيم بن احلارث بن خالد: ذكره عبدان وقال: س خالد بن صخر، قال أبو موسى
روى عاصم بن شريك بن عامر األنصاري، أخربنا موسى بن حممد بن إبراهيم بن احلارث ابن خالد بن صخر، 

ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل : خالد من مهاجرة احلبشة، عن أبيه عن خالد بن عبد اهللا، قال وكان
قباء، إىل بين عمرو بن عوف، وكان يشهد اجلنائز، ويعود املرضى، ويدعى فيجيب، فرأى شيئاً من حصنة األموال، 

اجلمعة، أن تثبتوا حىت أكملكم، فلما صلى رسول ال عليكم إذا نزلتم لعيدكم، يعين : ومل يكن رآه فيما مضى، فقال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلمعة صلى يف مقامه ذلك ركعتني، مث مل ير مصلياً هلما قبل وال بعد، وتواثبت األنصار من 

أما : " نواحي املسجد حىت أحدقوا باملنرب، فخطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال
بعد، يا معشر األنصار، كنتم إذ ذاك حتملون الكل، وتكلفون اليتيم، وتصنعون املعروف، حىت إذا جاءكم اهللا 

فانصرفوا فما منهم : قال" . باإلسالم، إذا أنتم حتصنون األموال، وفيما يأكل ابن آدم أجر، وفيما يأكل الطري أجر 
  .رجل إال هدم يف حائط ثلمة أو ثلمني

  .جد ذكر خالد بن صخر إال يف هذا احلديثمل أ: قال عبدان
ووجدت يف مهاجرة احلبشة احلارث بن خالد بن صخر، فإن كان والد احلارث فهو ابن عامر بن : قال أبو موسى

موسى : كعب بن سعد بن تيم بن مرة، ومعه امرأته رائطة ابنة احلارث من بين تيم، وولدت له بأرض احلبشة
  .ره حممد بن إسحاقوعائشة وزينب بين احلارث، ذك

وجدت يف مهاجرة احلبشة احلارث بن خالد بن صخر، فإن : هذا كالم أيب موسى، وهو أخرجه، فأما قوله: قلت
كان والد احلارث فهو ابن عامر، فال أدري مل شك فيه، وقد ذكر أوالً أنه والد حممد بن إبراهيم بن احلارث بن 

وجه، فهو ابن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم، ال شبهة خالد بن صخر التيمي؟ فمع هذا ال يبقى للشك 
  .فيه، إال أنه ال صحبة له، وإمنا الصحبة ألبيه احلارث، وقد تقدم ذكره يف بابه

  .خالد بن الطفيل

  .ذكره ابن منيع يف الصحابة، وفيه نظر. د ع، خالد بن الطفيل بن مدرك الغفاري
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : خالد بن الطفيل بن مدرك الغفاري روى سفيان بن محزة، عن كثري بن زيد، عن

: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سجد وركع قال: وسلم بعث جده مدركاً إىل ابنته يأيت هبا من مكة، وقال
نت كما اللهم، إين أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أبالغ ثناًء عليك، أ" 

  " .أثنيت على نفسك 
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .خالد بن العاص



وهو ابن أخي احلارث وأيب جهل ابن هشام، وقتل أبو . ب ع س، خالد بن العاص بن هشام بن املغرية املخزومي
د احلارث واستعمله عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، على مكة، ملا عزل عنها نافع بن عب. العاص يوم بدر كافراً

  .اخلزاعي، واستعمله عليها عثمان بن عفان رضي اهللا عنه
لعن اهللا اليهود، : " سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع اخلمر فقال: روى عنه ابنه عكرمة بن خالد أنه قال

  " .حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا مثنها 
خالد بن العاص بن هشام بن : لى اهللا عليه وسلم، وقال أبو موسىوقيل إن خالداً مل مسع من النيب ص: قال أبو عمر

  .أورده الطرباين. املغرية املخزومي
أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو غالب الكوشيذي وحممد بن أيب القاسم الطرباين، ونشروان بن شرياذ الديلمي، 

ابن عبد اهللا احلضرمي، أخربنا شيبان بن فروخ، أخربنا  أخربنا أبو بكر بن ريذة، أخربنا الطرباين، أخربنا حممد: قالوا
إذا وقع : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: محاد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن أبيه، عن جده

  " .الطاعون بأرض وأنتم هبا فال خترجوا فراراً منه، وإذا وقع بأرض ولستم هبا فال تدخلوها 
  .و وهم، ألن جد عكرمة على ما ذكره، هو العاص، وخالد والد عكرمة ال جدهكذا أورده الطرباين، وه

: عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص، وقال ابن أيب حامت أيضاً: وقد اختلف يف جد عكرمة، فقال ابن أيب حامت
عكرمة بن : ينوقال أبو نصر الكالباذي مثل الطربا. عكرمة بن خالد بن سلمة املخزومي، ترمجة أخرى، فرق بينهما

خالد بن سلمة ابن هشام بن العاص بن هشام بن املغرية، كأنه جعلهما واحداً، : وقال ابن منده. خالد بن العاص
  .واهللا أعلم

أن النيب : وروى أبو موسى بإسناده، عن حبان بن هالل، عن محاد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن أبيه أو عمه
  .إذا كان الطاعون بأرض وأنتم هبا فال خترجوا منها: تبوك صلى اهللا عليه وسلم قال يف غزوة

  .أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم، وأبو موسى

  .خالد بن عبادة

هو الذي داله النيب صلى اهللا عليه وسلم يف البئر يوم احلديبة فماح يف البئر، فكثر املاء . ب خالد بن عبادة الغفاري
هماً من كنانته، فأمر به فوضع يف قعرها، وليس فيها ماء فنبع املاء حىت روي الناس، وكان رسول اهللا قد أخرج س
؟ فنزل فيها خالد بن عبادة الغفاري، " من رجل ينزل يف البئر : " فيها وكثر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .الرباء بن عازب: بل نزل فيها ناجية بن جندي األسلمي، وقيل: وقيل
  .أخرجه أبو عمر

  .عبد اهللاخالد بن 

  .خالد بن عبد اهللا بن حرملة املدجلي، خمتلف يف صحبته، وال تصح له صحبة، قاله ابن منده
وقف رسول اهللا : روى حديثه سحيل بن حممد األسلمي، عن أبيه، عن خالد بن عبد اهللا بن حرملة املدجلي، قال

بل من بين مدجل؟ ويف القوم رجل من هل لك يف عقائل النساء وأدم اإل: صلى اهللا عليه وسلم بعسفان فقال رجل
.خريكم الدافع عن قومه ما مل يأمث : " بين مدجل، فعرف ذلك يف وجهه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  "  

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم



  .خالد بن عبد العزى

ة، روى عنه ابنه مسعود بن يعد يف احلجازيني، له صحب. د ع، خالد بن عبد العزى بن سالمة اخلزاعي، أبو خناش
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزل عليه فأجزره شاة، وكان عيال خالد كثراً، فاكل منها النيب صلى اهللا : خالد

  .عليه وسلم وبعض أصحابه، وأعطى فضله خالداً، فأكلوا منها وأفضلوا
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .خالد بن عبيد اهللا

إنه خزاعي، خمتلف يف : ابن عبد اهللا، واألول أكثر، وقيل: وقيل. بيد اهللا بن احلجاج األسلميب د ع، خالد بن ع
  .صحبته

  " .إن اهللا أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: روى عنه ابنه احلارث
  .أخرجه الثالثة
إسناد حديثه هذا ال تقوم به حجة، ألهنم : باجلعرانة، وقال هو رجع بالسيب يوم حنني حىت قسمه: وقال أبو عمر

  .جمهولون

  .خالد بن عدي

  .يعد يف أهل املدينة، كان ينزل األشعر. ب د ع، خالد بن عدي
روى حديثه احلارث بن أيب أسامة، وابن املديين، وأمحد بن حنبل، وأبو بكر بن أيب شيبة، وعباس العنربي، وغريهم، 

ن املقري، عن سعيد بن أيب أيوب، عن أيب األسود، عن بكر بن عبد اهللا، عن بسر بن سعيد، عن عن أيب عبد الرمح
  .خالد

أخربنا أبو الفضل منصور بن أيب احلسن الطربي املديين بإسناده إىل أمحد بن علي بن املثىن، أخربنا أمحد بن إبراهيم، 
بكري بن عبد اهللا، عن بسر بن سعيد، عن خالد بن  أخربنا أبو عبد الرمحن، حدثنا سعيد، حدثين أبو األسود، عن

من جاءه من أخيه معروف من غري سؤال، وال : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عدي اجلهين، قال
  " .إشراف نفس فليقبله، فإمنا هو رزق ساقه اهللا إليه 

  .أخرجه الثالثة
  .بالباء املضمومة املوحدة، والسني املهملة: بسر

  .خالد بن عرفطة

بل : البكري، من بين ليث بن بكر بن عبد مناة، ويقال: ب د ع، خالد بن عرفطة بن أبرهة بن سنان الليثي، ويقال
هو خالد بن عرفطة بن صعري، وهو ابن أخي ثعلبة بن صعري، عذري : هو من قضاعة، مث من عذرة، ومن هذا قال

هو خالد بن عرفطة بن أبرهة بن سنان بن : ، ومنهم من قالمن بين حزاز بن كاهل بن عذرة، حليف لبين زهرة
هذا كالم . صيفي بن اهلائلة بن عبد اهللا بن غيالن بن أسلم بن حزاز بن كاهل بن ذعرة، فهو عذري وحزازي أيضاً



  .أيب عمر، وفيه سهو نذكره آخر الترمجة
: وقال ابن منده. العذري، وعذرة من قضاعةخالد بن عرفطة : وأما ابن منده وأبو نعيم فلم ينسباه، قال أبو نعيم

  .وهذا غلط أيضاً. خالد بن عرفطة اخلزاعي، حليف بين زهرة
واستخلفه سعد بن أيب وقاص على الكوفة، ونزهلا، وهو معدود يف أهلها، وملا دخل معاوية الكوفة سنة إحدى 

ة بن عرفطة العذري، حلبف بين زهرة، يف مجع وأربعني خرج عليه عبد اهللا بن أيب احلوساء بالنخيلة، فبعث إليه معاوي
  .ابن أيب احلمساء، يف مجادى األوىل: من أهل الكوفة، فقتل ابن أيب احلوساء، ويقال

  .روى عنه أبو عثمان النهدي، وعبد اهللا بن يسار، ومواله مسلم
، أخربنا حممد بن بشر، أخربنا أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن الفقيه بإسناده عن أيب يعلى املوصلي، حدثنا ابن منري

: أنه قال: أن مسلماً موىل خالد بن عرفطة حدثه، عن خالد بن عرفطة: زكرياء بن أيب زائدة، أخربنا خالد بن سلمة
  " .من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

أن النيب صلى اهللا : بن زيد، عن أيب عثمان النهدي، عن خالد بن عرفطةوروى عفان عن محاد بن سلمة، عن علي 
يا خالد، إهنا ستكون أحداث وفرقة واختالف، فإذا كان ذلك، فإن استطعت أن تكون : " عليه وسلم قال له

  " .املقتول ال القاتل فافعل 
  .سنة إحدى وستني، عام قتل احلسني بن علي: وتويف بالكوفة سنة ستني، وقيل

  .أخرجه الثالثة
عرفطة بن أبرهة بن سنان الليثي، فهذا النسب بعينه هو الذي ذكره هو أيضاً : قول أيب عمر يف نسبه األول: قلت

سنان بن : حني نسبه إىل عذرة، فهذا اختالف، والصحيح أنه منسوب إىل عذرة على ما ذكره أبو عمر حني قال
إنه ابن أخي ثعلبة بن صعري، وهو مع كونه عذرياً فهو قليل، إمنا : صيفي بن اهلائلة إىل حزاز بن كاهل، وأما قوله

إنه خزاعي، فليس : األشهر هو الذي نسبه إىل صيفي بن اهلائلة، وجيتمع هو وثعلبة يف حزاز وأما قول ابن منده
  .واهللا أعلم. بشيء
  .ابن ماكوالبفتح احلاء املهملة، وتشديد الزاي األوىل، وبعد األلف زاي ثانية، قاله : حزاز

  .خالد أخو عرفطة

  .وهو ابن عمر أوس بن ثابت، وقد تقدم نسبه يف أوس بن ثابت أخي حسان. س خالد أخو عرفطة

أخربنا أبو طاهر : أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا إمساعيل بن الفضل بن أمحد، ومعبد بن عبد الواحد بن حممود قاال
أبو حيىي الرازي، حدثنا سهل بن عثمان، أخربنا عبد اهللا بن األحلج بن عبد الرحيم، حدثنا أبو الشيخ، أخربنا 
كان أهل اجلاهلية ال يورثون البنات وال الولد الصغري حىت يدركوا، : " الكندي، عن أيب صاحل، عن ابن عباس، قال

صبته، فأخذا أوس بن ثابت، وترك بنتني وابناً صغرياً، فجاء ابنا عمه، ومها ع: فمات رجل من األنصار يقال له
فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت يا . تزوجا ابنتيه، وكان هبما دمامة، فأبيا: مرياثه، فقالت امرأته هلما

. تزوجا ابنتيه فأبيا: رسول اهللا، تويف أوس وترك ابناً وابنتني، فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة فأخذ مرياثه، فقلت هلما
، فأنزل اهللا " ما أدري ما أقول؟ وما جاءين من اهللا عز وجل يف هذا شيء : " يه وسلمفقال رسول اهللا صلى اهللا عل

. ٧النساء " : للرجال نصيب مما ترك الولدان واألقربون وللنساء : " عز وجل على النيب صلى اهللا عليه وسلم



املرياث شيئاً، فإنه قد أنزل اهللا ال حتركا من : " اآلية، فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل خالد وعرفطة فقال
: " ، مث نزل بعد علي النيب صلى اهللا عليه وسلم" عز وجل علي شيئاً، وأخربت فيه أن للذكر واألنثى نصيباً 

" ال حتركا يف املرياث شيئاً : " اآلية، فدعامها أيضاً وقال. ١٣٧النساء " : يستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن 
واهللا : " إىل قوله" يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني : " ي النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث نزل عل
فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملرياث، فأعطى املرأة الثمن، وقسم ما . ١٢، ١١النساء " : عليم حكيم 

يا رسول : حصن، يف ناس من العرب، فقالوابقي، للذكر مثل حظ األنثيني، فلما بلغ ذلك العرب جاء عيينة بن 
بلغنا أنك ورثت الصغار الذين مل يركبوا اخليل، ومل حيرزوا : ؟ قالوا" وما بلغكم : " اهللا، ماذا بلغنا عنك؟ قال

فقرأ عليهم القرآن، وأمرهم مبا أمرهم اهللا عز وجل : الغنيمة، وورثت البنات الاليت يذهنب باملال إىل األباعد، قال
  .أم كجة: قتادة وعرفطة، وأن املرأة يقال هلا: أن الوارثني: ويف غري هذه الرواية. به

  .أخرجه أبو موسى
بقي إىل خالفة عثمان، وقد ذكر يف هذا احلديث أنه تويف يف : قد تقدم يف أوس بن ثابت أنه قتل بأحد، وقيل: قلت

يشهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم شيئاً من  حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد الفتح، ألن عيينة بن حصن مل
بل أسلم قبل الفتح بيسري، وكان من املؤلفة قلوهبم، وهذا بعد أحد، : غزواته إال الفتح، وكان حينئذ مشركاً، وقيل

مات بعد خالفة عثمان رضي اهللا عنه مبدة طويلة، ومل يذكروا كلهم يف أوس بن ثابت إال أوس بن ثابت أخا : وقيل
بن ثابت، فإذا كان أوس قد تويف يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم أو يف خالفة عثمان، فال حاجة أن حسان 
ورثه ابنا عمه، فإن أخاه حسان كان حياً، فكان ورثه دون ابين عمه، فينبغي أن ميون غري أخي حسان حىت : يقال

  .تصح القصة، ومل يذكروا غريه، واهللا أعلم

  .عيطخالد بن عقبة بن أيب م

أبان، واسم : ب د ع، خالد بن عقبة بن أيب معيط بن أيب عمرو بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف واسم أيب معيط
وخالد هو أخو الوليد بن عقبة، وه من مسلمة الفتح، ونزل الرقة وهبا عقبه، ال تعرف ألبيه . ذكوان: أيب عمرو
  .رواية

 عليه وسلم، وهذا صحيح، ألن أباه عقبة قتل يوم بدر، فيكون خالد يقال إنه أدرك النيب صلى اهللا: وقال أبو نعيم
  :الطويل: وله يوم الدار يف حصر عثمان أثر، قال أزهر بن سيحان. يوم الفتح له صحبة

  .وقد فر منها خالد وهو دارع... يلومونين أن جلت يف الدار حاسراً 
  .وإىل خالد هذا ينسب املعيطيون الذين بقرطبة

  .ثةأخرجه الثال

  .خالد بن عقبة

إن اهللا يأمر بالعدل : " فقرأ" اقرأ علي القرآن : " جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. ب خالد بن عقبة
واهللا إن له حلالوة، وإن عليه لطالوة،وإن : " ، فأعاد، فقال له" أعد : " ، اآلية، فقال له٩٠النحل " : واإلحسان 

  .،وما يقول هذا بشر "أوله ملغدق وإن آخره ملثمر 



  .ال أدري هو خالد بن عقبة بن أيب معيط أو غريه: أخرجه أبو عمر، وقال
  .قال وظين أنه غريه

  .خالد بن عمرو بن عدي

. ب خالد بن عمرو بن نايب بن عمرو بن سواد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة، األنصاري اخلزرجي السلمي
  .شهد بدراً إنه: وقال الكليب. شهد العقبة الثانية

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .خالد بن عمرو بن أيب كعب

شهد العقبة الثانية وال تعرف له رواية، قاله حممد . د ع، خالد بن عمرو بن أيب كعب، األنصاري اخلزرجي السلمي
  .بن إسحاق

  .موأظنه األول الذي قبله، ويكون أبو كعب كنية عدي، واهللا أعل. أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .خالد بن عمري

أتيت مكة : روى بشر بن املفضل، عن شعبة، عن مساك بن حرب، عن خالد بن عمري، قال. د ع، خالد بن عمري
  .والنيب صلى اهللا عليه وسلم هبا قبل اهلجرة، فبعته هبا رجل سراويل، فوزن يل وأرجح

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهذا رواه أبو داود وعبد الصمد، عن شعبة، عن مساك، عن أيب صفوان بن مالك، 
  .وهم، والصواب ما رواه الثوري وغريه، عن مساك، عن خمرفة العبدي

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .خالد بن عمري

  .كان قد أدرك اجلاهلية، روى عنه محيد بن هالل: أخرجه أبو عمر، وقال. ب س، خالد بن عمري
  .اجلاهلية،وقد روى عن عتبة بن غزوان، وشهد خطبته بالبصرة وهو ممن أدرك. أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  .خالد بن العنبس

  .ذكره أبو عبد اهللا حممد بن الربيع بن سليمان اجليزي، يف الصحابة الذين دخلوا مصر. خالد بن العنبس

  .خالد بن غالب

  .ل عنها وسكن البصرةله صحبة، ويل أصفهان يف خالفة عثمان رضي اهللا عنه، مث انتق. د ع، خالد بن غالب
روى حديثه أوالده، فرواه خالد بن عمرو، عن أبيه عمرو بن معاوية، عن أبيه معاوية بن عمرو، عن أبيه عمرو بن 

ملا حصر عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، خرج أيب يريد نصره، وكان متويل أصبهان، فخرج من أصبهان : خالد، قال



الطائف، وقدمت يف ثقل أيب، فصادفت وقعة اجلمل، فسمعت قوماً من أهل فاتصل به فقتله، فانصرف إىل منزله ب
. يا عم، مسعت كذا وكذا: فأتيت األحنف بن قيس فقلت. إن أمري املؤمنني يقسم فينا نساءهم: الكوفة يقولون

ين بكذا إن ابن أخي أخرب: فدخلنا على علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، فقال. امض بنا إىل أمري املؤمنني: فقال
أشهد أين : نعم، قال: ابن غالب؟ قال: قال. عمرو بن خالد: من هذا؟ قال: مث قال! معاذ اهللا يا أحنف: وكذا، فقال

يا رسول اهللا، ادع اهللا أن يكفيين الفنت، : رأيت أباه بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وذكر الفنت، فقال
  " .وما بطن  اللهم اكفه الفنت، ما ظهر منها: " قال

فعل هذا يكون خمففاً مبيناً على : هذا احلديث غريب تفرد به أوالده، وغالب اسم امرأة، قال ابن منده وأبو نعيم
  .واهللا أعلم. قطام وحذام: الكسر، مثل

  .خالد بن فضاء

  .س خالد بن فضاء، ذكره علي بن سعيد العسكري
سئل النيب صلى اهللا عليه : ين، عن خالد بن فضاء قالروى محاد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن حممد بن سري

  " .الذي إذا مسعت قراءته رأيت انه خيشى اهللا تعاىل : " أي الناس أحسن قراءة؟ قال: وسلم
  .أخرجه أبو موسى

  .خالد بن قيس بن مالك

د حارثة بن ب س ع، خالد بن قيس بن مالك بن العجالن بن مالك بن عامر بن بياضة بن عامر بن زريق ابن عب
  .مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج األكرب، األنصاري اخلزرجي مث البياضي

  .شهد العقبة وبدراً، يف قول ابن إسحاق، ومل يذكره موسى بن عقبة وال أبو معشر فيمن شهد العقبة
  .أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم، وأبو موسى

  .خالد بن قيس

: خالد بن قيس، شهد بدراً وأحداً، وقيل: بد اهللا بن حممد بن عمارةقال ع. ب خالد بن قيس بن النعمان بن سنان
  .أخرجه أبو عمر. خليد، وهو مذكور هناك بنسبه واالختالف

  .خالد بن كعب

خالد بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار األنصاري اخلزرجي، مث من بين 
  .ونة، ذكره هشام بن الكليبمازن بن النجار، قتل يوم بئر مع

  .خالد بن اللجالج



يف صحبته نظر، له حديث حسن، رواه ابن عجالن، عن زرعة بن إبراهيم، : قال أبو عمر. ب خالد بن اللجالج
  .عنه

  .ال أعرفه يف الصحابة: أخرجه أبو عمر هكذا خمتصراً، وقال

  .خالد بن مالك

هاتيا : القعقاع بن معبد التميمي إىل ربيعة بن حذار األسدي، فقالوهو الذي نافر . خالد بن مالك التميمي النهشلي
أعطيت من سأل، وأطعمت من أكل، ونصبت قدوري حني وضعت الشمال ذبوهلا، : مكارمكما، فقال خالد

هذه : يا قعقاع، ما عندك؟ فأخرج قوس حاجب، فقال: فقال. وطعنت يوم شواحط فارساً فجللت فخذيه بفرسه
ن العرب، وهاتان نعال جدي قسم فيها أربعني مرباعاً، وهذه زربية زرارة اصطلح عليها سبعة قوس عمي رهنها ع

أمالك كلهم حرب لصاحبه، وعمي سويد بن زرارة مل ير ناره خائف إال من أمن، ومل ميسك بطنب فسطاطه أسري 
ع، إال أين نفرت من كان أبوه إن السماحة واللهى واملرباع والشرف األسبغ للقعقا: فنادى ربيعة بن حذار. إال فك

  .معبداً، وعمه حاجباً، وجده زرارة
مث أدرك القعقاع بن معبد وخالد بن مالك النهشلي اإلسالم، فوفدا على النيب صلى اهللا : قال أبو أمحد العسكري
ما اختلفتما لوال أنك: " أمر هذا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: أمر هذا، وقال عمر: عليه وسلم فقال أبو بكر

وذه املقالة من أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما، قد ذكرت يف ترمجة القعقاع بن " . وأخذت برأيكما . لوليتهما
  .معبد، وكان الثاين األقرع بن حابس التميم، وهو األكثر

نظلة بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلمى بن جندل بن هنشل بن دارم بن مالك بن ح: وقد نسبه ابن الكليب فقال
ومل يذكر له صحبة، ومل أر أحداً ذكر له صحبة إال أبا أمحد . كان شريفاً: مالك بن زيد مناة بن متيم، وقال

  .العسكري، واهللا أعلم

  .خالد بن معبد احلديل

ذكر يف الصحابة، وفيه نظر، روى ابنه معبد لن خالد، عن أيب سرحية حذيفة بن أسيد . د ع، خالد بن معبد احلديل
  .أبوك وأيب أول مسلمني وقفا على باب املدينة العذراء بالشام: قال يل :قال

  .وأبو نعيم. أخرجه ابن منده

  .خالد بن مغيث

  .ذكره أبو بكر بن أيب عاصم يف الصحابة. ع س، خالد بن مغيث
حدثنا أبو  :أخربنا حيىي بن حممود بن سعد األصفهاين إذناً، بإسناده عن أيب بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك، قال

بشر إمساعيل بن عبد اهللا، عن أيب سعيد اجلعفي، عن ابن وهب، عن عمرو بن احلارث، عن سعيد بن شيبة، كذا 
قال، وإمنا هو سعيد بن أيب هالل، عن شيبة بن نصاح موىل أم سلمة، عن خالد بن مغيث، وهو من الصحابة، أن 

  .يريد أسود غل يوم خيرب" يف مخيلة يف النار  رأيت قزمان متلفعاً: " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ذكره كلهم يف اإلسناد أنه من . رواه ابن أخي ابن وهب، عن ابن وهب. رواه إبراهيم بن يعقوب، عن أيب سعيد



  .يروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال: الصحابة، وقال ابن أيب حامت
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .خالد بن نافع

  .كان ممن بايع حتت الشجرة بيعة الرضوان. خالد بن نافع، أبو نافع اخلزاعي ب د ع،
جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً فأطال اجللوس، حىت أومأ بعضنا إىل بعض : روى عنه ابنه نافع أنه قال

اجللوس حىت أومأ بعضنا يا رسول اهللا، أطلت : أن اسكتوا فإنه ينزل عليه، فلما فرغ من الصالة قال له بعض القوم
ال، ولكنا صالة رغبة ورهبة، سألت اهللا فيها ثالثاً، فأعطاين اثنتني ومنعين واحدة، : " إىل بعض أنه يوحى إليك؟ قال

سألت اهللا أن ال يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم، فأعطانيها، وسألته أن ال يسلط على عامتكم عدواً 
  " .ن ال جيعل بأسكم بينكم فردها علي يستبيحها، فأعطانيها، وسألته أ

  .أخرجه الثالثة
وقد أخرج ترمجة خالد اخلزاعي من غري أن " روى عنه ابنه نافع : " قد أخرج أبو عمر هذه الترمجة إىل قوله: قلت

يف جعلهما اثنني، ومها واحد، فأن ابنه نافعاً هو الذي روى عن أبيه يف الترمجتني، وقال . ينسبه، وقد تقدم ذكره
سألت ريب ثالثاً احلديث الذي ذكره ابن منده وأبو نعيم يف هذه الترمجة، واحلق : ترمجة خالد اخلزاعي الذي مل ينسبه

  .بأيديهما، وإمنا اتبعناه يف إثبات الترمجتني، وذكرنا الصواب فيه، واهللا أعلم

  .خالد بن نضلة

نضلة : عبد اهللا بن نضلة، وقيل: ك، ومساه الواقديمساه اهليثم بن عدي كذل. س خالد بن نضلة، أبو برزة األسلمي
  .بن عبيد

  .أخرجه أبو موسى
  .وقال أخرجوه يف غري هذا الباب، وسيذكر يف أبوابه، إن شاء اهللا تعاىل

  .خالد بن الوليد األنصار

وغريه ال أقف له على نسب يف األنصار، ذكره ابن الكليب : أخرجه أبو عمر وقال. ب خالد بن الوليد األنصاري
  .ال أعرفه بغري ذلك: فيمن شهد مع علي صفني من الصحابة، وكان ممن أبلى فيها، قال

  .خالد بن الوليد بن املغرية

أبو الوليد، القرشي : ب د ع، خالد بن الوليد بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، أبو سليمان، وقيل
ل أصح، وهي بنت احلارث بن حزن اهلاللية، وهي أخت الكربى، واألو: املخزومي، أمه لبابة الصغرى، وقيل

ميمونة بنت احلارث زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأخت لبابة الكربى زوج العباس بن عبد املطلب عم النيب 
  .صلى اهللا عليه وسلم، هو ابن خالة أوالد العباس الذين من لبابة

بة وأعنه اخليل يف اجلاهلية، أما القبة فكانوا يضربوهنا جيمعون وكان أحد األشراف قريش يف اجلاهلية، وكان إليه الق



  .فيها ما جيهزون به اجليش، وأما األعنة فإنه كان يكون املقدم على خيول قريش يف احلرب، قاله الزبري بن بكار
أيب طلحة وملا أراد اإلسالم قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو وعمرو بن العاص، وعثمان بن طلحة بن 

  " .رمتكم مكة بأفالذ كبدها : " العبدري، فلما رآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ألصحابه
هاجر بعد احلديبية وقبل خيرب، وكانت احلديبية يف ذي القعدة سنة : وقد اختلف يف وقت إسالمه وهجرته، فقيل
مخس بعد فراغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بل كان إسالمه سنة: ست، وخيرب بعدها يف احملرم سنة سبع، وقيل

كان على خيل رسول اهللا صلى اهللا عليه : كان إسالمه سنة مثان، وقال بعضهم: وقيل. من بين قريظة، وليس بشيء
وسلم يوم احلديبية، وكانت سنة ست، وهذا القول مردود، فإن الصحيح أن خالد بن الوليد كان على خيل 

  .املشركني يوم احلديبية
حدثين : أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي البغدادي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، قال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج : الزهري، عن عروة، عن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة حدثاه مجيعاً
 بدنة، فسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا انتهى يريد زيارة البيت ال يريد حرباً، وساق معه اهلدي سبعني

يا رسول اهللا، هذه قريش قد مسعوا مبسريك فخرجوا : إىل عسفان لقيه بسر بن سفيان الكعيب، كعب خزاعة، قال
لوليد بالعوذ املطافيل، قد لبسوا جلود النمور، يعاهدون اهللا أن ال تدخل عليهم مكة عنوة أبداً، وهذا هو خالد بن ا

يا ويح قريش، قد أكلتها : " يف خيل قريش قد قدموه إىل كراع الغميم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أنه على خيل قريش: وذكر احلديث فهذا صحيح، يقول فيه" . احلرب 

تيبة، حدثنا أخربنا إمساعيل بن عبد اهللا بن علي وغريه، قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن عيسى، أخربنا ق
نزلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الليث، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أيب هريرة، قال
: " فالن، فيقول: ؟ فأقول" من هذا يا أبا هريرة : " منزالًفجعل الناس ميرون، فيقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

نعم عبد اهللا : " خالد بن الوليد، فقال: ؟ قلت" من هذا : " يد، فقالحىت مر خالد بن الول" . نعم عبد اهللا هذا 
ولعل هذا القول كان بعد غزوة مؤتة، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم " . خالد بن والوليد، سيف من سيوف اهللا 

مث أخذ : وقال إمنا مسى خالداً سيفاً من سيوف اهللا فيها، فإنه خطب الناس وأعلكهم بقتل زيد وجعفر وابن رواحة،
لقد اندق يومئذ يف يدي سبعة أسياف فما : الراية سيف من سيوف اهللا خالد بن الوليد، ففتح اهللا عليه، وقال خالد

ثبت يف يدي إال صفيحة ميانية، ومل يزل من حني أسلم يوليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعنة اخليل فيكون يف 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتح مكة فأبلى فيها، وبعثه رسول اهللا صلى مقدمتها يف حماربة العرب، وشهد مع ر

  :الرجز: اهللا عليه وسلم إىل العزى وكان بيتاً عظيماً ملضر تبجله فهدمها، وقال
  .إين رأيت اهللا قد أهانك... يا عز كفرانك ال سبحانك 

، وملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال يصح خلالد مشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل فتح مكة
: " مكة بعثه إىل بين جذمية من بين عامر بن لؤي، فقتل منهم من مل جيز له قتله، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  " .اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد 

خذ منهم، حىت مثن ميغلة الكلب، فأرسل ماالً مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فوردى القتلى، وأعطاهم مثن ما أ
وفضل معه فضلة من املال فقسمها فيهم، فلما أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك استحسنه، وملا رجع 

خالد بن الوليد من بين جذمية أنكر عليه عبد الرمحن ابن عوف ذلك، وجرى بينهما كالم، فسب خالد عبد الرمحن 
ال تسبوا أصحايب، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً : " عليه وسلم وقال خلالدبن عوف، فغضب النيب صلى اهللا 



  " .ما أدرك أحدهم وال نصيفه 
وكان على مقدمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني يف بين سليم، فجرح خالد، فعاده رسول اهللا صلى اهللا 

 عليه وسلم إىل أكيدر بن عبد امللك، صاحب دومة عليه وسلم، ونفث يف جرحه فربأ، وأرسله رسول اهللا صلى اهللا
اجلندل، فأسره، وأحضره عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصاحله على اجلزية، ورده إىل بلده، وأرسله رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة عشر إىل بين احلارث بن كعب بن مذحج، فقدم معه رجال منهم فأسلموا، ورجعوا 

مسيلمة : بنجران، مث إن أبا بكر أمره بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قتال املرتدين، منهمإىل قومهم 
احلنفي يف اليمامة، وله يف قتاهلم األثر العظيم، ومنهم مالك بن نويرة، يف بين يربوع من متيم وغريهم، إال أن الناس 

ظنه خالد به، وكالم مسعه منه، وأنكر عليه أبو قتادة إنه قتل مسلما لظن : اختلفوا يف قتل مالك بن نويرة، فقيل
  .وأقسم أنه ال يقاتل حتت رايته، وأنكر عليه ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

وله األثر املشهور يف قتال الفرس والروم، وافتتح دمشق، وكان يف قلنسوته اليت يقاتل هبا شعر من شعر رسول اهللا 
  .ه وبربكته، فال يزال منصوراًصلى اهللا عليه وسلم يستنصره ب

حدثنا سريج بن : أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا املخزومي، بإسناده إىل أمحد بن علي بن املثىن، قال
اعتمرنا مع رسول اهللا صلى : قال خالد بن الوليد: يونس، أخربنا هشيم، عن عبد احلميد بن جعفر، عن أبيه، قال

 عمرة اعتمرها، فحلق شعره، فاستبق الناس إىل شعره، فسبقت إىل الناصية فأخذهتا، فاختذت اهللا عليه وسلم يف
  .قلنسوة، فجعلتها يف مقدم القلنسوة، فما وجهته يف وجه إال وفتح له

وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه ابن عباس، وجابر بن عبد اهللا، واملقدام بن معد يكرب وأبو أمامة 
ل بن حنيف، وغريهم، وروى معمر، عن الزهري، عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبد اهللا بن عباس، بن سه

أنه دخل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيت ميمونة، فأتى بضب حمنوذ، فأهوى إليه : عن خالد بن الوليد
فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه . ، هو ضبيا رسول اهللا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد أن يأكل منه، فقالوا

فاجتزرته فأكلته : قال خالد" . ال، ولكنه مل يكن بأرض قومي، فأجدين أعافه : " أحرام هو؟ قال: وسلم يده، فقلت
  .ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظر
موضع شرب إال وفيه ضربة لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها، وما يف بدين : وملا حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال

ال " أو طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي كما ميوت العري، فال نامت أعني اجلبناء، وما من عمل أرجى من 
  .وأنا متترس هبا" إله إال اهللا 

بلى تويف باملدينة سنة إحدى وعشرين، يف خالفة عمر بن اخلطاب، وأوصى إىل : وتويف حبمص من الشام، وقيل
ما عليهن أن : و رضي اهللا عنه، وملا بلغ عمر أن نساء بين املغرية اجتمعن يف دار يبكني على خالد، قال عمرعمر

مل تبق امرأة من بين املغرية إال وضعت ملتها على قرب خالد، يعين : يبكني أبا سليمان ما مل يكن نقع أو لقلقة، قيل
  .سبيل اهللا وملا حضرته الوفاة حبس فرسه وسالحه يف. حلقت رأسها

وقد انقرض ولد خالد بن الوليد، فلم يبق منهم أحد، وورث أيوب بن سلمة دورهم : قال الزبري بن أيب بكر
  .باملدينة

  .أخرجه الثالثة
  .بالسني املهملة واجليم: سريج بن يونس
. بعد ما تضع أياماًمجع عائذ، وهي الناقة إذا وضعت و: يريد النساء والصبيان، والعوذ يف األصل: والعوذ املطافيل



  .الناقة معها فصيلها: واملطفل
اجللبة، كأنه حكاية األصوات إذا : أراد شق اجليوب، واللقلقة: رفع الصوت، وقيل: نقع ولقلقة، فالنقع: قوله

  .اللسان: كثرت، واللقلق

  .خالد أبو هاشم

  .مي، خال معاوية بن أيب سفيانس، خالد أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف، القرشي العبش

. من أكابر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان يقدمه على أصحابه يف اإلذن: كذا مساه عبدان، وقال
: اختلفنا يف الصالة الوسطى، وفينا العبد الصاحل أبو هاشم ابن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس، وقال: " قال أبو هريرة

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان جريئاً عليه، فاستأذن فدخل، مث خرج إلينا، فأخربنا  أنا أعلم لكم ذلك، فأتى
  " .أهنا صالة العصر 

، فتويف رسول " ال تأخذ منه حىت تلقاين : " بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية، ومسح على شاربه، وقال
  .ال آخذه حىت ألقاه :اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يقدم، فكان يقول

  .اختلف يف امسه، وقد أخرجوه يف الكىن، وحنن نذكره، وإن شاء اهللا تعاىل: أخرجه أبو موسى، وقال

  .خالد بن هشام

  .ب س، خالد بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، أخ أيب جهل بن هشام
م أنه من املؤلفة قلوهبم، وجعله غري خالد بن العاص خالد بن هشام، ذكر بعضه: أخرجه أبو عمر ومل يشبه بل، قال

  .فيه نظر: بن هشام، وقال
وأخرجه أبو موسى بإسناده عن عبد اهللا بن األحلج، عن أبيه، عن بشر بن متي وغريه، قالوا يف تسمية املؤلفة 

ر هشام الكليب يف أوالد وذك. خالد بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم: قلوهبم، منهم من بين خمزوم
أسر خالد يوم بدر كافراً، : هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، فذكر أبا جهل وخالداً وغريمها، وقال

  .ومل يذكر أنه اسلم، واهللا أعلم

  .خالد بن هوذة

ن هوذة على النيب وفد هو وأخوه حرملة ب. ب دع، خالد بن هوذة بن ربيعة العامري مث القشريي، قاله أبو عمر
صلى اهللا عليه وسلم، فكتب النيب إىل خزاعة يبشرهم بإسالمهما، ومها من املؤلفة قلوهبم، وخالد هذا هو والد 

أسلم خالد وابنه : قال األصمعي. العداء بن خالد الذي ابتاع منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العبد أو األمة
ذة هذا من بين أنف الناقة الذين مدحهم احلطيئة، أولئك من متيم، ولكنه العداء، وكانا سيدي قومهما، وليس هو

خرجت مع أيب فرأيت النيب صلى اهللا عليه : أنف الناقة، أيضاً، روى ابنه العداء بن خالد، قال: يقال جلد خالد هذا
  .وسلم خيطب
  .أخرجه الثالثة



ابن حبيب وابن الكليب فذكراه من ولد عمرو بن العامري مث القشريي، وخالفه : كذا قال أبو عمر يف نسبه: قلت
وجعله ابن أيب عاصم من بين . عامر، أخي البكاء بن عامر، جيتمع هو وقشري يف كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة

  .البكاء واهللا أعلم

  .خالد بن يزيد

  .هو ابن أخي زيد بن حارثة. د ع، خالد بن يزيد بن حارثة
هاين الثقفي كتابة، بإسناده إىل ابن أيب عاصم، أخربنا يعقوب بن محيد أخربنا فضالة بن أخربنا حيىي بن حممود األصف

: يعقوب، عن إبراهيم بن إمساعيل بن جممع، عن مهه خالد بن يزيد بن حارثة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .النائبة من أدى الزكاة، وقرى الضيف، وأعطى يف : ثالث من كن فيه فقد وقي شح نفسه" 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. ذكره ابن أيب عاصم يف الصحابة، وذكره البخاري يف التابعني

  .خالد بن يزيد املزين

روى معاذ اجلهين، عن خالد بن يزيد املزين وكانت له صحبة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه . ع، خالد بن يزيد املزين
هم بالدمن الغنم إال كانت املالئكة تصلي عليهم ليلتهم ويومهم حىت ما من أهل بيت تروح علي: " وسلم قال
  " .يصبحوا 

  .أخرجه أبو نعيم

  .خالد بن يزيد بن معاوية

  .ذكره عبدان يف الصحابة. س خالد بن يزيد بن معاوية
أله عن أنا أبا أمامة مر على خالد بن يزيد بن معاوية، فس: روى الليث بن سعد بن أيب هالل، عن علي بن خالد
أال كلكم يدخل اجلنة إال من شرد على اهللا عز وجل شراد : " كلمة مسعها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  " .البعري على أهله 
  .كذا أورده عبدان، والصواب أن خالداً سأل أبا أمامة: أخرجه أبو موسى وقال

  باب اخلاء والباء

  .خباب اخلزاعي

روى يزيد بن اخلباب، عن قيس، عن جمزأة بن ثور األسلمي، عن إبراهيم بن . زاعيع س، خباب أبو إبراهيم اخل
اللهم استر عوريت، وآمن : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: خباب اخلزاعي، عن أبيه، أنه قال

  " .روعيت، واقض عين ديين 
. بن الربيع، عن جمزأة بن زاهر، عن إبراهيمرواه غسان، عن قيس : أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى، وقال أبو موسى

  .وكأنه الصواب



  .خباب بن األرت

متيمي، وهو األكثر، وهو خباب بن األرت بن : خزاعي، وقيل: اختلف يف نسبه، فقيل. ب د ع، خباب بن األرت
أبو : ، وقيلأبو حممد: جندلة بن سعد بن خزمية بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم، يكىن أبا عبد اهللا، وقيل

  .حيىي
هو موىل : قيل: هو حليف بين زهرة، وقال ابن منده وأبو نعيم: وهو عريب، حلقه سباء يف اجلاهلية فبيع مبكة، وقيل

موىل أم أمنار بنت سباع اخلزاعية، وهي من حلفاء بين زهرة فهو متيم النسب، خزاعي : عتبة بن غزوان، وقيل
منار كانت من حلفاء عوف بن عبد احلارث بن زهرة، والد عبد الرمحن بن الوالء، زهري احللف، ألن موالته أم أ

  .عوف
أول من : وهو من السابقني األولني إىل اإلسالم، وممن يعذب يف اهللا تعاىل، كان سادس ستة يف اإلسالم، قال جماهد

مسية أم عمار، فأما وبالل، وعمار، و. أظهر إسالمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر، وخباب، وصهيب
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمنعه اهللا بعمه أيب طالب، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأما اآلخرون فألبسوهم 

  .أدراع احلديد، مث صهروهم يف الشمس فبلغ منهم اجلهد ما شاء اهللا أن يبلغ من حر احلديد والشمس
  .ألوا، فجعلوا يلزقون ظهره بالرضف، حىت ذهب حلم متنهإن خباباً صرب ومل يعط الكفار ما س: قال الشعيب

حدثنا زهري بن : أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا الفقيه بإسناده إىل أمحد بن علي املوصلي قال
شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو : حرب، أخربنا جرير، عن إمساعيل، عن قيس، عن خباب قال

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل : " أال تستنصر لنا؟ فجلس حممراً وجهه، فقال: ربد له يف ظل الكعبة، فقلنامتوسد ب
فيحفر له يف األرض، مث جياء بامليشار فيجعل فوق رأسه، ما يصرفه عن دينه، وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه 

يسري الراكب من صنعاء إىل حضر موت ال خيشى من عظم وعصب، ما يصرفه عن دينه، وليتمن اهللا هذا األمر حىت 
  " .إال اهللا عز وجل والذئب على غنمه، ولكنكم تعجلون 

كان خباب قيناً يطبع السيوف، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يألفه ويأتيه، فأخربت موالته : وقال أبو صاحل
: " إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالبذلك، فكانت تأخذ احلديدة احملماة فتضعها على رأسه، فشكا ذلك 

اكتوى، فكان خباب : ، فاشتكت موالته أم أمنار رأسها، فكانت تعوي مثل الكالب، فقيل هلا" اللهم انصر خباباً 
  .يأخذ احلديدة احملماة فيكوي هبا رأسها

  .وشهد بدراً وأحداً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يا أمري املؤمنني، انظر إىل : سأل عمر بن اخلطاب خباباً رضي اهللا عنهما عما لقي من املشركني فقال: قال الشعيب

لقد أوقدت نار وسحبت عليها فما أطفأها إال ودك : ما رأيت كاليوم ظهر رجل، قال خباب: ظهري، فنظر، فقال
  .ظهري

آخى بينه وبني جرب بن : موىل خراش بن الصمة وقيلوملا هاجر آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني متيم 
  .عتيك

روى عنه ابنه عبد اهللا، ومسروق، وقيس بن أيب حازم، وشقيق، وعبد اهللا بن سخربة، وأبو ميسرة عمرو بن 
  .شرحبيل، والشعيب، وحارثة بن مضرب، وغريهم

حدثنا حممد بن :  حممد بن عيسى السلميأخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الفقيه وغري واحد، قالوا بإسنادهم إىل
مسعت النعمان بن راشد، عن الزهري، عن عبد اهللا بن احلارث، عن : بشار، أخربنا وهب بن جرير، أخربنا أيب، قال



يا رسول : صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة فأطاهلا، فقالوا: عبد اهللا بن خباب بن األرت، عن أبيه، قال
اجل، إهنا صالة رغبة ورهبة، إين سألت اهللا عز وجل فيها ثالثاً، فأعطاين : " قال. ة مل تكن تصليها؟اهللا، صليت صال

اثنتني ومنعين واحدةً، سألته أن ال يهلك أميت بسنة، فأعطانيها، وسألته أن ال يسلط عليهم عدواً من غريهم، 
  " .فأعطانيها، وسألته أن ال يدق بعضهم بأس بعض، فمنعنيها 

نا أبو الفرج بن أيب الرجاء، أخربنا أبو الفتح إمساعيل بن الفضل بن أمحد بن اإلخشيد، أخربنا أبو طاهر حممد أخرب
بن عبد الرحيم، أخربنا أبو حفص عمر بن إبراهيم الكناين، أخربنا أبو القاسم البغوي، أخربنا أبو خثيمة زهري بن 

بينما حنن : عن أيب خالد، شيخ من أصحاب عبد اهللا، قالحرب، أخربنا جرير، عن األعمش، عن مالك بن احلارث، 
إن أصحابك قد اجتمعت إليك لتحدثهم أو : يف املسجد إذ جاء خباب ابن األرت، فجلس فسكت فقال له القوم

  .مب آمرهم؟ ولعلي آمرهم مبا لست فاعالً: لتأمرهم، قال

أبشر : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالواعاد خباباً نفر من أصحاب رسو: وروى قيس بن مسلم، عن طارق، قال
إنكم ذكرمت يل إخواناً مضوا، ومل ينالوا من أجورهم شيئاً، وإنا بقينا : أبا عبد اهللا ترد على إخوانك احلوض، فقال

  .بعدهم حىت نلنا من الدنيا ما خناف أن يكون ثواباً لتلك األعمال، ومرض خباب مرضاً شديداً طويالً
حممود بن سعد بإسناده إىل مسلم بن احلجاج، أخربنا أبو بكر بن أيب شيبة، أخربنا عبد اهللا بن أخربنا حيىي بن 

: دخلنا على خباب وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إدريس، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، قال
  .لوال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنانا أن دعوا باملوت لدعوت به

  .ل الكوفة ومات هبا، وهو أول من دفن بظهر الكوفة من الصحابة، وكان موته سنة سبع وثالثنيونز
سرنا مع علي حني رجع من صفني، جىت إذا عند باب الكوفة إذا حنن بقبور سبعة عن أمياننا، : قال زيد بن وهب

خمرجك إىل صفني، فاوصى أن يدفن يف  يا أمري املؤمنني، إن خباب بن األرت تويف بعد: ما هذه القبور؟ فقالوا: فقال
ظاهر الكوفة، وكان الناس إمنا يدفنون موتاهم يف أفنيتهم، وعلى أبواب دورهم، فلما رأوا خباباً أوصى أن يدفن 

رحم اهللا خباباً، أسلم راغباً، وهاجر طائعاً، وعاش جماهداً، وابتلي يف : بالظهر دفن الناس، فقال علي رضي اهللا عنه
السالم عليكم يا أهل الديار من املؤمنني : يضيع اهللا أجر من أحسن عمالً، مث دنا من قبورهم، فقالجسمه، ولن 

واملسلمني، أنت لنا سلف فارط وحنن لكم تبع عما قليل الحقاً اللهم اغفر لنا وهلم، وجتاوز بعفوك عنا وعنهم، 
  .وجلطوىب ملن ذكر املعاد، وعمل للحساب، وقنع بالكفاف ،وأرضى اهللا عز 

مات خباب سنة سبع وثالثني بعد ما شهد صفني مع علي رضي اهللا عنه والنهروان، وصلى عليه : قال أبو عمر
  .مات سنة تسع عشرة، وصلى عليه عمر رضي اهللا عنه: وقيل: علي، وكان عمره إذ مات ثالثني وسبعني سنة، قال

  .أخرجه الثالثة
 يشهد صفني، فإنه كان مرضه قد طال به، فمنعه من شهودها، الصحيح أنه مات سنة سبع وثالثني، وأنه مل: قلت

وأما اخلباب الذي مات سنة تسع عشرة فهو موىل عتبة بن غزوان، ذكره أبو عمر أيضاً، وقد ذكر ابن منده وأبو 
. إمنا خباب موىل عتبة بن غزوان آخر يرد ذكره. نعيم أن خباب بن األرت موىل عتبة بن غزوان، وليس كذلك

قد ذكرا يف تسمية من شهد بدراً، خباب بن األرت من حلفاء بين زهرة، مث ذكروا يف ترمجة خباب موىل عتبة ومها 
مث قال أبو نعيم عن . عتبة بن غزوان، وخباب موىل عتبة: من شهد بدراً، من بين نوفل لن عبد مناف من حلفائهم

على أهنما اثنان، ألن ابن األرت قد أعقب عدة  إنه مل يعقب وال تعرف له رواية، فكفى هبذا دليالً: موىل عتبة
عبد اهللا، وقتله اخلوارج أيام علي رضي اهللا عنه، وله رواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث إن بين : أوالده، منهم



: وقد ذكر ابن إسحاق وغريه من أصحاب السري من شهد بدراً، من بين زهرة، من حلفائهم. زهرة غري بين نوفل
بن األرت، وذكروا أيضاً من حلفاء بين نوفل خباباً موىل عتبة بن غزوان، فظهر أن موىل عتبة غري خباب بن خباب 

  .إن خباب بن األرت مل يكن قيناً، وإمنا القني خباب موىل عتبة بن غزوان، واهللا أعلم: األرت، وقال بعض العلماء

  .خباب أبو السائب

ابنه، يعد يف أهل احلجاز، روى حديثه عبد اهللا بن السائب بن خباب،  روى عنه السائب. د ع، خباب أبو السائب
  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأكل قديداً متكئاً على سرير، ويشرب من فخاره: عن أبيه، عن جده، قال

س بن عبد خباب موىل فاطمة بنت عتبة بن ربيعة ابن عبد مش: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وأخرجه أبو عمر، فقال
ال وضوء إال من صوت أو : " أدرك اجلاهلية، واختلف يف صحبته، وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. مناف
  .روى عنه صاحل بن حيوان" . ريح 

السائب بن خباب، أبو مسلم صاحب املقصورة، وإمنا أفردت قول أيب عمر فرمبا : وبنوه أصحاب املقصورة منهم
السائب بن خباب أبو مسلم صاحب املقصورة، : أيب السائب، وهو هو، قال البخاري ظن ظان أنه غري خباب

  .موىل فاطمة بنت عتبة بن ربيعة القرشي: ويقال

  .خباب موىل عتبة

شهد بدراً وما بعدها هو ومواله عتبة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، . ب د ع، خباب، موىل عتبة بن غزوان
  .بن عبد مناف، وكنيته أبو حيىي، وليست له روايةوكان حليفاً لبين نوفل 

أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق يف تسمية من شهد بدراً مع رسول 
عتبة بن غزوان، وخباب موىل عتبة بن : ومن بين نوفل بن عبد مناف: اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قريش، قال

وتويف باملدينة سنة تسع عشرة، وهو ابن مخسني سنة، وصلى عليه عمر بن اخلطاب رضي اهللا . نغزوان، رجال
  .ومل يعقب. عنهما

  .أخرجه الثالثة

  .خباب والد عطاء

وقال أبو . وروى عن أيب بكر الصديق، قاله ابن منده. أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم. د ع، خباب، والد عطاء
روى . لى اهللا عليه وسلم، فيما ذكره بعض املتأخرين، ويعين ابن منده، وال تصح صحبتهإنه أدرك النيب ص: نعيم

كنت جالساً عند أيب بكر الصديق، رضي اهللا عنه، فرأى : حديثه حممد بن عطاء بن خباب، عن أبيه، عن جده، قال
  .تقول هذا وأنت صديق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقلت. طوىب لك: طائراً، فقال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .خباب بن قيظي



أخرجه . قتل يوم أحد هو وأخوه صيفي بن قيظي. ب س، خباب بن قيظي بن عمرو بن سهل، األنصاري األشهلي
  .أبو عمر وأبو موسى، فذكره أبو عمر يف حباب، باحلاء املهملة وقد ذكرناه والكالم عليه

  .خباب بن املنذر

  .شهد بدراً: وح، ذكره ابن فليح يف مغازيه عن الزهري، وقالس خباب بن املنذر بن اجلم
  .ومل جند هذا إال عند ابن فليح: هو حباب، يعين باحلاء املهملة، قال: أخرجه أبو موسى ها هنا خمتصراً، وقال

  .خبيب بن إساف

اخلزرج  يساف، بن عنبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن احلارث بن: ب د ع، خبيب بن إساف، وقيل
  .بن ثعلبة، األنصاري اخلزرجي

شهد بدراً وأحداً واخلندق، وكان نازالً باملدينة وتأخر إسالمه حىت سار النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر، فلحق 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الطريق، فأسلم

نا يزيد، أخربنا املستلم بن سعيد الثقفي، أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخرب
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن خبيب بن عبد الرمحن بن خبيب األنصاري، عن أبيه، عن جده، قال
إنا لنستحي أن يشهد قومنا مشهداً ال : وهو يريد غزواً، وهو يريد غزواً، أنا ورجل من قومي، ومل نسلم، فقلنا

إنا ال نستعني باملشركني : " ال، فقال: ؟ فقلنا" أو أسلمتما : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمنشهده معهم، فقال 
فضربين رجل من املشركني : قال. فأسلمنا، وشهدنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، قال" على املشركني 

ال : شحك هذا الوشاح، وأقولال عدمت رجالً و: على عاتقي فقتلته، وتزوجت ابنته بعد ذلك، فكانت تقول
  .عدمت رجالً عجل أباك إىل النار

  .خبيب هذا هو جد خبيب بن عبد الرمحن بن خبيب، شيخ مالك: قال أبو عمر
: " حدثين خبيب بن عبد الرمحن قال: أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده، عن يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق

  " .ل شقه، فتفل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وألمه ورده فانطلق ضرب خبيب، يعين جده، يوم بدر، فما
وهو الذي قتل أمية بن خلف يوم بدر، يف قول بعضهم، مث تزوج حبيبة بنت خارجة بن زيد بعد أن تويف عنها أبو 

  .بكر الصديق
  .روي عنه حديث واحد وتويف يف خالفة عثمان

  .أخرجه الثالثة
  .وحدةبانون والباء امل: عنبة

  .خبيب بن األسود األنصاري

  .س خبيب بن األسود األنصاري
هو من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهد بدراً، وهو معدود يف : ذكره عبدان، وقال: قال أبو موسى

 احلجازيني من األنصار، مث من بين النجار، مث من بين سلمة بن سعد، وخبيب موىل هلم، كذا قاله أبو متيلة، وقال



  .أخرجه أبو موسى هكذا. وخبيب حليف هلم: سلمة وزياد
إنه من األنصار، مث من بين النجار، مث من بين سلمة، ويف القول نظر، فإن النجار هو ابن ثعلبة بن عمرو : قال: قلت

بن اخلزرج، وسلمة هو ابن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد ابن جشم بن اخلزرج، فال جيتمعان إال يف 
  .واهللا أعلم! زرج، فكيف يكون منهاخل

  .خبيب بن احلارث

  .روت عائشة أنه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم إين مقراف للذنوب. س خبيب بن احلارث
  .كذا قال ابن شاهني يف اخلاء املعجمة، وإمنا هو باجليم، وقد ذكروه فيها: أخرجه أبو موسى وقال

  .خبيب أبو عبد اهللا

  .هللا اجلهين، حليف األنصارد ع، خبيب أبو عبد ا

روى أبو مسعود، عن ابن أيب فديك، عن ابن أيب ذئب، عن أسيد بن أيب أسيد الرباد، عن معاذ بن عبد الل بن 
خرجنا يف ليلة مطرية، يف ظلمة شديدة، نطلب النيب صلى اهللا عليه وسلم : خبيب، عن أبيه، أراه عن جده، كذا قال

ما : ، قلت" قل : " مث قال. ، فلم أقل شيئاً" قل : " مث قال. ، فلم أقل شيئاً" قل "  :فأدركته، فقال: يصلي بنا، قال
" تكفيك من كل شيء . ، واملعوذتني حني تصبح، وحني متسي١اإلخالص " : قل هو اهللا أحد " اقرأ : " أقول؟ قال

.  
  " .عن جده : " ، ومل يقلكذا ذكره أبو مسعود، ورواه غريه: وقال ابن منده. أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

، وهو " أراه عن جده : " أخرجه بعض املتأخرين من حديث أيب مسعود، عن ابن أيب فديك وقال: قال أبو نعيم
وهم، واملشهور الصحيح عن معاذ بن عبد اهللا عن أبيه، من دون جده، رواه روح بن القاسم، وحفص بن ميسرة، 

  .ن أبيه، من دون جدهعن زيد بن أسلم، عن معاذ بن عبد اهللا، ع
وقد . معاذ بن عبد اهللا بن خباب، عن أبيه، عن جده: قد رواه عبد اهللا بن وهب، عن ابن أيب ذئب، فقال: قلت

  .ذكره الطربي وابن قانع وابن السكن يف الصحابة
  .بفتح اهلمزة وكسر السني فيهما، واهللا أعلم: أسيد

  .خبيب بن عدي

امر بن جمدعة بن جحجيب بن عوف بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف ب د ع، خبيب بن عدي بن مالك بن ع
  .شهد بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. بن مالك بن األوس األنصاري األوسي

حدثنا سليمان بن : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، قال
وهذا : حدثنا أيب، عن الزهري، قال أيب، يعين أمحد: براهيم بن سعد، عن الزهري ويعقوب، قالداود، أخربنا إ

حديث سليمان اهلامشي، عن عمر بن أسيد بن جارية الثقفي، حليف بين زهرة وكان من أصحاب أيب هريرة أن أبا 
صم بن ثابت بن أيب األقلح بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشرة رهط عيناً، وأمر عليهم عا: هريرة قال



األنصاري، جد عاصم بن عمر بن اخلطاب ألمه، فانطلقوا حىت إذا كانوا باهلدة، بني عسفان ومكة، ذكروا حلي من 
بنوحليان، فنفروا إليهم بقريب من مائة رجل رام، فاقتصوا آثارهم حىت وجدوا مأكلهم التمر يف : هذيل يقال هلم

ثرب، فاتبعوه آثارهم، فلما أحسن هبم عاصم وأصحابه جلأوا إىل قردد، فأحاط هبم نوى متر ي: منزل نزلوه، قالوا
: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد وامليثاق أن ال نقتل منكم أحداً، فقال عاصم بن ثابت أمري القوم: القوم فقالوا

قتلوا عاصماً يف سبعة، ونزل إليهم ثالثة أما أن فواهللا ال أنزل يف ذمة كافر، اللهم أخرب عنا نبيك، فرموهم بالنبل، ف
خبيب األنصاري، وزيد بن الدثنة، ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم اطلقوا أوتار : نفر على العهد وامليثاق، فيهم

هذا أول الغدر، واهللا ال أصبحكم، إن يل هبؤالء ألسوة، يريد القتلى، : قيسهم فربطوهم هبا، فقال الرجل الثالث
وه، فأىب أن يصبحهم فقتلوه، وانطلقوا خببيب وزيد بن الدثنة حىت باعومها مبكة بعد وقعة بدر، فابتاع فجروه وعاجل

خبيباً، وكان خبيب هو قتل احلارث بن عامر بن نوفل يوم بدر، فلبث : بنو احلارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف
رث موسى يستحد هبا للقتل، فأعارته إياها، فدرج خبيب عندهم أسرياً حىت أمجعوا قتله، فاستعار من بعض بنات احلا

: ففزعت فزعة خبيب، فقال: وأنا غافلة، حىت أتاه فوجدته جملسه على فخذه واملوسى بيده، قالت: بين هلا، قالت
واهللا ما رأيت أسرياً خرياً من خبيب، واهللا لقد وجدته يوماً يأكل : أحتسبني أين أقتله؟ ما كنت ألفعل ذلك، فقالت

إنه لرزق رزقه اهللا خبيباً، فلما : اً من عنب يف يده، وإنه ملوثق يف احلديد، وما مبكة من مترة، وكانت تقولقطف
: دعوين أركع ركعتني، فتركوه فركع ركعتني، مث قال: خرجوا به من احلرم ليقتلوه يف احلل، قال هلم، قال هلم خبيب

: اللهم أحصهم عدداً، واقتلهم بدداً، وال تبق منهم أحداًواهللا لوال أن حتسبوا أن ما يب جزع من املوت لزدت، 
  :الطويل

  .على أي جنب كان يف اهللا مصرعي... فلست أبايل حني أقتل مسلماً 
  .يبارك على أوصال شلو ممزع... وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ 

  .الصالة وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صرباً. مث قام إليه أبو سروعة عقبة بن احلارث فقتله

واستجاب اهللا لعاصم بن ثابت يوم أصيب، فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه حني أصيبوا خربهم، 
وبعث ناس من قريش إىل عاصم بن ثابت حني حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجالً عظيماً منهم 

  .حمته من رسلهم، فلم يقدروا على أن يقطعوا منه شيئاًيوم بدر، فبعث اهللا إىل عاصم مثل الظلة من الدبر ف
وابتاع خبيباً حجري بن أيب إهاب : كذا يف هذه الرواية أن بين احلارث بن عامر ابتاعوا خبيباً، وقال ابن إسحاق

  .التميمي، حليف هلم، وكان حجر أخا احلارث بن عامر ألمه، فابتاعه لعقبة بن احلارث ليقتله بأبيه
ك يف ابتياعه أبو إهاب بن عزيز، وعكرمة بن أيب جهل، واألخنس بن شريق، وعبيدة بن حكيم بن اشتر: وقيل

األوقص، وأمية بن أيب عتبة، وبنو احلضرمي، وصفوان بن أمية، وهم أبناء من قتل من املشركني يوم بدر، ودفعوه 
  :الطويل: عيم فصلى ركعتني، وقالإىل عقبة بن احلارث، فسجنه يف داره، فلما أرادوا قتله خرجوا به إىل التن

  .قبائلهم واستجمعوا كل جممع... لقد مجع األحزاب حويل وألبوا 
  .وقربت من جذع طويل ممنع... وقد قربوا أبناءهم ونساءهم 
  .علي، ألين يف وثاق مبضيع... وكلهم يبدي العداوة جاهداً 

  .مصرعيوما مجع األحزاب يل عند ... إىل اهللا أشكو غربيت بعد كربيت 
  .فقد بضعوا حلمي وقد ضل مطمعي... فذا العرش صريين على ما أصابين 

  .يبارك على أوصال شلو ممزع... وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ 



  .وقد ذرفت عيناي من غري مدمع... وقد عرضوا بالكفر واملوت دونه 
  .ولكن حذاري حر نار تلفع... وما يب حذار املوت، إين مليت 

  .وال جزعاً، إين إىل اهللا مرجعي... دو ختشعاً فلست مببد للع
  .على أي جنب كان يف اهللا مصرعي... ولست أبايل حني أقتل مسلماً 
  .وهو أول من صلب يف ذات اهللا

أبو حسني بن احلارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وهو جد عبد : واسم الصيب الذي درج إىل خبيب فأخذه
  .سني، شيخ مالكاهللا بن عبد الرمحن بن أيب ح

أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن إبراهيم بن إمساعيل، أخربين جعفر بن 
: أن أباه حدثه، عن جده، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه عيناً وحده، فقال: عمرو بن أمية الضمري

وف العيون، فأطلقته فوقع إىل األرض، مث اقتحمت فالتفت فكأمنا ابتلعته جئت إىل خشبة خبيب فرقيت فيها وانا أخت
  .األرض، فما ذكر خلبيب بعد رمة حىت الساعة

وكان عاصم قد أعطى اهللا عهداً أن ال ميس مشركاً وال ميسه مشرك أبداً، فمنعه بعد وفاته ملا أرادوا أن يأخذوه منه 
  .شيئاً، فأرسل اهللا الدبر فحماه

  .ثالثةأخرجه ال
  .بفتح اهلمزة وكسر السني، وهو الرباد بالباء الوحدة والراء وآخره دال مهملة: أسيد

  .بفتح اهلمزة أيضاً وكسر السني، وجارية باجليم: وأسيد بن جارية

  .خبيب جد معاذ

  .س، خبيب، جد معاذ بن عبد اهللا بن خبيب
أسيد بن أيب أسيد، عن معاذ بن عبد اهللا بن  ذكره عبدان، وروى بإسناده عن ابن أيب ذئب، عن: قال أبو موسى

أصابنا طش وظلمة، فانتظرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصلي بنا، : " خبيب، عن أبيه رضي اهللا عنه، قال
  " .فخرج فأخذ بيدي 

  .وذكر احلديث يف فضل سورة اإلخالص واملعوذتني
خبيب أبو عبد اهللا اجلهين، : ه ابن منده وترجم عليهأخرجه أبو موسى على ابن منده، وهذا خبيب قد ذكر: قلت

  .وذكر احلديث، وقد ذكرناه قبل، وذكرت كالم أيب نعيم عليه

  باب اخلاء والدال

  .خداش بن بشري

  .هو قاتل مسيلمة الكذاب فيما يزعم بنو عامر. ب، خداش بن بشري بن األصم، من بين معيص بن عامر بن لؤي
  .أخرجه أبو عمر

  .نيخداش بن حص



واسم األصم رحضة بن عامر رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن . د خداش، أو خراش بن حصني بن األصم
  .عامر بن لؤي، له صحبة
  .وزعم بنو عامر أنه قاتل مسيلمة الكذاب: ال أعلم له رواية، قال: أخرجه أبو عمر وقال

  .أخرجه أبو عمر

أبو عمر أيضاً، وقد تقدم ذكره، مساه ابن الكليب خداشاً  هذا خداش بن حصني، هو ابن بشري الذي أخرجه: قلت
ومل يشك، ومسى أباه بشرياً، وال شك أن العلماء قد اختلفوا يف اسم أبيه كما اختلفوا يف غريه، ودليله أن جده 

  .واهللا أعلم. األصم مل خيتلفوا فيه وال يف قبيلته وال يف نقل أنه قتل مسيلمة

  .خداش بن أيب خداش املكي

  .عم صفية بنت أيب جمزأة، قاله أبو عمر. د ع، خداش بن أيب خداش املكي ب
روى داود بن أيب هند، عن أيوب . عن حبرية عمة أيوب بن ثابت: وقيل. صفية بنت حبر: وقال ابن منده وأبو نعيم

يف صفحة رأى عمي خداش النيب صلى اهللا عليه وسلم يأكل : قالت. صفية بنت حبر: وقيل. بن ثابت، عن حبرية
  .فاستوهبها منه

  .عن أيوب عن صفية بنت حبر: وقال أبو عامر العقدي ومعاذ بن هانئ وغريمها
  .أخرجه الثالثة

  .خداش بن سالمة

السلمي، يعد يف أهل الكوفة، روي : ابن أيب سالمة السالمي، وقيل: ويقال. ب د ع، خداش بن سالمة أبو سالمة
  .عنه حديث واحد

يب حبة، أخربنا أبو غالب بن البنا، أخربنا أبو حممد اجلوهري، أخربنا أبو بكر القطيعي، أخربنا أخربنا أبو ياسر بن أ
أبو مسلم الكجي، أخربنا عبد اهللا بن رجاء، أخربنا شيبان، عن منصور عن عبيد اهللا بن علي عن عرفطة السلمي، 

رأ بأمه، أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ أوصي ام: " عن خداش بن أيب سالمة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  " .بأمه، أوصي امرأ بأبيه، أوصي امرأ مبواله الذي يليه، وإن كان عليه أذاة يؤذيه 

وأخربنا أبو ياسر بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا عفان، أخربنا أبو عوانة، عن منصور، عن عبيد اهللا 
" أوصي امرأ : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اش أيب سالمة قالبن علي، عن عرفطة السلمي، عن خد

عرفطة، ورواه ابن أيب شيبة عن : رواه الثوري عن منصور، عن عبيد بن علي، عن خداش، ومل يذكر.فذكره
  .شريك، عن منصور حنوه

ن السلمي، فلم يصنع هو من ولد حبيب السلمي، والد أيب عبد الرمح: وقد وهم فيه بعض من مجع األمساء فقال
  .شيئاً، قاله أبو عمر

  .أخرجه الثالثة

  .خداش بن قتادة



شهد بدراً، وقتل يوم . خداش بن قتادة بن ربيعة بن مطرف بن احلارث بن زيد بن عبيد بن زيد األنصاري األوسي
  .أحد شهيداً، قاله ابن الكليب

  .خدع

  .مها، باخلاء، وقد تقدم حديثه يف اجليمذكره أبو الفتح األزدي وابو احلسن العسكري وغري. س خدع
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  .خديج بن سامل

على ما ذكره موسى بن عقبة، قاله ابن ماكوال، وقد ذكر عن حممد بن فليح، عن . س خديج بن سامل، شهد العقبة
  .خديج بن أوس بن سامل: موسى، عن ابن شهاب يف الصحابة

  .أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً

  .ديج بن سالمةخ

ابن سامل بن أوس بن عمرو بن القاقر بن الضحيان البلوي، حليف لبين حرام بن : ب س، خديج بن سالمة، ويقال
  .كعب بن غنم بن كعب بن سلمة من االنصار

عمر ويكىن أبا رشيد، أخرجه أبو : شهد العقبة الثانية، ومل يشهد بدراً وال أحداً، وشهد ما بعدمها، قاله الطربي، قال
  .هكذا

خديج بن سالمة بن أوس بن عمرو بن كعب أبو شباث، شهد العقبة ومل يشهد بدراً وال : وأخرجه أبو موسى فقال
  .قاله الطربي: احداً، ذكره ابن ماكوال وقال

فابن ماكوال وأبو موسى جعال خدجياً بن سالمة وابن سامل ترمجتني، على أن أبا موسى من كتاب ابن ماكوال أخذه 
  .واهللا أعلم. ابن سامل: ابن سالمة، ويقال: حبرف، وأما أبو عمر فجعلهما واحداً، وقال حرفاً
  .بضم الشني املعجمة، وبالباء املوحدة، وبعد األلف ثاء مثلثة: شباث

  باب اخلاء والذال

  .خذام بن وديعة

له أبو عمر أيضاً وابن قا. خذام بن خالد: ذكره أبو عمر، وقيل. ب د ع، خذام بن وديعة األنصاري، من األوس
كنيته أبو وديعة، من بين عمرو بن عوف بن اخلزرج، فجعل أبا وديعة كنية له، وجعله أبو : وقال أبو نعمي. منده

إن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه نزل على خذام هذا ملا هاجر، : عمر أباه، وهو والد خنساء بنت خذام، قيل
  .نزل على غريه: وقيل

ترم فتيان بن أمحد بن حممد اجلوهري املعروف بابن مسينة بإسناده عن القعنيب، عن مالك، عن عبد أخربنا أبو املك



الرمحن بن القاسم، عن أيب، عن عبد الرمحن وجممع ابين يزيد بن جارية األنصاري، عن خنساء بنت خذام 
  .فرد نكاحه أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم: األنصارية

  .ورواه الثوري عن عبد الرمحن بن القاسم، عن عبد اهللا بن وديعة، عن خنساء
وكانت قد : وروى حممد بن إسحاق، عن حجاج بن السائب، عن أبيه، عن جدته خنساء بنت خذام بن خالد، قال

ر، وارتفع شأهنما إىل فحطت إىل أيب لبابة بن عبد املنذ: أميت من رجل، فزوجها أبوها رجالص من بين عوف، قال
النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أباها أن يلحقها هبواها، فتزوجت أبا لبابة، فولدت 

  .له السائب بن أيب لبابة، فسميت خنساء أم السائب
  .أخرجه الثالثة

  باب اخلاء والراء

  خراش بن أمية

  .له ذكر وال تعرف له رواية، قاله ابن منده وأبو نعيم. ب د ع، خراش بن أمية الكعيب اخلزاعي
خراش بن أمية بن الفضل الكعيب اخلزاعي، مدين، شهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم احلديبية : وقال أبو عمر

وخيرب وما بعدمها من املشاهد، بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلديبية إىل مكة، ومحله على مجل يقال له 
الثعلب، فآذته قريش وعقرت مجله وأرادت قتله، فمنعته األحابيش، فعاد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
فحينئذ بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عثمان بن عفان، وهو الذي حلق رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم يوم احلديبية
  .هذا آخر أيام معاويةوتويف خراش . روى عن خراش هذا ابنه عبد اهللا

  .أخرجه الثالثة
خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل بن منقذ بن عفيف بن كليب بن حبشية بن : وقد نسبه هشام الكليب فقال: قلت

كان حليفاً لبين خمزوم، يكىن أبا نضلة، وهو الذي حلق . سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة، وهو حلي، اخلزاعي
ن حجاماً، وهو الذي رمى نفسه على عامر بن أيب ضرار أخي احلارث يوم املريسيع خمافة أن للنيب يوم احلديبية وكا

  .يقتله األنصار، وكان رمى رجالً منهم بسهم

  .خراش بن حارثة

ذكره البغوي وغريه أهنم كانوا مثانية أخوة أسلموا وصحبوا النيب صلى . أخو أمساء بن حارثة. س خراش بن حارثة
أمساء وهند وخراش وذؤيب ومحران وفضالة ومالك وقد تقدم : شهدوا معه بيعة الرضوان، وهماهللا عليه وسلم و

  .نسبهم عند أخيه أمساء
  .أخرجه أبو موسى

  .خراش بن الصمة



ب د ع، خراش بن الصمة بن عمرو بن اجلموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب ابن سلمة، األنصاري 
  .اخلزرجي السلمي

كان معه يوم بدر فرسان، وجرح يوم أحد عشر جراحات، وكان من : حداً، قال الكليب وأبو عبيدشهد بدراً وأ
  .الرماة املذكورين
  .أخرجه الثالثة

  .خراش الكلييب

إنه الذي قبله : ال أعرفه بغري ذلك وقد قيل: مذكور يف الصحابة، قال أبو عمر. ب خراش الكلييب، مث السلويل
  .هذا كالم أيب عمر. الصحيح يف ذلك أنه خزاعيو: وذكر له ذلك اخلرب، قال

وأنه سلويل، وأنه . هو خراش بن أمية، ال شبهة فيه، ومن وقف على نسبه يف امسه األول علم أنه كلييب: قلت
  .وقد ذكرناه يف خراش بن أمية مطوالً، واهللا أعلم: خزاعي، فال أدري كيف اشتبه على أيب عمر

  .خراش بن مالك

ذكره العسكري، هو علي بن سعيد، روى حممد بن إسحاق، عن عبد اهللا بن : قال أبو موسى .س خراش بن مالك
لقد عظمت أمانة : احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما فرغ قال: جبرة األسلمي، عن خراش بن مالك، قال

  .رجل قام على أوداج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبديدة
  .أخرجه أبو موسى

  .ق السلمياخلربا

أن رسول اهللا : ب د ع، اخلرباق السلمي، قاله سعيد بن بشري، عن قتادة، عن حممد بن سريين، عن خرباق السلمي
صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر وسلم من ركعتني، فقال له خرباق السلمي أشككت أم قصرت الصالة يا رسول 

نعم، : أصدق ذو اليدين؟ قالوا: " اهللا عليه وسلم ، قال رسول اهللا صلى" ما شككت وال قصرت : " اهللا؟ قال
  " .فصلى الركعتني مث سلم، مث سجد سجدتني وهو جالس، مث سلم 

ويرد يف ذي اليدين، ومل يذكر اخلرباق وإمنا احملفوظ ذكر . ورواه هشام بن حسان، عن ابن سريين، عن أيب هريرة
اخلرباق : يه وسلم يف ثالث ركعات، فقام رجل يقال لهاخلرباق من حديث عمران بن حصني أن النيب صلى اهللا عل

  .ويرد ذكره يف ذي اليدين. طويل اليدين
  .أخرجه الثالثة

  .خرشة بن احلارث

وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح مصر ومن . ب د ع، خرشة بن احلارث املرادي، من بين زبيد
  .بن خرشةأوالده أبو خرشة عبد اهللا بن احلارث بن ربيعة 



روى ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن خرشة بن احلارث صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن النيب صلى اهللا 
" ال يشهد احدكم قتيالً يقتل صرباً، فعسى أن يقتل مظلوماً فتنزل السخطة عليهم فتصيبه معهم : " عليه وسلم قال

.  
لقتال يف الفتنة، ونذكره يف الترمجة اليت بعد هذه، ولعل ابن منده ظن أن وذكر ابن منده يف هذه الترمجة النهي عن ا

  .احلديث خلرشة املرادي، وإمنا هو خلرشة احملاريب، واهللا أعلم
  .أخرجه الثالثة

  .خراشة بن احلر

األزدي، نزل : وقيل. خرشة بن احلر الفزاري: قاله أبو نعمي، وقال أبو عمر. ب ع س خرشة بن احلر احملاريب
محص، وهو أخو سالمة بنت احلر، وكان خرشة يتيماً يف حجر عمر، روى عن عمر، وأيب ذر، وعبد اهللا بن سالم، 

. وغريهم. ربعي بن خراش، واملسيب بن رافع، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير: روى عنه مجاعة من التابعني منهم
  .ك عن الفتنة، قاله أبو عمروليس له عن النيب صلى اهللا عليه وسلم غري حديث واحد وهو اإلمسا

وروى أبو نعيم حديث الفتنة، أخربنا به أبو بكر مسمار بن عمر بن العويس النيار، أخربنا أبو العباس أمحد بن أيب 
غالب بن الطالية، أخربنا أبو القاسم األمناطي، أخربنا أبو طاهر املخلص، أخربنا عبد اهللا بن حممد البغوي، أخربنا 

خربنا عبد اهللا بن حممد بن أيب الزرقاء، عن ثابت بن عجالن، عن أيب كثري احملاريب، عن خرشة داود بن رشيد، أ
ستكون بعدي فتنة، النائم فيها خري من اليقظان، واجلالس : " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: احملاريب، قال

سيفه إىل ثفاة فيضرهبا به فيكسره، مث خري من القائم، والقائم فيها خري من الساعي، فمن أتت عليه فليمش ب
  " .يضطجع هلا حىت تنجلي عما اجنلت 

أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم، وأبو موسى، وأورده هذا احلديث فيه، وأورده ابن منده يف خرشة املرادي فجعلهما 
يذكر من روى حديث مجع أبو عبد اهللا بينهما، والظاهر أهنما اثنان، وأما أبو عمر فلم : وقال أبو موسى: واحداً

الفتنة عن خرشة، بل ذكر الراوي عن خرشة يف الترمجة اليت بعد هذه، وجعلها ترمجة ثالثة، ويرد الكالم عليها فيها، 
  .إن شاء اهللا تعاىل

  .خرشة

روى عنه أبو : كذا قال أبو حامت، وجعله غري خرشة بن احلر، وقال: ب، خرشة، شامي له صحبة، قال أبو عمر
  .يبكثري احملار

هذا كالم أيب عمر، وال شك أنه وهم فيه، فإن أبا كثري احملاريب يروي عن خرشة بن احلر حديث الفتنة الذي : قلت
إنه شامي، فظهر هبذا : إنه محصي، وقال يف هذا: أشار إليه أبو عمر يف خرشة بن احلر، مث قال أبو عمر يف األول

  .مجيعه أهنما واحد، واهللا أعلم

  .لناجياخلريت بن راشد ا



لقي اخلريت بن راشد الناجي رسول اهللا صلى اهللا : ب اخلريت بن راشد الناجي، ذكر سيف عن زيد بن أسلم قال
هؤالء قومكم : عليه وسلم بني مكة واملدينة، يف وفد بين سامة بن لؤي فاستمع منهم، وأشار إىل قوم من قري فقال

  .فانزلوا عليهم
وم اجلمل مع طلحة والزبري، وكان عبد اهللا بن عامر قد استعمل اخلريت بن وكان اخلريت على مضر ي: قال الزبري

راشد على كورة من كور فارس، مث كان مع علي، فلما وقعت احلكومة فارق علياً إىل بالد فارس خمالفاً، فأرسل 
رب علي إليه جيشاً واستعمل على اجليش معقل بن قيس وزياد بن خصفة، فاجتمع مع اخلريت كثري من الع

ونصارى كانوا حتت اجلزية، فامر العرب بإمساك صدقاهتم والنصارى بإمساك اجلزية، وكان هناك نصارى أسلموا، 
فلما رأوا االختالف ارتدوا وأعانوه، فلقوا أصحاب علي وقاتلهم، فنصب زياد بن خصفة راية أمان، وأمر منادياً 

  .ثري من أصحاب اخلريت، فاهنزم اخلريت فقتلمن حلق هبذه الراية فله األمان، فانصرف إليها ك: فنادى
  .أخرجه أبو عمر

  ؟؟

  خرمي بن أوس

ب د ع، خرمي بن أوس بن حارثة بن الم بن عمرو بن طريف بن عمرو بن مثامة بن مالك بن جدعاء بن ذهل بن 
عليه وسلم  لقي رسول اهللا صلى اهللا. أبا جلأ: رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طيئ الطائي، يكىن

  .بعد منصرفه من تبوك فأسلم

أخربنا أبو بكر بن ريذة، : أخربنا حممد بن أيب عيسى كتابة، أخربنا أبو غالب الكوشيدي ونوشروان بن شريزاذ قاال
أخربنا أبو السكني زكريا : أخربنا سليمان بن أمحد، أخربنا عبدان بن أمحد، وحممد بن موسى ابن محاد الرببري، قاال

بن عمرو بن حصن بن محيد بن منهب بن حارثة بن خرمي، حدثين عم أيب زحر بن حصن، عن جده محيد بن  بن حيىي
هاجرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقدمت عليه منصرفه : منهب بن حارثة بن خرمي، عن جده خرمي قال

ن أمتدحك، فقال رسول اهللا صلى يا رسول اهللا، أريد أ: من تبوك وأسلمت، فسمعت العباس بن عبد املطلب يقول
  :املنسرح: فأنشأ العباس يقول" . ال يفضض اهللا فاك : " اهللا عليه وسلم

  .مستودع حيث خيصف الورق... من قبلها طبت يف الظالل ويف 
  .أنت وال مضغة وال علق... مث هبطت البالد ال بشر 

  .أجلم نسراً وأهله الغرق... بل نطفة تركب السفني وقد 
  .إذا مضى عامل بدا طبق... ن صاحب إىل رحم تنقل م

  .خندف علياء حتتها النطق... حىت احتوى بيتك املهيمن من 
  .رض وضاءت بنورك األفق... وأنت ملا ولدت أشرقت األ 

  .نور وسبل الرشاد خنترق... فنحن يف ذلك الضياء ويف ال 
البيضاء قد رفعت يل، وهذه الشيماء بنت نفيلة  هذه احلرية: " ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

يا رسول اهللا، فإن حنن دخلنا احلرية ووجدهتا على هذه : ، فقلت" األزدية على بغلة شهباء معتجرة خبمار أسود 
و شهدت مع خالد بن الوليد قتال أهل الردة، ووصلنا إىل : وذكر احلديث، قال" . هي لك : " الصفة هل يل؟ قال



ما دخلناها كان أول من تلقانا الشيماء بنت نفيلة، كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتعلقت هبا، احلرية، فل
لك بينة؟ فأتيته هبا، وكانت البينة حممد بن مسلمة، وحممد : هذه وهبها رسول اهللا يل، فدعاين خالد، فقال: وقلت

 بن عمر، فسلمهما إيل خالد بن الوليد، ونزل إلينا كانا حممد بن مسلمة، وعبد اهللا: ابن بشري األنصاريان، وقيل
واهللا ال أنقصها من عشر مائة شيئاً، فأعطاين ألف : بعينها، فقلت: أخوها عبد املسيح بن نفيلة يريد الصلح، فقال يل

ن ما كنت أحسب أن عدداً يكون اكثر م: مائة ألف لدفعها إليك، فقلت: ولو قلت: درهم، وسلمتها إليه، فقيل يل
  .عشر مائة

  .أخرجه الثالثة
  ؟

  خرمي بن أمين

  .س خرمي بن أمين
حدثنا حممد بن أيوب، أخربنا محيد بن داود، أخربنا أيب، أخربنا خرمي بن كعب بن خرمي بن أمين : ذكره عبدان وقال

ت عن خالل يا رسول اهللا، إين قد كرب: أن رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: بن زرعة، عن أيب، عن جده
ال يزال لسانك رطباً من ذكر اهللا : " اإلسالم، فاختذ يل خلة جتمع خالل اإلسالم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  " .نعم ويفضل عنك : " ويكفيين؟ قال: فقال الرجل" . عز وجل 
  .أخرجه أبو موسى

  ؟

  خرمي بن فاتك

بن شداد بن عمرو بن الفاتك بن القليب بن عمرو بن خرمي بن األخرم : وقيل. ب د ع، خرمي بن فاتك بن األخرم
أبا : إن فاتكاً هو ابن األخرم، يكىن خرمي بن فاتك: فاتك، وقيل: أسد بن خزمية األسدي، وأبوه األخرم يقال له

  .أبو أمين، بابنه أمين بن خرمي: حيىي، وقيل
لما مجيعاً يوم فتح مكة، واألول أصح، وقد شهد بدراً مع أخيه سربة بن فاتك، وقيل إن خرمياً هذا وابنه أمين أس

يف : أن خرمياً وأخاه سربة بن فاتك شهد بدراً، وهو الصحيح، وعداده يف الشاميني، وقيل: صحح البخاري وغريه
  .الكوفيني

روى . نزل الرقة، روى عنه املعرور بن سويد، ومشر بن عطية، والربيع بن عميلة، وحبيب بن النعمان األسدي
إن أيب : أن مروان بن احلكم قال ألمين بن خرمي ليقاتل معه يوم مرج راهط فقال: ن أيب خالد، عن الشعيبإمساعيل ب

  .وعمي شهدا بدراً، وهناين أن أقاتل مسلماً

أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا عبد الرمحن بن مهدي، 
ن بن عبد الرمحن، عن الركني بن الربيع، عن أبيه، عن فالن ابن عميلة، عن خرمي بن فاتك األسدي أن حدثنا شيبا

الناس أربعة واألعمال ستة، فالناس موسع عليه يف الدنيا واآلخرة، وموسع عليه : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
عليه يف اآلخرة، وشقي يف الدنيا واآلخة، واالعمال يف الدنيا مقتور عليه يف اآلخرة، ومقتور عليه يف الدنيا موسع 



من مات مسلماً ال يشرك باهللا شيئاً وجبت له : موجبتان، ومثل مبثل، وعشرة أضعاف، وسبعمائة ضعف، فاملوجبتان
ومن هم حبسنة فلم يعملها، قد علم اهللا أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها، . اجلنة، ومن مات كافراً وجبت له النار

  " .بت له، ومن عمل حسنةً كانت له بعشر أمثاهلا، ومن انفق يف سبيل اهللا كانت له بسبعمائة ضعف كت
  .يسري، بضم الياء حتتها نقطتان، وفتح السني املهملة، وبعدها ياء ثانية، وآخره راء: الرجل الذي مل يسمه هو

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :وروى إسرائيل عن أيب إسحاق، عن مشر بن عطية، عن خرمي بن فاتك، قال
ال جرم، فجز شعره ورفع : تسبل إزارك، وترخي شعرك قلت: وما مها؟ قال: أي رجل أنت لوال خلقان فيك، قلت

  .إزاره
  .وله حديث يدخل يف دالئل النبوة، وسبب إسالمه يرد يف مالك اجلين إن شاء اهللا تعاىل، رواه عنه ابن عباس

  .أخرجه الثالثة
  .بضم القاف، وآخره باء موحدة: قليب

  ؟

  باب اخلاء والزاي

  ؟

  خزاعي بن أسود

وقد تقدم . أسود بن خزاعي األسلمي، حليف األنصار، كان ممن سار إىل قتل أيب رافع: وقيل. د خزاعي بن أسود
  .يف األسود

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  ؟؟

  .خزاعي بن عبد هنم

بن ربيعة بن عداء، ويقال عدي بن ثعلبة بن ذؤيب بن سعد بن عدي  س خزاعي بن عبد هنم بن عفيف بن سحيم
هنم، فكسر الصنم، : بن عثمان بن عمرو املزين، وهو عم عبد اهللا بن مغفل املزين، كان حيجب صنماً ملزينة امسه

  :الطويل: وحلق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم وهو يقول
  .الذي كنت افعلعترية نسك ك... ذهبت إىل هنم ألذبح عنده 

  أهذا إله أبكم ليس يعقل؟... فقلت لنفسي حني راجعت حزمها 
  .إله السماء املاجد املتفضل... أبيت، فديين اليوم دين حممد 

بالل بن احلارث، وعبد : فبايع النيب صلى اهللا عليه وسلم وبايعه على مزينة، وقدم من قومه معه عشرة رهط منهم
النعمان بن مقرن، وبشر بن احملتفر، وأسلمت مزينة، ودفع رسول اهللا صلى اهللا عليه اهللا بن درة، وأبو أمساء، و

  .وسلم إليه لواءهم يوم الفتح، وكانوا ألف رجل، وكان على قبض مغامن النيب صلى اهللا عليه وسلم



  .أخرجه أبو موسى
  ؟؟

  .خزامة بن يعمر

هن أيب خزامة بن زيد : ة بن يعمر، عن أبيه، وقيلخزام: اختلف على الزهري فيه، فقيل. س خزامة بن يعمر الليثي
قاله حممد بن عبد اهللا البياضي، عن طلحة بن حيىي، عن يونس، وقيل غري ذلك، وقد ذكر يف . بن احلارث، عن أبيه

  .احلارث بن سعد
  .أخرجه أبو موسى

  ؟؟

  .خزرج أبو احلارث

احلارث أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم، ونظر د ع، خزرج، أبو احلارث، جمهول، يف حديثه نظر، روى عنه ابنه 
، فقال ملك " يا ملك الكوت، ارفق بصاحيب فإنه مؤمن : " إىل ملك املوت عند رأس رجل من األنصار، فقال

  .وذكر حديثاً طويالً. يا حممد، طب نفساً، وقر عيناً فإين بكل مؤمن رفيق: املوت
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

حدثنا إسحاق : بن حممود بن سعد الثقفي إجازة بإسناده إىل أيب بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك، قال وأخربنا حيىي
بن إبراهيم أبو يعقوب القلوسي، أخربنا إمساعيل بن أبان األزدي، أخربنا عمرو بن أيب عمرو، عن جعفر بن حممد، 

  .وذكره حنوه" سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه مسع ر: مسعت احلارث ابن اخلزرج حيدث عن أبيه: " عن أبيه، قال
  ؟؟

  .خزمية بن أوس

من بين النجار، وهو أخو مسعود بن أوس األنصاري، ذكره ابن فليح، . ب س، خزمية بن أوس بن يزيد بن أصرم
خزمية بن : أنه شهد بدراً، وقال سلمة عن حممد بن إسحاق، فيمن قتل يوم اجلسر: عن موسى بن عقبة، عن الزهري

  .وس بن خزميةأ
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى خمتصراً

  ؟؟

  .خزمية بن ثابت األنصاري

ب د ع، خزمية بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غيان بن عامر بن خطمة ابن جشم بن مالك بن 
وهو ذو . مارةاألوس، األنصاري األوسي، مث من بين خطمة، وأمه كبشة بنت أوس من بين ساعدة، يكىن أبا ع

الشهادتني، جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهادته بشهادة رجلني، وكان هو وعمري بن عدي بن خرشة 
  .يكسران أصنام بين خطمة



وشهد بدراً وما بعدمها من املشاهد كلها، وكانت راية بين خطمة بيده يوم الفتح، وشهد مع علي رضي اهللا عنه 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، فلما قتل عمار بن ياسر بصفني قال خزميةاجلمل وصفني ومل يقتل فيهما

  .مث سل سيفه وقاتل حىت قتل، وكانت صفني سنة سبع وثالثني، قاله أبو عمر" . تقتل عماراً الفئة الباغية : " يقول
ون أنه شهد أحداً، وشهد املشاهد وأهل املغازي ال يثبت: شهد أحداً، ذكره ابن القادح، قال: وقال أبو أمحد احلاكم

  .بعدها، واهللا أعلم
روى عنه ابنه عمارة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اشترى فرساً من سواء بن قيس احملاريب فحجده سواء، فشهد 

ما محلك على الشهادة ومل : " خزمية بن ثابت للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
صدقتك مبا جئت به، وعلمت أنك ال تقول إال حقاً، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ؟ قال" ن معنا حاضراً تك

  " .من شهد له خزمية أو عليه فحسبه : " وسلم
أخربنا أمحد بن عثمان بن أيب علي بن مهدي قراءة عليه وأنا أمسع، واحلسني بن يوحن بن أبويه بن النعمان اليمين 

حدثنا أبو القاسم إمساعيل بن أيب احلسن علي بن احلسني احلمامي النيسابوري، أخربنا األديب : اً، قاالالباوري إذن
أبو مسلم حممد بن علي بن حممد بن احلسني بن مهريز النحوي، أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن عاصم بن 

عيسى بن محدان البسطامي الطائي، أخربنا زاذان، أخربنا مأمون بن هارون بن طوسي، حدثنا أبو علي احلسني بن 
: عبد اهللا بن منري، أخربنا هشام بن عروة، حدثتين عمرة بنت خزمية، عن عمارة بن خزمية، عن أبيه خزمية بن ثابت

  " .ثالثة أحجار ليس فيها رجيع : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن االستطابة، فقال
أنه رأى فيما يرى النائم أنه سجد على جبهة النيب صلى اهللا عليه وسلم، : عن أبيه وروى الزهري، عن ابن خزمية،

  .، فسجد على جبهة النيب صلى اهللا عليه وسلم" صدق رؤياك : " فاضطجع له النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال
: ني املهملة وبالنونني، وقيلبفتح الع: بفتح الغني املعجمة وتشديد الياء حتتها نقطتان، وآخره نون، وقيل: قيل: غيان

  .بكسر العني املهملة والنونني، واهللا أعلم
  .أخرجه الثالثة

  ؟

  .خزمية بن ثابت

  .خزمية بن حكيم: س خزمية بن ثابت، وليس باألنصاري، وقيل
أخربنا  أخربنا أبو موسى حممد بن عمر بن أيب عيسى املديين إذناً، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم احلافظ،

سليمان بن أمحد، حدثنا حممد بن يعقوب اخلطيب، أخربنا حممد بن عبد الرمحن بن عبد الصمد السلمي يكىن أبا 
أن خزمية بن : بكر، حدثنا أبو عمران احلراين يوسف بن يعقوب، أخربنا ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد اهللا

يا : لنيب صلى اهللا عليه وسلم كان معه يف تلك العري، فقالثابت، وليس باألنصاري، كان يف عري خلدجية، وأن ا
حممد، إين أرى فيك خصاالً وأشهد أنك النيب الذي خيرج من هتامة، وقد آمنت بك، فإذا مسعت خبروجك أتيتك، 
" : فأبطأ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت كان يوم فتح مكة أتاه، فلما رآه النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

يا رسول اهللا، ما منعين أن أكون أول من أتاك، وأنا مؤمن بك غري منكر لبعثك وال : قال" مرحباً باملهاجر األول 
  .وذكر حديثاً طويالً. ناكث لعهدك وآمنت بالقرآن وكفرت بالوثن، إال أنه أصابتنا بعدك سنوات شداد متواليات

: بن حكيم، عن ابن جريج، عن الزهري مرسالً، وقالرواه أبو معشر، وعبيد : أخرجه أبو موسى هكذا، وقال



  .خزمية بن حكيم السلمي، مث البهري
  .وروى عن منصور بن املعتمر، عن قبيصة عن خزمية بن حكيم

  ؟

  .خزمية بن جزي السلمي

  .له صحبة، سكن البصرة روى عنه أخوه حبان بن جزي. ب د ع، خزمية بن جزي السلمي

حدثنا هناد، أخربنا : بن علي وغري واحد بإسنادهم إىل حممد بن عيسى، السلمي، قال أخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا
: أبو معاوية، عن إمساعيل بن مسلم، عن عبد الكرمي بن أيب أمية، عن حبان بن جزي، عن أخيه خزمية بن جزي، قال

وسألته عن أكل الذئب، : ؟ قال" ويأكل الضبع أحد : " سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكل الضبع قال
  .؟" ويأكل الذئب أحد فيه خري : " فقال

  .وعبد الكرمي بن أيب أمية هو عبد الكرمي بن قيس، وهو ابن أيب املخارق: قال الترمذي
  .فيه نظر: أخرجه الثالثة، قال أبو عمر

قال عبد : قال ابن ماكوال بكسر اجليم،: قاله الدارقطين وابن ماكوال: بكسر احلاء، والباء املوحدة، وجزي: حبان
  .جزي بفتح اجليم، وجزء، يعين باهلمز: الغين فيه يقال

  ؟

  .خزمية بن جزي

ب خزمية بن حزي بن شهاب العبدي، من عبد القيس، يعد يف أهل البصرة، روي عنه حديث واحد يف الضب، 
  .خمتلف فيإسناده ومتنه

  .أخرجه أبو عمر كذا خمتصراً
يم حديث الضب يف خزمية بن جزي السلمي، وذكر االختالف، ومل يذكره أبوه أبو عمر وقد ذكر ابن منده وأبو نع

  .هناك، وإمنا ذكره ها هنا، وما أقرب قوهلما من الصواب، واهللا أعلم
  ؟

  .خزمية بن جهم

كان ممن محل النجاشي يف السفينة مع عمرو بن أمية، ذكره ابن أيب . ب خزمية بن جهم بن عبد قيس بن عبد مشس
جهم بن قيس بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي : مت عن أبيه، ونسبه الزبري، فقالحا

  .القرشي العبدري، هاجر إىل أرض احلبشة مع أبيه جهم وأخيه عمرو
  .أخرجه أبو عمر

  ؟

  .خزمية بن احلارث



  .حديثه عند ابن هليعة، عن يزيد، عنه روى عنه يزيد بن أيب حبيب،. من أهل مصر، له صحبة. ب خزمية بن احلارث
  .أخرجه أبو عمر

  ؟

  .خزمية بن حكيم

خرج مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف جتارة حنو . د ع، خزمية بن حكيم السلمي البهزي، صهر خدجية بنت خويلد
خلزاعي، بصرى، روى حديثه الوجيه بن النعمان، عن أبيه، عن جده الوجيه، عن منصور، عن قبيصة بن إسحاق ا

هبذا أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وهو الذي تقدم ذكره يف ترمجة خزمية بن ثابت الذي أخرجه . عن خزمية بن حكيم
  .أبو موسى

  ؟

  .خزمية بن خزمة

ب خزمية بن خزمة بن عدي بن أيب بن غنم، وهو قوقل بن عوف بن غنم بن عوف بن اخلزرج من القواقلة، شهد 
  .اهدأحداً، وما بعدها من املش

  .أخرجه أبو عمر
  .بفتح اخلاء والزاي: خزمة

  ؟

  .خزمية بن عاصم

س خزمية بن عاصم بن قطن بن عبد اهللا بن عبادة بن سعد بن عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أد 
  .عكل، باسم أمة حضنتهم: يقال لولد سعد واحلارث وجشم وعلي بين عوف بن وائل. بن طاخبة العكلي

ة على النيب صلى اهللا عليه وسلم بإسالم قومه، فمسح النيب صلى اهللا عليه وسلم وجهه فما زال جديداً وفد خزمي
  .حىت مات وكتب له كتاباً يوصي به من ويل األمر بعده، وجعله على صدقات قومه

  .أخرجه أبو موسى ومل ينسبه، ونسبه ابن الكليب
  ؟

  .خزمية بن معمر

  .ي اخلطمي، أبو معمرب د ع، خزمية بن معمر، األنصار
حبط : رمجت امرأة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال الناس: روى عنه حممد بن املنكدر أنه قال

  " .هو كفارة ذنوهبا، وحتشر على ما سوى ذلك : " عملها، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
قال أبو . دنيان، عن املنكدر بن حممد بن املنكدر عن أيب، حنوهورواه عبد اهللا بن نافع الزبريي، ومعن بن عيسى امل



  .ال أعلم روى عنه غري ابن املنكدر، ويف إسناده اضطراب كثري: عمر
  .أخرجه الثالثة

  .باب اخلاء والشني املعجمة والصاد املهملة

  .اخلشخاش بن احلارث

خلشخاش بن جناب بن احلارث بن أخيف، ا: ابن مالك بن احلارث، وقيل: ب د ع، اخلشخاش بن احلارث، وقيل
ويلقب جمفر بن كعب بن العنرب بن عمرو بن متيم التميمي العنربي، وكان من املؤلفني، وكان أحدهم إذا بلغت إبله 

  .ألفاً فقأ عني فحلها وحرمه
  .قيس وعبيد صحبة أيضاً: وفد هو وابنه مالك على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهلما صحبة، والبنيه

حدثين أيب، أخربنا هشيم، أخربنا يونس بن : أخربنا أبو ياسر عبد الوهاب بن أمحد بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال
: " أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومعي ابن يل، فقال: عبيد، عن حصني بن أيب احلر، عن اخلشخاش العنربي قال

أخربنا خمرب، : قال هشيم مرة أخرى: قال أمحد" .  جتين عليه ال جيين عليك وال: " قال. نعم: قلت: ؟ قال" ابنك 
  .عن حصني بن أيب احلر

وروى عمرو بن عون الواسطي، وحيىي احلماين، وسعيد بن سليمان، عن هشيم، عن يونس بن عبيد، عن حصني بن 
امل و غريه، عن هشيم، أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم رواه إمساعيل بن س: أيب احلر، عن اخلشخاش العنربي، قال

  .عن يونس، عن الوليد بن مسلم، عن احلصني، عن اخلشخاش، وهو الصحيح
  .أخرجه الثالثة

بضم اهلمزة : حباب، بضم احلاء املهملة وبالباء املوحدة، واختاره أبو عمر، وأخيف: باجليم والنون، وقيل: جناب
  .خلف، واهللا أعلم: لبفتح اهلمزة وسكون اخلاء، وقي: وفتح اخلاء املعجمة، وقيل

  .اخلشخاش

أخرجه أبو . الذي روى عنه يونس بن زهران، ذكره عبدان باخلاء املعجمة، وقد تقدم باحلاء املهملة. س اخلشخاش
  .موسى خمتصراً

  .خشرم بن احلباب

خشرم بن احلباب بن املنذر بن اجلموح بن زيد بن احلارث بن حرام بن كعب بن عغنم بن سلمة األنصاري 
  .شهد احلديبية وبايع فيها بيعة الرضوان، قاله الكليب. رجي السلمياخلز

  .خصفة



كنت جالساً إىل : جمهول، حديثه عند شعبة، عن يزيد، عن املغرية بن عبد اهللا اجلعفي قال: د خصفة أبو ابن خصفة
صلى اهللا عليه  مسعت رسول اهللا: قال. خصفة أو ابن خصفة: رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يقال له

  " .إن الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب : " وسلم يقول
  .أخرجه الثالثة

  .باب اخلاء والطاء

  .خطاب بن احلارث

أخو حاطب، هاجر إىل . د ع، خطاب بن احلارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحي
اجر إىل أرض احلبشة، ومعه امرأته فكيهة بنت يسار، أرض احلبشة، ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق فيمن ه

  .هلك هناك مسلماً، وله عقب، وقدمت امرأته يف إحدى السفينتني إىل املدينة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم ها هنا

كذا ذكره عبد الغين بن سعيد والدارقطين وابن . حطاب، وهو الصواب: أخرجه أبو عمر يف احلاء املهملة: قلت
  .وكذا كانت العرب تسمي كثرياً األخوين يشتقون اسم أحدمها من اآلخر، واهللا أعلم ماكوال،

  .خطيم

بشر : " ال أدري له صحبة أم ال؟ ذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: س خطيم، ذكره عبدان، وقال
  .تقدم يف حرف احلاء" املشائني 

  .أخرجه أبو موسى

  .باب اخلاء والفاء

  .خفاف بن إمياء

ب د ع، خفاف بن إمياء بن رحضة بن خربة بن خالف بن حارثة بن غفار الغفاري، كان أبوه سيد غفار، وكان هو 
  .إما بين غفار وخطيبهم

روى عنه عبد اهللا بن احلارث، وحنظلة بن علي األسدي، وخالد بن . شهد احلديبية وبايع الرضوان، يعد يف املدنيني
  .ث بن خفاف وغريهمعبد اهللا بن حرملة، وابنه احلار

  .إن للخفاف هذا وألبيه وجلده رحضة صحبة، وكانوا ينزلون غيقة من بالد غفار، ويأتون املدينة كثرياً: يقال
لقد صبأ الليلة : ملا مسع أبو سفيان بإسالم خفاف بن إمياء، قال: روى يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق، قال

  .سيد بين كنانة
حدثنا حيىي بن أيوب، : جاء، وأبو ياسر بن أيب حبة، بإسناديهما إىل مسلم بن احلجاج، قالأخربنا حيىي بن أيب الر

وقتيبة، وابن حجر، أخربنا إمساعيل، أخربنا حممد بن عمرو، أخربنا خالد بن عبد اهللا بن حرملة، أخربنا احلارث بن 
غفار غفر اهللا : " مث رفع رأسه، مث قالركع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : خفاف، عن أبيه خفاف بن إمياء، قال



. مث وقع ساجداً" هلا، وأسلم ساملها اهللا، وعصية عصت اهللا ورسوله، اللهم العن حليان، اللهم العن رعالً وذكوان 
  .فجعلت لعنة الكفار من أجل ذلك: قال خفاف

  .أخرجه الثالثة

  .خفاف بن ندبة

ان بن الشيطان، من بين احلارث بن كعب، وأبوه عمري، ندبة بنت أب: ب س، خفاف بن ندبة، وهي أمه، وهي
وخفاف هذا شاعر . ويكىن أبا خراشة، وهو ابن عمر صخر وخنساء ومعاوية، أوالد عمرو ابن احلارث بن الشريد

  .مشهور بالشعر، وكان أسود حالكاً، وهو أحد أغربة العرب
رياح بن يقظة بن عصية بن خفاف بن امرئ خفاف بن عمري بن احلارث بن عمرو بن الشريد بن : وقال الكليب

  .القيس بن هبشة بن سليم السلمي
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بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

شهد خفاف حنيناً مع رسول : قال األصمعي. وهو ممن ثبت على إسالمه يف الردة، وهو أحد فرسان قيس وشعرائها
شهد الفتح مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه لواء بين سليم، وشهد حنيناً : وقال غريه. اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .والطائف
غزا معاوية بن عمرو بن الشريد، أخو : حدثنا أبو بالل سهم بن أيب العباس بن مرداس السلمي، قال: بو عبيدةقال أ

خنساء، مرة وفزارة، ومعه خفاف بن ندبة، فاعتوره هاشم وزيد ابنا حرملة املريان، فاستطرد له أحدمها، مث وقف 
قتلين اهللا إن رمت حىت أثأر به، فشد على مالك بن  :قتل معاوية قال خفاف: وشد عليه اآلخر فقتله، فلما تنادوا

  :الطويل: محار سيد بين مشخ بن فزارة فقتله وقال
  .فعمداً على عيين تيممت مالكاً... إن تك خيلي قد أصيب صميمها 

  .ألبين جمداً أو ألثأر هالكا... وقفت له علوي وقد خان صحبيت 
  .ين أنا ذلكاتأمل خفافاً إن... أقول له والرمح يأطر متنه 

يا رسول اهللا، : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: له حديث واحد ال أعلم له غريه، قال: قال أبو عمر
يا : " أين تأمرين أن أنزل، على قرشي أو على أنصاري، أم أسلم، أم غفار؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .ك أمر نصرك، وإن احتجت إله رفدك خفاف، ابتغ الرفيق قبل الطريق، فإن عرض ل
  .وبقي إىل أيام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  .يقال ندبة وندبة يعين بالفتح والضم: قال أبو عمر
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  .خفاف بن نضلة

  .طفيلوفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم روى عنه ذابل بن . د ع، خفاف بن نضلة بن عمرو بن هبدلة الثقفي
ذكره بعض املتأخرين، يعين ابن منده، ومل يزد على ما حكيت عنه، : أخرجه ابن منده، وأبو نعيم، وزاد أبو نعيم قال

  .وال تعرف له رواية وال ذكر

  .خفشيش الكندي

 وامسه معدان، وكنيته أبو اخلري، وقد تقدم يف اجليم واحلاء، وهو الذي قال للنيب صلى اهللا. بد ع، خفشيش الكندي
  .؟ احلديث" ألست منا : " عليه وسلم

  .أخرجه الثالثة

  .باب اخلاء والالم

  .خالد األنصاري أبو عبد الرمحن



  .ع س، خالد األنصاري أبو عبد الرمحن
روى احلارث بن أيب أسامة، عن عبد العزيز بن أبان، أخربنا الوليد بن عبد اهللا بن مجيع، عن عبد الرمحن بن خالد، 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم أذن ألم ورقة أن تؤم أهل دارها، وكان هلا مؤذن أن رسول: عن أبيه
أهنا استأذنت النيب صلى : ورواه احلارث أيضاً، عن عبد العزيز، عن الوليد، عن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أم ورقة

  .اهللا عليه وسلم
  .ورواه وكيع عن الوليد، عن جدته وعبد الرمحن بن خالد، عن أم ورقة

  .عبد الرمحن: رواه مجاعة عن الوليد، عن جدته، ومل يذكرواو
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .بضم اجليم: مجيع

  .خالد األنصاري

  .استشهد يوم قريظة. د ع، خالد األنصاري
، أخربنا منصور بن أيب احلسن الطربي بإسناده إىل أيب يعلى أمحد بن علي، حدثنا أبو علي أمحد بن إبراهيم املوصلي

قتل يوم قريظة : أخربنا فرج بن فضالة، عن عبد اخلبري بن قيس بن ثابت بن قيس بن مشاس، عن أبيه، عن جده، قال
قتل : يا أم خالد، قتل خالد، فجاءت وهي متنقبة تسأل عنه، فقيل هلا: رجل من األنصار يدعى خالداً، فقيل ألمه

: ، قالوا" إن له أجر شهيدين : " فذكر ذلك للنيب فقال. يائيإن قتل خالد فلن أرزأ ح: فقالت! خالد وجتيئنا متنقبة
  " .ألن أهل الكتاب قتلوه : " يا رسول اهللا، مل؟ قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  خالد بن رافع بن مالك

  بن العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن

اري اخلزرجي مث الزرقي، وهو أخو رفاعة بن رافع شهد بدراً، يكىن أبا مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج، األنص
  .حيىي

خرجت أنا وأخي خالد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : " روى رفاعة بن حيىي، عن معاذ بن رفاعة، عن أبيه، قال
اللهم لك : فقلتوسلم إىل بدر على بعري أعجف، حىت إذا كنا مبوضع الربيد الذي خلف الروحاء برك بنا بعرينا، 
؟ " ما لكما : " علينا لئن أتينا املدينة لننحرنه، فبينا حنن كذلك إذ مر بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

فأخربناه، فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتوضأ مث بزق يف وضوئه، مث أمرنا ففتحنا له فم البعري، فصب يف 
رأس البكر، مث على عنقه، مث على حاركه مث على سنامه، مث على عجزه، مث جوف البكر من وضوئه، مث صب على 

على ذنبه فأدركنا النيب صلى اهللا عليه وسلم على رأس املنصف، وبكرنا أول الركب، فلما رآنا رسول اهللا صلى اهللا 
احلمد هللا فنحرناه، : ناعليه وسلم ضحك، فمضينا حىت أتينا بدراً، حىت إذا كنا قريباً من وادي بدر برك علينا، فقل

  .وتصدقنا بلحمه



قتل خالد يوم بدر، ومل يقل هذا غريه، وهو شبيه مبا ذكرناه، وقال أبو : أخرجه الثالثة، وقد ذكره ابن الكليب فقال
  .وهذا يدل على أنه عاش بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم. يقولون إنه له رواية: عمر

  .خالد الزرقي

أبو موسى، وروى بإسناده عن عبد اهللا بن دينار، عن خالد بن خالد الزرقي، عن أبيه، أخرجه . س خالد الزرقي
من أخاف أهل املدينة أخافه اهللا عز وجل وعليه لعنة اهللا واملالئكة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  " .والناس أمجعني، ال يقبل اهللا منه صرفاً وال عدالً 
السائب بن خالد، وهو من بين احلارث بن اخلزرج، ويذكر يف : خالد بن السائب، وقيل رواه عطاء بن يسار، عن

  .السائب
: وهذا خالد استدركه أبو موسى على ابن منده، وليس بشيء، فإن هذا قد أخرجه ابن منده، فإن أراد أبو موسى

د هذه الترمجة، وهو املراد وإن مل الزرقي، فقد أخرجه ابن منده، وقد تقدم، وإن أراد خالد بن السائب فهو يأيت بع
املذكور يف هذه الترمجة، " من أخاف أهل املدينة : " يكن زرقياً، ألن ابن منده قد أخرج البن السائب حديث

أنه زرقي، ليس بشيء، واهللا أعلم أو يكون قد اختلفوا يف نسبه كما اختلفوا يف نسب : ويكون قول أيب موسى
  .غريه، ويكون املذكور واحداً

  .خالد بن السائب

ب د ع، خالد بن السائب بن خالد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس بن مالك األغر بن 
روى . ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج األكرب، األنصاري اخلزرجي، مث من بلحارث بن اخلزرج

  .بن حنطبعنه السائب، وعطاء بن يسار، واملطلب بن عبد اهللا 
روى حممد بن عبيد وسليمان بن حرب، عن محاد بن زيد، عن حيىي بن سعيد، عن مسلم بن أيب مرمي، عن عطاء بن 

من أخاف أهل املدينة أخافه اهللا، وعليه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يسار، عن خالد بن السائب، قال
  " . منه صرفاً وال عدالً لعنه اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل اهللا

عن السائب ابن خالد أو خالد بن : ورواه عارم عن محاد بن زيد، عن حيىي، عن مسلم، عن عطاء بن يسار فقال
  .السائب

ويذكر يف السائب إن . عن السائب بن خالد، ومل يشك: ورواه محاد بن سلمة، عن حيىي بن سعيد بإسناده، فقال
  .شاء اهللا تعاىل
شهد بدراً، وابنه السائب بن خالد ويل : خالد بن سويد بن ثعلبة، ونسبه كما ذكرناه، وقال: لكليب فقالوأما ابن ا

  .ومل يذكر يف نسبه السائب ولعله أراد جده، واهللا أعلم. اليمن ملعاوية
  .أخرجه الثالثة

  .خالد بن سويد



ن هذا خالداً جده على قول، وأبو وقد تقدم نسبه يف خالد بن السائب، فإ. ب ع س، خالد بن سويد بن ثعلبة
خالد بن : خالد بن السائب بن خالد بن سويد، والثاين: على قول، وقد جعلهما أبو عمرو وأبو نعيم اثنني، أحدمها

. خالد بن السائب بن ثعلبة: خالد بن سويد، وقيل: وأما أبو أمحد العسكري فإنه جعلهما واحداً، فقال. سويد
  .الد بن السائب بن خالد بن سويد، فإن هذا جده واهللا أعلموعلى ما تقدم النسب يف خ

شهد هذا العقبة وبدراً وأحداً واخلندق، وقتل يوم قريظة، طرحت عليه حجر من أطم من آطامها فشدخته، فقال 
مرأة إن احلجر ألقتهما عليه امرأة امسها بنانة، ا: ، يقولون" إن له أجر شهيدين : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .من قريظة، مث قتلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع بين قريظة ملا قتل من أنبت منهم، ومل يقتل امرأة غريها

جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا : روى املطلب بن عبد اهللا بن حنطب، عن إبراهيم بن خالد بن سويد، عن أبيه، قال
  .يا حممد، كن عجاجاً ثجاجاً: عليه وسلم فقال

  .أخرجه أبو نعيم وأبو عمرو وأبو موسى
قد أخرج أبو نعيم هذه الترمجة، ومل يذكر فيها أنه قتل يوم قريظة، إمنا ذكره أبو عمر، وذكر أبو نعيم ترمجة : قلت

جعل هذا غري ذلك، ومها واحد، إال أنه مل ينسبه هناك . خالد األنصاري، تقدمت، قتل يوم قريظة: أخرى، فقال
وأما ابن منده فأخرج األوىل اليت هي خالد األنصاري، . وأخرج أبو عمر هذه ومل خيرج األوىلونسبه ها هنا، 

وأخرجه أبوموسى على ابن منده، وقد أخرجه ابن منده، إال أنه مل ينسبه، فإن كان يستدرك كل . فخلصا من الوهم
له يف غزوة قريظة أن ابنيه السائب اسم مل ينسبه فليستدرك على أكثر كتابه، فإنه يف النادر ينسب، وقد ظهر بقت

  .وإبراهيم هلما صحبة

  .خالد والد عبد اهللا

روى أبو موسى بإسناده، عن وكيع، عن سفيان بن عيينة، عن ابن عجالن، عن حيىي بن . س خالد، والد عبد اهللا
لم فجلس إليه، فقال أنه دخل املسجد فصلى، مث أتى النيب صلى اهللا عليه وس: عبد اهللا بن خالد، عن أبيه، عن جده

  " .اذهب فصل فإنك مل تصل : " له النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقد اختلف يف هذا اإلسناد، فروى عبد اهللا بن حممد الزهري، عن ابن عيينة، عن ابن عجالن، عن علي بن حيىي بن 

  " .أنه دخل املسجد فصلى : " عبد اهللا بن خالد، عن أبيه، عن جده
ابن عيينة، عن ابن عجالن، عن رجل من األنصار، عن أبيه، عن جده، واحلديث مشهور  وقال عبد اجلبار عن

  .برفاعة بن رافع، واهللا أعلم

  .خالد بن عمرو

ب س، خالد بن عمرو بن اجلموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد 
  .نصاري اخلزرجي السلميبن ساردة بن تزيد بن جشم بن اخلزرج األكرب، األ

وقتل خالد . معاذ، وأبو أمين، ومعوذ، بدراً: شهد خالد وأبوه وأخوته: وقال أبو عمر. شهد بدراً: قال ابن إسحاق
  .إن أبا أمين موىل عمرو بن اجلموح، وليس بابنه، ومل خيتلفوا أن خالداً هذا شهد برداً: يوم أحد شهيداً، وقيل

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى



  .لدة األنصاريخ

  .هو جد عمر بن عبد اهللا بن خلدة. ب خلدة األنصاري الزرقي
روى حديثه إمساعيل بن أويس، عن حيىي بن يزيد بن عبد امللك، عن أبيه، عن عمر بن عبد اهللا بن خلدة، عن أبيه، 

، فجاءه " ناقيت  يا خلدة، ادع يل إنساناً حيلب: " عن جده خلدة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
" يعيش : ؟ قال" ما امسك : " فقال. فجاءه برجل" . اذهب : " حرب، فقال: ؟ قال" ما امسك : " برجل، فقال

  " .احلبها يا يعيش : " قال
  .أخرجه أبو عمر

  .خلف بن مالك

مساه . بح لألصناماملعروف بآىب اللحم، من اإلباء، كان ال يأكل ما ذ. خلف بن مالك بن عبد اهللا بن غفار الغفاري
  .هكذا ابن الكليب

  .خلف والد األسود

روى حممد بن عبد امللك زجنويه، وزهري بن حممد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن حممد . س خلف، والد األسود
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخذ حسناً فقبله، مث : " بن خثيم، عن حممد بن األسود بن خلف، عن أبيه، عن جده

  " .الولد مبخلة جمبنة : " ليهم وقالأقبل ع
عند عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن حممد بن األسود بن خلف، عن أبيه، عن جده، عن : أخرجه أبو موسى، وقال

  .وال أدري كيف هذا اإلسناد. النيب صلى اهللا عليه وسلم غري حديث
، عن حممد بن األسود، عن أبيه، عن النيب ورواه غريه عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خثيم، يعين عبد اهللا

  .وهو الصحيح. صلى اهللا عليه وسلم

  .خليد احلضرمي

حدثنا أمحد بن سيار، أخربنا موسى بن إمساعيل، أخربنا محاد بن سلمة، عن محيد، : قال عبدان. س خليد احلضرمي
خليد من أهل مصر، كان : ل لهأن رجالً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمي قا: عن بكر بن عبد اهللا

  .جيعل الرجال من وراء النساء وجيعل النساء مما يلي اإلمام، يعين يف اجلنائز
انه كان : أخربنا أبو موسى، أخربنا خالد بن احلارث، عن محيد، عن بكر، عن مسلمة بن خملد: وقال عبدان أيضاً
  .أن مسلمة كان يفعل ذلك: محيد، عن بكرحدثنا أبو موسى، أخربنا ابن أيب عدي، عن : يفعل ذلك، وقال
  .أخرجه أبو موسى

  .خليد بن قيس

  .ب س خليد بن قيس بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة، عداده يف أهل بدر



وقال : وذكره ابن شاهني أيضاً قال. خلدة بن قيس موالهم: وقال ابن فليج، عن الزهري: ذكره عبدان، قال
  .خليدة يعين بزيادة هاء: بن عقبة وأبو معشر موسى

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً
. كذا قال موسى وأبو معشر: شهد بدراً، وقال: خليدة بزيادة هاء، ونسبه كما ذكرناه، وقال: وأخرجه أبو عمر

خيتلفوا أنه  خالد بن قيس، ومل: خليد بن قيس ،وقال حممد بن عبد اهللا بن عمارة: وقال حممد بن إسحاق والواقدي
  .شهد بدراً وأحداً

  .خليفة بن بشر

ذكره أبو زكرياء، وأورد له احلديث الذي ذكره أبو عبد اهللا بن منده وغريه يف : قال أبو موسى. س خليفة بن بشر
  .بشر أيب خليفة، وليس فيه ما يدل على أن خلليفة صحبة

  .خليفة أبو سهل

  .ره فيمن امسه حممد، وال تصح له صحبةتقدم ذك. د ع، خليفة أبو سهيل، وهو أبو سوية
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم كذا خمتصراً

  .خليفة بن عدي

  .ب ع س، خليفة بن عدي بن املعلى األنصاري البياضي، نسبه أبو نعيم كذا
  .عدي بن عمرو بن مالك بن عامر بن فهرية بن عامر بن بياضة شهد بدراً وأحداً: وقال ابن الكليب وابن شاهني

  .ساق نسبه عن ابن إسحاق. املعلى هو ابن أمية بن بياضة بن عامر بن زريق: قال عبدانو
  .هو ممن شهد بدراً وأحداً: وقال موسى بن عقبة

وقال عبيد اهللا بن أيب رافع، يف تسمية من شهد مع علي رضي اهللا عنه من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .ريخليفة بن عدي، من بين بياضة، بد: وسلم

  .ويرد يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل. عليفة بالعني: أخرجه أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى، وقال فيه

  .باب اخلاء وامليم

  .مخام بن احلارث

: روى جمالد بن اخلمخام، واسم اخلمخام مالك بن احلارث بن خالد األسود، قال. س مخخام بن احلارث البكري
ى اهللا عليه وسلم يف وفد بكر بن وائل، مع أربعة من سدوس، أحدهم بشري بن هاجر أيب اخلمخام إىل النيب صل

شهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حنيناً، . اخلصاصية، وفرات بن حيان، وعبد اهللا بن األسود، ويزيد بن ظبيان
ن ظبيان أحداً يقرأ وكتب معه كتاباً إىل عشريته بكر بن وائل، وهم قوم باليمامة من أسلم فيهم، ومل جيد يزيد ب



  .بنو القارئ: الكتاب إال رجالً من بين ضبيعة من ربيعة، فهم يقال هلم
  .أخرجه أبو موسى

  .مخيصة بن أبان

: هو الذي نعى النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل عمان، قدم عليهم بذلك من املدينة، فقال. مخيصة بن أبان احلداين
صلى اهللا عليه وسلم، وأخربكم أن الناس يغلون غليان القدور، يف كالم  يا أهل عمان، أنعي إليكم رسول اهللا

  .طويل

  .باب اخلاء والنون

  .خنافر بن التوأم

كان كاهناً من كهان محري، مث أسلم على يد معاذ بن جبل باليمن، وله خرب حسن من . ب خنافر بن التوأم احلمريي
  .إال به أعالم النبوة، إال أن يف إسناده مقاالً، وال يعرف

  .أخرجه أبو عمر

  .خنيس بن حذافة

ب د ع، خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن معب ابن لؤي، القرشي 
  .السهمي، هو أخو عبد اهللا بن حذافة

بأحد كان من السابقني إىل اإلسالم، وهاجر إىل أرض احلبشة، وعاد غلى املدينة، فشهد بدراً وأحداً، وأصابه 
جراحة فمات منها، وكان زوج حفصية بنت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما 

  .تويف تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  .خنيس بن خالد

بن عمرو خنيس بن خالد، وهو األشعر بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حرام بن حبشية بن سلول بن كعب 
وغريمها . يكىن أبا صخر، هكذا قال فيه إبراهيم بن سعد وسلمة مجيعاً، عن ابن إسحاق، باخلاء املنقوطة. اخلزاعي
حبيش وهو األشعر بن خالد بن : وقيل يف نسبه. حبيش باحلاء املهملة والشني املعجمة، وقد ذكرناه يف احلاء: يقول

  .الكليب، وهكذا نسبه أبو عمر يف حبيشحليف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم، قاله ابن 
وقتل يوم الفتح هو وكرز بن جابر، وكانا مع خالد بن الوليد، فضال عن الطريق فقتال مجيعاً، وملا قتل جيش جعله 

  :الرجز: كرز بني رجليه، مث قاتل وهو يرجتز، ويقول
  .نقية الوجه نقية الصدر... قد علمت صفراء من بين فهر 



  .أيب صخرألضربن اليوم عن 
  .وكان حبيش يكىن أبا صخر

  .خنيس بن أيب السائب

د س خنيس بن أيب السائب بن عبادة بن مالك بن أصلع بن عبسة بن حريش بن جحجىب من بين كلفة بن عوف 
  .بن عوف بن عمرو بن عوف األنصاري األوسي

  .يب صلى اهللا عليه وسلم خنيساًشهد بيعة الرضوان واملشاهد بعدها، وحضر فتح العراق، وكان فارساً، ومساه الن
  .ذكره أبو زكريا، يعين ابن منده، ومل ينسبه إىل أحد: أخرجه احلافظ أبو موسى وقال

  خنيس الغفاري

خرجنا نع رسول اهللا صلى اهللا : وقيل أبو خنيس، روى عنه إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب ربيعة، قال
أصابنا اجلوع، فأذن لنا يف الظهر أن نأكله، : ا كنا بعسفان جاءه أصحابه فقالواحىت إذ. عليه وسلم يف غزوة هتامة

  .وذكر احلديث
  .املشهور أبو خنيس، وخنيس وهم: أخرجه هكذا ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  .باب اخلاء والواو والياء

  .خوات بن جبري

ن ثعلبة بن عمرو بن عوف ابن مالك بن األوس، ب د ع، خوات بن جبري بن أمية بن امرئ القيس، وهو الربك ب
  .أبو صاحل: األنصاري األوسي، يكىن أبا عبد اهللا، وقيل

شهد بدراً هو وأخوه عبد اهللا بن جبري يف قول بعضهم، وقال . وكان أحد فرسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إىل بدر، فلما بلغ الصفراء أصاب ساقه  خرج خوات بن جبري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: موسى بن عقبة

  .حجر فرجع، فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمه
مل يشهد خوات بدراً، ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضرب له بسهمه مع أصحاب بدر، : وقال ابن إسحاق

  .ومثله قال ابن الكليب
:  كانت تبيع يف اجلاهلية، وتضرب العرب املثل هبا فتقولوهو صاحب ذات النحيني، وهي امرأة من بين تيم اهللا

  .أشغل من ذات النحيني، والقصة مشهورة فال نطول بذكرها
أخربنا أبو علي . أخربنا أبو موسى: أخربنا أبو موسى إجازة، وأخربنا أمحد بن عثمان بن أيب علي قراءة عليه، قال

بن أمحد بن أيوب، أخربنا اهليثم بن خالد املصيصي، أخربنا داود بن  احلداد، أخربنا أبو نعيم احلافظ، أخربنا سليمان
منصور، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا أبو غسان األهوازي، أخربنا اجلرح بن خملد، أخربنا وهب بن جرير، أخربنا 

. ر الظهراننزلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م: مسعت زيد بن أسلم حيدث أن خوات بن جبري قال: أيب قال
فخرجت من خبائي فإذا أنا بنسوة يتحدثن فأعجبنين، فرجعت فاستخرجت حلة فلبستها، وجئت فجلست : قال



معهن، وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قبة، فلما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ههبته 
ومضى فاتبعته فألقى إيل رداءه، ودخل األراك . يا رسول اهللا، مجل يل شرد فأنا أبتغي له قيداً: واختلطت، وقلت

؟ " أبا عبد اهللا، ما فعل ذلك اجلمل : " فقال. فقضى حاجته وتوضأ، فأقبل واملاء يسيل على صدره من حليته
؟ فلما طال " السالم عليك أبا عبد اهللا، ما فعل شراد ذلك اجلمل : " وارحتلنا، فجعل ال يلحقين يف املسري إال قال

فجاء فصلى . تيت املسجد، فقمت أصلي، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بعض حجرهذلك علي أ
أبا عبد اهللا، طول ما شئت أن تطول، فلست مبنصرف حىت : " فقال. ركعتني، فطولت رجاء أن يذهب ويدعين

فلما انصرفت . واهللا ألعتذرن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وألبرئن صدره: فقلت يف نفسي" . تنصرف 
والذي بعثك باحلق ما شرد ذلك اجلمل منذ : ؟ قلت" السالم عليك أبا عبد اهللا، ما فعل شراد ذلك اجلمل : " قال

  .، ثالثاً، مث مل يعد لشيء مما كان" يرمحك اهللا : " فقال. أسلمت
  " . ما أسكر كثريه فقليله حرام" وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، صالة اخلوف، و 

  .وتويف باملدينة سنة أربعني، وعمره أربع وتسعون سنة، وكان خيضب باحلناء، والكتم
  .أخرجه الثالثة

  .بضم الباء املوحدة وفتح الراء، قاله حممد بن نقطة: الربك

  .خوط األنصاري

عن عبد  قال ابن منده، رواه أبو مسعود، عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن عثمان البيت،. د ع، خوط األنصاري
أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاءا بابن هلما صغري، فخريه النيب : احلميد األنصاري، عن أبيه، عن جده خوط

وغنما هو عبد احلميد بن . هكذا قاله أبو مسعود: فذهب إىل أبيه، قال" اللهم اهده : " صلى اهللا عليه وسلم وقال
  .ورافع الذي أسلم. ألنصاريجعفر بن عبد اهللا بن احلكم بن رافع بن سنان ا

هكذا : غنه أسلم، وقال: قال أبو نعيم ذكر بعض املتأخرين عن شيخ له، عن أيب مسعود، وقال فيه عن جده خوط
قاله أبو مسعود، وهو وهم ظاهر، وغنما هو عبد احلميد بن جعفر بن عبد اهللا بن احلكم بن رافع بن سنان 

  .نان، وليس لذكر خوط ها هنا أصلاألنصاري، وجده الذي أسلم هو رافع بن س

فأي حاجة إىل ذكره على ابن . هذ املأخذ ال وجه له، فإنه قد أعاد ابن منده الذي رده على أيب مسعود ال غري: قلت
  .منده، وقد نبه عليه

  .خوط بن عبد العزى

  .حوط باحلاء املهملة: ويقال. ع د س، خوط بن عبد العزى
أن رفقة من . سناده عن حسني املعلم، عن ابن بريدة، عن خوط بن عبد العزىأورده أبو نعيم ها هنا، وروى بإ

  " .ال تقرب املالئكة رفقة فيها جرس : " مضر مرت، وفيها جرس، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
يف أورده ابن شاهني وأبو نعيم : وقد أخرجه الثالثة يف احلاء املهملة، واستدركه أبو موسى على ابن منده، وقال

  .اخلاء، يعين املعجمة، وأورده أبو عبد اهللا يف احلاء املهملة
  .أخرجه ها هنا أبو نعيم وأبو موسى



  .خويل بن أوس

  .أنه ممن نزل يف قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم مع علي والفضل: ب خويل بن أوس األنصاري، زعم ابن جريج
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .خويل بن أيب خويل

: هكذا قال ابن هشام، ونسبه إىل عجل بن جليم، ويقال. ، هو هو خويل بن أيب خويل العجليب د ع، خويل
قاله ابن إسحاق وغريه، وهو الصواب، وهو حليف بين عدي بن كعب، مث حليف اخلطاب والد عمر، . اجلعفي

  .خويل بن خويل، واألكثر ما تقدم: ومنهم من يقول
 عمرو بن خثيمة بن احلارث بن معاوية بن عوف ابن سعد بن جعفي، خويل بن أيب خويل: ونسبه أبو عمر فقال

خويل وهالل وعبد اهللا بنو أيب خويل بن عمرو بن زهري بن خثيمة بن : وخالفه يف بعض النسب هشام الكليب فقال
أيب محران، وامسه احلارث بن معاوية بن احلارث بن مالك بن عوف بن سعد بن عوف بن حرمي بن جعفي، شهد 

  .راًبد
  .شهد خويل ابن أيب خويل بدراً: قال الواقدي وأبو معشر هو وابنه بدراً ومل يسميا ابنه، وأما حممد بن إسحاق فقال

  .وعبد اهللا: هالل وعبد اهللا، كذا قال: شهد خويل بن أيب خويل بدراً وشهدها مع أخواه: وقال هشام بن الكليب
شاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومات يف خالفة شهد خويل بن أيب خويل بدراً وامل: وقال الطربي

  .عمر
" عليك بالشام : " وخلويل هذا حديث واحد، وهو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له، وذكر له تغري الزمان

.  
  .أخرجه الثالثة: قال

وإمنا الذي شهده أوس بن خويل، . همأنه شهد دفن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو و: وقال ابن منهد وأبو نعيم
  .واهللا أعلم

  .خويل

ب خويل، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه الضحاك بن حممر والد أنيس بن الضحاك، هكذا ذمكره 
  .ابن أيب حامت

  .ال أدري أهو غري هذين أو أحدمها، يعين اللذين تقدم ذكرمها: أخرجه أبو عمر وقال

  .اعيخويلد بن خالد اخلز

أخو أم معبد، وقيل يف نسبه غري ذلك، وقد تقدم، ويذكر يف . ب خويلد بن خالد بن منقذ بن ربيعة اخلزاعي
  .عاتكة

وال أعلم له رواية، وقد روى أخوه خنيس بن خالد، وروى : مل يذكروه يف الصحابة، قال: أخرجه أبو عمر وقال



  .ى اهللا عليه وسلم هبا، وسيذكر خربها إن شاء اهللا تعاىلعن أختهما أم معبد اخلزاعية حديثها يف مرور النيب صل
  .أخرجه أبو عمر

  .خويلد بن خالد اهلذيل

س خويلد بن خالد بن احملرث بن زبيد بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل بن احلارث بن متيم ابن سعد بن هذيل، أبو 
  .وسلم ومل يره، قاله أبو عمر يف الكىنأسلم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه . الشاعر املشهور. ذؤيب اهلذيل

وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه األخنس بن زهري حديثاً، ذكره أبو مسعود، : وقال أبو موسى
  .أخرجه ها هنا أبو موسى، وسيذكر يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل

  .خويلد الضمري

أى أبا سفيان يف عري بدر، رواه إبراهيم بن املنذر د ع، خويلد الضمري، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ور
اخلزامي، عن عبد العزيز بن أيب ثابت، عن عثمان بن سعيد الضمري، عن أبيه، عن خويلد، هبذا أخرجه ابن منده 

  .وأبو نعيم

  .خويلد بن خالد الكناين

ن خزمية، الكناين العرجيي، س خويلد أبو عقرب بن خالد بن جبري بن عمرو بن محاس بن عريج بن بكر بن كنانة ب
وعريج أخو ليث بن بكر بن عبد مناة، وهو جد أيب نوفل بن أيب عمرو بن أيب عقرب، وهم بيت عريج، هلم بقية 

  .أقام مبكة ونزل ولده البصرة. باملدينة
  .أخرجه أبو موسى، وقاله عن ابن شاهني

  .بضم العني وفتح الراء: وعريج. ملةبكسر احلاء امله: ومحاس. بضم الباء املوحدة وفتح اجليم: جبري

  .خويلد بن عمرو السلمي

  .س ع، خويلد بن عمرو األنصاري السلمي، ومن بين سلمة، بدري
بدري من بين . خويلد بن عمرو األنصاري: ذكره حممد بن عبيد اهللا بن أيب رافع، يف تسمية من شهد مع علي

  .سلمة
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .زاعيخويلد بن عمرو اخل

ب د ع، خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية بن احملترش بن عمرو بن مازن بن عدي بن عمرو بن 
  .ربيعة، أبو شريح اخلزاعي

نزل املدينة وأسلم . هانئ، واألكثر خويلد: عمرو بن خويلد، وقيل: كعب بن عمرو، وقيل: اختلف يف امسه، فقيل



  .ة مثان وستني، ويرد ذكره يف الكىن إن شاء اهللا تعاىلقبل الفتح، وتويف باملدينة سن
  .أخرجه الثالثة

  .اخليربي بن النعمان

  :التقارب: وهو الذي نزل على حامت الطائي وهجاه، فأجابه باألبيات اليت يقول فيها. اخليربي بن النعمان الطائي
  .ظلوم العشرية حسادها... أبا اخليربي وأنت امرؤ 
عفي، عن حارثة بن نويرة بن احلارث الطائي، عن جده، عن أبيه، عن اخليربي بن النعمان، روى عمرو بن مشر اجل

جوعاً ألهل أجأ لقد حصن اهللا ! ما ألهل أجأ: " نظر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل جبلنا، وهو أجأ، فقال: قال
، فما فارقنا بعد " جوعاً ألهل أجأ " : ، وأعطيناه السلم، وأدينا إليه الزكاة، فانصرف راضياً، ولكن قال" جبلهم 

  .جوعاً لفالن، مع أنا حنمد اهللا فلم مننع زكاة منذ وقف علينا إىل يومنا هذا: قوله، وإمنا قاله كما تقول العرب
  .ذكره أبو أمحد العسكري

  .خيثمة بن احلارث

والد سعد . اري األوسيب س، خيثمة بن احلارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن غنم األنصاري بن غنم األنص
  .بن خيثمة، يرد ذكره ونسبه عند ابنه، وقتل خيثمة يوم أحد شهيداً، قتله هبرية بن أيب وهب املخزومي

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  .خري

روى مسهر بن عبد امللك . امسه عبد خري: أسلم يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وذهب إليه، وقيل. د ع خري
يا أبا عمارة، أراك حسن اجلسم، كم أتى عليك إىل يومك هذا؟ : قلت له: أبيه، عن عبد خري قالبن سلع، عن 

  " .يا ابن أخي، أيت علي عشرون ومائة سنة : فقال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  باب الدال

  داذويه

وه يف حياة النيب صلى اهللا أحد الثالثة الذين دخلوا على األسود العنسي الذي ادعى النبوة بصنعاء، فقتل: ب داذويه
قيس بن مكشوح، وداذويه، وفريوز الديلمي، وبقي داذويه وفريوز وقيس، فلما تويف النيب صلى : عليه وسلم، وهم

وكاتب مجاعة من أصحاب األسود العنسي يدعوهم إليه، فأتوه . اهللا عليه وسلم ارتد قيس بن املكشوح ثانية
وز وداذويه يستشريمها يف أمر أولئك أصحاب األسود، خديعة منه ومكراً، فخافهم أهل صنعاء، وأتى قيس إىل فري

هذا مقتول كما : فطمأنا إليه، وصنع هلما من الغد ودعامها، فأتاه داذويه فقتله، وأتى إليه فريوز، فسمع امرأة تقول
كتب فريوز فعاد يركض فلقيه جشنس بن شهر، فرجع معه إىل جبال خوالن، وملك قيس صنعاء، و. قتل صاحبه



إىل أيب بكر يستمده فأمده، فلقوا قيساً، فقاتلوه فهزموه، وأسر هو، ومحلوه إىل أيب بكر فوخبه والمه على فعله، 
  .فأنكر، فعفا أبو بكر عنه

  .دارم بن أيب دارم

عليه روى عنه ابنه األشعث بن دارم أن النيب صلى اهللا . يف إسناد حديثه نظر. ب د ع، دارم بن أيب دارم اجلرشي
أنا ومن معي أهل علم ويقني إىل األربعني، : أميت مخس طبقات، كل طبقة أربعون سنة، الطبقة االوىل: " وسلم قال

: أهل التقوى إىل الثمانني، والطبقة الثالثة أهل تواصل وتراحم إىل عشرين ومائة، والطبقة الرابعة: والطبقة الثانية
حفظ امرؤ : إىل املائتني: وقيل" . أهل هرج ومرج : ة، والطبقة اخلامسةأهل تقاطع وتدابر وتظامل إىل الستني ومائ

  .نفسه
وذكر احلديث . دارم التميمي، روى عنه ابنه األشعث: وأخرجه أبو عمر فقال. أخرجه ابن منده وأبو نعيم هكذا

  .خمتصراً

  .داود بن بالل

  .قاله ابن منده وأبو نعيم امسه يسار،: وقيل. ابن أحيحة: وقيل. ب د ع، داود بن بالل بن بليل
  .بالل بن بالل: وقيل: قال أبو نعيم
  .داود بن بالل بن أحيحة بن اجلالح، أبو ليلى، والد عبد الرمحن بن أيب ليلى: وقال أبو عمر

: وأما والد أيب ليلى فقالوا. اسم أيب ليلى يسار بن بليل بن بالل، كان موىل األنصار فدخل فيهم: وقال ابن الكليب
ه داود بن بالل بن أحيحة بن اجلالح بن احلريش بن جحجىب بن عوف بن كلفة بن عوف بن عمرو بن مالك بن امس

  .األوس، األنصاري األوسي

وكان ابنه عبد الرمحن إذا دعى الفقهاء دعي معهم، وإذا دعى األشراف دعي معهم، فهذا يدل على أنه غري موىل، 
  .يف الكىن ويف الياء إن شاء اهللا تعاىل ألن املوايل مل يكونوا أسرافاً، وسيذكر

  .أخرجه الثالثة

  .دحية بن خليفة الكليب

ب د ع، دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن اخلزج بن عامر بن بكر بن عامر األكرب بن 
  .عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة، الكليب

شهد أحداً وما بعدمها، وكان جربيل يأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف . صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
صورته أحياناً، وبعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قيصر رسوالً سنة ست يف اهلدنة فآمن به قيصر وامتنع 

  " .ثبت اهللا ملكه : " م بذلك، فقالعليه بطارقته، فأخرب دحية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  .روى عنه الشعيب، وعبد اهللا بن شداد بن اهلاد، ومنصور الكليب، وخالد بن يزيد بن معاوية

حدثنا قتيبة، أخربنا ابن أيب : أخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا بن علي وغري واحد بإنادهم، عن أيب عيسى الترمذي، قال



أهدى دحية الكليب لرسول :  إسحاق الشيباين، عن الشعيب، عن املغرية، قالزائدة، عن احلسن بن عياش، عن أيب
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم خفني فلبسهما

حدثنا أمحد بن السرح، وأمحد : أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن علي بإسناده عن سليمان بن األشعث قال
هليعة، عن موسى بن جبري أن عبيد اهللا بن عباس حدثه، عن  حدثنا ابن وهب، أخربنا ابن: بن سعيد اهلمداين قاال

  .أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقباطي فأعطاين منها قبطية: خالد بن يزيد بن معاوية، عن دحية الكليب أنه قال
  .أخرجه الثالثة

  .بفتح اخلاء، وسكون الزاي، وبعدها جيم: اخلزج

  .دخان أبو شعبة

  .ال تصلح له رؤية وال صحبة، ويف إسناد حديثه وهم: هلذيلد ع، دخان أبو شعبة ا
روى أبو أمية حممد بن إبراهيم، عن العباس بن الفضل البصري، عن هذيل بن مسعود الباهلي، عن شعبة بن دخان 

إن هذا الشعر سجع من كالم العرب، به يعطى : :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهلذيل، عن أبيه، قال
  " .، وبه يكظم الغيظ، وبه يؤتى القوم يف ناديهم السائل

وروى احلارث بن أيب أسامة، عن العباس بن الفضل، عن هذيل بن مسعود الباهلي، عن حممد بن شعبة بن دخان، 
  .عن رجل من أهل اليمن، عن رجل من هذيل، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، هبذا وهو الصواب

  .نعيمأخرجه ابن منده وأبو 

  .درهم أبو زياد

  .ذكره ابن خزمية يف الصحابة: ع س، درهم أبو زياد
روى حممد بن حيىي القطعي، عن أيب أيوب حيىي بن ميمون القرشي، عن درهم بن زياد بن درهم، عن أبيه، عن 

  " .كاحكم اختضبوا باحلناء فإنه يزيد يف مجالكم وشبابكم ون: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جده، قال
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .درهم أبو معاوية

أن درمها جاء إىل النيب : روى سليمان بن حرب، عن حممد بن طلحة، عن معاوية بن درهم: ع س درهم أبو معاوية
  " .فالزمها : " قال. نعم: ؟ قال" ألك أم : " جئتك أستعينك يف الغزو، قال: صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .نعيم وأبو موسى أخرجه أبو

  .دعامة بن عزيز

وال . نسبه عمرو بن علي. د ع، دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمران بن احلارث السدوسي، والد قتادة
  .تصح له صحبة

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : روى حممد بن جامع العطار، عن عبيس بن ميمون، عن قتادة بن دعامة، عن أبيه، قال



  " .احلمى سجن اهللا يف األرض، وهي حظ املؤمن من النار : " لعليه وسلم يقو
  .عن أنس. عن قتادة: ورواه سليمان الشاذكوين، عن عبيس، فقال. عن أبيه: كذا رواه حممد بن جامع، فقال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .دعثور بن احلارث

  .أورده أبو سعيد النقاش يف الصحابة. س دعثور بن احلارث الغطفاين

روى الواقدي عن حممد بن زياد بن أيب هنيدة، عن زيد بن أيب عتاب، عن عبد اهللا بن رافع ابن خديج، عن أبيه، 
خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوته، يعين غزوة أمنار، فلما مسعت به األعراب حلقت بذرى اجلبال، : قال

سكر به، وذهب حلاجته فأصابه مطر، فبل ثوبه فأجفهما على وانتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ذي أمر فع
انفرد حممد عن أصحابه، وأنت ال جتده : فقالت غطفان لدعثور بن احلارث وكان سيدها وكان شجاعاً. شجرة

فاخذ سيفاً صارماً، مث احندر، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مضطجع ينتظر جفوف ثوبته، فلم . أخلى منه الساعة
من مينعك مين يا حممد؟ فقال رسول اهللا صلى : إال بدعثور بن احلارث واقفاً على رأسه بالسيف، وهو يقوليشعر 

ودفع جربيل عليه السالم يف صدره فوقع السيف من يده، فأخذ رسول اهللا " . اهللا عز وجل : " اهللا عليه وسلم
فقال رسول اهللا صلى اهللا . ال أحد: ؟ قال"  من مينعك مين: " صلى اهللا عليه وسلم السيف، مث قام على رأسه فقال

أنا أحق : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أنت خري مين: فلما وىل قال" . قم فاذهب لشأنك : " عليه وسلم
واهللا ال : فقال! واهللا ما رأينا مثل ما صنعت، وقفت على رأسه بالسيف: مث رجع إىل قومه فقالوا" . بذلك منك 

  .وذكر القصة، مث أسلم دعثور بعد. يه مجعاًأكثر عل
  .كذا أورده: أخرجه أبو موسى وقال

وقد . واملشهور هبذا الفعل غورث بن احلارث، ورمبا تصحف أحدمها من اآلخر، ومل يذكر إسالمه إال يف هذه الرواية
  .ذكره أبو أمحد العسكري كما ذكره أبو سعيد النقاش ومساه دعثوراً، واهللا أعلم

  .بن حنظلةدغفل 

  .نسابة العرب من بين عمرو بن شيبان، وهو سدوسي ذهلي. ب د ع، دغفل بن حنظلة الشيباين
ال : وقال البخاري. ال أرى لدغفل صحبة: خمتلف يف صحبته، قال أمحد بن حنبل. روى عنه احلسن، وابن سريين

  .يعرف لدغفل أنه أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم
ان بن أيب الربكات حممد بن حممد بن مخيس، اخربنا أيب، أخربنا أبو نصر أمحد بن عبد الباقي أخربنا أبو الربيع سليم

بن طوق، أخربنا أبو القاسم نفري بن أمحد املرجي، أخربنا أبو يعلى املوصلي، أخربنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا معاذ، 
  . عليه وسلم، وهو مخس وستني سنةقبض النيب صلى اهللا: حدثين أيب، عن قتادة، عن احلسن، عن دغفل، قال

كان على النصارى صوم شهر رمضان : " وروى قتادة، عن احلسن، عن دغفل، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
مث كان عليهم ملك بعده يأكل اللحم فوجع فاه، . لئن شفاه اهللا ليزيدن عشراً: وكان عليهم ملك، فمرض، فقال

ما ندع من هذه الثالثة األيام أن نزيدها، وجنعل : مث كان بعده ملك، فقال. عة أيامفآىل إن شفاء اهللا ليزيدن سب
  " .ففعل، فصارت مخسني يوماً . صومنا يف الربيع



. وروى عبد اهللا بن بريدة أن معاوية بن أيب سفيان دعا دغفالً، فسأله عن العربية، عن أنساب الناس، وعن النجوم
حفظته بقلب عقول، ولسان سؤول، وإن آفة العلم : من أين حفظت هذا؟ قال يا دغفل،: فإذا رجل عامل، فقال

  .انطلق إىل يزيد فعلمه أنساب الناس والنجوم والعربية: فقال معاوية. النسيان
دغفل بن حنظلة بن يزيد بن عبدة بن عبد اهللا بن ربيعة بن عمرو بن شيبان بن ذهل بن : وقد نسبه الكليب فقال
  .صعب بن علي بن بكر بن وائل ثعلبة بن عكابة بن

  .أخرجه الثالثة
جعلوه شيبانياً، ومىت أطلق هذا النسب فال يراد به إال شيبان بن ثعلبة بن عكابة عم هذا شيبان وولد هذا : قلت

  .ذهليون: شيبان، يقال هلم
ل أخوان، إنه سدوسي من بين عمرو بن شيبان، وسدوس وعمرو ابنه شيبان بن ذه: وقال ابن منده وأبو نعيم

واهللا أعلم، ! فكيف جيتمع أن يكون سدوسياً من بين عمرو، وحنظلة أوه من بين عمرو بن شيبان ال من بين سدوس
  .وأما أبو عمر فجعله سدوسياً ال غري

  .إنه غرق يوم دوالب من فارس، يف قتال اخلوارج: قيل

  .دفة بن إياس

  .شهد بدراً. ب دفة بن إياس بن عمرو األنصاري
وذفة بن إياس بن عمرو بن غنم األنصاري، شهد بدراً وأحداً : بو عمر خمتصراً، وقد ذكر يف حرف الواوأخرجه أ

  .واخلندق وجعلهما اثنني ومها واحد، واهللا أعلم

  .دكني بن سعيد

  .املزين: ويقال. ب د ع دكني بن سعيد اخلشعمي

حدثين أيب، عن وكيع، عن إمساعيل بن : ن أمحد، قالأخربنا أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده إىل عبد اهللا ب
أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحنن : أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن دكني بن سعيد اخلثعمي أنه قال
يا : ، فقال" يا عمر، اذهب فأعطهم : :أربعون وأربعمائة راكب، نسأله الطعام فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

" . قم فأعطهم : " القيظ يف كالم العرب أربعة أشهر قال: اهللا، ما عندي إال ما يقيظين والصبية قال وكيع رسول
فقام عمر وقمنا معه، فصعد بنا إىل غرفة، فأخرج املفتاح من حجرته، : يا رسول اهللا، مسعاً وطاعة، قال: فقال عمر

فأخذ كل رجل منا : قال. شأنكم: الفصيل الرابض، قالفإذا يف الغرفة من التمر شبيه ب: ففتح الباب، قال دكني
  .حاجته ما شاء، مث اتفت وإين ملن آخرهم، فكأنا مل نرزأ منه مترة

  .أخرجه الثالثة

  .دجلة بن قيس



روى حديثه املسيب بن واضح، عن ابن املبارك، عن سليمان التيمي، عن . د ع، دجلة بن قيس، ال تصح له صحبة
أتذكر يوم هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : قال يل احلكم الغفاري: قيس، قال أيب متيمة، عن دجلة بن

  .نعم، وأنا شاهد على ذلك: قلت: الدباء واحلنتم والنقري؟ قال
  .أن رجالً قال للحكم الغفاري، وذكر احلديث: رواه مجاعة ،عن ابن املبارك، عن التيمي، عن أيب متيمة، عن دجلة

  .القطان وغريه عن التيمي، وهو الصوابوكذلك رواه حيىي 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .دليم

ذكره احلسن بن سفيان يف الوحدان من الصحابة، فقال بإسناده عن ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، . ع س، دليم
كة، وأخرب أنه دليم أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن السكر: أنه حدثهم عن رجل يقال له: عن أيب اخلري

  .شراب يصنعه من القمح، فنهاه عنه
  .وهو الصحيح: ديلم: كذا رواه ابن هليعة، ورواه ابن إسحاق، وعبد احلميد بن جعفر، عن يزيد فقاال

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .دهر بن األخرم

والد . بن أفصى األسلميد ع، دهر بن األخرم بن مالك بن أمية بن يقظة بن خزمية بن مالك بن سالمان بن أسلم 
  .وال تعرف له رواية. هلما صحبة، ذكره البخاري يف الصحابة. نصر بن دهر

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  .دوس

موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، له ذكر يف حديث رواه حممد بن سليامن احلراين، عن وحشي بن حرب بن . ع س
أن اجلند قد توجهوا قبل : " يب صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل عثمان وهو مبكةأن الن: وحشي، عن أبيه، وعن جده

مكة، وقد بعثت إليك دوساً موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأمرته أن يتقدم بني يديك باللواء، وبعثت إليك 
  " .خالد بن الوليد ليسري 

  .دوساً رواه صدقة بن خالد، عن وحشي بن حرب بإسناده، ومل يذكر فيه
ال يعرف يف موايل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دوس، وهم فيه بعض : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  !.الناس، فقدر أنه اسم عبد، وإمنا هو اسم قبيلة، فذكره يف مجلة من روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .الدومي بن قيس

. من بين ذهل بن اخلزرج بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرةالدومي، بالدال، هو الدومي بن قيس 
  .وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم فعقد له لواء على من بايعه من كلب

  .ذكره األمري أبو نصر عن مجهرة نسب قضاعة



  .ديلم بن فريوز

وهو فريوز بن يسع بن سعد بن ذي . هامسه فريوز، وديلم لقب ل: وقيل. ب د ع، ديلم بن فريوز احلمريي اجليشاين
جناب بن مسعود بن غن بن شحر بن هوشع بن موهب بن سعد بن جبل بن منران بن احلارث بن حربان، وحربان 

  .هو حبشان بن وائل بن رعني الرعيين
  .بالعني املهملة: ديلم بن هوشع بن سعد بن ذي جناب بن مسعود بن غن، بالغني املعجمة، وقيل: وقيل
ول من وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع معاذ، وشهد فتح مصر، قاله أبو سعيد بن يونس، ونسبه إىل وهو أ
  .رعني

  .روى عنه ابناه الضحاك، وعبد اهللا، وأبو اخلري مرثد بن عبد اهللا، وغريهم
األسود محل ديلم رأسه،  وكان ممن له يف قتل األسود العنسي الكذاب باليمن أثر عظيم، وأنه الذي قتله، وأنه ملا قتل

  .على أيب بكر: وقدم به على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقيل

حدثنا عيسى بن حممد، عن ضمرة، عن : أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي األمني بإسناده، عن أيب داود، قال
: سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلناأتينا إىل ر: حيىي بن أيب عمرو الشيباين، عن عبد اهللا بن الديلمي، عن أبيه، قال
يا رسول اهللا، : فقلنا" . إىل اهللا وإىل رسوله : " يا رسول اهللا، قد علمت من حنن؟ وإىل أين حنن؟ فإىل من حنن؟ قال

انبذوه على غدائكم، واشربوه : " وما نصنع بالزبيب؟ قال: قال" . زببوها : " إن لنا أعناباً فماذا نصنع هبا؟ قال
وانبذوه يف الشنان وال تنبذوه يف القلل، فإنه إن . وانبذوه على عشائكم، واشربوه على غدائكم. ائكمعلى عش

  " .تأخر عصريه صار خالً 
  .وقد روي عن فريوز الديلمي، حنوه

أسلمت وعندي أختان، فأتيت النيب صلى اهللا عليه : وروى أبو اخلري، عن أيب خراش الرعيين، عن الديلمي قال
  " .طلق إحدامها : " وسلم فقال

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم هكذا
: ديلم بن فريوز، ويقال: ديلم احلمريي اجليشاين، وهو ديلم بن أيب ديلم، ويقال: وأخرجه أبو عمر خمتصراً فقال

ديلم بن اهلوشع، وهو من ولد محري بن سبأ، له صحبة، سكن مصر، مل يرو عنه غري حديث واحد يف األشربة، رواه 
  .نه املصريونع

حدثنا هناد، عن عبدة، عن : أخربنا عبد الوهاب بن علي بن علي الصويف بإسناده عن أيب داود السجستاين، قال
سألت النيب صلى : حممد بن إسحاق، عن يزيد بن أيب حبيب، عن مرثد بن عبد اهللا اليزين، عن ديلم احلمريي، قال

باردة، نعاجل فيها عمالً شديداً، وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح  يا رسول اهللا، إنا بأرض: اهللا عليه وسلم فقلت
فإن الناس : قلت" . فاجتنبوه : " قال. نعم: ؟ قلت" هل يسكر : " قال. نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بالدنا

  " .فإن مل يتركوه فقالوهم : " غري تاركيه، قال
  .انتهى كالمه. س بشيءوقيل، إن ديلم بن اهلوشع غري ديلم احلمريي، ولي

حبل، بضم احلاء املهملة وتسكني الباء : وقيل. هو باجليم املضمومة، وبالباء املوحدة الساكنة: جبل، قيل: قلت
  .املوحدة

  .وهوشع، قاله البخاري بالشني املعجمة، وقال أبو زرعة، بالسني املهملة



ليس بشيء، إمنا قتله فريوز الديلمي، وهو من األبناء إنه هو الذي قتل األسود الكذاب، ف: وقول ابن منده وأيب نعيم
وملا قتل الكذاب األسود أتى اخلرب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من السماء وهو مريض . الفرس وليس من العرب

عليه  مرض املوت صلى اهللا عليه وسلم، فأخرب الناس بقتله، وأتت البشارة إىل املدينة بقتله، بعد وفاة النيب صلى اهللا
  .وسلم وكانت أول بشارة أتت أبا بكر رضي اهللا عنه

  .الديلمي

امسه فريوز، ورمبا يرد يف احلديث : أورده أصحابنا، وهو ديلم املشهور، وقيل: س الديلمي، أخرجه أبو موسى، وقال
  .هكذا

  .تقدمهذا لفظ أيب موسى، وليس له فيه استدراك، فإن ابن منده قد ذكره هكذا أيضاً يف ديلم، وقد 

  .دينار األنصاري

  .امسه قيس اخلطمي: ديناراً، وقال غريه: مساه حيىي بن معن. جد عدي بن ثابت بن دينار. ب د ع، دينار األنصاري
القيء، : " روى حديثه عدي بن ثابت بن دينار، عن أبيه، عن جده دينار، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم انه قال

  " .يض، والتثاؤب يف الصالة من الشيطان والرعاف، والعطاس، والنعاس، واحل
  .املستحاضة تدع الصالة أيام أقرائها مث تغتسل، وتتوضأ لكل صالة وتصوم وتصلي: وباإلسناد

  .يف حديثه يف املستحاضة يضعفونه، وحديثه يف القيء والرعاف ال يصح إسناده: أخرجه الثالثة وقال أبو عمر

  .دينار والد عمرو

  .أورده عبدان يف الصحابة، ومل يورد له شيئاً: قال أبو موسى. بن دينارس دينار والد عمرو 

  باب الذال

  .ذابل بن طفيل

أن النيب صلى اهللا : أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم روت حديثه مجعة ابنته. د ع، ذابل بن طفيل بن عمرو السدوسي
  .ي يف حديث طويلعليه وسلم قعد يف مسجده، فقدم عليه خفاف بن نضلة بن هبدلة الثقف

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .ذباب بن احلارث

ذكره ابن . س ذباب بن احلارث بن عمرو بن معاوية بن احلارث بن ربيعة بن بالل بن أنس اهللا بن سعد العشرية
  .شاهني يف الصحابة، وذكره أبو عبد اهللا بن منده يف دالئل النبوة



كان لسعد العشرية : أيب خيثمة عبد الرمحن بن أيب سربة اجلعفي قال روى حيىي بن هانئ بن عروة املرادي، عن
: ابن رقبية، وقيل: فراص، يعظمونه، وكان سادنه رجالً من أنس اهللا بن سعد العشرية، يقال له: صنم، يقال له

أو رقشة  فحدثين ذباب بن احلارث، رجل من أنس اهللا، قال كان البن رقبية،: قال عبد الرمحن بن أيب سربة. وقشة
يا ذباب، يا : على اختالف الروايتني رئي من اجلن خيربه مبا يكون، فأتاه ذات يوم فأخربه بشيء، فنظر إيل فقال

ال أدري، كذا : ما هذا؟ قال: فقلت له. ذباب، امسع العجب العجاب، بعث حممد بالكتاب، يدعو مبكة فال جياب
هللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلمت وثرت إىل الصنم فكسرته، فلم يكن إال قليل حىت مسعت مبخرج رسول ا. قيل يل

  :الطويل: وقال ذباب يف ذلك. مث أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلمت
  .وخلفت قراصاً بدار هوان... تبعت رسول اهللا إذ جاء باهلدى 

  .كأن مل يكن والدهر ذو حدثان... شددت عليه شدةً فكسرته 
  .دهأخرجه أبو موسى على ابن من

  .ذرع أبو طلحة

  .قد اختلف يف صحبته: ذكره الطرباين، وقال. س ذرع أبو طلحة اخلوالين
تكون جنود : " قال رسول اهللا: روى محاد بن سلمة، عن أيب سنان عيسى، عن أيب طلحة اخلوالين، وامسه ذرع، قال

  " .أربعة، فعليكم بالشام، فإن اهللا عز وجل، قد تكفل يل بالشام 
  .أبو طلحة اخلوالين ممن ال يعرف امسه، وهو تابعي، يروي عن عمري بن سعد: د احلاكمقال أبو أمح

  .أخرجه أبو موسى

  .ذفاقة

ومل . وقد ذكرناه يف ثعلبة بن عبد الرمحن. له يف ذكر حديث ثعلبة بن عبد الرمحن يقتضي أن هلما صحبة. ذفاقة
  .يذكروه

  .ذكوان

يثه عند عبد الرزاق، عن عمر بن حوشب، عن إمساعيل بن أمية، عن موىل بين أمية، حد. طهمان: وقيل. ب ذكوان
  .وذكر احلديث مرفوعاً. ذكوان أو طهمان فعتق بعضه: كان لنا غالم يقال له: جده، قال

يا : وأظنه الذي روى عنه حبيب بن أيب ثابت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاءه رجل فقال: قال أبو عمر
  " .لك أجران، أجر السر، وأجر العالنية : " قال. ل العمل فيطلع عليه فيعجبينرسول اهللا، إين ألعم

  .أخرجه أبو عمر

  .ذكوان موىل رسول اهللا

روى عطاء بن السائب . مهران: وقيل. طهمان: موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقيل. ب د س، ذكوان
حدثين : ا، من ولد علي بن أيب طالب؟ فأتيتها، فقالتأال أدلك على امرأة من: أتيت أبا جعفر بشيء، فقال: قال



يا : " موىل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقال له ذكوان، أو طهمان، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .ذكوان، إن الصدقة ال حتل يل وال ألهل بييت، وإن موىل القوم من انفسهم 

  .ىأخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موس

  .ذكوان بن عبد قيس

يكىن أبا . مث الزرقي. ب د ع، ذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن خملد بن عامر بن زريق، األنصاري اخلزرجي
  .السبع، ويذكر يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل

: يقال لهشهد العقبة األوىل والثانية، مث خرج من املدينة مهاجراً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو مبكة، فكان 
فشد علي بن أيب . وشهد بدراً، وقتل يوم أحد شهيداً، قتله أبو احلكم بن األخنس بن شريق. انصاري مهاجري

  .طالب على أيب احلكم، وهو فارس، فضرب رجله بالسيف، فقطعها من نصق الفخذ، مث ذفف عليه
خرج أسعد بن زرارة : نصاري، قالوقال الواقدي، عن عبد الرمحن بن عبد العزيز، عن خبيب بن عبد الرمحن األ

فسمعا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتياه، فعرض . وذكوان بن عبد قيس إىل مكة يتنافران إىل عتبة بن ربيعة
عليهما اإلسالم، وقرأ عليهما القرآن، فأسلما ومل يقربا عتبة، مث رجعا إىل املدينة، فكانا أول من قدم باإلسالم إىل 

  .املدينة
  .ه الثالثةأخرج

  .ذكوان بن يامني

  .ذكوان بن يامني بن عمري بن كعب النضريي، من بين النضري
جئنا : ما يبكيكما، فقاال: لقي ابن يامني بن عمري أبا ليلى وعبد اهللا بن مغفل املزين باكيني، فقال: قال ابن إسحاق

وليس عندنا ما نقوى به على اخلروج معه،  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نستحمله، فلم جند عنده ما حيملنا عليه،
  .وذلك يف غزوة تبوك، فأعطامها ناضحاً وزودمها متراً كثرياً

  .ال يعني على اجلهاد إال مسلم، إن شاء اهللا تعاىل: ذكره أبو علي، وقال

  .ذكوان موىل األنصار

  .ذكوان، موىل األنصار

حدثنا جعفر بن مهران : بإسناده إىل أيب يعلى املوصلي، قالأخربنا املنصور بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا الفقيه 
السباك، أخربنا عبد األعلى، أخربنا حممد بن إسحاق، عن حرام بن عثمان، عن حممود بن عبد الرمحن بن عمرو بن 

تت منا ابتعنا بقرة يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنشترك عليها، فانفل: اجلموح، عن جابر بن عبد اهللا قال
ذكوان بسيف يف يده، وهي جتول فضرهبا بالسيف يف أصل عنقها، : وامتنعت علينا، فعرض هلا موىل لنا يقال له

فخرقها بالسيف وقعت، فلم ندرك ذكاهتا، فخرجت أنا وعبد اهللا بن ثابت بن اجلذع، فلقينا رسول اهللا صلى اهللا 
  " .من هذه البهائم فاحبسوه مبا حتبسون به الوحش كلوا، إذا فاتكم : " فذكرناله شأهنا فقال. عليه وسلم



  .ذهنب بن قرضم

. س ذهنب بن قرضم بن العجيل بن قثاث بن قمومي بن نقلل بن العيدي بن اآلمري، املهري، من مهرة بن حيدان
 وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم فكان يكرمه لبعد مسافته، ألنه قدم من أرض الشحر، فلما أراد االنصراف

  .محله، وكتب له كتاباً، فهو عندهم
  .أخرجه أبو موسى

وهو بكسر . قباث بفتح القاف والباء: وهو بالفاء، وقال. قرضم بالقاف: قال الدارقطين: قال األمري ابن ماكوال
  .هذا آخر كالم أيب موسى. بقلل: ندغي، ويف موضع بدل نقلل: القاف، وهو يف موضع بدل اآلمري

فهو . فولد اآلمري بن مهرة ندغي: فليس بشيء، فإن ابن الكليب وابن حبيب قاال: ري ندغيبدل اآلم: قوله: قلت
  .ابنه

وقد ذكره على الصحة يف : العجيل، يعين بدل العجيل ،وهو خطأ، قال: قال الدارقطين ها هنا: قال ابن ماكوال
  .باب الذال
  .وبالثاءين املثلثتني. بفتح القاف: وقثاث

  .ذو األذنني

  " .يا ذا األذنني : " ذكره عبدان، وهو أنس بن مالك، قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ذننيس ذو األ
أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً، وهذا ليس بشيء فإن أنس مل يكن يعرف هبذا، وإمنا مازحه به النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم، وليس باسم له وال لقب

  .ذو األصابع التميمي

  .سكن البيت املقدس. اخلزاعي: ويقال. صابع التميميب د ع، ذو األ
حدثين أبو صاحل احلكم بن موسى، : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، قال

نا يا رسول اهللا، إن ابتلي: قلنا: أخربنا ضمرة بن ربيعة، عن عثمان بن عطاء، عن أيب عمران، عن ذي األصابع، قال
عليك بالبيت املقدس، فلعله ينشأ لك هبا ذرية، يغدون إىل ذلك املسجد ويروحون : " بالبقاء بعدك فأين تأمرنا؟ قال

. "  
  .أخرجه الثالثة

  .ذو البجادين

وإمنا : قال عبدان. ذكره عبدان وغريه، ورمبا يرد يف احلديث هكذا من دون امسه. امسه عبد اهللا. س ذو البجادين
نه حني أراد املسري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطعت له أمه جباداً هلا، وهو كساء، اثنني، قيل له ذلك أل

مات يف عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم، ودفنه ليالً يف غزوة تبوك، ويذكر يف العني . فاتزر بواحد وارتدى باآلخر



  .أمت من هذا، إن شاء اهللا تعاىل
  .أخرجه أبو موسى

  .ذو جدن

كذا قاله . قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اثنان وسبعون رجالً من احلبشة، منهم ذو جدن. ذو جدنع 
  .أبو نعيم

  .ذو دجن بتقدمي الدال، ويرد يف موضعه، إن شاء اهللا تعاىل: وقال ابن منده
  .أخرجه أبو نعيم

  .ذو اجلوشن الضبايب

وقد تقدم ذكره، .أوس بن األعور: اختلف يف امسه فقيل. وشنب د ع، ذو اجلوشن الضبايب، والد مشر بن ذي اجل
شرحبيل بن األعور بن عمرو بن معاوية، وهو الضباب، ابن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة : وقيل امسه

  .ذو اجلوشن ألن صدره كان ناتئاً: وغنما قيل. العامري الكاليب مث الضبايب
  .حسان يرثي هبا أخاه الصميل، ونزل الكوفةوكان شاعراً مطبوعاً حمسناً، وله أشعار 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، أخربنا : أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء الثقفي إجازة بإسناد إىل ابن أيب عاصم، قال
أتيت رسول اهللا صلى : عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي، عن أبيه، عن جده، عن ذي اجلوشن الضبايب قال

. يا حممد، أتيتك بان القرحاء لتتخذه: القرحاء، فقلت: سلم بعد أن فرغ من بدر، بابن فرس يل يقال هلااهللا عليه و
. ما كنت ألقيضه: قلت: قال" . ال حاجة يل فيه، إن أحببت أن أقيضك به املختارة من دروع بدر فعلت : " قال
: " قال. ال: قلت: ؟ قال" كون من أول هذه األمة يا ذا اجلوشن، أال تسلم فت: " مث قال" . فال حاجة يل فيه : " قال
. بلغين: قلت: قال" ! وكيف وقد بلغك مصارعهم : " قال. ألين قد رأيت قومك قد ولعوا بك: قلت: ؟ قال" ومل 
: " مث قال" . لعل إن عشت أن ترى ذلك : " قال. إن تغلب على الكعبة وتقطنها: ؟ قلت" فأىن يهدى بك : " قال

فو اهللا : " قال" . إنه من خري فرسان بين عامر : " فلما أدبرت قال" . حقيبة الرجل فزوده من العجوة  يا بالل، خذ
غلب عليها حممد : ما اخلرب؟ قال: فقلت" . من مكة : " من أين؟ قال: فقلت" . إين بأهلي بالغور إذ أقبل راكب 

  .ة ألقطعنيهاهبلتين أمي؟ لو أسلمت يومئذ مث سألته احلري: قلت: وقطنها قال
  .إن أبا إسحاق مل يسمع منه، وإمنا مسع حديثه من ابنه مشر بن اجلوشن، عنه: وقيل

  .أخرجه الثالثة

  .ذو حوشب

  .كان يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أسلم ومل يره. ذو حوشب
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً يف ترمجة ذي الكالع

  .ذو اخلويصرة التميمي



  .ويصرة التميميذو اخل
: أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن سرايا بن علي، وأبو الفرج الواسطي، ومسمار بن أيب بكر وغريهم قالوا

حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم، حدثنا الوليد، عن األوزاعي، عن : بإسنادهم، عن حممد بن إمساعيل البخاري، قال
بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم ذات يوم : سعيد اخلدري قالالزهري، عن أيب سلمة، والضحاك عن أيب 
فقال " ويلك، ومن يعدل إذا مل أعدل؟ : " فقال. يا رسول اهللا، اعدل: قسماً، فقال ذو اخلويصرة، رجل من بين متيم

هتم، وصيامه إن له أصحاباً حيقر أحدكم صالته مع صال:. ال: " قال. ائذن يل فألضرب عنقه: عمر رضي اهللا عنه
مع صيامهم، ميرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، ينظر إىل نصله فال يوجد فيه شيء، وينظر إىل رصافه فال 

يوجد فيه شيء، وينظر إىل نضيه فال يوجد فيه شيء، مث ينظر إىل قذذه فال يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، 
قال أبو " . دى ثدييه مثل ثدي املرأة، أو مثل البضعة تدردر خيرجون على حني فرقة من الناس، آيتهم رجل إح

أشهد لسمعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأشهد أين كنت مع علي رضي اهللا عنه حني قاتلهم، : سعيد
  .فالتمس يف القتلى، فأيت به على النعت الذي نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

علي الزرزاري إجازة إن مل يكن مساعاً بإسناده، عن أيب إسحاق الثعليب، أخربنا عبد اهللا أخربنا أمحد بن عثمان بن أيب 
بن حامد بن حممد، حدثنا أمحد بن حممد بن احلسني، أخربنا حممد بن حيىي، أخربنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم بينما رسول : الزهري، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب سعيد اخلدري قال
كانت غنائم هوازن يوم حنني إذ جاءه ذو اخلويصرة التميمي، وهو حرقوص بن زهري أصل : قسماً، قال ابن عباس

  .وذكر حنو ما تقدم" ! وحيك ومن عدل إذا مل أعدل : " فقال. أعدل يا رسول اهللا: اخلوارج، فقال
  .واهللا أعلم، وقد تقدم يف حوقوص باقي خربه. حرقوص بن زهري: فقد جعل يف هذه الرواية اسم ذي اخلويصرة

  .غريبة

  .مجع الرصفة، وهي عقب يلوى على مدخل النصل يف السهم: رصافه
ومسي نضياً كأنه جعل نضو لكثرة الربي . هو ما بني الريش والنصل: وقيل. النضي نصل السهم: ونضيه، قيل

  .والنحت، وهذا أوىل
وهذا مثل لسرعة نفوذ السهم فال يوجد . تتحرك، جتيء وتذهب: وتدردر. ريش السهم مجع القذة، وهي: والقذذ

  .فيه شيء من الدم وغريه

  .ذو اخلويصرة اليماين

  .س ذو اخلويصرة اليماين

اطلع ذو اخلويصرة اليماين، وكان رجالً جافياً، على رسول اهللا : روى عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار قال
هذا الرجل الذي بال : " سلم يف املسجد، فلما نظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقبالً قالصلى اهللا عليه و

فقال . أدخلين اهللا تعاىل وإياك اجلنة وال أدخلها غرينا: فلما وقف على النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" . يف املسجد 
قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدخل، فأكشف مث " ! ويلك، احتظرت واسعاً : " النيب صلى اهللا عليه وسلم

فلما . الرجل فبال يف املسجد، فصاح به الناس وعجبوا لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لرجل بال يف املسجد



" يسروا : يا رسول اهللا، بال يف املسجد، قال: مه؟ فقالوا: " فقال. مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم كالم الناس خرج
  .فأمر رجالً ليأيت بسجل من ماء، يعين دلواً، فصبه على مباله" . علموه : " يقول .

  .أخرجه أبو موسى

  .ذو خيوان اهلمداين

  .س ذو خيوان اهلمداين
انطلق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : أسلم عك ذو خيوان، فقيل لعلك: روى الشعيب، عن عامر بن شهر، قال

قبلك ومالك، وكانت له قرية هبا رقيق، فقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه  وسلم، فخذ منه األمان على من
يا رسول اهللا، إن مالك بن مرارة الرهاوي قدم علينا يدعو إىل اإلسالم فأسلمنا، ويل أرض هبا رقيق، : وسلم، فقال

من حممد رسول اهللا لعلك بسم اهللا الرمحن الرحيم، : " فاكتب يل كتاباً، فكتب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .ذي خيوان، إن كان صادقاً يف أرضه وماله ورقيقه، فله األمان وذمة حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  .مالك، وهم، والصواب خالد: وكتب له مالك بن سعيد قال عبدان
  .أخرجه أبو موسى

  .ذو دجن

: ن جده وحشي بن حرب، قالروى وحشي بن إسحاق بن وحشي بن حرب بن وحشي، عن أبيه، ع. د ذو دجن
" . انتسبوا : " قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اثنان وسبعون رجالً من احلبشة، منهم ذو دجن، فقال هلم

  .وصحبوا كلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعدادهم يف احلبشة. فقال ذو مهدم أبياتاً ترد يف امسه إن شاء اهللا تعاىل
  .واهللا أعلم. ومها واحد. وقد تقدم. بتقدمي اجليم. ذو جدن. وأخرجه أبو نعيم. أخرجه ابن منده هكذا

  .ذو الزوائد اجلهين

أول من صلى الضحى : قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف. له صحبة، عداده يف املدنيني. ب د ع، ذو الزوائد اجلهين
  .ذو الزوائد: رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقال له

حدثنا هشام بن عمار عن : أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن سكينة بإسناده إىل سليمان بن األشعث قال
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : مسعت رجالً يقول: سليم بن مطري، من أهل وادي القرى، عن أبيه قال

إذا : " مث قال" . اللهم اشهد : " قال. اللهم نعم: ؟ قالوا" هل بلغت : " حجة الوداع أمر الناس وهناهم، مث قال
ذو : من هذا؟ قالوا: ، فقيل" جتاحفت قريش امللك فيها بينهما، وعاد العطاء، أو كان رشاً، عن دينكم فدعوه 

  .الزوائد، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: بيت املقدس، وهذا سكن املدينة، وقيل فيهوال يصح، ألن ذا األصابع سكن ال. إنه ذو األصابع املقدم ذكره: قيل

  .ويرد يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل. أبو الزوائد
  .أخرجه الثالثة



  .ذو الشمالني

وامسه عمري بن عبد، عمرو بن نضلة بن عمرو بن غبشان بن سليم بن مالك بن أفصى بن . ب د ع، ذو الشمالني
  .من بين مالك بن أفصى أخي خزاعةكذا نسبه أبو عمر، جعله . حارثة بن عمرو بن عامر

حليف بين زهرة، فجعله من . غبشان، وامسه احلارث بن عبد، عمرو بن بوي بن ملكان بن أفصى: وخالفه غيه فقال
  .ولد ملكان بن أفصى، وهو أخو خزاعة

  .وأسلم وشهد بدراً وقتل هبا، قتله أسامة اجلشمي
  .الزهري، هو خزاعي: ة بن غبشان، وقالذو الشمالني بن عبد عمرو بن نضل: وقال ابن إسحاق

وهذا ليس بذي اليدين الذي ذكر يف السهو يف الصالة، ألن ذا الشمالني قتل ببدر، والسهو يف الصالة شهده أبو 
  .هريرة، وكان إسالمه بعد بدر بسنني، ويرد الكالم عليه يف ذي اليدين إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه الثالثة

  .ذو ظليم

طخية : وقيل. طخمة بامليم: ظليم، بضم الظاء، وهو أكثر، وقيل اسم أبيه: ويقال. وشب بن طخيةب ذو ظليم، ح
  .واألول أكثر. بكسر الطاء

بعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جرير بن عبد اهللا يف التعاون على األسود العنسي، وإىل ذي الكالع، 
  .سنة سبع وثالثني وكانا رئيسني يف قومهما، وقتل بصفني مع معاوية

  .أخرجه أبو عمر، وليس يف كالمه ما يدل على أن له صحبة، إمنا أسلم يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وسلم
  .بضم الظاء وفتح الالم: ظليم

  .ذو عمرو

هو رجل من أهل اليمن، أقبل مع ذي الكالع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وافدين مسلمني، . ب عمرو
بل كان : جرير بن عبد اهللا البجلي، أرسله النيب صلى اهللا عليه وسلم إليهما يف قتل األسود العنسي، وقيل ومعهما

أقبل جرير معهما مسلماً وافداً على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان الرسول الذي بعثه رسول اهللا صلى اهللا 
سود الكذاب، فقدموا وافدين على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليهما جابر بن عبد اهللا األنصاري يف قتل األ

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قد قضى وأتى على : عليه وسلم، فلما كانوا يف بعض الطريق قال ذو عمرو جلرير
قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قد قضى واستخلف أبو : فرفع لنا ركب فسألتهم، فقالوا: قال جرير. أجله
يا جرير، إنكم قوم صاحلون، وإنكم على كرامة، لن تزالوا خبري ما إذا هلك لكم أمري أمرمت : ال ذو عمروفق. بكر

آخر، وأما إذا كانت بالسيف كنتم ملوكاً ترضون كما ترضى امللوك، وتغضبون كما تغضب امللوك، مث قاال يل، 
  .ورجعا. اقرأ على صاحبك السالم، ولعلنا سنعود: يعين ذا الكالع وذا عمرو

  .أخرجه أبو عمر



  .ذو الغرة اجلهين

  .امسه يعيش: قيل: اهلاليل: وقيل. الطائي: ب د ع، ذو الغرة اجلهين، وقيل
أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين عمرو بن حممد الناقد، حدثنا عبيدة بن محيد 

عرض أعرايب لرسول اهللا : د الرمحن بن أيب ليلى، عن ذي الغرة قالالضيب، عن عبد اهللا بن عبد اهللا الرازي، عن عب
: يا رسول اهللا، تدركنا الصالة وحنن يف أعطان اإلبل، أنصلي فيها؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم وهو يسري، فقال

: " مها؟ قالفنتوضأ من حلو: قال" . نعم : " أفنصلي يف مرابض الغنم؟ قال: قال" . نعم : " فنتوضأ من حلومها؟ قال
  " .ال 

رواه عباد بن العوام، عن حجاج بن أرطأة، عن عبد اهللا بن عبد اهللا، عن عبد الرمحن، عن أسيد بن حضري، أو عن 
  .الرباء، مثله
  .إن الرباء كان يف وجهه بياض، أو حنوه، فسمي ذا الغرة: قيل: قال أبو نعيم

و الغرة، مسي به لبياض كان يف وجهه، وهذا عندي فيه نظر، إن الرباء هو ذ: قال بعض أهل العلم: وقال ابن ماكوال
  .ألن الرباء مل يكن طائياً وال هاللياً وال جهيناً

أن : ورواه حممد بن عمران بن أيب ليلى، عن أبيه، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن يعيش اجلهين، يعرف بذي الغرة
  .فذكر حنوه.  أعطان اإلبلأعرابياً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة يف

  .ورواه األعمش، عن عبد اهللا بن عبد اهللا، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن الرباء بن عازب
  .أخرجه الثالثة

  .ذو الغصة

احلصني بن يزيد بن شداد بن قنان بن سلمة بن وهب بن عبد اهللا بن ربيعة بن احلارث بن كعب بن . ب ذو الغصة
لغصة كانت حبلقه، وكان كالمه ال يتبني هبا، . ذو الغصة: يقال له. مالك بن أدد احلارثي عمرو بن علة بن جلد بن

  .وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو عمر، عن ابن الكليب

رأس بين احلارث مائة سنة، ومن قبله : ذكره أبو عمر عن ابن الكليب، ومل يذكر هشام له وفادة، إمنا قال: قلت
صة يف بين حيىي بن سعيد بن العاص، وإمنا ذكر الوفادة البنه قيس بن احلصني، وسيذكر يف بابه إن شاء صارت الغ
  .اهللا تعاىل

  .ذو قرنات

  .اختلف يف صحبته، روى عنه يونس بن ميسرة بن حلبس حرفاً مقطوعاً. د ذو قرنات
  .أخرجه ابن منده

  .ذو الكالع



: وقيل. أبا شرحبيل: مسيفع، بغري مهزة، وهو محريي، يكىن: وقيل. أمسيفع بن ناكور: وامسه. ب د ع، ذو الكالع
  .وكان إسالمه يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أبو شرحبيل

: مسعت من ذي الكالع احلمريي، يقول: روى ابن هليعة ،عن كعب بن علقمة، عن حسان بن كليب احلمريي، قال
  " .اتركوا الترك ما تركوكم : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

وكان رئيساً يف قومه متبوعاً، أسلم وكتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التعاون على قتل األسود العنسي، 
  .وقد تقدمت القصة يف ذي عمرو. واألول أصح. جابر بن عبد اهللا: وكان الرسول جرير بن عبد اهللا البجلي، وقيل

إن : ىل أهل الشام وأقام به، فلما كانت الفتنة كان هو القيم بأمر صفني، وقتل فيها، قيلمث إن ذا الكالع خرج إ
فقال " . تقتله الفئة الباغية : " وذلك أنه بلغه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعمار بن ياسر. معاوية سره قتله
فلما قتل ذو الكالع وقتل . د إلينا ويقتل معناإنه يعو: فقالوا. ما هذا؟ وكيف نقاتل علياً وعماراً: ملعاوية وعمرو

  .لو كان ذو الكالع حياً ملال بنصف الناس إىل علي: عمار، قال معاوية
  .إمنا أراد اخلالف على معاوية، ألنه صح عنده أن علياً بريء من دم عثمان: وقيل

 عليه وسلم يف حياته، وال علم وال علم لذي الكالع صحبة أكثر من إسالمه واتباعه النيب صلى اهللا: قال أبو عمر
  .له رواية إال عن عمرو وعوف بن مالك

إين أخاف أن : وملا قتل ذو الكالع أرسل ابنه شرحبيل إىل األشعث بن قيس يرغب إليه يف جثة أبيه، فقال األشعث
ة قد منع أهل الشام وكان معاوي. يتهمين أمري املؤمنني، ولكن عليك بسعيد بن قيس، يعين اهلمداين، فإنه يف امليمنة

فأتى ابن ذي الكالع إىل معاوية فاستأذنه يف دخول عسكرهم إىل سعيد . أن يدخلوا عسكر علي، لئال يفسدوا عليه
وكان الذي قتل ذا الكالع األشتر النخعي، . بن قيس، فأذن له، فأتى سعيداً، فأذن له يف أخذ جيفة أبيه، فأخذها

  .حريث بن جابر: وقيل
رأيت عمار بن ياسر، وذا الكالع يف املنام يف ثياب بيض يف : سرة عمرو بن شرحبيل اهلمداين قالروى عن أيب مي

ما : فقلت: بلى، ولكن وجدنا اهللا عز وجل واسع املغفرة، قال: أمل يقتل بعضكم بعضاً؟ قالوا: أفنية اجلنة، فقلت
عشرة : قد أعتق أربعة آالف أهل بيت وقيل لقوا برحاً، وكان ذو الكالع: فقيل يل. فعل أهل النهر؟ يعين اخلوارج

  .واهللا أعلم. آالف
  .أخرجه الثالثة

  .ذو اللحية الكاليب

وامسه شريح بن عامر بن عوف بن كعب بن أيب بكر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن . ب د ع، ذو اللحية الكاليب
  .صعصعة، له صحبة

حدثنا حيىي بن معني، أخربنا أبو عبيدة، يعين : بن أمحد قالأخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده إىل عبد اهللا 
يا رسول اهللا، أنعمل : احلداد، أخربنا عبد العزيز بن مسلم، عن يزيد بن أيب منصور، عن ذي اللحية الكاليب أنه قال

وا فكل ميسر اعمل: " ففيم نعمل إذن؟ قال: قال" . يف أمر قد فرغ منه : " يف أمر مستأنف أو أمر قد فرغ منه؟ قال
  " .ملا خلق له 

  .أخرجه الثالثة



  .ذو اللسانني

  .وقد ذكر يف امليم. س ذو اللسانني، هو موله بن كثيف، مسي لفصاحته، قال عبدان
  .أخرجه أبو موسى

  .ذو خمرب

وكان األوزاعي ال يرى إال خممر بيمني، وهو ابن أخي النجاشي ملك احلبشة، . ذو خممر: ب د ع، ذو خمرب، ويقال
  .عدود يف أهل الشام، كان خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلمو

  .روى عنه أبو حي املؤذن، وجبري بن نفري، والعباس بن عبد الرمحن، وأبو الزاهرية، وعمر بن عبد اهللا احلضرمي
روى جرير بن عثمان، عن راشد بن سعد املقرئي عن أيب حي املؤذن، عن ذي خممر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  " .كان هذا األمر يف محري فنزعه اهللا فجعله يف قريش : " لم قالوس
وكان ذو خممر فيمن قدم من احلبشة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكانوا اثنني وسبعني رجالً، ولزم ذو خممر النيب 

  .خيدمه، وعده بعضهم يف وايل النيب
ه إىل أيب داود، حدثنا إبراهيم بن احلسن، أخربنا حجاج، أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي األمني الصويف بإسناد

حدثنا عبيد بن أيب الوزير، أخربنا مبشر، أخربنا حريز بن عثمان، : يعين ابن حممد، أخربنا حريز ح قال أبو داود
لى فتوضأ النيب ص: حدثنا يزيد بن صاحل عن ذي خمرب احلبشي، وكان خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف هذا قال

مث أمر بالالً فأذن، مث قام النيب صلى اهللا عليه وسلم فركع ركعتني : اهللا عليه وسلم وضوءاً مل يبل منه التراب، قال
  .مث صلى وهو غري عجل" . أقيم الصالة : " غري عجل، مث قال لبالل

  .أخرجه الثالثة
  .حريز حباء مهملة، وراء، وزاي

  .ذو مران اهلمداين

  .اينس ذو مران عمري اهلمد
كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل عمري ذي مران، ومن أسلم : روى جمالد، عن الشعيب، عن عامر بن شهر، قال

  .، وذكر القصة" سالم عليكم : " من مهدان

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً، وأخرجوه يف باب العني

  .ذو مناحب

قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال روى ابن منده بإسناده إىل وحشي بن حرب بن وحشي،. د ذو مناحب
" انتسبوا : " ذو خمرب، وذو مهدم، وذو مناحب، وذو دجن ، فقال هلم: اثنان وسبعون رجالً من احلبشة، منهم

  .وذكر احلديث، صحبوا كلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعدادهم يف احلبشة
  .واهللا أعلم. ومها واحد. منادح: وأخرجه أبو نعيم فقال. مناحب: أخرجه ابن منده فقال



  .ذو منادح

: قاله أبو نعيم. ذو مهدم، وذو منادح: قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم من احلبشة منهم: قال. ع ذو منادح
  .ومها واحد واهللا أعلم. ذو مناحب: وقاله ابن منده

  .ذو مهدم

وذو خمرب وذو جدن وغريهم، فقال هلم النيب تقدم يف ذكر من ورد من احلبشة، ومنهم ذو مهدم . د ع، ذو مهدم
  :الطويل: فقال ذو مهدم" . انتسبو : " صلى اهللا عليه وسلم

  .صوارم يلفقن احلديد املذكرا... على عهد ذي القرنني كانت سيوفنا 
  .ويف زمن األحقاف عزاً ومفخراً... وهود أبونا سيد الناس كلهم 
  .بانا العدملي املذكراوجدنا أ... فمن كان يعمى عن أبيه فإننا 

  .وصحبوا كلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعدادهم يف احلبشة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

واهللا . فيه نظر، فإن هوداً مل يكن أبا للحبشة، ولعله من العرب، وقد سكن أرض احلبشة. وهو أبونا: قوله: قلت
  .أعلم

  .ذو اليدين

  .من بين سليم .اخلرباق: ب د ع ذو اليدين، وامسه
كان ينزل بذي خشب من ناحية املدينة، وليس هو ذا الشمالني، ذو الشمالني خزاعي حليف لبين زهرة، قتل يوم 

وذو اليدين عاش حىت روى عنه املتأخرون من التابعني، وشهده أبو هريرة ملا سها رسول اهللا . بدر، وقد ذكرناه
صلى بنا : ن أقصرت الصالة أم نسيت؟ وصح عن أيب هريرة أنه قالصلى اهللا عليه وسلم يف الصالة، فقال ذو اليدي

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إحدى صاليت العشي، فسلم من ركعتني فقال له ذو اليدين، وأبو هريرة أسلم عام 
ليس بذي خيرب بعد بدر بأعوام، فهذا بني لك أن ذا اليدين الذي راجع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة يومئذ 

إنه ذو الشمالني املقتول ببدر، وإن قصة ذي الشمالني كانت : الشمالني، وكان الزهري على علمه باملغازي يقول
  .قبل بدر، مث أحكمت األمور بعد ذلك

حدثين حممد بن املثىن، أخربنا : أخربنا أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، قال
يا أبتاه، أليس : " حدثنا شعيث بن مطري، عن أبيه مطري، ومطري حاضر يصدق مقالته، قال: دي بن سليمان قالمع

أخربتين أن ذا اليدين لقيك بذي خشب، وأخربك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى هبم إحدى صاليت 
قصرت الصالة، وقام واتبعه أبو : وخرج سرعان الناس وهم يقولون: العشي، وهي العصر، فصلى ركعتني مث قال

ما قصرت الصالة وال : " يا رسول اهللا، أقصرت الصالة أم نسيت؟ قال: بكر وعمر، فلحقه ذو اليدين فقال
فرجع رسول . صدق يا رسول اهللا: ؟ فقاال" ما يقول ذو اليدين : " مث أقبل على أيب بكر وعمر فقال" . تناسيت 

  " .مث سجد سجدتني للسهو اهللا وئاب الناس، فصلى ركعتني، 
وهذا يوضح أن ذا اليدين ليس ذا الشمالني املقتول ببدر، ألن مطرياً متأخر جداً مل يدرك زمن النيب صلى اهللا عليه 



  .وسلم
  .أخرجه الثالثة

  .ذو يزن الرهاوي

  .س ذو يزن مالك بن مرارة الرهاوي
محري على النيب صلى اهللا عليه وسلم مقدمه من تبوك بعثه زرعة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقدم بكتاب ملوك 

بإسالم احلارث بن عبد كالل، ونعيم بن عبد كالل، والنعمان قيل ذي رعيس ومهدان ومعافر ومفارقهم الشرك 
أما بعد فإين أمحد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو، أما بعد، : " فكتب النيب صلى اهللا عليه وسلم مع ذي يزن. وأهله
وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم، فلقينا باملدينة، فبلغ ما أرسلتم، وخرب ما قبلكم وأنبأنا بإسالمكم فقد 

وقتلكم املشركني، وأن اهللا عز وجل قد هداكم هبدايته إن أصلحتم وأطعتم اهللا ورسوله، وأقمتم الصالة، وآتيتم 
  .، وذكر القصة بطوهلا يف الزكاة وغريها" صفيه الزكاة، وأعطيتم من املغامن مخس اهللا تعاىل، وسهم نبيه و

  .أخرجه أبو موسى، وقاله عن عبدان

  .ذؤاب

له صحبة، وروى عن احلسني، عن أنس بن : س ذؤاب، ذكره أبو الفتح حممد بن احلسني األزدي املوصلي، وقال
م عليك يا رسول اهللا السال: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مير به رجل يدعى ذؤاب، فيقول: مالك، قال

فقال له : قال" . وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته ورضوانه : " فيقول رسول اهللا. ورمحة اهللا وبركاته
وما مينعين، وهو ينصرف : " قال. يا رسول اله، إنك تسلم علي سالماً ما سلمت على أحد من أصحابك: ذؤاب

  .وسى؟ أخرجه أبو م" بأجر بضع وعشرين درجةً 

  .ذؤالة بن عوقلة

ذكره احلافظ أبو زكرياء بن منده مستدركاً على جده أيب عبد اهللا، وروى بإسناده إىل هدبة . ذؤالة بن عوقلة اليماين
ذؤالة بن عوقلة : وفد وفد من اليمن، وفيهم رجل يقال له: بن خالد، عن محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال

يا رسول اهللا، من أحسن الناس خلقاً وخلقاً طراً؟ : هللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قالاليماين، فوقف بني يدي رسول ا
  " .أنا يا ذؤالة وال فخر : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

يا ذؤالة، : " يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من أفضل الناس بعدك؟ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ذؤالة
: مث من؟ قال: قال ذؤالة" . ء وال حوت الغرباء، وال ولد النساء بعدي أفضل من أيب بكر الصديق ما أظلت اخلضرا

  " .مث علي بن أيب طالب : " مث من؟ قال: قال" . مث عثمان بن عفان : " مث من؟ قال: قال" . مث عمر بن اخلطاب " 
  .دة اجلراح، وما هلم من املساكن يف اجلنةوذكر حديثاً يف فضل طلجة، والزبري، وعبد الرمحن بن عوف، وأيب عبي

  .أخرجه أبو موسى

  .ذؤيب بن حارثة



  .س ذؤيب بن حارثة األسلمي، أخو أمساء، ذكر يف ترمجة خراش
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  .ذؤيب بن حلحلة

  .ذؤيب بن قبيصة أبو قبيصة بن ذؤيب اخلزاعي: وقيل. ب د ع ذؤيب بن حلحلة
لحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم بن عبد اهللا بن قمري بن حبشية ابن سلول بن ذؤيب بن حبيب بن ح: وقيل

  .كعب بن عمرو بن ربيعة، وهو حلي بن حارثة بن عمرو اخلزاعي الكعيب، كذا نسبه أبو عمر
  .وذكر مثل أيب عمر. هو ذؤيب بن حلحلة: وقال ابن الكليب

معه اهلدي ويأمره إذا عطب منها شيء قبل حمله أن  وهو صاحب بدن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يبعث
  .ينحره، وخيلي بني الناس وبينه

أخربنا أبو الفرج بن حممود بن سعد األصفهاين، وأبو ياسر بن أيب حبة بإسنادمها إىل مسلم بن احلجاج قال حدثين 
أن ذؤيباً أبا : ن ابن عباسأبو غسان املسمعي، حدثنا عبد األعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة عن سنان بن سلمة، ع

إن عطب منها شيء قبل حمله، : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن، مث يقول: قبيصة حدثه
فخشيت عليه موتاً، فاحنرها، مث اغمس نعلها يف دمها مث اضرب به صفحتها، وال تطعم منها أنت وال أحد من أهل 

  " .رفقتك 
  .ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يسكن قديداً، وله دار باملدينة، وعاش إىل زمن معاويةوشهد الفتح مع رسو

ذؤيب والد قبيصة، له صجبة ورواية، وجعل أبو حامت الرازي ذؤيب بن حبيب غري ذؤيب بن : قال ابن معني
هدي رسول اهللا  ذؤيب بن حبيب اخلزاعي، أحد بين مالك بن أفصى، أخي أسلم بن أفصى، صاحب: حلحلة، فقال

  .صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه ابن عباس
ذؤيب بن حلحلة بن عمرو اخلزاعي، أحد بين قمري، شهد الفتح مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو : مث قال

  .والد قبيصة بن ذؤيب، روى عنه ابن عباس
  .هومن جعل ذؤيباً هذا رجلني فقد أخطأ، ومل يصب الصواب، واحلق ما ذكرنا

  .أخرجه الثالثة
وقد روي يف بدن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثها مع ناجية اخلزاعي، وسيذكر 

  .يف بابه، إن شاء اهللا تعاىل

  .ذؤيب بن شعثن

  .ب د ع، ذؤيب بن شعثن العنربي، أبو رديح
. هو بالنون: ت، ذكره العقيلي يف الصحابة، وقالسكن البصرة، وغزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالث غزوا

" ما امسك : " يعرف بالكالح، قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. ذؤيب بن شعثم، بامليم: وقال ابن أيب حامت
  .وكانت له ذؤابة طويلة يف رأسه" . امسك ذؤيب : " قال. الكالح: ؟ قال

ن حزمية بن عدي بن جندب بن العنرب بن عمرو بن متيم التميمي مث وهو ابن شعثم بن قرط بن جناب بن احلارث ب
  .العنربي، هكذا نسبه أوالده



: فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم. يا نيب اهللا، إين أريد عتيقاً من ولد إمساعيل: روى عنه ابنه رديح أن عائشة قال
خذي منهم أربعة غلمة : " النيب صلى اهللا عليه وسلم فجاء يف العنرب، فقال" . انتظري حىت جييء يف العنرب غداً " 

، فأخذت ردحياً، وأخذت ابن عمي مسرة، وأخذت ابن عمي زخيا، وأخذت " صباحاً مالحاً ال ختبئ منهم الرأس 
يا : " ابن خايل زبيبا، مث أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمسح يده على رؤوسهم، وبرك عليهم، مث قال

  " .من ولد إمساعيل  عائشة، هؤالء
  .أخرجه الثالثة

  .وزبيب بالزاي، وفتح الباء املوحدة وتسكني الياء حتتها نقطتان، وآخه باء موحدة ثانية. بالنون: جنتب

  .ذؤيب بن كليب

كان أول من أسلم من اليمن، فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد . ب س، ذؤيب بن كليب بن ربيعة اخلوالين
ذك ذلك . سود العنسي الكذاب قد ألقاه يف النار لتصديقه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلم تضره الناروكان األ. اهللا

  .وهو شبيه إبراهيم اخلليل صلى اهللا عليه وسلم، رواه ابن وهب، عن ابن هليعة. النيب صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه
إال أنه ذكر إسالمه، وما أباله اهللا تعاىل، يف . رؤية ال تعلم له: أخرجه أبو عمر وأبو موسى، إال أن أبا موسى قال

  .حديث مرسل، رواه ابن هليعة

  باب الراء

  باب الراء مع األلف

  راشد لن حبيش

ذكره أمحد بن حنبل، وحممد بن إسحاق بن خزمية يف الصحابة، وعداده يف الشاميني، خمتلف . د ع، راشد بن حبيش
  .يف صحبته

حدثين أيب، عن حممد بن بكري، عن سعيد بن أيب : ة بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحد، قالأخربنا أبو ياسر بن أيب حب
أن رسول اهللا صلى اهللا : عروبة، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن أيب األشعث الصنعاين، عن راشد بن حبيش

أتعلمون من : " سلمعليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت يعوده يف مرضه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
فقال رسول . يا رسول اهللا، الصابر احملتسب: فقال. ساندوين فأسندوه: فقال عبادة. ؟ فأرم القوم" الشهيد يف أميت 

إن شهداء أميت إذاً لقليل يف سبيل اهللا شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء : " اهللا
  " .ة جيرها ولدها بسرره إىل اجلن

  .واحلرق والسل: وزاد فيه أبو العوام سادن بيت املقدس: قال
  .عن راشد، عن عبادة: رواه شيبان بن عبد الرمحن، عن قتادة، فقال
  .هو تابعي شامي: اخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال ابن منده

  .راشد بن حفص



  .بن احلجاج يف الصحابة ابن عبد ربه السلمي، أو أثيلة، ذكره مسلم: وقيل. ب د ع راشد بن حفص
ما : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له: وقيل. كان امسه ظاملاً، فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم راشداً

  .وكان سادن صنم بين سليم الذي يدعى سواعاً" . أنت راشد بن عبد اهللا : " فقال. غاو بن ظامل: ؟ قال" امسك 
كان امسي : الصنم الذي يقال له سواع باملعالة، وذكر قصة إسالمه وكسره إياه، وقالكان : روى عنه أوالده، قال

ظاملاً، فسماين النيب راشداً، وملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة أشار إىل األصنام فسقطت لوجوهها، فقال 
  :الكامل. راشد شعراً

  .اإلسالميأىب عليك اهللا و... ال : هلم إىل احلديث، فقلت: قالت
  .بالفتح حني تكسر األصنام... لوما شهدت حممداً وقبيله 

  .والشرك يغشى وجهه اإلظالم... لرأيت نور اهللا أضحى ساطعاً 
  .أخرجه الثالثة

  .راشد بن شهاب

وفد على النيب صلى اهللا عليه . راشد بن شهاب بن عمرو، من بين غيالن بن عمرو بن دعمي بن إياد، اإليادي
  .امسه قرضاباً، فسماه راشداً، قاله الكليبوسلم، وكان 

  .رافع بن بديل

قتل يوم بئر معونة، له وألخوته عبد اهللا وعبد . تقدم نسبه عند ذكر أبيه. د ع، رافع بن بديل بن ورقاء اخلزاعي
  .الرمحن وسلمة، صحبة

عن املغرية بن عبد الرمحن بن  أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده، عن يونس، عن حممد بن إسحاق بن يسار، عن أبيه،
بعث رسول اهللا : احلارث بن هشام، وعبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، وغريمها من أهل العلم، قالوا

احلارث بن الصمة، وحرام : صلى اهللا عليه وسلم املنذر بن عمرو، املعنق ليموت، يف أربعني رجالً من أصحابه، فيهم
  .أمساء بن الصلت، ورافع بن بديل بن ورقاء اخلزاعي، وذكر احلديث يف قتلهم بن ملجان، وعروة بن

صحف فيه بعض املتأخرين، وإمنا هو نافع بالنون، : أخرجه هكذا ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم يف هذه الترمجة
  :الضعيف: ال خيتلف فيه، وقال فيه ابن رواحة

  .ي ثواب اجلهادرمحة املبتغ... رحم اهللا نافع بن بديل 
  .واحلق بيد أيب نعيم، وقد وهم ابن منده. عليه تواطأ أصحاب املغازي والتاريخ

  .رافع موىل بديل

  .له صحبة. ب رافع، موىل بديل بن ورقاء اخلزاعي
  .رافع: ملا دخلت خزاعة مكة جلأوا إىل دار بديل لن ورقاء اخلزاعي، ودار موىل هلم يقال له: قال ابن إسحاق

  .وأخربين به عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده، عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق: بو عمرأخرجه أ



  .رافع بن بشري السلمي

خترج نار تسوق الناس إىل : " روى عنه ابنه بشري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. ب رافع بن بشري السلمي
  .يضطرب فيه" احملشر 

  .أخرجه أبو عمر

  .رافع أبو البهي

موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، له ذكر يف حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن . د ع، رافع أبو البهي
رافعاً كان مملوكاً لسعيد بن العاص بن أمية وغريه من شركائه، وأعتق كل رجل منهم نصيبه إال رجل، فأتى النيب 

أنا موىل رسول : هللا عليه وسلم، فأعتقه، فكان يقوليستشفع به على الرجل، فوهب الرجل نصيبه إىل النيب صلى ا
  .وهو رافع أبو البهي. اهللا

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .رافع بن ثابت

عداده يف أهل مصر، روى بكر ابن سوادة عن شيخ . د ع رافع بن ثابت أكل مع النيب صلى اهللا عليه وسلم رطباً
  .رافع بن ثابت

  .وهم فيه بعض املتأخرين، وإمنا هو رويفع بن ثابت: ل أبو نعيموقا. أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .رافع بن جعدبة

  .بدري، ذكره عروة بن الزبري فيمن شهد بدراً. ع س رافع بن جعدبة األنصاري
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .رافع أبو اجلعد

  .س رافع أبو اجلعد، والد سامل بن أيب اجلعد، وأخوته
  .ذكروه يف الكىن: أخرجه أبو موسى، وقال

  .رافع

  .حادي النيب صلى اهللا عليه وسلم، تقدم ذكره يف أسلم: د ع، رافع
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .رافع بن احلارث



  .ب ع س، رافع بن احلارث بن سواد بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار
  .زيد بن ثعلبةهو ابن األسود بن : وقال ابن عمارة. سواد: هكذا قال الواقدي

رافع بدراً، وأحداً، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتويف يف خالفة عثمان رضي اهللا 
  .عنه

  .ذكره الزهري وعروة فيمن شهد بدراً
  .أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم، وأبو موسى

  .رافع بن خديج

بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن ب د ع، رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد جشم 
  .األوس األنصاري األوسي احلارثي، كذا نسبه أبو نعيم وأبو عمر

فزاد زيداً الثاين . رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم: ونسبه ابن الكليب فقال
  .عمراً، واهللا أعلم

  .وأمه حليمة بنت مسعود بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة. يجأبو خد: يكىن أبا عبد اهللا، وقيل
كان قد عرض نفسه يوم بدر، فرده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ألنه استصغره، وأجازه يوم أحد، فشهد أحداً 

. صل إىل أن ماتيف ثندوته، فنزع السهم وبقي الن: واخلندق وأكثر املشاهد، وأصابه يوم أحد سهم يف ترقوته، وقيل
وانتقضت جراحته أيام عبد امللك بن مروان، فمات سنة أربع " . أنا أشهد لك يوم القيامة : " وقال له رسول اهللا

  .وسبعني، وهو ابن ست ومثانني سنة، وكان عريف قومه
جماهد، : ومن التابعني. روى عنه من الصحابة ابن عمر، وحممود بن لبيد، والسائب بن يزيد، وأسيد بن ظهري
  .وعطاء، والشعيب، وابن ابنه عباية بن رفاعة بن رافع، وعمرة بنت عبد الرمحن، وغريهم

أخربنا أمحد بن عثمان بن أيب علي بن مهدي، أخربنا أبو القاسم إمساعيل بن أيب احلسن علي ابن احلسني احلمامي، 
خربنا مأمون بن هارون بن طوسي، أخربنا أبو أخربنا أبو مسلم حممد بن علي بن قهربزد، أخربنا أبو بكر بن زاذان، أ

علي احلسني بن عيسى البسطامي الطائي، أخربنا عبد اهللا بن منري، ويعلى بن عبيد، عن حممد بن إسحاق، عن عاصم 
: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن عمر بن قتادة، عن حممود بن لبيد، عن رافع بن خديج، قال

  " .فإنه أعظم لألجر أسفروا بالفجر 

حدثنا هناد، أخربنا : واخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران الفقيه وغريه بإسنادهم إىل حممد بن عيسى السلمي، قال
هنانا رسول اهللا عن أمر كان لنا نافعاً، إذا : أبو بكر بن عياش، عن أيب حصني، عن جماهد، عن رافع بن خديج، قال

إذا كانت ألحدكم أرض فليمنحها أخاه أو : " بعض خراجها أو بدارهم، وقالكانت ألحدنا أرض أن يعطيها ب
  .يروى كما ذكرناه" . ليزرعها 

وقد روي عنه على روايات خمتلفة، ففيه . ويروى عنه، عن عمه ظهري بن رافع. وقد روي عن رافع، عن عمومته
  .اضطراب

  .وشهد صفني مع علي
صلوا على صاحبكم قبل أن تطفل الشمس : العصر، فقال ابن عمر وملا تويف حضره ابن عمر، فأخروه غلى بعد



  .للغروب
  .وله عقب كانوا باملدينة وبغداد، وكان خيضب بالصفرة، وحيفي شاربه

  .أخرجه الثالثة
  .بضم الظاء وفتح اهلاء: وظهري. بضم اهلمزة وفتح االسني: أسيد

  .رافع بن رفاعة

  .ن بن عمرو بن عامر بن زريق، األنصاري اخلزرجي الزرقيب رافع بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجال
  .انتهى كالمه. ال تصح صحبته، واحلديث املروي عنه يف كسب احلجام يف إسناده غلط، واهللا أعلم: قال أبو عمر

اشم بن اخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب البغدادي، بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا ه
جاء رافع بن رفاعة إىل جملس : القاسم، حدثنا عكرمة، يعين ابن عمار، حدثين طارق بن عبد الرمحن القرشي، قال

لقد هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شيء كان يرفق بنا، هنانا عن كراء األرض، وهنانا عن : األنصار فقال
عن كسب األمة إال ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصبعه حنو  كسب احلجام، وأمرنا أن نطعمه نواضحنا، وهنانا

  .واهللا أعلم. اخلبز والغزل والنقش

  .رافع بن زيد

. ابن يزيد بن كرز بن سكن بن زعوراء بن عبد األشهل، األنصاري األوسي األشهلي: وقيل: ب س، رافع بن زيد
  .كذا نسبه ابن إسحاق والواقدي وأبو معشر

  .ليس يف بين زعوراء سكن، وغنما سكن يف بين امرئ القيس بن زيد ابن عبد األشهل: ةقال عبد اهللا بن عمار
إنه شهد بدراً على ناضح لسعيد : يقال. بل مات سنة ثالث من اهلجرة: شهد رافع هذا بدراً، وقتل يوم أحد، وقيل

  .بن زيد
  .رافع بن يزيد إن شاء اهللا تعاىلوقد وافق هشام بن الكليب حممد بن إسحاق على نسب رافع هذا، ويرد ذكره يف 

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  .رافع بن سعد

حدثنا حممد بن يوسف، أخربنا بكر بن أمحد الشعراين، : ذكره ابن شاهني يف الصحابة، وقال. س رابفع بن سعد
د األهلاين، رافع بن سعد األنصاري حدث عنه حممد بن زيا: أخربنا أمحد بن حممد بن عيسى البغدادي حبمص قال

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً. يكىن أبا احلسن. وعبد الرمحن بن جبري بن نفري

  .رافع موىل سعد

  .ذكره البخاري يف الصحابة: ع س، رافع موىل سعد، سكن املدينة، قال أبو نعيم
ن محدان، أخربنا احلسن أخربنا أبو موسى، إذناً، أخربنا أبو علي احلداد، اخربنا أبو نعيم احلافظ، أخربنا أبو عمرو ب

حدثنا أبو محزة، عن عبد الكرمي بن أيب املخارق، عن املسور بن : بن سفيان، أخربنا حممد بن علي بن شقيق، قال أيب



أعطيتكه بأربعة آالف، وقد أعطيت : أنه عرض منزالً له، على جار له، أوبيتاً، فقال له: خمرمة، عن رافع موىل سعد
  " .اجلار أحق بسقبه : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولبه ستة آالف ألين مسعت ر

وذكر عدة أسانيد عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم . ال أعرفه، وأخشى أن يكون أريد به ما أخربنا: قال أبو موسى
 فخرجت. انطلق إىل سعد بن أيب وقاص: أخذ املسور بن خمرمة بيدي، فقال: بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد قال
ال وال : أال تأمر هذا، يعين سعداً، أن يشتري مين بييت الذي يف داره؟ قال سعد: معه، فجاء أبو رافع فقال للمسور

واهللا إن كنت ألبيعها خبمسمائة ديناراً نقداً، : منجمة، فقال أبو رافع: أزيدك على أربعمائة دينار، إما مقطعة، أو قال
  .، ما بعتك" اجلار أحق بسقبه : " ه وسلم يقولولوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا علي

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .رافع بن سنان

وهو جد عبد احلميد بن جعفر بن عبد اهللا بن احلكم بن . ب د ع، رافع بن سنان أبو احلكم األنصاري األوسي
  .رافع بن سنان

حدثنا إبراهيم بن موسى : السجستاين، قالأخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي األمني بإسناده عن أيب داود 
الرازي، أخربنا عيسى، حدثنا عبد احلميد بن جعفر، عن أبيه، عن جده، رافع بن سنان األنصاري أنه أسلم، وأبت 

يا رسول اهللا ، ابنيت وهي فطيم : امرأته أن تسلم، فأرادت أن تأخذ ابنتها، فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت
  " .اقعد ناحيةً : " فقال له رسول اهللا. يا رسول اهللا، ابنيت: ال رافعوق. أو شبهه
، فدعواها، فمالت الصبية إىل أمها، فقال " ادعواها : " ، وأقعد اجلارية بينهما، مث قال" اقعدي ماحيةً : " وقال هلا

  .فمالت إىل أبيها، فأخذها" . اللهم اهدها : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .لثوري، ومحاد بن زيد، ويزيد بن زريع، وأبو عاصم، حنوهرواه ا

  .عن عبد احلميد بن جعفر، عن أبيه، عن جده رافع: وقال علي بن غراب وعيسى بن يونس
  .أن جده أسلم مرسالً: عن عبد احلميد بن سلمة: وقال هشيم

  .د أن أبا احلكم أسلم فذكرهحدثين أيب وغري واح: عن عبد احلميد بن جعفر، عن أبيه قال: وقال بكر بن بكار
  .ورواه عثمان البيت، عن عبد احلميد بن جعفر، عن أبيه، عن جده خوط، وقد ذكر يف خوط، وهو وهم

  .أخرجه الثالثة

  .رافع بن سهل

هم ولد غنم بن : حليف القواقلة، والقواقلة. ب رافع بن سهل بن رافع بن عدي بن زيد بن أمية بن زيد األنصاري
  .بن عوف بن اخلزرج، وغنم هو قوقلعوف بن عمرو 

  .ومل خيتلف أنه شد أحداً وسائر املشاهد بعدها، وقتل يوم اليمامة شهيداً. إنه شهد بدراً: قيل
  .أخرجه أبو عمر

  .رافع بن سهل بن زيد



ب ع س، رافع بن سعل بن زيد بن عامر بن عمرو بن جشم بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس، 
  .اري األوسياألنص

وشهد اخلندق، . شهد أحداً، وخرج هو وأخوه عبد اهللا بن سهل إىل محراء األسد، ومها جرحيان ومل يكن هلما ظهر
  .وقتل عبد اهللا يومئذ، وأما رافع فلم يوقف له على وقت وفاة، قاله أبو عمر

ة، عن ابن شهاب يف تسمية من ابن يزيد، وقال عن موسى بن عقب: رافع بن زيد األنصاري، وقيل: وقال أبو نعيم
. رافع بن يزيد: رافع بن سهل، وقيل: شهد بدراً من األنصار من األوس، مث من بين النبيت، مث من بين عبد األشهل

  .عن عروة فيمن شهد بدراً من األنصار من بين زعوراء بن عبد األشهل، رافع بن يزيد: وقال
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  .بن ظهريرافع 

روي على الشك، وال يصح، وليس يف الصحابة رافع بن ظهري، وال رافع بن حضري، . ب رافع بن ظهري، أو حضري
احلديث الذي : ذكره أبو عمر، وقال. وإمنا يف الصحابة ظهري بن رافع بن خديج، ويذكر يف بابه إن شاء اهللا تعاىل

ن، عن عبد احلميد بن جعفر، حدثنا أيب، عن رافع بن ظهري، أو وقع فيه هذا الوهم واخلطأ رواه عبد اهللا ابن محرا
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن كراء : أنه راح من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: حضري

 وهذا إمنا يعرف لرابفع بن خديج، وال أدري ممن جاء هذا الغلط،: ، قال" ازرعوها أو دعوها : " األرض، وقال
  .فإنه ال خفاء به

وقد روى ابن منده يف ترمجة أنس بن ظهري األنصاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استصغر رافع بن خديج 
وهذا احلديث إن ثبت يقوى أن هذا رافعاً . فأجازه. إن ابن أخي رام: يوم أحد، فقال رافع بن ظهري بن رافع

  .واهللا أعلم. صحبة

  .رافع موىل عائشة

كنت غالماً أخدم عائشة إذا كان النيب صلى اهللا : روى عنه أبو إدريس املرهيب أنه قال. افع موىل عائشةد ع، ر
  " .عادى اهللا من عادى علياً : " عليه وسلم عندها، وإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .رافع بن عمرو بن خمدج

جمدع بن حذمي بن احلارث بن نعيلة بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد : لب د ع، رافع بن عمرو بن خمدج وقي
مناة بن كنانة الكناين الضمري، وهو أخو احلكم بن عمرو الغفاري، وليسا من غفار، وإمنا مها من نعليه أخي غفار، 

  .إال أهنم نسبا إىل غفار، سكن البصرة

أخربنا أبو القاسم بن احلصني، أخربنا أبو طالب حممد بن : اأخربنا عمر بن حممد بن املعمر بن طربزذ، وغريه، قالو
حممد البزار، أخربنا أبو بكر الشافعي، أخربنا حممد بن حيىي بن سليمان، أخربنا عاصم بن علي، أخربنا سليمان بن 



مي خنل كنت وأنا غالم أر: املغرية، حدثنا ابن أيب احلكم الغفاري، حدثين جدي، عن رافع بن عمرو الغفاري، قال
إن ها هنا غالماً يرمي النخل، أو يرمي خنلنا، فأيت يب النيب صلى اهللا عليه : األنصار، فقيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم

مث " . فال ترم، وكل ما سقط من أسافلها : " قال. آكل: قلت: ؟ قال" يا غالم، مل ترمي النخل : " وسلم، فقال
  ." اللهم اشبع بطنه : " مسح رأسي، وقال

إن بعدي من أميت قوماً يقرؤون القرآن، ال : " وروى عنه عبد اهللا بن الصامت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .احلديث" . جياوز حالقيمهم، خيرجون من الدين كما خيرج السهم من الرمية 

  .أخرجه الثالثة

  .رافع بن عمرو بن هالل

  .عائذ بن عمرو املزين صحبة، سكنا مجيعاً البصرة له وألخيه. ب د ع، رافع بن عمرو بن هالل املزين
  .روى عن رافع هذا عمرو بن سليم املزين، وهالل بن عامر املزين، كذا نسبه أبو عمر

روى عنه عمرو بن . رافع بن عمرو بن عومي بن زيد بن رواحة بن زيد بن عدي املزين: وقال ابن منده وأبو نعيم
  .البصرةسليم، وهالل بن عامي، يعد يف أهل 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم النحر حني : روى هالل بن عامر الكويف عن رافع بن عمرو، قال
ارتفع الضحى، على بغلة شهباء، وعلي يعرب عنه، والناس بني قائم وقاعد، فانتزعت يدي من يد أيب، مث ختللت 

دي على ساقه، مث مسحتها حىت أدخلت يدي بني النعل الرجال حىت أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فضربت بي
  .فإنه خييل إىل اآلن برد قدمه على يدي: والقدم، قال رافع

حدثين أيب، حدثنا حيىي القطان، عن : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، قال
مسعت : مسعت رافع بن عمرو املزين يقول: زين، قالاملشمعل، يعين ابن عمرو األسيدي، عن عمرو بن سليم امل

  " .العجوة والشجرة من اجلنة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا وصيف يقول
العجوة والصخرة، أو : " ورواه ابن مهدي، وعبد الصمد، عن املشمعل، حنوه، إال أن عبد الصمد قال يف حديثه

  " .العجوة والشجرة، من اجلنة 
  .ثالثةأخرجه ال

  .رافع بن عمري

  .عداده يف أهل الشام. د ع، رافع بن عمري
مسعت النيب صلى اهللا عليه : روى إبراهيم بن أيب عبلة، عن أيب الزاهرية حدير بن كريب، عن رافع بن عمري، قال

بل الذي أمر به، فبىن داود بيتاً لنفسه ق. ابن يل يف األرض بيتاً: قال اهللا عز وجل لداود عليه السالم: " وسلم يقول
مث أخذ . من ملك استأثر: أي رب، هكذا قلت فيما قصصت: قال! بنيت بيتك قبل بييت: يا داود: فأوحى اهللا إليه

إنه ال يصلح أن تبين يل : يف بناء املسجد، فلما مت سور احلائط سقط ثلثاه، فشكا إىل اهللا عز وجل، فأوحى اهللا إليه
: أي رب، أو مل تكن يف هواك وحمبتك؟ قال: قال. جرت على يديك من الدماء ملا: أي رب، ومل؟ قال: قال. بيتاً

ال حتزن، فإين سأقضي بناءه على يد ابنك : فشق ذلك عليه، فأوحى اهللا إليه. بلى، ولكنهم عبادي وأنا أرمحهم
إسرائيل، فأوحى  فلما مات داود أخذ سليمان يف بنيانه، فلما مت قرب القرابني، وذبح الذبائح، ومجع بين. سليمان



حكماً يصادف حكمك، وملكاً ال : أسألك ثالث خصال: قال. قد أرى سرورك ببنيان بييت، فسلين أعطك: اهللا إليه
: " فقال النيب" . ينبغي ألحد من بعدي، ومن أتى هذا البيت ال يريد إال الصالة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

  .أو كما قال" . أن يكون قد أعطي الثالثة أما اثنتان فقد أعطيهما، وأنا أرجو 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .رافع بن عمرية

  .وهو رافع بن أيب رافع الطائي. رافع بن عمرو: ويقال. ب د ع، رافع بن عمرية
رافع بن عمرية بن جابر بن حارثة بن عمرو وهو حدرجان بن خمضب بن حرمز بن لبيد بن : ونسبه ابن الكليب فقال

  .س بن معاوية بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيئ الطائي السنبسي، يكىن أبا احلسنسنب
  :الرجز: وهو كان دليل خالد بن الوليد ملا سار من العراق إىل الشام فسلك به الرب، فقطعه يف مخسة أيام، وفيه قيل

  .فوز من قراقر إىل سوى... هللا دره رافع أىن اهتدى 
  .ما سارها من قبله إنس يرى... ا اجلبس بكى مخساً إذا ما ساره

هو الذي كلمه الذئب، كان لصاً يف اجلاهلية فدعاه الذئب إىل اللحوق برسول اهللا صلى اهللا عليه : وقالت طيئ
  .وسلم

وهو يف ضأن له، فدعاه إىل رسول اهللا . ورافع بن عمرية الطائي، تزعم طيئ أنه الذي كلمه الذئب: قال ابن إسحاق
  :الوافر: هللا عليه وسلم، وقال رافع يف ذلكصلى ا

  .من اللصت اخلفي وكل ذيب... رعيت الضأن أمحيها بكليب 
  .يبشرين بأمحد من قريب... وملا أن مسعت الذئب نادى 
  .على الساقني قاصده الركيب... سعيت إليه قد مشرت ثويب 

  .صدوقاً ليس بالقول الكذوب... فألفيت النيب يقول قوالً 
  .تبنيت الشريعة للمنيب... بقول احلق حىت  فبشرين

  .أمامي إن سعيت ومن جنويب... وأبصرت الضياء يضيء حويل 
  .اللصت هو اللص

  .وشهد غزوة ذات السالسل، وصحب أبا بكر الصديق فيها، وخربه مشهور
  .وتويف سنة ثالث وعشرين قبل عمر بن اخلطاب روى عنه طارق بن شهاب والشعيب

  .أخرجه الثالثة

  .رافع بن عنترة

  .ذكره أبو عبد اهللا، يعين ابن منده، يف التاريخ، ومل يذكره يف معرفة الصحابة: قال أبو موسى. س رافع بن عنترة
  .رافع بن عنترة، واهللا أعلم: وقيل: ولعل ابن منده قد أخرجه يف ترمجة رافع بن عنجرة، فإنه يقال فيه: قلت

  .رافع بن عنجرة



من بين أمية بن زيد بن مالك ابن عوف بن عمرو . عنجدة، األنصاري األوسي: ويقال ب د ع، رافع بن عنجرة،
واسم أبيه . بن عوف بن مالك بن األوس، شهد بدراً، وأحداً، واخلندق، وعنجدة أمه، قاله ابن هشام وابن إسحاق

مل : بن إسحاق، وقالهو رافع بن عنترة، وكذلك مساه ا:هو عامر بن عنجدة، وقيل: عبد احلارث، وقال أبو معشر
  .يعقب

  .أخرجه الثالثة
  .رافع موىل غزية بن عمرو، قتل يوم أحد شهيداً

  .أخرجه أبو عمر كذا خمتصراً

  .رافع القرظي

أنه قدم : س رافع القرظي، روى عبد امللك بن عمري، عن رافع القرظي، وهو رجل من بين زنباع، من بين قريظة
  .له كتاباً أنه ال جيين عليه إال يدهعلى النيب صلى اهللا عليه وسلم وكتب 

  .أخرجه أبو موسى

  .رافع بن مالك بن العجالن

ب د ع، رافع بن مالك بن عجالن بن عمرو بن عامر بن زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن 
ب، عقيب نقي. يكىن أبا رفاعة: يكىن أبا مالك، وقيل. غضب بن جشم بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي الزرقي
  .بدري، شهد العقبة األوىل والثانية، وكان نقيب بين زريق

ومل يذكره ابن إسحاق فيهم، وذكر فيهم ابنيه رفاعة وخالداً إال أهنما ليسا . إنه شهد بدراً: قال موسى بن عقبة
  .بنقيبني

وأحد البعني، قتل يوم رافع بن مالك أحد الستة النقباء، وأحد االثين عشر، : وقال سعد بن عبد احلميد بن جعفر
  .أحد شهيداً
  .النقباء الستة قتلوا كلهم: قال أبو عمر

  .وكان هو ومعاذ بن عفراء أول خزرجيني أسلما، قاله أبو نعيم
  .إن رافعاً أول من قدم املدينة بسورة يوسف: قال ابن إسحاق: وقال

يا رسول اهللا، كيف أهل بدر : وسلم، فقالروى عنه ابنه رفاعة بن رافع أن جربيل أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .فكذلك من شهدها من املالئكة: قال جربيل" . هم أفاضلنا : " فيكم؟ قال

أخربين عاصم بن عمر بن قتادة، عن : أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده، إىل يونس بن بكري، عن إسحاق، قال
وسلم النفر الستة من األنصار من اخلزرج مبكة وجلسوا  ملا لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه: أشياخ من قومه، قال

كان من زريق بن : معه، فدعاهم إىل اهللا عز وجل وعرض عليهم اإلسالم، وتال عليهم القرآن وذكرهم، وقال
  .رافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك: عامر

ذكروا لقومهم اإلسالم ودعوهم إليه، فشفا فيهم، فلم تبق دار من دور األنصار إال وفيها ذكر  فلما قدموا املدينة
  .من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حىت إذا كان العام املقبل واىف املوسم من األنصار اثنا عشر رجالً، لقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعقبة، 



  .ى بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض عليهم احلربوهي العقبة األوىل، فبايعوه عل
مث كانت العقبة الثانية وشهدها سبعون من األنصار، وبايعهم رسول اهللا على حرب األمحر واألسود، واشترط على 

  .القوم لربه، وجعل هلم على الوفاء بذلك اجلنة، وكان فيهم رافع بن مالك نقيباً

ليه وسلم، وأقام معه مبكة، فلما نزلت سورة طه كتبها، مث أقبل هبا إىل املدينة إنه هاجر إىل النيب صلى اهللا ع: وقيل
  .فقرأها على بين زريق، قاله ابن إسحاق

وال شك أن أبا . إنه مل يشهد: وقال أبو عمر عن ابن إسحاق. إن رافعاً شهد بدراً: وقال ابن منده عن ابن إسحاق
فضل، عن ابن إسحاق، فإنه مل يذكره رافعاً يف هاتني الروايتني فيمن عمر قد نقل من مغازي البكائي أو سلمة بن ال

  .شهد بدراً، ورواه يونس بن بكري عن ابن إسحاق
: أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده، عن يونس بن بكري عن ابن إسحاق، فيمن شهد بدراً من األنصار، قال

  .وذكره غريه، واهللا أعلم. بن مالك بن العجالن رافع: ومن بين العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق
  .أخرجه الثالثة

  .رافع بن مالك أبو رفاعة

أخرجه أبو موسى عن أيب حفص بن شاهني بإسناده، عن . يكىن أبا مالك. س رافع بن مالك، أبو رفاعة بن رافع
وأحد االثين عشر، وأحد  رافع بن مالك أحد الستة النقباء،: سعد بن عبد احلميد بن جعفر األنصاري أنه قال

رافع بن مالك أحد النقباء االثين عشر، : وروى عن حممد بن يزيد، عن رجاله أنه قال. السبعني هو ومعاذ بن عفراء
  .وأحد من شهد العقبة من السبعني، ولك يشهد بدراً، وشهدها ابناه رفاعة وخالد

لك الزرقي، يكىن أبا مالك، كان عقيباً نقيباً، وقتل رافع بن ما: روى أبو جعفر بإسناده، عن حممد بن سعد أنه قال
  .ومل حيفظ عنه شيء. بوم أحد
قد استدرك أبو موسى على ابن منده هذا رافع بن مالك، وهو املذكور يف الترمجة اليت قبل هذه، فال أدري : قلت

ك أنه شهدها، فظنهما اثنني، ولعله حيث رأى يف هذه أنه مل يشهد بدراً، وقد ذكر ابن منده يف تل! كيف اشتبه عليه
وقد اختلف العلماء يف مثل هذا كثرياً، بل قد اختلف الرواة عن الرجل الواحد يف مثل هذا، وهذا الرجل أحدهم، 
فإن بعض الرواة عن ابن إسحاق قد نقل عنه أن هذا شهد بدراً، وبعضهم مل ينقل عنه أنه شهدها، ومجيع ما ذكره 

انه أحد الستة والثين عشر والسبعني، وأنه زرقي ونقيب، قد تقدم يف األوىل، ومها  أبو موسى يف هذه الترمجة من
  .واحد ال شبهة فيه، واهللا أعلم

  .رافع بن معبد

نزل محص، وروى عنه حممد بن زياد األهلاين، وعبد الرمحن بن جبري بن . رافع بن معبد األنصاري، يكىن أبا احلسن
  .مد بن عيسى البغدادينفري، قاله الغساين عن أمحد بن حم

  .رافع بن املعلى بن لوذان



ب د ع، رافع بن املعلى بن لوذان بن حارثة بن عدي بن زيد بن ثعلبة بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن 
  .كذا نسبه أبو عمر. مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج

  .بن زيد مناة بن حبيب، مث اتفقا لوذان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عدي بن مالك: وقال هشام الكليب
  .شهد بدراً وقتل يومئذ، قتله عكرمة بن أيب جهل

  .شهد رافع بن املعلى وأخوه هالل بن املعلى بدراً، قاله أبو عمر: وقال موسى بن عقبة
ار، من رافع بن املعلى بن لوذان من األنص: قال ابن إسحاق وعروة يف تسمية من شهد بدراً وقتل هبا: وقال أبو نعيم

  .بين حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج
  .رافع بن املعلى: وقال ابن شهاب يف تسمية من شهد بدراً، واستشهد هبا من األنصار، من األوس، من بين زريق

أم القرآن  وقد زعم قوم أنه أبو سعيد بن املعلى الذي روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم احلديث يف: قال أبو عمر
وأبو . ومن قال هذا فقد وهم، وليس رافع هذا ذاك، واهللا أعلم: أنه مل ينزل يف التوراة وال يف اإلجنيل مثلها، قال

احلارث بن نفيع، كذا قال : واسم أيب سعيد بن املعلى. سعيد بن املعلى، روى عنه عبيد بن حنني، وأين هذا من ذاك
  .انتهى كالم أيب عمر! خليفة
  .ن منده فلم يذكر هذا الذي قتل ببدروأما اب

استشهد ببدر من األنصار من األوس مث من بين زريق، رافع بن املعلى، فيه نظر، فغن بين : وأما قول ابن شهاب
  .زريق من اخلزرج، وليسوا من األوس، باتفاق منهم كلهم

من بين عبد حارثة، فمن يظنه : وقيلقيل زرقي، : أخرجه أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى، إال أن أبا موسى قال فيه
من بين حبيب بن عبد حارثة لكان أحسن، : اختالفتاً، وليس كذلك، فإن زريقاً هو ابن عبد حارثة، وإمنا لو قال

  .كما يف النسب األول، واهللا أعلم

  .رافع بن املعلى أبو سعيد

روى عنه ابنه سعيد وعبيد بن . ناه يف احلاءوقد ذكر. امسه احلارث: وقيل. د ع، رافع بن املعلى أبو سعيد األنصاري
  .حنني

آل " : وإن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان : " نزل فيه ويف أصحابه: قال ابن منده
نزلت يف عمان، وأيب حذيفة بن عتبة، : روي بإسناده، عن ايب صاحل، عن ابن عباس، قال. ، اآلية١٥٥عمران 

  .ملعلى األنصاري، وخارجة بن زيد، الذين تولوا يوم التقى اجلمعانورافع بن ا
مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أصلي فدعاين، : وروى حفص بن عاصم، عن أيب سعيد بن املعلى، قال

" ا حيييكم استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم مل: " ما منعك أن جتيبين؟ أما مسعت اهللا يقول: " فصليت مث جئت، فقال
  .٢٤األنفال : 

: إن أصح ما قيل يف امسه: وأما أبو عمر فأخرجه يف الكىن، ويف احلارث، وقال. أخرجه ابن منده، وأبو نعيم
  .احلارث، واهللا أعلم

  .رافع بن مكيث



ب د ع، رافع بن مكيث بن عمرو بن جراد بن يربوع بن طحيل بن عدي بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة 
  .هيناجل

  .سكن احلجاز. شهد احلديبية، وهو أخو جندب بن مكيث
أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا املخزومي، بإسناده إىل أمحد بن علي بن املثىن، أخربنا إسحاق بن أيب 

ن مكيث، إسرائيل، أخربنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن عثمان بن زفر، عن بعض بين رافع بن مكيث، عن رافع ب
غن حسن : " وكان قد شهد احلديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .امللكة مناء، وسوء اخللق شؤم 
كذا رواه عبد الرزاق، وابن املبارك، وهشام بن يوسف، وعبد اجمليد بن أيب رواد، عن معمر عن عثمان بن زفر، 

  .هكذا
حدثين حممد بن خالد بن رافع بن مكيث، عن عمه اهلالل بن رافع، : عن عثمان بن زفر اجلهين، قال ورواه بقية،

  .مثله. كان رافع من جهينة، شهد احلديبية: قال
  .أخرجه الثالثة

  .رافع بن النعمان

له، قاله شهد أحداً، وال عقب . رافع بن النعمان بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار
  .الغساين عن العدوي

  .رافع بن يزيد الثقفي

  .ب د ع، رافع بن يزيد الثقفي، عداده يف البصريني
إن : " روى أبو بكر اهلذيل، عن احلسن بن أيب احلسن البصري، عن رافع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .الشيطان حيب احلمرة، فإياكم واحلمرة، وكل ثوب فيه شهرة 
  .تادة، عن احلسن، عن عبد الرمحن بن يزيد عن رافع، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمورواه ق

  .أخرجه الثالثة

  .رافع بن يزيد بن سكن

شهد بدراً، قاله ابن . رافع بن يزيد بن سكن بن كرز بن زعوراء بن عبد األشهل، األنصاري األوسي مث األشهلي
  .وقد تقدم يف رافع بن زيد أمت من هذا. الكليب

  باب الراء والباء

  .رباح األسود



ب د ع، رباح األسود، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان أسود، وكان يأذن على رسول اهللا صلى اهللا 
رضي اهللا عنه على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ملا اعتزل يف . عليه وسلم أحياناً، وهو الذي استأذن لعمر بن اخلطاب

  .كان للنيب غالم امسه رباح: مة بن األكوعاملشربة، قال بالل وسل
  .أخرجه الثالثة

  .رباح موىل بين جحجىب

  .إنه قتل يوم اليمامة شهيداً: ب ع س، رابح، موىل بين جحجىب، شهد أحداً، قال عروة وابن شهاب وابن إسحاق
  .أيت ذكرهأظنه موىل احلارث بن مالك، الذي ي: وقال أبو عمر. أخرجه أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى

  .رباح موىل احلارث

  .قتل يوم اليمامة شهيداً. ب رباح، موىل احلارث بن مالك األنصاري
  .أخرجه أبو عمر كذا خمتصراً

  .رباح بن الربيع

والربيع أكثر، ابن صيفي بن رباح بن احلارث ابن خماشن بن معاوية بن . ابن ربيعة: ويقال. ب د ع، رباح بن الربيع
  .يد بن عمرو بن متيم، أخو حنظلة بن الربيع الكاتب األسيديشريف بن جروة بن أس

وهو من أهل املدينة، نزل البصرة، روى عنه ابنه املرقع بن صيفي بن رباح، وهو الذي قال للنيب صلى اهللا عليه 
  .فنزلت سورة اجلمعة. يا رسول اهللا، لليهود والنصارى يوم، فلو كان لنا يوم: وسلم

ة اهللا بن حممد بن أيب جرادة احلليب هبا، أخربنا والدي، أخربنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن أخربنا أبو غامن بن هب
أيب جرادة، أخربنا أبو الفتح عبد اهللا بن إمساعيل بن أمحد بن أيب عيسى اجللي احلليب، أخربنا أبو احلسن علي بن 

ن عبد اهللا بن احلسني بن عبد الرمحن الصابوين حممد بن أمحد الفقيه، املعروف بابن الطيوري، أخربنا أبو حممد ب
حبلب، أخربنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكيم، أخربنا عبد اهللا بن وهب، أخربنا عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه 

 أنه خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب الزناد، عن املرقع، عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب
فمر رباح وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على : يف غزوة غزاها، وكان على مقدمته خالد بن الوليد، قال

امرأة مقتولة، مما أصاب املقدمة، فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها، حىت جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه 
مث نظر يف وجوه القوم " . ما كانت هذه تقاتل : " يه وسلموسلم على ناقته فانفرجوا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عل

  " .ال يقتلن ذرية وال عسيفاً : أدرك خالد بن الوليد فقل له: " فقال لرجل
  .أخرجه الثالثة

بضم اهلمزة، وتشديد الياء حتتها نقطتان، : وأسيد. واألول أكثر. بالياء حتتها نقطتان: بالباء املوحدة، وقيل: رباح
  .باجليم: وجروة. م الشني املعجمةبض: وشريف
  .بكسر اجليم، والالم املشددة، وبعد الالم ياء: واجللي



  .رباح موىل أم سلمة

كان لنا غالم امسه رباح، فنفخ وهو : روى كريب موىل ابن عباس، عن أم سلمة قالت. د ع، رباح، موىل أم سلمة
  .؟" علمت ان من نفخ فقد تكلم  يا رباح، أما: " ساجد، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملوىل هلا يقال له : رواه محاد بن سلمة، عن أيب محزة، عن أيب صاحل، عن أم سلمة
  .يعين يف السجود" يا رباح، ترب وجهك : " رباح

  .ورواه أمحد بن أيب طيبة، عن عنبسة بن األزهر، عن سلمة بن األكوع
  .ده وأبو نعيمأخرجه ابن من

  .رباح أبو عبدة

  .د ع، رباح أبو عبدة، روى عنه ابنه عبدة، غري منسوب، وهو من أهل الشام
ذكره بعض املتأخرين ومل خيرج له شيئاً، وقد رأيت يف بعض النسخ : وقال أبو نعيم. أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .زيادة
ر، أخربنا حممد بن إبراهيم األمناطي، أخربنا إدريس بن أخربنا احلسن بن أيب احلسن العسكري مبص: قال ابن منده

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : يونس بن راشد، عن عبد الكرمي بن مالك اجلزري، عن عبدة بن رباح، عن أبيه قال
  " .من احتجب عن الناس مل حيجب من النار : " وسلم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .رباح بن قصري

  .مصري، جد موسى بن علي بن رباح. قصري اللخمي، من بين القشيبب د ع، رباح بن 
أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأسلم يف زمن أيب بكر، حني قدم حاطب بن أيب بلتعة رسوالً من أيب بكر إىل 

  .قرية من قرى مصر: املقوقس، نزل عليهم وهم بربكوت
يا : ؟ قال" ما ولد لك : " صلى اهللا عليه وسلم قال له روى موسى بن علي بن رابح، عن أبيه، عن جده أن النيب

فقال . إما أمه وإما أباه: ؟ قال" فمن يشبه : " قال. رسول اهللا، وما عسى أن يكون ولد يل، إما غالم وإما جارية
ني ال تقل كذلك، إن النطفة إذا استقرت يف الرحم أحضرها اهللا كل نسب بينهما وب: " النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .يف أي صورة ما شاء ركبك : " آدم، أما قرأت هذه اآلية

  " .ستفتح مصر فانتجعوا خريها : " وروى موسى، عن أبيه، عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أخرجه الثالثة

  .رباح بن املعترف

عمرو بن شيبان بن هو رباح بن عمرو بن املعترف بن حجوان بن : وقال الطربي. ب د ع، رباح بن املعترف
  .اسم املعترف وهيب: وقيل. حمارب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، القرشي الفهري



أسلم يوم الفتح،وهو شريك عبد الرمحن بن عوف يف التجارة، وهو والد عبد اهللا بن رباح الفقيه . لرباح صحبة
ما هذا؟ : صوته يغين، فقال عبد الرمحنوكان حيسن غناء النصب وكان مع عبد الرمحن يف سفر فرفع . املشهور
. إن كنتم فاعلني فعليكم بشعر ضرار بن اخلطاب: فقال عبد الرمحن. ما به بأس نلهو ويقصر علينا السفر: فقال

  .فكان يغنيهم
  .أخرجه الثالثة

  .وضرار بن اخلطاب رجل من بين حمارب بن فهر

  .ربتس بن عامر

بن عمرو بن مالك بن أمان بن عمرو بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن ب ربتس بن عامر بن حصن بن خرشة بن حية 
  .عمرو بن الغوث بن طيئ، الطائي الثعليب

الربتس بن : وممن وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم من طيئ: قال الطربي. وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .عامر بن حصن بن خرشة، وكتب له كتاباً

  .أخرجه أبو عمر
  .بفتح الراء وسكون الباء املوحدة، وفتح التاء فوقها نقطتان، وآخره سني مهملة :ربتس

  .ربعي بن خراش

  .يقال أدرك اجلاهلية، يروى عن الصحابة: أخرجه أبو موسى خمتصراً، وقال. س ربعي بن خراش

  .ربعي بن رافع

عة بن حرام بن جعل بن عمر بن ب ع س، ربعي بن رافع بن زيد بن حارثة بن اجلد بن العجالن بن حارثة بن ضبي
  .جشم بن ودم بن ذبيان بن مهيم بن ذهل بن هين بن بلي البلوي

  .ربعي بن أيب رافع، قاله أبو عمر وابن الكليب: ويقال. شهد بدراً. حليف لبين عمرو بن عوف من األنصار
بيد اهللا بن أيب رافع يف تسمية روى حممد بن ع: وقاال. ربعي بن رافع األنصاري، بدري: وقال أبو نعيم، وأبو موسى

ربعي بن رافع من بين عمرو بن عوف، بدري، يعين أنه منهم باحللف، : من شهد مع علي من أصحاب رسول اهللا
  .وإال فهو بلوي

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى
  .بفتح الواو وبالدال املهملة: بفتح احلاء والراء، وودم: حرام

  .ربعي بن أيب ربعي

هو ابن رافع األنصاري، وروى بإسناده عن ابن شهاب يف تسمية : بدري، قال أبو نعيم. س، ربعي بن أيب ربعيع 
  .ربعي بن رافع: من شهد بدراً من األوس من بين العجالن



ربعي بن رافع بن احلارث : وروى يونس بن بكري عن ابن إسحاق فيمن شهد بدراً من األوس، مث من بين العجالن
  .حارثة بن اجلد بن العجالن بن زيد بن

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى
. ربعي بن رافع: وتبعه أبو موسى، هذه الترمجة واليت قبلها، ومل ينسبا األول بل قاال: قد أخرج أبو نعيم: قلت

أبا إنه بدري، ولو نسبا ذلك لعلما أهنما واحد، وأن : وذكرا عن عبيد اهللا بن أيب رافع أنه شهد مع علي، وقاال
وذكر يف األوىل اسم أبيه ويف الثانية كنيته، فلو ركبا منهما ترمجة . ربعي امسه رافع، وأنه املذكور يف الترمجة األوىل

واحدة لكانت الصواب، ومن وقف على نسبه الذي أخرجناه يف األوىل عن أيب عمر وابن الكليب، علم أهنما واحد، 
  .وأنه بدري

  .ربعي بن عمرو األنصاري

شهد مع علي رضي اهللا عنه ربعي بن : بعي بن عمرو األنصاري، شهد بدراً، وقال عبيد اهللا بن أيب رافعع س، ر
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى خمتصراً. عمرو، بدري

  .ربيع األنصاري الزرقي

  .ب د ع، ربيع األنصاري الزرقي
حدثنا ابن : أمحد بن عمرو بن الضحاك، قالأخربنا حيىي بن حممود بن سعد األصبهاين إجازة، بإسناده إىل أيب بكر 

أيب شيبة، حدثنا جرير، عن عبد امللك بن عمري، عن الربيع األنصاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاد ابن 
: " فقال رسول اهللا. ال تؤذين رسول اهللا ببكائكن: فجعل أهله يبكون عليه، فقال ابن عمه. أخي جرب األنصاري

  " .دام حياً، فإذا وجب فليسكنت دعهن يبكني ما 
ورواه داود الطائي عن عبد . رجل من بين زريق، ومل يسمه: وروى موسى بن عبد امللك بن عمري، عن أبيه، وقال

  .امللك، عن جرب بن عتيك، مثله
  .أخرجه الثالثة

  .ربيع األنصاري

سوء اخللق شؤم، وطاعة : " لم قالروت عنه ابنته أم سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس. د ربيع األنصاري
  " .النساء ندامة، وحسن امللكة مناء 

  .أخرجه ابن منده

  .ربيع بن إياس

شهد بدراً، قاله موسى . ب ع س، ربيع بن إياس بن عمرو بن غنم بن أمية بن لوذان بن غنم بن عوف بن اخلزرج
  .بن عقبة، عن ابن شهاب

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى



  .ع اجلرميربي

  .ع س، ربيع اجلرمي أبو سوادة
انطلقت أنا وأيب إىل النيب صلى : روى سلمة بن رجاء، عن سلم بن عبد الرمحن اجلرمي، عن سوادة بن الربيع، قال

  " .مر بنيك فليقلموا أظافرهم، وال يعقروا هبا ضروع مواشيهم إذا حلبوا : " اهللا عليه وسلم فامر لنا بذود، وقال
  .أنا وأيب، إال سلمة بن رجاء: ومل يقل أحد منهم. احد، عن سلم بن عبد الرمحنرواه غري و

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى
  .الربيع أبو سوادة، وهو هذا: ومنهم من يترجم

  .ربيع بن ربيعة

 ربيع بن ربيعة بن عوف بن قنان بن أنف الناقة، وامسه جعفر بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن
  .املخبل السعدي: شاعر من فحول الشعراء، يكىن أبا يزيد، وهو الذي يقال له. متيم

ذكر أبو علي بن هارون بن زكرياء اهلجري يف نوادره أن له صحبة وهجرة، ووصل نسبه غريه، ومساه هو 
  .نف الناقةواهلجري، واتفقا على أنه من بين أنف الناقة، إال أن اهلجري زعم انه من بين مشاس بن ألي بن أ

  .واهللا أعلم. اسم املخبل ربيعة: وقال ابن دريد
  .مل خيرجه واحد منهم

  .ربيع بن زياد

  .ب ربيع بن زياد بن الربيع احلارثي، من بين احلارث بن كعب، كذا نسبه أبو عمر
ربيعة بن كعب الربيع بن زياد بن أنس بن الديان، وامسه يزيد، بن قطن بن زياد بن احلارث بن مالك بن : وقال غريه

نسبه أبو فراس، فعلى هذا النسب يكون ابن عمر عبد احلجر بن عبد املدان، وامسه . بن احلارث بن كعب احلارثي
  .عمرو بن الديان، وامسه يزيد
  .واحلارث بن كعب من مذحج

وإذا كان يف دلوين على رجل إذا كان يف القوم أمرياً فكأنه ليس بأمري، : وللربيع صحبة، وهو الذي قال فيه عمر
  .وكان خرياً متواضعاً. صدقتم: قال. ما نعرف إال الربيع بن زياد احلارثي: فقالوا. القوم وليس بأمري فكأنه أمري بعينه

  .استخلفه أبو موسى على قتال مناذر سنة سبع عشرة، فافتتحها عنوة، وقتل وسىب، وقتل هبا أخوه املهاجر بن زياد
أظهره اهللا على الترك وبقي أمرياً عليها إىل أن مات املغرية بن شعبة، فوىل معاوية واستعمله معاوية على سجستان، ف

  .زياد ابن أبيه الكوفة مع البصرة، فعزل زياد الربيع بن زياد احلارثي عنها، واستعمله على خراسان فغزا بلخ
فتقدمت دابته على دابة من  وكان ال يكتب قط إىل زياد إال يف اختيار منفعة أو دفع مضرة، وال كان يف موكب قط

  .إىل جانبه، وال مس ركبته ركبته
روى مطرف بن الشخري، وحفصة بنت سريين عنه، عن أيب كعب، وعن كعب األحبار وال يعرف له حديث مسند، 

  .وكان احلسن البصري كاتبه



يأمرك أن حترز الصفراء  إن أمري املؤمنني معاوية كتب: كتب زياد بن أبيه إىل الربيع بن زياد هذا: قال ابن حبيب
أن : ونادى يف الناس. إين وجدت كتاب اهللا قبل كتاب أمري املؤمنني: فكتب إليه. والبيضاء وتقسم ما سوى ذلك

  .اغدوا على غنائمكم، فأخذ اخلمس، وقسم الباقي على املسلمني، ودعا اهللا تعاىل أن مييته، فما مجع حىت مات
: بن عمرو الغفاري، وأما الربيع بن زياد فإنه ملا أته مقتل حجر بن عدي قالوقد تقدم أن هذا القول قاله احلكم 

  .فلم يربح من جملسه حىت مات. اللهم إن كان للربيع عندك خري فاقبضه
  .أخرجه أبو عمر

  .ربيع بن زياد

بينما رسول : روى عنه أبو كرز وبرة أنه قال. ابن يزيد السلمي: وقيل. ربيعة بن زيد: وقيل. ع س، ربيع بن زياد
: " قال. نعم: ؟ قالوا" أليس ذاك فالناً : " فقال النيب. اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسري إذ أبصر شاباً من قريش معتزالً

فال : " قال. كرهت الغبار: ؟ قال" ما لك اعتزلت عن الطريق : " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم" . فادعوه 
  " .لذريرة اجلنة  تعتزله، فو الذي نفسي بيده إنه
  .يف ربيعة: أخرجه ابن منده: وقال أبو موسى. أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .الربيع بن سهل

  .شهد أحداً. ب الربيع بن سهل بن احلارث بن عروة بن عبد رزاح بن ظفر، األنصاري األوسي مث الظفري
  .أخرجه أبو عمر

  .الربيع بن قارب العبسي

عبيد اهللا بن القاسم بن حامت بن عقبة بن عبد الرمحن بن مالك بن عنبسة بن عبد اهللا  روى. الربيع بن قارب العبسي
حدثين أيب، عن أبيه، عن أيب جده، أن أباه ربيعاً وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، " بن الربيع بن قارب، قال، 

  .فسماه النيب عبد الرمحن وكساه برداً، ومحله على ناقة
  .ساينأخرجه أبو علي الغ

  .الربيع بن كعب األنصاري

  .أخرجه ابن منده خمتصراً. وهو وهم. د الربيع بن كعب األنصاري

  .الربيع بن النعمان

  .الربيع بن النعمان بن يساف، أخو احلارث بن النعمان بن يساف األنصاري، شهد أحداً
  .أخرجه األشتري مستدركاً على أيب عمر

  .ربيعة األجذم



ذكره أبو معشر، عن يزيد بن رومان، وحممد بن كعب القرطي . هو ربيعة األجذم الثقفي س ربيعة، بزيادة هاء،
وكان يف وفد ثقيف رجل من بين مالك بن : واملقربي، عن أيب هريرة وأسانيد أخر، فيما ذكروا من الوفود، قالوا

. يه وسلم وميسحون على يديهوكان جمذوماً، فكانوا يبايعون النيب صلى اهللا عل. ربيعة األجذم: احلارث، يقال له
  .مل يكن جذمت أصابعه يف اجلاهلية: وبنو مالك يقولون. فرجع" . قد بايعناك : " فلما بلغ ربيعة ليبايعه قال له

  .أخرجه أبو موسى

  .ربيعة بن أكثم

ب د ع، ربيعة بن أكثم بن سخربة بن عمرو بن بكري بن عامر بن غنم بن دودان بن أسد بن خزمية األسدي، 
هكذا رأيته يف . عمرو بن لغيز بن عامر: إال أنه قال. ونسبه مثله أبو عمر. نسبه هكذا أبو نعيم. ليف بين أميةح

  .عدة نسخ أصول صحاح، يكىن أبا يزيد، وكان قصرياً دحداحاً
خبيرب، شهد بدراً، قاله ابن إسحاق وموسى بن عقبة، وهو ابن ثالثني سنة، وشهد أحداً، واخلندق، واحلديبية، وقتل 

  .قتله احلارث اليهودي بالنطاة، وهو أحد حصون خيرب
  .شهد بدراً من بني أسد بن خزمية اثنا عشر رجالً: قال ابن إسحاق

أخربنا هبة بن حممد بن عبد الواحد، أخربنا حممد بن حممد أبو طالب، . أخربنا أبو حفص عمر بن حممد بن املعمر
أبو حيىي الزعفراين جعفر بن حممد بن احلسن الرازي، أخربنا عمر بن علي  أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا، حدثنا

كان : أخربنا علي بن ربيعة القرشي، عن حيىي بن سعيد، عن سعيد بن املسيب، عن ربيعة بن أكثم، قال. بن أيب بكر
  " .هو أهنأ وأمرأ : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستاك عرضاً، ويشرب مصاً، ويقول

ال يوثق هبذا القول، فإن من دون سعيد بن املسيب ال يوثق هبم لضعفهم، ومل يره سعيد وال أدرك : أبو عمرقال 
  .زمانه، ألن سعيداً ولد يف زمن عمر، وذلك قتل يف حياة النيب

  .أخرجه الثالثة

  .ربيعة بن أمية بن خلف

  .د ع، ربيعة بن أمية بن خلف اجلمحي
أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن . اقروي حديثه يونس بن بكري، عن إسح

كان ربيعة بن أمية بن خلف اجلمحي : حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه عباد، قال: إسحاق، قال
" أيها الناس . اصرخ: " قال له رسول اهللا. هو الذي يصرخ يوم عرفة، حتت لبة ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فإن اهللا حرم عليكم : " فقال. نعم، الشهر احلرام: ؟ فصرخ، فقالوا" هل تدرون أي شهر هذا " وكان صيتاً، . 
  .وذكر احلديث" . دماءكم وأموالكم إىل أن تلقوا ربكم كحرمة شهركم هذا 

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .ربيعة بن احلارث أبو أروى



ذكره الطرباين يف هذا الباب، وذكره ابن . عبيد بن احلارث: ويقال. احلارث، أبو أروى الدوسي ب س، ربيعة بن
  .منده يف باب آخر

مشهور بكنيته، من كبار . ربيعة الدوسي: أخرجه أبو عمر وأبو موسى، إال أن أبا عمر مل ينسبه إال أنه قال
  .ويرد يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل. محنروى عنه أبو واقد الليثي، وأبو سلمة بن عبد الر. الصحابة

  .ربيعة بن احلارث

أبا أروى، وهو ابن : يكىن. ب د ع س، ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي
عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمه عزة بنت قيس بن طريف بن ولد احلارث بن فهر، وهو أخو أيب سفيان بن 

  .ارث، وكان أسن من عمه العباس بن عبد املطلب بسننياحل
أال كل دم ومأثرة كانت يف اجلاهلية فهو حتت قدمي، وإن أول دم : " وهو الذي قال فيه رسول اهللا يوم فتح مكة

رسول فأبطل . متام: وذلك أنه قتل لربيعة يف اجلاهلية ابن امسه آدم، قاله الزبري، وقيل" . اضعه دم ربيعة بن احلارث 
ومن قال إنه آدم فقد . إياس: اسم ابن ربيعة املقتول: اهللا الطلب به يف اإلسالم، ومل جيعل لربيعة يف ذلك تبعة، وقيل

  .أخطأ، ألنه رأى دم يرويه سهل بن احلنظلية يف خرمي بن فاتك األسدي
اهللا عليه وسلم من خيرب  وكان ربيعة شريك عثمان بن عفان رضي اهللا عنهما يف التجارة، وأعطاه رسول اهللا صلى

  .مائة وسق
  .روى عنه ابنه عبد املطلب. غنما الصدقة أوساخ الناس: روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث منها

  .وتويف ربيعة سنة ثالث وعشرين باملدينة، يف خالفة عمر بن اخلطاب
بن منده بتمامه، فأي فائدة يف استدراكه أخرجه الثالثة، وأخرجه أبو موسى مستدركاً على ابن منده، وقد أخرجه ا

  !.عليه

  .ربيعة بن حبيش

س ربيعة بن حبيش، من أمحس، وهو رسول جرير إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم هبدم ذي اخللصة، ذكره ابن 
  .أبو أرطأة: أرطأة وقيل: وقيل. حصني بن ربيعة الطائي: وقد اختلف يف اسم رسول جرير، فقيل. شاهني

  .موسىأخرجه أبو 

  .ربيعة بن أيب حرشة

ب ربيعة بن أيب حرشة بن عمرو بن ربيعة بن احلارث بن حبيب بن جذمية بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، 
  .القرشي العامري
  .أخرجه أبو عمر

  .ربيعة بن خويلد



ن أمحس س ربيعة بن خويلد بن سلمة بن هالل بن عائذ بن كلب بن عمرو بن لؤي بن رهم بن معاوية بن أسلم ب
  .كان شريفاً، ذكره ابن شاهني. بن الغوث بن أمنار
  .أخرجه أبو موسى

  .ربيعة بن رفيع

ب ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة بن ضبيعة بن ربيعة بن يربوع بن مساك بن عوف بن امرئ القيس بن هبثة بن 
  .لدغة امسها: وهي أمه، فغلبت عليه، ويقال. ابن الدغنة: كان يقال له. سلم السلمي

  .شهد حنيناً، مث قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بين متيم، قاله أبو عمر، وهو قاتل دريد بن الصمة
فلما اهنزم املشركون يعين يوم : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده، عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، قال

دريد بن الصمة، فأخذ خبطام مجله وهو يظنه امرأة، وذلك أنه كان يف حنني أدرك ربيعة بن رفيع بن أهبان السلمي 
: ومن أنت؟ قال: قال. أقتلك: ماذا تريد؟ قال: شجار، فأناح به، فإذا هو شيخ كبري ال يعرفه الغالم، فقال له دريد

هذا مؤخر من خذ سيفي ! بئس ما سلحتك أمك: مث ضربه بسيفه فلم يغن شيئاً، فقال. أنا ربيعة بن رفيع السلمي
الشجار مث اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ، فإين كذلك أقتل الرجال، وإذا أتيت أمك فأخربها 

ملا ضربته : فقتله، فزعمت بنوسليم أن ربيعة قال. أنك قتلت دريد بن الصمة، فرب يوم واهللا قد منعت فيه نساءك
، من ركوب اخليل أعراء، فلما رجع ربيعة إىل أمه أخربها ووقع تكشف فإذا عجانه وبطون فخذيه أبيض كالقرطاس

  " .لقد أعتق أمهات لك ثالثاً : بقتله إياه، فقالت
أخرجه أبو عمر ومل خيرجه أبو موسى، لعله ظنه ربيعة بن رفيع العنربي الذي أخرجه ابن منده، أو أنه مل يقف عليه، 

ربيع بن رفيع بن : ابن الكليب وابن حبيب، إال أهنما قاال والنتهى أبو عمر يف نسبه إىل ثعلبة، وباقي النسب عن
  .أهبان هو الذي قتل دريد بن الصمة

إنه قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بين متيم، ظنهما واحداً، ومها اثنان، : وقد وهم أبو عمر بقوله
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع بين متيم،  أحدمها السلمي قاتل دريد بن الصمة، واآلخر العنربي الذي قدم على

  .لدغة، وهكذا قال ابن هشام أيضاً، واهللا أعلم: الدغنة، وغريه يقول: وقال أبو عمر يف أمه

  .ربيعة بن رفيع العنربي

إن علي رقبة : له ذكر يف حديث عائشة أهنا قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ع د س، ربيعة بن رفيع العنربي
فلما قدم سبيهم على رسول اهللا " . هذا سيب بين العنرب يقدم اآلن نعطيك إنساناً فتعتقينه : " قال. ن ولد إمساعيلم

  .صلى اهللا عليه وسلم فيهم ربيعة بن رفيع، ومسرة بن عمرو
ألعور ربيعة بن رفيع، له ذكر يف حديث ا: واستدركه أبو موسى على ابن منده، وقال. أخرجه ابن منده وأبو نعيم

فلو مل يقل له ذكر يف حديث األعور بن بشامة لكان يظن أنه أراد السلمي، فإن ابن منده مل خيرجه وال . بن بشامة
أبو نعيم، وإمنا أخرجا هذا العنربي، فترك ما كان ينبغي أن يستدركه، واستدرك ما كان األوىل تركه، ومل ينسب 

ربيعة بن رفيع بن سلمة بن ملحم بن صالة : ن نذكر نسبه وهوهذا أحد منهم ليقع الفرق بينه وبني السلمي، وحن
كان ربيعة أحد املنادين من وراء : بن عبدة بن عدي بن جندب بن العنرب، ذكره ابن حبيب وابن الكليب، وقاال



  .واهللا أعلم. إليه ينسب الرقيعي، املاء الذي بطريق مكة إىل البصرة: وجعال رقيعاً بالقاف، وقال. احلجرات
  .بضم العني، وتسكني الباء املوحدة: بدةع

  .ربيعة بن رواء العنسي

روى عبد العزيز بن أيب بكر بن حممد، عن أبيه أن ربيعة ابن رواء العنسي قدم على . ع س، ربيعة بن رواء العنسي
أشهد : " م قلالنيب صلى اهللا عليه وسلم فوجده يتعشى، فدعاه إىل العشاء، فأكل، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسل

أما الرغبة فو اهللا ما : " ؟ قال ربيعة" راغباً أم راهباً : " فقاهلا، فقال" . أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً عبده ورسوله 
فقال . آمن فآمنت: هي يف يدك، وأما الرهبة فو اهللا إننا ببالد ما تبلغنا جيوشك، ولكين خوفت فخفت، وقيل يل

فأقام خيتلف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فودعه، فقال له " . رب خطيب من عنس : " مالنيب صلى اهللا عليه وسل
، فخرج فاحس حساً فواءل إىل أهل قرية، " إن أحسست حساً فوائل إىل أهل قرية : " النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .فمات هبا
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .ربيعة بن روح العنسي

  .هكذا أخرجه أبو عمر: روى عنه حممد بن عمرو بن حزم. ب ربيعة بن روح العنسي مدين
ويغلب على ظين أنه غري الذي قبله ألنه قد روى عنه حممد، وهو مدين، واألول عاد إىل بالده من اليمن يف حياة 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم فمات يف طريقه، واهللا أعلم

  .ربيعة بن زياد

يف . الغبار يف سبيل اهللا دريرة اجلنة: روى. ربيع: ويقال. ابن أيب يزيد السلمي: وقيل. عة بن زيادب د ع، ربي
  .إسناده مقال

  .أخرجه ابن منده وأبو عمر وأبو نعيم

  ربيعة بن سعد األسلمي

  .حجازي. أراه صحبة: ربيعة بن سعد األسلمي، أبو فراس، قاله البخاري، وقال

  .ربيعة بن السكن

قدمت على النيب : عة بن السكن أبو روحية الفزعي، يعد يف أهل فلسطني، روى عنه ابنه عبد اجلبار أنه قالد ع، ربي
  .صلى اهللا عليه وسلم، وفعقد يل راية بيضاء

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .ربيعة بن شرحبيل



قاله يل أبو : ال ابن مندهرأى النيب، وشهد فتح مصر، روى عنه ابنه جعفر، ق. د ع، ربيعة بن شرحبيل لن حسنة
  .سعيد بن يونس

رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه ابنه : ذكره احمليل عن أيب سعيد بن يونس: وقال أبو نعيم ملا أخرجه
هل ! فأعاد كالم ابن منده من غري زيادة وال نقص وال ختطئة، وكثرياً ما يفعل هذا معه، فال أدري ألي معىن. جعفر

  .إىل نقله أم لغري ذلك؟ فإن الرجل ثقة حافظ، وقد ذكره أبو نعيم يف غري موضع من كتبه بالثقة واحلفظكان ال يثق 
  .إن ربيعة اختط مبصر، وكان والياً لعمرو بن العاص على املكيني: وقيل

  .ربيعة بن عامر

  .يعد يف أهل فلسطني قاله ابن منده وأبو نعيم. ب د ع، ربيعة بن عامر بن جباد
إنه ديلي، من رهط : يعين بسكون السني، وقيل. األسدي: ربيعة بن عامر بن اهلادي األزدي، ويقال: و عمروقال أب

  .ربيعة بن عباد
أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا إبراهيم بن 

ن حسان من أهل بيت املقدس، وكان شيخاً كبرياً حسن الفهم، عن إسحاق، أخربنا عبد اهللا بن املبارك، عن حيىي ب
  " .ألظوا بياذا اجلالل واإلكرام : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ربيعة بن عامر، قال

  .بالباء املوحدة واجليم، قاله حممد بن نقطة: جباد
  .ألظ بالشيء يلظ إلظاظاً، إذا لزمه: قوله، يقال أي ألزموه وأثبتوا عليه، وأكثروا من: ألظوا بالظاء املعجمة

  .ربيعة بن عباد

عباد بالتشديد، والكسر أكثر، وهو األول، وهو من بين الديل بن بكر بن عبد مناة : وقيل. ب د ع، ربيعة بن بعاد
  .بن كنانة، مدين، روى عنه ابن املنكدر، وأبو الزناد، وزيد بن أسلم

بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثنا مصعب لن عبد اهللا الزبريي، حدثين عبد العزيز، أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة 
رأيت : يعين ابن حممد بن أيب عبيد، عن ابن أيب ذئب، عن سعيد بن خالد القارظي، عن ربيعة بن عباد الديلي، قال

ناس، إن هذا قد غوى، فال يغوينكم يا أيها ال: أبا هلب بعكاظ وهو يتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو يقول
ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفر منه، وهو على أثره، وحنن نتبعه وحنن غلمان، كأين أنظر إليه . عن آهلة آبائكم

من هذا الذي يرميه؟ : قلت. حممد بن عبد اهللا: من هذا؟ قالوا: قلت. أحول ذو غديرتني أبيض الناس وأمجلهم
  .عمه أبو هلب: قالوا

  .وعمر ربيعة عمراً طويالً
والفتح . بالكسر والتخفيف: وقاله أبو عمر. يف عباد ثالثة أقوال: أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده وأبا نعيم قاال

  .تويف باملدينة أيام الوليد بن عبد امللك: وأما ابن ماكوال فلم يذكر إال الكسر حسب، وقال. والتشديد

  .ربيعة بن عبد اهللا بن نوفل



ربيعة بن عبد اهللا بن نوفل بن أسعد بن ناشب بن سبد بن رزام بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن 
  .ريث بن غطفان الغطفاين الذبياين

وهو الذي أدخل خالد بن الوليد أرض غطفان يف قتال الردة، يف خالفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، قاله ابن 
  .الكليب

  .هللا بن اهلديرربيعة بن عبد ا

ب س، ربيعة بن عبد اهللا بن اهلدير بن عبد العزى بن عامر بن احلارث بن حارثة بن سعد ابن تيم بن مرة بن كعب 
  .ولد يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالوا. بن لؤي، القرشي التيمي

  .روى عن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما، وهو معدود يف كبار التابعني
  .جه أبو عمر وأبو موسىأخر

  .ربيعة بن عثمان

  .ع ب د، ربيعة بن عثمان بن ربيعة التيمي
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يعد يف الكوفيني، روى حديثه عثمان بن حكيم عن ربيعة بن عثمان، قال

" فوعاها، فبلغها من مل يسمعها نضر اهللا امرأ مسع مقاليت : " يف مسجد اخليف من مىن، فحمد اهللا وأثىن عليه، وقال
.  

  .أخرجه الثالثة

  .ربيعة بن عمرو الثقفي

  .د ع، ربيعة بن عمرو بن عمري بن عوف بن عقدة بن غرية بن عوف بن ثقيف الثقفي
  .وهو عم املختار بن أيب عبيد بن مسعود
  " .وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم : " نزل فيه ويف حبيب ومسعود وعبد ياليل

  .ن منده وأبو نعيمأخرجه اب

  .ربيعة بن عمرو اجلهين

حليف بين . ربيعة بن عمرو بن يسار بن عوف بن جراد بن يربوع بن طحيل بن عدي بن الربعة بن رشدان اجلهين
  .النجار

  .واهللا أعلم. ورمبا يكون هذا أخاه. وديعة: والذي أعرفه عن ابن الكليب. ذكره الغساين عن ابن الكليب هكذا

  .دانربيعة بن عي



خاصم امرأ القيس يف أرضه، روى علقمة بن وائل، عن أبيه، . احلضرمي: ويقال. د ع، ربيعة بن عيدان الكندي
  .ختاصم امرأ القيس وربيعة بن عيدان يف أرض إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وذكر احلديث: قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
عبدان بكسر العني وبالباء : وقيل. قال عبد الغين. تان وآخره نونبفتح العني، وتسكني الياء حتتها نقط: عيدان

شهد فتح مصر، وله . ربيعة بن عبدان بن ذي العرف بن وائل بن ذي طواف احلضرمي: املوحدة، ومل ينسبوه، وهو
  .صحبة، قاله ابن يونس

  .ربيعة بن الغاز

  .جرشيربيعة بن عمرو، واألول أكثر، وهو : ب د ع، ربيعة بن الغاز وقيل
. يعد يف أهل الشام، خمتلف يف صحبته، وهو جد هشام بن الغاز بن ربيعة، كان يفيت الناس أيام معاوية وكان فقيهاً

  .روى عنه عطية بن قيس، واحلارث بن يزيد، وعلي بن رباح، وبشري بن كعب، وابنه العاز بن ربيعة
استقيموا " ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق: روى ابن هليعة، عن احلارث بن يزيد، عن ربيعة اجلرشي، قال

  " .ونعماً إن استقمتم، وحافظوا على الوضوء، وخري عملكم الصالة 
  .قتل يوم مرج راهط، وكان سنه أربع وستني، بني مروان بن احلكم والضحاك بن قيس الفهري

  .صحبة له صحبة وليست له: ربيعة بن عمرو اجلرشي، قال بعض الناس: قال ابن أيب حامت
  .أخرجه الثالثة
  .بضم الباء املوحدة، وفتح الشني املعجمة: وبشري. بفتحها: بضم العني، وقيل: علي بن رباح

  .ربيعة بن الفراس

  .روى عنه زياد بن نعيم، يعد يف املصريني. د ع، ربيعة بن الفراس
ثه عن أيب هليعة، عن بكر بن ذكره بعض املتأخرين يعين ابن منده، وزعم أنه من الصحابة، حدي: قال أبو نعيم

يسري حي : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: سوادة، عن زياد بن نعيم، عن ربيعة بن الفراس، قال
يعين " . حىت يأتوا بيتاً تعظمه العجم مستتراً، فيأخذون من ماله، مث يغريون عليكم أهل إفريقية حىت ترد سيوفهم 

  .النبل
  .بو نعيمأخرجه ابن منده وأ

  .ربيعة بن الفضل األنصاري

هو من بين : قاله عروة وقال. استشهد يوم أحد. ع س، ربيعة بن الفضل بن حبيب بن زيد بن متيم األنصاري
  .معاوية بن عوف

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .ربيعة القرشي



ن أبيه، رجل من قريش، ب د ع، ربيعة القرشي، غري منسوب، روى حديثه عطاء بن السائب، عن ابن ربيعة ع
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقفاً بعرفات مع املشركني، مث رأيته يف اإلسالم واقفاً موقفه ذلك : قال

  .فعرفت أن اهللا تعاىل وقفه لذلك
  .أخرجه الثالثة

  .ربيعة بن قيس العدواين

فيمن شهد مع علي من الصحابة، وهو من ذكره حممد بن عبيد اهللا بن أيب رافع . س ع، ربيعة بن قيس العدواين
  .عدوان بن عمرو بن قيس عيالن

  .أخرجه أبو موسى

  .ربيعة بن كعب

  .ب د ع، ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر، أبو فراس األسلمي
  .يعد يف أهل احلجاز، روى عنه أبو سلمة بن عبد الرمحن، وحنظلة بن عمرو األسلمي، وأبو عمران اجلوين

: اق إبراهيم بن حممد، وإمساعيل بن عبيد اهللا، وعبيد اهللا بن علي بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذيأخربنا أبو إسح
أخربنا إسحاق بن منصور، أخربنا النضر بن مشيل، ووهب بن جرير، وأبو عامر العقدي، وعبد الصمد بن عبد 

: ، عن ربيعة بن كعب األسلمي، قالحدثنا هشام الدستوائي، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة: الوارث، قالوا
" مسع اهللا ملن محده : " كنت أبيت على باب النيب صلى اهللا عليه وسلم وأعطيه الوضوء فأمسعه اهلوي من الليل يقول

  " .احلمد هللا رب العاملني : " وأمسعه اهلوي من الليل يقول. 
  " .أعين على نفسك بكثرة السجود : " الوهو الذي سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يرافقه يف اجلنة، فق

وكان من أهل الصفة، يلزم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السفر واحلضر، وصحبه قدمياً، وعمر بعده حىت تويف بعد 
  .احلرة، وكانت وفاته سنة ثالث وستني

  .أخرجه الثالثة
  .خمتص بالليلهو : وهو احلني الطويل من الزمان، وقيل: اهلوي بفتح اهلاء وكسر الواو

  .ربيعة الكاليب

روى حديثه أبو مسلم الكجي عن سليمان بن داود، عن سعيد بن خثيم اهلاليل، عن ربيعة بنت . س ربيعة الكاليب
  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ فأسبغ الوضوء: حدثنا ربيعة الكاليب قال: عياض الكالبية قالت

: وقد رواه حيىي احلماين، عن سعيد، عن ربعية بنت عياض قالت. سنن الكشي كذا وقع يف: أخرجه أبو موسى وقال
ورواه غري واحد، . رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ فأسبغ الوضوء: حدثين جدي عبيدة بن عمرو الكيب، قال

  .عن سعيد هكذا، وهو الصواب

  .ربيعة بن لقيط



  .فرادس ربيعة بن لقيط، ذكره أبو احلسن العسكري يف األ
ملا دخل صاحب الروم على رسول اهللا : روى الليث بن سعيد، عن يزيد بن أيب حبيب، عن ربيعة بن لقيط، قال

فأخذت " . إنه سيسلبها رجل من املسلمني : " أتعطيها عدو اهللا وعدوك؟ فقال: سأله فرساً، فأعطاه إياه، فقال أناس
  .منه يوم داثن

  .ي عن ابن حوالة وغريه، وال يعلم له صحبةربيعة هذا يرو: أخرجه أبو موسى وقال

  .ربيعة بن هليعة

  .ب د ع، ربيعة بن هليعة احلضرمي، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد حضرموت فأسلموا
بسم اهللا : " وفدت على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأديت إليه زكاة مال، وكتب يل: روى عنه ابنه فهد أنه قال

  " .م، لربيعة بن هليعة الرمحن احلي
  .أخرجه الثالثة

  .ربيعة بن مالك األنصاري

روى ابن إسحاق، عن حممد بن خالد األنصاري، عن أيب أسيد، . س ربيعة بن مالك، أبو أسيد األنصاري الساعدي
ترش خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم إىل بقيع الغرقد، فإذا الذئب مف: وامسه ربيعة بن مالك قال

من كل : " رأيك يا رسول اهللا؟ قال: قالوا" . هذا أويس يستطعم : " ذراعيه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .أن خالسهم : " فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأشار بيده. كثري يا رسول اهللا: قالوا" . سائمة عشرة 

  .وقد أورده يف امليم. يث واملشهور يف امسه مالك ربيعةكذا مساه يف هذا احلد: وقال. أخرجه أبو موسى

  .ربيعة بن مالك

  .س ربيعة بن ملة، أخو حبيب، ذكر يف ترمجة أسيد بن أيب أناس
  .أخرجه هكذا أبو موسى

  .ربيعة بن وقاص

  .د ع، ربيعة بن وقاص، يف حديثه نظر
: " النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال روى حديثه احلسن، عن أبان، عن أنس بن مالك، عن ربيعة بن وقاص، عن

: رجل يكون يف برية حيث ال يراه أحد فيقوم فيصلي، فيقول اهللا عز وجل ملالئكته: ثالثة مواطن ال ترد فيها دعوة
. أي رب، رضاك ومغفرتك: أرى عبد هذا يعلم أن له رباً يغفر الذنوب، فانظروا ما ذا يطلب؟ فتقول املالئكة

ورجل يكون معه فئة، فيفر عنه أصحابه ويثبت هو يف مكانه، فيقول اهللا . قد غفرت له اشهدوا أين: فيقول
اشهدوا أين قد : فيقول. يا رب، بذل مهجته لك يطلب رضاك: فتقول املالئكة. انظروا ما يطلب عبدي: للمالئكة

  " .اشهدوا أين قد غفرت له : غفرت له، ورجل يقوم من آخر الليل، فيقول اهللا للمالئكة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  باب الراء واجليم

  .رجاء بن اجلالس

  .ذكره بعض من ألف يف الصحابة. ب رجاء بن اجلالس
روى حديثه عبد الرمحن بن عمرو بن جبلة، عن أم بلج، عن أم اجلالس، عن أبيها رجاء بن اجلالس أنه سأل النيب 

  .وهو إسناد ضعيف ال يشتغل مبثله" . ر أبو بك: " صلى اهللا عليه وسلم عن اخلليفة بعده فقال

  .أخرجه أبو عمر ها هنا، وعاد أخرج احلديث، عن زيد بن اجلالس، وأحدمها وهم، واهللا أعلم
  .بضم اجليم، وفتح الالم اخلفيفة: اجلالس

  .رجاء الغنوي

  .ب د ع، رجاء الغنوي، له صحبة، سكن البصرة، وكانت أصيبت يده يوم اجلمل
من أعطاه اهللا حفظ كتابه، فظن أن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ت اجلعد أنه قالروت عنه سالمة بن

  " .أحداً أويت أفضل مما أويت، فقد صغر أفضل النعم 
. ساكنة: ومسى الراوي عنه سالمة، ومساها ابن منده وأبو عمر. ال يصح حديثه: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  .تشف بالقرآن فال شفاه اهللامن مل يس: ورويا له حديث
  .رجاء امرأة هلا صحبة: وقال أبو نعيم

  .رجاء أبو يزيد

قليل الفقه خري من : :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: س رجاء أبو يزيد، روى عنه ابنه يزيد بن رجاء أنه قال
  " .كثري العبادة 

  .أخرجه أبو موسى

  باب الراء واحلاء واخلاء

  .رحضة بن خربة

. ضة بن حربة الغفاري، والد إمياء وجد خفاف بن إمياء، وقد ذكرنامها، وكان ينزل غيقة من أرض بين غفاررح
  .إنه له صحبة والبنه وحفيده خفاف بن إمياء بن رحضة: قيل

  .ذكره الغساين عن أيب عمر

  .رحيل اجلعفي



عن احلارث بن مسلم ابن عم وهو من رهط زهري بن معاوية، وحديثه عند أيب جعفر، . ب د ع، رحيل اجلعفي
قدم الرحيل وسويد بن غفلة اجلعفيان على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسلمني، فانتهيا إليه حني : زهري، قال

  .نفضت األيدي من قربه صلى اهللا عليه وسلم، قاله ابن منده وأبو نعيم
الرحيل، عن أيب، وقد روي هذا خلرب، عن روى حديثه، يعين الرجل زهري بن معاوية، عن أسعر بن : وقال أبو عمر

  .نزل سويد على عمر، ونزل الرحيل على بالل: زهري بن معاوية، عن أبيه، عن أسعر، وقال
  .بضم الراء وفتح احلاء: ورحيل. بفتح اهلمزة وبالسني املهملة وآخره راء: أسعر بن رحيل

  .رخيلة بن ثعلبة

عامر بن بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب  ب ع س، رخيلة بن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة بن
  .شهد بدراً، قاله ابن شهاب وابن إسحاق. بن جشم بن اخلزرج اخلزرجي البياضي

  .رجيلة باجليم. قال ابن إسحاق: أخرجه أبو عمر وأبو نعيم وأبو موسى وزاد أبو عمر قال
رخيلة، باخلاء املنقوطة، وكذلك ذكره إبراهيم بن سعد : ال ابن عقبةرحيلة باحلاء، يعين املهملة، وق: وقال ابن هشام

  .عن ابن إسحاق أيضاً، وكذلك ذكره الدارقطين
  .وهو هذا، وقد ذكرنامها ونبهنا عليهما. جبلة بن خالد بن ثعلبة األنصاري البياضي: وقد اخرج أبو نعيم يف اجليم

  باب الراء والدال

  .رديح بن ذؤيب

  .يب بن شعثم بن قرط بن جناب بن احلارث، التميمي العنربي، موىل عائشة رضي اهللا عنهاد ع، رديح بن ذؤ
يا رسول اهللا، إين أريد عتيقاً من ولد : روى ابنه عبد اهللا بن رديح، عن أيب رديح، عن أبيه ذؤيب، أن عائشة قالت

فأخذت جدي ردحياً، وعمي " . عة خذي منهم أرب: " فجاء يف العنرب، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. إمساعيل
هؤالء بنو إمساعيل عليه : " فمسح النيب صلى اهللا عليه وسلم رؤوسهم، وقال. مسرة، وابن عمي زخى وخايل زبيباً

  " .السالم 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  باب الراء والزاي والسني

  .رزين بن أنس السلمي

  .لبصرةعداده يف أعراب ا. ب د ع، رزين بن أنس السلمي
حدثنا أبو وائل : قال: أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا الفقيه، بإسناده إىل أيب يعلى أمحد بن علي

خالد بن حممد البصري، أخربنا فهد بن عوف مبنزل بين عامر، أخربنا نائل بن مطرف بن رزين بن أنس السلمي، 
ر اهللا عز وجل اإلسالم كانت لنا بئر، فخفنا أن يغلبنا عليها من ملا أظه: حدثين أيب، عن جدي رزين بن أنس، قال

. يا رسول اهللا، إن لنا بئراً وقد خفنا أن يغلبنا عليها من حوهلا: حوهلا، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلت



" . ن كان صادقاً من حممد رسول اهللا، أما بعد فإن هلم بئرهم، إن كان صادقاً، وهلم دارهم، إ: " فكتب يل كتاباً
  .فما قاضينا إىل أحد من قضاة املدينة إال قضوا لنا به: قال

  .أخرجه الثالثة

  .رزين بن مالك

رزين بن مالك بن سلمة بن ربيعة بن احلارث بن سعد بن عوف بن يزيد بن بكري بن عمرية ابن علي بن جسر بن 
  .حمارب بن خفصة بن قيس عيالن

  .وسلم ذكر الدارقطين حديثهوفد على النيب صلى اهللا عليه 

  .رسيم اهلجري

  .العبدي وهو عبدي من أهل هجر: ب د ع، رسيم اهلجري، وقيل
انطلق إىل : روى حيىي بن غسان التيمي، عن ابن الرسيم، عن أبيه، وكان رجالً من أهل هجر، وكان فقيهاً، قال

فرجعوا إىل أرضهم . ن النبيذ يف هذه الظروفرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بصدقة حتملها إليه، فنهاهم ع
يا رسول اهللا، إنك هنيتنا عن هذه : وهي أرض هتامة حارة فاستومخوها، فرجعوا إليه العام الثاين يف صدقاهتم، فقالوا

  " .اذهبوا فاشربوا فيما شئتم : " األوعية فتركناها، فشق علينا، فقال
  .أخرجه الثالثة

  .م الراء وفتح السني، نقله من خط أيب نعيمقاله حممد بن نقطة بض: رسيم
وأما رسيم بفتح الراء وكسر السني وسكون الياء املعجمة باثنتني من حتتها فهو رسيم له : وقال األمري أبو نصر

رواه عنه : صحبة، روى عنه ابنه حديثاً، رواه حيىي بن غسان التيمي، عن ابن الرسيم، عن أبيه، وقال الدارقطين
  .ومل يقع إيل حديث عطاء، وأرجو أن ال يكون ومهاً، وقد ذكر أنه وهم فيه. ائبعطاء بن الس

  باب الراء والشني

  .رشدان اجلهين

  " .رشدان " كان امسه يف اجلاهلية غيان، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ب د ع، رشدان اجلهين
أويس، عن أبيه، عن وهب ابن عمرو بن مسلم  ذكره بعض املتأخرين من حديث ابن أيب: قال أبو نعيم عند ذكره

غيان، فسماه رسول اهللا صلى اهللا : بن سعد بن وهب اجلهين أن أباه أخربه، عن جده أنه كان يدعى يف اجلاهلية
  .أخرجه الثالثة" . رشدان " عليه وسلم 

  .عليه وسلمرجل جمهول، ذكره بعضهم يف الصحابة الرواة عن النيب صلى اهللا . رشدان: وقال أبو عمر
هذا الرجل ال أصل لذكره، وقول أيب نعيم وأيب عمر يدل على ذلك، والذي أظنه أن بعض الرواة وهم فيه، : قلت

والذي يصح من جهينة أن وفدهم ملا قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان بعضهم من بين غيان بن قيس 
  .فغلب عليهم، واهللا أعلم" . بل أنتم بنو رشدان : " قال .بنو غيان: ؟ فقالوا" من أنتم : " بن جهينة، قال



  .رشيد اهلجري

  .موىل بين معاوية من األنصار، مث من األوس. الفارسي: ب د ع، رشيد اهلجري، ويقال
  .ال تثبت له صحبة: قال ابن منده وأبو نعيم

كان رشيد : قال الواقدي يف غزوة أحد شهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم أحداً، وكناه أبا عبد اهللا،: قال أبو عمر
فتعرض له . أنا ابن عويف: موىل بين معاوية الفارسي، لقي رجالً من املشركني من بين كنانة مقنعاً يف احلديد يقول

. سعد موىل حاطب فضربه ضربة جزله باثنتني، ويقبل عليه رشيد فيضربه على عاتقه، فقطع الدرع حىت جزله باثنتني
هال : " ورسول اهللا يرى ذلك ويسمعه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أنا الغالم الفارسيخذها و: ويقول
أنا ابن عويف، ويضربه رشيد على : فتعرض له أخوة يعدو كأنه كلب، قال. ، وأنا الغالم األنصاري" خذها : قلت

: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال فتبسم. خذها وأنا الغالم األنصاري: رأسه وعليه املغفر ففلق رأسه، ويقول
  .فكناه يومئذ، وال ولد له" . أحسنت يا أبا عبد اهللا 

  .أخرجه الثالثة

  .رشيد بن مالك

  .عداده يف الكوفيني. ب د ع، رشيد بن مالك، أبو عمرية السعدي التميمي
حدثنا أسيد بن عاصم، أخربنا عبد : الأخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء الثقفي بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم، ق

كنا عند : قال أبو عمرية رشيد بن مالك: اهللا بن رجاء، أخربنا معروف بن واصل، عن حفصة بنت طلق، قالت
: ؟ فقال الرجل" ما هذا، أهدية أم صدقة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاتاه رجل بطبق عليه متر، فقال له

ففطن له : قال. فأخذا لصيب مترة فجعلها يف فيه: قال. واحلسن صغري: قال" . القوم فقدمه إىل : " صدقة، قال
إنا آل حممد ال : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأدخل إصبعه يف يف الصيب فانتزع التمرة فقذف هبا، مث قال

  " .نأكل الصدقة 
رو بن مرزوق وغريهم، عن معروف بن واصل، ورواه ابن منري وعبد الصمد بن النعمان، وعبد اهللا بن رجاء، وعم

  .أخرجه الثالثة. حنوه
هو جد : وجعله أبو عمر متيمياً، وجعله ابن ماكوال مزنياً، وجعله أبو أمحد العسكري أسدياً، من أسد خزمية، وقال

  .معروف بن واصل
  .بفتح اهلمزة: بفتح العني، وأسيد: عمرية

  باب الراء مع العني

  .رعية السحيمي

وهو من سحيمة . العرين: فصحف فيه، وإمنا هو سحيمي، وقيل. اهلجيمي: وقال الطربي. ، رعية السحيميب د ع
كتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قطعة أدم، فرقع دلوه . الربعي، وليس بشيء: وقد قيل فيه. عرينة

تصيبك قارعة، عمدت إىل كتاب سيد العرب ما أراك إال س: بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت له ابنته



وكانت ابنته قد تزوجت يف بين هالل وأسلمت، وبعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! فرقعت به دلوك
أغري على أهلي : خيالً، فأخذوا ولده وماله، وجنا هو عرياناً فأسلم، وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

ولو أدركته قبل أن يقسم لكنت أحق . أما املال فقد قسم: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال. ومايل وولدي
: تعرفه؟ قال: فذهب معه، وقال البنه" . لكنت أحق به، وأما الولد فاذهب معه يا بالل فإن عرفه ولده فادفعه إليه 

  .فدفعه إليه. نعم
  .أخرجه الثالثة

  .بضم الراء: ملة، وبالياء حتتها نقطتان، وقيلبكسر الراء، وسكون العني امله: رعية

  باب الراء والفاء

  .رفاعة بن أوس

  .استشهد يوم أحد. مث من بين زعوراء بن عبد األشهل. ع س، رفاعة بن أوس األنصاري
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى خمتصراً، ورويا ذلك عن عروة بن الزبري

  .رفاعة البدري

حدثنا إمساعيل بن : هللا بن أمحد بن عبد القاهر، بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، قالأخربنا عبد ا. س رفاعة البدري
كان رسول اهللا صلى اهللا : جعفر املدين، حدثنا حيىي بن علي بن خالد، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة البدري قال

فأخف صالته، مث أتى  عليه وسلم جالساً يف املسجد، وحنن عنده، إذ جاء رجل كالبدوي، فدخل املسجد فصلى
  .وذكر احلديث" . وعليك، أعد صالتك فإنك مل تصل : " النيب صلى اهللا عليه وسلم فسلم عليه، فقال

  .هذا هو رفاعة بن رافع الزرقي، شهد بدراً، وقد ذكروه: أخرجه أبو موسى، وقال

  .رفاعة بن تابوت

أن الناس كانوا إذا أحرموا مل يدخلوا : جبري روى داود بن أيب هند، عن قيس بن. س رفاعة بن تابوت األنصاري
حائطاً من بابه، وال داراً من باهبا أو بيتاً، فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه داراً، وكان رجل من 

فتسور احلائط فدخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما خرج رسول . رفاعة بن تابوت: األنصار يقال له
يا رسول اهللا، : فقال القوم: من باب البيت، خرج معه رفاعة، قال: اهللا عليه وسلم من باب الدار، أو قال اهللا صلى

يا رسول : ؟ قال" ما محلك على ذلك : " فقال له رسول اهللا: قال. هذا الرجل فاجر، خرج من الدار وهو حمرم
إن تك أمحس فإن : قال" إين رجل أمحس "  :اهللا، خرجت منه فخرجت منه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .، اآلية١٨٩البقرة " : وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها : " فأنزل اهللا تعاىل: ، قال" ديننا واحد 
ذكا قال قيس بن جبري باجليم، قال وال أدري هو قيس بن حبتر يعين باحلاء املهملة، والباء : أخرجه أبو موسى وقال

  اء فوقها نقطتان أم غريه؟املوحدة، والت

  .رفاعة بن احلارث



  .هو أحد من بين عفراء. ب رفاعة بن احلارث بن رفاعة بن احلارث بن سواد بن مالك بن غنم
ليس ذلك عندنا يثبت، وأنكره يف بين عفراء، وأنكره غريه : شهد بدراً يف قول ابن إسحاق، وأما الواقدي فقال

  .فيهم ويف البدريني أيضاً
  .بو عمر خمتصراًأخرجه أ

  .رفاعة بن رافع بن عفراء

  .د ع، رفاعة بن رافع بن عفراء، ابن أخي معاذ بن عفراء األنصاري
  .حديثه عند ابنه معاذ، رواه زيد بن احلباب، عن هشام بن هارون، عنه

 صلى رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه: وروى أبو زيد سعيد بن الربيع، عن شعبة، عن حصني قال
  .اللهم لك احلمد كله، ولك اخللق كله، وإليك يرجع األمر كله وسره: رفاعة، فلما كرب قال: وسلم يقال له

مسعت عبد اهللا بن شداد بن اهلاد : رواه ابن أيب عدي، عن شعبة موقوفاً، ورواه العقدي، عن شعبة، عن حصني قال
ملا دخل النيب صلى اهللا عليه : رفاعة بن رافع قال: همسع رجالً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يقال ل: يقول

  .وسلم يف الصالة فذكر حنوه
أخرجه ابن منده وأبو نعيك هكذا، ومل يذكراه يف الرواية عنه بأكثر من هذا، فال أعلم من أين علما أنه ابن عفراء، 

  .افع بن مالك الزرقيرفاعة بن رافع؟ واهللا اعلم، وإمنا هذا احلديث لرفاعة بن ر: ويف الصحابة غريه

رأيت رفاعة بن رافع األنصاري، وكان : قال البخاري يف صحيحه بإسناده هلذا احلديث، عن عبد اهللا بن شداد، قال
  .رفاعة بن رافع بن عفراء: شهد بدراً، وليس يف البدريني

  .حديثه عن ابنه معاذ يقوي أنه الرزقي، فإن رفاعة الزرقي له ابن امسه معاذ: وقوله

  .عة بن رافع بن مالكرفا

ب د ع، رفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق، األنصاري اخلزرجي الزرقي، يكىن أبا 
  .معاذ، وأمه أم مالك بنت أيب بن سلول، أخت عبد اهللا بن أيب رأس املنافقني

وأحداً، واخلندق، وبيعة الرضوان،  إنه ممن شهد بدراً،: شهد الغقبة، وقال عروة وموسى بن عقبة وابن إسحاق
  .خالد ومالك ابنا رافع، بدراً: واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وشهد أخواه

أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أيب نصر الطوسي بإسناده، عن أيب داود الطيالسي، حدثنا إمساعيل بن جعفر، أخربنا 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينما : ن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع قالحيىي بن علي بن حيىي بن خالد، ع
إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صالته، مث انصرف، فسلم على . وحنن معه: هو يف املسجد يوماً، قال رفاعة

الثاً، كل يسلم ففعل ذلك مرتني أو ث" . ارجع فصل فإنك مل تصل : " النيب صلى اهللا عليه وسلم، فرد عليه وقال
أرين أو علمين ، فإمنا أنا بشر : فقال الرجل" . ارجع فصل فإنك مل تصل : " على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويقول

أجل، إذا قمت إىل الصالة فتوضأ كما أمرك اهللا، مث تشهد، وقم، مث كرب، فإن كان معك : " قال. أصيب وأخطئ
وهلله، مث اركع فاطمئن راكعاً، مث اعتدل قائماً، مث اسجد فاطمئن ساجداً، مث قرآن فاقرأ به، وإال فامحد اهللا وكربه 

اجلس فاطمئن، مث اسجد فاطمئن مث قم، فإذا فعلت ذلك فقد متت صالتك، وإن انتقصت منه شيئاً فقد انتقصت 



  .فكانت هذه أهون عليهم" . صالتك 
أيب بكر، وحممد بن حممد بن سرايا، وأبو عبد اهللا  وأخربنا أبو الفرج حممد بن عبد الرمحن الواسطي، ومسمار بن

حدثنا إسحاق بن : احلسني بن فناخسرو التكرييت، قالوا بإسنادهم إىل اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري، قال
: إبراهيم، حدثنا جرير عن حيىي بن سعيد، عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي، عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر، قال

، أو كلمه " من أفضل املسلمني : " ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالجاء 
  .وكذلك من شهدها من املالئكة: حنوها، قال

ملا خرج طلحة والزبري إىل البصرة كتبت : مث شهد رفاعة اجلمل مع علي، وشهد معه صفني أيضاً، روى الشعيب قال
: ارث، يعين زوجة العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنهم، إىل علي خبروجهم، فقال عليأم الفضل بنت احل

وثب الناس على عثمان فقتلوه، وبايعوين غري مكرهني، وبايعين طلحة والزبري وقد خرجا إىل العراق !العجب
ننا أنا أحق الناس هبذا إن اهللا ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ظ: فقال رفاعة بن رافع الزرقي! باجليش

حنن املهاجرون األولون وأولياء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : األمر، لنصرتنا الرسول، ومكاننا من الدين، فقلتم
األقربون، وإمنا نذكركم اهللا أن تنازعونا مقامه يف الناس، فخليناكم واألمر وأنتم أعلم، وما كان غري أنا ملا رأينا 

والكتاب متبعاً، وال سنة قائمة رضينا، ومل يكن لنا إال ذلك، وقد بايعناك ومل نأل، وقد خالفناك من  احلق معموالً به،
  .أنت خري منه وأرضى، فمرنا أمرك

  :الرجز: يا أمري املؤمنني: وقدم احلجاج بن غزية األنصاري، فقال
  .ال والت نفسي إن خفت املوت... دراكها داركها قبل الفوت 

ر، انصرفوا أمري املؤمنني ثانية كما نصرمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوالً، واهللا إن اآلخرة يا معشر األنصا
  .لشبيهة باألوىل، إال أن األوىل أفضلهما

  .أخرجه الثالثة
فما . رفاعة هذا هو رفاعة بن رافع الزرقي: قد أخرج أبو موسى هذا احلديث يف ترمجة رفاعة البدري، وقال: قلت

فال يكون غريه، واحلديث واحد واإلسناد . اجة إىل إخراجه، وغاية ما يف األمر يف تلك الترمجة ترك نسبهكان به ح
  .واحد

  .رفاعة بن زنرب

  .له صحبة، قاله ابن ماكوال. رفاعة بن زنرب
  .بالزاي، والنون، والباء املوحدة، وآخره راء: زنرب

  .رفاعة بن زيد

ن كعب، وهو ظفر، بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس األنصاري د ع، رفاعة بن زيد بن عامر بن سواد ب
  .األوسي، مث الظفري، عم قتادة بن النعمان بن زيد، وهو الذي سرق بنو أبريق سالحه وطعامه

حدثنا احلسن : أخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا بن علي وغري واحد، قالوا بإسنادهم إىل حممد بن عيسى الترمذي، قال
بن أيب شعيب أبو مسلم احلراين، أخربنا حممد بن سلمة احلراين، أخربنا حممد بن إسحاق، عن عاصم بن بن أمحد 

بشر وبشري : كان أهل بيت منا يقال هلم بنو أبريق: عمر بن قتادة، عن أبيه، عن جده قتادة بن النعمان، قال



اهللا عليه وسلم، مث ينحله بعض العرب،  ومبشر، وكان بشري رجالً منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب النيب صلى
. واهللا ما يقول هذا الشعر إال هذا اخلبيث: فإذا مسع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك الشعر، قالوا

وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة يف اجلاهلية واإلسالم، وكان الناس إمنا طعامهم باملدينة التمر والشعري، وكان الرجل 
يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص نفسه، فأما العيال فإمنا طعامهم إذا كان له 

  .التمر والشعري
فقدمت ضافطة فابتاع عمي رفاعة بن زيد محالً من الدرمك، فجعله يف مشربه له، ويف املشربة سالح فعدي عليه 

يا ابن أخي، إنه قد عدي : أصبح أتاين عمي رفاعة فقال من حتت الليل، فنقبت املشربة، وأخذ السالح والطعام، وملا
قد رأينا بين أبريق استوقدوا : فتحسسنا الدور، فقيل لنا. علينا ليلتنا هذه، فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسالحنا

  .يف هذه الليلة، وال نرى إال عىب بعض طعامكم
أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إىل عمي رفاعة بن غن : قال قتادة، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت

زيد، فنقبوا مشربة له وأخذوا سالحه وطعامه، فلريدوا علينا سالحنا، فأما الطعام فال حاجة لنا فيه، فقال رسول اهللا 
 أسري بن عروة، فكلموه،: فلما مسع بنو أبريق أتوا رجالً منهم يقال له" . سآمر يف ذلك : " صلى اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا، إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إىل أهل بيت منا أهل : فاجتمع يف ذلك أناس من أهل الدار، فقالوا
  .اإلسالم يرموهنم بالسرقة

عمدت إىل أهل بيت ذكر منهم إسالم وصالح ترميهم : " فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال قتادة
اهللا : وددت أين أخرج من بعض مايل، ومل أكلم رسول اهللا، فقلت لعمي ذلك، فقالفرجعت ول: قال" ! بالسرقة 
" : إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك وال تكن للخائنني خصيماً : " وأنزل اهللا تعاىل. املستعان
  .اآليات. مما قلت لقتادة بن النعمان" واستغفر اهللا " ، بين أبريق ١٠٦، ١٠٥النساء 

  .أخرجه أبو نعيم وابن منده
  .األنباط، كانوا حيملون الدقيق والزيت وغريمها إىل املدينة: الضافطة
  .بضم اهلمزة، وفتح السني املهملة: أسري

  .رفاعة بن زيد

هكذا يقوله بعض أهل احلديث، وأما أهل . ب د ع، رفاعة بن زيد بن وهب اجلذامي، مث الضبييب، من بين الضبيب
  .الضبيين، من بين ضبينة بن جذام: فيقولون النسب

وعقد له رسول اهللا . قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هدنة احلديبية، قبل خيرب، يف مجاعة من قومه فأسلموا
صلى اهللا عليه وسلم على قومه، وأهدى لرسول اهللا غالماً أسود، امسه مدعم، املقتول خبيرب، وكتب له كتاباً إىل 

هذا كتاب من حممد رسول اهللا لرفاعة بن زيد، غين بعثته غلى قومه عامة ومن : بسم اهللا الرمحن الرحيم" : قومه
  " .دخل فيهم، يدعوهم إىل اهللا وإىل رسوله، فمن أقبل ففي حزب اهللا، ومن أدبر فله أمان شهرين 

  .فلما قدم رفاعة إىل قومه أجابوا وأسلموا
  .أخرجه الثالثة

  .رفاعة بن مسوال



رفاعة القرظي، من بين قريظة، وهو خال صفية بنت حيي بن أخطب أم املؤمنني، : وقيل. ب د ع، رفاعة بن مسوال
زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإن أمها برة بنت مسوال، وهو الذي طلق امرأته ثالثاً على عهد رسول اهللا صلى 

بل أن يدخل هبا، فأرادت الرجوع إىل رفاعة، فسأهلا النيب، اهللا عليه وسلم، فتزوجها عبد الرمحن بن الزبري، وطلقها ق
متيمة بنت : ، واسم املرأة" فال ترجعي إىل رفاعة حىت تذوقي عسيلته : " قال. فذكرت أن عبد الرمحن مل ميسها

  .وهب، مساها القعنيب، وقيل يف امسها غري ذلك
ولقد وصلنا هلم القول لعلهم " لت هذه اآلية نز: روى أبو عمر وابن منده عن رفاعة يف هذه الترمجة أنه قال

  .يف ويف عشرة من أصحايب" يتذكرون 

  .رفاعة بن قرظة، ويرد ذكرها إن شاء اهللا تعاىل: وأما أبو نعيم، فأخرج هذا احلديث يف ترمجة أخرى، وهي
  .أخرجه الثالثة

  .بفتح الزاي وكسر الباء املوحدة: والزبري. بكسر السني وسكون امليم: سوال

  .رفاعة بن عبد املنذر

  .ع س، رفاعة بن عبد املنذر بن رفاعة بن دينار األنصاري، عقيب، بدري
روى أبو نعيم وأبو موسى بإسنادمها، عن عروة فيمن شهد العقبة من األنصار، مث من بين ظفر، واسم ظفر كعب بن 

ك بن عوف بن عمرو بن عوف، وقد شهد رفاعة بن عبد املنذر بن رفاعة بن دينار بن زيد بن أمية ابن مال: اخلزرج
  .بدراً

وأخرج أبو نعيم وأبو موسى أيضاً، عن ابن شهاب يف تسمية من شهد بدراً، من األنصار، من األوس، مث من بين 
  .رفاعة بن عبد املنذر: عمرو بن عوف، من بين أمية بن زيد

ترمجة مفردة، عن أيب لبابة، وتبعه أبو زكرياء ذكا أورده أبو نعيم يف : أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، وقال أبو موسى
بن منده، وإمنا فرق بينهما ألن أبا لبابة قيل مل يشهد بدراً، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رده من الطريق، ملا 
 سار إىل بدر، وأمره على املدينة، وضرب له بسهمه، وهذا الرجل الذي يف هذه الترمجة ذكر عروة بن الزبري وابن

شهاب أنه شهد بدراً، وهذا حيتمل أن حيتمل أن من قال إنه شهد بدراً أنه أراد حيث ضرب له بسهمه وأجره، 
  .فكان كمن شهدها، واهللا أعلم

احلق مع أيب موسى، ومها واحد على قول من جيعل اسم أيب لبابة رفاعة، وسياق النسب يدل عليه، فإن أبا : قلت
نرب بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن لبابة رفاعة بن عبد املنذر بن ز

األوس، وهو النسب الذي ذكراه يف هذه الترمجة، إال أهنما صفحا زنرب الذي يف هذا النسب، وهو بالزاي والنون 
ألف زنرباً صح النسب، والباء املوحدة، بدينار، فإن من الناس من يكتب ديناراً بغري ألف، وإذا جعلنا ديناراً بغري 

  .وصار واحداً، فإنه ليس يف الترمجتني اختالف يف النسب إال هذه اللفظة الواحدة
رفاعة بن عبد املنذر، وساق النسب كما : وقال أيضاً أبو نعيم، عن عروة يف تسمية من شهد بدراً من بين ظفر

  .ذكرناه أوالً، وليس فيه ظفر، وذكر ظفر وهم
وهو أحد األقوال يف امسه، وأما ابن الكليب فقد جعل رفاعة بن عبد . رفاعة: م أيب لبابةوقد جعل أبو موسى اس

املنذر بن زنرب أخا أيب لبابة، وأخا مبشر بن عبد املنذر، وأن رفاعة ومبشر شهدا بدراً وقاتال فيها، فسمل رفاعة 



 عليه وسلم رده من الطريق أمرياً على امسه بشري،وأن رسول اهللا صلى اهللا: وقتل مبشر ببدر، وأما أبو لبابة فقال
ويصح هبذا القول من جعلهما اثنني، وأن رفاعة شهد بدراً بنفسه، وان أخاه أبا لبابة ضرب له رسول اهللا . املدينة

  .بسهمه وأجره، فهو كمن شهدها وما أحسن قول الكليب عندي، فإنه جيمع بني األقوال
طرباين، وهو إمام عامل متقن، ويكون قول عروة وابن شهاب إنه شهد بدراً وال شك أن أبا نعيم إمنا نقل قوله عن ال

  .حقيقة ال جمازاً، بسبب أنه ضرب له بسهمه وأجره
والظاهر من كالم ابن إسحاق موفقة ابن الكليب، فإنه قال يف تسمية من شهد بدراً من األنصار ومن بين أمية بن زيد 

وزعموا : رفاعة بن عبد املنذر، وال عقب له، وعبيد بن أيب عبيد، مث قالمبشر بن عبد املنذر، و: بن مالك بن عوف
أن أبا لبابة بن عبد املنذر واحلارث بن حاطب ردمها رسول اهللا من الطريق، فقد جعل أبا لبابة غري رفاعة، مثل 

  .الكليب
  .هذه رواية يونس

وهم تسعة نفر فكانوا : وذكره غريهم قال. ثلهورواه ابن هشام عن ابن إسحاق فذكر مبشراً، ورفاعة، وأبا لبابة، م
وهذا قول الكليب صرح به، فظهر هبذا أن احلق مع أيب نعيم، إال على قول من . مع مبشر ورفاعة وأيب لبابة تسعة

جيعل رفاعة اسم أيب لبابة، وهم قليل، وقد تقدم يف بشري، ويرد يف الكىن غن شاء اهللا تعاىل، وباجلملة فذكر دينار يف 
  .واهللا أعلم. به وهمنس

  .رفاعة بن عبد املنذر

ب د ع، رفاعة بن عبد املنذر بن زنرب بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو ابن عوف بن مالك بن 
  .األوس، أبو لبابة األنصاري األوسي، وهو مشهور بكنيته

قد تقدم الكالم عليه يف الترمجة اليت قبل هذه، وقد ذكرناه يف الباء، و. بشري: وقيل. رافع: وقد اختلف يف امسه فقيل
  .ونذكره يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل

خرج مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر، فرده النيب من الروحاء إىل املدينة أمرياً عليها، وضرب له بسهمه 
  .وأجره

يد بن املسيب، وسلمان األغر، وعبد روى عنه ابن عمر، وعبد الرمحن بن يزيد، وأبو بكر بن عمرو بن حزم، وسع
  .وهو الذي أرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بين قريظة ملا حصرهم. الرمحن بن كعب بن مالك وغريهم

حدثين والدي إسحاق بن يسار، عن معبد بن كعب : أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده إىل حممد بن إسحاق قال
أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد : عثوا، يعين بين قريظة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممث ب: بن مالك السلمي، قال

املنذر، وكانوا حلفاء األوس، نستشريه يف أمرنا، فأرسله رسول اهللا إليهم، فلما رأوا قام إليه الرجال، وجهش إليه 
. نعم: ، أترى أن ننزل على حكم حممد؟ فقاليا أبا لبابة: النساء والصبيان يبكون يف وجهه، فرق هلم، وقالوا له

فو اهللا ما زالت قدماي ترجفان حني عرفت أين قد خنت اهللا : وأشار بيده إىل حلقه، إنه الذبح، قال أبو لبابة
ال أبرح : ورسوله، مث انطلق على وجهه، ومل يأت رسول اهللا حىت ارتبط يف املسجد إىل عمود من عمده، وقال

 علي مما صنعت، وعاهد اهللا أن ال يطأ بين قريظة أبداً، فلما بلغ رسول اهللا خربه، وكان قد مكاين حىت يتوب اهللا
  " .أما لو جاءين الستغفرت له، فإذ فعل أنا بالذي أطلقه من مكانه حىت يتوب اهللا عليه : " استبطأه، قال



لى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحدثين يزيد بن عبد اهللا بن قسيط أن توبة أيب لبابة نزلت ع: قال ابن إسحاق
ما يضحكك؟ أضحك اهللا : مسعت رسول اهللا من السحر وهو يضحك، فقلت: وهو يف بيت أم سلمة، فقالت

  .فلما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل صالة الصبح أطلقه" . تيب على أيب لبابة : " فقال. سنك
  .ا يف ذلكويرد يف الكىن سبب آخر لربطه، فإهنم اختلفو

  .مل يعقب أبو لبابة: قال ابن إسحاق
  .أخرجه الثالثة

  .رفاعة بن عرابة

روى عنه عطاء بن يسار، مدين، يعد . العذري، يكىن خزامة: عرادة اجلهين، ويقال: ب د ع، رفاعة بن عرابة، وقيل
  .يف أهل احلجاز

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه :  قالروى هالل بن أيب ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة بن عرابة اجلهين
من ذا الذي يدعوين أستجيب؟ : إذا مضى ثلث الليل ينزل اهللا عز وجل إىل السماء الدنيا، فيقول: " وسلم يقول

  " .من ذا الذي يسألين أعطيه؟ من ذا الذي يستغفرين أغفر له؟ حىت ينفجر الصبح 
: اخلطيب بإسناده، عن أيب داود سليمان بن داود الطيالسي، قال أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن أيب أمحد بن أيب نصر

حدثنا هشام الدستوائي، عن حيىي بن أيب كثري، هن هالل بن أيب ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة بن عرابة 
إىل  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كنا بالكديد، أو بقديد، جعل رجال يستأذنون: اجلهين قال

  .وذكر احلديث. أهليهم فيأذن هلم
  .أخرجه الثالثة

  .رفاعة بن عمرو اجلهين

  .ب رفاعة بن عمرو اجلهين، شهد بدراً وأحداً، قاله أبو معشر، ومل يتابع عليه
هو وديعة بن عمرو بن يسار بن عوف بن جراد بن يربوع بن : وقال ابن إسحاق والواقدي وسائر أهل السري

  .ربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة اجلهين، حليف بين النجار، من األنصار، شهد بدراً وأحداًطحيل بن عدي بن ال
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .رفاعة بن عمرو بن زيد

ب د ع، رفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن سامل بن غنم بن عوف بن اخلزرج األنصاري 
  .اخلزرجي الساملي
اً، وقتل يوم أحد، يكىن أبا الوليد، ويعرف بابن أيب الوليد، ألن جده زيد بن عمرو يكىن أبا الوليد شهد العقبة وبدر
  .أيضاً، قاله أبو عمر

رفاعة بن عمرو بن نوفل بن عبد اهللا بن سنان، استشهد يوم أحد، عقيب بدري، وروي هذا عن : وقال أبو نعيم
وروى بإسناده إىل عروة بن الزبري فيمن شهد بدراً . أحد قتل يوم: موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، وأنه قال



رفاعة بن عمرو بن قيس بن ثعلبة بن مالك بن سامل ابن غنم بن عوف بن اخلزرج، وخرج مهاجراً إىل : والعقبة
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ستشهد يوم أحد، روى ذلك عن رفاعة بن عمرو األنصاري، ا: وأما ابن منده فلم ينسبه، إمنا أخرجه خمتصراً فقال
  .ابن إسحاق

  .رفاعة بن قرظة

  .ع س، رفاعة بن قرظة القرظي

أخربنا أبو بكر بن : أخربنا أبو غالب الكوشيدي، ونوشروان بن شهرزاد قاال: أخربنا احلافظ أبو موسى كتابة قال
أخربنا سليمان بن أمحد، حدثنا عبد : يعين احلداد، أخربنا أبو نعيم، قاال. واخربنا أبو علي: ريذة ح قال أبو موسى

: اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثنا إبراهيم بن احلجاج الشامي، أخربنا محاد بن سلمة زاد ابن ريذة عن الطرباين قال
وحدثنا احلضرمي، حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا األسود بن عامر شادان، أخربنا محاد بن سلمة، عن عمرو بن 

نزلت هذه اآلية يف عشرة : جعدة أن رفاعة القرظي، ويف رواية احلضرمي، أن رفاعة بن قرظة قالدينار، عن حيىي بن 
  .٥١القصص" : ولقد وصلنا هلم القول لعلهم يتذكرون " أنا أحدهم 

  .أخرجه ابن منده يف رفاعة بن مسوال، وفرق الطرباين وغريه بينهما: أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، وقال أبو موسى

  .ن مبشررفاعة ب

  .ب رفاعة بن مبشر بن احلارث األنصاري الظفري، شهد أحداً مع أبيه مبشر
  .أخرجه أبو عمر كذا خمتصراً

  .رفاعة بن مسروح

رفاعة بن مشمرح األسدي، من بين أسد بن خزمية، حليف لبين عبد مشس، قتل : وقيل. ب د ع، رفاعة بن مسروح
  .يوم خيرب شهيداً
  .أخرجه الثالثة

  .قشرفاعة بن و

واألكثر وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبيد األشهل األنصاري . قيس: ب د ع س، رفاعة بن وقش، وقيل
  .األشهلي

استشهد يوم أحد، وهو شيخ كبري، وهو أخو ثابت بن وقش، قتال مجيعاً بأحد، قتل رفاعة خالد بن الوليد قبل أن 
  .يسلم

ذكر يف ترمجة أخيه ثابت بن وقش، وليس الستدراكه : الواستدركه أبو موسى على ابن منده وق. أخرجه الثالثة
وجه، فإن ابن منده أخرجه ترمجة مفردة، عن أخيه، وقال ما اخربنا به عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس 



. ذكره بعد ذكر أخيه ثابت. ورفاعة بن وقش. بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من قتل من األنصار يوم أحد
  .هللا أعلموا

  .رفاعة بن وهب

فإن طلقها فال حتل له : " روى بكري بن معروف، عن مقاتل بن حيان، يف قوله تعاىل. س رفاعة بن وهب بن عتيك
نزلت يف عائشة بنت عبد الرمحن بن عتيك النضريي، كانت حتت رفاعة بن وهب " من بعد حىت تنكح زوجاً غريه 

بائناً، وتزوجت بعده عبد الرمحن بن الزبري القرظي، مث طلقها فأتت رسول  بن عتيك، وهو ابن عمها، فطلقها طالقاً
يا نيب اهللا، إن زوجي طلقين قبل أن ميسين، فأرجع إىل ابن عمي زوجي األول؟ : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت

، إن زوجي الذي يا رسول اهللا: فلبثت ما شاء اهللا، مث أتت النيب فقالت" . ال، حىت يكون مس : " فقال النيب
، فلبثت ما " كذبت بقولك األول فلن أصدقك يف اآلخر : " تزوجين بعد زوجي األول كان قد مسين، فقال النيب

يا خليفة رسول اهللا، أرجع إىل زوجي األول فإن : شاء اهللا، مث قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم، فاتت أبا بكر فقالت
عهدت رسول اهللا حني قال لك، وشهدته حني أتيته، وعلمت ما قال لك، قد : فقال هلا أبو بكر. اآلخر قد مسين

لئن أتيتين بعد مرتك هذه : فال ترجعي إليه، فلما قبض أبو بكر رضي اهللا عنه أتت عمر بن اخلطاب، فقال هلا
  .عها، فيجام٢٣٠البقرة " : فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجاً غريه : " ألرمجنك، وكان فيها نزل
أورد هذه القصة أبو عبد اهللا، يعين ابن منده، يف رفاعة بن مسوال، وفرق بينهما ابن شاهني، : أخرجه أبو موسى قال

سهيمة، وأميمة، والرميصاء، والغميصاء، وعائشة، واهللا : امسها متيمة، وقيل: والظاهر أهنما واحد، وأما املرأة فقيل
  .أعلم

  .رفاعة بن يثريب

التميمي من : وقال أبو عمر وابن منده. يثريب، أبو رمثة التميمي، من تيم الرباب، قاله أبو نعيم ب د ع، رفاعة بن
: وقال حيىي بن معني. قاله أمحد بن حنبل. اسم أيب رمثة حبيب، وقد تقدم ذكره: وقيل. عداده يف أهل الكوفة. متيم

  .خشخاش: يثريب بن عوف، وقيل
انطلقت مع أيب حنو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : أبيه، عن أيب رمثة قال روى عبيد اهللا بن إياد بن لقيط، عن

فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . إي ورب الكعبة أشهد به: ؟ قال" هذا ابنك : " فلما رأيته قال أليب
وقال رسول اهللا . " أما إنه ال جيين عليك، وال جتين عليه : :ضاحكاً من ثبت شبهي بأيب، ومن حلف أيب، مث قال

يا رسول اهللا، : ، مث إىل مثل السلعة بني كتفيه، فقال١٦٤األنعام " : وال وازرة وزر أخرى : " صلى اهللا عليه وسلم
  " .طبيبها الذي وضعها : " إين طبيب الرجال، أال أعاجلها؟ قال

  .إياد بن لقيط رواه عبد امللك بن عمر الشيباين، والثوري، واملسعودي، وعلي بن صاحل، كلهم عن
  .أخرجه الثالثة

  .رفاعة



  .غري منسوب، وهو من أصحاب الشجرة. س رفاعة
كان النيب صلى اهللا : روى عبد الكرمي أبو أمية، عن أيب عبيدة بن رفاعة، عن أبيه، وكان من أصحاب الشجرة، قال

  " .هالل خري ورشد، آمنت خبالقك ثالثاً : " عليه وسلم إذا رأى اهلالل كرب، وقال
أبو : هكذا أورده أبو نعيم يف ترمجة رفاعة بن رافع، وال نعلم لرفاعة بن رافع ابناً يقال له: أخرجه أبو موسى وقال

  .واهللا أعلم. عبيدة، وإمنا له عبيد بن رفاعة، والظاهر أنه غريه
ري اهلنائي، عن وقد روى هذا احلديث األمري أبو نصر، من حديث حيىي بن أيب كثري، عن عبد الرمحن ابن خض: قلت

عمرو بن دينار، عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، وكان من أصحاب الشجرة، قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  " .اللهم أهله علينا باألمن واإلميان : " وسلم إذا رأى اهلالل قال

زياد القطان، عن  ورواه أمحد بن حممد بن: قال. كذا رواه حممد بن إبراهيم الشافعي، عن الكدميي، عن حيىي
  .عبد الرمحن بن حضني، حباء وضاد معجمة ونون: الكدميي فقال

والصواب خضري، خباء وضاد : حصني، حباء وصاد مهملتني، قال: ورواه عن الكدميي بن مالك القطيعي فقال
  .معجمتني وبالراء، فهذه الرواية تؤيد قول أيب نعيم، واهللا أعلم

  .رفاعة

أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أطوف يف الناس : روى عنه أبو سلمة أنه قال د ع، رفاعة، غري منسوب،
  " .ال ينتدبن أحد يف املقري : " فأنادي

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم هكذا

  .رفيع أبو العالية

ىل بين رياح، قاله امسه زياد بن فريوز، مو: أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقيل. د ع، رفيع أبو العالية الرياحي
ال، : أدركت النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: سألت أبا العالية الرياحي: قال أبو خلدة خالد بن دينار. أبو نعيم

  .جئت بعده بسنتني، أو ثالث
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

التابعني، وكنيته أيضاً أبو قوله إن اسم أيب العالية زياد، وهم منه، إمنا زياد لن فربوز آخر، ومها من كبار : قلت
  .العالية، وهو الرباء، وهو غري أيب العالية الرياحي، واهللا أعلم

  باب الراء مع القاف

  .رقاد بن ربيعة

  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم. د ع، رقاد بن ربيعة العقيلي
أخذ : رقاد بن ربيعة، قالأدركت عدة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، منهم : روى يعلى بن األشدق قال



  .منا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الغنم من املائة الشاة، فإن زادت فشاتني، وذكر اإلبل
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .ربيعة بن عقيبة

  .د ع، رقيبة بن عقيبة، كذا روي على الشك، وهو جمهول
بن رقيبة، إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف آخر يوم من جاء رقيبة بن عقيبة، أو عقيبة : روى يزيد بن حبيبة قال

: قال! ؟" تريد أن متحق رحبك وختسر ومتحق بركتك : " أرد سفراً، قال: ؟ قال" اين تريد : " فقال. رجب يودعه
إن قم حىت يهل اهلالل، وخترج يوم االثنني أو يوم اخلميس، وعليك بالدجلات، ف: " وما ذاك أريد يا رسول اهللا قال
  " .هللا فيه مالئكة موكلني بالسيارة 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .رقيم بن ثابت بن ثعلبة

ب د ع، رقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لوذان بن معاوية، أبو ثابت األنصاري األوسي، نسبه كذا أبو نعيم 
  .وابن منده

ل بن احلارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف هو رقيم بن ثابت بن ثعلبة بن أكا: وقال ابن الكليب وابن حبيب
بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس األنصاري األوسي، مث املعاوي، وهو من قبيلة النعمان بن زيد بن أكال 

الذي أسره أبو سفيان بن حرب، وكان خرج حاجاً أو معتمراً، ففداه بابنه عمرو بن أيب سفيان، وقتل يوم الطائف 
  .اهللا عليه وسلم، قاله ابن إسحاق وعروة وابن شهاب مع النيب صلى
  .أخرجه الثالثة

  باب الراء والكاف

  .ركانة بن عبد يزيد

. ب د ع، ركانة بن عبد بن يزيد ين هاشم بن املطلب بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة القرشي املطليب
  .نت هاشم بن عبد مناف، وأباه هاشم بن املطلباحملض ال قذى فيه، ألن أمه الشفاء ب: وكان يقال ألبيه عبد يزيد

وهذا ركانة هو الذي صارعه النيب صلى اهللا عليه وسلم فصرعه النيب صلى اهللا عليه وسلم مرتني أو ثالثاً، وكان 
  .من أشد قريش، وهو من مسلمة الفتح، وهو الذي طلق امرأته سهيمة بنت عومير باملدينة

حدثنا هناد، حدثنا : د الفقيه وغريه، قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي قالأخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حمم
أتيت النيب : عن أبيه، عن جده قال. قبيصة، عن جرير بن حازم، عن الزبري بن سعيد، عن عبد اهللا بن يزيد بن ركانة

: ؟ قال" ما أردت هبا : " فقال. يا رسول صلى اهللا عليه وسلم، إين طلقت امرأيت البتة: صلى اهللا عليه وسلم فقلت
  " .فهو كما أردت : " ، قال" اهللا : " ؟ قال" اهللا : " ، قال" اهللا : " قال. واحدة

وأنه طلب من . حديثه يف مصارعة النيب صلى اهللا عليه وسلم: وله عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث، منها



ب منهما شجرة ذات فروع وأغصان، فأشار إليها النيب صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يريه آية ليسلم، وقري
فانشقت باثنتني، فأقبلت على نصف شقها وقضباهنا حىت كانت بني " . أقبلي بإذن اهللا : " اهللا عليه وسلم قال هلا

اهللا أريتين عظيماً، فمرها فلترجع، فاخذ عليه النيب صلى : يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فانشقت له ركانة
عليه وسلم العهد لئن أمرها فرجعت ليسلمن، فأمرها فرجعت حىت التأمت مع شقها اآلخر، فلم يسلم، مث أسلم 

  .بعد، ونزل املدينة، وأطعمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب ثالثني وسقاً
  " .ياء إن لكل دين خلقاً، وخلق هذا الدين احل: " ومن حديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .تويف سنة اثنتني وأربعني: وتويف ركانة يف خالفة عثمان، وقيل
  .أخرجه الثالثة

  .ركانة أبو حممد

وروى . وأرامها واحداً: فرق ابن أيب داود بينه وبني األول، قال: قال ابن منده. د ع، ركانة أبو حممد، غري منسوب
  .صارعت النيب صلى اهللا عليه وسلم فصرعين: بإسناده عن أيب جعفر حممد بن ركانة، عن أبيه ركانة قال

فرق املتأخر بينه وبني األول، وما أراه إال املتقدم، وال مطعن على ابن منده يف هذا، فإنه أحال بقوله : قال أبو نعيم
  !.أرامها واحداً، فأي مطعن أورد عليه: على ابن أيب داود، وقال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .ركب املصري

  .غري منسوب، وهو جمهول، ال تعرف له صحبة، قاله ابن منده. ركب املصري ب د ع،
هو كندي، له حديث واحد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وليس مبشهور يف الصحابة، وقد أمجعوا : وقال أبو عمر

واضع من غري طوىب ملن ت: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عنه نصيح العبسي أنه قال. على ذكره فيهم
منقصة، وذل يف نفسه من غري مسكنة، وأنفق ماالً مجعه من غري معصية، ورحم أهل الذل واملسكنة، وخالط أهل 

الفقه واحلكمة، طوىب ملن طاب كسبه، وصلحت سريرته، وعزل عن الناس شره، طوىب ملن عمل بعلمه، وأنفق 
  " .الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن احلسن بن : ر عبد الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب قالأخربنا أبو ياس
حسنون، أخربنا أبو حممد أمحد بن علي بن احلسن الدقاق، أخربنا القاضي أبو القاسم احلسن بن علي بن املنذر، 

حفص، أخربنا إمساعيل بن عياش، عن  أخربنا أبو صفوان الربذعي، أخربنا أبو بكر بن أيب الدنيا، أخربنا مهدي بن
قال رسول اهللا صلى : مطعم بن املقدام، عن عنبسة بن سعيد الكالعي، عن نصيح العبسي، عن ركب املصري قال

  " .طوىب ملن أنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله : " اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  باب الراء والواو

  .روح بن زنباع



بن زنباع بن روح بن سالمة بن حداد بن حديدة بن أمية بن امرئ القيس بن محانة بن وائل بن  ب د ع، روح
  .مالك بن زيد مناة بن أفصى بن سعد بن دبيل بن إياس بن حرام، أبو زرعة اجلذامي

  .ال تصح له صحبة، وألبيه زنباع رؤية: قال ابن منده وأبو نعيم
روح بن زنباع، وموىل لروح : وى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من جذاموممن ر: قال أمحد بن زهري: قال أبو عمر

ومل يذكر أمحد بن زهري لروح حديثاً، وإمنا يروي أن أباه زنباعاً قدم على النيب صلى اهللا عليه . حبيب: يقال له
  .وسلم، وأما روح فال تصح له صحبة

زنباع اجلذامي، له صحبة، وذكره ابن أيب حامت وأبوه  أبو زرعة روح بن: وقال مسلم بن احلجاج يف األمساء والكىن
روى عنه شرحبيل بن مسلم، وحيىي بن أيب عمرو الشيباين، وعبادة . روي عن عبادة بن الصامت: يف التابعني، وقاال

  .بن نسي
عن  متيم الداري، وعبادة بن الصامت، روى: وال أرى له صحبة، وال رواية إال عن الصحابة منهم: قال أبو عمر

  .متيم حديثاً يف فضل رباط اخليل يف سبيل اهللا، وقد ذكرناه يف متيم

مجع روح طاعة أهل الشام، ودهاء أهل العراق، وقفه أهل : وكان خصيصاً بعبد امللك بن مروان، قال عبد امللك
  .احلجاز

يه من وكالء الوليد، وروي أن روحاً كانت له مزرعة إىل جانب مزرعة الوليد بن عبد امللك، فشكا وكالء روح إل
: فشكا ذلك روح إىل الوليد، فلم يشكه، فذكر ذلك روح لعبد امللك بن مروان، والوليد حاضر، فقال عبد امللك

ألسرعت خيلك يا : غريي واهللا أكذب، فقال الوليد: كذب يا أمري املؤمنني، فقال روح: ما يقول روح يا وليد؟ قال
حبقي عليك ملا أتيته : وقام مغضباً، فقال عبد امللك للوليد. خرها مبرج راهطكان أوهلا بصفني، وآ. نعم: قال. روح

فخرج يستقبله، فوهب . هذا ويل العهد قد أتاك: فترضيته ووهبت املزرعة له، فخرج الوليد يريد روحاً، فقيل لروح
  .له املزرعة

  " .اهللا يف جذام اإلميان ميان حىت جذام، وبارك : " وروى روح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  .روح بن سيار

د ع، روح بن سيار، أو سيار بن روح، قال مسلم بن زياد القرشي رأيت أربعة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه 
أنس بن مالك، وفضالة بن عبيد، وروح بن سيار، أو سيار بن روح، وأبو املنيب، يلبسون العمائم، : وسلم منهم

  .م، وثياهبم إىل الكعبنيويرخون من خلفه
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .رومان الرومي

ب د ع، رومان الرومي، وهو سفينة موىل أم سلمة، ووالؤه للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو من سيب بلخ، وقد 
  .رومان، وقيل غري ذلك، ويورد يف ترمجة سفينة: اختلف يف امسه، فقيل

ين، وذكر أنه من سيب بلخ، ونسبه إىل الروم، والروم وبلخ مل يفتحا يف زمن النيب، ذكره بعض املتأخر: قال أبو نعيم



  !!.فكيف يسىب منهما
  .أخرجه الثالثة

  .رومان بن بعجة

ذكره ابن شاهني، وروى عن ابن إسحاق، عن محيد بن رومان بن بعجة بن : قال أبو موسى. س رومان بن بعجة
وفد رفاعة بن زيد اجلذامي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : ه، قالزيد بن عمرية بن معبد اجلذامي، عن أبي

بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب من حممد رسول اهللا لرفاعة بن زيد، إين بعثته إىل قومه : " فكتب له كتاباً
  " .يدعوهم إىل اهللا عز وجل وإىل رسوله، فمن اقبل فمن حزب اهللا، ومن أدبر فله أمان شهرين 

  .أورده أبو عبد اهللا خبالف هذا يف ترمجة رفاعة بن زيد: أخرجه أبو موسى وقال

  .رويبة والد عمارة

: روى رقبة بن مصقلة، عن عبد امللك بن عمري، عن عمارة بن رويبة، عن أبيه قال. س، رويبة والد عمارة بن رويبة
  " .لوع الشمس وقبل غروهبا لن يلج النار من يصلي قبل ط: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى خالد الطحان، عن عاصم األحول، عن عمارة بن رويبة، عن أبيه قال
  .يدعو بإصبعه هكذا

هذان احلديثان حمفوظان عن عمارة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ليس ألبيه ذكر : أخرجه أبو موسى، وقال
  .فيهما

  .فاريرومة الغ

  .د رومة الغفاري، صاحب بئر رومة
ملا قدم : روى عبد الرمحن احملاريب، عن أيب مسعود، عن أيب سلمة، عن بشري بن بشري األسلمي، عن أبيه قال

كان يبيع منها القربة باملد، فقال . رومة: املهاجرون املدينة، استنكروا املاء، وكانت لرجل من بين غفار عني يقال هلا
يا رسول اهللا، ليس يل وال لعيايل غريها، وال : فقال" . بعينها بعني يف اجلنة : "  صلى اهللا عليه وسلمله رسول اهللا
فبلغ قوله عثمان بن عفان، فاشتراها خبمسة وثالثني ألف درهم، مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم . أستطيع ذلك

قد اشتريتها، : قال" . نعم : "  اجلنة إن اشتريتها؟ قاليا رسول اهللا، أجتعل يل مثل ما جعلت لرومة، عيناً يف: فقال
  .وجعلتها للمسلمني
  .أخرجه ابن منده

  .رويفع بن ثابت بن سكن

  .ب د ع، رويفع بن ثابت بن سكن بن عدي بن حارثة من بين مالك بن النجار
لى طرابلس مدينة باملغرب، يف سنة ست وأربعني أمر معاوية رويفع بن ثابت ع: يعد يف املصريني، قال الليث بن سعد

  .فغزا إفريقية سنة سبع وأربعني



  .روي عنه حنش الصنعاين، ووفاء بن شريح، وشييم بن بيتان، وشيبان القتباين
روى أبو مرزوق ربيعة بن أيب سليم موىل عبد الرمحن بن حسان التجييب، أنه مسع حنشاً الصنعاين، عن رويفع بن 

إنه بلغين أنكم : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف غزوة خيرب: ب يقولثابت يف غزوته بالناس قبل املغر
  " .تبتاعون املثقال بالنصف والثلثني، إنه ال يصلح املثقال إال باملثقال، والوزن بالوزن 

مد بن أخربنا حم: أخربنا يعيش بن علي بن صدقة أبو القاسم الفقيه، بإسناده إىل أيب عبد الرمحن أمحد شعيب قال
سلمة، أخربنا ابن وهب، عن حيوة بن شريح، وذكر آخر قبله، عن عياش بن عباس أن شييم بن بيتان حدثه أنه 

يا رويفع بن ثابت، لعل احلياة أن تطول بك : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : مسع رويفع بن ثابت يقول
  " .أو استنجى برجيع درابة، أو عظم، فإن حممداً منه بريء  بعدي فاخرب الناس أنه من عقد حليته، أو تقلد وتراً،

حدثين يزيد بن أيب : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي أبو جعفر بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال
 غزونا مع رويفع بن ثابت املغرب، فافتتح قرية يقال: حبيب، عن أيب مرزوق موىل جتيب، عن حنش الصنعاين قال

ال : " ال أقول فيكم إال ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول فينا يوم خيرب: فقام خطيباً، فقال. حربة: هلا
حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يصيب امرأة من السيب ثيباً حىت يستربئها، وال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم 

ل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يركب دابةً من يفء املسلمني حىت إذا اآلخر أن يبيع مغنماً حىت يقسم، وال حي
  " .أعجفها ردها فيه، وال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يلبس ثوباً من يفء املسلمني حىت إذا أخلقه رده 

  .بربقة، وقربه هبا: إنه مات بالشام، وقيل: قيل
  .أخرجه الثالثة

  .ى اهللا عليه وسلمرويفع موىل النيب صل

  .ال علم له رواية: ب رويفع، موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرجه أبو عمر خمتصراً، وقال
  .كان له يعمي أليب رويفع ولد باملدينة فانقرضوا، وال عقب له: وقال أبو أمحد العسكري

  .رئاب املزين

  .ع س، رئاب املزين، جد معاوية بن قرة
كنت مع أيب حني أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فوجده حملول : معاوية بن قرة قالروى الفضيل بن طلحة، عن 

  .اإلزار، فادخل يده يف جيبه، فوضع يده على اخلامت
ورئاب يف أجداده، : وقيل. إياس، وقيل األغر: واختلف يف اسم والد قرة، فقيل: أخرجه أبو نعيم وأبو موسى وقال

  .واهللا أعلم
تقدم يف إياس بن رئاب كالم أيب نعيم على ابن منده، وجعل الصحبة لولده قرة : و موسى، قلتأخرجه أبو نعيم وأب

هو قرة بن إياس بن هالل بن رئاب، ففي إياس بن رئاب مل جيعل إياساً صحابياً، وجعل الصحبة : بن إياس، وقال
ترمجة إياس بن : أظنه أن الترمجتني لولده قرة، وها هنا جعل رئاباً جد إياس صحابياً، وهذا من أغرب القول، والذي

رئاب، وترمجة رئاب، ال تصح هلما صحبة، واهللا أعلم، ومل ينبه أبو موسى عليه وقد تقدم يف إياس سياق نسبه، ففيه 
  .كفاية، فال نطول بذكره، واهللا أعلم



  .رئاب بن حنيف

  .رئاب بن حنيف بن احلارث بن أمية بن زيد
  .شهيداً، قاله الغساين عن العدوي شهد بدراً، وقتل يوم بئر معونة

  .رئاب بن مهشم

مذكور يف حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد أحلق يف . رئاب بن سعيد بن سهم القرشي السهمي
  .بعض نسخ االستيعاب

نبيه آخر اجلزء األول من كتاب معرفة الصحابة البن األثري، واحلمد هللا وحده وصلواته وسالمه على سيدنا حممد، 
وعلى آله وصحبه أمجعني، وعلى سائر األنبياء واملرسلني، وآل كل منهم وسائر الصاحلني وحسبنا اهللا ونعم الوكيل، 

علق لنفسه حممد بن أمحد بن علي العمري عفا اهللا عنهم أمجعني، وكان الفراغ من تعليقه يف عشية يوم السبت 
مائة يتلوه من أول اجلزء الثاين حرف الزاي باب الزاي مع الثالث من شهر اهللا احملرم عام اثنني وعشرين وسبع

  .األلف

  باب الزاي

  باب الزاي واأللف

  .زارع بن عامر

واألول أصح، وله . هو زارع بن زارع: ب د ع، زارع بن عامر العبدي، من عبد القيس، كنيته أبو الوازع، وقيل
  .ابن يسمى الوازع، به كان يكىن
أن جدها وفد على النيب صلى : مطر بن األعنق، عن أم أبان بنت الوازع بن الزارع روى أبو داود الطيالسي، عن

اهللا عليه وسلم مع األشج العصري، ومعه ابن له جمنون أبو ابن أخت له، فلما قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فأتاه به " . ائتين به : " فقال. دعو اهللايا رسول اهللا، إن معي ابناً يل، أو ابن أخت يل، جمنوناً، أتيتك به لت: وسلم قال

  .وروت عنه أيضاً حديثاً طويالً أحسنت سياقته. فدعا له فربأ، فلم يكن يف الوفد من يفضل عليه
  .أخرجه الثالثة

  .زاهر بن األسود

ب د ع، زاهر بن األسود بن حجاج بن قيس بن عبد بن دعبل بن أنس بن خزمية بن مالك بن سالمان بن أسلم بن 
كان من أصحاب عمرو بن : أفصى األسلمي، أبو جمزأة، كان ممن بايع حتت الشجرة، وسكن الكوفة، قال الواقدي

  .احلمق اخلزاعي
أخربنا مسمار بن عمرو بن العويس النيار وحممد بن حممد بن سرايا وغريمها بإسنادهم إىل أيب عبد اهللا حممد بن 

أبو عامي، حدثنا إسرائيل، عن جمزأة بن زاهر األسلمي، عن أبيه، وكان إمساعيل، اخربنا عبد اهللا بن حممد، أخربنا 



إن : إين ألوقد حتت القدور بلحوم احلمر إذ نادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ممن شهد احلديبية، قال
  .وله حديث يف صوم يوم عاشوراء. رسول اهللا ينهاكم عن حلوم احلمر

  .أخرجه الثالثة

  .زاهر بن حرام

  .شهد برداً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم. ب د ع، زاهر بن حرام األشجعي
أخربنا أبو موسى حممد بن أيب بكر املديين إجازة، اخربنا احلسن بن أمحد املقري، أخربنا احلافظ أبو نعيم، أخربنا 

ثابت، عن أنس ح قال سليمان بن أمحد بن أيوب، أخربنا إسحاق بن إبراهيم، أخربنا عبد الرزاق، عن معمر عن 
مسعت أيب حيدث سامل، عن رجل : وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا فياض، أخربنا رافع بن سلمة، قال: سليمان

زاهر بن حرام، له صحبة، أنه كان من أهل البادية، وكان يهدي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : من أشجع يقال له
: لى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن خيرج، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموسلم من هدية البادية، فيجهزه النيب ص

  " .إن زاهراً أباديتنا وحنن حاضرته " 
وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيبه، وكان رجالً دميماً، فأتاه النيب يوماً وهو يبيع متاعاً له يف السوق، : قال

، من هذا؟ فالتفت، فعالف النيب صلى اهللا عليه وسلم، فجعل ال أرسلين: فاحتضنه من خلفه وهو ال يبصره، فقال
: ؟ فقال" من يشتري العبد : " يألو ما ألصق ظهره بصدره حني عرفه، وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

لفظ عبد " . لكن أنت عند اهللا غال : " يا رسول اهللا، إذن واهللا جتدين كاسداً، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .الرزاق

  .أخرجه الثالثة

  .زائدة بن حوالة

  .روى عنه عبد اهللا بن شقيق. مزيدة بن حوالة العنزي: ب زائدة بن حوالة، وقيل
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  باب الزاي والباء

  .زبان بن قيسور

  .الكلفي. ابن قسور: وقيل. زبان بن قيسور: ب س، زبان وقيل
رأيت النيب صلى اهللا : إسحاق، عن حيىي بن عروة بن الزبري، عن أبيه، عن زبان، قال روى إبراهيم بن سعد، عن ابن

وروى حديثاً كثري الغريب يف ألفاظه، وهو إسناد ضعيف ليس دون إبراهيم . عليه وسلم وهو نازل بوادي الشوحط
  .بن سعد من حيتج به

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى
  .آخره نون:  بن علي احلضرمي يف زبار، آخره راء، وقال الدارقطينذكره عبد الغين وحيىي: قال ابن ماكوال



  .الزبرقان بن أسلم

  .د ع، الزبرقان بن أسلم، من آل ذي لعوة
هل من مبارز؟ فأقبل رجل من آل : برز احلسني بن علي رضي اهللا عنهما فنادى: روى أبو وائل شقيق بن سلمة قال

فقال له . أنا احلسني بن علي: ويلك، من أنت؟ فقال: ديد البأس فقالذي لعوة، امسه الزبرقان بن أسلم، وكان ش
انصرف يا بين فإين واهللا لقد نظرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقبالً من ناحية قباء على ناقة : الزبرقان

ان وهو يقول محراء وإنك يومئذ قدرامه، فما كنت أللقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدمك، فانصرف الزبرق
  .أبياتاً من شعره

  .ال تصح له صحبة: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  .الزبرقان بن بدر

ب د ع، الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس بن خلف بن هبدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم 
وقد تقدم يف احلصني، وإمنا قيل له الزبرقان . أبو شذرة، وامسه احلصني: التميمي السعدي، يكىن أبا عياش، وقيل

كان امسه القمر، واهللا : وقيل. إمنا قيل له ذلك ألنه لبس عمامة مزبرقة بالزعفران: حلسنه، والزبرقان القمر، وقيل
  .أعلم

فد بين نزل البصرة، وكان سيداً يف اجلاهلية عظيم القدر يف اإلسالم، وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف و
وأجازهم رسول . قيس بن عاصم املنقري وعمرو بن األهتم، وعطارد بن حاجب، وغريهم، فأسلموا: متيم، منهم

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأحسن جوائزهم، وذلك سنة تسع، وسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن األهتم عن 
واهللا لقد قال ما قال وهو : ع ملا وراء ظهره، قال الزبرقانمطاع يف أدنية شديد العارضة، مان: الزبرقان بن بدر فقال
يا رسول اهللا، : مث قال. إنك لزمر املروءة، ضيق العطن، أمحق األب، لئيم اخلال: قال عمرو. يعلم أين أفضل مما قال

ول اهللا لقد صدقت فيهما مجيعاً، أرضاين فقلت بأحسن ما أعلم فيه، وأسخطين فقلت بأسوأ ما أعلم فيه، فقال رس
  " .إن من البيان لسحراً : " صلى اهللا عليه وسلم
وكان ممن يدخل مكة متعمماً حلسنه، وواله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . قمر جند، جلماله: وكان يقال للزبرقان

سالم صدقات قومه بين عوف، فأداها يف الردة إىل أيب بكر، فأقره أبو بكر على الصدقة ملا رأى من ثباته على اإل
  .ومحله الصدقة إليه حني ارتد الناس، وكذلك عمر بن اخلطاب

  :الوافر: قال رجل يف الزبرقان من النمر بن قاسط، ميدحه، وقيل، قاهلا احلطيئة
  .سيدركنا بنو القرم اهلجان... تقول خليليت ملا التقينا 

  .سراج الليل للشمس احلصان... سيدركنا بنو القمر بن بدر 
  .لصوت أن ينادي داعيان... دعو إن أندى ادعي وأ: فقلت

  .أنا النمري جار الزبرقان... فمن يك سائالً عين فإين 
وكان الزبرقان قد سار إىل عمر بصدقات قومه، فلقيه احلطيئة ومعه أهله وأوالده يريد العراق فراراً من السنة وطلباً 

ضيفاً له حىت يلحق به، ففعل احلطيئة، مث هجاه للعيش، فأمره الزبرقان أن يقصد أهله وأعطاه أمارة يكون هبا 
  :البسيط: احلطيئة بقوله



  .واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي... دع املكارم ال ترحل لبغيتها 
فشكاه الزبرقان إىل عمر، فسأل عمر حسان بن ثابت عن قوله إنه هجو، فحكم أنه هجو له وضعة فحبسه عمر يف 

ن عوف والزبري، فأطلقه بعد أن أخذ عليه العهد أن ال يهجو أحداً أبداً، وهتدده مطمورة حىت شفع فيه عبد الرمحن ب
  :البسيط: إن فعل، والقصة مشهورة، وهي أطول من هده، وللزبرقان شعر فمنه قوله

  .فينا العالء وفينا تنصب البيع... حنن امللوك فال حي يقاربنا 
  .مل يونس القزعمن العبيط إذا ... وحنن نطعمهم يف القحط ما أكلوا 

  .للنازلني إذا ما أنزلوا شبعوا... وننحر الكوم عبطاً يف أرومتنا 
  .إذا الكرام على أمثاهلا اقترعوا... تلك املكارم حزناها مقارعةً 

  .أخرجه الثالثة

  .زبيب بن ثعلبة

بن متيم  ب د ع، زبيب بن ثعلبة بن عمرو بن سواء بن نايب بن عبدة بن عدي بن جندب بن العنرب بن عمرو
  .التميمي العنربي

هو أحد الغلمة الذين أعتقهم عائشة، : وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم ومسح رأسه ووجهه وصدره، وقيل
  .كان ينزل البادية على طريق الناس بني الطائف والبصرة

حدثنا أمحد بن عبدة، : أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن سكينة الصويف بإسناده إىل سليمان بن األشعث قال
بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم جيشاً : أخربنا عمار بن شعيث بن عبد اهللا بن زبيب، عن أبيه، عن جده زبيب قال

فركبت : إىل بين العنرب فأخذوهم بركبة، من ناحية الطائف، فاستاقوهم إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال زبيب
السالم عليك، يا نيب : اهللا عليه وسلم، فسبقتهم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلتبكرةً يل إىل رسول اهللا صلى 

فلما قدم بنو العنرب قال يل نيب . اهللا، ورمحة اهللا وبركاته، أتانا جندك فأخذونا، وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان النعم
: " قال. نعم: قلت" . خذوا يف هذه األيام هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤ: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

شهد : " فشهد الرجل وأىب مسرة أن يشهد، فقال. مسرة رجل من بلعنرب، ورجل آخر مساه له: ؟ قلت" من بينتك 
فقال . ؟ فاستحلفين، فحلفت له باهللا لقد أسلمنا يوم كذا وخضرمنا آذان النعم" لك واحد فتحلف مع شاهدك 

اذهبوا فقامسوهم أنصاف األموال، وال تسبوا ذراريهم، لوال أن اهللا تعاىل ال حيب : " سلمالنيب صلى اهللا عليه و
  " .ضاللة العمل ما رزيناكم عقاال 

  .أخرجه الثالثة

بضم العني وتسكني الباء املوحدة، وزبيب بضم الزاي، وفتح الباء املوحدة، : آخره ثاء مثلثة، وعبدة: شعيث
  .ان، وبعدها باء موحدة ثانيةوبعدها ياء ساكنة حتتها نقطت

فلما جاء اإلسالم أمرهم النيب صلى . هو قطعها، وكان أهل اجلاهلية خيضرمون آذان نعمهم: وخضرمنا آذان النعم
اهللا عليه وسلم أن خيضرموا يف غري املوضع الذي خضرم فيه أهل اجلاعلية، وقد تقدم يف رديح، ويرد يف زخى، أن 

  .الذين أعتقهم عائشة زبيباً كان من مجلة الغلمة

  .الزبري بن عبد اهللا



ال أعلم له لقاء : قال أبو عمر. ب س، الزبري بن عبد اهللا الكاليب، من بين كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولكنه أدرك اجلاهلية، وعاش إىل خالفة عثمان

نصر أمحد بن عمر املعروف بالغازي بقراءيت عليه، أخربنا إمساعيل بن أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا احلافظ أبو 
زاهر بنيسابور، أخربنا أبو احلسني القطان، أخربنا عبد اهللا بن جعفر بن دستويه، أخربنا يعقوب بن سفيان، أخربنا 

رأيت : دث عن أبيه قالأنه مسع العالء بن الزبري حي: صفوان بن صاحل، أخربنا الوليد بن مسلم، أخربنا أسيد الكاليب
  .غلبة فارس الروم مث رأيت غلبة الروم فارس مث رأيت غلبة املسلمني فارس، كل ذلك يف مخس عشرة سنة

ذكره يعقوب بن سفيان فيمن رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم، : أخرجه أبو عمر وأبو موسى، وقال أبو موسى
  .الزبري الكاليب، ومل ينسبه: وترجم عليه

  .عبيدة الزبري بن

  .ب د ع، الزبري بن عبيدة األسدي، من أسد بن خزمية، من املهاجرين األولني
مث قدم املهاجيون أرساالً، يعين : أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال

وا إىل املدينة هجرةً، رجاهلم ونساؤهم، وكان بنو غنم بن دودان بن أسد أهل إسالم، قد أو أوعب: إىل املدينة، وقال
  .والزبري بن عبيدة ومتام بن عبيدة: وذكر مجاعة منهم، وقال

الزبري بن عبيدة، وأخواه متام وسخربة ابنا عبيدة، ومل يذكر متاماً : ممن هاجر إىل املدينة مع رسول اهللا: قال أبو عمر
  .يف التاء

  .أخرجه الثالثة

  .الزبري بن العوام

الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي ب د ع، 
األسدي، يكىن أبا عبد اهللا، أمه صفية بنت عبد املطلب عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهو ابن عمة رسول 

اهر، بكنية أخيها الزبري بن عبد املطلب، اهللا، وابن أخي خدجية بنت خويلد زوج النيب، وكانت أمه تكنيه أبا الط
  .واكتىن هو بأيب عبد اهللا، بابنه عبد اهللا، فغلبت عليه

اسلم الزبري وهو ابن اثنيت عشرة سنة، رواه : وقال عروة. وأسلم وهو ابن مخس عشرة سنة، قاله هشام بن عروة
أسلم وهو : وقيل. ابن ست عشرة سنة أن الزبري أسلم وهو: وروى هشام بن عروة عن أبيه. أبو األسود عن عروة

  .ابن مثاين سنني، وكان إسالمه بعد أيب بكر رضي اهللا عنه بيسري، كان رابعاً أو خامساً يف اإلسالم
وهاجر إىل احلبشة وإىل املدينة، وآخى رسول اهللا بينه وبني عبد اهللا بن مسعود، ملا آخى بني املهاجرين مبكة، فلما 

  .اهللا بني املهاجرين واألنصار آخى بينه وبني سلمة بن سالمة بن وقشقدم املدينة وآخى رسول 
حدثين أيب، أخربنا زكرياء بن عدي، : أخربنا أبو ياسر عبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد قال

عثمان الرعاف  أصاب: أخربنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، وال إخاله يتهم علينا، قال
. نعم: وقالوه؟ قال: قال. استخلف: سنة الرعاف، حىت ختلف عن احلج، وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش فقال

فقال : مث دخل عليه رجل آخر فقال مثل ما قاله األول، ورد عليه حنو ذلك، قال. فسكت: من هو؟ قال: قال
فسي بيده إن كان ألخريهم ما علمت وأحبهم إىل رسول اهللا أما والذي ن: قال. نعم: الزبري بن العوام؟ قال: عثمان



  .صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا : أخربنا أبو الفداء إمساعيل بن عبيد اهللا وغري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة قال

مجع يل رسول اهللا صلى : لهناد، أخربنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اهللا بن الزبري، عن الزبري قا
  " .بأيب وأمي : " اهللا عليه وسلم يوم قريظة فقال

وأخربنا أبو عيسى، أخربنا أمحد بن منيع، أخربنا معاوية بن عمر، وأخربنا زائدة، عن عاصم، عن زر، عن علي : قال
رياً وحواري الزبري بن إن لكل نيب حوا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن أيب طالب رضي اهللا عنه، قال

  " .العوام 
من أتينا خبرب : " قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم األحزاب، ملا قال: وروى عن جابر حنوه، وقال أبو نعيم

  .أنا: قاهلا ثالثاً، والزبري يقول. أنا: ، قال الزبري" القوم 
أوصى : عن صخر بن جويرية، عن هشام بن عروة قالوأخربنا أبو عيسى، أخربنا قتيبة، أخربنا محاد بن زيد، : قال

ما مين عضو إال قد جرح مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت : الزبري إىل ابنه عبد اهللا صبيحة اجلمل، فقال
  .انتهى ذلك إىل فرجه

ى اهللا عليه وكان الزبري أول من سل سيفاً يف اهللا عز وجل، وكان سبب ذلك أن املسلمني ملا كانوا مع النيب صل
وسلم مبكة، وقع اخلرب أن النيب قد أخذه الكفار، فأقبل الزبري يشق بسيفه، والنيب صلى اهللا عليه وسلم بأعلى مكة 

  .فصلى عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ودعا له ولسيفه. أخربت أنك أخذت: ؟ قال" ما لك يا زبري : " فقال له
  .إن كنت ابن الزبري وإال فال: قال. اريأنا ابن احلو: ومسع ابن عمر رجالً يقول

  .إن املالئكة نزلت يومئذ على سيماء الزبري: وشهد الزبري بدراً ومان عليه عمامة صفراء معتجراً هبا فيقال
أحداً واخلندق واحلديبية وخيرب والفتح وحنيناً والطائف، : وشهد املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وجعله عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما يف الستة أصحاب الشورى الذين ذكرهم للخالفة بعده،  وشهد فتح مصر،
  .هم الذين تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عنهم راض: وقال

  .وهو أحد العشرة املشهود هلم باجلنة
ئر حممد بن خليل بن فارس القيسي، أخربنا أبو الربكات احلسن بن حممد بن هبة اهللا الدمشقي، قال أخربنا أبو العشا

أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي املصيصي، أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن القاسم بن أيب نصر، 
أخربنا أبو خثيمة خثيمة بن سليمان بن حيدرة، أخربنا إمساعيل بن زكرياء، عن النضر أيب عمر اخلزاز، عن عكرمة، 

اسكن حراء، فما عليك إال نيب وصديق : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا انتفض حراء قالعن ابن عباس أن ر
وكان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري، وعبد الرمحن، " . وشهيد 

  .وسعد، وسعيد بن زيد
ىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا سفيان، عن حممد أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب بإسناده إ

: ملا نزلت: بن عمرو بن علقمة، عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب، عن عبد اهللا بن الزبري بن العوام، عن أبيه، قال
: ا األسودانيا رسول اهللا، وأي النعيم نسأل عنه، وإمنا مه: ، قال الزبري٨التكاثر" : مث لتسألن يومئذ عن النعيم " 

  " .أما إنه سيكون : " التمر واملاء؟ قال
كان للزبري ألف مملوك، يؤدون إليه اخلراج، فما يدخل إىل بيته منها درمهاً واحداً، كان يتصدق بذلك كله، : قيل

  :الطويل: ومدحه حسان ففضله على اجلميع فقال



  .حوارية والقول بالفعل يعدل... أقام على عهد النيب وهديه 
  .يوايل ويل احلق واحلق أعدل... ام على منهاجه وطريقه أق

  .يصول إذا ما كان يوم حمجل... هو الفارس املشهور والبطل الذي 
  .ومن أسد يف بيته ملرفل... وإن امرأ كانت صفية أمه 

  .ومن نصرة اإلسالم جمد مؤثل... له من رسول اهللا قرىب قريبه 
  .طفى، واهللا يعطي وجيزلعن املص... فكم كربة ذب الزبري بسيفه 

  .بأبيض سباق إىل املوت يرقل... إذا كشفت عن ساقها احلرب حشها 
  .وليس يكون الدهر ما دام يذبل... فما مثله فيهم وال كان قبله 

عثمان، وعبد الرمحن بن : أوصى إىل الزبري سبعة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم منهم: وقال هشام بن عروة
  .وكان حيفظ على أوالدهم ماهلم، وينفق عليهم من ماله. اد، وابن مسعود، وغريهمعوف، واملقد

أتذكر إذا كنت أنا وأنت مع رسول اهللا : وشهد الزبري اجلمل مقاتالً لعلي، فناداه علي ودعاه، فانفرد به وقال له
ليس مبزه، : " الال يدع ابن أيب طالب زهوة فق: صلى اهللا عليه وسلم، فنظر إيل وضحك وضحكت فقلت أنت

، فذكر الزبري ذلك، فانصرف عن القتال، فنزل بوادي السباع، وقام يصلي فأتاه ابن " ولتقاتلنه وأنت له ظامل 
إن هذا سيف طاملا فرج الكرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث : جرموز فقتله؟ وجاء بسيفه إىل علي فقال

  .بشر قاتل ابن صفية بالنار: قال
إن ابن جرموز استأذن على : له يوم اخلميس لعشر خلون من مجادى األوىل من سنة ست وثالثني، وقيلوكان قت

  :املتقارب: بشره بالنار، فقال: علي، فلم يأذن له، وقال لآلذن
  .ر أرجو لديه به الزلفه... أتيت علياً برأس الزيب 
  .فبئس البشارة والتحفه... فبشر بالنار إذا جئته 

  .وضربه عنز بذي اجلحفه... تل الزبري وسيان عندي ق
. هذا الزبري قد لقي بسفوان: إن الزبري ملا فارق احلرب وبلغ سفوان أتى إنسان إىل األحنف بن قيس فقال: وقيل

ما شاء اهللا؟ كان قد مجع بني املسلمني حىت ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيوف، مث يلحق ببيته : فقال األحنف
ز، وفضالة بن حابس ونفيع، يف غواة بن متيم، فركبوا، فأتاه ابن جرموز من خلفه فطعنه فسمعه ابن جرمو! وأهله

ذو اخلمار، حىت إذا ظن أنه قاتله، نادى صاحبيه، : طعنة خفيفة، ومحل عليه الزبري، وهو على فرس له يقال له
  .فحملوا عليه فقتلوه

  .أمسر ربعة معتدل اللحم خفيف اللحيةست وستون، وكان : وكان عمره ملا قتل سبعاً وستني سنة، وقيل
وليس كذلك، وإمنا . بشر قاتل ابن صفية بالنار: إن ابن جرموز قتل نفسه ملا قال له علي: وكثري من الناس يقولون

ليخرج فهو آمن، : عاش بعد عاش بعد ذلك حىت ويل مصعب بن الزبري البصرة فاختفى ابن جرموز، فقال مصعب
فظهرت املعجزة بأنه من أهل النار، ألنه قتل الزبري، رضي . اهللا يعين أباه الزبري ليسا سواء أيظن أين أقيده بأيب عبد

  .اهللا عنه، وقد فارق املعركة، وهذه معجزة ظاهرة
  .أخرجه الثالثة

  .الزبري بن أيب هالة



ل النيب صلى اهللا قت: روى عيسى بن يونس، عن وائل بن داود، عن البهي، عن الزبري قال. د ع، الزبري بن أيب هالة
  " .ال يقتلن بعد اليوم رجل من قريش صرباً : " عليه وسلم رجالً من قريش يوم بدر صرباً، مث قال

  .هذا هو الزبري بن أيب هالة: قال أبو حامت
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  باب الزاي واخلاء والراء

  .زخي العنربي

  .ث بن جندب بن العنرب التميمي العنربيد ع، زخي العنربي، من ولد قرط بن جناب بن احلار
  .برك عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومسح رأسه

روى عبد اهللا بن رديح بن ذؤيب بن شعثم بن قرط بن جناب العنربي، عن أبيه رديح، عن أبيه ذؤيب أن عائشة 
انتظري حىت جييء يفء : " ليه وسلميا نيب اهللا، إين أريد عتيقاً من ولد إمساعيل، فقال هلا النيب صلى اهللا ع: قالت

، فأخذت جدي ردحياً، وعمي مسرة، وابن أخي زخيا، وأخذت خايل زبيباً، مث رفع " العنرب، فخذي منهم أربعة غلمة 
  " .يا عائشة، هؤالء من ولد إمساعيل : " النيب صلى اهللا عليه وسلم يده فمسح هبا وجوههم وبرك عليهم، وقال

  .عيمأخرجه ابن منده وأبو ن

  .زر بن حبيش

  .أبا مطرف: ب س، زر بن حبيش بن حباشة بن أوس األسدي، من أسد بن خزمية، يكىن أبا مرمي، وقيل
  .أدرك اجلاهلية ومل ير النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو من كبار التابعني

يف سنة ثالث ومثانني، روى عنه الشعيب والنخعي، وكان فاضالً عاملاً بالقرآن، تو. روى عن عمر وعلي وابن مسعود
  .وهو ابن مائة سنة وعشرين سنة
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  .زر بن عبد اهللا

له صحبة، وهو من املهاجرين، وهو من أمراء اجليوش يف فتح : قال الطربي. زر بن عبد اهللا بن كليب الفقيمي
  .خوزستان، كان على جيش حصر جنديسابور، وفتحها صلحاً

  .زرارة بن أوىف

  .زرارة بن أوىف النخعي، له صحبة، تويف يف خالفة عثمانب 
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .زرارة بن جزي



له صحبة، وهو زرارة بن جزي بن عمرو بن عوف بن كعب بن أيب بكر، وامسه عبيد بن . ب د ع، زرارة بن جزي
  .كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة

: أن زرارة بن جزي قال لعمر بن اخلطاب: وثيمة، عن املغرية بن شعبةروى حممد بن عبد اهللا الشعيثي، عن زفر بن 
  .إن رسول اهللا كتب إىل الضحاك بن سفيان الكاليب أن يورث امرأة أشيم الضبايب من دية زوجها

وهو والد عبد العزيز بن زرارة الذي خرج جماهداً أيام معاوية مع يزيد ابن معاوية فقتل . وروى عنه مكحول
  .ابنك: ابين أو ابنك يا أمري املؤمنني؟ قال: قتل فىت العرب، قال: قال معاوية ألبيه زرارةشهيداً، ف

خبري، : كيف أنتم؟ قال: ملا بويع مروان اجتاز بزرارة وهو شيخ كبري على ماء هلم، فقال له: زرزى هشام الكليب قال
  .ادأنبتنا اهللا فأحسن نباتنا، وحصدنا حصادنا، وكانوا قد هلكوا يف اجله

  .أخرجه الثالثة
  .جزء، بفتح اجليم واهلمزة: يقوله احملدثون بكسر اجليم وسكون الزاي، وأهل اللغة يقولونه: قال ابن ماكوال: جزي

  .يعين بالكسر، وجزء، يعين بالفتح: جزي: وقال أبو عمر
  .بفتح اجليم وكسر الزاي، واهللا أعلم: جزي: وقال عبد الغين

  .زرارة بن عمرو

عمرو النخعي، والد عمرو بن زرارة، قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد النخع، يف نصف  ب زرارة بن
رأيت أتانا : ؟ قال" وما هي : " يا رسول اهللا، إين رأيت يف طريقي رؤيا هالتين، قال: رجب من سنة تسع، فقال

: حالت بيين وبني ابن يل يقال لهخلفتها يف أهلي قد ولدت جدياً أسفع أحوى، ورأيت ناراً خرجت من األرض ف
: " قال. نعم: ؟ قال" أخلفت يف أهلك أمةً مسرةً محالً : " فقال له النيب. لظى لظى بصري وأعمى: عمرو، وهي تقول

؟ " أبك برص تكتمه : " ، فقال" ادن مين : " فأىن له أسفع أحوى؟ قال: ، قال" فإهنا قد ولدت غالماً، وهو ابنك 
وما الفتنة : قال" . فهو ذاك، وأما النار فإهنا فتنة تكون بعدي : " قال. باحلق ما علمه أحد قبلكوالذي بعثك : قال

يقتل الناس إمامهم ويشتجرون اشتجار أطباق الرأس، وخالف بني أصابعه، دم املؤمن عند : " يا رسول اهللا؟ قال
فادع اهللا : ، قال" ن مات ابنك أدركتك املؤمن أحلى من املاء، حيسب املسيء أنه حمسن، إن مت أدركت ابنك، وإ

  .أن ال تدركين، فدعا له
  .أخرجه أبو عمر

  .زرارة أبو عمرو

  .د ع، زرارة أبو عمرو جمهول، روى عنه ابنه عمرو
كنت : حدث حفص بن سليمان، عن خالد بن سلمة، عن سعيد بن عمرو، عن عمرو بن زرارة، عن أبيه، قال

" إنا خلقناه بقدر : " إىل قوله" إن اجملرمني يف ضالل وسعر : " وسلم، فتال هذه اآلية جالساً عند النيب صلى اهللا عليه
  " .نزلت هذه اآلية يف ناس يكذبون بقدر اهللا تعاىل : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وال أعلم أهو الذي قبله أم غريه؟



  .زرارة بن قيس النخعي

رة بن قيس بن احلارث بن عدي بن احلارث بن عوف بن جشم بن كعب بن قيس ابن سعد بن مالك بن ب س، زرا
  .النخع النخعي

قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد النخع، وهم مائتا رجل : قال الطربي والكليب وابن حبيب
  .فأسلموا

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً، وأخرجه أبو موسى مطوالً
أخربنا أبو بكر بن احلارث إذناً، أخربنا أبو أمحد املقري، أخربنا أبو حفص بن شاهني، : أبو موسى إذناً قالأخربنا 

أخربنا عمر بن احلسن، أخربنا املنذر بن حممد، أخربنا أيب واحلسني بن حممد، أخربنا هشام بن حممد، أخربنا رجل من 
زرارة بن قيس بن : وفد رجل من النخع يقال له: قال أبو جويل، من بين علقمة، عن رجل منهم: جرم يقال له

رأيت يف الطريق رؤيا : احلارث بن عدي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نفر من قومه، وكان نصرانياً، قال
يا رسول اهللا، إين رأيت يف سفري هذا إليك رؤيا يف : فقدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلمت، وقلت

  .رأيت أتانا تركتها يف احلي أهنا ولدت جدياً: فقلتالطريق، 
قدم وفد النخع عليهم زرارة بن عمرو، وهم مائتا رجل، فأسلموا، فقال : مث ذكر حديث املدائين بإسناده قالوا

يا رسول اهللا، إين رأيت يف طريقي رؤيا هالتين، رأيت أتانا خلفتها فيأهلي، ولدت جدياً أسفع أحوى، وذكر : زرارة
وأدركها ابنه عمرو بن . فمات" : فدعا له " و ما ذكرناه يف ترمجة زرارة بن عمرو املقدم ذكره، وزاد بعد قوله حن

  .زرارة، فكان أول الناس خلع عثمان بالكوفة وبايع علياً
أنه وفد على رسول اهللا صلى اهللا : وروى عبد الرمحن بن عابس النخعي، عن أبيه، عن زرارة بن قيس بن عمرو

  .ه وسلم، فأسلم وكتب له كتاباً ودعا لهعلي
  .أخرجه أبو موسى مطوالً

هذا زرارة هو الذي تقدم ذكره يف ترمجة زرارة بن عمرو الذي أخرجه أبو عمر، وذكر فيه حديث الرؤيا، : قلت
قيس، وإمنا جعلتهما ترمجتني اقتداء بأيب عمر، لئال خنل بترمجة ذكرها أحدهم، ولئال يرى بعض الناس زرارة بن 

فيظن أننا مل خنرجه، فذكرناه أهنما واحد، ويغلب على ظين أنه غري زرارة أيب عمرو الذي تقدم وأخرجه ابن منده 
وأبو نعيم، ألن ذلك جمهول وصاحب هذه الوفادة مشهور من النخع، وأخرج أبو عمر هذا احلديث يف زرارة بن 

هو أول :  عمرو بن زرارة كما ذكرناه أوالً، وقالعمرو، وأخرجه أبو موسى يف زرارة بن قيس، وقد نسب الكليب
  .خلق اهللا خلع عثمان وبايع علياً، وأبوه زرارة الوافد على رسول اهللا، واهللا أعلم

زرارة بن قيس بن عمرو، ومن قاله زرارة : وقد روى أبو موسى حديث عبد الرمحن بن عابس، ونسب زرارة فقال
  .لون ذلك كثرياً، أو يكون قد اختلفوا يف نسبه كما اختلفوا يف نسب غريهبن عمرو فيكون قد نسبه إىل جده، ويفع

  .زرارة بن قيس اخلزرجي

ب زرارة بن قيس بن احلارث بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار األنصاري 
  .اخلزرجي، مث البخاري، قتل يوم اليمامة

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً



  .بن كرميزرارة 

زرارة بن كرب، رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة : ع، زرارة بن كرمي بن احلارث بن عمرو السهمي، وقيل
  .الوداع

  .ذكره بعض املتأخرين، ومل خيرج له نسباً، وقد تقدم ذكره يف احلارث ابن عمرو السهمي: أخرجه أبو نعيم وقال
مجة فيما رأينا من نسخ كتابه، وإمنا ذكره يف احلارث بن عمرو السهمي، مل يفرد ابن منده زرارة بن كرمي بتر: قلت

وهو راو ال غري، فإنه يروي عن أبيه عن جده يعين احلارث بن عمرو، وليس له صحبة، وإمنا الصحبة جلده احلارث، 
  .واهللا أعلموهو من سهم باهلة، وهو سهم بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن قتيبة بن معن، وولد قتيبة من باهلة، 

  .زرعة بن خليفة

روى عنه حممد بن زياد الراسيب أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فعرض عليه اإلسالم، . ب د ع، زرعة بن خليفة
  .فأسلم، وأنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف املغرب يف السفر بالتني والزيتون، وإنا أنزلناه يف ليلة القدر

قل يا أيها " و " قل هو اهللا أحد : " وقرأ: ود، عن أيب املعذل اجلرجاين، عن أيب زرعة قالوروى حمبوب بن مع
  " .الكافرون 

  .أخرجه الثالثة

  .زرعة بن سيف

  .قيل من أقبال اليمن، كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم. ب د ع، زرعة بن سيف بن ذي يزن
وقدم على رسول : إسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، قالأخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن السمني ب

وبعث إليه زرعة بن ذي : اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاب ملوك محري مقدمه من تبوك ورسوهلم إليه بإسالمهم، قال
، من حممد بسم اهللا الرمحن الرحيم: " يزن بإسالمه ومفارقهم الشرك، فكتب إليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاباً

رسول اهللا إىل احلارث بن عبد كالل، وإىل نعيم بن عبد كالل، وإىل النعمان قيل ذي رعني ومعافر، وإىل زرعة بن 
ذي يزن، أما بعد فإين أمحد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو، أما بعد فقد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم فلقينا 

بأنا بإسالمكم وقتلكم املشركني وأن اهللا قد هداكم هبدايته، إن أصلحتم، وأطعتم اهللا باملدينة، فبلغ ما أرسلتم به، وأن
وذكر الزكاة، وهو " . ورسوله وأقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من املغامن مخس اهللا وسهم النيب وصفيه 

  .كتاب طويل
  " .يكم هبم خرياً إذا أتاكم رسلي فأوص: " إن رسو اهللا أرسل إىل زرعة بن ذي يزن: وقال

  .أخرجه الثالثة

  .زرعة الشقري

  .ب د ع، زرعة الشقري، كان امسه أصرم فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم زرعة
قدم حي من شقرة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فيهم رجل ضخم يقال ملا : روى عنه أسامة بن أخدري قال



: " أصرم قال: ؟ قال" ما امسك : " ، مسه وادع يل فيه بالربكة، قاليا رسول اهللا: أصرم قد ابتاع عبداً حبشياً فقال
  " .بل أنت زرعة 
  .أخرجه الثالثة

  .زرعة بن ضمرة

د ع، زرعة بن ضمرة العامري، من بين عامر بن صعصعة، له ذكر، وال يصح له صحبة وال رؤية، روى عنه أبو 
  .األسود الدئلي

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  .بن عامر زرعة

صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدمياً وشهد معه . زرعة بن مازن بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم األسلمي
  .قاله ابن الكليب. أحداً، وهو أول من قتل يوم أحد من املسلمني

  .زرعة بن عبد اهللا البياضي

 احلوشب، عن زرعة بن عبد اهللا أن النيب روى روح بن عبادة عن ابن جريج، عن أيب. س زرعة بن عبد اهللا البياضي
حيب اإلنسان احلياة، واملوت خري له من الفنت، وحيب كثرة املال وقلة املال أقل : " صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .للحساب 
  .زرعة قد روى عن أمساء بنت عميس وعن التابعني: أخرجه أبو موسى وقال

  .زرين بن عبد اهللا

هكذا يف كتايب يف موضعني، زاي قبل راء، وروى عن سيف بن : قيمي، قال ابن شاهنيس رزين بن عبد اهللا الف
أنه وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه : عمر، عن ورقاء بن عبد الرمحن احلنظلي، عن زرين بن عبد اهللا الفقيمي

  .وسلم يف نفر من بين متيم، فأسلم، ودعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم ولعقبه
وفد زرين بن عبد اهللا الفقيمي، من بين متيم على رسول اهللا صلى اهللا : معشر عن يزيد بن رومان وقال روى أبو

  :الكامل: " عليه وسلم، وقال كلثوم بن أوىف بن زرين بن عبد اهللا
  .بيمينه وأنا اجلواد السابق... جدي الذي مسح النيب جبينه 

  .أعلمواهللا . الصواب رزين: قيل: أخرجه أبو موسى وقال

  باب الزاي والعني والفاء

  .زعبل



ذكره اخلطيب أبو بكر يف املؤتنف، وروى بإسناده عن مسلم بن إبراهيم، عن احلارث بن عبيد أيب . س زعبل
هتادوا وتزاوروا، فإن الزيارة تنبت الود واهلدية تسل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قدامة، عن زعبل قال

  " .السخيمة 
  .أبو موسىأخرجه 
  .بفتح الزاي، وبالعني املهملة، والباء املوحدة املفتوحة، وآخره الم: زعبل

  .زفر بن أوس

إنه أدرك النيب : د ع، زفر بن أوس بن احلدثان النصري، من بين نصر بن معاوية، وقد تقدم نسبه عند أبيه، يقال
  .صلى اهللا عليه وسلم، وال تعرف له صحبة وال رؤية

  .زفر بن حرثان

وهو من بين كلفة بن عوف بن نصر بن معاوية، وفد على النيب صلى اهللا . زفر بن حرثان بن احلارث بن ذكوان
  .عليه وسلم، قاله هشام بن الكليب

  .زفر بن زيد

  .كان سيد بين أسد يف وقته، وثبت على إسالمه حني ظهر طليحة وادعى النبوة. زفر بن زيد بن حذيفة

  .زفر بن يزيد

  .يزيد بن هاشم بن حرملة، له ذكر يف حديثد ع، زفر بن 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  .زكرة بن عبد اهللا

  .ذكره أبو حامت الرازي وأبو احلسن العسكري يف األفراد، ونسبه أبو الفتح األزدي. ب س، زكرة بن عبد اهللا
مسعت رسول اهللا : مسعت زكرة يقول :روى بقية بن الوليد، عن عمرو بن عتبة، عن أبيه، عن زياد بن مسية قال

  " .لو أعرف قرب حيىي بن زكريا لزرته : " صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  .زكريا بن علقمة

أن زكريا بن علقمة : أورده ابن شاهني هكذا، وروى بإسناده عن الزهري، عن عروة. س زكريا بن علقمة اخلزاعي
: ا جالس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ جاءه رجل من األعراب، أعراب جند، فقالبينما أن: اخلزاعي قال

أميا أهل بيت من العرب والعجم أراد : " يا رسول اهللا، هل لإلسالم منتهى؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



مث تعودون أساود صباً، يضرب : " ؟ قالمث ماذا يا رسول اهللا: قال األعرايب" . اهللا هبم خرياً أدخل عليهم اإلسالم 
  " .بعضكم رقاب بعض 

  .كذا أورده يف الترمجة ويف احلديث مجيعاً يف باب الزاي، وإمنا هو كرز بن علقمة، واحلديث مشهور عن الزهري
  .أخرجه أبو موسى

يصب السم من : لوقي. احليات، وإذا أراد األسود أن ينهش ارتفع مث انصب على املنهوش: أساود صباً، األساود
  .فيه

  باب الزاي وامليم والنون

  .زمل بن عمرو

زميل بن عمرو بن العنز بن خشاف بن خديج بن واثلة بن : زمل بن ربيعة، وقيل: ب د ع، زمل بن عمرو، وقيل
حارثة بن هند بن حرام بن ضنة بن عبد بن كبري بن عذرة بن سعد هذمي العذري، وفد إىل النيب صلى اهللا عليه 

، روى هشام بن الكليب عن الشرقي بن القطامي، عن مدجل بن املقدام العذري، عن عمه، عمارة بن جزي، وسلم
  .مسعت صوتاً من صنم وذكر احلديث: قال زمل: قال

وملا وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وآمن به، عقد له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لواء على قومه، وكتب له 
زل معه ذلك اللواء حىت شهد به صفني مع معاوية، وقتل زمل يوم مرج راهط، ساق نسبه كما سقناه كتاباً، ومل ي

  .الكليب والطربي
  .أخرجه الثالثة

. بالثاء املثلثة: وواثلة. بفتح اخلارء والشني املعجمتني: وخشاف. بكسر الضاد وبالنون: وضنة. باحلاء والراء: حرام
  .بعد الكاف باء موحدة: وكبري

  .باع بن سالمةزن

  .ب د ع، زنباع بن سالمة اجلذامي، ابو روح بن زنباع، قاله ابن منده وأبو نعيم
  .كان ينزل فلسطني. زنباع بن روح بن زنباع اجلذامي، يكىن أبا روح بابنه روح: وقال أبو عمر

وجد غالماً مع  أن زنباعاً: روى ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عبد اهللا بن عمرو بن العاص
جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه، فأتى العبد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النيب صلى اهللا 

  " .اذهب فأنت حر : " فقال النيب للعبد. فعل كذا وكذا: ؟ قال" ما محلك على ما فعلت : " عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

سقطا من نسبه، فإنه زنباع بن روح بن سالمة، وقد تقدم نسبه يف روح، واهللا نسبه ابن منده وأبو نعيم وأ: قلت
  .واحلمد هللا وحده. تعاىل أعلم

  باب الزاي واهلاء والواو



  .زهرة بن حوية

ب زهرة بن حوية بن عبد اهللا بن قتادة بن مرثد بن معاوية بن قطن بن مالك بن أنزم بن جشم بن احلارث بن كعب 
  .بن متيم بن سعد بن زيد مناة

  .وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وفده ملك هجر، فأسلم
وقتل اجلالينوس الفارسي بالقادسية وأخذ سبله، فبلغ مثنه عشرة آالف . وكان على مقدمة سعد يف قتال الفرس

  .وقتل زهرة بالقادسية، أخرجه أبو عمر هكذا. بل قتله كثري بن شهاب: درهم، وقيل
دسية، وإمنا بقي وعاش حىت كرب، وقتله شبيب بن يزيد اخلارجي بسوق حكمة أيام احلجاج، قاله مل يقتل بالقا: قلت

  .سيف والطربي والكليب وابن حبيب والدارقطين وغريهم
: وقال الدارقطين. جوية بضم اجليم وفتح الواو: وقال ابن إسحاق. بفتح احلاء وكسر الواو، قاله سيف: حوية

  .وقول سيف أصح

  .قمرزهري بن األ

  .أورده ابن شاهني يف الصحابة. س زهري بن األقمر
إياكم : " قال رسو اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عمرو بن مرة، عن عبد اهللا بن احلارث، عن زهري بن األقمر قال

  " .والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 
  .اهللا بن عمرو بن العاص زهري تابعي، وإمنا يروي هذا احلديث عن عبد: أخرجه أبو موسى وقال

  .زهري بن أيب أمية

  .فيه نظر، ال أعرفه: مذكور يف املؤلفة قلوهبم، قاله أبو عمر، وقال. ب د ع، زهري بن أيب أمية
ورويا عن إسرائيل، عن إبراهيم بن . ابن عبد اهللا بن أيب أمية: زهري بن أيب أمية، وقيل: وقال ابن منده وأبو نعيم
جاء يب عثمان وزهري بن أيب أمية، فاستأذنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه : ن السائب قالمهاجر، عن جماهد، ع

أنا أعلم به منكما، أمل تكن : " وسلم، فأذن يل، فدخلت عليه، فأثنيا علي عنده فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .ي وال متاري فنعم الشريك كنت، ال تدار" بلى، بأيب وأمي، : ؟ فقلت" شريكي يف اجلاهلية 

هو زهري بن أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، أخو أم سلمة وابن عم خالد بن الوليد بن : قيل
املغرية، فغن كان هو فهو ابن عمة النيب صلى اهللا عليه وسلم أمه عاتكة بنت عبد املطلب، وله يف نقض الصحيفة 

  .ري، ذكرناه يف الكامل يف التاريخوبنو املطلب أثر كب. اليت كتبها قريش
  .أخرجه الثالثة

  .زهري بن أيب أمية

روى عنه السائب بن يزيد، قاله ابن منده، وروى عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر، عن . د زهري بن أيب أمية
أثنيا، فقال جاء عثمان بن عفان وزهري بن أيب أمية يستأذنان على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و: جماهد، قال



  .مث ذكر احلديث: أنا أعلم به منكما: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. جعله ابن منده ترمجتني، هذا والذي قبله، ومها واحد ال شبهة فيه، وليس به خفاء: قلت. أخرجه ابن منده وحده

ه، فلو خالف يف بعض األشياء فهو ساق النسب واحداً، واإلسناد واحداً واحلديث واحداً، فال أدري ألي معىن أفرد
  .لكان له بعض العذر، واهللا أعلم

  .زهري األمناري

شامي، روى عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدعاء، روى عنه خالد بن . أبو زهري: ب زهري األمناري، وقيل
  .معدان

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .زهري الثقفي

م بن زهري الثقفي، عن أبيه، عن جده أنه مسع النيب صلى اهللا عليه روى عبد امللك بن إبراهي. د ع، زهري الثقفي
  " .إذا مسيتم فعبدوا : " وسلم يقول

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .زهري بن أيب جبل

  .حممد بن زهري بن أيب جبل الشنوي، من أزد شنوءة: عبد اهللا، وقيل: ب د ع، زهري بن أيب جبل، وقيل
ربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، أخربنا حممد بن محيد، أخربنا أمحد بن إسحاق بن هبلول، أخربنا أبو موسى كتابة، أخ

حدثين أيب، أخربنا عبدة بن سليمان، أخربنا ابن املبارك، عن شعبة، عن أيب عمران اجلوين، عن زهري بن أيب جبل 
له، ومن بات على ظهر بيت ليس  من ركب البحر حني يرتج فال ذمة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  " .عليه إجار، فمات، فال ذمة له 
زهري بن عبد اهللا، فرأى إنساناً فوق : كنا بفارس، وعلينا أمري يقال له: رواه هشام الدستوائي، عن أيب عمران، قال

  .بيت ليس حوله شيء، فذكر حنوه
  .حممد بن زهري بن أيب جبل: ورواه غندر، عن شعبة فقال

  .زهري بن عبد اهللا بن أيب جبل: و نعيم وأبو عمر وأبو موسى، وقال أبو عمرأخرجه أب

  .زهري بن خطامة

خرج وافداً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فآمن به، وسأله أن حيمي له أرضه، تقدم . د ع، زهري بن خطامة الكناين
  .ذكره يف اسم أخيه األسود
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .زهري بن خثيمة



زهري بن خثيمة بن أيب محران، وهو جد زهري بن معاوية الكويف، قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الليلة اليت 
  .تويف فيها، فنزل على أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، ذكره هكذا أبو أمحد العسكري

  .زهري بن صرد

سكن الشام، قدم . بين سعد بن بكر أبو جرول اجلشمي السعدي، من: ب د ع، زهري بن صرد أبو صرد، وقيل
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد قومه من هوازن ملا فرغ من حني، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حينئذ باجلعرانة مييز الرجال من النساء يف سيب هوازن ما أصاب من أمواهلم وسباياهم، أدركه وفد هوازن باجلعرانة، 
يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إنا أصل وعشرية، فامنن علينا من اهللا عليك، وقام خطيبهم : اوقد أسلموا، فقالو
يا رسول اهللا، إمنا سبيت منا عماتك وخاالتك وحواضنك الاليت كفلنك، ولو أنا ملحنا : زهري بن صرد، فقال

ت به، لرجونا عطفه وعائدته وأنت خري مث نزل منا أحدمها مبثل ما نزل. للحارث بن أيب مشر بن النعمان بن املنذر
  :البسيط: املكفولني، مث أنشده أبياتاً قاهلا
  .فإنك املرء نرجوه وندخر... امنن علينا رسول اهللا يف كرم 
  .ممزق مشلها يف دهرها... امنن على بيضة أعتاقنا قدر 

  .على قلوهبم الغماء والغمر... أبقت لنا احلرب هتتاناً على حزن 
  .يا أرجح الناس حلماً حني خيترب... كها نعماء تنشرها إن مل تدار

  .إذ فوك ميلؤه من حمضها درر... امنن على نسوة قد كنت ترضعها 
  .وإذ يزينك ما تأيت وما تذر... إذ كنت طفالً صغرياً كنت ترضعها 

  .واستبق منا فإنا معشر زهر... ال جتعلنا كمن شالت نعامته 
  .وعندنا بعد هذا اليوم مدخر ...إنا لنشكر آالء وإن كفرت 

يا رسول اهللا، خريتنا : ؟ فقالوا" نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم : " فقال رسول اهللا: قال ابن إسحاق
أما ما كان يل ولبين : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. بني أحسابنا وبني أموالنا، أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا

إنا نستشفع برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل : لكم، وإذا أنا صليت بالناس فقوموا فقولواعبد املطلب فهو 
" . املسلمني، وباملسلمني إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم 

. ما أمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس الظهر، قاموا فقالوا 
ما كان لنا فهو : فقال املهاجرون" ما كان يل ولبين عبد املطلب فهو لكم : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وقال عباس . أما أنا وبنو متيم فال: فقال األقرع بن حابس. ما كان لنا فهو لرسول اهللا: وقالت األنصار. لرسول اهللا
. ما كان لنا فهو لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. بلى: فقالت بنو سليم. أما أنا وبنو سليم فال: رداس السلميبن م

من أمسك حبقه منكم فله بكل إنسان ست فرائض : " فقال رسول اهللا. أما أن وبنو فزارة فال: وقال عيينة بن حصن
  " .فردوا إىل الناس نساءهم وأبناءهم . من أول نصيبه

  .رجه الثالثةأخ

  .زهري بن عاصم



  .وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، له ذكر يف حديث حصني بن مشمت. د ع، زهري بن عاصم بن حصني
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  .زهري بن عبد اهللا

  .تقدم يف زهري بن أيب جبل. ابن أيب جبل: س زهري بن عبد اهللا، وقيل
  .أخرجه أبو موسى

  .عبد اهللا بن جدعان زهري بن

هو : س زهري بن عبد اهللا بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي، أبو ملكية، قال ابن شاهني
صحايب، روى عن أيب بكر الصديق، روى ابن جريج، عن ابن أيب ملكية، عن أبيه، عن جده، عن أيب بكر أن رجالً 

  .عض يد رجل فسقط سنه، فأبطلها أبو بكر
  .أخرجه أبو موسى

  .زهري بن عثمان

  .سكن البصرة، روى عنه احلسن البصري. ب د ع زهري بن عثمان الثقفي
أخربنا عبد الوهاب بن علي األمني الصويف بإسناده إىل سليمان بن األشعث، أخربنا ابن املثىن، أخربنا عفان، أخربنا 

إن مل : ان الثقفي، عن رجل أعور من ثقيف قال قتادةمهام، عن قتادة، عن احلسن، عن احلسن، عن عبد اهللا بن عثم
الوليمة أول يوم حق، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. زهري بن عثمان، فال أدري ما امسه: يكن امسه

  " .والثاين معروف، والثالث مسعة ورياء 
  .أخرجه الثالثة

كنا بفارس، وعلينا : ئي، عن أيب عمران اجلوين، قالوروى ابن منده يف هذه الترمجة حديث هشام الدستوا: قلت
أمري له زهري بن عبد اهللا، فأبصر إنساناً فوق البيت ليس حوله شيء، فحدثين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .من بات على إجار، أو سطح بيت، ليس حوله شيء يرد رجله، فقد برئت منه الذمة : " قال
ث يف هذه الترمجة، وليس منها يف شيء، وأورده أبو نعيم وأبو عمر يف ترمجة زهري بن أيب أورد ابن منده هذا احلدي

جبل، وقد تقدم هناك وهو الصحيح، وقد أخرج ابن منده وأبو نعيم ترمجة زهري الثقفي غري منسوب، فال أعلم هل 
  .مها واحد أو اثنان؟ واهللا أعلم

  .أخرجه الثالثة

  .زهري بن العجوة

ذكره أبو عمر يف ترمجة أخيه خراش . زهري املعروف بالعجوة، قتل يوم حنني مسلماً: وة، وقيلزهري بن العج
  .السلمي مدرجاً، نقلته من خط األشريي



  .زهري بن علقمة البجلي

  .زهري بن أيب علقمة، سكن الكوفة: النخعي، وقيل: ب د ع، زهري بن علقمة البجلي، وقيل
يا رسول اهللا، قد : اءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بابن هلا قد مات، فقالتأن امرأة ج: روى إياد بن لقيط، عنه
زهري بن علقمة هذا ليست له : قال البخاري" . لقد احتضرت من النار حظاراً شديداً : " مات يل ابنان، فقال

  .صحبة، وقد ذكره غريه يف الصحابة
  .زهري بن طهفة الكندي، ومها واحد: وقال بعضهمزهري بن علقمة، : أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده قال

  .زهري بن علقمة

  .جبلي: ثقفي، وقال أبو نعيم: قال الطرباين. ابن أيب علقمة: س زهري بن علقمة، وقيل

أخرجه أبو موسى، وروى ما أخربنا به أبو موسى هذا إجازة، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، أخربنا حبيب بن 
أخربنا أبو بكر بن ريذة أخربنا أبو القاسم : وأخربنا أبو غالب الكوشيدي، أنوشروان قاال: موسىاحلسن ح قال أبو 

حدثنا حممد بن علي : حدثنا عمر بن حفص السدوسي، أخربنا عاصم بن علي ح قال أبو القاسم: الطرباين، قاال
حدثنا عبيد اهللا : جعفر بن محيد، قالواوحدثنا احلضرمي، أخربنا : الصائغ، أخربنا سعيد بن منصور ح قال أبو القاسم

جاءت امرأة من األنصار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : بن لقيط، أخربنا إياد، عن زهري بن علقمة، قال
فقال . يا رسول اهللا، إنه مات يل ابنان منذ دخلت يف اإلسالم سوى هذا: ابن هلا مات، فكان القوم عنفوها، فقالت

  " .واهللا لقد احتظرت من النار احتظاراً شديداً : "  عليه وسلمالنيب صلى اهللا
  .احلسني بن زهري بن أيب علقمة: ويف رواية

  .أخرجه أبو موسى
واحلديث الذي ذكره أبو موسى أيضاً، وقد تقدم، ومل يزد أبو . هذا زهري بن علقمة قد أخرجه ابن مندخ: قلت

  .واحلديث والغسناد يدل أهنما واحد، واهللا أعلم. إنه ثقفي: موسى إال أنه قال عن الطرباين

  .زهري بن أيب علقمة

نزل الكوفة روى خالد بن حيىي، عن سفيان، عن أسلم املنقري، عن زهري بن . ع س، زهري بن أيب علقمة الضبعي
، من كل نعم: ؟ قال" ألك مال : " رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالً سيئ اهليئة، قال: ايب علقمة، قال

  " .فلري عليك، فإن اهللا حيب أن يرى أثره على عبده حسناً، وال حيب البؤس وال التباؤس : " قال. أنواع املال
  .زهري الضبايب: وروى علي بن قادم، عن سفيان، فقال

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .زهري بن علقمة الفرعي

أبو شبيب أبان بن السري، عن سليمان بن اجلعد، موىل عداده يف أهل الرملة، روى . د، زهري بن علقمة الفرعي
حدثين أبوك السري بن عبد الرمحن، وكان وصي الفارعة، أن الفارعة بنت عبد الرمحن بن املنذر بن : الفرع، قال



عن أبيها عن جدها زهري، وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكانت كبشة أخت : زهري كانت تقول
  .وية، وال أراها إال عن أبيها عن جدها، واهللا أعلمزهري حتت معا

  .أخرجه ابن منده

  .زهري بن عمرو

النصري، ومن بين نصر : إنه باهلي، ويقال: ب د ع، زهري بن عمرو اهلاليل، من هالل بن عامر بن صعصعة وقيل
  .بن معاوية، سكن البصرة، روى عنه أبو عثمان النهدي

" ملا نزلت : ن، عن عامر بن مالك، عن قبيصة بن خمارق، وزهري بن عمرو قاالروى سليمان التيمي، عن أيب عثما
، صعد النيب صلى اهللا عليه وسلم على رضمة من جبل، فعالً أعالها ٢١٤الشعراء " : وأنذر عشريتك األقربني 

أ أهله، فخشي أن يا بين عبد مناف، إين نذير، إمنا مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يرب: " حجراً فنادى
  " .يا صاحباه : يسبقوه إليهم، فنادى

معتمر بن : منهم. وخالفه غريه. كذا روى محاد بن مسعدة، عن سليمان التيمي، عن أيب عثمان، عن عامر بن مالك
  .سليمان، فلم يذكروا عامر بن مالك يف اإلسناد

  .أخرجه الثالثة

  .زهري بن عياض

  .احلارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي الفهري ع س، زهري بن عياض الفهري، من بين
أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا احلسن بن أمحد املقري، أخربنا أبو نعيم، أخربنا سليمان بن أمحد، أخربنا بكر بن 

: س قالسهل، أخربنا عبد الغين بن سعيد، أخربنا موسى بن عبد الرمحن، أخربنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبا
أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقيس بن صبابة ومعه زهري بن عياض الفهري من املهاجرين، وكان من أهل 
بدر وحضر أحداً، إىل بين النجار فجمعوا املقيس دية أخيه، فلما صارت الدية إليه وثب على زهري بن عياض فقتله، 

  .وارتد إىل الشرك
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  . بن غزيةزهري

ب، زهري بن غزية بن عمرو بن عتر بن معاذ بن عمرو بن احلارث بن معاوية بن بكر بن هوازن، صحب النيب صلى 
  .زهري بن غزية: عتر، وذكره الطربي: ذكره الدارقطين يف باب. اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو عمر

  .تح الغني املعجمةبف: وغزية. بكسر العني املهملة، وسكون التاء فوقها نقطتان: عتر

  .زهري بن قرضم



وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم . ب زهري بن قرضم بن اجلعيل املهري، من مهرة بن حيدان، بطن من قضاعة
ذهنب، بالذال املعجمة : زهري بن قرضم بن اجلعيل، وقال الدارقطين: وقاله الطربي هكذا. فكان يكرمه لبعد مسافته
  .وقد تقدم يف ذهنب واهللا أعلم والباء املوحدة والنون،

  .أخرجه أبو عمر

  .زهري بن قيس البلوي

إن له صحبة، وهو جد زاهر بن قيس بن زهري بن قيس، : يقال: قال أبو نصر بن ماكوال. زهري بن قيس البلوي
  .وكان زاهر ويل برقة هلشام بن عدب امللك، وقربه بربقة

  .زهري بن خمشي

وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه : ن أيب خالد األودي، عن أبيه، عن جده، قالروى إمساعيل ب. س زهري بن خمشر
  .وسلم زهري بن خمشي، وله صحبة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه أبو موسى

  .زهري بن معاوية

  .يكىن أبا أسامة، شهد اخلندق. ع س، زهري بن معاوية اجلشمي
  .له شيئاً أخرجه أبو نعيم وأبو موسى ومل خيرجا

  .زهري النمريي

  .ذكره ابن أيب علي، وإمنا هو أبو زهري، أورده حديثه يف الكىن. س زهري النمريي
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  .زوبعة اجلين

ذكرناه اقتداًء بالدارقطين، ألنه ذكر رواية مسحج اجلين يف اخلماسيات، وروى أبو : قال أبو موسى. س زوبعة اجلين
هبطوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن خنلة : ن حبيش عن ابن مسعود قالموسى حديث زر ب

  .فلما مسعوه قالوا أنصتوا، وكانوا سبعة، أحدهم زوبعة
  .ولو مل نشرط أننا ال نترك ترمجة لتركنا هذه وأمثاهلا

  باب الزاي والياء

  .زياد األخرش



زيادة بن عمرو اجلهين، حليف بين ساعدة، : ش بن عمرو اجلهين، وقيلزياد بن األخر: ع س، زياد األخرش، وقيل
زيادة بن عمرو : ذكر ابن شاهني يف تسمية من شهد بدراً من االنصار، مث من بين ساعدة بن كعب بن اخلزرج

  .زياد بن األحرش بن عمرو: ورواه فاروق اخلطايب بإسناده عن ابن شهاب. اجلهين، حليف هلم من جهينة
  .أبو نعيم وأبو موسىأخرجه 

  .زياد أبو األغر

روى حديثه ابن ابنه غسان بن األغر بن زياد النهشلي، عن أبيه، . كان ينزل البصرة. ع زياد أبو األغر النهشلي
ونذكره يف . أنه قدم بعري له إىل املدينة وهي حتمل طعاماً، فلقيه النيب صلى اهللا عليه وسلم احلديث: عن جده زياد
  .ي إن شاء اهللا تعاىلزياد النهشل

  .أخرجه أبو نعيم

  .زياد بن جارية

  .س زياد بن جارية التميمي
حدثنا أمحد بن عبود أبو جعفر ثقة، أخربنا : أخربنا حيىي بن حممود بن سعد الثقفي بإسناده إىل ابن أيب عاصم، قال
أم الدرداء، فدخل علينا  كنت جالساً عند: مروان بن حممد، حدثنا مدرك بن سعد، أخربنا يونس بن حلبس قال

حديثك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املسألة كيف هو؟ هذا القدر ذكره : زياد بن جارية، فقالت له أم الدرداء
من سأل وعنده ما يغنيه فإمنا يستكثر من مجر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن أيب عاصم، ومتامه فقال

  " .ما يغديه ويعشيه : " يه يا رسول اهللا؟ قالوما يغن: قالوا" . جهنم 
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .زياد بن اجلالس

أخذنا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : يعد يف أعراب البصرة، روى حديثه أوالده عنه قال. د ع، زياد بن اجلالس
  .عليه وسلم فربطونا باحلبال، مث ذكر احلديث

  .راًأخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتص

  .زياد بن جهور

وأما ناتل بعد األلف تاء معجمة باثنتني من فوقها فهو ناتل بن زياد بن جهور، : قال األمري أبو نصر. زياد بن جهور
أنه ورد عليه كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وذكره أيضاً أبو أمحد العسكري : حدثين أيب زياد بن جهور: قال
  .مثله

  .زياد بن احلارث



زياد بن احلارث الصدائي، وصداء حي من اليمن، نزل مصر وهو حليف بين احلارث بن كعب بن  ب د ع،
مذحج، بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأذن بني يديه، وجهز النيب صلى اهللا عليه وسلم جيشاً إىل قومهصداء، 

إنك : وفدهم بإسالمهم، فقالفرد اجليش وكتب إليهم، فجاء . يا رسول اهللا، ارددهم وأنا لك بإسالمهم: فقال
بلى، وال خري يف اإلمارة لرجل : " أال تؤمرين عليهم؟ قال: قال. بل اهللا هداهم: فقال. مطاع يف قومك يا أخا صداء

  .فتركها" . مؤمن 

: أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن مهران الفقيه وغري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن عيسى قال
اد، أخربنا عبدة ويعلى، عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن نعيم احلضرمي، عن زياد بن احلارث حدثنا هن

أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أؤذن يف صالة الفجر، فأذنت، فأراد بالل أن يقيم، فقال : الصدائي قال
  " .فهو يقيم  إن أخا صداء أذن، ومن أذن: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه الثالثة

  .زياد بن حذرة

ب س،زياد بن حذرة بن عمرو بن عدي، أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم على يده، فدعا له رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وسلم، روى عنه ابنه متيم بن زياد

أتانا أصحاب : بن حذرة قالروى مجيع بن مثل بن زياد بن حذرة بن عمرو بن عدي، عن أبيه حديث أبيه زياد 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعوننا إىل اإلسالم، وحنن نفر منهم، فأدركونا فربطوا نواصينا وجاءوا بنا إىل 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سيب بلعنرب، فأسلمنا عنده، ودعا لنا، ومسح رأس زياد ودعا له
خذرة : بط حذرة باحلاء املهملة، والذل املعجمة، وضبطه أبو موسىأخرجه أبو عمر وأبو موسى إال أن عمر ض

  .باخلاء املعجمة، أو حدرة باحلاء والدال املهملتني

  .زياد بن حنظلة

وهو الذي بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر، . ب زياد بن حنظلة التميمي
سود، وقد عمل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان منقطعاً إىل علي، رضي ليتعاونا على مسيلمة وطليحة واأل
  .اهللا عنه، وشهد معه مشاهدة كلها

  .ال أعلم له رواية: أخرجه أبو عمر وقال

  .زياد بن سربة

  .ع س، زياد بن سربة اليعمري
عبد اهللا وعبد الرمحن بن حممد بن أخربنا أبو موسى حممد بن عمر املديين كتابة، اخربنا أبو علي، أخربنا أمحد بن 

أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد، حدثنا أبو بكر أمحد ابن عمرو بن أيب عاصم، أخربنا حممد عن أمحد أبو : امحد قاال
جعفر املروزي، أخربنا القاسم بن عروة، عن عيسى بن يزيد الكناين، عن عبد امللك عن حذيفة أن زياد بن سربة 



بلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت وقف على ناس من أشجع وجهينة، فمازحهم أق: اليعمري قال
يا رسول اهللا، تضاحك أشجع وجهينة؟ فغضب ورفع يديه فضرب هبما : وضحك معهم، فوجدت يف نفسي، فقلت

" ا اهللا عز وجل أما إهنم خري من بين فزارة، وخري من بين الشريد، وخري من قومك، أوالء استغفرو" منكيب، مث قال 
فلما كان الردة مل يبق من أولئك الذين خري عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد إال ارتد، وجعلت أتوقع . 

؟ هذا " أوالء استغفروا اهللا تعاىل : " ال ختافن، أما مسعته يقول: ردة قومي، فأتيت عمر رضي اهللا عنه، فأخربته، فقال
  .لفظ رواية أيب نعيم

  .أبو نعيم وأبو موسى أخرجه

  .زياد موىل سعد

  .رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم. د ع، زياد موىل سعد
روى الواقدي، عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن احلليس بن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص، عن زياد موىل سعد بن أيب 

  .رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أوضع يف وادي حمسر: وقاص، قال
  .منده وأبو نعيمأخرجه ابن 

  .زياد بن سعد السلمي

ذكره ابن فانع يف الصحابة، وروى عن حممد بن جعفر بن الزبري، عن زياد بن سعد السلمي، . زياد بن سعد السلمي
حضرت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره، وكان ال يراجع بعد ثالث، هكذا جعله ابن قانع يف : قال

  .لصحبة أبوه وجده، ذكره األشريي األندلسيالصحابة، واملشهور با

  .زياد بن السكن

ب د ع، زياد بن السكن بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل األنصاري األوسي األشهلي، جيتمع هو 
  .وسعد بن معاذ يف امرئ القيس، قتل يوم أحد شهيداً

زجي إذناً، أخربنا أبو غالب بن البنا، اخربنا أبو احلسني أخربنا أبو القاسم حيىي بن سعد بن حيىي بن أسعد بن بوش األ
حممد بن امحد بن حممد بن األبنوسي، أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن الفتح اجللي املصيصي، أخربنا أبو 
: يوسف حممد بن سفيان بن موسى الصفار املصيصي، أخربنا أبو عثمان سعيد بن رمحة بن نعيم األصبحي، قال

ت ابن املبارك، عن حممد بن إسحاق، عن احلصني بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن حممود بن مسع
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أحلمه القتال يوم أحد وخلص إليه ودنا منه : عمرو بن يزيد بن السكن

 كثرت فيه اجلراح وأصيب وجه األعداء، ذب عنه مصعب بن عمري حىت قتل وأبو دجانة مساك بن خرشة، حىت
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وثلمت رباعيته، وكلمت شفته، وأصيبت وجنته، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

؟ فوثب فئة من األنصار " من يبيع لنا نفسه : " وسلم قد ظاهر بني درعني، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فقاتلوا، حىت كان آخرهم زياد بن السكن، فقاتل حىت أثبت، مث ثاب إليه ناس من  زياد بن السكن،: مخسة، منهم



" ادن مين : " املسلمني فقاتلوا عنه حىت أجهضوا عنه العدو، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لزياد بن السكن
  .وقد أثبتته اجلراحة، فوسده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدمه حىت مات عليها. 

ورواه الطربي، عن حممد بن محيد، عن سلمة، عن ابن إسحاق، عن احلصني بن عبد الرمحن، عن حممود بن عمرو 
إمنا هو عمارة بن : فقام زياد بن السكن يف نفر مخسة من األنصار، وبعض الناس يقول: بن يزيد بن السكن، قال

  .زياد بن السكن على ما نذكره إن شاء اهللا تعاىل
: فر عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، عن احلصني، عن حممود فقالوأخربنا أبو جع
  .زياد بن السكن
  .أخرجه الثالثة

  .زياد ابن مسية

هو زياد بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد : ب ع س، زياد ابن مسية، وهي أمه، قيل
ه، وبزياد ابن مسية، وهو الذي استلحقه معاوية بن أيب سفيان، وكان يقال له قبل مناف، وهو املعروف بزياد ابن أبي

زياد بن عبيد الثقفي، وأمه مسية جارية احلارث بن كلدة وهو أخو أيب بكرة ألمه، يكىن أبا املغرية، ولد : أن يستلحقه
  .وليست له صحبة وال رواية: ولد قبل اهلجرة، وقيل: عام اهلجرة، وقيل

دهاة العرب، واخلطباء الفصحاء، واشترى أباه عبيداً بألف درهم فأعتقه، واستعمله عمر بن اخلطاب،  وكان من
وكان أحد الشهود على املغرية . استخلفه أبو موسى وكان كاتباً له: رضي اهللا عنه، على بعض أعمال البصرة، وقيل

يا : ادة، فحدهم عمر ومل حيده وعزله، فقالبن شعبة مع أخويه أيب بكرة ونافع، وشبل بن معبد، فلم يقطع بالشه
ما عزلتك خلزية، ولكن كرهت أن أمحل على الناس فضل : فقال. أمري املؤمنني، أخرب الناس أنك مل تعزلين خلزية

  .عقلك
مث صار مع علي رضي اهللا عنه، فاستعمله على بالد فارس، فلم يزل معه إىل أن قتل وسلم احلسن واألمر إىل معاوية، 

لحقه معاوية وجعله أخاً له من أيب سفيان، وكان سبب استلحاقه أن زياداً قدم على عمر بن اخلطاب رضي اهللا فاست
لو كان هذا الفىت قرشياً لساق : عنه بشرياً ببعض الفتوح، فأمره فخطب الناس فأحسن، فقال عمرو بن العاص

: م أنه، فقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهواهللا إين ألعرف الذي وضعه يف رح: فقال أبو سفيان. العرب بعصاه
  .فلو مسعها عمر لكان سريعاً إليك. مهالً: قال علي رضي اهللا عنه. أنا: ومن هويا أبا سفيان؟ قال

وملا ويل زياد بالد فارس لعلي كتب إليه معاوية يعرض له بذلك ويتهدده إن مل يطعه، فأرسل زياد الكتاب إىل علي، 
. جبت البن آكلة األكباد، يتهددين، وبيين وبينه ابن عمر رسول اهللا يف املهاجرين واألنصارع: وخطب الناس وقال

إمنا وليتك وأنت عندي أهل لذلك، ولن تدرك ما تريد إال : فلما وقف على كتابه علي رضي اهللا عنه كتب إليه
ال مرياثاً، وإن معاوية يأيت املرء من بني بالصرب واليقني، وإمنا كانت من أيب سفيان فلتة زمن عمر ال تستحق هبا نسباً و

  .يديه ومن خلفه، فاحذره، والسالم
شهد يل أبو حسن ورب الكعبة، فلما قتل علي وبقي زياد بفارس خافه معاوية : فلما قرأ زياد الكتاب قال

  .ريخفاستلحقه، يف حديث طويل تركناه، وذلك سنة أربع وأربعني، وقد ذكرناه مستقصى يف الكامل يف التا



واستعمله معاوية على البصرة، مث انصرف إليه والية الكوفة ملا مات املغرية بن شعبة، وبقي عليها إىل أن مات سنة 
  .ثالث ومخسني

إن زياداً : أيهما كان أقوم ملا يتواله؟ فقال: وكان عظيم السياسة ضابطاً ملا يتواله، سئل بعضهم عنه وعن احلجاج
ف أهواء، فضبط العراق برجال العراق، وجىب مال العراق إىل الشام، وساس الناس ويل العراق عقب فتنة واختال

وإن احلجاج ويل العراق، فعجز عن حفظه إال برجال الشام وأمواله، وكثرت اخلوارج . فلم خيتلف عليه رجالن
  .عليه واملخالفون له، فحكم لزياد

  .أخرجه أبو عمر وأبو نعيم وأبو موسى

  .زياد بن طارق

  .وهو الصواب. طارق بن زياد: زياد بن طارق، وقيلد ع، 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  .زياد بن عبد اهللا األنصاري

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث عبد اهللا : ب زياد بن عبد اهللا األنصاري، يعد يف أهل الكوفة، روى عنه الشعيب
  .فةبن رواحة فخرص على أهل خيرب فلم جيدوه أخطأ حش

  .أخرجه أبو عمر وابن منده

  .زياد بن عبد اهللا الغطفاين

  .زياد بن عبد اهللا الغطفاين، كان ممن فارق عيينة بن حصن يف الردة، وجلأ إىل خالد بن الوليد، قاله حممد بن إسحاق
  .أخرجه األشريي األندلسي

  .زياد بن عمرو

زياد بن : هو وأخوه ضمرة، قال موسى بن عقبة شهد بدراً. ابن بشر، حليف األنصار: ب زياد بن عمرو، وقيل
  .عمرو األخرس، شهد بدراً، وهو موىل لبين ساعدة بن كعب بن اخلزرج مع أخيه ضمرة بن عمرو

  .أخرجه أبو عمر

  .زياد بن عياض

  .عياض بن زياد األشعري، اختلف يف صحبته: ب د ع، زياد بن عياض، وقيل
بن املديين، عن يزيد بن هارون، عن شريك، عن مغرية، عن الشعيب، روى حممد بن عبد امللك بن مروان، وعلي 

كل شيء رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعله رايتكم تفعلونه، غري أنكم : عن زياد بن عياض األشعري قال
  .ال تغتسلون يف العيدين



شهد عياض األشعري عيداً : ورواه عثمان بن أيب شيبة، ويسف بن عدي، عن شريك، عن مغرية، عن الشعيب قال
  .باألنبار فذكر احلديث

  .أخرجه الثالثة

  .زياد الغفاري

  .يعد يف أهل مصر، له صحبة، روى عنه يزيد بن نعيم. ب زياد الغفاري
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .زياد بن القرد

  .ابن أيب القرد: ب د ع، زياد بن القرد، ويقال
تقتلك الفئة الباغية : " رد أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول لعمارروى الزهري، عن أيب السرو، عن زياد الق

. "  
أخرجه الثالثة، ورايته يف نسخ صحيحة لالستيعاب بالقاف، وكتب حتت القرد بالقاف، وأما يف كتب ابن منده وأيب 

  .نعيم فهو بالغني واهللا أعلم

  .زياد بن كعب

بن رفاعة بن كليب بن مودوعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن  ب س، زياد بن كعب بن عمرو بن عدي بن عمرو
  .شهد بدراً وأحداً. رشدان بن قيس بن جهينة

  .زياد بن لبيد

ب د ع، زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن 
  .ي اخلزرجي البياضي، يكىن أبا عبد اهللامالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج بن ثعلبة األنصار

خرج إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأقام معه مبكة حىت هاجر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة، 
مهاجري أنصاري، شهد العقبة وبدراً، وأحداً، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا : فكان يقال له
  .واستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حضر موت عليه وسلم،

أخربنا أبو الفرج حيىي بن حممود بن سعد الثقفي، أخربنا إمساعيل بن أمحد بن اإلخشيد، أخربنا أبو طاهر حممد بن 
أخربنا أبو أمحد بن عبد الرحيم، أخربنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أمحد الكناين، أخربنا عبد اهللا بن حممد البغوي، 

ذكر رسول اهللا : خثيمة زهري بن حرب، أخربنا وكيع، عن األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، عن زياد بن لبيد قال
يا رسول اهللا، وكيف يذهب العلم وحنن نقرأ : ، قالوا" ذاك عند ذهاب العلم : " صلى اهللا عليه وسلم شيئاً، فقال

أول يس اليهود والنصارى يقرؤون . ثكلتك أمك ابن أم لبيد: " اءهم؟ قالالقرآن ونقرئه أبناءنا، ويقرؤه أبناؤنا أبن
  !.؟" التوراة واإلجنيل وال ينتفعون منهما بشيء 



  .وتويف زياد أول أيام معاوية
  .أخرجه الثالثة

  .زياد بن مطرف

  .صراًد أخرجه أبو نعيم وابن منده خمت.ذكره مطني يف الصحابة، وال تصح له صحبة. د ع، زياد بن مطرف

  .زياد بن نعيم احلضرمي

  .د ع، زياد بن نعيم احلضرمي

أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا قتيبة، أخربنا ابن هليعة، عن يزيد بن أيب 
أربع : " وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حبيب، عن املغرية بن أيب بردة، عن زياد بن نعيم احلضرمي قال

الصالة ، والزكاة، وصيام رمضان، : فرضهن اهللا يف اإلسالم من جاء بثالث مل يغنني عنه شيئاً، حىت يأيت هبن مجيعاً
  " .وحج البيت 

  .ذكره ابن أيب خثيمة يف الصحابة وهو تابعي، قاله أبو سعيد بن يونس: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال ابن منده

  .ريزياد بن نعيم الفه

مذكور يف الصحابة، ال أعلم له رواية، وإنه قتل يوم أبو الدار مع عثمان بن : قال أبو عمر. ب زياد بن نعيم الفهري
  .عفان رضي اهللا عنه

  .أخرجه أبو مر

  .زياد النهشلي

  .كان ينزل البصرة. روى عنه ابنه األغر، وقد تقدم يف زياد أيب األغر. د ع، زياد النهشلي أبو األغر
إسحاق بن إبراهيم الصواف، عن أيب اهليثم القصاب، عن غسان بن األغر بن زياد النهشلي، عن أبيه األغر، روى 

؟ " يا أعرايب، ما حتمل : " انه قدم بعري له إىل املدينة حتمل طعاماً فلقيه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: عن جده
  " .أحسنوا مبايعة األعرايب : " فمسح رأسي وقال. بيعه أريد: ؟ قلت" ما تريد : " أجهز قمحاً، فقال يل: قلت

كذا رواه الصواف، ووهم فيه، والصواب ما رواه موسى بن إمساعيل والصلت بن حممد وأبو سلمة، عن غسان بن 
  .وهو الصواب. األغر، عن زياد بن احلصني، عن أبيه حصني

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .زياد أبو هرماس

  .روى عنه ابنه هرماس. هرماس الباهليد ع، زياد أبو 
أبصرت رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدث النضر بن حممد، عن عكرمة بن عمار، عن اهلرماس بن زياد الباهلي، قال



  .وسلم وأيب مرديف على مجل، وأنا صيب صغري، فرايته خيطب الناس على ناقته الغصباء يوم األضحى
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أيب ألبايعه، وأنا غالم، : اس بن زياد قالرواه غري النضر، عن عكرمة عن اهلرم

  .فمددت يدي إليه ألبايعه، فردها ومل يبايعين
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .زياد بن أيب هند

  .أورده أبو بكر بن أيب علي يف الصحابة، وإمنا احلديث لزياد عن أبيه أيب هند. س زياد بن أيب هند
  .أبو موسى خمتصراً أخرجه

  .زياد بن جهور

ب د ع، زيادة بزيادة هاء، وهو زياد بن جهور اللخمي العممي، وعمم هو ابن منارة بن خلم، وبعض الناس يقوله 
  .مبيم واحدة، وليس بشيء

  .وشهد زيادة فتح مصر، ورجع إىل فلسطني وهبا ولده
عن أبيه محيد، عن . مر بن عياض بن حمرق اللخميروى حذاقي بن محيد بن املستنري بن مساور بن حذاقي بن عا

ورد علي كتاب رسول اهللا صلى اهللا : خاله أخي أمه، وهو خالد بن موسى عن أبيه عن جده زيادة بن جهور قال
بسم اهللا الرمحن الرحيم، أما بعد فإين أذكرك اهللا واليوم اآلخر، أما بعد فليوضعن كل دين دان : " عليه وسلم، فيه

  " .إال اإلسالم، فاعلم ذلك  به الناس
  .أخرجه الثالثة

  .زيد بن األخنس

  .د ع، زيد بن األخنس
  .يزيد: هو وهم، والصواب: أخرجه ابن منده ،وأبو نعيم، وقاال

  .زيد بن أيب أرطأة

  .زيد بن أيب أرطأة بن عومير بن عمران بن احلليس بن سنان بن أليب بن معيص بن عامر بن لؤي
إنكم لن تتقربوا إىل اهللا بشيء أفضل مما : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ري أنه قالروى عنه جبري بن نف

  .يعين القرآن" . خرج منه 
  .ذكره ابن قانع، أخرجه األشريي على االستيعاب

  .زيد بن أرقم



احلارث بن ب د ع، زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن 
أبو : أبو عامر، وقيل: اخلزرج بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي، مث من بين احلارث بن اخلزرج، كنيته أبو عمر، وقيل

  .أبو أنيسة، قاله الواقدي واهليثم بن عدي: سعيد، وقيل أبو سعيد، وقيل
  .حيانروى عنه ابن عباس، وأنس بن مالك، وأبو إسحاق السبيعي، وابن أيب ليلى، ويزيد بن 

حدثين أيب، عن حيىي بن سعيد، عن : أخربنا عبد الوهاب بن هبة بن عبد الوهاب بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، قال
كيف أخربتين عن : قدم زيد مب أرقم فقال له ابن عباس يستذكره: ابن جريج، عن احلسن بن مسلم، عن طاوس قال

إنا : " نعم، أهدى له رجل عضواً من حلم، فرده، وقال: ؟ قالحلم أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حرام
  " .ال نأكله، إنا حرام 

  .ورواه أبو الزبري عن طاوس
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بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

وروي عنه من وجوه أنه شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع عشرة غزوة، واستصغر يوم أحد، وكان 
  .يتيماً يف حجر عبد اهللا بن رواحة، وسار معه إىل قومه

حدثنا عبد بن محيد، أخربنا : رة قالأخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا وغريه، قالوا بإسنادهم إىل حممد بن عيسى بن سو
كنت مع عمي، فسمعت عبد اهللا بن أيب : عبيد اهللا بن موسى، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن زيد بن أرقم قال

ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حىت ينفضوا، ولئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز : ابن سلول يقول ألصحابه
لعمي، فذكر عمي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدعاين النيب صلى اهللا عليه وسلم،  فذكرت ذلك. منها األذل

فحدثته، فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عبد اهللا وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبين رسول اهللا صلى اهللا 
ما أردت إىل أن كذبك : يعليه وسلم وصدقهم، فأصابين شيء مل يصبين قط مثله، فجلست يف البيت فقال عم

فبعث إيل رسول اهللا صلى اهللا " . إذا جاءك املنافقون : " ، فانزل اهللا تعاىل!رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومقتك
  " .إن اهللا قد صدقك : " عليه وسلم فقرأها علي، مث قال

:  بالكوفة سنة مثان وستني، وقيلويقال إن أول مشاهده املريسيع، وسكن الكوفة، وابتىن هبا داراً يف كندة، وتويف
مات بعد قتل احلسني رضي اهللا عنه بقليل، وشهد مع علي صفني، وهو معدود يف خاصة أصحابه، روى حديثاً 

  .كثرياً عن النيب
  .أخرجه الثالثة

  .زيد بن إسحاق

  .كان ينزل مصر: س زيد بن إسحاق، ذكره الطرباين، وقال
أخربنا ابن زيدة أخربنا أبو القاسم : نا أبو غالب الكوشيدي ونوشروان، قاالأخربنا أبو موسى، فيما أذن يل، أخرب

الطرباين، أخربنا أمحد بن رشدين املصري، أخربنا عمرو بن خالد احلراين، أخربنا ابن هليعة، عن زيد بن إسحاق 
" لى كنز من كنوز اجلنة أال أدلك ع: " أدركين نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم على باب املسجد فقال: األنصاري قال

كذا وجدته يف كتاب الطرباين، : قال أبو موسى" . ال حول وال قوة إال باهللا : " قال. بلى يا نيب اهللا: ؟ قلت
ويستحيل البن هليعة إدراك الصحابة، فإما أن تكون روايته عن زيد مرسلة، أو تكون رواية زيد عن غريه من 

  .لمالصحابة، عن النيب صلى اهللا عليه وس

  .زيد بن أسلم

ب د ع، زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن العجالن بن حارثة بن ضبيعة بن حرام بن جعل بن عمرو بن جشم بن 
ودم بن ذبيان بن مهيم بن ذهل بن هين بن بلي البلوي العجالين، حليف األنصار مث لبين عمرو بن عوف، وهو ابن 

  .عم ثابت بن أقرم
زيد بن : شهد بدراً من األنصار، منبين العجالن: عقبة، والزهري، وابن إسحاق، قالواشهد بدراً، قاله موسى بن 



زيد بن أسلم بن ثعلبة : شهد بدراً من بين عبيد بن زيد بن مالك: أسلم بن ثعلبة بن العجالن إال أن ابن إسحاق قال
بو عمر، وابن حبيب، وابن واألول ذكره أ. بن عدي بن العجالن، فجعلوه من األنصار، ومل يذكروا أنه حليف

زيد بن مالك ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، فقد رجع نسبه إىل بين : الكليب، وعبيد بن زيد هو
عمرو بن عوف، وأبو عمر، ومن معه جعلوه حليفاً، وكذلك جعله ابن هشام عن البكائي، عن ابن إسحاق، فإنه 

زيد بن أسلم بن ثعلبة بن : ومن حلفائهم من بلي: ن مالك مجاعة، مث قالذكر من شهد بدراً من بين عبيد بن زيد ب
وأما ابن منده وأبو نعيم فلم يذكرا أنه . وكذلك أيضاً ذكره سلمة عن ابن إسحاق، جعله حليفاً. عدي بن العجالن

  .حليف، والصحيح أنه حليف
قتله : وخالفه هشام الكليب فقال. أسلمزيد بن : وقال عبيد اهللا بن أيب رافع يف تسمية من شهد مع علي حربه

  .طليحة بن خويلد األسدي يوم بزاخة أول خالفة أيب بكر، وقتل معه عكاشة ابن حمصن
  .أخرج الثالثة

  .زيد بن أيب أوىف

ب ع س، زيد بن أيب أوىف، واسم أيب أوىف علقمة بن خالد بن احلارث بن أيب أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن 
  .لميأسلم األس

روى . كان ينزل البصرة: وقال أبو نعيم. كان ينزل املدينة: له صحبة، وهو أخو عبد اهللا بن أيب أوىف، قال أبو عمر
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث املؤاخاة بني الصحابة باملدينة، فآخى 

ن عوف، وبني طلحة والزبري، وبني سعد بن أيب وقاص، وعمار بن بني أيب بكر وعمر، وبني عثمان، وعبد الرمحن ب
  .ياسر، وبني أيب الدرداء، وسلمان الفارسي، وبني علي والنيب صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا أبو العباس أمحد بن عثمان بن أيب علي بن مهدي، أخربنا أبو رشيد عبد الكرمي بن أمحد بن منصور بن حممد 
ثنا أبو مسعود سليمان بن إبراهيم بن حممد ابن سليمان، أخربنا أبو بكر بن مردويه، أخربنا بن سعيد بأصبهان، حد

عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم، أخربنا حممد بن اجلهم السمري، أخربنا عبد الرحيم بن واقد اخلراساين، أخربنا 
د اهللا بن شرحبيل، عن رجل من شعيب بن يونس األعرايب، أخربنا موسى بن صهيب، عن حيىي بن زكرياء، عن عب

يا أبا بكر، لو كنت متخذاً خليالً : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أليب بكر: قريش، عن زيد بن أيب أوىف
  " .الختذتك خليالً 

غري أن ذكره موجود يف نسخ كتاب احلافظ أيب عبد اهللا : وقال أبو موسى. أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم، وأبو موسى
  .أخربين رجل من ولده أنه من كندة: نده دون البعض، وقال ابن أيب عاصمبن م

  .زيد بن بوىل

  .موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ب د ع س، زيد بن بوىل
حدثنا حممد : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي، وإمساعيل بن عبيد اهللا، وغريمها بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي قال

مسعت بالل بن : ، أخربنا موسى بن إمساعيل، أخربنا حفص بن عمر الشين، حدثين أيب عمر بن مرة قالبن إمساعيل
أستغفر اهللا : من قال: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدثين أيب عن جدي قال: يسار بن زيد قال



  " .لزحف الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه غفر له، وإن كان فر من ا
أخرجه الثالثة، وأخرجه أبو موسى على ابن منده، وهو يف كتاب ابن منده، إال أنه ينسبه وال نسبه أبو عمر، إمنا 

نسبه أبو نعيم، وتبعه أبو موسى، واخرج احلديث بعينه عن بالل بن يسار، عن أبيه عن جده زيد، فهو هو ال شك 
  . أعلمهالل، موضع بالل، واهللا: قال بعضهم: فيه، وقال

  .وأخرج أبو عمر عن ابنه يسار، عن زيد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عن ابنه يف االستسقاء

  .زيد بن ثابت

ب د ع، زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار 
معاوية بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار،  أمه النوار بنت مالك بن. األنصاري اخلزرجي مث النجاري

  .أبو خارجة: أبو عبد الرمحن، وقيل: أبو سعيد، وقيل: كنيته
وكان عمره ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة إحدى عشرة سنة، وكان يوم بعاث ابن ست سنني، وفيها قتل 

مل يشهدها، وإمنا شهد اخلندق : در، فرده، وشهد أحداً، وقيلواستصغره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم ب. أبوه
وكانت ! إنه نعم الغالم: " أول مشاهدة، وكان ينقل التراب مع املسلمني، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

د بن راية بين مالك بن النجار يوم تبوك مع عمارة بن حزم، فأخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودفعها إىل زي
" ال، ولكن القرآن مقدم، وزيد أكثر أخذاً للقرآن منك : " يا رسول اهللا، بلغك عين شيء؟ قال: ثابت، فقال عمارة

.  
وكان زيد يكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الوحي وغريه، وكانت ترد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر، وعمر، وكتب هلما معيقيب كتب بالسريانية فأمر زيداً فتعلمهما، وكتب بعد 
  .الدوسي أيضاً

كان عثمان . واستخلف عمر زيد بن ثابت على املدينة ثالث مرات، مرتني يف حجتني، ومرة يف مسريه إىل الشام
  .يستخلفه أيضاً إذا حج، ورمي يوم اليمامة بسهم فلم يضره

فأخذ الشافعي بقوله يف " . أفرضكم زيد : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموكان أعلم الصحابة بالفرائض فقال 
  .الفرائض عمالً هبذا احلديث، وكان من أعلم الصحابة والراسخني يف العلم

وكان على بيت املال لعثمان، فدخل عثمان . وكان من أفكه الناس إذا خال مع أهله، وأزمتهم إذا كان يف القوم
  .موالي وهيب، ففرض له عثمان ألفاً: من هذا؟ فقال زيد: يد يغين فقال عثمانيوماً، فسمع موىل لز

  .وكان زيد عثمانياً، ومل يشهد مع علي شيئاً من حروبه، وكان يظهر فضل علي وتعظيمه
ابن عمر، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وأنس، وسهل بن سعد، وسهل بن حنيف، وعبد اهللا بن : روى عنه من الصحابة

سعيد بن املسيب، والقاسم بن حممد، وسليمان بن يسار، وأبان بن عثمان، وبسر بن : مي، ومن التابعنييزيد اخلط
  .سعيد، وخارجة، وسليمان ابنا زيد بن ثابت، وغريهم

أخربنا أبو بكر بن بدران احللواين، أخربنا أبو حممد : أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر اخلطيب قال
بن حممد الفارسي، أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد بن كيسان النحوي، أخربنا يوسف بن يعقوب احلسن 

تسحرنا : القاضي، أخربنا مسلم بن إبراهيم، أخربنا هشام الدستوائي، أخربنا قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت قال



  .قدر مخسني آية: كان بني اآلذان والسحور؟ قالكم : مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قام إىل الصالة، قلت
: اثنتان، وقيل: سنة إحدى ومخسني، وقيل: ثالث وأربعون، وقيل: اثنتان، وقيل: وتويف سنة مخس وأربعني، وقيل

مخس ومخسون، وصلى عليه مروان بن احلكم، وملا تويف قال أبو هريرة اليوم مات حرب هذه األمة، وعسى اهللا أن 
  .عباس منه خلفاًجيعل يف ابن 

  .وهو الذي كتب القرآن يف عهد أيب بكر وعثمان رضي اهللا عنهما

  .زيد بن ثعلبة

كذا نسبه أبو نعيم ها هنا . روى عنه ابنه عبد اهللا صاحب األذان. ع زيد بن ثعلبة بن عبد ربه األنصاري اخلزرجي
  .عبد اهللا: ويف ابنه

اهللا بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد بن جشم بن احلارث بن عبد : ونسبه ابن منده، وأبو عمر يف ابنه فقاال
  .اخلزرج، ونذكره مستقصى يف ابنه عبد اهللا، إن شاء اهللا تعاىل

روى عبد العزيز بن حممد، عن عبيد اهللا بن عمر، عن بشري بن حممد بن عبد اهللا بن زيد، عن عبد اهللا بن زيد الذي 
، فجاء أبوه إىل ٢ه غري، كان يعيش به هو وولده، فدفعه إىل رسول اهللا صأري األذان أنه تصدق مبال مل يكن ل
. يا رسول اهللا، إن عبد اهللا بن زيد تصدق مباله وهو الذي كان يعيش فيه: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

ها مرياثاً على إن اهللا قد قبل منك صدقتك، ورد: " فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن زيد فقال
  .فتوارثناها: قال بشري" . أبويك 

  .فجاء أبوه، أو جده زيد: ورواه حيىي القطان، عن عبيد اهللا عن بشري فقال
  .أخرجه أبو نعيم

  .زيد بن جارية

ب د ع، زيد بن جارية بن عامر بن جممع بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف ابن عمرو بن عوف بن 
  .األنصاري األوسي مث العمري، وكان فيمن استصغره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحدمالك بن األوس 

أن رسول اهللا صلى : روى عثمان بن عبد اهللا بن زيد مب جارية، عن عمر بن زيد بن جارية، عن أبيه زيد بن جارية
م، وسعد بن حبتة وأبا سعيد اهللا عليه وسلم استصغره يوم أحد، واستصغر معه الرباء بن عازب، وزيد بن أرق

محار الدار، وهو من أهل مسجد الضرار، وشهد زيد ابنه : اخلدري، وكان أبوه جارية من املنافقني، كان يلقب
خيرب، وأسهم له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتويف قبل ابن عمر، فترحم عليه ابن عمر ملا بلغه خرب وفاته، 

إن أخاكم النجاشي قد مات : " الطفيل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وشهد مع علي صفني، روى عنه أبو
فصففنا صفني، إال أن أبا عمر وحده أخرج هذا احلديث ها هنا، وأخرجه أبو نعيم يف زيد بن : قال" . فصلوا عليه 

  .أخرجه الثالثة. خارجة
نصاري العمري األوسي، له صحبة، روى أن زيد بن جارية األ: باجيم، وقد ذكره األمري أبو نصر فقال: جارية

ابن : زيد بن جارية، يعين نفسه، رواه عنه ابنه عمر،مث قال: النيب صلى اهللا عليه وسلم استصغر ناساً يوم أحد منهم
روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه أبو الطفيل عامر : من غري أن يسمي أحداً، قال. جارية األنصاري

  .مساه بعض الرواة زيداً، لعله الذي روى عنه ابنه، وقد تقدم قبله: ل الدارقطينقا. بن واثلة



  .زيد بن اجلالس

إسناده ليس . أبو بكر: ب زيد بن اجلالس، حديثه أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اخلليفة بعده، فقال
  .بالقوي

  .أخرجه أبو عمر، وقد تقدم الكالم عليه يف رجاء بن اجلالس

  .بن احلارثزيد 

بدري، روى ابن هليعة عن أيب األسود، عن عروة بن الزبري يف تسمية من شهد . د ع، زيد بن احلارث األنصاري
  .هو يزيد بن احلارث: وقال ابن إسحاق. زيد بن احلارث: بدراً من األنصار، من بين جشم بن احلارث بن اخلزرج

يزيد بن احلارث بن قيس بن مالك بن : فسماه يزيد أيضاً فقالأخرجه ابن منده، وأبو نعيم، وقد ذكره ابن الكليب 
ابن : أمحر بن حارثة بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج، وهو الذي يقال له

  .فسحم، شهد بدراً

  .زيد بن حارثة

بن النعمان بن عامر بن  ب د ع، زسد بن حارثة بن شراحيل، بن كعب بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر
عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب 

  .بن حلوان بن عمران بن حلاف بن قضاعة
هكذا نسبه ابن الكليب وغريه، ورمبا اختلفوا يف األمساء وتقدمي بعضها على بعض، وزيادة شيء ونقص شيء، قال 

  .وأمه سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر بن أفلت من بين معن من طيئ: الكليب
  .ومل يتابع عليه، وإمنا هو شارحيل، ويكىن أبا أسامة. حارثة بن شرحبيل: وقال ابن إسحاق

وهو موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أشهر مواليه، وهو حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أصابه سباء يف 
اهلية ألن أمه خرجت به تزور قومها بين معن، فأغارت عليهم خيل بين القني بن جسر، فاخذوا زيداً، فقدموا به اجل

اشتراه من سوق حباشة فوهبته خدجية للنيب : سوق عكاظ، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خدجية بنت خويلد، وقيل
بل رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالبطحاء : يلصلى اهللا عليه وسلم مبكة قبل النبوة وهو ابن مثاين سنني وق

مبكة ينادى عليه ليباع، فأتى خدجية فذكره هلا، فاشتراه من ماهلا، فوهبته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعتقه 
  .وتبناه

" : م ادعوهم آلبائه: " ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال زيد بن حممد، حىت أنزل اهللا تعاىل: وقال ابن عمر
، وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنهما، وكان أبوه ٥األحزاب

  :الطويل: شراحيل قد وجد لفقده وجداً شديداً، فقال فيه
  .أحي يرجى أم أتى دونه األجل... بكيت على زيد ومل أدر ما فعل 

  .ك سهل األرض أم غالك اجلبلأغال... فو اهللا ما ادري وإن كنت سائالً 
  .فحسيب من الدنيا رجوعك يل جمل... فيا ليت شعري هل لك الدهر رجعة 

  .وتعرض ذكراه إذا قارب رجوعك الطفل... تذكرنيه الشمس عند طلوعها 



  .فيا طول ما حزين عليه ويا وجل... وإن هبت األرواح هيجن ذكره 
  .م التطواف أو تسأم اإلبلوال أسأ... سأعمل نص العيس يف األرض جاهداً 

  .وكل امرئ فان وإن غره األمل... حيايت أو تأيت علي منييت 
  .وأوصي يزيداً مث من بعده جبل... سأوصي به قيساً وعمراً كليهما 

أخا زيد ألمه، وهو يزيد بن كعب بن . يزيد: يعين جبلة بن حارثة، أخا زيد، وكان أكرب من زيد، ويعين بقوله
أبلغوا عين أهلي هذه األبيات، فأين : ناساً من كلب حجوا فراوا زيداً، فعرفهم وعرفوه، فقال هلمشراحيل، مث إن 

  :الطويل: أعلم أهنم جزعوا علي، فقال
  .فإين قعيد البيت عند املشاعر... احن إىل قومي وإن كنت نائياً 

  .وال تعملوا يف األرض نص األباعر... فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم 
  .كرام معد كابراً بعد كابر... حبمد اهللا يف خري أسرة فإين 

فانطلق الكلبيون، فاعلما أباه ووصفوا له موضعه، وعند من هو، فخرج حارثة وأخوه كعب ابنا شراحيل لفدائه، 
يا ابن عبد املطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، : فقاال: فقدما مكة، فدخال على النيب صلى اهللا عليه وسلم

فقال رسول اهللا . زيد بن حارثة: ؟ قالوا" من هو : " فقال. ناك يف ابننا عندك فامنن علينا، وأحسن إلينا يف فدائهجئ
ادعوه وخريوه، فغن اختاركم فهو لكم، وإن : " ما هو؟ قال: قالوا" . فهال غري ذلك : " صلى اهللا عليه وسلم

  " .أحداً اختارين فو اهللا ما أنا بالذي أختار على من اختارين 
: ؟ قال" هل تعرف هؤالء : " فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال. قد زدتنا على النصف وأحسنت: قاال

ما أريدمها، : قال" . فأنا من قد عرفت ورأيت صحبيت لك، فاخترين أو اخترمها : " قال. نعم، هذا أيب وهذا عمي
وحيك يا زيد، أختتار العبودية على احلرية : فقاال. األب والعموما أنا بالذي أختار عليك أحداً، أنت مين مكان 

فلما رأى . نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئاً، ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبداً: قال! وعلى أبيك وأهل بيتك؟
" يرثين وأرثه يا من حضر، اشهدوا أن زيداً ابين، : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك أخرجه إىل احلجر، فقال

  .فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما وانصرفا. 

  .مل يذكره غري الزهري: قال عبد الرزاق. ما علمنا أحداً أسلم قبل زيد بن حارثة: وروى معمر، عن الزهري قال
  .وقد روي عن الزهري من وجوه أن أول من أسلم خدحية: قال أبو عمر

  .ة، مث أسلم بعده زيد، مث أبو بكرإن علياً بعد خدجي: وقال ابن إسحاق
  .أبو بكر، مث علي، مث زيد رضي اهللا عنهم: وقال غريه

وشهد زيد بن حارثة بدراً، وهو الذي كان البشري إىل املدينة بالظفر والنصر، وزوجه رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ابنة عمة رسول اهللا صلى اهللا أسامة بن زيد، وكان زوج زينب بنت جحش، وهي : وسلم موالته أم أمين فولدت له

  .عليه وسلم، وهي اليت تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد زيد
حدثنا علي بن حجر، : أخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران، وغري واحد، بإسنادهم إىل حممد بن عيسى السلمي قال

ة قالت، لو كان رسول اهللا صلى اهللا عليه أخربنا داود بن الزبرقان، عن داود بن أيب هند، عن الشعيب، عن عائش
وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك : " وسلم كامتاً شيئاً من الوحي لكتم هذه اآلية

" وكان أمر اهللا مفعوالً : " إىل قوله تعاىل" واتق اهللا وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه 
إنه تزوج حليلة ابنه، فانزل : ، فغن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا تزوجها، يعين زينب، قالوا٣٧ألحزاب ا: 



  .٤٠األحزاب " : ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني : " اهللا تعاىل
، ٥٠األحزاب " : هو أقسط عند اهللا  ادعوهم آلبائهم: " فانزل اهللا عز وجل. زيد بن حممد: وكان زيد يقال له

  .قد روي هذا احلديث عن داود بن أيب هند، عن الشعيب، عن مسروق، عن عائشة. اآلية
حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري، : أخربنا أبو الفضل بن أيب عبد اهللا املخزومي بإسناده إىل أيب يعلى أمحد بن علي قال

يا رسول : أيب إسحاق، عن أبيه، عن الرباء بن عازب أن زيد بن حارثة قال أخربنا يونس بن بكري، حدثنا يونس بن
  .اهللا، آخيت بيين وبني محزة

وأخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا احلسن، أخربنا ابن 
ن حارثة، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هليعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد ب

  .أن جربيل عليه السالم أتاه فعلمه، الوضوء والصالة، فلما فرغ الوضوء أخذ فنضح هبا فرجه
وأخربنا حيىي بن حممود بن سعد بإسناده إىل أيب بكر أمجد بن عمرو بن أيب عاصم، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، 

ما بعث رسول اهللا صلى : مسعت البهي حيدث أن عائشة كانت تقول: ائل بن داود قالحدثنا حممد بن عبيد، عن و
  .اهللا عليه وسلم زيد بن حارثة يف سرية إال أمره عليهم، ولو بقي الستخلفه بعده

فإن قتل فجعفر : وملا سري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجليش إىل الشام جعل أمرياً عليهم زيد بن حارثة، وقال
فقتل زيد يف مؤتة من أرض الشام يف مجادى من سنة مثان من اهلجرة، . أيب طالب، فإن قتل فعبد اهللا بن رواحة بن

  .وقد استقصينا احلادثة عن عبد اهللا بن رواحة، وجعفر، فال نطول بذكرها ها هنا
وشهد " . اي وحمدثاي أخواي ومؤنس: " وملا أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرب قتل جعفر، وزيد بكى، وقال

له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشهادة، ومل يسم اهللا، سبحانه وتعاىل، أحداً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم وأصحاب غريه من األنبياء إال زيد بن حارثة

  .وكان زيد أبيض أمحر، وكان ابنه أسامة آدم شديد األدمة
  .أخرجه الثالثة

  .ملهملة، والتاء املثلثة، وعقيل بضم العني، وفتح القافباحلاء ا: حارثة

  .زيد أبو حسن

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : روى عنه أبو مسعود عقبة بن عمرو األنصاري أنه قال. د ع، زيد أبو حسن األنصاري
  " .إذا مل تستح فاصنع ما شئت : ما بقي من كالم األنبياء إال قول الناس: " عليه وسلم يقول

  .ه ابن منده وأبو نعيمأخرج

  .زيد بن خارجة

ب د ع، زيد بن خارجة بن زيد بن أيب زهري بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن األغر بن ثعلبة بن اخلزرج بن 
  .احلارث بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي احلارثي

وقاال يف ترمجة أبيه خارجة بن  .زيد بن خارجة بن أيب زهري: أخرج نسبه ابن منده، وأبو نعيم يف هذه الترمجة فقاال
زيد بن أيب زهري، فأسقطا زيداً والد خارجة ها هنا، وأثبتاه يف أبيه، والصحيح إثباته كما سقناه أول هذه الترمجة، 



إن الذي تكلم بعد املوت أبوه : وهذا زيد هو الذي تكلم بعد املوت يف أكثر الروايات، وهو الصحيح، وقيل
املشهور يف أبيه أنه قتل يوم أحد، وقد ذكرناه، وأما كالم زيد فإنه أغمي عليه قبل  خارجة، وليس بصحيح، فإن

موته، فظنوه ميتاً فسجوا عليه ثوبة مث راجعته نفسه فتكلم بكالم حفظ عنه يف أيب بكر، وعمر، وعثمان، رضي اهللا 
  .د، هو صحيحإن الذي شهدها أبوه خارجة بن زي: إن هذا شهد بدراً وقيل: عنهم، مث مات، وقيل

أخربنا عيسى بن يونس، . أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا علي بن حبر
أخربنا عثمان بن حكيم، اخربنا خالد بن سلمة أن عبد احلميد بن عبد الرمحن دعا موسى بن طلحة حني أعرس على 

أنا : عن زيد بن خارجة: الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال يا أبا عيسى، كيف بلغك يف: ابنه، فقال
اللهم بارك على : صلوا فاجتهدوا مث قولوا: " كيف الصالة عليك؟ قال: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .حممد وعلى آل حممد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد 
هنا حديث أيب الطفيل، عن زيد بن خارجة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة على وأخرج أبو نعيم ها

  .النجاشي، وأخرجه أبو عمر عن زيد بن جارية وهو هناك، وأما ابن منده فلم يذكره يف واحد منهما

  .زيد بن خالد

  .طلحةأبو : أبو زرعة، وقيل: يكىن أبا عبد الرمحن، وقيل. ب د ع، زيد بن خالد اجلهين
  .سكن املدينة، وشهد احلديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح

روى عنه من الصحابة السائب بن يزيد الكندي، والسائب بن خالد األنصاري، وغريمها، ومن التابعني ابناه خالد، 
  .بو سلمة، وعروة وغريهموأبو حرب، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، وابن املسيب، وأ

أخربنا اخلطيب عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، أخربنا ابن أيب ذئب، وزمعة بن 
: صاحل، عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن زيد بن خالد اجلهين، وأيب هريرة قال

فقام خصمه، . أنشدك اهللا ملا قضيت بيننا بكتاب اهللا:  عليه وسلم فقال أحدمهااختصم رجالن إىل النيب صلى اهللا
يا رسول اهللا، إن : فأذن له، فقال. أجل يا رسول اهللا، فاقض بيننا بكتاب اهللا، وائذن يل فأتكلم: وهو أفقه، فقال

منه مبائة شاة وخادم، فلما  ابين كان عسيفاً على هذا، وإنه زىن بامرأته، فأخربت أن علي ابين الرجم، فافتديت
فقال رسول اهللا صلى . سألت أهل العلم أخربوين أن على ابين جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم

والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا، أما املائة شاة واخلادم فهم رد عليك، وعلى ابنك : " اهللا عليه وسلم
  " .غد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها جلد مائة وتغريب عام، وا

  .فغدا عليها، فسئلت، فاعترفت، فرمجها
  .رواه ابن جريج، ومالك، ومعمر، وابن عيينة، والليث، ويونس بن يزيد، وغريهم عن الزهري، حنوه

مات : ومثانني، وقيلبالكوفة، وكانت وفاته سنة مثان وسبعني، وهو ابن مخس : مبصر، وقيل: وتويف باملدينة، وقيل
سنة اثنتني وسبعني، وهو ابن مثانني : تويف آخر أيام معاوية، وقيل: سنة مخسني، وهو ابن مثان وسبعني سنة، وقيل

  .سنة، واهللا أعلم
  .أخرجه الثالثة

  .زيد بن خرمي



  .جمهول، يف إسناد حديثه نظر. د ع، زيد بن خرمي
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : ه، عن جده أنه قالروى عنه سعيد بن عبيد بن زيد بن خرمي، عن أبي

  " .ثالثة أيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم : " املسح على اخلفني، فقال
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .زيد بن أيب خزامة

  .تقدم ذكره يف ترمجة خزامة، ويف ترمجة احلارث بن سعد. س زيد بن أيب خزامة
  .أخرجه أبو موسى

  .زيد بن اخلطاب

ب د ع، زيد بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي 
بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، القرشي العدوي، أخو عمر بن اخلطاب ألبيه رضي اهللا عنهما، يكىن 

، من بين أسد، وأم عمر حنتمة بنت هاشم بن املغرية املخزومية، أبا عبد الرمحن، أمه أمساء بنت وهب بن حبيب
  .وكان زيد أسن من عمر

وهو من املهاجرين األولني، شهد بدراً، واحداً، واخلندق، واحلديبية، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ني املهاجرين واألنصار بعد قدومه وسلم، وآخى رسول اهللا بينه وبني معن بن عدي األنصاري العجالين، حني آخى ب

املدينة، فقتال مجيعاً باليمامة شهيدين، وكانت وقعة اليمامة يف ربيعة األول سنة اثنيت عشرة، يف خالفة أيب بكر 
  .الصديق رضي اهللا عنه

ريح زيد، ما هبت الصبا إال وأنا أجد منها : وكان طويالً بائن الطول، وملا قتل حزن عليه عمر حزناً شديداً، فقال
  .فتركاها مجيعاً. غين أريد من الشهادة ما تريد: قال. خذ درعي: وقال له عمر يوم أحد

وكانت راية املسلمني يوم اليمامة مع زيد، فلم يزل يتقدم هبا يف حنر العدو ويضارب بسيفه حىت قتل، ووقعت 
وظهرت حنيفة فغلبت على الرجال، جعل  الراية، فأخذها سامل موىل أيب حذيفة، وملا اهنزم املسلمون يوم اليمامة،

اللهم إين أعتذر إليك من فرار أصحايب، وأبرأ إليك : وجعل يصيح بأعلى صوته. أما الرجال فال رجال: زيد يقول
يا : مما جاء به مسيلمة، وحمكم اليمامة، وجعل يسري بالراية يتقدم هبا حىت قتل، وملا أخذ الراية سامل قال املسلمون

  !.بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي: اف أن نؤتى من قبلك، فقالسامل، إنا خن
وزيد بن اخلطاب هو الذي قتل الرجال بن عنفوة، وامسه هنار، وكان قد أسلم وهاجر وقرأ القرآن، مث سار إىل 

الرسالة فكان إن مسيلمة شرك معه يف : مسيلمة مرتداً، وأخرب بين حنيفة أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوقل
يا : أعظم فتنةً على بين حنيفة، وكان أبو مرمي احلنفي هو الذي قتل زيد بن اخلطاب يوم اليمامة، وقال لعمر ملا أسلم

قتله سلمة بن صبيح، ابن عم أيب مرمي، قال أبو عمر : أمري املؤمنني، إن اهللا أكرم زيداً بيدي، ومل يهىن بيده، وقيل
  .ان أبو مرمي قتل زيداً ملا استقضاه عمرالنفس أميل إىل هذا، ولو ك

رحم اهللا زيداً سبقين أخي إىل احلسنيني، أسلم قبلي واستشهد قبلي، وقال عمر ملتمم بن : وملا قتل زيد قال عمر
: لو كنت أحسن الشعر لقلت يف أخي مثل ما قلت يف أخيك، قال متمم: نويرة، حني أنشده مراثيه يف أخيه مالك



  .ما عزاين أحد بأحسن ما عزيتين به: ى ما ذهب عليه أخوك ما حزنت عليه، فقال عمرلو أن أخي ذهب عل
  .أخرجه الثالثة

  .زيد بن الدثنة

ب د ع، زيد بن الدثنة بن معاوية بن عبيد بن عامر بن بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب 
راً وأحداً، وأرسله النيب يف سرية عاصم بن ثابت، بن جشم بن اخلزرج، األنصاري اخلزرجي البياضي، شهد بد

  .وخبيب بن عدي
حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة أن : أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال

ابعث معنا إن فبنا إسالماُ، ف: نفراً من عضل والقارة قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد أحد، فقالوا
نفراً من أصحابك، يفقهوننا يف الدين، ويقرئوننا القرآن، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معهم خبيب بن 
عدي وزيد بن الدثنة، وذكر نفراً، فخرجوا، حىت إذا كانوا بالرجيع فوق اهلدة، فأتتهم هذيل فقاتلوهم، وذكر 

نسطاس، فخرج به إىل : يقتله بأبيه، فأمر به موىل له، يقال لهفأما زيد فابتاعه صفوان بن أمية ل: احلديث، قال
نشدتك اهللا يا زيد، أحتب أن حممداً عندنا : التنعيم، فضرب عنقه، وملا أرادوا قتله قال له أبو سفيان، حني قدم ليقتل

فيه تصيبه واهللا ما أحب أن حممداً اآلن يف مكانه الذي هو : اآلن مكانك، فنضرب عنقه وانك يف أهلك؟ فقال
ما رأيت أحداً من الناس حيب أحداً كحب أصحاب حممد : شوكة تؤذيه، وأين جالس يف أهلي، فقال أبو سفيان

  .حممداً
  .وكان قتله سنة ثالثة من اهلجرة

  .أخرجه الثالثة

  .زيد الديلمي

  .د ع، زيد الديلمي، موىل سهم بن مازن
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع مواله سهم بن مازن،  كان أيب زيد الديلمي قدم على: روى سنان بن زيد قال

  .جرير بن سهم: فأسلما، وولدت لسنتني خلتا من خالفة عمر، وشهدت مع علي صفني، وكان على مقدمته

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .زيد بن ربيعة

د يوم حنني، قاله عروة بن ربعة القرشي األسدي، من بين أسد بن عبد العزى، استشه: د ع، زيد بن ربيعة، وقيل
  .الزبري

اجلناح، : هو يزيد بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد، وإمنا قتل ألنه مجح به فرس له يقال له: وقال ابن إسحاق
  .فقتل

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  .زيد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ديثه بالل بن يسار بن زيد، عن أبيه عن جده زيد موىل رسول روى ح. د زيد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أستغفر اهللا الذي ال إله إال : من قال: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .هو احلي القيوم، غفر له، وإن كان فر من الزحف 
  .أخرجه ابن منده

  .زيد بن رقيش

  .استشهد يوم اليمامة، قاله عروة. حليف بين أمية ع س، زيد بن رقيش،
  .هو يزيد بن رقيش: هو زيد بن قيس، وقال الزهري: وقال ابن إسحاق

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .زيد بن سراقة

ب ع س ، زيد بن سراقة بن كعب بن عمرو بن عبد العزى بن خزمية بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن 
  .ري اخلزرجيالنجار األنصا

جسر املدائن، مع سعد بن أيب وقاص سنة مخس عشرة، وأمريهم أبو عبيد بن : شهد قتال الفرس، وقتل يوم اجلسر
  .مسعود الثقفي، قاله أبو نعيم وأبو موسى، وروياه عن عروة

  .زيد بن سراقة بن كعب: قتل يوم اجلسر، من األنصار من بين النجار، مث من بين عدي: وقال ابن إسحاق
  .قتل يوم جسر أيب عبيد بالقادسية: وقال أبو عمر

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى
قوهلم إنه قتل يوم اجلسر جسر املدائن مع سعد بن أيب وقاص، وأمريهم أبو عبيد، هذا اختالف ظاهر، فإن : قلت

: د الثقفي، ومل حيضره سعد، وقوهلميوم اجلسر يوم مشهور من أيام املسلمني والفرس، وكان أمري املسلمني أبا عبي
ألنه قتل فيه، . جسر أيب عبيد: فليس بشيء، وليس ينسب اجلسر إليهما، وإمنا يقال. جسر املدائن وجسر القادسية

يوم : يوم قس الناطف أيضاً، ومل يكن أبو عبيد باقياً إىل يوم القادسية واملدائن، ومل يكن هلما يوم يقال له: ويقال
ملدائن الغريبة أخذها املسلمون، ومل يكن بينهم وبينها قتال عربوا فيه على جسر، وأما املدائن الشرقية فإن ا. اجلسر

  .اليت فيها اإليوان فإن املسلمني عربوا دجلة إهلا سباحة على دواهبم، ومل يكن هناك جسر يعربون عليه، واهللا أعلم
  .غزية:  فقالخزمية، وذكره ابن الكليب: وهذا النسب ساقه أبو عمر فقال

  .زيد بن سعنة

أحد أحبار يهود ومن أكثرهم ماالً، فحسن إسالمه، وشهد مع النيب صلى اهللا عليه . ب د ع، زيد بن سعنة احلرب
  .وسلم مشاهد كثرية، وتويف يف غزوة تبوك مقبالً إىل املدينة



فته يف وجه حممد حني نظرت إليه، مل يبق من عالمات النبوة شيء إال وقد عر: روى عنه عبد اهللا بن سالم أنه قال
فكنت أتلطف له ألن أخالطه، . يسبق حلمه غضبه، وال يزيده شدة اجلهل عليه إال حلماً: إال اثنتني مل أخربمها منه

فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً من األيام من احلجرات، ومعه علي بن أيب : وأعرف حلمه وجهله، قال
يا رسول اهللا، إن قرية بين فالن قد أسلموا، وقد أصابتهم سنة : راحلته كالبدوي، فقال طالب، فأتاه رجل على

يا : فدنوت منه فقلت: فلم يكن معه شيء، قال زيد. وشدة، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به فعلت
يا أخا يهود، ولكن أبيعك  : "فقال. حممد، إن رأيت أن تبيعين متراً معلوماً من حائط بني فالن إىل أجل كذا وكذا

نعم، فبايعين وأعطيته مثانني ديناراً، فأعطاه : فقلت" . متراً معلوماً إىل أجل كذا وكذا، وال أمسي حائط بين فالن 
فلما كان قبل حمل األجل بيومني أو ثالثة، خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جنازة رجل : للرجل، قال زيد

بكر وعمر، وعثمان يف نفر من أصحابه، فلما صلى على اجلنازة أتيته، فأخذت مبجامع  من األنصار، ومعه أبو
أال تقضي يا حممد حقي؟ فو اهللا ما علمتكم يا بين عبد املطلب : قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ، مث قلت

، أتقول لرسول اهللا ما أي عدو اهللا: فنظرت إىل عمر وعيناه تدوران يف وجهه، مث قال: قال. لسيئ القضاء مطل
ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظر إىل . فو الذي بعثه باحلق لوال ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك! أمسع

يا عمر، أنا وهو إىل هذا منك أحوج، أن تأمره حبسن االقتضاء، وتأمرين حبسن : " عمر يف سكون وتبسم، مث قال
فذهب يب عمر، فقضاين : قال زيد" . وزده عشرين صاعاً مكان ما روعته  القضاء، اذهب به يا عمر فاقضه حقه،

  .والنون أكثر. بالياء: سعنة بالنون، ويقال: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر. وزادين، فأسلمت

  .زيد بن سلمة

  .هو وهم، والصواب يزيد: أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً، وقاال. ع زيد بن سلمة

  .زيد بن سهل

د ع، زيد بن سهل بن األسود بن حرام بن عمر بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار أبو طلحة ب 
األنصاري اخلزرجي النجاري، عقيب، بدري، نقيب،وأمه عبادة بنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي، جيتمعان 

  .بن مالك يف زيد مناة، وهو مشهور بكنيته، وهو زوج أم سليم بنت ملحان أم أنس
أخربنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي الفقيه الشافعي بإسناده إىل أيب عيد الرمحن أمحد بن شعيب، أخربنا حممد 

. خطب أبو طلحة أم سليم: بن النضر بن مساور، أخربنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال
فر، وأنا امرأة مسلمة ال حيل يل أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كا: فقالت

  .فما مسعت بامرأة كانت أكرم مهراً من أم سليم: قال ثابت. فأسلم، فكان ذلك مهرها. مهري ال أسألك غريه
وهو الذي حفر قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحلده، وكان يسرد الصوم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني أيب عبيدة بن اجلراحوسلم، 
وكان يرمي بني يدي رسول اهللا يوم أحد " . صوت أيب طلحة يف اجليش خري فئة : " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ينظر أين يقع ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلفه، فكان إذا رمى رفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شخصه ل
  .هكذا يا رسول اهللا، ال يصيبك سهم، حنري دون حنرك: سهمه؟ فكان أبو طلحة يرفع صدره ويقول

  " .أقرئ قومك السالم فإهنم أعفة صرب : " وقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه الذي فيه



حدثنا إبراهيم بن سعيد : يعلى قالأخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا الطربي بإسناده إىل أيب 
اجلوهري، أخربنا عبد اهللا بن بكر، عن محيد، عن ثابت، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أيب طلحة أن 

، وقال عند " عن حممد وآل حممد : " النيب صلى اهللا عليه وسلم ضحى بكبشني أملحني، وقال عند الذبح األول
  " .وصدق من أميت  عمن آمن يب،: " الذبح اآلخر

مات سنة إحدى : سنة اثنتني وثالثني، وقال املدائين: سنة ثالث وثالثني، وقيل: تويف سنة أربع وثالثني، وقيل: قيل
إنه كان ال يكاد يصوم يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم من أجل الغزو، فلما تويف رسول اهللا : ومخسني، وقيل

رواه ثابت، عن أنس بن مالك، وهذا يؤيد قول من . نة مل يفطر إال أيام العيدصلى اهللا عليه وسلم صام أربعني س
  .إنه تويف سنة إحدى ومخسني: قال

  .أخرجه الثالثة، ويرد يف الكىن

  .زيد بن شراحيل

  .يزيد بن شراحيل األنصاري: س زيد بن شراحيل، وقيل
أخربنا أبو بكر أمحد بن الفضل الباطرقاين، أخربنا  أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا محزة بن العباس العلوي أبو حممد،

أبو مسلم عبد الرمحن بن حممد بن إبراهيم بن شهدل املديين، أخربنا أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة، 
حدثنا عبد اهللا بن إبراهيم بن قتيبة، أخربنا احلسن بن زياد بن عمر، أخربنا عمر بن سعيد البصري، عن عمر بن 

من : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بد اهللا بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده يعلى بن مرة قالع
من مسع : فلما قدم علي رضي اهللا عنه الكوفة نشد الناس: قال" . كنت مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 

  .يزيد أو زيد بن شراحيل األنصاري: عشر رجالً، منهم ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فأنشد له بضعة
  .أخرجه أبو موسى

  .زيد بن أيب شيبة

روى عنه قيس بن أيب حازم، مساه بعضهم، وال يثبت، وسيذكر يف الكىن إن شاء . د ع، زيد بن أيب شيبة أبو شهم
  .اهللا تعاىل

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .بالشني املعجمة: شهم

  .زيد بن الصامت

عبيد بن معاوية بن الصامت بن يزيد بن خلدة : زيد بن النعمان، وقيل: وقيل. ب د ع، زيد بن الصامت األنصاري
بن خملد بن عامر بن زريق، أبو عياش الزرقي، وفيه اختالف أكثر من هذا، ويرد يف الكىن أمت من هذا إن شاء اهللا 

  .تعاىل
  .وزيد بن الصامت أصح ما قيل فيه: قال أبو عمر



أبو صاحل السمان، وجماهد، وال : روى عنه أنس بن مالك من الصحابة، ومن التابعني. وهو معدود يف أهل احلجاز
  .يصح مساعهما منه، ألنه قدمي املوت

  .أخرجه الثالثة

  .زيد بن صحار

  .روى عنه ابنه جعفر. عداده يف أهل احلجاز. د زيد بن صحار العبدي
قلت للنيب : بن عثمان بن خثيم، عن جعفر بن زيد بن صحار، عن أبيه قال روى إمساعيل بن عياش، عن عبد اهللا

ال تشرب النبيذ يف املزقت وال القرع وال اجلرو وال : " إين أنبذ أنبذةً، فما حيل يل منها؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم
  " .النقري 

  .أخرجه ابن منده

  .زيد بن صوحان

اهلجرس بن صربة بن حذرجان بن عساس بن ليث بن حداد بن  ب د ع، زيد بن صوحان بن حجر بن احلارث بن
يكىن أبا سلمان، : ظامل بن ذهل بن عجل بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس الربعي العبدي

  .أبو عائشة، وهو أخو صعصعة وسيحان ابين صوحان: أبو سليمان، وقيل: وقيل
: ، قال الكليب يف تسمية من شهد اجلمل مع علي، رضي اهللا عنه، قالأسلم يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وزيد بن صوحان العبدي، وكان قد أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحبه
كذا قال، وال اعلم له صحبة، ولكنه ممن أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم بسنه مسلماً، وكان فاضالً : قال أبو عمر

  .قومه هو وأخوتهديناً خرياً، سيداً يف 
  .وكان معه راية عبد القيس يوم اجلمل

جندب وما ! زيد وما زيد: " وروي من وجوه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف مسرية له، إذ هوم فجعل يقول
فقال رجالن من أميت، أما أحدمها فتسبقه يده إىل اجلنة، مث يتبعها سائر جسده، وأما " فسئل عن ذلك، " ! جندب 

بالقادسية يف : ، فكان زيد بن صوحان قطعت يدهيوم جلوالء، وقيل" خر فيضرب ضربةً تفرق بني احلق والباطل اآل
  .قتال الفرس، وقيل هو يوم اجلمل، وأما جندب فهو الذي قتل الساحر عند الوليد بن عقبة، وقد ذكرناه

هنيئاً : ن يوم اجلمل، فقال له أصحابهارتث زيد بن صوحا: وروى محاد بن زيد، عن أيوب، عن محيد بن هالل قال
وما يدريكم، غزونا القوم يف ديارهم، وقتلنا إمامهم، فيا ليتنا إذ ظلمنا صربنا، ولقد : فقال. لك اجلنة يا أبا سلمان

  .مضى عثمان على الطريق

م خالد يوم أخربت أن عائشة أم املؤمنني مسعت كال: وروى إمساعيل بن علية، عن أيوب، عن حممد بن سريين قال
نعم، وما مينعين؟ : أنشدك اهللا أصادقي أنت إن سألتك؟ قال: قالت. نعم: خالد بن الوامشة؟ قال: اجلمل، فقالت

إنا هللا : قالت. قتل: ما فعل الزبري؟ قلت: مث قالت. إنا هللا وإنا إليه راجعون: قالت. قتل: ما فعل طلحة؟ قلت: قالت
: زيد بن صوحان؟ قلت: حنن إليه راجعون، على زيد وأصحاب زيد، قالتبل حنن هللا و: قلت. وإنا إليه راجعون

ال تقل، فإن رمحة اهللا واسعة، وهو على : واهللا ال جيمع اهللا بينهما يف اجلنة أبداً، فقالت: فقالت له خرياً، فقلت. نعم



  .كل شيء قدير
ي رضي اهللا عنهما، روى عنه أبو وائل ومل يرو زيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم شيئاً، وغنما روى عن عمر، وعل

  .شقيق بن سلمة
  .أخرجه الثالثة

  .زيد بن عاصم

ب س، زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار األنصاري اخلزرجي 
  .كذا ساق نسبه أبو موسى وابن الكليب. النجاري

عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن زيد بن عاصم بن كعب بن منذر بن : وقال أبو عمر
  .النجار، فرمبا يراه من ال يعرف النسب فيظنهما اثنني، ومها واحد

شهد العقبة وبدراً، مث شهد أحداً مع زوجته أم عمارة، ومع ابنيه حبيب بن زيد، وعبد اهللا بن زيد، : قال أبو عمر
  .أظنه يكىن أبا احلسن: قال

با حسن فقد أخرجه ابن منده، ومل يكن الستدراك أيب موسى عليه وجه، أخرجه أبو عمر وأبو فإن كانت كنيته أ
  .موسى

  .زيد بن عامر

  .د ع، زيد بن عامر الثقفي، سأل امليب صلى اهللا عليه وسلم عن النبيذ
قدمت : قالروى عمرو بن إمساعيل بن عبد العزيز بن عامر، عن أبيه، عن يزيد بن عامر، عن أخيه زيد بن عامر، 

فسأله بيت " . سلين : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لتميم الداري. على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأسلمت
أسألك األمن : ، قلت" يا زيد، سلين : " عينون ومسجد إبراهيم، فأعطاهن إياه، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .واإلميان يل ولولدي، فأعطاين ذلك
  .ن منده وأبو نعيمأخرجه اب

  .زيد بن عايش

  .له صحبة ورواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. زيد بن عايش املزين
: " كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ أقبل قيس بن عاصم، فسمعته يقول: روى عنه حباب بن زيد أنه قال

  .قاله ابن ماكوال" . هذا سيد أهل الوبر 
  .بالياء حتتها نقطتان والشني املعجمة: ين املوحدتني، وعايشبضم احلارء وبالباء: حباب

  .زيد بن عبد اهللا



عرضنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى عنه احلسن البصري أنه قال. ب د ع، زيد بن عبد اهللا األنصاري
  " .إمنا هي مواثيق : " وسلم رقية احلية، فأذن فيها، وقال

  .أخرجه الثالثة

  .زيد بن عبد اهللا

  .روى حديثه فراس، عن الشعيب، عن زيد بن عبد اهللا األنصاري. د زيد بن عبد اهللا األنصاري
أراه األول، وذكر أبو نعيم هذا اإلسناد يف ترمجة األول الذي روى عنه : أخرجه ابن منده يف ترمجة مفردة، وقال

  .واهللا أعلم. هو هذا فيما أرى: احلسن، وقال

  .زيد بن عبد اهللا

  .عبد اهللا األنصاري، والد عبد اهللا بن زيد، روى عنه ابنه عبد اهللا د زيد بن
أن جده عبد اهللا : حدث حيىي بن سعيد القطان، عن عبيد اهللا بن عمرو، عن بشري بن حممد بن عبد اهللا بن زيد

ال له، وليس يا رسول اهللا، إن عبد اهللا تصدق مب: تصدق مبال، فأتى أبوه زيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .أخرجه ابن منده" . قد قبل اهللا صدقتك وردها على أبويك : " فقال رسول اهللا لعبد اهللا. لنا وال له مال غريه

هذا احلديث قد تقدم يف ترمجة زيد بن ثعلبة، أخرجه هناك أبو نعيم ونسبه، وأخرجه ابن منده ها هنا، وهذا : قلت
أو من املصنف، واألغلب أنه من املصنف، ألين رأيته يف عدة نسخ النسب غري ذلك، وهو غلط إما من الناسخ 

مسموعات هكذا، وكان جيب على أيب موسى أن يستدرك املتقدم على ابن منده، فغن هذا النسب غري ذلك، وإن 
أبو ثالث تراجم، إال أنه قال يف إحدامها يف األوىل، وأما " زيد بن عبد اهللا " كان غري صحيح، وقد جعل ابن منده 

إهنما واحدة، يف ترمجة واحدة، وأما هذه الترمجة فلم يذكرها أبو : نعيم فجعل الترمجتني اللتني قال ابن منده فيهما
نعيم، وأما أبو عمر فلم يذكر زيد بن عبد اهللا إال ترمجة واحدة، واليت فيها حديث الرقية ال غري، مثل أيب نعيم، 

  .واحلق بأيديهما، واهللا أعلم

  .د اهللازيد أبو عب

  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم. د ع، زيد أبو عبد اهللا
روى أمحد بن عمرو بن السرح، عن ابن أيب فديك، عن صاحل بن عبد اهللا بن صاحل، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن 

الناس، إن اهللا قد يا أيها : " وقف النيب صلى اهللا عليه وسلم عشية عرفة فقال: زيد، عن أبيه، عن جده زيد أنه قال
تطول عليكم يف يومكم هذا، فوهب مسيئكم حملسنكم، وأعطي حمسنكم ما سأل، وغفر لكم ما تقدم بينكم، ارفعوا 

  " .على بركة اهللا 
  .عن جده: ورواه حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، عن ابن أيب فديك، ومل يقل

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .زيد أبو عبد اهللا



  .جمهول. د أبو عبد اهللاد ع، زي
قال رسول اهللا صلى اهللا : روى أبو شهاب، عن طلحة بن زيد، عن ثور بن زيد، عن عبد اهللا بن زيد، عن أبيه قال

  " .أكرموا اخلبز، فإن اهللا، عز وجل، أنزل معه بركات السماء، وأخرج له بركات األرض : " عليه وسلم
ة، عن إبراهيم بن أيب عبلة، عن عبد اهللا بن يزيد، عن عبد الرمحن ورواه أمحد بن يونس، عن ابن شهاب، عن طلح

  .بن عمرو
  .ورواه غياث بن إبراهيم، عن ابن أيب عبلة، عن عبد اهللا ابن أم حرام األنصاري، مثله

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .زيد بن عبيد

  .أخي رافع بن املعلى األنصاري شهد بدراً وقتل يوم مؤتة، وأظنه ابن. زيد بن عبيد بن املعلى بن لوذان
  .ذكره الغساين، عن العدوي

  .زيد أبو العجالن

مسعت عبد الرمحن بن زيد حيدث عبد اهللا بن عمر، عن أبيه أيب : روى نافع موىل ابن عمر قال. س زيد أبو العجالن
  .أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى أن يبال مستقبل القبلة: العجالن

  .ذكره ابن أيب علي، عن أيب احلسن علي بن سعيد العسكري يف األفراد: سى، وقالأخرجه أبو مو

  .زيد بن عمرو بن غزية

  .ذكره بعضهم يف الصحابة، وذكره أبو عمر يف احلارث بن عمرو األنصاري. زيد بن عمرو بن غزية
  .أخرجه األشريي مستدركاً على أيب عمر

  .زيد بن عمرو بن نفيل

نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن  د ع، زيد بن عمرو بن
غالب بن فهر بن مالك القرشي العدوي، والد سعيد بن زيد أحد العشرة، وابن عم عمر بن اخلطاب، جيتمع هو 

  .وعمر يف نفيل
وكان يتعبد يف اجلاهلية، ويطلب دين " . يبعث أمةً وحده يوم القيامة : " سئل عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

وكان يعيب . إهلي إله إبراهيم، وديين دين إبراهيم: إبراهيم اخلليل صلى اهللا عليه وسلم، ويوحد اهللا تعاىل، ويقول
الشاة خلقها اهللا، وأنزل هلا من السماء ماء وأنبت هلا من األرض، مث تذحبوهنا على : على قريش ذبائحهم، ويقول

اهللا تعاىل، إنكاراً لذلك وإعظاماً له، وكان ال يأكل مما ذبح على النصب، واجتمع به رسول اهللا صلى اهللا غري اسم 
  .عليه وسلم بأسفل بلدح قبل أن يوحى إليه، وكان حييي املوءودة

أخربنا أبو منصور بن مكارم بن أمحد بن سعد املؤدب، أخربنا نصر بن حممد بن أمحد بن صفوان، أخربنا أبو 
أخربنا أبو الفرج حممد بن : لربكات سعد بن حممد بن إدريس، واخلطيب أبو الفضائل احلسن بن هبة اهللا قاالا



أخربنا أبو منصور املظفر بن حممد الطوسي، أخربنا أبو زكرياء يزيد بن حممد بن : إدريس بن حممد بن إدرس، قال
بشار، أخربنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد، أماله  إياس بن القاسم األزدي، حدثنا حممد بن حيىي، حدثنا حممد بن

  .علينا، أخربنا حممد بن عمرو
وأخربنا عبد اهللا بن املغرية، موىل بين هاشم، عن إسحاق بن أيب إسرائيل، أخربنا أبو أسامة، : ح قال أبو زكرياء

أسامة بن زيد، عن أبيه، زيد أخربنا حممد بن عمرو بن أيب سلمة وحيىي بن عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة، عن 
  :بن حارثة قال

خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً حاراً من أيام مكة، وهو مرديف، فلقينا زيد ابن عمرو بن نفيل، 
: ؟ قال" يا زيد ما يل أرى قومك قد شنفوا لك : " فحيا كل واحد منهما صاحبه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

مد، إن ذلك لغري نائلة ترة يل فيهم، ولكن خرجت أبتغي هذا الدين حىت أقدم على أحبار خيرب، فوجدهتم واهللا، يا حم
إنك لتسأل عن دين : فخرجت، فقال يل شيخ منهم. ما هذا الدين الذي ابتغي: يعبدون اهللا، ويشركون به، فقلت

أنا من : ممن أنت؟ قلت: دم عليه، فلما رآين قالفخرجت حىت أق: قال. ما نعلم أحداً يعبد اهللا به إال شيخاً باحلرية
إن الذي تطلب قد ظهر ببالدك، قد بعث نيب قد طلع جنمه، ومجيع من : قال. أهل بيت اهللا من أهل الشوك والقرظ

  .فلم أحس بشيء: رأيتهم يف ضالل، قال
إنه يبعث يوم القيامة أمةً : " يدوأنزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال النيب لز. ومات زيد بن عمرو: قال زيد
  " .واحدةً 

حدثين هشام بن عروة، عن : وأخربنا أبو جعفر بن السمني البغدادي بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق
يا معشر : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهره إىل الكعبة، يقول: أبيه، عن أمساء بنت أيب بكر، قالت

اللهم لو أين أعلم أحب : وكان يقول. س زيد بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غرييقريش، والذي نف
  .مث يسجد على راحته. الوجوه إليك عبدتك به، ولكين ال اعلمه

لبيك حقاً حقاً، تعبداً ورقاً، عذت : كان إذا دخل الكعبة قال: حدثين بعض آل زيد: وحدثنا ابن إسحاق قال: قال
  .راهيممبا عاذ به إب

  :الرجز: ويقول وهو قائم
  .مهما جتشمين فإين جاشم... أنفي لك اللهم عان راغم 

وكان اخلطاب بن نفيل قد آذى زيد بن عمرو بن نفيل : قال ابن إسحاق: الرب أبغي ال اخلال، وهل مهجر كمن قال
ش، وسفهاء من سفهائهم، حىت خرج إىل أعلى مكة، فنزل حراء مقابل مكة، ووكل به اخلطاب شباباً من شباب قري

فال يتركونه يدخل مكة، وكان ال يدخلها إال سراً منهم، فإذا علموا به آذنوا به اخلطاب، فأخرجوه، وآذوه كراهية 
  .أن يفسد عليهم دينهم، وأن يتابعه أحد منهم على فراقهم

ه نفيل فولدت له زيد بن وكان اخلطاب عم زيد وأخاه ألمه، كان عمرو بن نفيل قد خلف على أم اخلطاب يعد أبي
  :الطويل: عمرو، وتويف زيد قبل مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم، فرثاه ورقة بن نوفل

  .جتنبت تنوراً من النار حامياً... رشدت وأنعمت ابن عمرو وإمنا 
  .وتركك أوثان الطواغي كما هيا... بدينك رباً ليس رب كمثله 

  .ن حتت األرض ستني وادياولو كا... وقد يدرك اإلنسان رمحة ربه 



  .يا معشر قريش، إياكم والربا فإنه يورث الفقر: وكان يقول
  .أخرجه أبو عمر

  .زيد بن عمري

  .شهد يف كتاب العالء بن احلضرمي الذي كتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. س زيد بن عمري
  .ذكره الغساين من مسند احلارث بن أيب أسامة، وأخرجه أبو موسى

  .ن عمري العبديزيد ب

  .له صحبة. ب زيد بن عمري العبدي
  .أخرجه أبو عمر كذا خمتصراً

  .زيد بن عمري الكندي

يا رسول اهللا ، إن قومي محوا : س زيد بن عمري الكندي، روت عنه ابنته أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
يا زيد، ذهب ذاك، وجاء : " رت معهم؟ فقالاحلمى، وفعلوا، مث أغارت عليهم شن وعمرية، فهل علي جناح إن أغ

اهللا باإلسالم، وأذهب خنوة اجلاهلية، واملسلمون أخوة مضرهم كيمنهم، وربيعهم كيمنهم، وعبدهم وحرهم أخوة، 
  " .فاعلمن ذلك 

  .أخرجه أبو موسى

  .زيد بن قيس

  .س زيد بن قيس، حليف بين أمية بن عبد مشس، قاله حممد بن إسحاق
  .زيد بن رقيش، حليف بين أمية: لزبري، يف تسمية من قتل يوم اليمامةوقال عروة بن ا

  .كذا قال عروة بزيادة راء يف أوله، وقد تقدم ذكره
  .أخرجه ها هنا أبو موسى

  .زيد بن كعابة

  .الصواب يزيد: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقاال. د ع، زيد بن كعابة

  .زيد بن كعب السلمي

زيد بن كعب، أهدي : ي مث البهزي، وهو صاحب احلمار العقري، مساه البغوي وغريهب د ع، زيد بن كعب السلم
  .إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم



روى يزيد بن هارون، عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمري بن سلمة الضمري، 
إذا كان بواد من الروحاء، وجد الناس محار وحش  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج يريد مكة، حىت: عن البهزي

، فأتى البهزي، وكان صاحبه، " أقروه حىت يأيت صاحبه : " عقرياً، فذكروه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .يا رسول اهللا، شأنكم هبذا احلمار، فأمر أبا بكر أن يقسمه يف الرفاق: فقال

  .البهزي: ر، عن حيىي، ومل يذكرواورواه محاد بن زيد وهشيم، وعلي بن مسه
  .ورواه ابن اهلاد، عن حممد، عن عيسى، عن عمري، ومل يذكر، البهزي

  .أخرجه الثالثة

  .زيد بن كعب

  .له ذكر يف ترمجة األرقم، وقتل بالقادسية. س زيد بن كعب
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  .زيد بن كعب

بن زيد، روى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوج امرأة من سعد : كعب بن زيد، وقيل: د ع، زيد بن كعب، وقيل
  .بين غفار، فرأى هبا بياضاً

عن جده، ونذكره : روى أبو معاوية الضرير، عن مجيل بن زيد بن كعب، عن أبيه، وكانت له صحبة، وقال بعضهم
  .يف كعب بن زيد إن شاء اهللا تعاىل، أمت من هذا

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .لبيدزيد بن 

ع س، زيد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة األنصاري البياضي، من بين بياضة بن 
زيد بن : ذكره عروة بن الزبري فيمن شهد العقبة من األنصار، من بين بياضة فقال: عامر بن زريق، قاله أبو نعيم

  .لبيد
وزياد بن لبيد بياضي أيضاً إال أهنم فرقوا بينهما، وميكن أن يكونا : أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، وقال أبو موسى

زيد بن لبيد البياضي إال يف : والصحيح أنه زياد ومل يذكر أحد من أهل السري، فيمن شهد العقبة. أخوين، واهللا أعلم
أخرج أبو نعيم زيد بن هذه الرواية عن عروة، وهو إسناد كثري الوهم واملخالفة ملا يقوله غريه من أهل السري، وقد 

لبيد ترمجتني، ذكر يف إحدامها أنه عامل النيب صلى اهللا عليه وسلم على حضر موت، وال شك أنه غلط من الناسخ، 
  .ألنه آخر ترمجة فيمن امسه زيد، وبعده من امسه زياد، فيكون سهواً من الناسخ، واهللا أعلم

  .زيد بن لصيت

  .زيد بن لصيت القينقاعي
: حدثين عاصم بن عمر بن قتادة، قال: اسر بن أيب حبة بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قالأخربنا أبو ي



مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سار حىت إذا كان ببعض الطريق، يعين طريق تبوك، ضلت ناقته، فخرج 
صاري، وكان يف رحله زيد بن لصيت، أصحابه يف طلبها، وعند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمارة بن حزم األن

أليس يزعم حممد أنه نيب وخيربكم خري السماء، وهو ال يدري أين ناقته؟ فقال رسول اهللا : وكان منافقاً، فقال زيد
هذا حممد خيربكم أنه نيب، وخيربكم بأمر السماء، وهو : إن رجالً قال: " صلى اهللا عليه وسلم وعنده عمارة بن حزم

قته، وإين واهللا ال أعلم إال ما علمين اهللا، وقد دلين عليها، وهي يف الوادي، قد حبستها شجرة ال يدري أين نا
، فانطلقوا، فجاءوه هبا، ورجع عمارة إىل رحله، وأخربهم عما جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من " بزمامها 

، فأقبل عمارة على زيد جيأ يف عنقه، قال زيد ذلك قبل أن تأيت: خرب الرجل، فقال رجل ممن كان يف رحل عمارة
  .إن يف رحلي لداهية وما أدري، اخرج عين يا عدو اهللا، واهللا ال تصحبين: ويقول

  .ما زال مصراً حىت مات: فقال بعض الناس إن زيداً تاب، وقال بعضهم: قال ابن إسحاق
  .يعين بالنون يف أوله والباء يف آخره. نصيب: يقال فيه: قال ابن هشام

  .د بن مالكزي

  .س زيد بن مالك
أخربنا حممد بن عبد : أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا والدي وأخي أبو عيسى أمحد سنة سبع عشرة ومخسمائة قاال

أخربنا أبو حممد بن عبد اهللا بن : اجلبار الضيب، أخربنا حممد بن أمحد بن عبد الرمحن وأبو الفرج بن شهريار، قاال
نا جدي أبو موسى بن إبراهيم الفابزاين، أخربنا آدم بن أيب إياس العسقالين، أخربنا روح، حممد بن إبراهيم، أخرب

خرجت وأنا أريد املسجد، فإذا بزيد بن مالك، فوضع يده على : أخربنا أبان بن أيب عياش، عن أنس بن مالك قال
، فإن رسول اهللا صلى اهللا قارب اخلطا: منكيب، يتكئ على، فذهبت وأنا شاب أخطو خطا الشباب، فقال يل زيد

  " .من مشى إىل املسجد كان له بكل خطوة عشر حسنات : " عليه وسلم قال
  .كذا وقع هذا االسم يف كتاب ثواب األعمال آلدم من هذه الرواية

  .ورواه الناس عن ثابت، عن أنس، عن زيد بن ثابت، بدل زيد بن مالك وهو الصحيح
  .أخرجه أبو موسى

  .زيد بن مربع

  .زيد بن مربع بن قيظي األنصاري، من بين حارثة، يعد يف أهل احلجاز، حديثه عن يزيد بن سيبان د ع،
ومثله قال ابن معني، روى يزيد بن شيبان األزدي . أن اسم ابن مربع زيد: روى صاحل بن أمحد بن حنبل، عن أبيه

: أنا رسول اهللا إليكم، يقول: مام فقالأتانا ابن مربع األنصاري، وحنن بعرفة، يف مكان نباعده من موقف اإل: قال
  .كونوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث إبراهيم

  .عبد اهللا وعبد الرمحن، ومرارة، صحبة: له وألخوته
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .زيد بن املرس



  .دراًع س، زيد بن املرس األنصاري، قاله بعض الرواة عن عروة بن الزبري، يف تسمية من شهد ب
: أخربنا أبو غالب الكوشيدي ونوشروان قاال: وهم فيه بعض الرواة، أخربنا أبو موسى إذناً قال: قال أبو نعيم

أخربنا سليمان، هو الطرباين، أخربنا : وأخربنا أبو علي، اخربنا أبو نعيم، قاال: ح قال أبو موسى. أخربنا ابن ريذة
، عن أيب األسود، عن عروة، يف تسمية من شهد بدراً، من األنصار، مث حممد بن عمرو، حدثين أيب، أخربنا ابن هليعة

  .زيد بن املرس: من بين خدرة بن عوف بن احلارث
  .صوابه ابن املزين: أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، قال أبو نعيم

  .زيد بن املزين

زرج اخلزرجي، مث من بين ب ع س، زيد بن املزين بن قيس بن عدي بن أمية بن خدارة بن عوف بن احلارث بن اخل
  .احلارث

زيد بن املزين، وكذلك مساه عبد اهللا بن حممد بن عمارة : قال ابن شهاب، وحممد بن إسحاق، فيمن شهد بدراً
  .يزيد بن املزين، وكذلك قاله أبو سعيد السكري: األنصاري املعروف بابن القداح، ومساه الواقدي

، حني آخى بني املهاجرين واألنصار ملا قدم املهاجرون املدينة، وقد روى وآخى رسول اهللا بينه وبني مسطح بن أثاثة
زيد بن املرس آخره سني، وقد تقدم قبل هذه بالراء والسني، وهذه الترمجة بالزاي وآخره ياء : عن عروة بن الزبري

  .ونون
يم، يعين جدارة، وإمنا هو كذا ذكره باجل: أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى، وقال أبو موسى، عن أيب نعيم

  .خدرة وخدارة بطنان من األنصار، كالمها باخلاء
املذين بضم : ورأيت خبط األشريي املغريب، وهو من الفضالء، على حاشية االستيعاب ما هذه صورته خبط أيب عمر

مزين، يعين : ارقطينمزين بكسر امليم وختفيف الياء، وقد ضبطه الد: امليم وتشديد الياء، ويف أصل ظاهر من السرية
  .بضم امليم وفتح الزاي وتسكني الياء، ومثله قال ابن ماكوال

  .زيد بن معاوية

ذكر إسالمه يف حديث قرة بن دعموص، رواه عبد ربه بن . د ع، زيد بن معاوية النمريي، عم قرة بن دعموص
ملا جاء اإلسالم أرادت : ، قالخالد، عن أبيه، عن عائذ بن ربيعة بن قيس، عن عباد بن زيد، عن قرة بن دعموص

بنو منري أن تسلم، فانطلق زيد بن معاوية وابن أخيه قرة واحلجاج بن نبرية، حىت أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم، مث ذكر القصة بطوهلا

  .أخرجه هكذا ابن منده وأبو نعيم

  .زيد بن ملحان

شهد أحداً، وهو أخو أم : بن غنم بن عدي بن النجار زيد بن ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر
  .سليم

  .ذكره األشريي: قاله العدوي



  .زيد بن مهلهل

ب د ع، زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد رضا بن املختلس بن ثوب بن كنانة بن مالك بن نابل بن نبهان، 
  .يلوامسه سودان، بن عمرو بن الغوث الطائي النبهاين، املعروف بزيد اخل

وكان من املؤلفة قلوهبم، مث أسلم وحسن إسالمه، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد طيء سنة تسع، 
ما وصف يل أحد يف اجلاهلية فرأيته يف اإلسالم إال رأيته دون : " ومساه النيب صلى اهللا عليه وسلم زيد اخلري، وقال

مكنف وحريث، أسلما وصحبا النيب صلى : نف، وكان له ابنانوكان يكىن أبا مك. وأقطعه أرضني" . الصفة غريك 
  .اهللا عليه وسلم، وشهدا قتال الردة مع خالد بن الوليد

كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأقبل راكب حىت أناخ، : روى األعمش، عن أيب وائل، عن عبد اهللا قال
راحليت، وأسهرت ليلي، وأظمأت هناري، أسألك عن يا رسول اهللا، إين أتيتك من مسرية تسع، أنصبت : فقال

بل أنت زيد اخلري، فسل : " قال. أنا زيد اخليل: " ؟ قال" ما امسك : " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. خصلتني
 كيف: " فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أسألك عن عالمة اهللا فيمن يريد، وعالمته فيمن ال يريد: قال" . 

أصبحت أحب اخلري وأهله ومن يعمل به، فإن عملت به أثبت بثوابه، وإن فاتين منه شيء : ؟ فقال" أصبحت 
هذه عالمة اهللا فيمن يريد، وعالمته فيمن ال يريد، ولو أرادك : " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. حزنت عليه

  " .باألخرى هليأك هلا، مث ال يبايل اهللا يف أي واد هلكت 
كان زيد اخلليل شاعراً حمسناً، خطيباً لسناً، شجاعاً كرمياً، وكان بينه وبني كعب بن زهري مهاجاة، ألن كعباً اهتمه و

  .بأخذ فرس له
بل تويف آخر خالفة : وملا انصرف من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم أخذته احلمى، فلما وصل إىل أهله مات، وقيل

  .مر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقهعمر، وكان يف جاهليته قد أسر عا
  .أخرجه الثالثة

  .زيد بن وديعة

ب د ع، زيد بن وديعة بن عمرو بن قيس بن جزي بن عدي بن مالك بن سامل احلبلي بن غنم بن عوف بن اخلزرج 
  .األنصاري اخلزرجي

  .بدري، قتل يوم أحدإنه عقيب : إنه شهد بدراً وأحداً، وقال ابن الكليب: قال عروة، وابن شهاب، وابن إسحاق
  .أخرجه الثالثة

  .زيد بن وهب

أدرك اجلاهلية، وأسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهاجر إليه، فبلغته وفاته . ب د ع، زيد بن وهب اجلهين
  .يف الطريق، يكىن أبا سلمان، وهو معدود يف كبار التابعني، سكن الكوفة، وصحب علي بن أيب طالب

ج بن أيب الرجاء األصبهاين وأبو ياسر بن أيب حبة البغدادي، بإسناديهما إىل مسلم بن احلجاج، أخربنا أخربنا أبو الفر
عبد بن محيد، أخربنا عبد الرزاق بن مهام، أخربنا عبد امللك بن أيب سليمان، أخربنا سلمة بن كهيل، حدثين زيد بن 



أيها الناس، إين مسعت : ساروا إىل اخلوارج، فقال عليأنه كان يف اجليش الذين كانوا مع علي، الذين : وهب اجلهين
خيرج قوم من أميت يقرؤون القرآن، ليس قرآنكم إىل قرآهنم بشيء، وال : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .احلديث" . صالتكم إىل صالهتم بشيء 
  .ال وجه الستدراكهأخرجه الثالثة، وقد استدركه أبو موسى على ابن منده، وقد أخرجه ابن منده ف

  .زيد أبو يسار

زيد أبو يسار، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، نزل املدينة، روى حديثه بالل بن يسار بن زيد، عن ابيه، عن 
أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو وأتوب إليه، غفر له، : من قال: " أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: جده زيد

  .وقد تقدم يف ترمجة زيد بن بوىل" . من الزحف  وإن كان فر
وإمنا . أخرجه كذا أبو أمحد العسكري، وهو زيد بن بوىل، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو زيد أبو يسار

  .ذكرناه لئال يظن أنه غريمها

  .زيد بن يساف

  .موس بنت عمرو بن زيدشهد أحداً، وأمه الش. زيد بن يساف بن غزية بن عطية بن خنساء بن مبذول
  .ذكره األشريي عن العدوي

  .زييد

زييد، بعد الزاي ياءان مثناتان، هو ابن الصلت الكندي، ذكره الواقدي فيمن ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا 
وكان عدادهم يف بين مجح، فتحولوا إىل العباس بن عبد املطلب، روى عن أيب بكر وعمر : عليه وسلم، قال

  .وعثمان
  .رجه األشريي فيما استدركه على أيب عمر واحلمد هللا رب العاملنيأخ

  باب السني

  باب السني مع األلف

  .سابط بن أيب محيضة

سابط بن أيب محيضة بن عمرو بن وهب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحي، جيتمع هو وصفوان بن أمية بن خلف 
من أصيب مبصيبة : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول: بن وهب يف وهب، روى عنه ابنه عبد الرمحن قال

  " .فليذكر مصيبته يب، فإهنا أعظم املصائب 
  .وفيه نظر. هو عبد الرمحن بن عبد اهللا بن سابط، سابط جده: وكان حيىي بن معني يقول

  .سابق خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم



احد، خمرجه من أهل الكوفة، اختلف فيه على روى عنه حديث و. ب د ع، سابق خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم
كنا يف مسجد محص، فمر رجل : شعبة، فرواه عبد الرمحن بن مهدي، عن شعبة، عن أيب عقيل، عن أيب سالم قال

: حدثنا ما مسعت من النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: فأتيته، فقلت. هذا خدم النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقالوا
رضيت باهللا رباً وباإلسالم ديناً، ومبحمد نبياً، كان حقاً على اهللا أن : ن قال حني ميسي وحني يصبحم: " مسعته يقول

  " .يرضيه يوم القيامة 
واختلف أيضاً على مسعر، فرواه عبد العزيز بن أبان، عن مسعر، عن أيب عقيل، عن أيب سالم، عن سابق خادم 

وهو وهم، والصواب رواية أصحاب مسعر عن أيب عقيل سامل بن بالل : قالوا. النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدعاء
  .قاضي واسط، عن سابق بن ناجية، عن أيب سالم

أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا أسود بن عامر، اخربنا 
هذا : مر رجل يف مسجد محص فقالوا: عن أيب سالم، قالشعبة بن أيب عقيل قاضي واسط، عن سابق بن ناجية، 

قال رسول : حدثين حديثاً مسعته من رسول اهللا، فقال: فقمت إليه فقلت: خدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
رضيت باهللا رباً، : ما من عبد مسلم يقول حني يصبح وحني ميسي، ثالث مرات: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .احلديث مثله سواء" . ديناً، ومبحمد نبياً  وباإلسالم
  .ال يصح سابق يف الصحابة: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  .سارية بن أوىف

وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فعقد له النيب، فسار إىل بين مرة، فعرض عليهم اإلسالم، . س سارية بن أوىف
يف القتل أسلموا، وأسلم من حوهلم من قيس، فسار إىل النيب  فأبطؤوا عليه، فعرض عليهم السيف، فلما أسرف

  .صلى اهللا عليه وسلم يف ألف
  .الوليد بن زفر: أخرجه أبو موسى يف ترمجة

  .سارية بن زنيم

  .س سارية بن زنيم بن عمرو بن عبد اهللا بن جابر بن حممية بن عبد بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة
  .يا سارية، اجلبل: ناس حضراً، وهو الذي ناداه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهكان من أشد ال

أخربنا أبو رشيد عبد الكرمي بن أمحد بن منصور بن حممد بن : أخربنا أمحد بن عثمان بن أيب علي الزرزاري قال
نا أبو بكر أمحد بن حدثنا أبو مسعود سليمان بن إبراهيم بن حممد بن سليمان، أخرب: سعيد يف منزله بأصبهان قال

حدثنا عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم، أخربنا جعفر الصائغ، حدثنا حسني بن حممد : مرسي بن مردويه احلافظ، قال
أنه كان خيطب على منرب رسول : املروذي، أخربنا فرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، عن أبيه

. يا سارية، اجلبل اجلبل، من استرعى الذئب ظلم: فعرض له يف خطبته أن قال اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة،
ما شيء سنح لك : ليخرجن مما قال، فلما فرغ من صالته قال له علي: فالتفت الناس بعضهم إىل بعض، فقال علي

لك مين؟ يا سارية، اجلبل، اجلبل، من استرعى الذئب ظلم، وهل كان ذ: قولك: ومت هو؟ قال: يف خطبتك؟ قال
وقع يف خلدي أن املشركني هزموا إخواننا فركبوا أكتافهم، وأهنم ميرون جببل، فإن عدلوا إليه : قال. نعم: قال

فجاء البشري بالفتح بعد : قال. قاتلوه من وجدوا، وقد ظفروا، وإن جاوزوا هلكوا، فخرج مين ما تزعم أنك مسعته



يا سارية، اجلبل : ة، حني جاوزوا اجلبل، صوتاً يشبه صوت عمرشهر، فذكر أنه مسع يف ذلك اليوم، يف تلك الساع
  .فعدلنا إليه، ففتح اهللا علينا: اجلبل، قال

  .أخرجه أبو موسى

  .ساعدة بن حرام

  .روى عنه بشري بن يسار، ال تصح له صحبة، وحديثه يف كسب احلجام. ب د ع، ساعدة بن حرام بن حميصة
اعدة بن حرام بن حميصة حدثه أنه كان حمليصة بن مسعود عبد حجام، روى ابن إسحاق، عن بشري بن يسار أن س

  " .أنفقه على ناضحك : " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. أبو طيبة: يقال له
: ساعدة بن حميص، وآخره نون، وقاال: وقال ابن منده وأبو نعيم. هو عندي مرسل: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  .ومل خيرجا شيئاً. حابةذكره البخاري يف الص

  .ساعدة اهلذيل

كنا عند صنمنا سواع، وقد جلبنا إليه غنمنا : والد عبد اهللا، روى عنه ابنه عبد اهللا أنه قال. ب د ع، ساعدة اهلذيل
قد ذهب كيد اجلن، ورمينا : مائيت شاة، وقد أصاهبا جرب نطلب بركته، فسمعت منادياً من جوف الصنم ينادي

فصرفت وجه غنمي منحدراً إىل أهلي، فلقيت رجالً، فخربين بظهور رسول اهللا صلى : قال. ه أمحدبالشهب لنيب امس
  .اهللا عليه وسلم

  .يف صحبته نظر: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  .ساعدة بن هلواث

  .اس ساعدة، أو ساعد بن هلواث املازين، والد أمسر، له والبنه أمسر صحبة، وقد ذكرناه يف أمسر أمت من هذ
  .أخرجه أبو موسى

  .ساعدة

  .س ساعدة، غري منسوب، أقطعه النيب صلى اهللا عليه وسلم بئراً يف الفالة، ذكرناه يف ترمجة إياس بن قتادة
  .أخرجه أبو موسى

  .سالف بن عثمان

  .س سالف بن عثمان بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن عوف بن ثقيف الثقفي
: قدم وفد ثقيف على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسألوه أن يتركهم على دينهم، فقالملا : روى املدائين بإسناده قال

مث ذكر إسالمهم، فلما أسلم وفد ثقيف استعمل عليهم رسول اهللا من األحالف سالف " . يأىب اهللا عز وجل ذلك " 



  .نجاشيويل الطائف، وهو الذي مدحه ال: وذكره الكليب وقال. بن عمرو بن معتب على صدقة ثقيف
  .أخرجه أبو موسى

  .سامل موىل أيب حذيفة

  .سامل بن معقل، يكىن أبا عبد اهللا: وهو سامل بن عبيد بن ربيعة، قاله ابن منده، وقيل. ب د ع، سامل موىل أيب حذيفة
وهو موىل أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي العبشمي، كان من أهل فارس من 

ان من فضالء الصحابة واملوايل وكبارهم، وهو معدود يف املهاجرين، ألنه ملا أعتقه موالته ثبيتة إصطخر، وك
األنصارية، زوج أيب حذيفة، توىل أبا حذيفة، وتبناه أبو حذيفة، فلذلك عد من املهاجرين، وهو معدود يف بين عبيد 

ا ذكرناه، ويف العجم أيضاً ألنه منهم، ويعد يف من األنصار، لعتق موالته زوج أيب حذيفه له، وهو معدود يف قريش مل
  .، فذكروه منهم" خذوا القرآن من أربعة : " القراء لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عمر بن اخلطاب، : وكان قد هاجر إىل املدينة قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فكان يؤم املهاجرين باملدينة، فيهم
  .أخذاً للقرآنوغريه، ألنه كان أكثرهم 

أخربنا حيىي بن أسعد بن حيىي بن بوش إذناً، أخربنا أبو غالب بن البنا، أخربنا أبو احلسني بن األبنوسي، أخربنا 
إبراهيم بن حممد بن الفتح اجللي، أخربنا حممد بن سفيان بن موسى الصفار، أخربنا أبو عثمان سعيد بن رمحة بن 

ظلة بن أيب سفيان، عن ابن سابط أن عائشة احتبست على رسول اهللا صلى مسعت ابن املبارك، عن حن: نعيم، قال
فذكرت من حبس قراءته، فأخذ رداءه وخرج، . مسعت قارئاً يقرأ: ؟ قالت" ما حسبك : " اهللا عليه وسلم، فقال

  " .احلمد هللا الذي جعل يف أميت مثلك : " فإذا هو سامل موىل أيب حذيفة فقال
لو كان سامل حياً ما جعلتهما : اهللا عنه يكثر الثناء عليه، حىت قال ملا أوصى عند موته وكان عمر بن اخلطاب رضي

  .معناه أنه كان يصدر عن رأيه فيمن يوليه اخلالفة: قال أبو عمر. شورى
  .وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني معاذ بن ماعض

.  عليه وسلم زيد بن حارثة، فكان أبو حذيفة يرى أنه ابنهوكان أبو حذيفة قد تبناه كما تبىن رسول اهللا صلى اهللا
فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة، وهي من املهاجرات، وكانت من أفضل أيامى قريش، فلما أنزل اهللا 

إىل مواليه  رد كل أحد تبىن ابناً من أولئك إىل أبيه، فإن مل يعلم أبوه رد. ٥األحزاب " : ارعوهم آلبائهم : " تعاىل
فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو العامرية إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت ما أخربنا به أبو الفرج حيىي 

حدثنا : بن حممود بن سعد، وأبو ياسر عبد الوهاب بن هبة اهللا بن أيب حبة بإسنادمها إىل مسلم بن احلجاج قال
اً، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن أيب ملكية، عن القاسم إسحاق بن إبراهيم، وحممد بن أيب عمر مجيع

أن ساملاً موىل أيب حذيفة كان مع أيب حذيفة، وأهله يف بيتهم، فأتت يعين : هو ابن حممد بن أيب بكر، عن عائشة
وإنه يدخل علينا، إن ساملاً بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، : سهلة بنت سهيل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
أرضعيه حترمي عليه ويذهب : " فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم. وإين أظن أن يف نفس أيب حذيفة من ذلك شيئاً

فأخذت بذلك عائشة، . إين أرضعته فذهب الذي يف نفس أيب حذيفة: فرجعت إليه فقالت" . ما يف نفس أيب حذيفة 
  .وسلموأىب سائر أزواج النيب صلى اهللا عليه 

  .وشهد سامل بدراً، وأحداً، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقتل يوم اليمامة شهيداً



أخربنا حيىي بن أسعد بن بوش، أخربنا أبو غالب بن البنا، أخربنا أبو احلسني بن األبنوسي، أخربنا إبراهيم بن حممد 
بن موسى، أخربنا أبو عثمان، عن ابن املبارك، عن إبراهيم بن حنظلة، عن  بن الفتح اجللي، أخربنا حممد بن سفيان

خنشى من نفسك شيئاً : أبيه، أن ساملاً موىل أيب حذيفة قيل له يومئذ، يعين يوم اليمامة يف اللواء أن حيفظه، وقال غريه
يساره، فقطعت يساره فاعتنق فقطعت ميينه فأخذ اللواء ب. بئس حامل القرآن أنا إذاً: فنويل اللواء غريك، فقال

آل " : وكأين من نيب قاتل معه ربيون كثري " ، ١٤٤آل عمران " : وما حممد إال رسول : " اللواء، وهو يقول
. قتل: فما فعل فالن؟ لرجل مساه، قيل: قال. قتل: ما فعل أبو حذيفة؟ قيل: ، فلما صرع قال ألصحابه١٤٦عمران 
  .فأضجعوين بينهما: قال

إمنا أعتقه سائبة، فجعل عمر مرياثه يف بيت : أرسل عمر مبرياثه إىل معتقته ثبيتة بنت يعار، فلم تقبله، وقالتوملا قتل 
  .املال

  .وروى عنه ثابت بن قيس بن مشاس، وعبد اهللا بن عمرو، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص
  .بن عبيد، وهو وهم فاحشسامل : قال بعض املتأخرين، يعين ابن منده: أخرجه الثالثة، وقال أبو نعيم

أظنه صحف عتبة بعبيد، أو أنه رأى يف نسب معتقته ثبيتة عبيداً فظنه نسباً له، فإهنا ثبيتة بنت يعار بن زيد بن : قلت
  .عبيد بن زيد بن مالك واهللا أعلم

  .سامل بن حرملة

  . عليه وسلموفد على النيب صلى اهللا. ب د ع، سامل بن حرملة بن زهري بن عبد اهللا بن حشر العدوي
روى سليمان بن عبد العزيز بن عتبة بن سامل بن حرملة العدوي عن أبيه عبد العزيز، عن أبيه أن أباه سامل بن حرملة 

وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فيمن وفد غليه، وهو غالم، وله ذؤابة، وقد قارب البلوغ، فتطهر من فضل 
  .مت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه ودعا لهطهور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،فش

حشر، باحلاء : أخرجه الثالثة، والذي رأيته يف نسخ كتايب ابن منده وأيب نعيم خنيس والذي ضبطه األمري أبو نصر
هو حرملة بن زهري بن عبد اهللا بن حشر العدوي، له صحبة، روى حديثاً : املهملة املفتوحة، وبالشني املعجمة، فقال

  .حداً، قاله عبد الغين بن سعيدوا
  .هو من عدي الرباب: وقال أبو أمحد العسكري

  .سامل موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

روى عمر بن هارون، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن سامل . ع س، سامل موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
صلى اهللا عليه وسلم كن جيعلن رؤوسهن أربع قرون، فإذا  موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أزواج النيب

  .اغتسلن مجعنهن على أوساط رؤوسهن
  .سلمى بدل سامل: ورواه خارجة بن مصعب، عن جعفر فقال

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .سامل بن أيب سامل أبو شداد



لى اهللا عليه وسلم ونزل محص ومات شهد وفاة رسول اهللا ص. ب د ع، سامل بن أيب سامل أبو شداد العبسي احلمصي
  .هبا

  .روى معن بن عيسى، عن معاوية بن صاحل، عن أيب شداد أنه شهد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالث

  .سامل بن أيب سامل، أبو هند

اهللا صلى حجمت رسول : روى عنه أنه قال. اسم أيب هند سنان: ب د ع، سامل بن أيب سامل أبو هند احلجام، وقيل
وحيك يا سامل، أما علمت أن الدم : " يا رسول اهللا، شربته فقال: اهللا عليه وسلم، وشربت الدم من احملجمة، وقلت

  " .حرام؟ ال تعد 
  .أخرجه الثالثة

  .سامل بن عبيد

  .ب د ع، سامل بن عبيد األشجعي، من أهل الصفة، سكن الكوفة
  .بن عرفطة روى عنه هالل بن يساف، ونبيط بن شريط، وخالد

أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده، عن يونس بن بكري، عن سلمة بن نبيط، عن أبيه نبيط بن شريط األشجعي، 
ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قام عمر بسيفه خمترطه، : عن سامل بن عبيد، وكان من أصحاب الصفة، قال

: فقيل يل: قال سامل.  صلى اهللا عليه وسلم مات إال ضربته بسيفي هذاإن رسول اهللا: واهللا ال أمسع أحداً يقول: فقال
لعل : اذهب إىل صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فادعه، فذهبت فوجدت أبا بكر، فأجهشت أبكي، فقال

فاقبل  ال أمسح أحداً يذكر وفاته إال ضربته بسيفي،: إن عمر ليقول: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويف؟ فقلت
يا صاحب : فقالوا" إنك ميت وإهنم ميتون : " ميشي حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأكب عليه، مث قرأ

  .نعم، فعلموا أنه كما قال: رسول اهللا، تويف رسول اهللا؟ قال
ة، أخربنا جرير، حدثنا عثمان بن أيب شيب: أخربنا عبد الوهاب بن علي الصويف بإسناده إىل أيب داود بن األشعث قال

إذا عطس أحدكم : " عن منصور، عن هالل بن يساف، عن سامل بن عبيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  " .يغفر اهللا يل ولكم : ولريد عليهم. يرمحك اهللا: فليحمد اهللا، عز وجل، وليقل من عنده
  .وقد روى عن هالل، عن رجل، عن سامل

  .أخرجه الثالثة

  .سامل العدوي

خمرج حديثه عن ولده، وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو : أخرجه أبو عمر، قال. ب سامل العدزوي
وال أحسبه : شاب، فشمت عليه، ودعا له، وتطهر سامل بفضل وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال أبو عمر

  .من عدي قريش



قدم ذكره، وهو من عدي بن عبد مناة بن أد، وهو عدي هذا سامل العدوي، هو سامل بن حرملة الذي ت: قلت
سامل بن حرملة بن زهري بن عبد اهللا بن خنبش بن عدي بن مالك بن متيم : الرباب، وذكره أبو علي بن السكن فقال

  .بن الدؤل بن حسل بن عدي بن عبد مناة بن أد بن طاخبة، كذا قال
حشر : والشني املعجمة، وقال ابن ماكوال، وعبد الغين والدارقطينباخلاء املعجمة، والنون، والباء املوحدة، : خنبش

  .باحلاء املهملة املفتوحة، والشني الساكنة املعجمة، والراء، واهللا أعلم

  .سامل بن عمرو

ال أجد : " الذين استحملوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: روى جممع بن جارية قال. س سامل بن عمرو العمري
علبة بن زيد احلارثي وعمرو بن غنم الساعدي، : سبعة نفر" يه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ما أمحلكم عل

  .وعمرو بن هرمي الواقفي، وابن ليلى املزين، وسامل بن عمرو العمري، وسلمة بن صخر الزرقي، وعبد اهللا بن كعب
  .بعد هذا، إن شاء اهللا تعاىل سامل بن عمري، ويذكر: أخرجه أبو موسى، وقد أخرجه ابن منده، إال أنه قال

  .سامل بن عمري

ب د ع، سامل بن عمري بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف، وهو ابن عم 
  .سامل بن عمري بن كلفة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف األنصاري العويف العمري: خوات بن جبري، وقيل يف نسبه

وأحداً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتويف يف خالفة معاوية، وهو شهد العقبة، وبدراً 
  .احدالبكائني

ال أجد ما : وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: " روى عطاء والضحاك، عن ابن عباس يف قوله، عز وجل
مهم سامل بن عمري، أحد بين عمر بن : ل، قا٩٢التوبة " : امحلكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً 
  .عوف، وثعلبة بن زيد، أحد بين حارثة يف آخرين

  .أخرجه الثالثة، وقد تقدم إخراج أيب موسى له يف الترمجة اليت قبل هذه، وهو هو

  .سامل بن وابصة

  .دجمهول، وذكره الطربي فيمن روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من بين أس. د ع، سامل بن وابصة

مسعت : روى بقية، عن مبشر بن عبيد، عن احلجاج بن أرطأة، عن الفضيل بن عمرو، عن سامل بن وابصة قال
  .إن شر هذه الباع األثعل، يعين الثعلب: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .وقد رواه حممد بن شعيب، عن مبشر، عن سامل، عن وابصة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ن منده، وأبو نعيمأخرجه اب

  .السائب بن األقرع



ب د ع، السائب بن األقرع بن عوف بن جابر بن سفيان بن عبد ياليل بن سامل بن مالك بن حطيط بن جشم بن 
  .ثقيف الثقفي، وأمه مليكة

  .ادخل السائب مع أمه على النيب صلى اهللا عليه وسلم فمسح برأسه، ودعا له، وويل أصبهان، ومات هبا، وعقبه هب
وشهد فتح هناوند مع النعمان بن مقرن، وكان عمر بن اخلطاب بعثه بكتابه إىل النعمان، مث استعمله عمر على 

  .املدائن
عثمان : هو ابن عم عثمان بن أيب العاص، وقد ذكرا نسب عثمان فقاال: أخرجه الثالثة، وقال ابن منده، وأبو نعيم

عبد دمهان بن عبد اهللا بن مهام بن أبان بن يسار بن مالك بن : بن أيب العاص بن بشر بن عبيد بن دمهان، وقيل
حطيط فليس بابن عم له دنيا، وإمنا مها من بطن واحد من ثقيف، جيتمعان يف مالك بن حطيط، جيتمعان يف األب 

  .الثامن، فلو مل يريدا ابن عمر دنيا مل يكن لتخصيصه بالذكر فائدة

  .السائب بن احلارث بن صبرية

لسائب بن احلارث بن صبرية بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي ب د ع، ا
السهمي، واحلارث هو أبو وداعة، كان مع الكفار يوم بدر، فأسره أبو مرثد الغنوي فقال النيب صلى اهللا عليه 

آالف، وهو أسري فدي من بدر، وقاله  فخرج املطلب ابنه، ففاداه بأربعة" . متسكوا به فإن له ابناً كيساً : " وسلم
  .ابن منده

الشسائب، وصوابه املطلب، وأما أبو عمر فذكر السائب بن أيب وداعة، : ذكره بعض املتأخرين فقال: وقال أبو نعيم
  .قاله أبو عمر عن البخاري. تويف سنة سبع ومخسني، وتصدق بداريه: هو أخو املطلب، وقال هو، وابن منده: وقال

  .ثالثةأخرجه ال
إن أراد أبو نعيم يف الرد على ابن منده أن األسري املطلب، فكالمها غري صحيح، وإمنا الذي أسر هو أبو : قلت

إنه قدم : وقد قال ابن منده وأبو نعيم يف املطلب ابن أيب وداعة. وداعة، والذي افتداه هو املطلب، قاله الزبري وغريه
على أنفسهما، وإن أراد أن تالسائب مل يكن صحابياً، وإمنا كان املطلب،  يف فداء أبيه يوم بدر، فكفى بقوهلما رداً

فقد وافق ابن منده مجاعة منهم البخاري وأبو عمر، وغريمها، جعلوه صحابياً، وقد قال الزبري بن بكار، وإليه انتهت 
ليه وسلم مبكة، وأمه خناس والسائب بن أيب وداعة، زعموا أنه كان شريكاً للنيب صلى اهللا ع: املعرفة بأنساب قريش

  .من بين أسعد بن مشنوء بن عبد من خزاعة
  .بضم السني، وفتح العني، واهللا أعلم: سعيد

  .السائب بن احلارث بن قيس

ب د ع، السائب بن احلارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي، قتل يوم الطائف شهيداً، قاله 
  .ابن إسحاق، وكان من مهاجرة احلبشة

خرج السائب يوم الطائف، وقتل بعد ذلك يوم فحل باألردن من أرض الشام شهيداً وكانت فحل : وقال أبو عمر
كانت سنة أربع عشرة وقد انقرض بنو احلارث بن : يف ذي القعدة سنة ثالث عشرة أول خالفة عمر، وقال الكليب

  .قيس بن عدي
  .من أرض الشام، بكسر الفاء: فحل



  .شالسائب بن أيب حبي

ب د ع، السائب بن أيب حبيش بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة القرشي األسدي، 
  .أخو فاطمة بنت أيب حبيش، وهو معدود يف أهل املدينة
ذاك رجل ال أعلم فيه عيباً، وما أحد بعد رسول اهللا صلى اهللا : وهو الذي قال فيه عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه

سلم إال وأنا أقدر أن أعيبه، وروى أن عمر قال هذا يف عبد اهللا بن السائب هذا، وكان شريفاً أيضاً وسيطاً، عليه و
  .واألصح أنه قاله، يف السائب

  .سلمان بن يسار: روى عن السائب
  .أخرجه الثالثة

  .السائب بن حزن

ي املخزومي، عم سعيد بن ب السائب بن حزن بن أيب وهب بن عمروب بن عايذ بن عمران بن خمزوم القرش
  .املسيب

املسيب، وعبد الرمحن، والسائب، وأبو معبد بنو حزن بن : أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال مصعب الزبريي
ومل يرو عن أحد : أم احلارث بنت شعبة بن أيب قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل، قال: أيب وهب، وأمهم

  .أخرجه أبو عمر .منهم إال عن املسيب بن حزن
  .بالباء حتتها نقطتان: عايذ

  .السائب بن خباب

أبو عبد الرمحن، صاحب املقصورة، موىل فاطمة بنت عتبة بن ربيعة : وقيل. ب د ع، السائب بن خباب أبو مسلم
  .بن عبد مشس

  " .ال وضوء إال من صوت أو ريح : " روى عنه حديث واحد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .حممد بن عمرو بن عطاء، وإسحاق بن سامل، وابنه مسلم بن السائب روى عنه

  .تويف سنة سبع وسبعني، وهو ابن اثنتني وتسعني سنة
  .أخرجه الثالثة

  .السائب بن خالد اجلهين

  .ب د ع، السائب بن خالد اجلهين، أبو سهلة
من : "  صلى اهللا عليه وسلمروى عنه عطاء بن يسار وصاحل بن حيوان، فأما حديث عطاء فهو مرفوع عن النيب

  .وحديث صاحل، عنه، يف اإلمام الذي بصق يف القبلة هذا مجيع ما أخرجه أبو عمر" أخاف أهل املدينة 
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم : السائب بن خالد اجلهين، والد خالد، روى عنه ابنه خالد أنه قال: وقال أبو نعيم

ومثله قال ابن منده، ورويا أيضاً، عنه، أن النيب صلى اهللا " . ح بثالثة أحجار إذا دخل أحدكم اخلالء فليمس: " قال



  .عليه وسلم كان إذا دعا رفع راحتيه إىل وجهه
  .أخرجا هذا احلديث يف هذه الترمجة، وأخرجه أبو عمر يف ترمجة السائب أيب خالد اجلهين، جعله ترمجة ثالثة

، عن سليمان بن األشعث، حدثنا أمحد بن صاحل، أخربنا عبد اهللا بن أخربنا أبو أمحد بن علي بن سكينة بإسناده
وهب، أخربين عمرو، عن بكر بن سوادة اجلذامي، عن صاحل بن حيوان، عن أيب سهلة السائب بن خالد، قال 

سلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن رجالً أم قوماً فبصق يف القبلة، ورسول اهللا صلى اهللا عليه و: أمحد
فأراد بعد ذلك أن يصلي هلم، فمنعوه بقول رسول اهللا صلى " . ال يصل لكم : " ينظر، فقال رسول اهللا حني فرغ

إنك آذيت اهللا، : " نعم، وحسبت أنه قال: اهللا عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  " .ورسوله 
  .فيمن امسه صاحل.  باب احلاءباحلاء املهملة، كذلك ذكره البخاري يف: حيوان

  .ويرد الكالم عليه يف ترمجة السائب بن خالد بن سويد: أخرجه الثالثة

  .السائب بن خالد األنصاري

ب د ع، السائب بن خالد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس بن مالك األغر بن ثعلبة بن 
ي اخلزرجي، أبو سهلة، قاله ابن منده وأبو نعيم، ومها كنياه، كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج األنصار

السائب بن : وجعل أبو عمر هذه للسائب بن خالد اجلهين املقدم ذكره، وهلذا السائب أيضاً، وقال يف هذه الترمجة
 خالد بن سويد األنصاري اخلزرجي، من بين كعب بن اخلزرج، أبو سهلة، فقد اتفقوا على أنه من بين كعب بن

اخلزرج، وهذا كعب ليس والد ساعدة القبيلة املشهورة اليت منها سعد بن عبادة، وإمنا هو كعب بن اخلزرج بن 
روى عنه ابنه . احلارث بن اخلزرج املذكور يف هذا النسب، فساعدة واخلزرج أبو هذا كعب ابنا عم، واهللا أعلم

  .خالد
: نا أبو القاسم الكروخي بإسناده إىل أيب عيسى الترمذي قالأخرب: أخربنا إمساعيل لن عبيد اهللا، وغري واحد، قالوا

حدثنا أمحد بن منيع، أخربنا سفيان بن عيينة عن عبد اهللا بن أيب بكر، عن عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن، عن 
آمر أصحايب أن  أتاين جربيل عليه السالم فأمرين أن: " خالد بن السئب، عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .يرفعوا أصواهتم باإلهالل والتلبية 
أخرجه ها هنا الثالثة، وروى ابن منده وأبو نعيم بأسناديهما احلديث الذي أخربنا به أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده 

عن حدثين أيب، أخربنا حيىي بن سعيد، عن مسلم بن أيب مرمي، عن عطاء بن يسار، : إىل عبد اهللا بن أمحد، قال
من أخاف أهل املدينة أخافه اهللا وعليه لعنة اهللا، : " السائب بن خالد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل منه صرف وال عدل 
ن وهذا احلديث أخرجه أبو عمر يف السائب بن خالد اجلهين املذكور قبل هذه الترمجة، وقد اختلف فيه، فمنهم م
رواه عن السائب، ومنهم من رواه عن زيد بن خالد، والصحيح ما رواه مالك وابن عيينة وابن جريج ومعمر، 

رووه عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن 
  .هشام، عن خالد بن السائب، عن أبيه السائب بن خالد

إن السائب بن خالد شهد بدراً، وهذا عندي فيه نظر، واستعمله : عن أيب عبيد القاسم بن سالم: نعيم قال أبو



  .معاوية على اليمن، قاله ابن الكليب
  .إنه تويف سنة إحدى وتسعني: قال ابن منده وأبو نعيم، عن الواقدي

  .أخرجه الثالثة

  .السائب والد خالد

ابنه خالد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف االستنجاء بثالثة أحجار، رواه  روى عنه. ب السائب والد خالد اجلهين
  .الزهري وقتادة، عن خالد، عن أبيه السائب

  .أخرجه أبو عمر
قد جعل أبو عمر السائب بن خالد، والسائب أبا خالد، ثالث تراجم، وجعلهم ابن منده وأبو نعيم ترمجتني، : قلت

د األنصاري، والثانية السائب بن خالد أبو خالد اجلهين، ووافقهما أبو عمر، إحدامها السائب بن خالد بن سوي
  .وزاد السائب أبو خالد

أما احلديث األول الذي رواه أبو عمر يف هذه الترمجة وحديث االستنجاء، فقد أخرجاه يف السائب بن خالد 
وأن هذا السائب والد خالد هو السائب بن اجلهين، فليحقق، إن شاء اهللا تعاىل، والذي يغلب على ظين أهنما اثنان، 

خالد اجلهين، وله ابن امسه خالد، روى عنه، إمنا اشتبه على أيب عمر، حيث مل يذكر يف السائب خالد اجلهين رواية 
ابن هعنه، إمنا ذكر رواية عطاء، وصاحل، فلما رأى رواية خالد عن أبيه السائب ظنه غري األول، واهللا أعلم، ومما 

  .ن أهنما واحد احتاد اسم االبن الراوي والقبيلةيقوي الظ
أبا سهلة، وأما أبو نعيم وابن منده فجعالمها كنية : وقد كىن أبو عمر السائب بن خالد اجلهين، والسائب األنصاري

  .األنصاري
  .أحدمها أبو سهلة، والثاين اجلهين، مثل ابن منده، وأيب نعيم: وجعلهما البخاري اثنني

حديث السائب بن خالد أبو سهلة، وروى له حديث رفع الصوت : بن حنبل يف مسنده فقالوقد ترجم أمحد 
عن عطاء عن السائب بن خالد، أخي بين احلارث بن اخلزرج، : باإلهالل، وحديث من أخاف أهل املدينة، وقال فيه

  .رمجتني، واهللا أعلمفقد جعلهما واحداً، ألنه أخرج عنه احلديثني اللذين أخرجهما ابن منده وأبو نعيم يف ت

  .السائب بن أيب السائب

ب د ع، السائب بن أيب السائب، واسم أيب السائب صيفي بن عائذ بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي 
  .اسم أبيه منيلة، قاله ابن منده وأبو نعيم: املخزومي، وقيل

من كان شريك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان شريك النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل املبعث مبكة، وقد اختلف في
  .قيس بن السائب، وقيل غريهم: فقيل هذا، وقيل إن أباه كان شريك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقيل
إن السائب قتل يوم بدر كافراً ونقض الزبري : وقد اختلف يف إسالم السائب، فقال ابن إسحاق، والزبري بن بكار

حج فطاف بالبيت، ومعه جنده، فزمحوا السائب بن صيفي، فسقط، فوقف عليه  على نفسه بأن روى أن معاوية
ما هذا يا معاوية تصرعوننا حول البيت، أما واهللا : ارفعوا الشيخ، فلما قام، قال: معاوية، وهو يومئذ خليفة، فقال

 بن السائب، وهذا ليتك فعلت، فجاءت مبثل أيب السائب، يعين عبد اهللا: لقد أردت أن أتزوج أمك، فقال معاوية



  .يدل على إسالمه
ذكر عبيد بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس أن السائب بن أيب السائب، ممن هاجر : وقال ابن هشام

  .مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأعطاه من غنائم حنني
  .والسائب بن أيب السائب من املؤلفة قلوهبم، وممن حسن إسالمه منهم

السائب بن أيب السائب : مسلم بن احلجاج أن له ولولده صحبة من النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال وذكر
  .املخزومي، وعبد اهللا بن السائب، ومثله قال ابن املديين

نعم : " السائب بن أيب السائب، وهو الذي جاء فيه احلديث، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال ابن شهاب
  .، قاله أبو عمر" ال يشاري وال مياري  الشريك، كان

أتيت رسول اهللا صلى اهللا : وهو موىل جماهد بن حرب من فوق، وروى جماهد، عن فائد السائب، عن السائب قال
: ، قلت" أنا أعلمكم به : " عليه وسلم فجعلوا يثنون علي، ويذكرونين، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ت شرك فنعم الشريك، ال تداري وال متاريصدقت بأيب أنت وأمي، كن
  .وروى إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن جماهد، عن السائب بن عبد اهللا، وكان شريك النيب

  .أخرجه الثالثة
صالة القاعد على النصف من : " أما السائب بن منيلة فرجل غري هذا، له حديث واحد: قال بعض العلماء: قلت

منيلة، وال يبعد أن يكون واحداً، فإن ابن منده : وال نعلم أحداً من املتقدمني ذكر يف اسم أبيه :قال" . صالة القائم 
وأبا نعيم رويا عن أيب اجلواب، عن عمار بن رزيق، عن ابن أيب ليلى، عن عبد الكرمي، عن جماهد، عن السائب بن 

  .أعلم منيلة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذكراه يف هذه الترمجة، واهللا

  .السائب بن سويد

ما من : " روى عنه حممد بن كعب القرظي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. ب د ع، السائب بن سويد، مدين
  " .شيء يصيب من زرع أحدكم من العوايف إال أن اهللا عز وجل، يكتب له به أجراً 

  .أخرجه الثالثة

  .السائب بن عبد اهللا

  .س السائب بن عبد اهللا
حدثين أيب، أخربنا : ا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قالأخربن

جيء يب : أسود بن عامر، أخربنا إسرائيل، عن إبراهيم، يعين ابن مهاجر، عن جماهد، عن السائب بن عبد اهللا قال
فقال هلم رسول اهللا : بن عفان، فجعلوا يثنون علي، قالإىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة، جاء يب عثمان 

نعم يا رسول اهللا، نعم الصاحب : قلت: ، قال" ال تعلموين به، قد كان صاحيب يف اجلاهلية : " صلى اهللا عليه وسلم
يا سائب، انظر أخالقك اليت كنت تصنعها يف اجلاهلية فاصنعها يف اإلسالم، أقر الضيف، : " فقال: كنت، قال

  " .كرم اليتيم، وأحسن إىل جارك وا
: وروى الفضل بن دكني، عن سفيان، عن ابن جريج، عن حيىي بن عبيد، عن أبيه، عن السائب بن عبد اهللا قال

ربنا آتنا يف الدنيا حسنةً ويف : " رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الركن اليماين، واحلجر األسود يقول



  .٢٠١البقرة " : لنار اآلخرة حسنةً وقنا عذاب ا
عبد اهللا بن : كذا رواه غري واحد عن الفضل بن دكني، ورواه احلسني بن حفص، وحممد بن كثري، عن سفيان، فقاال

  .السائب
عن ابن جريج، عن . ورواه أبو عاصم، وعبد الرزاق، وهشام بن يوسف، وأمية بن شبل، وحممد بن ثور الصنعانيون

  .ن السائب، وهو الصوابحيىي بن عبيد، عن عبد اهللا ب
  .أخرجه أبو موسى

قد استدرك أبو موسى هذا على ابن منده، وقد خرج ابن منده يف ترمجة السائب بن أيب السائب حديث : قلت
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فجعلوا يثنون : إبراهيم بن املهاجر، عن جماه ، وروى أيضاً حديث جماهد أنه قال

  .فاً فيه، واهللا أعلمعلي، وجعل مجيعه اختال

  .السائب بن عبد الرمحن

روى حممود بن آدم، عن الفضل بن موسى، عن جعيد بن عبد الرمحن، عن السائب . د ع، السائب بن عبد الرمحن
  .بن عبد الرمحن أن خالته ذهبت به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فدعا له، فبلغ أربعاً وتسعني سنة

وهم فيه بعض النقلة، : ذكره املتأخرين، وأعاد كالم ابن منده، وقال: وقال أبو نعيم. عيمأخرجه ابن منده، وأبو ن
  .وهو السائب بن يزيد، ويرد ذكره، غن شاء اهللا تعاىل

  .السائب بنت عبيد

س السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف، أبو شافع، جد الشافعي ،وامه الشفاء بنت 
  .ن نضلة بن هاشم بن عبد مناف، وكان السائب يشبه النيب صلى اهللا عليه وسلماألرقم ب

أسلم السائب، : روى اخلطيب أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت البغدادي، عن القاضي أيب الطيب الطربي أنه قال
لو : فقيل له يعين ابن عبيد جد الشافعي، يوم بدر، وإمنا كان صاحب راية بين هاشم، وأسر وفدى نفسه، وأسلم،

  .أسلمت قبل أن تفدى نفسك، فقال ما كنت أحرم املؤمنني طعماً هلم
  .أخرجه أبو موسى

  .السائب بن عثمان

  .ب د ع السائب بن عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح
جرة الثانية، وذكره أسلم أول اإلسالم وهاجر مع أبيه وعمه قدامة، وعبد اهللا، إىل أرض احلبشة اهل:قال ابن إسحاق

فيمن شهد بدراً ومجيع املشاهد، وقتل السائب يوم اليمامة شهيداً وهو ابن بضع وثالثني سنة، ذكره موسى بن 
  .عقبة، وأبو معشر، والواقدي يف البدريني، وخالفهم ابن الكليب

  .أخرجه الثالثة

  .السائب بن عمري



بن سعد، عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف أنه أخربه د ع، السائب بن عمري األزدي، قال إمساعيل بن حممد 
ميكث املهاجر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: السائب بن يزيد بن أخت منر، عن العالء بن احلضرمي قال

وأمر رسول اهللا السائب بن عمري القاري إن مات سعد بن خولة : قال ابن إمساعيل" . بعد قضاء نسكه ثالث ليال 
  .قد حضره الناس: رب مبكة، وأراد بنو عبد اهللا ابن عمر أن خيرجوه من مكة فمنعهم عبد اهللا بن خالد، وقالفال يق

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم، وأخرجا احلديث املذكور، عن السائب بن أخت منر، عن العالء

  .السائب بن العوام

قصي القرشي األسدي أخو الزبري بن العوام، أمه ب د ع، السائب بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
واالول . أمه هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشية الزهرية: صفية عمة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقيل

  .أصح
  :الرجز: وقالت صفية للسائب، وكان يؤذيها

  .لكن أبو الطاهر زبار أمر... يسبين السائب من خلف اجلدر 
  .أبا الطاهر: تكين الزبري وكانت صفية

شهد أحداً، واخلندق،واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقتل يوم اليمامة شهيداً، قاله ابن منده 
السائب بن : عن ابن إسحاق، واستشهد من املسلمني يوم اليمامة، من بين عبد الدار، من بين أسد بن عبد العزى

  .العوام بن خويلد، رجل
  .جه الثالثةأخر
السائب بن العوام، : قول ابن منده عن ابن إسحاق فيمن قتل من املسلمني، من بين عبد الدار، من بين أسد: قلت

السائب، وهو الصواب، : وهم، وإمنا الذي روى عن ابن إسحاق أنه شهد أحداً من بين أسد عبد العزى بن قصي
أوس، حليف هلم، وقد سقط من النسخة بعد عبد الدار اسم  يزيد بن: وإمنا استشهد باليمامة من بين عبد الدار

السائب بن العوام، فظن أن السائب من بين عبد الدار، والذي رويناه : ومن بين أسد: املقتول، وذكر بين أسد فقال
 واستشهد من بين عبد: قال. من كتاب ابن إسحاق رواية يونس بن بكري، عنه، ورواية سلمة بن الفضل، عنه، أيضاً

يزيد بن أوس حليف هلم، رجل، ومن بين أسد بن عبد العزى، السائب بن العوام، رجل، فبان هبذا أن : الدار
  .وليس للسائب عقب. النسخة اليت نقل منها سقط شيء

  .السائب الغفاري

 صلى أتى يب رسول اهللا: مسعت رجالً من بين غفار يقول: روى ابن هليعة، عن أيب قبيل قال. د ع، السائب الغفاري
السائب، : ؟ قلت" ما امسك : " اهللا عليه وسلم، وعلي متيمة، فقطعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده، وقال

  " .بل امسك عبد اهللا : " قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .السائب موىل غيالن



  .روى عنه ابنه نافع. د ع، السائب موىل غيالن بن سلمة الثقفي
عن يزيد بن أيب حبيب، عن نافع بن السائب أن أباه كان عبداً لغيالن بن سلمة، وأنه أسلم، حدث ابن هليعة، 

  .فأعتقه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما أسلم غيالن رد رسول اهللا عليه والءه
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .السائب بن أيب لبابة

عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد ذكرنا أباه، ولد على . ب د ع، السائب بن أيب لبابة بن عبد املنذر
  .واالختالف يف امسه
أبا عبد الرمحن، وروايته : ولد السائب بن أيب لبابة بن عبد املنذر يف عهد رسول اهللا، يكىن: قال إبراهيم بن املنذر

  .ملا ولد السائب بن أيب لبابة أيت به النيب: عن عمر، رضي اهللا عنه، قال سهل بن سعد
جئت رسول اهللا : ملا تاب اهللا على أيب لبابة قال: روى الزهري، عن حسني بن السائب بن أيب لبابة، عن أبيه قال

يا رسول اهللا، إين أهجر دار قومي اليت أصبت فيها الذنب، وأخنلع من مايل كله صدقة، : صلى اهللا عليه وسلم فقلت
  .بالثلث فتصدقت" . يا أبا لبابة، جيزي عنك الثلث : " فقال

  .أخرجه الثالثة

  .السائب بن مظعون

  .ب السائب بن مظعون بن حبيب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحي، أخو عثمان بن مظعون ألبيه وأمه
كان من املهاجرين األولني إىل أرض احلبشة، وشهد بدراً، ومل يذكره موسى بن عقبة يف البدريني، وذكره هشام بن 

  .ن األولني والبدريني مع أخيه عثمان، وليس له، وال ألخيه عثمان عقبالكليب وغريه من املهاجري
  .أخرجه أبو عمر

  .السائب بن منيلة

  .مذكور يف الصحابة. ب السائب بن منيلة
  .روى عنه جماهد

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى عمار بن رزيق، عن حممد بن عبد الكرمي، عن جماهد، عن السائب بن منيلة قال
  " .صالة القاعد على النصف من صالة القائم : " وسلم

  .ال أعرفه بغري هذا، وأخشى أن يكون حديثه مرسالً: أخرجه أبو عمر، وقال

أظن أن هذا السائب هو ابن أيب السائب املخزومي الذي ذكرناه قبل، وذكر ابن منده وأبو نعيم أن اسم أبيه : قلت
يذكر منيلة يف اسم أبيه، وإمنا ذكر صيفياً، فلهذا ظنه غريه، ومما يقوي  منيلة، وأما أبو عمر فلم: قيل: صيفي، قاال

إهنما اثنان، واحتج بأنه ال يعلم أحداً : أهنما واحد أن جماهداً يروي عنهما، كما تقدم ذكره، وقد قال بعض العلماء
السائب بن منيلة، ورويا له : المن املتقدمني مسي أبا السائب منيلة، وإمنا امسه صيفي، وروى عن الدارقطين وابن ماكو



  .حديث صالة القاعد، واستدل هذا بأيب عمر، وأنه أفرده بترمجة، واهللا أعلم
  .بالنون، ورزيق بتقدمي الراء: منيلة

  .السائب بن هشام

السائب بن هشام بن عمرو بن ربيعة القرشي العامري، من بين عامر بن لؤي يأيت نسبه عند ذكر أبيه، وكان أبوه 
وابنه السائب بن هشام، يقال إنه رأى النيب صلى اهللا عليه : يتعاهد بين هاشم يف الشعب مبكة، قال ابن ماكوالممن 

  .وسلم، وشهد فتح مصر، ووىل القضاء هبا والشرط ملسلمة بن خملد، وكان من جبناء قريش
  .بضم امليم، وتشديد الالم املفتوحة: خملد

  .السائب بن أيب وداعة

  .القرشي السهمي: بن أيب وداعة واسم أيب وداعة احلارثب د ع، السائب 
روى عنه أخوه املطلب، وتويف بعد سنة سبع ومخسني، ألنه تصدق بداريه سنة سبع ومخسني، قاله البخاري، وقد 

  .تقدم ذكره يف السائب بن احلارث
  .أخرجه الثالثة

  .السائب بن يزيد

السائب بن يزيد بن سعيد بن عائذ بن األسود بن : سود، وقيلب د ع، السائب بن يزيد بن سعيد بن مثامة بن األ
  .كندي: أزدي، وقيل: إنه كناين ليثي، قيل: عبد اهللا بن احلارث وهو املعروف بابن أخت منر، يكىن أبا يزيد، قيل

  .إنه هذيل، وهو حليف أمية بن عبد مشس: هو من األزد، وعداده يف بين كنانة، وقيل: قال ابن شهاب
  .السنة الثانية من اهلجرة، وهو ترب بن الزبري، والنعمان بن بشري يف قولولد يف 

حدثنا قتيبة، أخربنا حامت بن إمساعيل، : أخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران وغريه بإسنادهم إىل حممد بن عيسى قال
يف حجة الوداع،  حج يب أيب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن حممد بن يوسف، عن السائب بن يزيد قال

  .وأنا ابن سبع سنني
  .وكان عامالً لعمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، على سوق املدينة، مع عبد اهللا بن عتبة بن مسعود

أخربنا أبو حممد القاسم بن علي بن احلسن الدمشقي إجازة، أخربنا زاهر بن طاهر وأبو املعايل حممد بن إمساعيل إذناً، 
سني احلافظ، أخربنا أبو عمرو األديب، أخربنا أبو بكر اإلمساعيلي، حدثنا أبو أمحد بن زياد، أخربنا أمحد بن احل:قاال

ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا ابن أيب عمر، أخربنا سفيان، أخربنا الزهري عن السائب بن يزيد قال
  .نا غالم فتلقيناهمن تبوك، خرج الناس يتلقونه إىل ثنية الوداع، فخرجت مع الناس وأ

وأخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا املذكور وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي، أخربنا قتيبة، أخربنا حامت بن إمساعيل، 
: ذهبت يب خاليت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت: عن اجلعيد بن عبد الرمحن، عن السائب بن يزيد قال

 وجع فدعا يل، ومسح برأسي، مث توضأ، فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهره، يا رسول اهللا، إن ابن أخيت
  .فنظرت إىل اخلامت بني كتفيه، كأنه زر احلجلة



وروى أبو نعيم، عن إبراهيم بن إسحاق، عن حممد بن عبد االعلى، عن معتمر، عن أبيه عن الزهري، عن السائب 
عليه وسلم، إذا جلس رسول اهللا على املنرب يوم اجلمعة أذن، كان بالل مؤذن رسول اهللا صلى اهللا : بن يزيد، قال

  .فإذا نزل أقام، مث كان ذلك يف زمن أيب بكر، وعمر
سنة إحدى وتسعني، وكان عمره أربعاً : سنة ست ومثانني، وقيل: سنة اثنتني ومثانني، وقيل: وتويف سنة مثانني، وقيل

  .ست وتسعون: وتسعني، وقيل
ئب بن يزيد ابن أخت منر، وهو رجل من كندة، من أنفسهم، له حلف يف قريش، سنة ثالث ولد السا: قال الواقدي
  .من اهلجرة

  .أخرجه الثالثة

  .السائب بن يزيد

  .د ع، السائب بن يزيد، موىل عطاء من فوق، ولده مبرو وحبوران من أرض الشام
ته أسود، وسائر رأسه وحليته أبيض، كان للسائب بن يزيد، من مقدم رأسه إىل هام: روى عطاء موىل السائب قال

مر يب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنا ألعب مع الصبيان، فقال : يا موالي، ما رأيت أعجب شيباً منك؟ قال: فقلت
  .السائب بن يزيد، فمسح رأسي، فهو ال يشيب أبداً: ؟ قلت" من أنت : " يل

  .املتأخرين، وهو عندي السائب ابن أخت منر، واهللا أعلمأخرجه بعض : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  باب السني والباء

  .سباع بن ثابت

أدركت : روى ابن قانع بإسناده عن ابن عييتة، عن عبد اهللا بن أيب يزيد، عن سباع بن ثابت قال. سباع بن ثابت
  .أهل اجلاهلية يطوفون بني الصفا واملروة

  .سباع بن زيد

وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسعة رهط، من : قال أبو الشعب العبسي. يزيد س سباع بن زيد أو ابن
سباع بن زيد بن قنزعة بن عبد اهللا بن خمزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس : املهاجرين األولني، منهم

 صلى اهللا عليه وسلم العبسي، وأبو حصني بن لقمان بن شبة بن معبط بن خمزوم، فأسلموا، فدعا هلم رسول اهللا
  " .ابغوين عاشراً : " خبري، وعقد هلم لواء، وجعل شعارهم عشرة، وقال

روى عائذ بن حبيب العبسي، من مشيخة من بين عبس، عن سباع بن يزيد العبسي أهنم وفدوا على رسول اهللا 
  .ذاك نيب ضيعه قومه: صلى اهللا عليه وسلم، فذكروا له خالد بن سنان العبسي، فقال

  .يزيد: وذكره ابن الكليب فقال
  .أخرجه أبو موسى



  .سباع بن عرفطة

استعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم على املدينة ملا خرج إىل خيرب، وإىل دومة . ب د، سباع بن عرفطة الغفاري
  .اجلندل، وهو من مشاهري الصحابة

ليه وسلم إىل خيرب استعمل على املدينة ملا خرج رسول اهللا صلى اهللا ع: روى عراك بن مالك، عن أيب هريرة قال
ويل : " ويف الثانية" كهيعص : " سباع بن عرفطة الغفاري، فقدمنا، فشهدنا معه صالة الصبح، فقرأ يف أول ركعة

ويل أليب فالن له مكياالن، يستويف بواحد ويبخس بآخر، فأتينا سباع بن عرفطة، : فقلت يف نفسي" للمطففني 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل الفتح بيوم، أو بعده بيوم، غري أنه قسم هلم مع املسلمنيفجهزنا، فأتينا رسول 

  .أخرجه الثالثة

  .سربة بن أيب سربة

يزيد بن مالك بن عبد اهللا بن ذؤيب بن سلمة بن عمرو بن : واسم أيب سربة. ب د ع، سربة بن أيب سربة اجلعفي
ألبيه أيب سربة، وألخيه عبد الرمحن بن أيب سربة صحبة وسربة هذا ذهل بن مران بن جعفي بن سعد العشرية، له، و

: وقال ابن منده وأبو نعيم. هو عم خثيمة بن عبد الرمحن بن أيب سربة، صاحب عبد اهللا بن مسعود، قاله أبو عمر
  .هو جد خثيمة بن عبد الرمحن، واألول أصح
احلارث، وسربة، وعبد العزى، فغري عبد : ؟ فقال "ما ولدك : " وقدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له

  .عبد الرمحن، وقد ذكرناه، ودعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولولده: العزى ومساه
  .أخرجه الثالثة

  .سربة بن عمرو بن قيس

و والد عبد ويرد نسبه يف كنيته، إن شاء اهللا تعاىل، فإنه بكنيته أشهر، وه. ب سربة بن عمرو بن قيس، أبو سليط
  .اهللا بن أيب سليط

  .سربة، شهد بدراً وخيرب، وروى يف حلوم احلمر األهلية وقد تقدم يف أسري: واختلف يف امسه، فقيل
  .أخرجه أبو عمر

  .سربة بن عمرو

ذكره ابن إسحاق فيمن وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم مع القعقاع بن معبد، وقيس بن . ب سربة بن عمرو
  .رع بن حابس، وغريهم من وفد متيمعاصم، واألق

  .أخرجه أبو عمر

  .سربة بن فاتك



  .أمين وخرمي: أخو خرمي بن فاتك، من بين أسد بن خزمية، تقدم نسبه عند أخويه. ب د ع، سربة بن فاتك األسدي
 سربة بن فاتك هو الذي قسم دمشق بني: روى عنه جبري بن نفري، وبسر بن عبد اهللا، وقال عبد اهللا بن يوسف

  .املسلمني، وعداده يف الشاميني
قال رسول اهللا صلى اهللا : شهد أيب وعمي بدراً، وعهد إيل أن ال أقاتل مسلماً، ومن حديثه قال: قال أمين بن خرمي

  " .املوازين بيد الرمحن، يرفع قوماً ويضع قوماً آخرين : " عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  .سربة بن الفاكه

إنه خمزومي، وذكر ابن أيب عاصم أنه أسدي، من أسد بن : ابن أيب الفاكه، قيل: ويقال ب د ع، سربة بن الفاكه،
  .خزمية

  .روى عنه سامل بن أيب اجلعد، وعمارة بن خزمية، ويعد يف الكوفيني

أخربنا أبو الفرج حيىي بن حممود الثقفي، أخربنا جدي ألمي أبو القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل، أخربنا حممد بن 
براهيم الكرخي، أخربنا عبد اهللا بن عمر بن زاذان، أخربنا أمحد بن حممد بن إسحاق، حدثنا أبو عبد الرمحن إ

النسائي، أخربنا يعقوب بن إبراهيم، أخربنا أبو النضر، أخربنا عبد اهللا بن عقيل أبو عقيل، أخربنا ابن املسيب، عن 
إن الشيطان قعد البن : " ت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالمسع: سامل بن أيب اجلعد، عن سربة بن أيب الفاكه قال
أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه، فأسلم، وقعد له بطريق اهلجرة : آدم بأطرقه، فقعد له بطريق اإلسالم، فقال

طريق أهتاجر وتذر أرضك ومساءك، وإمنا مثل املهاجر كمثل الفرس يف طوله؟ فعصاه، فهاجر، مث قعد له ب: فقال
، فقال " أجتتهد وهو جهد النفس واملال فتقاتل، فتقتل، فتنكح املرأة ويقسم املال؟ فعصاه، فجاهد : اجلهاد، فقال
فمن فعل ذلك فمات كان حقاً على اهللا أم يدخله اجلنة، وإن غرق كان حقاً على اهللا أن يدخله اجلنة، : " رسول اهللا

  " .اجلنة، ومن قتل كان حقاً على اهللا أن يدخله اجلنة  أو وقصته دابة كان حقاً على اهللا أن يدخله
  .أخربين جابر بن أيب سربة: ورواه ابن عجالن، عن أيب جعفر موسى بن املسيب، عن سامل قال

  .ورواه ابن أيب شيبة عن ابن فضيل عن موسى، حنوه
  .أخرجه الثالثة

  .سربة بن معبد

رملة بن سربة اجلهين، ويذكر نسبه يف عوسجة، إن شاء اهللا ب د ع، سربة بن معبد، ويقال سربة بن عوسجة بن ح
  .بفتحها، واألول أصح: أبو ثرية، بضم الثاء املثلثة، وقيل: تعاىل، وكنيته أبو الربيع، وقيل

  .سترة املصلي، ويؤمر الصيب بالصالة إذا بلغ سبع سنني: روى عنه ابنه الربيع يف املتعة، ومن حديثه
: أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد قراءة عليه، وأنا حاضر أمسع، قال:  الرجاء األصبهاين قالأخربنا أبو الفرج بن أيب

أخربنا احلافظ أبو نعيم، أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن جعفر اجلابري أخربنا حممد بن أمحد بن املثىن، أخربنا جعفر بن 
أخربه أهنم ساروا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه  حدثين الربيع بن سربة أن أباه: عون، عن عمر بن عبد العزيز قال

إين كنت أذنت لكم يف االستمتاع من هذه النساء، وإن : " وسلم حىت بلغوا عسفان القصة بطوهلا، ويف آخره قال



  " .اهللا حرم ذلك إىل يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخل سبيله 
  .أخرجه الثالثة

  .سبيع بن حاطب

بن حاطب بن قيس بن هيشة بن احلارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن  ب د ع س، سبيع
عوف بن مالك بن األوس األنصاري األوسي، حليف بين سامل من األنصار، قتل يوم أحد شهيداً، قاله ابن شهاب 

  .ويقال عيشة بدل هيشة: وابن إسحاق، وقال أبو عمر
  .على ابن منده، وقد أخرجه ابن منده، فال حاجة إىل استدراكهأخرجه الثالثة، واستدركه أبو موسى 

  .سبيع بن قيس

عائشة بن أمية بن مالك بن عامرة بن عدي بن كعب ابن اخلزرج بن : ب س، سبيع بن قيس بن عيشة، ويقال
  .احلارث بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي، شهد بدراً وأحداً

عامرة، واهللا : غاضرة بدل عامرة، وذكر ابن الكليب وأبو عمر: قالأخرجه أبو عمر وأبو موسى، إال أن أبا موسى 
  .أعلم

  باب السني واجليم

  .سجار السليطي

روى عنه احلسن البصري، ومل يورد له : قال أبو زكريا بن منده، وذكره فقال: قال أبو موسى. سجار السليطي
ة بن شجار، يعين بالشني املعجمة واجليم، من بين عالث: وأظنه أراد ما ذكره ابن ماكوال فقال: قال أبو موسى. شيئاً

سليط، وهو كعب بن احلارث بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم، له صحبة ورواية عن النيب صلى 
  .اهللا عليه وسلم، سكن البصرة

  .احلق مع أيب موسى،وال شبهة أنه كذلك، وأن أبا زكريا صحف فيه، واهللا أعلم: قلت

  .سجل

يوم نطوي : " روى أبو اجلوزاء عن ابن عباس، يف قوله تعاىل. ع، سجل كاتب النيب صلى اهللا عليه وسلم، جمهولد 
  .السجل كاتب كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم: قال" السماء كطي السجل للكتاب 
يوم نطوي "  تعاىل السجل، فأنزل اهللا: كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم كاتب يقال له: وروى نافع عن ابن عمر قال

  .١٠٤األنبياء " : السماء كطي السجل للكتاب 
  .هذا غريب تفرد به محدان بن سعيد، عن ابن منري، عن عبيد اهللا، عن نافع

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  باب السني واحلاء واخلاء

  .سحيم

  .س سحيم، باحلاء املهملة

 بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب، أخربنا موسى بن داود، أخربنا ابن أخربنا أبو ياسر بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا
أمر رسول اهللا صلى اهللا : سألت جابراً عن القتيل الذي قتل فأذن فيه سحيم، فقال جابر: هليعة، عن أيب الزبري قال

  .وال أعلمه قتل أحداً: عليه وسلم سحيماً أن يؤذن يف الناس أن ال يدخل اجلنة مؤمن، قال جابر
  .أخرجه أبو موسى

  .سحيم

وممن نزل : وروى عن أمحد بن حممد بن عيسى البغدادي قال. أو هو األول: سحيم، آخر قاله أبو موسى، وقال
  .محص سحيم بن خفاف، وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه سهيل بن جزء السلمي

  .سخربة األزدي

األسدي، بالسني، وهو والد عبد اهللا بن سخربة، له : ألزدي، ورمبا قيلب د ع، سخربة، باخلاء املعجمة، هو ا
  .صحبة

من ابتلي فصرب، وأعطي فشكر، وظلم فغفر، وظلم : " روى عنه ابنه عبد اله أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .فاستغفر، أولئك هلم األمن وهم مهتدون 

: ن مهران، وغريمها بإسنادهم إىل حممد بن عيسى بن سورة قالوأخربنا أبو جعفر بن السمني، وإبراهيم بن حممد ب
حدثنا حممد بن محيد الرازي، أخربنا حممد بن املعلى، أخربنا زياد بن خثيمة، عن أيب داود، عن عبد اهللا بن سخرية، 

  " .من طلب العلم كان كفارة ملا مضى : " عن سخربة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .هذا امسه نفيع األعمىأبو داود 

  .أخرجه الثالثة

  .سخربة األسدي

. سخربة األسدي، بالسني املفتوحة، من بين أسد بن خزمية، ذكره أبو عمر يف اسم أخيه الزبري، عن ابن إسحاق
وكان بنو غنم بن دودان أهل إسالم، : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده عن يونس بكري، عن إسحاق قال

عبد اهللا بن جحش وذكر مجاعة، : عبوا إىل املدينة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هجرةً، رجاهلم ونساؤهمقد أو
  .وسخربة بن عبيدة: مث قال

  .سخرور



س سخرور بن مالك احلضرمي، له صحبة، سكن مصر وشهد فتحها، وله خطبة قام هبا، وذكر فيها حديثاً عن النيب 
  .بن ماكوال عن ابن يونسصلى اهللا عليه وسلم، قاله ا

  .أخرجه أبو موسى
  .بضم السني، وباخلاء املعجمة، وهي ساكنة، وبراءين بينهما واو، بوزن عصفور: سخرور

  باب السني والراء

  .سراج بن جماعة

روى حديثه الرجيل بن إياس، عن عمه هالل بن سراج بن جماعة بن مرارة، عن . د ع، سراج بن جماعة، والد هالل
من حممد رسول اهللا : " غورة ،وكتب له كتاباً: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطاه أرضاً باليمن، يقال هلاأبيه أن 

  .وكتب زيد" . من بين سليم، إين أعطيتك الغورة، فمن حاجه فيها فليأتين . جملاعة بن مرارة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .سراج أبو جماهد

. وكان امسه فتحاً: روى عنه ابنه علي بن جماهد بن سراج، قال. ، من أهل اليمنب د ع، سراج أبو جماهد اليمين
قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن مخسة غلمان لتميم الداري، وكانت جتارهتم اخلمر، فلما نزل : قال

لنيب صلى اهللا عليه وسلم حترمي اخلمر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرين فشققتها، وأنه أسرج يف مسجد ا
من أسرج : " قنديالً بزيت، وكانوا ال يسرجون فيه إال بسعف النخل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بل امسه : " فتح فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ؟ فقال" ما امسه : " غالمي هذا، فقال: فقال متيم. ؟" مسجدنا 
  .صلى اهللا عليه وسلم سراجاًفسماين رسول اهللا : ، قال" سراج 

  .سراقة بن احلارث

  .قتل يوم حنني شهيداً سنة مثان. ب سراقة بن احلارث بن عدي العجالين
أخرجه أبو عمر، ووافقه ابن هشام عن البكائي عن ابن إسحاق، وأما يونس بن بكري فقال عن ابن إسحاق، ما 

ه إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق يف تسمية من قتل يوم أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن السمني، بإسناد
سراقة بن احلباب بن عدي من بين العجالن، وكذلك قاله غريه، ونذكره يف الترمجة اليت : ومن األنصار: حنني، فقال
  .بعد هذه

  .سراقة بن احلباب

  .يه وسلم، قاله أبو عمراستشهد يوم حنني مع رسول اهللا صلى اهللا عل. ب د ع، سراقة بن احلباب األنصاري
وروى ابن منده وأبو نعيم عن ابن إسحاق فيمن استشهد يوم حنني، من املسلمني من األنصار، سراقة بن احلباب بن 

  .عدي من العجالن



سراقة : وقتل من املسلمني من األنصار من بين العجالن: وروى أبو نعيم، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال
  .بن احلباب

جعل أبو عمر سراقة بن احلارث، وسراقة بن احلباب ترمجتني، وجعلهما قتال يوم حنني، وأما ابن منده وأبو : قلت
نعيم فلم يذكرا إال هذا، واحلق معهما، فإهنما واحد، وإمنا عبد امللك بن هشام روى، عن زياد بن عبد اهللا البكائي، 

سراقة بن : وروى يونس بن بكري عن ابن إسحاق فقالسراقة بن احلارث، : عن ابن إسحاق فيمن قتل حبنني فقال
لكان حسناً، وأما بأن يكونا . سراقة بن احلارث: وقيل: احلباب، فاحلق مع ابن منده، وأيب نعيم، مها واحد، فلو قاال

  .اثنني فال، واهللا أعلم

  .سراقة بن سراقة

  .جمهول. د ه ع، سراقة بن شراقة
أصاب سنان بن سلمة نفسه بالسيف يوم خيرب، فلم جيعل له رسول اهللا : روى عنه عبد الواحد بن عوف أنه قال

  .صلى اهللا عليه وسلم دية
واملقتول الذي رجع عليه : أخرجه بعض املتأخرين يعين ابن منده، قال: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  .سيفه عامر بن سنان، وهو عم سلمة بن األكوع

  .سراقة بن عمر األنصاري

ب د ع، سراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار األنصاري اخلزرجي، 
واستشهد يوم . مث من بين مازن بن النجار، شهد بدراً وأحداً واخلندق واحلديبية وخيرب وعمرة القضاء، قاله أبو عمر

  .ة، وابن إسحاقمؤتة مع جعفر بن أيب طالب، رضي اهللا عنهما، قاله عرو
  .أخرجه الثالثة

  .سراقة بن عمرو

رد عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، : ذكروه يف الصحابة، ومل ينسبوه، قال سيف بن عمر. ب سراقة بن عمرو
سراقة بن عمرو إىل الباب، وجعل على مقدمته عبد الرمحن بن ربيعة الباهلي، وسراقة هو الذي صاحل أهل أرمينية، 

لباب، وكتب إىل عمر بذلك ومات سراقة هناك، واستخلف عبد الرمحن بن ربيعة، فأقره عمر، واألرمن على ا
  .وكان سراقة يدعى ذا النور، وعبد الرمحن بن ربيعة يدعى ذا النور أيضاً، قاله سيف

تويف  أخرجه أبو عمر، وهو غري الذي قبله، فإن ذلك قتل يوم مؤتة يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهذا
  .يف خالفة عمر بن اخلطاب

  .سراقة بن عمري



أحد من طلب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حيمله يف غزوة تبوك، فلم يكن عنده . د ع، سراقة بن عمري
ال أجد ما أمحلكم : وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: " ما حيمله عليه، فتوىل وهو يبكي، فأنزل اهللا تعاىل

  .سراقة بن عمري: نزلت يف نفر منهم: ، قال ابن عباس٩٢التوبة " : تولوا وأعينهم تفيض من الدمع  عليه،
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سراقة بن كعب

وقال إبراهيم . كذا قال الواقدي، وابن عمارة، وأبو معشر. ب سراقة بن كعب بن عمرو بن عبد العزى بن غزية
غزية بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن : بد العزى بن عروة، والصوابهو ع: بن سعد، عن ابن إسحاق

  .النجار
  .شهد بدراً، وأحداً، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتويف يف خالفة معاوية

  .أخرجه أبو عمر هكذا
  .قتل باليمامة، وقال يف نسبه مثل الواقدي: وقال الكليب

  .سراقة بن مالك

د ع، سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدجل بن مرة بن عبد مناة بن كنانة الكناين ب 
  .املدجلي، يكىن أبا سفيان

  .سكن مكة: كان ينزل قديداً، يعد يف أهل املدينة، ويقال
  .سعيد بن املسيب، وابنه حممد بن سراقة: ابن عباس، وجابر، ومن التابعني: روى عنه الصحابة

أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر الطوسي، أخربنا أمحد بن علي بن بدران، أخربنا أبو حممد احلسن بن علي 
الفارسي اجلوهري، أخربنا أبو بكر القطيعي، أخربنا عبد اهللا بن أمحد ابن حنبل، حدثين أيب، أخربنا عمرو بن حممد 

اشترى أبو بكر، هو الصديق، رضي اهللا عنه، من : رباء قالأبو سعيد، أخربنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن ال
ال، حىت حتدثنا كيف صنعت : مر الرباء فليحمله إىل منزيل، فقال: عازب سرجاً بثالثة عشر درمهاً، فقال له أبو بكر

وذكر خرجنا فأدجلنا فأحيينا ليلتنا ويومنا : ملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنت معه؟ فقال أبو بكر
يا : فارحتلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا إال سراقة بن مالك ابن جعشم، على فرس له، فقلت: احلديث إىل أن قال

: ، حىت إذا دنا منا قدر رمح أو رحمني، أو قال" ال حتزن، إن اهللا معنا : " رسول اهللا، هذا الطلب قد حلقنا، قال
واهللا ما : قلت: ؟ قال" مل تبكي : " هذا الطلب قد حلقنا، وبكيت، قاليا رسول اهللا ، : قلت: رحمني أو ثالثة قال

، فساخت فرسه إىل " اللهم، اكفناه مبا شئت : " فدعا عليه، فقال: أبكي على نفسي، ولكين أبكي عليك، قال
يه، فواهللا يا حممد، قد علمت أن هذا عملك، فادع اهللا أن ينجيين مما أنا ف: بطنها يف أرض صلد، ووثب عنها، وقال

  .احلديث. ألعمني على من ورائي من الطلب، فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأطلق ورجع إىل أصحابه
فحدثين حممد بن مسلم، عن عبد : وأخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده، عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال

ملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة إىل : لالرمحن بن مالك بن جعشم، عن عمه سراقة بن جعشم قا
املدينة مهاجراً، جعلت قريش فيه مائة ناقة ملن رده عليهم وذكر حديث طلبه، وما أصاب فرسه، وأنه سقط عنه 



أنا سراقة بن مالك بن جعشم، أنظروين أكلمكم، : فلما رأيت ذلك علمت أنه ظاهر، فناديت: ثالث مرات، قال
ما تبتغي منا؟ فقال يل أبو بكر، : قل له: أريبكم وال يأتيكم مين شيء تكرهونه، فقال رسول اهللا أليب بكرفواهللا ال 
تكتب يل كتاباً يكون آية بيين وبينك، فكتب يل كتاباً يف عظم، أو يف رقعة أو خزفة، مث ألقاه، فأخذته، : فقلت

ذا فتح اهللا على رسوله مكة، وفرغ من حنني والطائف، فجعلته يف كنانيت، مث رجعت فلم أذكر شيئاً مما كان، حىت إ
خرجت، ومعي الكتاب أللقاه، فلقيته باجلعرانة، فدخلت يف كتيبة من خيل األنصار، فجعلوا يقرعونين بالرماح 

إليك إليك، ماذا تريد؟ حىت دنوت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو على ناقته، واهللا لكأين أنظر : ويقولون
يا رسول اهللا، هذا كتابك يل، وأنا سراقة بن مالك : ساقه، يف غرزه كأنه مجارة، فرفعت يدي بالكتاب، مث قلت إىل

  .، فدنوت منه، فأسلمت" هذا يوم وفاء وبر، أدنه : " بن جعشم، فقال رسول اهللا
  .وذكر حديث سؤاله عن ضالة اإلبل

كيف بك : صلى اهللا عليه وسلم قال لسراقة ابن مالكوروى ابن عيينة، عن أيب موسى، عن احلسن أن رسول اهللا 
فلما أى عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه، دعا سراقة بن : إذا لبست سواري كسرى ومنطقته وتاجه؟ قال

  .مالك وألبسه إيامها
ا اهللا أكرب، احلمد هللا الذي سلبهم: ارفع يديك، وقل: وكان سراقة رجالً أزب كثري شعر الساعدين، وقاله له

. أنا رب الناس، وألبسهما سراقة رجالً أعرابياً، من بين مدجل، ورفع عمر صوته: كسرى بن هرمز، الذي كان يقول
  :الطويل: وكان سراقة شاعراً، وهو القائل أليب جهل

  .ألمر جوادي إذ تسوخ قوائمه... أبا حكم واهللا لو كنت شاهداً 
  .ذا يقاومهرسول بربهان فمن ... علمت ومل تشكك بأن حممداً 
  .أرى أمره يوماً ستبدو معامله... عليك بكف القوم عنه فإنين 
  .بأن مجيع الناس طراً يسامله... بأمر يود الناس فيه بأسرهم 

إنه مات بعد عثمان، واهللا : مات سراقة بن مالك سنة أربع وعشرين، أول خالفة عثمان، رضي اهللا عنه، وقيل
  .أعلم

  .أخرجه الثالثة

  .عتمرسراقة بن امل

والد . سراقة بن املعتمر بن أنس بن أذاة بن رياح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدوي
  .شهد بدراً، قاله الكليب. عمرو

  .سرباتك اهلندي

حدثين، وهو ابن سبع : روى مكي بن أمحد الربدعي، عن إسحاق بن إبراهيم الطوسي، قال. س سرباتك اهلندي
: كم أتى عليك من السنني؟ قال: رأيت سرباتك، ملك اهلند، يف بلدة تسمى قنوج، فقلت له: ة، قالوتسعني سن

تسعمائة سنة ومخس وعشرون سنة، وهو مسلم، وزعم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنفذ إليه عشرة من أصحابه، 
ري، وصهيب، وسفينة، وغريهم حذيفة بن اليمان، وعمرو بن العاص، وأسامة بن زيد، وأبو موسى األشع: فمنهم

  .يدعوه إىل اإلسالم، فاجاب وأسلم، وقبل كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم



أخرجه أبو موسى، وحبق ما تركه ابن منده وغريه، فإن تركه أوىل من إثباته، ولوال شرطنا أننا ال خنل بترمجة 
  .ذكروها، او أحدهم، لتركنا هذه وأمثاهلا

  .سرع بن سوادة

ذكر أبو زكرياء أن عبيد اهللا بن إشكاب أورده يف األفراد، ومل يورد له : قال احلافظ أبو موسى. سوادة س سرع بن
  .شيئاً

  .أخرجه أبو موسى

  .سرق بن أسد

سكن اإلسكندرية من مصر، له . إنه من بين الدئل: األنصاري، ويقال: ب د ع، سرق بن أسد اجلهين، ويقال
  .صحبة

اهللا صلى اهللا عليه وسلم مساه سرق، ألنه ابتاع بعريين من رجل من أهل البادية، إن رسول : روى عنه أنه قال
راحلتني، قدم هبما صاحبهما املدينة، فأخذمها، مث هرب وتغيب عنه، وأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك، 

قضيت بثمنهما حاجيت، : ؟ قلت" أنت سرق، ما محلك على ما صنعت : " ، فلما أتوه به قال" التمسوه : " فقال
فجعل الناس : قال" . يا أعرايب، اذهب به حىت تستويف حقك : " ليس عندي، قال: ، قلت" فاقضه : " قال

  .يسومونه به ليفتدوه منه، فأعتقه
أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة، أخربنا أبو غالب بن البنا، أخربنا أبو حممد اجلوهري، أخربنا أمحد بن جعفر بن محدان، 

ربنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا، أخربنا سهل بن بكار، أخربنا جويرية بن أمساء، عن عبد اهللا بن يزيد، موىل أخ
سرق، : املنبعث، عن رجل من املصريني، عن رجل نزل بني أظهرهم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يقال له

  .قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيمني وشاهد: قال
سرق، مشدد الراء، : هو سرق خمفف بوزن غدر وفسق، وأصحاب احلديث يقولون: ال أبو أمحد العسكريق

  .والصواب ختفيفها
  .أعتقه أبو عبد الرمحن القيين

  .أخرجه الثالثة

  .السري والد الربيع

  .س السري والد الربيع
رخص لنا رسول اهللا صلى اهللا : قال روى عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن السري، عن أبيه أنه

عليه وسلم يف متعة النساء ثالثة أيام، مث أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا هو ينهى عنها أشد النهي كذا يف هذه 
الترمجة أخرجه أبو موسى، وإمنا هو حديث الربيع بن سربة بن معبد، وقد تقدم، ولعل بعض الرواة قد صحف سربة 

  .النساخ، واهللا أعلمبالسري أو بعض 



  .سريع بن احلكم

من بين متيم، قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد متيم، وكتب له . د ع، سريع بن احلكم السعدي
خرجت يف وفد بين متيم حىت قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه : كتاباً، ورى عنه بأنه وقاص بن سريع أنه قال

  .ليه صدقات أموالناوسلم املدينة فأدينا إ
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  باب السني والعني

  .سعد بن األخرم

  .خمتلف يف صحبته، سكن الكوفة، روى عنه ابنه املغرية. ب د ع، سعد بن األخرم، أبو املغرية
بيه روى عيسى بن يونس، وحيىي بن عيسى، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن املغرية بن سعد بن األخرم، عن أ

هو بعرفة، فاستقبلته، فأخذت بزمام : أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وأريد أن أسأله، فقيل يل: أو عن عمه، قال
يا رسول اهللا، دلين على عمل يقربين من اجلنة، : ، قلت" دعوه، فأرب ما جاء به : " الناقة، فصاح يب الناس، فقال

تعبد اهللا ال تشرك به شيئاً، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم : " لويباعدين من النار، فرفع رأسه إىل السماء فقا
  " .خل سبيل الناقة . رمضان، وحتب للناس ما حتب لنفسك، وما كرهت لنفسك فدع الناس منه

  .عن عمه، ومل يشك، ذكره أبو أمحد العسكري: رواه عمرو بن علي، عن عبد اهللا بن داود، عن األعمش فقال
  .أخرجه الثالثة

  .سعد بن أسعد

روى عنه ابنه سهل، تويف بالروحاء متوجهاً مع رسول اهللا . د ع، سعد بن أسعد الساعدي، والد سهل بن سعد
  .صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر

روى عبد املهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده سهل أن أباه سعداً خرج مع النيب صلى اهللا عليه 
ا كان بالروحاء تويف، وأوصى للنيب برحله وراحلته، وثالثة أوسق من شعري، فقبلها، مث ردها وسلم إىل بدر، فلم

  .على ورثته، وضرب له بسهم
ومسعت أيب : كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم عند أيب سعد ثالثة أفراس يعلفها، قال: وروى عن سهل بن سعد قال

  .اللزاز واللحاف والظرب: يسيمها
أسعد إال يف هذه الترمجة، ويرد نسبه يف امسه سعد بن : وأبو نعيم، ومل أعلم أن جد سهل بن سعد أخرجه ابن منده،

  .مالك، إن شاء اهللا تعاىل

  .سعد األسلمي



  .ب سعد األسلمي، روى عنه ابنه عبد اهللا بن سعد أنه نزل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على سعد بن خثيمة
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .األسودسعد 

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : روى احلسن وقتادة عن أنس قال. س سعد األسود السلمي، مث الذكواين
ال، والذي نفسي بيده ما اتقيت : " يا رسول اهللا، أمينع سوادي ودماميت من دخول اجلنة؟ قال: فسلم عليه، وقال

د شهدت أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله، فمايل يا ق: ، قال" ربك، عز وجل، وآمنت مبا جاء به رسوله 
قد خطبت إىل عامة من حبضرتك، : ، فقال" لك ما للقوم، وعليك ما عليهم، وأنت أخوهم : " رسول اهللا؟ قال

فاذهب إىل عمر، أو : ومن ليس عندك، فردين لسوادي ودمامة وجهي، وإين لفي حسب من قومي بين سليم، قال
رو بن وهب، وكان رجالً من ثقيف، قريب العهد باإلسالم، وكان فيه صعوبة، فاقرع الباب، وسلم، فإذا عم: قال

زوجين نيب اهللا فتاتكم، وكان له ابنة عاتق، وهلا مجال وعقل، ففعل ما أمره، فلما فتحوا له : دخلت عليهم فقل
عليه رداً قبيحاً، وخرج الرجل، وخرجت  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوجين فتاتكم، فردوا: الباب قال

يا عبد اهللا، ارجع، فإن يكن نيب اهللا زوجنيك فقد رضيت لنفسي ما رضي اهللا ورسوله، : اجلارية من خدرها فقالت
النجاء النجاء قبل أن يفضحك الوحي، فخرج الشيخ حىت أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقالت الفتاة ألبيها

قد فعلت ذاك، وأستغفر اهللا، وظننا أنه كاذب، وقد زوجناها : ت علي رسويل ما رددت، قالأنت الذي ردد: فقال
، فبينما هو يف السوق يشتري " اذهب إىل صاحبتك فادخل هبا : " إياه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فاشترى سيفاً ورحماً وفرساً وركب يا خيل اهللا اركيب، وباجلنة أبشري، : لزوجته ما جيهزها به، إذ مسع منادياً ينادي

معتجراً بعمامته إىل املهاجرين، فلم يعرفوه، فرآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يعرفه، فقاتل فارساً حىت قام به 
: سعد؟ قال: فرسه، فقاتل راجالً وحسر ذراعيه، فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سوادها عرفه، فقال

فأتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوضع رأسه يف حجره، وأرسل . يقاتل حىت قالوا صرع سعدفلم يزل . سعد
وما اشبه هذه القصة " . قد زوجه اهللا خرياً من فتاتكم، وهذا مرياثه : قولوا هلم: " سالحه وفرسه إىل زوجته، وقال
  .بقصة جليبيب، وقد تقدمت

  .أخرجه أبو موسى

  .سعد بن األطول

وهو سعد بن األطول بن عبد اهللا بن خالد بن واهب بن غياث بن عبد اهللا بن سعية . بن األطول اجلهيند ع، سعد 
بن عدي بن عوف بن غطفان بن قيس بن جهينة، كذا نسبه خليفة بن خياط، يكىن أبا مطر، سكن البصرة، روى 

  .عنه أبو نضرة
حدثنا عبد األعلى بن : سناده إىل أيب يعلى أمحد بن عليأخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا الفقيه، بإ

محاد، أخربنا محاد بن سلمة، أخربنا عبد امللك أبو جعفر، عن أيب نضرة، عن سعد بن األطول أن أخاه مات، وترك 
فاقض  إن أخاك حمبوس بدينه،: " ثالمثائة درهم وعياالً فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

: " يا رسول اهللا، قد قضيت عنه إال امرأة أدعت دينارين، وليس هلا بينة، فقال النيب: ، وقال" عنه، فقضى عنه 



  " .أعطها فإهنا صادقة 
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سعد األنصاري

ك استقبله سعد روى أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أقبل من غزوة تبو. س سعد األنصاري
يا رسول اهللا، : ، قال" ما هذا الذي أكتب يديك : " األنصاري، فصافحه النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث قال له

هذه يد ال متسها النار : " أضرب باملر واملسحاة فأنفقه على عيايل، فقبل يده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال
. "  

وروى بإسناده عن . ألنصار كثرة، إال أن يف رواية أخرى نسبه سعد بن معاذيف سعود ا: أخرجه أبو موسى وقال
: ، قال" هذه يد ال متسها النار أبداً : " أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صافح سعد بن معاذ فقال

قبل وقعة تبوك فإن حفظت هذه الرواية فلعله سعد بن معاذ آخر غري اخلزرجي املعروف، فإنه تويف سنة مخس 
  .بسنني
كذا قال أبو موسى، فلعله سعد بن معاذ آخر غري اخلزرجي، وهو وهم، فإن سعد بن معاذ الذي مات سنة : قلت

مخس هو أوسي من بين عبد األشهل، وهو الذي جرح يف اخلندق، وتويف بعد أن حكم يف بين قريظة، وهو أوسي ال 
، ولكن هذه الرواية اليت فيها ذكر سعد بن معاذ ليس فيها لتبوك شبهة فيه، وقوله إن موته كان قبل تبوك صحيح

ذكر، فإن صحت الرواية فلعله كان قبل قتله، على أنين ال أعلم أن سعد بن معاذ مل يتخلف عن رسول اهللا صلى 
 أعلم، على هل شهد بدراً أم ال؟ واهللا: اهللا عليه وسلم يف غزوة غزاها، بدر وغريها، وإمنا اختلفوا يف سعد بن عبادة

أن من ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األنصار وغريهم معروفون ليس فيهم سعد، ومن ختلف كان 
  .أوىل باللوم والتثريب، فكيف يقبل يده أو يصافحه

  روى إسحاق بن إياس. س سعد بن إياس البدري األنصاري. سعد بن إياس األنصاري

شهدت رسول اهللا : حدثين جدي أبو أمي، حدثين سعد بن إياس األنصاري البدري قال: بن سعد بن أيب وقاص قال
، فلما كان الغد " يا عم، إذا كان غداً فال ترم أنت وبنوك : " صلى اهللا عليه وسلم يقول للعباس بن عبد املطلب

" ليدن بعضكم من بعض : " نا أنت يا رسول اهللا، فقالخبري بآبائنا وأمهات: ؟ قالوا" كيف أصبحتم : " صبحهم فقال
، فقالت " اللهم، هؤالء أهل بييت فاسترهم من النار كستري إياهم : " ، فلما تقاربوا نشر عليهم مالءة مث قال

هذا حديث خمتلف يف إسناده، يروى من عدة أوجه، رواه الكدميي، عن . آمني آمني: أسكفه الباب وحوائط البيت
 بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أيب وقاص، حدثين جدي أبو أمي مالك بن محزة بن أيب أسيد األنصاري عبد اهللا

  .اخلزرجي البدري
  .أخرجه أبو موسى

  .سعد بن إياس الشيباين



ب د ع، سعد بن إياس أبو عمرو الشيباين، من بين شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، 
  .باينفهو بكري شي

أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يسمع منه، وصحب ابن مسعود واشتهر بصحبته، ومسع منه فأكثر، روي عنه 
خرج نيب بتهامة، : أذكر أين مسعت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنا أرعى إبالً ألهلي بكاظمة، فقيل: أنه قال
  .شهدت القادسية وأنا ابن أربعني سنة: وقال

  .سنة مخس وتسعني، وهو ابن مائة وعشرين سنة، وسكن الكوفة، روى عنه مجاعة من أهلهاومات 
  .أخرجه الثالثة

  .سعد بن حبري

حبري بن معاوية بن قحافة بن نفيل بن سدوس بن عبد مناف بن أيب أسامة بن سحمة بن : ب س، سعد بن حبري، وقيل
أمنار بن إراش البجلي السحمي، وحلفه يف األنصار، وهو سعد بن عبد اهللا قداد بن معاوية بن زيد بن الغوث بن 

  .املعروف بابن حبتة، وهي أمه، وهي ابنة مالك بن عمرو بن عوف
نظر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل : روى حرام بن عثمان، عن حممد بن عبد الرمحن، عن جابر بن عبد اهللا، قال

سعد بن : ؟ قال" من أنت يا فىت : " و حديث السن، فدعاه فقالسعد بن حبتة يوم اخلندق فقاتل قتاالً شديداً، وه
  .، فاقترب منه، فمسح رأسه" أسعد اهللا جدك، اقترب مين : " حبتة، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

ملا خرجت يف طلب سرح : وروى أبو قتادة بن ثابت بن أيب قتادة األنصاري عن أبيه، عن جده أن أبا قتادة قال
صلى اهللا عليه وسلم، لقيت مسعدة، فضربته ضربة أثقلته، وأدركته سعد ابن حبتة، فضربه فخر صريعاً، النيب 

  .فاحفظوا ذلك لولد سعد ابن حبتة
وهذا سعد ابن حبتة هو جد يوسف القاضي، فإنه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بت 

ج خنيس بالكوفة، قاله ابن الكليب، وأمه حبتة هلا صحبة، حبتة، وخنيس جد أيب يوسف هو صاحب جهار سو
  .جاءت به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فدعا له وبرك عليه، ومسح على رأسه، وهو ممن استصغر يوم أحد

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى
  .بضم الباء وفتح اجليم: بفتح الباء، وكسر احلاء املهملة، وقيل: قيل: حبري

  .ح احلاء والراءبفت: وحرام
  .وخنيس باخلاء املعجمة املضمومة، والنون املفتوحة، وآخره سني مهملة

  .سعد موىل أيب بكر

  .كان خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وسكن البصرة. ب د ع، سعد موىل أيب بكر الصديق، رضي اهللا عنه
حدثنا حممد بن املثىن، : ى أمحد بن علي، قالأخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن الطربي بإسناده عن أيب يعل

أخربنا أبو داود، أخربنا أبو عامر، هو صاحل بن رستم اخلزاز، عن احلسن، عن سعد موىل أيب بكر الصديق، عن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال أليب بكر، وكان سعد مملوكاً له، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أعتق سعداً، : " ما لنا ها هنا غريه، فقال رسول اهللا: ، فقال أبو بكر" اعتق سعداً : " قال رسول اهللايعجبه خدمته، 
  " .أبتك الرجال، أبتك الرجال 



هجاين : شكى رجل صفوان بن املعطل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: وروى عنه احلسن أنه قال
  " .دعوا صفوان فإنه طيب القلب خبيث اللسان : " يبصفوان، وكان صفوان يقول الشعر، فقال الن

  .أخرجه الثالثة

  .سعد بن متيم

ب د ع، سعد بن متيم السكوين، ويقال األشعري، أبو بالل، إمام مسجد دمشق الواعظ، روى أكثر حديثه عنه ابنه 
  .بالل

ن عمار، أخربنا صدقة بن خالد، أخربنا حيىي بن حممود بن سعد بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم، أخربنا هشام ب
: يا رسول اهللا، أي أمتك خري، قال: قلت: عن عمرو بن شراحيل، عن بالل بن سعد بن متيم السكوين، عن أبيه قال

مث القرن : " مث ماذا يا رسول اهللا؟ قال: ، قلت" مث القرن الثاين : " مث ماذا يا رسول اهللا؟ قال: ، قلت" أنا وأقراين " 
مث يكون قوم يشهدون وال يستشهدون، وحيلفون وال يستحلفون، : " مث ماذا يا رسول اهللا؟ قال: قلت، " الثالث 

  " .ويؤمتنون و خيونون 
  .أخرجه الثالثة

  .سعد بن مجاز

ب د ع، سعد بن مجاز بن مالك األنصاري حليف بين ساعدة من األنصار، وهو أخو كعب ابن مجاز، شهد سعد 
  .م اليمامة شهيداًأحداً وما بعدها، وقتل يو

  .أخرجه الثالثة
سعد بن محان بن ثعلبة : يعين باحلاء املكسورة، وآخره نون: محان: باجليم وآخره زاي، وقال ابن الكليب: قيل: مجاز

محار، باحلاء، وآخره راء،وامليم : بن خرشة بن عمرو بن سعد بن ذبيان بن رشدان بن قيس ين جهينة، وقال الطربي
  .خفيفة
  .لمواهللا أع

  .سعد بن جنادة

  .د ع، سعد بن جنادة، والد عطية العويف، من عوف بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان
قال رسول اهللا صلى اهللا : روى حممد بن احلسني بن عطية، عن أبيه، عن جده عطية، عن أبيه سعد بن جنادة قال

  " .ما شيء أكرم على اهللا من عبد مؤمن لو أقسم على اهللا ألبره : " عليه وسلم
كنت يف أول من أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم من أهل الطائف، : وروى يونس بن نفيع، عن سعد بن جنادة، قال

  .فأسلمت
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سعد اجلهين



إن اإلمام ال : " ب سعد اجلهين،والد سنان بن سعد، روى عنه ابنه سنان أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  " .نفسه بالدعاء دون القوم  خيص

  .يف إسناد حديثه مقال: أخرجه أبو عمر وقال

  .سعد بن احلارث

  .سعد بن احلارث
  .ب س، سعد بن احلارث بن الصمة، وقد تقدم نسبه عند ذكر أبيه، وهو أنصاري خزرجي، من بين النجار

وهو أخو أيب اجلهيم بن احلارث بن  صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وأبوه، وشهد صفني مع علي، وقتل يومئذ
  .الصمة

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  .سعد بن حارثة

: ب د ع، سعد بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن اخلزرج بن ساعدة، كذا نسبه أبو عمر، وقال
  .شهد أحداً وما بعدها، وقتل باليمامة

حاق، يف تسمية من استشهد باليمامة من املسلمني من االنصار، من وقال ابن منده، عن يونس بن بكري، عن ابن إس
  .سعد بن جارية بن لوذان بن عبد ود: بين احلارث بن اخلزرج

سعد : وقال أبو نعيم، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، فيمن قتل باليمامة من األنصار، من بين سامل بن عوف
جارية باجليم، وقال أبو : ا يف نسبه كما ترى، وقال ابن منده وأبو نعيمبن جارية بن لوذان بن عبد ود، فقد اختلفو

  .حارثة، باحلاء والثاء املثلثة، وقد أخرجه ابن منده ترمجتني بلفظ واحد، فلعله نسي، وإال فما هذا مما خيفى: عمر

  .سعد مب حبان

سعد بن مجاز بن مالك بن : الذكره الطرباين، وذكره ابن شاهني فق. س سعد بن حبان البلوي، حليف األنصار
  .ثعلبة أخو كعب بن مجاز، شهد أحداً، وقتل يوم اليمامة وأخوه كعي شهد بدراً

سعد بن حبان، حليف هلم : قال أبو موسى بإسناده، عن عروة فيمن استشهد يوم اليمامة من األنصار من بين ساعدة
سعد بن : وقد أورده ابن منده: األنصاري، قال سعد بن مجاز: من بلي، وقد ذكره أبو موسى أيضاً عن الطرباين

  .وأظن أن الصحيح كما ذكره ابن شاهني، واهللا أعلم: جبان، باجليم، قال
هذا قول أيب موسى،وال شك أن قوله جبان، باجليم، تصحيف من بعض النقلة، والصحيح ما تقدم ذكره يف : قلت

وقد أخرجه هناك ابن منده . جبان: ه هناك، ومل يقل أحدترمجة سعد بن مجاز باجليم والزاي، وذكرنا االختالف في
ولو مل خيرجه أبو موسى ها هنا لكان أحسن، ولو تركناه جلاء من يظن أننا أمهلناه أو مل يصل إلينا، وأما الرواية عن 

وى عن عروة بن الزبري يف تسمية من شهد املشاهد، ومن قتل، وغري ذلك من هذا الباب، فإهنا كثرياً ختالف ما ير
  .عامة أهل السري، فال أعلم كيف هذا؟ وإذا كانت كذلك فال اعتبار هبا، ومنها قد روى يف هذا حبان، واهللا أعلم



  .سعد بن حرة

سعد بن حبان بن منقذ، شهد بيعة الرضوان مع أخيه واسع، وقتال يوم احلرة، ذكره ابن الدباغ عن العدوي، وفيه 
  .نظر

  .سعد بن خارجة

  .ذكره علي بن سعيد يف األفراد: ورده أبو بكر بن أيب علي، وقالأ. س سعد بن حرة
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى عنه حممد بن عجالن، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن سعد بن حرة، قال

  " .إذا توضأ أحدكم مث خرج عامداً إىل املسجد، فال يشبكن بني أصابعه، فإنه يف صالة : " وسلم
عن سعيد، عن رجل، عن كعب، : ث مشهور عن ابن عجالن، عن سعيد، عن كعب بن عجرة، وقيلوهذا حدي

  .بن حرة: فصفحه بعض الرواة فقال
  .أخرجه أبو موسى، وقد علم أنه تصحيف، فتركه أوىل

  .سعد بن خليفة

  .د ع، سعد بن خارجة األنصاري أخو زيد بن خارجة
  .م على لسانه بعد املوتاستشهد هو وأبوه يوم أحد، وزيد هو الذي تكل

وكان : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، ورويا حديث النعمان بن بشري يف كالم زيد بن خارجة بعد موته قال النعمان
  .أبوه وأخوه سعد بن خارجة أصيبا يوم أحد، وقد تقدم حديث كالم زيد يف ترمجته

  .سعد ابن خولة

األشرف بن أيب حزمية بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن س سعد بن خليفة األنصاري، وهو سعد بن خليفة بن 
  .ساعدة األنصاري الساعدي

  .قتل بالقادسية مع سعد بن أيب وقاص: غزية، قال ابن القداح: شهد أحداً، وكانت له بنت يقال هلا
  .أخرجه أبو موسى

  .بفتح احلار املهملة وكسر الزاي: حزمية

  .سعد ابن خولة

موىل : حليف هلم، وقيل: بين مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، من أنفسهم، وقيلب د ع، سعد ابن خولة، من 
  .ابن أيب رهم بن عبد العزى العامري

وهو من عجم الفرس، أسلم، من السابقني، وهاجر إىل أرض احلبشة . هو من اليمن، حليف هلم: قال ابن هشام
  .تيمي يف أهل بدراهلجرة الثانية، وذكره ابن إسحاق، موسى بن عقبة، وسليمان ال

وهو زوج سبيعة األسلمية، فتوىف عنها يف حجة الوداع، فولدت بعد وفاته بليال، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه 



  " .قد حللت فانكحي من شئت : " وسلم
  .ومل خيتلفوا أن سعد ابن خولة مات مبكة يف حجة الوداع، إال ما ذكره الطربي أنه تويف سنة سبع، واألول أصح

أخربنا أبو الفتح الكروخي بإسناده إىل أيب عيسى حممد بن : أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الفقيه وغريه قالوا
: عيسى السلمي، حدثنا ابن أيب عمر، أخربنا سفيان، عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه قال

يا رسول : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعودين، فقلتمرضت عام الفتح مرضاً أشفيت منه على املوت، فأتاين 
يا رسول اهللا، : قلت: اهللا، إن يل ماالً كثرياً وليس يرثين إال ابنيت، أفأوصي مبايل كله؟ وذكر احلديث إىل أن قال

جةً إنك لن ختلف بعدي، فتعمل عمالً تريد به وجه اهللا تعاىل إال ازددت به رفعةً ودر: " أخلف عن هجريت؟ قال
يرثي له رسول صلى اهللا ! " ، لكن البائس سعد ابن خولة" اللهم امض ألصحايب هجرهتم، وال تردهم على أعقاهبم 

  .عليه وسلم أن مات مبكة
  .أخرجه الثالثة. ومل يعقب سعد ابن خولة

  ب د ع س، سعد بن خويل العامري، من عامر بن لؤي، هاجر مع جعفر بن أيب طالب

" وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي : " رة الثانية، ونزل فيه ويف أصحابه قوله تعاىلإىل أرض احلبشة اهلج
  .اآلية، قاله ابن منده وأبو نعيم. ٥٢األنعام : 

ذكر إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق فيمن شهد بدراً من بين عامر . سعد بن خويل، من املهاجرين: وقال أبو عمر
  .حليف هلم من أهل اليمنسعد بن خويل، : بن لؤي

  .هو سعد بن خولة الذي أخرجه قبل، وذكره بعض املتأخرين يعين ابن منده بترمجة: أخرجه الثالثة، وقال أبو نعيم
سعد موىل خويل من : سعد موىل خويل، ذكره الطرباين، وروى عن عروة فيمن شهد بدراً: وأخرجه أبو موسى فقال

عد بن خولة، وسعد بن خويل ترمجتني، ونسبومها إىل عامر بن لؤي، وهذه بين عامر بن لؤي، وذكر ابن منده س
  .التراجم خمتلفة خمتلطة، واهللا أعلم بصحتها

قيل كذا، وقيل كذا : وعادهتم يف أمثاله أن يقوال! احلق مع أيب نعيم، فإهنما واحد، فال أدري مل جعلوه ترمجتني: قلت
مر ظناه اثنني، فهذا غريب، فإنه ظاهر، وأما قول أيب موسى إهنا خمتلفة يف النسب وغريه، فإن كان ابن منده، وأبو ع

سعد بن خويل، ومها واحد، وقد : خمتلطة فال اختالف وال اختالط، وغنما هو سعد بن خولة، وقد نقل عن عروة
  .أعلمذكرنا أن هذه الرواية اليت ترد عن عروة ختالف مجيع األقوال، واألوىل االعتماد على غريها، واهللا 

  .سعد بن خويل، موىل حاطب

هو من : هو من مذحج، أصابه سباء، قاله أبو معشر، وقيل. ب د ع، سعد بن خويل موىل حاطب بن أيب بلتعة
  .هو من كلب، ووافقه غريه، ومل خيتلفوا أنه شهد بدراً هو ومواله حاطب: وقال ابن هشام. الفرس، شهد بدراً

إسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً، من بين أسد أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي ب
  .وحاطب بن أيب بلتعة، ومواله سعد حلفاً هلم: بن عبد العزى بن قصي

روى عنه إمساعيل بن أيب . وقتل سعد يوم أحد شهيداً، وفرض عمر بن اخلطاب البنه عبد اهللا بن سعد يف األنصار
  .وم أحد فرواية إمساعيل مرسلة، وقد روى عنه جابر بن عبد اهللا، هذا كالم أيب عمرخالد، فإن كان قتل ي



وروى عن عروة وموسى بن عقبة وابن إسحاق أنه . وقال ابن منده وأبو نعيم يف نسبه، ووالئه، وشهوده بدراً، مثله
، حاطب يف النار؟ فقال يا رسول اهللا: شهد بدراً، وروى عن إمساعيل بن أيب خالد عن سعد موىل حاطب قال قلت

وال أرى إمساعيل : قال أبو نعيم" . لن يلج النار أحد شهد بدراً وبيعة الرضوان : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .واهللا أعلم. أدرك سعداً

  .وقد رواه الليث بن سعد، عن أيب الزبري، عن جابر أن عبداً حلاطب قال، ومل يسمه

  .سعد بن خثيمة

ن خثيمة بن احلارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم بن امرئ ب د ع، سعد ب
أبو عبد اهللا، كذا نسبه ابن الكليب، وابن :القيس بن مالك بن األوس األنصاري األوسي، يكىن أبا خثيمة، وقيل

  .هشام، وأبو عمر، وابن منده، وأبو نعيم، وغريهم
ومن بين : و بن عوف، ووافقه غريه، قال ابن إسحاق، يف تسمية من شهد العقبةونسبه ابن إسحاق يف بين عمر

سعد بن خثيمة، وساق نسبه كما ذكرناه أول الترمجة سواء، فال أعلم وجهاً : عمرو بن عوف بن مالك بن األوس
ليهم، واهللا ومن بين عمرو بن عوف، ومل يسبق النسب إليهم إال أن يكون حيث كان نقيباً عليهم نسبه إ: لقوله
  .أعلم

وهو عقيب، بدري، نقيب لبين عمرو بن عوف، قاله ابن إسحاق، هو أيضاً ممن قتل يوم بدر شهيداً، قتله طعيمة بن 
  .بل قتله عمرو بن عبد ود فقتل محزة يومئذ طعيمة، وقتل علي عمراً يوم األحزاب: عدي، وقيل

ألحدنا أن يقيم، فآثرين باخلروج، وأقم أنت مع نسائنا، فأىب  ال بد: وملا أرادوا اخلروج إىل بدر قال له أبوه خثيمة
لو كان غري اجلنة آلثرك به، إين أرجو الشهادة يف وجهي هذا، فاستهما فخرج سهم سعد، فخرج مع : سعد، وقال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلم إىل بدر، فقتل
بل عاش سعد بعد بدر حىت شهد املشاهد : وقيل. عيمله عقب، وقتل أبوه بأحد، قال أبو ن: وال عقب له، وقيل

إن أبا : كلها، وتأخر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك، مث حلق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقيل
  .خثيمة الذي حلق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتبوك هو غري هذا، وهو الصحيح

نزل يف بيت كلثوم : يه وسلم إىل املدينة مهاجراً نزل يف بيت سعد بن خثيمة، وقيلوملا ورد رسول اهللا صلى اهللا عل
بن اهلدم، وكان جيلس للناس يف بيت سعد، وكان بيته يسمى بيت العزاب، فلهذا اشتبه على الناس، مث انتقل إىل 

  .بين النجار، فنزل يف بيت أيب أيوب، وقد تقدم ذكره

إنه : در، قاله عروة، وابن شهاب، وسليمان بن أبان، وال اعتبار بقول من قالوالصحيح أن سعد بن خثيمة قتل بب
  .ختلف عن تبوك، فإن املختلف خزرجي، وهذا أوسي، ويرد يف مالك بن قيس، ويف الكىن

  .سعد الدوسي

ما : " روى عنه انس بن مالك أن أعرابياً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الساعة قال. ب د ع، سعد الدوسي
؟ ومر سعد الدوسي، فقال " أين السائل عن الساعة : " ؟ مث أتى املسجد فصلى فأخف الصالة، مث قال" أعددت هلا 



  " .إن عمر هذا حىت يأكل عمره، ال تبقى منهم عني تطرف : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  .سعد الدؤيل

يورده ابن منده، وقد صحفه ابن أيب علي، فإنه سعر، بالراء وكسر مل : ذكره ابن أيب علي وقال. س سعد الدؤيل
  .السني، وقد أعاد يف سعر على الصواب

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  .سعد بن أيب ذباب

  .ب د ع، سعد بن أيب ذباب، دوسي حجازي
ان ابن عيسى، أخربنا أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، أخربنا صفو

قدمت على رسول اهللا صلى : احلارث بن عبد الرمحن، أخربنا منري بن عبد اهللا، عن أبيه، عن سعد بن أيب ذباب قال
يا رسول اهللا، اجعل لقومي ما أسلموا عليه، ففعل، واستعملين عليهم، مث : اهللا عليه وسلم، فأسلمت، فقلت

يا قوم، أدوا زكاة العسل، فإنه ال خري : قدم على قومه من أهل السراة، فقالاستعملين أبو بكر، مث استعملين عمر، ف
العشر، فأخذ منهم العشر، فبعث به إىل عمر، فجعله يف صدقات : كم ترى؟ قال: يف مال ال تؤدي زكاته، قالوا

  .املسلمني
  .أخرجه الثالثة

  .سعد بن ذؤيب

ملا كان يوم فتح مكة أمن رسول اهللا صلى : قال روى السدي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه. س سعد بن ذؤيب
عكرمة بن أيب جهل، وعبد اهللا بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد اهللا بن : اهللا عليه وسلم الناس إال أربعة أنفس

سعد بن أيب سرح، فأما ابن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعد بن ذؤيب وعمار بن ياسر، 
  .اراً وكان أشب الرجلني، فقتله، وأما مقيس بن صبابة فرآه الناس يف السوق فقتلوهفسبق سعد عم

  .أخرجه أبو موسى

  .سعد بن أيب رافع

  .ع س سعد بن أيب رافع، ذكره احلسن بن سفيان، والطرباين ومن بعدمها
: سعد بن أيب رافعقال : روى يونس بن بكري واحلجاج الثقفي، عن ابن عيينة، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد قال

إنك : " دخل علي النيب صلى اهللا عليه وسلم يعودين، فوضع يده بني ثدي حىت وجدت بردها على فؤادي، فقال
رجل مفؤود، أنت احلارث بن كلدة، فإنه رجل يتطبب، فليأخذ مخس مترات من عجوة املدينة، فليجأهن بنواهن، مث 

  " .ليدلك هبن 
ن سفيان، عن سعد، ومل ينسبه، ورواه إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص، كذا نسبه يونس، ورواه قتيبة، ع



  .عن أبيه، عن جده أنه مرض وذكر حنواً منه
إنه سعد بن أيب وقاص، فإنه مرض مبكة، وعاده النيب صلى اهللا : قيل: قال بعض العلماء: أخرجه أبو موسى قلت

، فعاجله، فربأ، واهللا " عاجل سعداً مما به : " بن كلدة الثقفي عليه وسلم، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم للحارث
  .أعلم

  .سعد بن الربيع

  .د ع، سعد بن الربيع بن عدي بن مالك بن بين جحجىب، قتل يوم اليمامة
سعيد بن الربيع، ويرد : صوابه سعيد بن الربيع، ذكره موسى بن عقبة: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  .إن شاء اهللا تعاىلذكره، 

  .سعد بن الربيع األنصاري

ب د ع، سعد بن الربيع بن عمرو بن أيب زهري بن مالك بن امرئ القيس بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب بن 
  .اخلزرج األنصاري اخلزرجي

أنه كان  عقيب، بدري، نقيب، كان أحد نقباء األنصار، قاله عروة وابن شهاب، وموسى بن عقبة، ومجيع أهل السري
نقيب بين احلارث بن اخلزرج هو وعبد اهللا بن رواحة، وكان كاتباً يف اجلاهلية، شهد العقبة األوىل والثانية، وقتل 

  .يوم أحد شهيداً

أخربنا أبو احلرم مكي بن زبان بن شبه املقري النحوي بإسناده عن حيىي بن حيىي، عن مالك بن أنس، عن حيىي بن 
: ؟ فقال رجل" من يأتيين خبرب سعد بن الربيع : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذملا كان أحد : سعيد قال

بعثين رسول اهللا آلتيه خبربك، قال فاذهب إليه فأقرئه : ما شأنك؟ قال: أنا، فهذب يطوف يف القتلى، فقال له سعد
ي، وأخرب قومك أهنم ال عذر هلم عند اهللا مين السالم، وأخربه أين قد طعنت اثنيت عشرة طعنة، وأين قد أنفذت مقاتل

  .إن قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأحد منهم حي
يقول لكم سعد بن : قل لقومك: إن الرجل الذي ذهب إليه أيب بن كعب، قاله أبو سعيد اخلدري، وقال له: قيل

عقبة، فواهللا مالكم عند اهللا عذر إن خلص إىل اهللا اهللا وما عاهدمت عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة ال: الربيع
رمحة اهللا، : " فلم أبرح حىت مات، فرجعت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته، فقال: نبيكم عني تطرف، قال أيب

  " .نصح هللا ولرسوله حياً وميتاً 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودفن هو وخارجة بن أيب زهري يف قرب واحد، وخلف سعد بن الربيع ابنتني فأعطامها 

. ١١النساء" : فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك : " الثلثني، فكان ذلك أول بيانه لآلية يف قوله عز وجل
اثنتني فما فوقهما، وهو الذي آخى رسول : ويف ذلك نزلت اآلية، وبذلك علم مراد اهللا منها، وأنه أراد فوق اثنتني

بارك : بد الرمحن بن عوف، فعرض على عبد الرمحن أن يناصفه أهله وماله، وكان له زوجتان، فقالاهللا بينه وبني ع
  .اهللا لك يف أهلك ومالك، دلوين على السوق

  .أخرجه الثالثة



  .سعد بن الربيع، ابن احلنظلية

وهو أخو سهل  ب سعد بن الربيع بن عمرو بن عدي، يكىن أبا احلارث، ويعرف بابن احلنظلية، استصغر يوم أحد،
إن سعد ابن احلنظلية أبوه يسمى عقيباً، وهلما أخ يسمى : ابن احلنظلية، ومها من بين حارثة من األنصار، وقد قيل

  .أمه وأم أخوته: عقبة، واحلنظلية أم جده، وقيل
  .أخرجه أبو عمر

  .سعد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وسلم ب د ع، سعد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه
روى حيىي بن سعيد القطان، عن عثمان بن غياث، عن رجل يف حلقة أيب عثمان النهدي، عن سعد موىل رسول اهللا 

يا رسول اهللا، إن فالنة وفالنة بلغهما : صلى اهللا عليه وسلم أهنم أمروا بصيام يوم، فجاء رجل يف بعض النهار فقال
قيئي، فقاءت حلماً : ، فجاء بعس أو بقدح فقال إحدامها" دعهما ا: " اجلهد، فأعرض عنه مرتني، أو ثالثاً، فقال

إن هاتني صامتا عما أحل هلما، وأفطرنا على ما حرم : " عبيطاً وقيحاً ودماً، وقال لالخرى مثل ذلك، فقاءت، فقال
  " .عليهما 

  .أخرجه الثالثة

  .سعد بن زرارة

أسعد بن زرارة، وهو جد عمرة بنت عبد الرمحن بن  تقدم نسبه عند ذكر أخيه. ب د ع، سعد بن زرارة األنصاري
  .سعد، قاله أبو عمر

وروى ابن منده بإسناده عن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة، عن أبيه، عن جده سعد أن رسول 
ذكر شيء من ما أحب اهللا من عبده عند : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوماً، هو يتحدث عن ربه، عز وجل، قال

  " .النعم أفضل ما أحب أن يذكره مبا هداه له من اإلميان ومالئكته وكتبه ورسله، وإمياناً بقدره خريه وشره 
ذكره بعض املتأخرين وامهاً فيه، يعين ابن منده، فجعله ترمجة، ورواه أبو نعيم، عن عبد اله بن جعفر، : قال أبو نعيم

يزيد بن حممد األيلي، عن احلكم بن عبد اهللا، عن القعقاع بن حكيم، عن  عن إمساعيل بن عبد اهللا بن مسعود، عن
فوهم فيه املتأخر، وجعله ترمجة، وهو اسعد بن زرارة، : أيب الرجال، عن أبيه، عن أسعد بن زرارة، فذكر حنوه، قال

  .وليس بسعد، واهللا أعلم
وفيه نظر، : فهو سعد، وذكر نسبه وقال قيل هو أخو أسعد بن زرارة، فإن كان كذلك: وقد ذكره: قال أبو عمر

  .أخشى أن ال يكون أدرك اإلسالم، ألن أكثرهم مل يذكره، فإخراج أيب عمر له يدل أن الوهم ليس من ابن منده

  .سعد بن زيد األشهلي

بعث : بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم غلى جند، قال ابن إسحاق. د ع، سعد بن زيد بن سعد األنصاري األشهلي
نيب صلى اهللا عليه وسلم سعد بن زيد أخا بين عبد األشهل إىل جند، وروى سليمان بن حممد بن حممود بن مسلمة ال



عن سعد بن زيد بن سعد االشهلي أنه أهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيفاً من جنران، فأعطاه حممد بن 
  .قال ابن منده" . س فاضرب به احلجر، مث ادخل بيتك جاهد هبذا يف سبيل اهللا، فإذا اختلف النا: " مسلمة، وقال
وقال أبو نعيم أورد له بعض . سعد بن زيد بن سعد األشهلي، بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل جند: وقال أبو نعيم

  .املتأخرين ترمجة منفرة، وهو عندي ابن مالك األشهلي الذي يأيت ذكره، واهللا أعلم

  .سعد بن زيد الطائي

  .روى عنه مجيل بن زيد الطائي. كعب بن زيد: وقيل. ع، سعد بن زيد الطائيب د 
أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده إىل يونس بن بكري، عن أيب حيىي حممد بن عمر العطار، عن مجيل بن زيد الطائي، 

بين غفار، فدخل هبا، تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم امرأة من : األنصاري، قال: عن سعد بن زيد الطائي، وقيل
  " .احلقي بأهلك : " فأمرها أن تنزع ثوهبا، فرأى فيها بياضاً فامنار عنها، فلما أصبح أكمل هلا الصداق، وقال

  .ورواه عباد بن العوام ونوح بن أيب مرمي، عن مجيل، عن كعب بن زيد
مجيل، عن عبد اله بن عمرو عن  :ورواه حيىي بن يوسف الذمي، عن أيب معاوية، عن مجيل، عن زيد بن كعب، وقيل
  .زيد بن كعب، هو ابن عجرة، واالضطراب فيه من جهة مجيل لسوء حفظه وضعفه

  .أخرجه الثالثة

  .سعد بن زيد الزرقي

سعد بن زيد بن : ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدراً فقال. د سعد بن زيد بن الفاكه بن يزيد بن خلدة بن عامر
  .امر بن زريق األنصاري اخلزرجي الزرقيالفاكه بن يزيد بن خلدة بن ع

سعد بن الفاكه : سعيد بن يزيد بن الفاكه، وأخرجه أبو نعيم فقال: أخرجه ابن منده هكذا، وأخرجه أبو عمر فقال
  .امسه أسعد، وقد تقدم ذكره أمت من هذا: بن زيد وقيل

  .سعد بن زيد بن مالك األشهلي

  .بن عبد األشهل األنصاري األوسي األشهلي ب د ع، سعد بن زيد بن مالك بن عبد بن كعب
سعد بن زيد : قال عروة، وابن شهاب، وابن إسحاق يف تسمية من شهد بدراً من األنصار، مث من بين عبد األشهل

  .بن مالك بن كعب
يف خرج متلفعاً : روى ابن أيب حبيبة، عن زيد بن سعد عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا نعيت إليه نفسه

أيها الناس، احفظوين يف هذا احلي من : " أخالق ثياب عليه، حىت جلس على املنرب، فحمد اهللا، وأثىن عليه، مث قال
  .رواه أبو نعيم وحده" . األنصار، فإهنم كرشي اليت أحل فيها وعيبيت، اقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم 

شهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا : وقال غريهإنه شهد العقبة، تفرد بذلك، : وقال الواقدي وحده
  .عليه وسلم

أظنهما اثنني، وسعد بن زيد هذا الذي بعثه رسول اهللا : وقال أبو عمر، وذكر هذا سعد بن زيد بن مالك األشهلي
ل لألنصار، ولسعد بن بسبايا قريظة إىل جند، فابتاع هلم هبا خيالً وسالحاً، وهو الذي هدم املنار الذي كان باملشل



وسعد : زيد حديث واحد يف اجللوس يف الفتنة،آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني عمرو بن سراقة، قال
  .إنه أنصاري: بن زيد الطائي الذي روى عنه قصة الغفارية غريمها، على أنه قيل فيه أيضاً

  .أخرجه الثالثة
سعد بن زيد بن سعد املقدم ذكره أنه وهم، إمنا هو سعد بن زيد بن مالك،  قد ذكرناه قول أيب نعيم يف ترمجة: قلت

وقد وافق أبو عمر أبا نعيم، فجعل هذا هو الذي سار إىل جند، إال أنه جعلهما اثنني، وقد ذكرنا قوله يف هذه 
صلى اهللا عليه  الترمجة، وجعل هذا هو الذي روى حديث الفتنة، وخالفا ابن منده فإنه جعل الذي بعثه رسول اهللا

وسلم إىل جند سعد بن زيد بن سعد، وأنه هو الذي روى حديث القعود يف الفتنة، وقد وافق أبو أمحد العسكري أبا 
نعيم وأبا عمر، فجعل الذي أهدى السيف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى حديث الفتنة هذا، وكأنه 

  .الصحيح، واهللا أعلم

  .سعد بن زيد األنصاري

من بين عمرو بن عوف، ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وروى عن . بن زيد األنصاري ب سعد
  .عمر بن اخلطاب، وتويف آخر أيام عبد امللك بن مروان، ذكره حممد بن سعد

  .أخرجه أبو عمر

  .سعد والد زيد

زيد بن سعد، عن أبيه أن النيب  روى إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة، عن. غري منسوب. ب د ع، سعد والد زيد
صلى اهللا عليه وسلم ملا نعيت إليه نفسه خرج متلفعاً يف أخالق ثياب عليه، حىت جلس على املنرب، فحمد اهللا وأثىن 

أيها الناس، احفظوين يف هذا احلي من األنصار، فإهنم كرشي وعيبيت، فاقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا : " عليه، مث قال
  " .عن مسيئهم 

أخرجه الثالثة، أما أبو نعيم فأخرج هذا احلديث يف هذه الترمجة، وأخرجه يف ترمجة سعد بن زيد بن مالك، وقد 
  .وأما ابن منده وأبو عمر فلم خيرجا هذا احلديث إال يف هذه الترمجة حسب! تقدم، فال أدري مل جعل له ترمجة ثانية

  .سعد بن سعد

روى عبد املهيمن بن سهل، عن أبيه، عن جده أن النيب صلى . دع س، سعد بن سعد الساعدي أخو سهل بن سع
  .اهللا عليه وسلم ضرب لسعد بن سعد بسهم يوم بدر

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .سعد بن أيب سعد

  .س سعد بن أيب سعد بن مري حليف القواقل، شهد أحداً
  .ابأخرجه أبو موسى، والقواقل من األنصار قد ذكروا يف غري موضع من الكت



  .سعد بن سالمة

ب د ع، سعد بن سالمة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل األنصاري األوسي مث األشهلي، وهو أخو 
  .سلمة بن سالمة بن وقش، يكىن أبا نائلة، ويعرف بسلكان

  .شهد أحداً وما بعده من املشاهد، وقتل يوم جسر أيب عبيد، صدر خالفة عمر، رضي اهللا عنه بالعراق
والصواب أسعد، وقد تقدم، وقد وافق ابن منده على سعد أبو عمر، وهشام بن : أخرجه الثالثة، وقال أبو نعيم

  .الكليب، وابن حبيب، ويرد ذكره يف سلكان، ويف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل

  .سعد بن سويد

بن عبيد بن ثعلبة بن سعد بن سويد : وقال الكليب. ب د ع، سعد بن سويد بن قيس، من بين خدرة من األنصار
  .عبيد بن األجبر، هو خدرة بن عوف بن احلارث بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي، مث اخلدري

  .قتل يوم أحد شهيداً
سعد بن سويد األنصاري، ورويا عن ابن : أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى، وأبو عمر، إال أن أبا نعيم وأبا موسى قاال

: سعد بن سويد، وقال أبو موسى: من األنصار، من بين عوف بن اخلزرج شهاب، يف تسمية من استشهد يوم أحد
واجلميع واحد، وسياق النسب الذي قدمناه يدل عليه، . من بين احلارث بن اخلزرج: قال سليمان، يعين الطرباين

  .ويكون قد نسب عوفاً إىل جده اخلزرج، وإمنا هو عوف بن احلارث بن اخلزرج، واهللا أعلم

  .سعد بن سهيل

سهيل بن مالك بن كعب بن عبد األشهل بن حارثة بن دينار بن النجار، بطن من : ب د ع، سعد بن سهل، وقيل
اخلزرج، وليس هذا عبد األشهل قبيلة سعد بن معاذ األشهلي، هذا غري ذلك، فإن هذا من اخلزرج وذلك من 

ي من بين دينار بن النجار، ومن رأى األوس، وذلك بطن ينسب إليه، وهذا ال ينسب إليه إال جناري أو ديناري أ
  .نسبهما عرف الفرق بينهما

  .شهد بدراً، قاله ابن شهاب، وابن إسحاق، وابن الكليب
  .أخرجه الثالثة

  .سعد بن سهيل

. سهل: وقيل: من بين خنساء، قاله أبو نعيم، وقال: ب د ع، سعد بن سهيل األنصاري، من بين دينار النجار، وقيل
من بين خنساء، وروى بإسناده عن ابن هليعة، عن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن، . عد بن سهيلس: وقال ابن منده

سعد بن سهيل بن عبد األشهل بن حارثة األنصاري، من بين خنساء : عن عروة بن الزبري، يف تسمية من شهد بدراً
  .النجارابن حارثة بن دينار بن : بن مبذول، شهد بدراً، وقال أبو نعيم مثله، وقال

  .سعد بن سهيل بن عبد األشهل بن دينار بن النجار، شهد بدراً: وأما أبو عمر فأخرج هذه الترمجة، وقال



ال أدري كيف . هذا قوهلما يف هذه الترمجة ويف اليت قبلها، وقد تقدم قولنا إن هذا اإلسناد عن عروة فيه خبط: قلت
ا يرويه غريه عن عروة، فمن ذلك هذه الترمجة، جعل سعد بن فإنه خيالف عامة أصحاب السري، وخيالف أيضاً م! هو

: سهيل من بين دينار من بين خنساء بن مبذول، وهذا غريب، فإن بين خنساء هم من بين مازن بن النجار، منهم
منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول، والد حبان بن منقذ، فجعل خنساء بن مبذول ها هنا من بين دينار، 

ن ابن منده وأبا نعيم جعال هذا والذي قبله ترمجتني، والنسب واحد، واحلالة يف شهود بدر واحدة، فال أدري مل مث إ
على أن ابن منده له بعض العذر فإنه جعل يف إحدى الترمجتني سهالً ويف األخرى سهيالً، وأما أبو نعيم ! فرقا بينهما

  .حد، وأن بعض العلماء قاله سهالً، وقال غريه سهيالً، واهللا أعلموقيل سهل، فبان هبذا أهنما وا: فإنه قال يف سهيل

  :قاله أبو عمر، وقال ابن منده وأبو نعيم. ب د ع، سعد بن ضمرية الضمري

  .أبو ضمرية، من أهل املدينة: السلمي أبو سعد، وقيل
 حممد بن جعفر بن حدثين: عن حممد بن إسحاق قال. أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده، عن يونس بن بكري

: مسعت زياد بن ضمرية بن سعد السلمي حيدث عن عروة بن الزبري أن أباه وجده شهد حنيناً، وقاال: الزبري، قال
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم الظهر، مث عمد إىل ظل شجرة، فقام إليه األقرع بن حابس 

دم عامر بن األضبط األشجعي، كان قتله حملم بن جثامة الكناين،  التميمي وعيينة بن حصن الفزاري خيتصمان يف
فعيينة يطلب بدم عامر األشجعي ألهنما من قيس، واألقرع بن حابس يدفع عن ملحم ألهنما من خندف، هو يومئذ 

  .وذكر احلديث. سيد خندف
  .صحبته صحيحة وصحبة أبيه: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  .سعد الظفري

  .من بين ظفر، بطن من األوس. الظفري ب ع س، سعد
  " .أكره احلمم : " روى عنه عبد الرمحن بن حرملة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه هنى عن الكي، وقال

وقد أورد أبو عبد اهللا، يعىن ابن منده، سعد بن النعمان : أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى وأبو عمر، وقال أبو موسى
   ادري أهذا هو أم غريه؟الظفري شهد بدراً، فال

  .سعد بن عائذ

موىل عمار بن ياسر املعروف بسعد القرظ، وغنما قيل له ذلك ألنه كان يتجر فيه، . ب د ع، سعد بن عائذ املؤذن
ومسح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأسه، وبرك عليه، وجعله مؤذن مسجد قباء، وخليفة بالل إذا غاب، مث 

ان مبسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيام أيب بكر وعمر، ملا سار إىل الشام، فلم يزل استخلفه بالل على األذ
  .األذان يف عقبه، روى حديثه أوالده

حدث عبد الرمحن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ، مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عن أبيه، عن جده أن 
  .أن يدخل إصبعيه يف أذنيه، وأن بالالً كان يؤذن مثىن مثىن، إقامته مفردةرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بالالً 



  .عاش يعين سعد القرظ إىل أيام احلجاج: قال أبو أمحد العسكري
  .أخرجه الثالثة

  .سعد بن عبادة

 حارثة بن حزام بن حزمية بن ثعلبة بن طريف بن: ب د ع، سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أيب خزمية، وقيل
  .أبا قيس، واألول أصح: اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج األنصاري الساعدي، يكىن أبا ثابت، وقيل

وكان نقيب بين ساعدة، عن مجيعهم، وشهد بدراً، عن بعضهم، ومل يذكره ابن عقبة وال ابن إسحاق يف البدريني، 
  .وذكره فيهم الواقدي، واملدائين، وابن الكليب

وهو صاحب راية األنصار يف املشاهد كلها، وكان وجيهاً يف األنصار، ذا رياسة وسيادة،  وكان سيداً جواداً،
يعترف قومه له هبا، وكان حيمل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم كل يوم جفنة مملوءة ثريداً وحلماً تدور معه حيث دار 

د إال قيس بن سعد بن عبادة بن دليم، مل يكن يف األوس وال يف اخلزرج أربعة يطعمون يتوالون يف بيت واح: يقال
  .وله وألهله يف اجلود أخبار حسنة

حدثنا حممد بن : أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن أيب منصور األمني، بإسناده إىل أيب داود سليمان بن األشعث قال
مسعت حيىي بن أيب : قال أخربنا الوليد بن مسلم، أخربنا األوزاعي: املثىن، هشام بن مروان املعين، قال ابن املثىن

زارنا رسول اهللا صلى اهللا : حدثين حممد ين عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة، عن قيس بن سعد، قال: كثري، يقول
أال تأذن : فقلت: فرد سعد رداً خفياً، قال قيس: ، قال" السالم عليكم ورمحة اهللا : " عليه وسلم يف منزلنا فقال

السالم : " دعه يكثر علينا من السالم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: م؟ قاللرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
يا رسول الل، إين كنت أمسع تسليمك، وأرد : ، مث رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واتبعه سعد، فقال" 

اغتسل، مث ناوله ملحفة عليك رداً خفياً، لتكثر علينا من السالم، فانصرف معه رسول اهللا، فامر له سعد بغسل ف
اللهم اجعل صلواتك ورمحتك على : " مصبوغة بزعفران أو ورس، فاشتمل هبا، مث رفع رسول اهللا يديه، وهو يقول

  " .آل سعد بن عبادة 
وقد كان قيس بن سعد من اعظم الناس جوداً وكرماً، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قيس بن سعد بن 

، ويف سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ جاء اخلرب أن قريشاً مسعوا صائحاً ليالً على أيب " يت جود إنه من ب: " عبادة
  :الطويل: قيس

  .مبكة ال خيشى خالف خمالف... فإن يسلم السعدان يصبح حممد 
  :الطويل: فظنت قريش أنه يعىن سعد بن زيد مناة بن متيم، وسعد هذمي، من قضاعة، فسمعوا الليلة الثانية قائالً: قال

  .ويا سعد سعد اخلزرجني الغطارف... أيا سعد األوس كن أنت ناصراً 
  .على اهللا يف الفردوس منية عارف... أجيبا إىل داعي اهلدى ومتنيا 

  .جنان من الفردوس ذات زخارف... وإن ثواب اهللا للطالب اهلدى 
  .هذا سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة: فقالوا

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعيينة بن حصن ثلث مثار املدينة، لينصرف مبن معه من وملا كان غزوة اخلندق بذ
إن كنت أمرت بشيء : يا رسول اهللا: غطفان، واستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة دون سائر الناس، فقاال



مل أومر بشيء، وإمنا " وسلم  فافعله، وإن كان غري ذلك فواهللا ما نعطيهم إال السيف، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه
يا رسول اهللا، ما طعموا بذلك مناقط، يف اجلاهلية، فكيف اليوم، وقد هدانا اهللا : ، فاال" هو رأي أعرضه عليكما 

  .فسر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوهلما! بك
يب سفيان، وكان أبو وكانت راية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيد سعد بن عبادة يوم الفتح، فمر هبا على أ

اليوم يوم امللحمة، اليوم تستحل احلرمة، اليوم أذل اهللا قريشاً، فلما مر رسول اهللا : سفيان قد أسلم، فقال له سعد
يا رسول اهللا، أمرت بقتل قومك، زعم سعد انه قاتلنا، وقال عثمان، وعبد : يف كتيبة من األنصار، ناداه أبو سفيان

يا سفيان، اليوم : " هللا، ما نأمن سعداً أن تكون منه صولة يف قريش، فقال رسول اهللايا رسول ا: الرمحن بن عوف
أعطى اللواء الزبري : ، فاخذ رسول اهللا اللواء من سعد، وأعطاه ابنه قيساً، وقيل" يوم املرمحة، اليوم أعز اهللا قريشاً 

  .أمر علياً فأخذ اللواء، ودخل به مكة: بن العوام، وقيل
غن سعداً لغيور، وإين ألغري من عسد، واهللا اغري منا، : " شديد الغرية، وإياه أراد رسول اهللا بقوله وكان غيوراً

  .ويف هذا حلديث قصة" . وغرية اهللا أن تؤتى حمارمه 
وملا تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم طمع يف اخلالفة، وجلس يف سقيفة بين ساعدة ليبايع لنفسه، فجاء إليه أبو بكر، 

، فبايع الناس أبا بكر، وعدلوا عن سعد، فلم يبايع سعد أبا بكر وال عمر، وسار إىل الشام، فأقام به حبوران وعمر
ما تسنة إحدى عشرة، ومل خيتلفوا أنه وجد ميتاً على : سنة أربع عشرة، وقيل: غلى أن مات سنة مخس عشرة، وقيل

  :اهلزج. عوا قائالً يقول من بئر، وال يرون احداًمغتسله، وقد اخضر جسده، ومل يشعروا مبوته باملدينة حىت مس
  .ج سعد بن عبادة... قتلنا سيد اخلزر 
  .فلم خنط فؤاده... رميناه بسهمني 

إن البئر اليت مسع : فلما مسع الغلمان ذلك ذعروا، فحفظ ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي ما تفيه سعد بالشام قيل
  .بئر سكن: منها الصوت بئر منبه، وقيل

  .بينا سعد يبول قائماً، إذ اتكأ فمات، قتله اجلن، وقال البيتني: قال ابن سريين

  .إن قربه باملنيحة، قرية من غوطة دمشق، وهو مشهور يزار إىل اليوم: قيل
ما من رجل تعلم القرآن مث نسبه إال : " روى عنه ابن عباس وغريه، من حديثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .هو اجذم، وما من أمري عشرة إال أتى يوم القيامة مغلوالً حىت يطلقه العدل لقي اهللا و
  .أخرجه الثالثة

  .بفتح احلاء املهملة، وكسر الزاي، وبعده ياء حتتها نقطتان، مث ميم وهاء: حزمية

  .سعد بن عبد اهللا

: " وسلم سئل عن قول اهللا تعاىلجمهول روى عنه يعلى بن األشدق أن النيب صلى اهللا عليه . د ع، سعد بن عبد اهللا
إهنم قوم من بين متيم، ولوال أهنم أشد الناس قتاالً : " قال. ٤احلجرات " : إن الذين ينادونك من وراء احلجرات 

  " .لألعور الدجال لدعوت اهللا عليهم 
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سعد أبو عبد اهللا



  .، جمهولروى عنه ابنه عبد اهللا. د سعد أبو عبد اهللا
  .اخرجه ابن منده وحده بعد األول الذي قبله، واهللا أعلم

  .سعد أبو عبد اهللا

والصحيح عندي أنه ابن : هو غريه، قال أبو نعيم: هو ابن األطول، وقد ذكرناه، وقيل. د ع، سعد أبو عبد اهللا
ه ابن األطول بعينه، روى األطول، أفرد له بعض املتأخرين، يعين ابن منده ترمجة، وأخرج له احلديث الذي روا

واصل بن عبد اهللا بن بدر أبو احلسني القشريي، حدثين عبد اهللا بن بدر بن واصل بن عبد اهللا بن سعد بن خالد 
: لو أقمت؟ فيقول: كان عبد اهللا بن سعد خيرج إىل أصحابه إذا قدم تستر أقام هبا ثالثاً، فيقولون له: القحطاين، قال
  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن التناوة، فمن أقام ببالد اخلراج ثالثاً فقدتناهناين ر: مسعت أيب يقول

عن واصل بن عبد اهللا بن بدر، حدثين أيب عبد اهللا بن واصل بن عبد اهللا بن : كذا أخرجه ابن منده، وقال أبو نعيم
اق أبو نعيم نسب واصل بن وذكر حنوه، فعلى ما س. كان عبد اهللا بن سعد خيرج إىل أصحابه: سعد األطول، قال

  .عبد اهللا بن األطول هو كما قال، واهللا أعلم

  .سعد بن عبد بن قيس

ب سعد بن عبد بن قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن احلارث بن فهر القرشي الفهري، كان من مهاجرة احلبشة، 
  .امسه سعيد، ويذكر يف بابه، إن شاء اهللا تعاىل: وقيل

  .أخرجه أبو عمر

  .عبيد سعد بن

ب د ع، سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
. قاله عروة وابن إسحاق. عوف بن مالك بن األوس األنصاري األوسي، أبو عمري بن سعد، شهد بدراً، ال غقب له

  .قاريامسه سعيد، ويذكر هناك، إن شاء اهللا تعاىل، ويعرف بال: وقيل
القاري من بين قارة، األنصاري، وقتل يوم القادسية سنة مخس عشرة، وهو ابن أربع وستني سنة، : قال ابن منده

يكىن أبا زيد، وهو أحد األربعة الذين مجعوا القرآن على عهد : عاش بعدها شهوراً ومات، قال ابن منري: وقيل
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األنصار

بد الرمحن بن أيب ليلى، وطارق بن شهاب، يعد يف الكوفيني، روى سفيان عن قيس بن مسلم، عن عبد روى عنه ع
إنا القوا العدو غداً، وإنا : خطبنا رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: الرمحن بن أيب ليلى، قال

  .مستشهدون، فال تغسلن عنا دماً، وال نكفن إال يف ثوب كان علينا
  .قال سعد بن عبيد يوم القادسية حنوه: شعبة ومسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قالرواه 
إنه من أهل الكوفة، وروى هو وغريه أنه قتل يوم القادسية، والكوفة إمنا بنيت بعد القادسية، : قال أبو عمر: قلت

  .وبعد ملك املدائن أيضاً، فال وجه لنسبته إليها
إنه من قارة أنصاري، وهم منه، كيف يكون من القارة وهم ولد الديش بن حملم بن : بن مندهأخرجه الثالثة، وقول ا



! غالب بن عائذة بن يثيع بن مليح بن اهلون بن خزمية، واهلون أخو أسد بن خزمية، وهذا أنصاري، فكيف جيتمعان
  .وإمنا هو القاري، مهموزاً، من القراءة

نصار، ومل جيمع القرآن من األوس غريه، قاله أبو أمحد العسكري، وأما أنا وقد ذكر أنه أول من مجع القرآن من األ
أحد : فأستبعد أن يكون هذا هو ممن مجع القرآن من األنصار ألن احلديث يرويه أنس بن مالك، وذكرهم وقال

جداً،  هذا بعيد! عموميت أبو زيد، وأنس من بين عدي بن النجار خزرجي، فكيف يكون هذا وهو أوسي عما ألنس
  .واهللا أعلم

  .سعد موىل عتبة

روى عطاء والضحاك، عن ابن عباس يف قوله . شهد بدراً مع مواله عتبة. ب د ع، سعد موىل عتبة بن غزوان
يف عتبة، وسعد مواله، ويف حاطب، وسعد " وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه : " تعاىل
  .مواله

  .أخرجه الثالثة

  .عثمان سعد بن

  .ب د ع، سعد بن عثمان بن خلدة بن خملد بن عامر بن زريق األنصاري الزرقي، أبو عبادة
  .شهد بدراً، قاله موسى بن عقبة، وابن إسحاق، وكان ممن فر يوم أحد

  .سعيد بن عثمان، ويذكر هناك، إن شاء اهللا تعاىل: أخرجه الثالثة خمتصراً وقيل

  .سعد العرجي

: وقيل: دليل النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا هاجر إىل املدينة من العرج إليها، وقال أبو عمر. سعد العرجي: ب د ع
إنه موىل األسلميني، وإمنا قيل له : ويقال: إنه من بلعرج بن احلارث بن كعب بن هوازن، هكذا قال بعضهم، قال

  .العرجي ألنه اجتمع مع رسول اهللا بالعرج
  .كنت دليل رسول اهللا من العرج إىل املدينة، فرأيته يأكل متكئاً: روى عنه ابنه عبد اهللا أنه قال

وروى فائد موىل عباد، عن ابن سعد، عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه أبو بكر وذكر حديث 
أهاب  إنه: ؟ فقال سعد بن خثيمة" أين أبو أمامة : " مسريه معهما إىل املدينة، فتلقاه بنو عمرو بن عوف، فقال

  .قبلي، أفال أخربه يا رسول اهللا؟ أخرجه الثالثة
إنه موىل : ويقال: قد ذكر أبو عمر سعداً األسلمي، وقد ذكرناه قبل، وذكر ها هنا سعد العرجي، وقال: قلت

األسلميني، وإنه كان دليل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة، ومها واحد، فإن هذا هو الذي قدم مع النيب إىل 
  .واهللا أعلم! املدينة، فلقيه بنو عمرو بن عوف، وسعد بن خثيمة، كما سقناه، فال أعلم ألي سبب فرق بينهما

  .سعد بن عقيب



  .يكىن أبا احلارث، استصغر يوم أحد، قاله ابن شاهني، عن حممد بن سعد، وشهد اخلندق. س سعد بن عقيب
  .أخرجه أبو موسى

  .سعد بن عمار

  .شهد أحداً واخلندق وهو أخو محزة بن عمار، وال عقب له. خنساء بن مبذول سعد بن عمار بن مالك بن

  .سعد بن عمارة الزرقي

عمارة بن سعد، أبو سعيد الزرقي، وهو مشهور بكنيته واختلف يف امسه، : ب ع س، سعد بن عمارة، وقيل
، وسليمان بن حبيب احملاريب، روى عنه عبد اهللا بن مرة، وعبد اهللا بن أيب بكر. سعد بن عمارة: واألكثر يقولون

  .وحيىي بن سعيد األنصاري
أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر الطوسي بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، أخربنا شعبة، عن أيب الفيض، عن 

  " .كن ما يقدر يف الرحم ي: " عبد اهللا بن مرة عن أيب سعيد الزرقي أن رجالً من أشجع سأل النيب عن العزل، فقال
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى، ونذكره يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل

  .سعد بن عمارة البكري

أحد بين سعد بن بكر ذكره البخاري يف الصحابة، وروى عن عمرو ابن حممد عن يعقوب . د ع، سعد بن عمارة
يد األنصاري، حدثنا عن سعد بن عمارة، أحد بن إبراهيم، عن ابن إسحاق، عن عبد اهللا بن أيب بكر، وحيىي بن سع

إذا أنت قمت إىل الصالة فأسبغ : عظين رمحك اهللا، قال: بين سعد بن بكر، وكانت له صحبة، أن رجالً قال له
الوضوء فإنه ال صالة ملن ال وضوء له، وال إميان ملن ال صالة له، واترك طلب كثري من احلاجات، فإنه فقر حاضر، 

  .ا يف أيدي الناس، فإنه هو الغىن، وانظر ما يعتذر منه من القول والفعل، فاجتنبهوامجع اليأس مم
  .وروى عن سليمان بن حبيب أن سعد بن عمارة ملا حضرته الوفاة، مجع بنيه وأوصاهم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .سعد بن عمرو األنصار

شهد صفني مع علي بن أيب طالب، ذكرمها كان هو وأخوه احلارث بن عمرو فيمن . ب سعد بن عمرو األنصاري
  .ابن الكليب وغريه، فيمن شهد صفني من الصحابة

  .أخرجه أبو عمر

  .سعد بن عمرو بن ثقف

كعب بن مالك بن مبذول بن مالك بن النجار شهد أحداً، وقتل يوم : ع س، سعد بن عمرو بن ثقف، واسم ثقف
  .مجيعاً بعد أن شهد أحداًبئر معونة شهيداً هو وابنه الطفيل بن سعد، قتالً 



قتل مع سعد بن عمرو بن ثقف يوم بئر معونة ابن أخيه سهل بن عامر بن عمرو : وقال عبد اهللا بن حممد بن عمارة
  .بن ثقف

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .سعد موىل عمرو بن العاص

، وروى يزيد بن هارون، عن د ع، سعد موىل عمرو بن العاص،أخرجه يوسف القطان وغريه يف الصحابة، وال يصح
تشاجر رجالن يف آية، فارتفعا إىل النيب : حيىي بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم، عن سعد موىل عمرو بن العاص، قال

  " .ال متاروا فيه، فإن مراء فيه كفر : " صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سعد بن عمرو بن عبيد

  .عبيد بن احلارث بن كعب بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار األنصاري النجاريسعد بن عمرو بن 
  .ذكره ابن الدباغ األندلسي عن العدوي. شهد أحداً وما بعدها، واستشهد يوم اليمامة، وهو أخو كعب بن عمرو

  .سعد بن عمري

  .حممد بن جادة، عن أبيهروى حديثه عمرو بن قيس املالئي، عن . د ع، سعد بن عمري، أو عمري بن سعد
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سعد بن عياض

حديثه مرسل، ال تصح له صبة، وإمنا هو تابعي، يروي عن ابن مسعود، واحلديث الذي . ب سعد بن عياض الثمايل
  .روى عنه أبو إسحاق اهلمذاين. رواه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان أسد بأساً

  .أخرجه أبو عمر

  .بن الفاكهسعد 

  .ع س، سعد بن الفاكه بن زيد بن خلدة بن عامر بن زريق
سعد بن الفاكه بن : شهد بدراً من األنصار من اخلزرج من بين خلدة بن عامر بن زريق: روى حممد بن إسحاق، قال

  .زيد بن خلدة بن عامر
سعد بن يزيد بن : وذكره أبو عمر سعد بن زيد بن الفاكه،: أخرجه ها هنا أبو نعيم، وأبو موسى، وأخرجه ابن منده

  .الفاكه، واجلميع واحد، وقد أخرجنا اجلميع، وذكرنا يف كل ترمجة اسم من أخرجه
وقال عن ابن شهاب يف تسمية من شهد بدراً، من بين . هو هذا أيضاً: سعد بن عثمان بن خلدة: وقال أبو موسى

  .سعد بن عثمان بن خلدة: زريق



ودليله أن ابن إسحاق قد ذكره فيمن شهد بدراً سعد بن عثمان بن خلدة، وسعد بن  والذي أظنه أنه غريه،: قلت
أبو عبد اهللا سعد بن عثمان بن : يزيد الفاكه بن خلدة، فلو كان واحداً ملا ذكرمها، وذكرمها أيضاً ابن الكليب، قال

ثمان بن خلدة بن خملد بن عامر أبو عبد اهللا سعد بن ع: خلدة بن خملد بن عامر بن زريق، وقال ابن الكليب، فقال
وأسعد بن يزيد بن الفاكه بن زيد بن خلدة، وهذا أسعد هو سعد، قيل فيه كالمها، فبان : بن زريق، وقال بعد ذلك

هبذا أهنما اثنان، وإمنا أبو موسى قد رأى يف نسبهم خلدة، فظن سعد بن عثمان أحدهم، وإمنا هم بنو عم، والصحيح 
بن الفاكه بن زيد، وسعد بن يزيد، وأسعد بن يزيد، واحد، وأن سعد بن عثمان غريهم، أن سعد بن زيد، وسعيد 

  .واهللا أعلم

  .سعد موىل قدامة بن مظعون

  .قتله اخلوارج سنة إحدى وأربعني مع عبادة بن قرص، يف صحبته نظر. ب سعد موىل قدامة بن مظعون
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .سعد بن قرجاء

  .ه صحبةل. ب سعد بن قرجاء
ذكر ابن أيب شيبة، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن سعد بن قرجاء، رجل من أصحاب النيب مجع بني امرأة 

  .رجل وابنته من غريها
  .أخرجه أبو عمر

  .سعد بن قيس

روى عنه ابنه عبد اهللا، . د ع، سعد بن قيس العنزي، وقيل القرشي مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم سعد اخلري
  .احلسن البصريو

يا ابن آدم، صل أربع ركعات أول النهار : " روى احلسن، عن سعد بن قيس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .أكفك آخر 

يا رسول اهللا، : روى عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهري، عن أيب حزامة عن احلارث بن سعد، عن أبيه أنه قال
  " .هو من قدر اهللا : " ترقي هبا، هل ينفع ذلك من قدر اهللا؟ قالأرأيت أدوية يتداوى هبا، ورقي نس

ورواه مجاعة، عن يونس، عن الزهري، عن أيب حزامة أحد بين احلارث بن سعد، وهو الصحيح، وله حديث يف 
  .الربا

  .العنسي عوض العنزي: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  .سعد بن مالك الساعدي

بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن اخلزرج بن ساعدة األنصاري اخلزرجي الساعدي، والد ب سعد بن مالك 
  .سهل بن سعد



جتهز سعد بن مالك ليخرج : ذكر الواقدي، عن أيب بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، قال
  .ى اهللا عليه وسلم بسهمه، وأجرهإىل بدر، فمات، فموضع قربه عند دار بين قارظ، فضرب له رسول اهللا صل

  .أخرجه أبو عمر

  .سعد بن مالك اخلدري

ب د ع، سعد بن مالك بن شيبان بن عبيد بن ثعلبة بن األجبر، وهو خدرة، بن عوف بن احلارث بن اخلزرج، أبو 
ية سعيد األنصاري اخلدري، وهو مشهور بكنيته، من مشهوري الصحابة وفضالئهم، وهو من املكثرين من الروا

  .عنه، وأول مشاهده اخلندق، غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اثنيت عشرة غزوة
سعيد بن : جابر، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وأنس، وابن عمر، وابن الزبري، ومن التابعني: روى عنه من الصحابة

  .امة بن سهل بن حنيف، وغريهماملسيب، وأبو سلمة، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، وعطاء بن يسار، وأبو أم
أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا ابن منري، أخربنا األعشس، أخربنا عطية 

إن أهل الدرجات العلى : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أبا سعيد اخلضري قال: بن سعد، قال
  " .ون النجم الطالع يف أفق من آفاق السماء، وأبو بكر وعمر منهم وأنعما لرياهم من حتتهم كما تر

قتل أيب يوم أحد شهيداً، وتركنا بغري مال، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسأله شيئاً، فحني : قال أبو سعيد
  .جعتما يريد غريي، فر: ، قلت" من استغىن أغناه اهللا ومن يستعفف أعفه اهللا : " رآين قال

وتويف سنة أربع وسبعني يوم اجلمعة، ودفن بالبقيع، وهو ممن له عقب من الصحابة، وكان حيفي شاربه ويصفر حليته، 
  .ونذكره يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل، أكثر من هذا

  .أخرجه الثالثة

  .سعد بن مالك العذري

. ذرة بن سعد هذمي، بطن من قضاعةقدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد ع. ب سعد بن مالك العذري
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .سعد بن مالك القرشي

أهيب بن عبد مناف : مالك بن وهيب وقيل: ب د ع، سعد بن مالك، وهو سعد بن أيب وقاص، واسم أيب وقاص
ي، يكىن بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي الزهر

  .محنة بنت أيب سفيان بن أمية: أبا إسحاق، وأمه محنة بنت سفيان بن أمية بن عبد مشس، وقيل
أسلمت قبل أن تفرض : روى عنه أنه قال. أسلم بعد ستة، وقيل بعد أربعة، وكان عمره ملا أسلم سبع عشرة سنة

، وأحد العشرة سادات الصحابة، وأحد الصالة، وهو أحد الذين شهد هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلنة
الستة أصحاب الشورى، الذين أخرب عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويف وهم 

  .عنهم راض
شهد بدراً وأحداً، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبلى يوم أحد بالء عظيماً، وهو 



  .أراق دماً يف سبيل اهللا، وأول من رمي بسهم يف سبيل اهللا أول من
أخربنا أبو علي قراءة عليه، وأنا حاضر أمسع، أخربنا أبو نعيم أمحد بن : أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء بن معد، قال

ا جعفر بن عوف، أخربنا عبد اهللا، أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن جعفر اجلابري، أخربنا حممد ابن أمحد بن املثىن، أخربن
إين ألول العرب رمي بسهم يف سبيل اهللا، واهللا إن كنا : مسعت سعد يقول: إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس قال

لنغزو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما لنا طعام إال ورق احلبلة وهذا السمر، حىت إن أحدنا ليضع كما تضع 
د تعززين على الدين، لقد خبت إذاً وضل عملي، وكان ناس من أهل الكوفة الشاة، ماله خلط، مث أصبحت بنو أس

  .شكوه إىل عمر بن اخلطاب، فعزله عن الكوفة، وكان أكثرهم شكوى منه رجل من بين أسد
حدثنا أبو : وأخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن مهران وغري واحد، بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن عيسى قال

أقبل سعد، فقال رسول اهللا : أخربنا أبو أمامة، عن جمالد، عن عامر، عن جابر، قال: بو سعيد األشج قاالكريب، وأ
، وإمنا قال هذا ألن سعداً زهري، وأم رسول اهللا صلى اهللا " هذا خايل فلريين امرؤ خاله : " صلى اهللا عليه وسلم

د مناف بن زهرة، جيتمعان يف عبد مناف، وأهل األم عليه وسلم زهرية، وهو ابن عمها، فإهنا آمنة بنت وهب بن عب
  .أخوال

كان أصحاب : وأخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده، عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا إىل الشعاب فاستخفوا بصالهتم من قومهم، فبينا سعد بن أيب وقاص 

نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شعب من شعاب مكة، إذ ظهر عليهم نفر من املشركني،  يف
فناكروهم، وعابوا عليهم دينهم حىت قاتلوهم، فاقتتلوا، فضرب سعد رجالً من املشركني بلحي مجل فشجه فكان 

  .أول دم أهريق يف اإلسالم
لذي سريهم لقتال الفرس، وهو كان أمرياً جليش الذين هزموا واستعمل عمر بن اخلطاب سعداً على اجليوش ا

الفرس بالقادسية، وجبلوالء أرسل بعض الذين عنده فقاتلوا الفرس جبلوالء فهزموهم، وهو الذي فتح املدائن مدائن 
كسرى بالعراق، وهو الذي بين الكوفة، وويل العراق، مث عزله، فلما حضرت عمر الوفاة جعله أحد أصحاب 

غن ويل سعد اإلمارة فذاك، وإال فأوصي اخلليفة بعدي أن يستعمله، فإين مل أعز من عجز وال : رى، وقالالشو
  .خيانة، فواله عثمان الكوفة مث عزله، واستعمل الوليد بن عقبة بن أيب معيط

لعدوي، حدثنا رجاء بن حممد ا: أخربنا إمساعيل بن علي وغري واحد بإسنادهم إىل حممد بن عيسى بن سورة قال
أخربنا جعفر بن عوف، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وكان ال يدعو إال استجيب له، وكان الناس يعلمون ذلك منه " . اللهم استجب لسعد إذا دعاك : " وسلم قال
  .وخيافون دعاءه

بن الصباح البزار أخربنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد وحيىي بن وأخربنا حممد بن عيسى، أخربنا احلسن : قال
ما مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أباه وأمه ألحد إال : قال علي بن أيب طالب: سعيد، مسعا ابن املسيب يقول

  " .ارم فداك أيب وأمي، ارم أيها الغالم احلزور : " لسعد بن أيب وقاص له يوم أحد
  .رمى سعد يوم أحد ألف سهم: عهما للزبري بن العوام أيضاً، قال الزهريوقد روى أنه مج

وملا قتل عثمان اعتزل الفتنة، ومل يكن مع أحد من الطوائف املتحاربة، بل لزم بيته، وأراده ابنه عمر وابن أخيه 
عتزل طمع فيه هاشم بن عتبة بن وقاص ان يدعو إىل نفسه، بعد قتل عثمان، فلم يفعل، وطلب السالمة، فلما ا

معاوية، ويف عبد اهللا بن عمر، ويف حممد بن مسلمة، فكتب إليهم يدعوهم إىل أن يعينوه على الطلب بدم عثمان، 



إنكم ال تكفرون ما أتيتموه من خذالنه إال بذلك، فأجابه كل واحد منهم يرد عليه ما جاء به، وكتب إليه : ويقول
  :الوافر: سعد أبيات شعر

  .وليس ملا جتيء به دواء... العياء  معاوي داؤك الداء
  .فلم أردد عليه ما يشاء... أيدعوين أبو حسن علي 

  .متيز به العداوة والوالء... اعطين سيفاً بصرياً : وقلت له
  .على ما قد طمعت به العفاء... أتطمع يف الذي أعيا علياً 

  .وميتاً أنت للمرء الفداء... ليوم منه خري منك حياً 
رأيت يف املنام، قبل أن أسلم، كأين يف ظلمة ال أبصر شيئاً إذ أضاء يل قمر، فاتبعته، : نته عائشة أنه قالوروت عنه اب

فكأين أنظر إىل من سبقين إىل ذلك القمر، فأنظر إىل من سبقين إىل ذلك القمر، فأنظر إىل زيد بن حارثة، وإىل علي 
الساعة، وبلغين أن رسول اهللا صلى اهللا : تم إىل ها هنا؟ قالوامىت انتهي: بن أيب طالب، وإىل أيب بكر، وكأين أسأهلم

عليه وسلم يدعو إىل اإلسالم مستخفياً، فلقيته يف شعب أجياد، وقد صلى العصر، فأسلمت، فما تقدمين أحد إال 
  .هم

اهداك وإن ج: " نزلت هذه اآلية يف: وروى داود ابن أيب هند، عن أيب عثمان النهدي أن سعد بن أيب وقاص قال
  .١٥لقمان " : على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدينا معروفاً 

يا سعد، ما هذا الدين الذي أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو ال آكل : كنت رجالً براً بأمي، فلما أسلمت قالت: قال
فمكثت يوماً وليلة ال تأكل، : ين، قالال تفعلي يا أمه، فإين ال ادع دي: فقال. وال أشرب حىت أموت فتعري يب
. واهللا لو كانت لك ألف نفس، فخرجت نفساً نفساً، ما تركت ديين هذا الشيء: فأصبحت وقد جهدت، فقلت

  .فلما رأت ذلك أكلت وشربت، فأ اهللا هذه اآلية

اضع يف خبائه، متو: سأل عمر بن اخلطاب عمرو بن معد يكرب عن خرب سعد بن أيب وقاص فقال: قال أبو املنهال
عريب يف منرته، أسد يف تاموره، يعدل يف القضية، ويقسم بالسوية، ويبعد يف السرية، ويعطف علينا عطف األم الربة، 

  .وينقل إلينا حقنا نقل الذرة
وروى سعد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث كثرية، روى عنه ابن عمر، وابن عباس، وجابر بن مسرة، 

د، وعائشة، وبنو عامر، ومصعب، وحممد، وإبراهيم، وعائشة أوالد سعد، وابن املسيب، وأبو والسائب بن يزي
  .عثمان النهدي، وإبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، وقيس بن أيب حازم، وغريهم

 أخربنا أبو الربكات احلسن بن حممد بن هبة اهللا الشافعي الدمشقي، أخربنا أبو العشائر حممد بن اخلليل بن فارس
القيسي، أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي بن أيب العالء املصيصي أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عمر بن 
أيب نصر، اخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن أمحد بن أيب ثابت، حدثنا يزيد بن حممد بن عبد الصمد، اخربنا 

رمحن، عن موسى بن عقبة عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عبد اهللا بن يزيد، أخربنا صدقة، عن عياض بن عبد ال
أي بىن، هل جتد يف : يا أبة، إين أراك تصنع هبذا احلي من األنصار شيئاً ما تصنعه بغريهم، فقال: قلت أليب: قال

ال حيبهم إال مؤمن وال : " قال إين مسعت رسول اهللا يقول!ال، ولكن أعجب من صنيعك: نفسك من ذلك شيئاً؟ قال
  " .بغضهم إال منافق ي

مات سنة مثان ومخسن، : وتويف سعد بن أيب وقاص سنة مخس ومخسني، قاله الواقدي، وقال أبو نعم الفضل بن دكني
  .تويف سعد سنة أربع ومخسني: وقال الزبري، وعمرو بن علي، واحلسن بن عثمان



صرياً دحداحاً غليظاً، ذا هامة، شثن كان ق: كان سعد آدم طويالً، افطس، وقيل: وقال إمساعيل بن حممد بن سعد
  .األصابع، قالته ابنته عائشة

وتويف بالعقيق على سبعة أميال من املدينة، فحمل على أعناق الرجال إىل املدينة فأدخل املسجد فصلى عليه مروان، 
  .وأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم

كفنوين فيها، : الوفاة دعا خبلق جبة له من صوف، فقالكان سعد آخر املهاجرين موتاً، وملا حضرته : قال ابنه عامر
  .فإين كنت لقيت املشركني فيها يوم بدر، وهي علي، وإمنا كنت أخبؤها هلذا

  .أخرجه الثالثة
  .مثر العضاه، يشبه اللوبياء: مثر السمر، وقيل: احلبلة. باحلاء املهملة، والزاي: حازم
  .إليهوهو بيته الذي يأوي . عرين األسد: التامور

  .سعد بن حممد

صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح مكة واملشاهد معه، ذكره ابن شاهني، . س سعد بن حممد بن مسلمة
  .مسعت عبد اهللا بن سليمان يقوله، وقد تقدم ذكر نسبه عند أبيه: وقال

  .أخرجه أبو موسى

  .سعد أبو حممد

  .ع س، سعد أبو حممد األنصاري، غري منسوب
: اد بن أيب محاد، عن إمساعيل بن حممد بن سعد األنصاري، عن أبيه، عن جده أن أن رجالً من األنصار قالروى مح

عليك باإلياس مما يف أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر احلاضر، وصل : " يا رسول اهللا، أوصين وأوجز قال
  " .صالتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه 

  .و موسىأخرجه أبو نعيم، وأب
هذا املنت قد أخرجه ابن منده وأبو نعيم، يف ترمجة سعد بن عمارة، وقد تقدم، وجعاله هناك من بين سعد بن : قلت

بكر، وجعله أبو نعيم هاهنا أنصارياً، وال شك أنه حيث رآه هناك سعدياً وها هنا أنصارياً، والراوي عنه ها هنا غري 
  .بن منده ظنهما واحداً، فلهذا مل خيرجه، واهللا أعلمالراوي عنه هناك، جعلهما اثنني، ولعل ا

إمساعيل بن حممد، يعين الذي يف هذا اإلسناد، هو إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص، وهو : وقال أبو موسى
  .مهاجري، وليس من األنصار وهو الصحيح

  .سعد بن حميصة

  .حبةله وألبيه ص. ساعدة: سعيد، وقيل: د ع، سعد بن حميصة، وقيل
روى معمر، عن الزهري، عن حرام بن سعد بن حميصة، عن أبيه أن ناقة للرباء دخلت حائط قوم، فأفسدت فيه، 

  " .األموال على أهلها بالنهار، وعلى أهل املواشي حفظها بالليل . حفظ: " فقضى النيب صلى اهللا عليه وسلم



  .هعن أبي: عن حرام، ومل يقولوا: رواه أكثر أصحاب الزهري، عنه
  .بفتح احلاء والراء: حرام. أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .سعد بن املدحاس

: روى نصر بن علقمة، عن أخيه حمفوظ، عن عبد الرمحن بن عائذ، قال. يعد يف احلمصيني. د ع، سعد بن املدحاس
تبوأ مقعده من كذب علي متعمداً فلي: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعت سعد بن مدحاس قال

من علم شيئاً فال يكتمه، ومن دمعت عيناه من خشية اهللا لن : " ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" من النار 
  " .يلج النار أبداً 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .سعد بن مسعود األنصاري

  .عس، سعد بن مسعود األنصاري
  .يدي ونوشروان، أخربنا أبو بكر بن ريذةأخربنا أبو غالب الكوش. أخربنا أبو موسى إذناً
أخربنا سلمان بن أمحد، واللفظ لروايته، حدثنا عبدان : وأخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، قاال: ح قال أبو موسى

أخربنا عتبة بن سنان الدارع، أخربنا حممد بن عثمان الغطفاين، أخربنا حممد بن : بن أمحد، وزكريا الساجي، قاال
جاء احلارث الغطفاين إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، يعىن يف وقعة : أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال عمرو، عن

، فبعث إىل سعد بن معاذ، " حىت أستأمر السعود : " يا حممد، شاطرنا متر املدينة، قال: األحزاب يوم اخلندق، فقال
أعلم أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وإن إين : " وسعد بن خثيمة، وسعد بن عبادة، وسعد بن مسعود، فقال

يا رسول اهللا، : ، قالوا" احلارث يسألكم أن تشاطروه مثر املدينة، فإن أرمت أن تدفعوه إليه حىت تنظروا يف أمركم بعد 
هللا أوحي من السماء فالتسليم ألمر اهللا؟ أو عن رأيك وهواك فرأينا تبع لرأيك؟ وإن كنت إمنا ترد اإلبقاء علينا فوا

هو : " لقدر رأيتنا وإنا وإياهم على سواء، ما ينالون مترة إال بشراء أو قراء، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فصرفهم. عذرت يا حممد: ، قالوا" ذا، تسمعون ما يقولون 

يمان، أخربنا عباد أخربنا سليمان بن أمحد حدثنا أمحد بن القاسم بن مساور، أخربنا سعيد بن سل: وهبذا اإلسناد قاال
ما أدري ما يقولون، ليت ما يف : دخلنا على سعد بن مسعود نعوده، فقال: بن العوام، عن إمساعيل، عن قيس، قال

  .تابويت هذا مجر، فلما مات نظروا فإذا فيه ألف أو ألفان
ة، وذكر ابن منده أن كذا أورد هذا اخلرب الطرباين يف هذه الترمج: أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى، وقال أبو موسى
  .سعد بن مسعود هذا هو الكندي، وكأنه األصح

سعد بن خثيمة، فيه نظر، ألن سعد بن خثيمة قتل : استشار السعود، وذكر فيهم: قوهلم يف هذا احلديث: قلت
 إنه بقي إىل غزوة تبوك، وإنه: ببدر، وكانت اخلندق بعد بدر بأكثر من ثالث سنني، وال اعتبار بقول من يقول

ختلف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مث أتاه، وقائل هذا رد على نفسه بأن مسى املختلف أبا خثيمة، وهو غريه، وقد 
تقدم القول فيه يف سعد بن خثيمة، ويف مالك بن قيس، فليطلب منه، وكذلك سعد بن الربيع بن عمرو فإنه قتل 

  .، فلم يكن يف هذا املقام حىت يستشار، واهللا أعلمبأحد مل يدرك اخلندق أيضاً، وأما سعد بن الربيع بن عدي
فغن كان ذكره يف غري كتابة يف . غن ابن منده ذكر أن هذا سعد بن مسعود هو الكندي: وأما قول أيب موسى



معرفة الصحابة، فال أعلم، وأما يف معرفة الصحابة فلم يذكر من هذا شيئاً، وأنا أذكر يف ترمجة الكندي مجيع ما قاله 
  .منده ليعلم أنه مل يذكر من هذا شيئاًابن 

  .سعد بن مسعود الثقفي

  .له صحبة: هو عم املختار بن أيب عبيد، وقال الطرباين: ب ع س، سعد بن مسعود الثقفي، قال البخاري
الد أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، اخربنا حممد بن أمحد، أخربنا بشر ابن موسى، أخربنا خ

أخربنا أبو بكر بن : وأخربنا أبو غالب ونوشروان قاال: بن حيىي، أخربنا سفيان، هو ابن عيينة، ح قال أبو موسى
ريذة، أخربنا أبو القاسم الطرباين، أخربنا علي ابن عبد العزيز، أخربنا أبو نعيم هو الفضل بن دكني، أخربنا سفيان 

، أخربنا أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا، أخربنا حمد بن علي بن حبيش، وأخربنا أبو علي: هو الثوري ح قال أبو موسى
أخربنا عبد اهللا بن صاحل، أخربنا حممد بن سليمان لوين، اخربنا أبو بكر بن عياش، مجيعاً، عن أيب حصني، عن عبد 

تعاىل، وإذا أكل أو كان نوح، عليه السالم، إذا لبس ثوباً محد اهللا : اهللا بن سنان، عن سعد بن مسعود الثقفي، قال
  .لفظ رواية أيب علي. شرب شكر، فلذلك مسي عبداً شكوراً

  .هو عم املختار بن أيب عبيد: قال أبو عمر وابن أيب حامت
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى، وأبو عمر

  .سعد بن مسعود الكندي

 الصحابة، روى عنه ال تصح له صحبة، وهو كويف، ذكر يف: قال ابن منده. ب د ع، سعد بن مسعود الكندي
  .قيس بن أيب حازم، ومسلم بن يسار

قال رسول : روى ابن منده بإسناده عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم، عن مسلم بن يسار أن سعد بن مسعود قال
  .٨٦يوسف " : إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا : " من بث فلم يصرب، مث قرأ: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا ابن احلصني، أخربنا ابن غيالن، أخربنا أبو بكر الشافعي، اخربنا : ن حممد بن طربزد وغريه قالواأخربنا عمر ب
معاذ بن املثىن، أخربنا عبد اهللا، يعين أبا حممد بن أمساء، أخربنا ابن املبارك، أخربنا حيىي بن أيوب، عن عبيد اهللا بن 

أكثرهم للموت : " اهللا عليه وسلم أي املؤمنني أكيس؟ قالسئل رسول اهللا صلى : زحر، عن سعد بن مسعود، قال
  " .ذكراً، وأحسنهم له استعداداً 

  .أخرجه الثالثة

  .سعد بن معاذ

ب د ع، سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل بن جشم بن احلارث بن اخلزرج بن 
وسي، مث األشهلي، أبو عمرو، وأمه كبشة بنت رافع، هلا عمرو بن مالك بن األوس األنصاري األ: النبيت، وامسه

  .صحبة
أسلم على يد مصعب بن عمري، ملا أرسله النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة يعلم املسلمني، فلما أسلم قال لبين 

سالم، فأسلموا، فكان من أعظم الناس بركة يف اإل. كالم رجالكم ونسائكم علي حرام حىت تسلموا: عبد األشهل



  .وشهد بدراً، مل خيتلفوا فيه، وشهد أحداً، واخلندق
حدثين عبد اهللا بن : أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا أمحد بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، قال

 سهل، عن عائشة أهنا كانت يف حصن بين حارثة يوم اخلندق وكانت أم سعد بن معاذ معها يف احلصن، وذلك قبل
أن يضرب عليهن احلجاب، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه حني خرجوا إىل اخلندق قد رفعوا 

فمر سعد بن معاذ، عليه درع له مقلصة قد : الذراري، والنساء يف احلصون، خمافةً عليهم من العدو، قالت عائشة
  :الرجز: خرجت منها ذراعه، ويف يده حربة، وهو يقول

  .ال بأس باملوت إذا حان األجل... لحق اهليجا محل لبث قليالً ي
يا أم سعد، لوددت أن درع سعد أسبغ مما هي، : احلق يا بين، قد واهللا أخرت، فقالت عائشة: فقالت أم سعد

فرماه فيما حدثين عاصم بن عمر بن : فخافت عليه حيث أصاب السهم، منه، قال يونس عن ابن إسحاق، قال
خذها مين وأنا ابن العرقة، فقال : ة، وهو من ابن عامر بن لؤي، فقطع أكحله، فلما رماه قالقتادة، حبان بن العرق

عرق اهللا وجهك يف النار، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش فأبقين هلا، فإنه ال قوم احب إيل أن أجاهد : سعد
له يل شهادة، وال متتين حىت من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، وإن كنت وضعت احلرب بيننا وبينهم فاجع

  .تقر عيين يف بين قريظة
وهذا حبان بكسر احلاء، وبالباء املوحدة، وقيل غري ذلك، وهذا أصح، وهو ابن عبد مناف بن عمرو بن معيص بن 

  .ابن العرقة، ألن أمه وهي امرأة من بين سهم، كانت طيبة الريح: عامر بن لؤي، وإمنا قيل له
ما : حدثين من ال أهتم، عن عبد اهللا بن كعب بن مالك أنه كان يقول: بن إسحاق، قالوحدثنا يونس عن ا: قال

  .أصاب سعد يومئذ بالسهم إال أبو أسامة اجلشمي حليف بين خمزوم
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أصاب سعداً السهم أمر أن جيعل يف خيمة رفيدة األسليمة، يف : قال

  .باملسجد، ليعوده من قري
أخربنا عبد اهللا بن . فلما حضر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قريظة، وأذعنوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ

مسعت أبا : أمحد بن عبد القاهر اخلطيب بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، أخربنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال
ملا أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل سعد بن : الأمامة بن سهل بن حنيف حيدث عن أيب سعيد اخلدري، ق

" قوموا إىل سيدكم : " معاذ ليحضر حيكم يف قريظة، فأقبل على محار، فلما دنا من النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال
 غين أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وتسيب ذراريهم، فقال رسول اهللا: قال" . خريكم، احكم فيهم : " ، أو قال

  " .حكمت حبكم امللك : " صلى اهللا عليه وسلم

يا أبا عمرو، قد والك : فقاموا إليه فقالوا: وأخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، قال
نعم، : عليكم بذلك عهد اهللا وميثاقه؟ قالوا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر مواليك لتحكم فيهم، فقال سعد

على من ها هنا؟ من الناحية اليت فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن معه، وهو معرض عن رسول اهللا و: قال
أحكم أن تقتل : ، فقال سعد" نعم : " صلى اهللا عليه وسلم إجالالً له، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .الرجال، وتقسم األموال، وتسىب الذراري
ن بن حممد بن هبة اهللا الدمشقي، أخربنا أبو العشائر حممد بن اخلليل بن فارس القيسي، أخربنا أبو الربكات احلس

أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي بن أيب العالء، أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن أيب نصر، أخربنا 
مد بن عبد الصمد، أخربنا عبد اهللا بن أيب حدثنا يزيد بن حم: أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن أمحد بن أيب ثابت، قال



كنا جلوساً عند : يزيد، أخربنا صدقة، عن عياض بن عبد الرمحن، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه عن جده، قال
  " .هذا سيدكم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجاء سعد بن معاذ، فقال
فلما حكم يف قريظة انفجر عرقه، وكان رسول اهللا صلى  وكان سعد ملا جرح، ودعا مما تقدم ذكره، انقطع الدم،

فو الذي نفسي بيده إين ألعرف بكاء أيب بكر : اهللا عليه وسلم يعوده، وأبو بكر، وعمر، واملسلمون، قالت عائشة
إن سعد ابن معاذ ملا انفجر جرحه احتضنه رسول اهللا صلى اهللا عليه : من بكاء عمر، وقال عمرو بن شرحبيل

وا انكسار ظهراه، فقال له النيب صلى اهللا عليه : علت الدماء تسيل على رسول اهللا، فجاء أبو بكر، فقالوسلم، فج
  .إنا هللا وإنا إليه راجعون: ، فقال عمر" مه : " وسلم

يا نيب اهللا، من : روي أن جربيل عليه السالم نزل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم معتجراً بعمامة من إستربق، فقال
الذي فتحت له أبواب السماء، واهتز له العرش؟ فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سريعاً جير ثوبه، فوجد  هذا

  .سعداً قد قبض
وملا دفنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وانصرف من جنازته، جعلت دموعه حتادر على حليته، ويده يف حليته، 

  :وندبته أنه، فقالت الرجز
  .لراعةً وجناً.. .ويل أم سعد سعدا 
  .صرامةً وجداً... ويل أم سعد سعدا 

  " .كل نادبة كاذبة إال نادبة سعد : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد الطوسي، أخربنا نصر بن أمحد بن عبد اهللا البطر، إجازة إن مل يكن مساًع، أخربنا 

ن بن أمحد الدقاق، أخربنا عبد امللك بن حممد أبو قالبة الرقاشي، أخربنا أبو ربيعة، أبو علي بن شاذان، أخربنا عثما
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : أخربنا أبو عوانة، عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر بن عبد اهللا، قال

  " .اهتز عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ : " يقول
اهتز : إن الرباء يقول: ، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فقيل جلابروحدثنا أبو صاحل: قال األعمش

إنه كان بني هذين احليني األوس واخلزرج ضغائن، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : السرير؟ فقال جابر
  " .اهتز عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ : " يقول

حدثنا حممود بن غيالن، أخربنا : سنادهم إىل أيب عيسى الترمذي، قالأخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا، وغري واحد بإ
أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثوب حرير، فجعلوا : وكيع، عن سفيان، عن أيب إسحاق، عن الرباء، قال

" من هذا أتعجبون من هذا؟ ملناديل سعد يف اجلنة أحسن : " يعجبون من لينه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
.  

ملا محلت : وأخربنا الترمذي، أخربنا عبد بن محيد، أخربنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن قتادة، عن أنس، قال: قال
وذلك حلكمه يف بين قريظة، فبلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم، . ما أخف جنازته: جنازة سعد بن معاذ قال املنافقون

  " .إن املالئكة كانت حتمله : " فقال
لقد نزل من املالئكة يف جنازة سعد بن معاذ : " وقال سعد بن أيب وقاص، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  " .سبعون ألفاً ما وطئوا األرض قبل، وحبق أعطاه اهللا تعاىل ذلك 

إىل بدر، وأتاه  ومقاماته يف اإلسالم مشهودة كبرية، ولو مل يكن له يوم بدر فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سار
خرب نفري قريش، استشار الناس، فقال املقداد فأحسن، وكذلك أبو بكر، وعمر، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه 



قال " . أجل : " واهللا لكأنك تريدنا يا رسول اهللا؟ قال: وسلم يريد األنصار، ألهنم عدد الناس، فقال سعد بن معاذ
جئت به احلق، وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول  فقد آمنا وصدقناك، وشهدنا أن ما: سعد

اله ملا أردتن فنحن معك، فوالذي بعثك باحلق، لو استعرضت بنا هذا البحر خلضناه معك، ما ختلف منا رجل 
تقر به  واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً، إنا لصرب عند احلرب، صدق عند اللقاء، لعل اهللا يريك فينا ما

فسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقوله، ونشطه ذلك للقاء الكفار، فكان ما هو . عينك، فسر بنا على بركة اهللا
  .مشهور، وكفى به فخراً، دع ما سواه

  .سعد بن املنذر

سعد  له صحبة، روى حديثه حبان بن واسع، من رواية ابن هليعة، عن حبان، عن أبيه، عن. ب د ع، سعد بن املنذر
  .بن املنذر

سعد بن املنذر بن عمري بن عدي بن خرشة بن : أخرجه أبو عمر خمتصراً، ومل ينسبه، وقد أخرجه ابن منده، فقال
أمية بن عامر بن خطمة األنصاري، عقىب بدري أحدى، ممن شهد املشاهد، وروى بإسناده عن ابن هليعة، عن حبان 

إن استطعت : " يا رسول اهللا، أقرأ القرآن يف ثالث؟ قال: ي أنه قالبن واسع عن أبيه، عن سعد بن املنذر األنصار
  .، فكان يقرؤه كذلك" 

كذا نسبه بعض املتأخرين، يعين ابن منده، ونسبه إىل العقبة، : ورواه أبو نعيم، ونسبه مثله، وذكر مشاهده، وقال
ذكر له احلديث املقدم ذكره يف قراءة وبدر، ومل أر له ذكراً يف كتاب الزهري، وال ابن إسحاق يف العقبة بدر، و

  .القرآن
عمري بن خرشة بن أمية بن عامر بن خطما القاري، ناصر رسول اهللا : وقد ذكره هشام بن الكليب جده عمرياً، فقال

  .صلى اهللا عليه وسلم بالغيب، قتل اليهودية اليت هجت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  .والباء املوحدة بفتح احلاء،: حبان

  .سعد بن املنذر

والد أيب محيد الساعدي، ويذكر نسبه عند ابنه أيب محيد إن شاء اهللا تعاىل، كذا ذكره ابن أيب . ب سعد بن املنذر
  .حامت

  .أخاف أن يكون األول، وهو أخرجه ومل خيرجه أبو موسى: قال أبو عمر

  .سعد بن النعمان

لوذان بن احلارث بن امية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف  ب سعد بن النعمان بن زيد بن أكال بن
  .بن مالك بن األوس األنصاري األوسي، مث أحد بين عمرو بن عوف

كان سعد بن النعمان قد : وهو الذي أخذه أبو سفيان بن حرب أسرياً، ففدا به ابنه عمرو بن أيب سفيان، قال الزبري
ر كان معه املنذر بن عمرو، فطلبهما أبو سفيان فأدرك سعداً، فأسره، وفاته جاء معتمراً، فلما قضى عمرته وصد



  .املنذر، ففيه يقول ضرار بن اخلطاب
  :الطويل

  .وكان شفاًء لو تداركت منذرا... تداركت سعداً عنوةً فأخذته 
اهللا بن أيب بكر بن  حدثين عبد: أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده، عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، قال

افد : كان عمرو بن أيب سفيان من أسارى بدر، يف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقيل أليب سفيان: حزم، قال
دعوه بأيديهم ما بدا هلم، فبينما هم كذلك عند رسول !! قتلوا حنظلة وأفدي عمراً، مايل ودمي: عمراً ابنك، فقال

ينة، خرج سعد بن النعمان بن أكال، أخو بين عمرو بن عوف، معتمراً ومعه مرية اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملد
  :الطويل: وكان مسلماً ال خياف الذي صنع به، فعدا عليه أبو سفيان، فحبسه مبكة بابنه عمرو، مث قال

  .تعاقدمت ال تسلموا السيد الكهال... أرهط ابن أكال أجيبوا دعاءه 
  .ئن مل يكفوا عن أسريهم الكبالل... فإن بين عمرو لئام أذلة 

فمشى بنو عمرو بن عوف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخربوه خربهم، وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أيب 
  :الطويل: سفيان ليفتكوا به أسريهم، ففعل، فبعثوا به إىل أيب سفيان، فخلى سبيل سعد، فقال حسان

  .فيكم قبل أن يؤسر القتالألكثر ... لو كان سعد يوم مكرز مطلقاً 
  .حتن إذا ما أنبضت حتفز النبال... بعضب حسام أبو بصفراء نبعة 

  .فأما هشام الكليب فإنه ذكر هذه احلادثة مع النعمان والد سعد
  .أخرجه أبو عمر

  .سعد بن النعمان الظفري

  .شهد بدراً. د ع سعد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية الظفري
سعد بن النعمان بن قيس بن عمرو : ن هليعة عن أيب األسود، عن عروة يف تسمية من شهد بدراً من األنصارروى اب

  .بن زيد بن أمية
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سعد بن ذهيل

  .هذمي، والد احلارث، روى عنه ابنه احلارث: ب د، سعد بن هذيل، وقيل
: أيب خزامة، عن احلارث بن سعد بن هذمي، عن أبيه، قالحدث عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهري، عن 

هي من قدر : " يا رسول اهللا، أرأيت أدوية نتداوى هبا، ورقى نسترقيها، هل ينفع ذلك من قدر اهللا تعاىل؟ قال: قلت
  " .اهللا تعاىل 

خزامة، أحد بين  ورواه الليث بن سعد وسليمان بن بالل، وابن املبارك، وغريهم، عن يونس، عن الزهري، عن ايب
  .احلارث بن سعد، عن أبيه، وهوالصواب

  .وقد تقدم هذا املنت يف سعد بن قيس العنزي
  .أخرجه ابن منده، وأبو عمر



  .سعد بن هالل

  .ترجم له الطرباين، ومل يورد له شيئاً: قال أبو موسى. س سعد بن هالل
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  .سعد بن وائل

  .من أهل فلسطني، سكن الرملة. رو العيذي اجلذاميد ع، سعد بن وائل بن عم
من شهد : " روى أبو معاوية احلكم بن سفيان العيذي، عن سعد بن وائل أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  " .أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، فله اجلنة 
  .، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوهوروى عن احلكم العيدي، عن شيخ من قريظة، عن سعد بن وائل

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سعد بن وهب اجلهين

روى ابن أيب أويس، عن أبيه، قال حدثنا وهب بن عمرو بن سعد ابن وهب اجلهين أن . ب سعد بن وهب اجلهين
 عليه وسلم يبايعه، ببلد من أباه أخربه عن جده أنه كان يسمى يف اجلاهلية غيان، وكان أهله حني أتى النيب صلى اهللا

امسي غيان، : غواء، فسأله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن امسه وأين ترك أهله؟ فقال: بالد جهينة، يقال له
فتلك البلدة : ، قال" بل أنت رشدان، وأهلك برشاد : " وتركتهم بغواء، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .عى الرجل رشدانتسمى إىل اليوم رشاداً، ويد
: ؟ قالوا" من أنتم : " بنو غيان يف اجلاهلية قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: وذكر ابن الكليب قال
  .، فغلب عليهم، وكان واديهم يسمي غوياً فسمي رشداً" بل أنتم بنو رشدان : " حنن بنو غيان، فقال
  .أخرجه أبو عمر

  .سعد بن وهب

مل يسلم من بين النضري إال : من بين النضري، ذكره ابن عباس يف تفسري سورة احلشر، قال. س سعد بن وهب
  .رجالن، أحدمها سفيان بن عمري، والثاين سعد بن وهب، أسلما على أمواهلما فأحرزاها

  .أخرجه أبو موسى

  .سعد بن يزيد

  .قي شهد بدراًب سعد بن يزيد بن الفاكه بن زيد بن خلدة بن عامر بن زريق األنصاري الزر
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً، وقد تقدم يف سعد بن زيد، وسعد بن الفاكه مستوىف أغىن عن إعادته

  .سعد



  .روى عنه زياد بن جبري. د ع، سعد، غري منسوب
حدث محاد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث رجالً، يقال 

  .ى السعاية وذكر احلديثله سعد، عل
ملا بايع رسول اهللا صلى اهللا : وروى عبد السالم بن حرب، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبري، عن سعد قال

الرطب : " يا رسول اهللا ، ما حيل لنا من أموال أزواجنا وأوالدنا؟ قال: عليه وسلم النساء، قامت امرأة فقالت
  " .تأكلينه وهتدينه 
قد روى حيىي احلماين هذا حلديث يف : هو سعد بن أيب وقاص، وقال: ه، وأبو نعيم، وقال أبو نعيمأخرجه ابن مند

  .واهللا أعلم. مسند سعد بن أيب وقاص، وذكره الثوري، عن يونس، عن زياد، عن سعيد، وهو ابن أيب وقاص

  .سعدي

 عليه وسلم يف إبل الصدقة، روى عن النيب صلى اهللا: ذكره ابن شاهني، وقال. س سعدي، بزيادة ياء يف آخره
  .ورواه عن ابن سعد

سعدي من أمساء النساء إال أن يكون أراد السعدي أو ابن السعدي، فعلى هذا يكون : أخرجه أبو موسى، وقال
  .األول بالضم، واآلخران بالفتح، واهللا أعلم

  .سعر الكناين

  .رب د ع، سعر، بالراء، هو سعر الكناين الدؤيل، روى عنه ابنه جاب

روى روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن أيب سفيان، عن مسلم بن شعبة أن علقمة استعمل أباه 
سعر، : فخرجت حىت أتيت شيخاً، يقال له: فبعثين على صدقة طائفة من قومي، قال: على عرافة قومه، قال مسلم

نأخذ : ابن أخي، أي حق تأخذون؟ فقلتأي : إن أيب بعثين إليك لتعطيين صدقة غنمك، فقال: يف شعب، فقلت
إنا رسوال رسول : فواهللا إين لفي شعب يف غنم يل إذ جاءين رجالن مرتدفان بعرياً، فقاال: أفضل ما جند، فقال الشيخ

شاة، فعمدت إىل شاة ممتلئة شحماً : وما هي؟ قاال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليك، لتوفينا صدقة غنمك، قلت
اليت يف بطنها ولدها وقد هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نأخذ : هذه شافع والشافع: ، فقاالوحلماً فأخرجتها

  .عناقاً، جذعة أو ثنية، فأخرج هلما عناقاً، فتناوالها، فجعالها معهما، وسارا: تأخذون؟ قاال. أي شيء: شافعاً، قلت
حقنا : " نة الدؤيل، حديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلمسعر بن شعبة بن كنا: أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر قال

  .هو سعر ابن شعبة، وهؤالء ولده ها هنا: ، روى عنه ابنه جابر، وقال بشر بن السري" يف الثنية أو اجلذعة 
أنه مسي أباه شعبة، وإمنا هو ابن ثفنة، كذلك رواه أبو داود السجستاين يف : الذي ساقه أبو عمر فيه أوهام: قلت

سننه، أخربنا به أبو أمحد عبد الوهاب بن أيب منصور األمني، بإسناده إىل أيب داود سليمان بن األشعث، حدثنا 
احلسن بن علي، أخربنا وكيع، عن زكرياء بن إسحاق املكي، عن عمرو بن أيب سفيان اجلمحي، عن مسلم بن ثفنة 

ابن علقمة أيب على عرافة قومه، فأمره أن استعمل : مسلم بن شعبة، قال: روح يقول: اليشكري، قال احلسن
إن أيب بعثين إليك، يعين : سعر، فقلت له: فبعثين أيب يف طائفة منهم، فاتيت شيخاً كبرياً يقال له: يصدقهم، قال
إي ابن أخي، إين : خنتار حىت إنا نسرب ضروع الغنم، قال: أي ابن أخي، وأي حنو تأخذون؟ قلت: ألصدقك، قال



يف شعب من هذه الشعاب على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيغنم، فجاءين رجالن على حمدثك أين كنت 
شاة، : ما علي فيها؟ قاال: إنا رسوال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك فقلت: بعري، فقاال

هذه شافع، وقد هنانا رسول اهللا أن : فاعمد إىل شاة قد عرفت مكاهنا، ممتلئة حمضاً وشحماً، فأخرجتها إليها، فقاال
فأعمد إىل عناق معتاط، واملعتاط اليت مل تلد : عناقاً، جذعة أو ثنية، قال: فأي شيء تاخذان؟ قاال: نأخذ شافعاً، قلت

  .ناولناها، فجعالها معهما على بعريمها، مث انطلقا: ولداً وقد حان والدها فاخرجتها إليهما، فقاال
هو سعر : وقال بشر بن السري: استعمل ابن علقمة، وقوله: د، وقد مساه مسلم بن ثفنة، وقالفهذا حديث أيب داو

إمنا هو شعبة، يف نسب مسلم، ال يف نسب : بن شعبة، فإمنا قال بشر ذلك رداً على وكيع، فإنه قال ثفنة، فقال
حقنا يف اجلذعة : ال عن النيبشعبة بن كنانة، وليس كذلك، إمنا هو من كنانة، فصحف من بابن، وق: سعر، مث قال

والثنية، فهذا مل يسمعه سعر من النيب، إمنا رواه عن رسويل النيب، ومل يذكر أحد منهم أنه صحب النيب صلى اهللا 
  .عليه وسلم وال رآه

  .وذكر ابن منده وأبو نعيم عن مسلم بن شعبة أن علقمة استعمل أباه، والصحيح نافع بن علقمة، واهللا أعلم

  .إياسسعيد بن 

سعيد بزيادة : س سعيد، بعد العني ياء حتتها نقطتان، وهو سعيد بن إياس أبو عمرو الشيباين، خمضرم، ذكره الطرباين
  .ياء، وأورده يف سعد
  .أخرجه أبو موسى

  .سعيد بن جبري

 عداده من أهل محص، روى عطية بن سليم بن سعيد أوب حبيب اجلشمي، عن أبيه، عن. د سعيد بن جبري اجلشمي
  .جده، روى عن عطية أيضاً، عن أبيه أنه قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فسماه سليماً

  .أخرجه ابن منده

  .سعيد بن البختري

أخرجه ابن خزمية يف الصحابة، وال يصح، روى سلمة كهيل عن أبيه، عن بكري الطائي، . د ع، سعيد بن البختري
: ه، فجعل يتعوذ باهللا، فمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالأنه كان يضرب غالماً ل: عن سعيد بن البختري

استعاذ باهللا فلم تتركه، واستعاذ يب فتركته؟ اهللا : " أعوذ برسول اهللا، فتركه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .هك النار فلو مل تفعل لسفع وج: " قال. فإين أشهدك أنه حر لوجه اهللا تعاىل" قال " . أمنع لعائذه 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .سعيد بن احلارث األنصاري

  .ب سعيد بن احلارث األنصاري اخلزرجي



روى أبو بكر بن أيب شيبة، عن احلسن بن موسى، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة بن الزبري، عن 
سعد بن عبادة وسعيد بن احلارث بن اخلزرج، أسامة بن زيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أردفه وراءه يعود 

  .أخرجه أبو عمر. قبل وقعة بدر
أظنه وهم فيه، واحلديث يف الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركب يعود سعد بن عبادة يف بين : قلت

  .ذا رواهاحلارث بن اخلزرج، فقد تبع أبو عمر بعض من وهم فيه، والوهم يف هذا ينسب إىل ابن وضاح، فإنه ك
  .يونس، وشعبة، ومعمر، وعقيل، وغريهم عن الزهري، على الصواب كما ذكرناه: ورواه مجاعة، منهم

  .سعيد بن احلارث القرشي

ب ع س، سعيد بن احلارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي 
أمه ضعيفه بنت عبد عمرو بن عروة بن سعيد بن حذمي : بريالسهمي أمه امرأة من بين سواءة، وقال أبو نعيم، والز

  .بن سعد بن سهم
متيم بن احلارث، وقتل سعيد هذا : هاجر هو وأخوته كلهم إىل أرض احلبشة، وقد ذكرت كال منهم يف بابه، مهم
وة، وابن بل قتل بأجنادين، قاله عر: يوم الريموك يف رجب سنة مخس عشرة، قاله ابن إسحاق، وال عقب له، وقيل

  .شهاب
يقع االختالف كثرياً فيمن بالريموك وأجنادين والصفر، وكلها بالشام، وكذلك اختلفوا يف أي هذه األيام : قلت

  .قبل اآلخر؟ وسبب هذا االختالف قرب بعضها من بعض
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  .سعيد بن حاطب

ذكره . ب بن وهب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحيد ع، سعيد بن حاطب بن احلارث بن معمر بن حبي
  .البخاري يف الصحابة

طان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرج : وروى ابن أيب زائدة، عن صاحل بن صاحل، عن سعيد بن حاطب، قال
  .فيجلس على املنرب يوم اجلمعة، مث يؤذن املؤذن، فإذا فرغ قام خيطب

  .سعيد بن حاطب أمت من هذاروي عن احلسن بن صاحل، عن أبيه، عن 
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سعيد بن حريث

  .ب د ع، سعيد بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي
أسلم قبل فتح مكة، وهو أسن من أخيه عمرو بن حريث، شهد فتج مكة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن 

وال عقب . بل مات بالكوفة: ن مث نزل الكوفة، وغزا خراسان، وقتل باحلرية، قتله عبيد له، وقيلمخس عشرة سنة
  .له

  .مات بالكوفة، وقربه هبا: وقال ابن منده. روى عنه أخوه عمرو، قاله أبو عمر



الطيالسي، حدثنا أبو الوليد " أخربنا أبو الفرج حيىي بن حممود بن سعد إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصم، قال 
قال رسول اهللا : أخربنا قيس بن الربيع، عن امللك بن عمري، عن عمرو بن حريث، عن أخيه سعيد بن حريث، قال

  " .من باع عقاراً أو دراً ومل جيعل مثنها يف مثلها مل سيبارك له فيه : " صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  .سعيد بن حصني

قدمنا من حج أو عمرة، فلقينا غلمان األنصار، فلقوا : اص، عن عائشة قالتروى عليقمة بن وق. سعيد بن حصني
أنت صاحب رسول اهللا، ولك من السابقة : فقلت له: سعيد بن احلصني مبوت امرأته، فجعل يبكي، قالت عائشة

 صدقت، وال أبكي على أحد بعد سعد بن معاذ، وقد قال له رسول اهللا: فقال! والقدم مالك، تبكي على امرأة
  " .اهتز العرش ملوت سعد : " صلى اهللا عليه وسلم

  .ذكره ابن الدباغ األندلسي مستدركاً على أيب عمر

  .سعيد بن حيدة

حججت يف اجلاهلية فإذا برجل : والد كندير، روى عنه ابنه كندير أنه قال. ب د ع، سعيد بن حيدة القشريي
  .الرجز: " يطوف، يقول

  .إيل واختذ عندي يداًرد ... يا رب رد راكيب حممداً 
أبو : الباهلي عوض القشريي، وقال: وقال. سعيد بن حيوة، بواو عوض الدال: أخرجه الثالثة، غال أن أبا عمر قال

كندير، له حديث واحد يف قصة عبد املطلب، إذ فقد النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو صغري، ومثله قال أبو أمحد 
  .العسكري

  .سعيد بن خالد

  .لد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي األمويسعيد بن خا
  .ولد بأرض احلبشة يف هجرة أبيه إليها، وهو ممن أقام بأرض احلبشة حىت قدم مع جعفر بن أيب طالب يف السفينتني

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً، وذكره أبو أمحد العسكري أيضاً يف الصحابة

  .سعيد بن أيب راشد

روى عنه عبد الرمحن ابن سابط، وأبو . مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم. ، سعيد بن أيب راشد اجلمحيب د ع
  .الزبري

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى يونس بن خباب، عن عبد الرمحن بن سابط، عن سعيد بن أيب راشد، قال
  " .إن يف أميت خسفاً ومسخاً وقذفاً : " وسلم يقول

  .أخرجه الثالثة



  .سعيد بن الربيع

  .س سعيد بن الربيع األنصاري
أخربنا أبو بكر بن ريذة، : أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو غالب أمحد بن العباس، وجعفر بن عبد الواحد، قاال

أخربنا أبو القاسم الطرباين، أخربنا حممد بن عمرو بن خالد، حدثين أيب، أخربنا ابن هليعة، عن أيب األسود، عن 
  .سعيد بن يربوع بن عدي بن مالك: روة، يف تسمية من قتل يوم اليمامة من األنصار، مث من بين جحجىبع

  .من األنصار، مث من األوس، مث من بين عمرو بن عوف: عن ابن شهاب، مثله، إال أنه قال: وروى الطرباين

  .سعيد بن ربيعة

قدم وفد ثقيف على النيب صلى اهللا عليه وسلم، : روى عنه عيسى بن عبد اهللا أنه قال. د ع، سعيد بن ربيعة
فضرب هلم قبة يف املسجد، فأسلموا يف النصف من رمضان، فأمرهم أن يصوموا ما استقبلوا منه، ومل يأمرهم أن 

  .يقضوا ما فاهتم
عن بعض  وصوابه ما رواه عطية بن سفيان بن عبد اهللا بن ربيعة الثقفي،: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

كان بالل يأتينا حني أسلمنا وصمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بقي من رمضان بفطورنا : وفدهم، قال
  .وسحورنا من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .سعيد بن رقيش

ة، جيتمع ب ع س، سعيد بن رقيش بن ثابت بن يعمر بن صربة بن مرة بن كبري بن غنم بن دودان بن أسد بن خزمي
  .هو وبنو جحش يف يعمر، وهو أخو يزيد بن رقيش

مث تتابع املهاجرون : هاجر مع أهله إىل املدينة، فهو من األولني يف اهلجرة، قال يونس بن بكري، عن ابن إسحاق
لم يقدمون أرساالً، فكان بنو غنم بن دودان أهل إسالم، قد أوعبوا إىل املدينة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

  .سعيد بن رقيش: رجاهلم ونساؤهم، منهم
سعيد بن وقش : ذكره بعض املتأخرين، يعىن ابن منده، فقال: أخرجه أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى، وقال أبو نعيم

  .ووهم، ألن بين غنم من بين أسد بن خزمية ال من األنصار. األنصاري، من بين غنم بن دودان

  .سعيد بن زياد

ذكره اخلطيب أبو بكر أمحد بن علي البغدادي، بإسناده عن مجيل ابن زيد، عن سعيد بن . لطائيس سعيد بن زياد ا
تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة من : زياد الطائي، وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

  .بين غفار، فدخل هبا، فأمرها فنزعت ثياهبا، فرأى بياضاً وذكر احلديث
سعد بن زيد، : كذا يف هذه الرواية، واختلف على مجيل يف اسم هذا الصحايب، فقيل: ه أبو موسى، وقالأخرج
  .كعب بن زيد: زيد بن كعب، وقي: وقيل

  .سعيد بن زيد األنصاري



سعد بن زيد، روى حديثه عبد اهللا بن عبد الوهاب : د ع، سعيد بن زيد بن سعد األنصاري األشهلي، وقيل
اهيم بن جعفر بن حممود بن حممد بن مسلمة، أخربنا رجل منا امسه حممد بن سلمان بن حممد بن احلجيب، عن إبر

مسلمة، عن سعيد بن زيد بن سعد األشهلي، أنه أهدى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم سيفاً من جنران، أعطاه حممد 
  .بن مسلمة

  .خرين، وصوابه سعدوهم فيه بعض املتأ: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  .سعيد بن زيد القرشي

ب د ع، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب 
بن لؤي القرشي العدوي، وهو ابن عم عمر بن اخلطاب، جيتمعان يف نفيل، أمه فاطمة بنت بعجة بن مليح اخلزاعية، 

ته فاطمة بنت اخلطاب، وكانت أخته عاتكة بنت زيد حتت عمر بن اخلطاب، تزوجها بعد وكان صهر عمر زوج أخ
أبو ثور، واألول : أن قتل عنها عبد اهللا بن أيب بكر الصديق، رضي اهللا عنهم، وكان سعيد يكىن أبا األعور، وقيل

  .أكثر
ر على ما نذكره يف ترمجته، غن أسلم قدمياً قبل عمر هو وامرأته فاطمة بنت اخلطاب، وهي كانت سبب إسالم عم

شاء اهللا تعاىل، وكان من املهاجرين األولني، وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني أيب كعب، ومل يشهد 
إمنا مل يشهدها ألنه كان غائباً بالشام، فقدم : بدراً، وضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمه وأجره، فقيل

  .فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمه وأجره، قاله أبو موسى بن عقبة، وابن إسحاقعقيب غزاة بدر، 

كان رسول اله صلى اهللا عليه وسلم قد بعث قبل أن خيرج إىل بدر طلحة بن عبيد اهللا، وسعيد بن : وقال الواقدي
لوقعة ببدر، فضرب هلما رسول اهللا صلى زيد إىل طريق الشام يتجسسان األخبار، مث رجعا إىل املدينة، فقدماها يوم ا

  .وقال الزبري مثله. اهللا عليه وسلم بسهمهما وأجرمها
  .إنه شهد بدراً، واألول أصح، وشهد ما بعدها من املشاهد، وهو أحد العشرة املشهود هلم باجلنة: وقد قيل

لقاضي أبو نصر عبد الرحيم بن أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الوهاب بن عبد اهللا بن علي األنصاري الدمشقي، وا
أخربنا احلافظ أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا الدمشقي الشافعي، : حممد بن احلسن بن هبة اهللا وغريمها، قالوا

أخربنا القاضي أبو عبد احلسني بن علي البيهقي، أخربنا القاضي أبو علي حممد بن إمساعيل بن حممد العراقي، أخربنا 
د بن عبد الرمحن بن العباس املخلص، أخربنا أبو القاسم البغوي، أخربنا حيىي بن عبد احلميد احلماين، أبو طاهر حمم

حدثنا الدراوردي، أخربنا عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن بن عوف، عن أبيه محيد، عن جده عبد الرمحن بن 
ة، وعمر يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، وعلي يف أبو بكر يف اجلن: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عوف، قال

اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة، وسعد بن أيب وقاص يف اجلنة، وسعيد ابن 
  " .زيد يف اجلنة، وأبو عبيدة بن اجلراح يف اجلنة 

  .وروى عن سعيد بن زيد مثله
د اخلطيب بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، أخربنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمح

عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف، عن سعيد بن زيد أن رسول اهللا صلى اهللا . أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر
  " .من قتل دون ماله فهو شهيد : " عليه وسلم قال



: نت أويس، شكته إىل مروان بن احلكم، وهو أمري املدينة ملعاوية، وقالتوكان جماب الدعوة، فمن ذلك أن أروى ب
: أتروين ظلمتها وقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: إنه ظلمين أرضي، فأرسل إليه مروان، فقال سعيد

تعمي بصرها،  من ظلم شرباً من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضني؟ اللهم إن كانت كاذبة فال متتها حىت" 
: قال. فلم متت حىت ذهب بصرها، وجعلت متشي يف دارها فوقعت يف بئرها فكانت قربها" . وجتعل قربها يف بئرها 

أعماك اهللا كما أعمى : أعماك اهللا كما أعمى أروى، يريدوهنا، مث صار أهل اجلهل يقولون: فكان أهل املدينة يقولون
  .إهنا عمياء، وهذا جهل منهم: يظنوهنا، ويقولون األروى، يريدون األروى اليت يف اجلبل،

  .وشهد الريموك، وحصار دمشق
روى عنه ابن عمر، وعمرو بن حريث، وأبو الطفيل، وعبد اهللا بن ظامل املازين، وزر بن حبيش، وأبو عثمان النهدي 

  .وعروة بن الزبري، وأبو سلمة بن عبد الرمحن، وغريهم
بن عبد الوهاب بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا معاوية بن عمرو، وأخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا 

أخربنا زائدة، أخربنا حصني بن عبد الرمحن، عن هالل بن يساف، عن عبد اهللا بن ظامل التميمي، عن سعيد بن زيد 
تسعة، ولو شئت أن أمسي هو يف ال: وما ذاك؟ قال: أشهد أن علياً من أهل اجلنة قلت: بن عمرو بن نفيل، قال
اثبت حراء فإنه ليس عليك إال نيب أو : " اهتز حراء، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: العاشر، لسميته قال

ورسول اهللا، وأبو بكر، وعمر، معثمان، وعلي، وطلحة، والزبري، وعبد الرمحن بن عوف، : ، قال" صديق أو شهيد 
  .وسعد، وأنا، يعين نفسه

كان مقام أيب بكر وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبري، وسعد، وعبد الرمحن بن عوف : د بن جبريوقال سعي
  .وسعيد بن زيد، كانوا أمام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القتال ووراءه يف الصالة
ان ومخسني تويف سنة مث: وتويف سعيد بن زيد سنة مخسني، أو إحدى ومخسني، وهو ابن بضع وسبعني سنة، وقيل

  .واألول أصح. تويف باملدينة: بالعقيق، من نواحي املدينة، وقيل
غسل سعيد بن زيد : وقالت عائشة بنت سعد. وخرج إليه عبد اهللا بن عمر، فغسله وحنطه، وصلى عليه، قاله نافع
اه، ولكن أغتسل أما إين مل اغتسل من غسلي إي: سعد بن أيب وقاص، وحنطه مث أتى البيت، فاغتسل، فلما خرج قال

  .من احلر، نزل يف قربه سعد بن أيب وقاص وابن عمر، وصلى عليه ابن عمر
  .أخرجه الثالثة

  .سعيد بن سعد

  .تقدم نسبه عند ذكر أبيه، وله وألبيه، وأخيه قيس صحبة. ب د ع، سعيد بن سعد بن عبادة األنصاري الساعدي

  .روى عنه ابنه شرحبيل، وأبو أمامة بن سهل
بن إسحاق، عن يعقوب بن عبد اللهب بن األشج، عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف، عن سعيد بن سعد روى حممد 

كان بني أبياتنا روجيل ضعيف سقيم، فلم يرع احلي إال هو على أمة من إمائهم يعبث هبا، فقال النيب : بن عبادة، قال
فقال النيب . إن ضربناه حده قتلناه، إنه ضعيفيا رسول اهللا، إنا : ، فقالوا" اضربوه حده : " صلى اهللا عليه وسلم
  " .خذوا عثكاالً فيه مائة مشراخ، فاضربوه ضربةً واحدةً : " صلى اهللا عليه وسلم

ورواه ابن عيينة عن أيب الزناد، وحيىي بن سعيد، عن أيب أمامة، . ورواه أبو الزناد، والزهري، عن أيب أمامة، عن أبيه



ر أبو أمامة مرسالً، ورواه أبو معشر، عن عبد الوهبا بن عمرو بن شرحبيل، عن عن أيب سعيد اخلدري، واملشهو
  .أبيه، عن جده، عن سعيد بن سعد، حنوه

  .أخرجه الثالثة

  .سعيد بن سعيد

ب د، سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس القرشي، وأمه صفية بنت املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن 
  .وليد، وأيب جهل بن هشامخمزوم، عمة خالد بن ال

قتل يوم الطائف شهيداً، وكان إسالمه قبل فتح مكة بيسري، واستعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح على 
  .سوق مكة، فلما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف خرج معه، فاستشهد يومئذ

  .أخرجه ابن منده وأبو عمر

  .سعيد بن سفيان

وأعطى رسول اهللا صلى : روى أبو معشر عن يزيد بن رومان، عن رجال املدائين، قال. ن سفيان الرعيينس سعيد ب
. اهللا عليه وسلم سعيد بن سفيان خنل السوارقية وقصرها، ال حياقه فيها أحد، ومن حاقه فال حق له، وحمقه حق

  .وكتب خالد بن سعيد
  .أخرجه أبو موسى

  .سعيد بن سويد

عبيد، وهو الصواب ابن األجبر، وهو خدرة األنصاري : ويد بن قيس بن عامر بن عباد، وقيلب د ع، سعيد بن س
  .اخلدري، وهو أخو مسرة بن جندب ألمه

  .عقبة، وعبد امللك، قتل يوم أحد شهيداً: روى عنه ابناه
عن أبيه أن روى األوزاعي عن باب بن عمري، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، عن عبد امللك بن سعيد بن سويد، 

  " .عرفها سنةً، مث احفظ عفاصها ووكاءها، مث استنفع هبا : " النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن اللقطة، فقال
  .والصواب رواية ربيعة، عن يزيد موىل املنبعث، عن زيد بن خالد اجلهين

أخربنا قتيبة، حدثنا إمساعيل بن  أخربنا إمساعيل بن علي بن عبيد اهللا وغريه، قالوا بإسنادهم عن أيب عيسى الترمذي،
أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه : جعفر، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، عن يزيد موىل املنبعث، عن زيد بن خالد

  .احلديث، وقد روى من غري وجه عن يزيد موىل املنبعث" . عرفها سنةً : " وسلم عن اللقطة، فقال
  .أخرجه الثالثة

  .سعيد بن سهيل



كذا قال موسى بن عقبة، والواقدي، . سعيد بن سهيل بن مالك بن كعب بن عبد األشهل بن دينار بن النجارس 
  .وقد ذكرناه يف سعد. سعد بن سهيل، شهد بدراً: وعبد اهللا بن حممد بن عمارة، وقال أبو معشر وابن إسحاق

  .أخرجه أبو معشر

  .سعيد بن شراحيل

  .بن شيبان بن الفاتك بن معاوية األكرمني الكندي س سعيد بن شراحيل بن قيس بن احلارث
وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، وكان معه يف الوفد ابن أخيه معروف بن قيس بن شراحيل فارتد، فقتل 

  .يوم النجري مرتداً، ذكره ابن شاهني
  .أخرجه أبو موسى

  .سعيد بن العاص

أمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي األموي، وجده هو ب د ع، سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن 
املعروف بأيب أحيحة، وكان أشرف قريش، وأم سعيد أم كلثوم بنت عمرو ابن عبد اهللا بن أيب قيس بن عبد ود بن 

  .نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي العامرية
  .ر كافراً، قتله علي بن أيب طالببل ولد سنة إحدى، وقتل أبوه العاص يوم بد: ولد عام اهلجرة، وقيل
رأيت العاص بن سعيد يوم بدر حيث التراب عنه كاألسد، فصمد له علي فقتله، وقال عمر : قال عمر بن اخلطاب
فقال له سعيد بن . مل أقتل أباك وإمنا قتلت خايل العاص بن هاشم، وما أعتذر من قتل مشرك: يوماً لسعيد بن العاص

  .لى احلق، وكان على الباطل، فتعجب عمر من قولهولو قتله لكنت ع: العاص
  .ذو التاج: وكان جده أبو أحيحة إذا اعتم مبكة ال يعتم أحد بلون عمامته، إعظاماً له، وكان له

وكان هذا سعيد من أشرف قريش وأجوادهم وفصحائهم، وهو أحد الذين كتبوا املصحف لعثمان بن عفان، 
  .ليد بن عقبة بن أيب معيطواستعمله عثمان على الكوفة بعد الو

وغزا طربستان فافتتحها، وغزا جرجان فافتتحها، سنة تسع وعشرين أو سنة ثالثني، وانتقضت أذربيجان، فغزاها، 
  .فافتتحها يف قول

وملا قتل عثمان لزم بيته واعتزل الفتنة، فلم يشهد اجلمل وال صفني، فلما استقر األمر ملعاوية أتاه، وله مع معاوية 
طويل، عاتبه معاوية على ختلفه عنه يف حروبه، فاعتذر هو، فقبل معاوية عذره، مث واله املدينة، فكان يوليه إذا كالم 

عزل مروان عن املدينة، ويويل مروان إذا عزله، وكان سعيد كثري اجلود والسخاء، وكان إذا سأله سائل، وليس 
إخوانه كل مجعة يوماً فيصنع هلم الطعام، وخيلع عليهم،  عنده ما يعطيه، كتب به ديناً إىل وقت ميسرته، وكان جيمع

ويرسل إليهم باجلوائز، ويبعث إىل عياالهتم بالرب الكثري، وكان يبعث موىل له إىل املسجد بالكوفة يف كل ليلة مجعة 
ة مجعة، إال ومعه الصرر فيها الدنانري، فيضعها بني يدي املصلني، وكان قد كثر املصلون باملسجد بالكوفة يف كل ليل

  .أنه عظيم الكرب
روى ابناه حيىي وعمرو . وروى سعيد هذا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعن عمرو، وعن عثمان، وعائشة

  .األشدق، وسامل بن عبد اهللا بن عمر، وعروة



ليه استأذن أبو بكر على النيب صلى اهللا ع: روى ابن شهاب، عن حيىي بن سعيد بن العاص، عن أبيه سعيد، قال
وسلم، وهو مضطجع يف مرط عائشة، فأذن له، وهو كذلك، فقضى حاجته مث انصرف، مث استأذن عمر، فأذن له، 

مث استأذنت عليه، فجلس، فجمع عليه ثيابه، فقضيت : وهو على ذلك، فقضى حاجته مث انصرف، قال عثمان
فقال النيب صلى اهللا عليه ! ت لعثمانمالك مل تفرغ أليب بكر وعمر كما فزع: فقالت له عائشة. حاجيت مث انصرفت

  " .إن عثمان رجل حيي، وخشيت إن أذنت له، وأنا على حاليت تلك أن ال يبلغ يف حاجته : " وسلم
أنا يا : أيكم يقبل وصييت؟ قال ابنه األكرب: وتويف سعيد بن العاص سنة تسع ومخسني، وملا حضرته الوفاة قال لبنيه

يا بين يف كرمي : وفيهم أخذهتا؟ قال: قال. مثانون ألف دينار: وما دينك؟ قال: قال إن فيها وفاء ديين،: أبة، قال
  .سددت خلته، ويف رجل جاءين ودمه ينزوي يف وجهه من احلياء، فبدأته حباجته قبل أن يسألنيها

  .وانقطع عقب أيب أحيحة إال من سعيد هذا، وقد قيل إن خالد بن سعيد أعقب أيضاً، وقد تقدم ذكره
  .جه الثالثةأخر

  .سعيد بن عامر

  .ب د ع، سعيد بن عامر بن حذمي بن سالمان بن ربيعة بن سعد بن مجح القرشي اجلمحي
سالمان بن ربيعة بن : هذا قول أهل النسب إال ابن الكليب، فإنه كان جيعل بني ربيعة وسعد بن مجح عرجياً فيقول

ا قاله، ألن عرجياً مل يكن له ولد إال البنات، وأم سعيد هذا خطأ من الكليب ومن كل م: عريج بن سعد، قال الزبري
  .أرةى بنت أيب معيط، أخت عقبة

إن سعيداً أسلم قبل خيرب، هاجر إىل املدينة وشهد خيرب وما بعدها من املشاهد وكان من زهاد الصحابة : قيل
أمري املؤمنني، إمنا هو أن  أنت يا: ومن يقوى على ذلك؟ قال: وفضالئهم، ووعظ عمر بن اخلطاب يوماً، فقال له

: وواله عمر محص فبلغه أنه يصيبه ملم فأمره بالقدوم عليه، فلم ير معه إال عكازاً وقدحاً، فقال له عمر. تقول فتطاع
: وما أكثر من هذا؟ عكاز أمحل عليه زادي، وقدح آكل فيه، فقال له عمر: ليس معك إال ما أرى؟ فقال له سعيد

حضرت خبيب بن عدي حني صلب، فدعا علي قريش : فما غشية بالغين أهنا تصيبك؟ قال: قال. ال: أبك ملم؟ قال
ارجع إىل عملك، فأىب، وناشده إال أعفاه، : وأنا فيهم، فرمبا ذكرت لك، فأجد فترة حىت يغشى علي، فقال له عمر

استخلفه عياض بن : قيلإنه ملا مات أبو عبيدة، ومعاذ ويزيد واله عمر محص، فلم يزل عليها حىت مات، و: فقيل
  .غنم الفهري، فأقره عمر رضي اهللا عنه

وروى أنه ملا اجتمعت الروم يوم الريموك استغاث أبو عبيدة عمر فأمده بسعيد بن عامر بن حذمي، وله أخبار عجيبة 
  .يف زهده ال نطول بذكرها

خربنا أبو القاسم علي بن إبراهيم، أخربنا أيب، أ: أخربنا أبو حممد القاسم بن علي بن احلسن الدمشقي إجازة قال
أخربنا عبد العزيز الكناين، أخربنا أبو حممد بن أيب نصر، أخربنا أبو علي احلسن بن حبيب، أخربنا أبو يعقوب 

إسحاق بن إبراهيم البغدادي أخربنا حممد بن حيىي، أخربنا عبد اهللا بن نوح، أخربنا مالك بن دينار، عن شهر بن 
من : عمر محص أمرهم أن يكتبوا له فقراءهم، فرفع الكتاب، فإذا فيه سعيد بن عامر، قال ملا قدم: حوشب، قال

كيف يكون أمريكم : فعجب فقال. نعم: وأمريكم فقري؟ قالوا: قال. يا أمري املؤمنني، أمرينا: سعيد بن عامر؟ قالوا
فبكى عمر، مث عمد إىل ألف دينار فصرها : اليا أمري املؤمنني، ال ميسك شيئاً، ق: أين عطاؤه؟ أين رزقه؟ قالوا! فقرياً



: بعث هبا إليك أمري املؤمنني، فاستعن هبا على حاجتك، قال: أقرئوه مين السالم، وقولوا له: وبعث هبا إليه، وقال
ما شأنك؟ أصيب أمري املؤمنني؟ : فجاء هبا الرسول، فنظر إليها فإذا هي دنانري، فجعل يسترجع، فقالت له امرأته

: بل أعظم من ذلك، قالت: فأمر من الساعة؟ قال: أعظم من ذلك، قالت: فظهرت آية؟ قال: عظم، قالتأ: قال
: أعندك عون؟ قالت: فاصنع فيها ماشئت، قال هلا: الدنيا أتتين، الفتنة أتتين، دخلت علي، قالت: فما شأنك؟ قال

أصبح، مث اعترض هبا جيشاً من جيوش  نعم، فصر الدنانري فيها صرراً، مث جعلها يف خمالة، مث بات يصلي حىت
 ٢مسعت رسول اهللا ص: فقال هلا! لو كنت حبست منها شيئاً نستعني به: املسلمني، فأمضاها كلها، فقالت له امرأته

  " .فإين واهللا ما أختار عليهن . لو اطلعت امرأة من نساء اجلنة إىل األرض ملألت األرض من ريح املسك: " يقول
تويف بالرقة، وهبا قربه، : ن الشام، وهو أمريها سنة تسع عشرة، قاله اهليثم بن عدي، وقال أبو نعيموتويف بقيسارية م

سنة إحدى وعشرين، وهو ابن : تويف سنة عشرين، وقيل: وقيل. تويف حبمص والياً عليها بعد عياض بن غنم: وقيل
  .أربعني سنة، ومل يعقب

يدخل فقراء املهاجرين قبل الناس بسبعني : " ى اهللا عليه وسلم قالروى عنه عبد الرمحن بن سابط أن رسول اهللا صل
  " .عاماً 

  .أخرجه الثالثة

  .سعيد أبو عبد العزيز

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه : د ع، سعيد أبو عبد العزيز يعد يف الصحابة، روى عنه ابنه عبد العزيز أنه قال
  .م اجلمعة، مث صلى هبم، فلم يغري ذلك عليهموسلم عن مخسة نفر كانوا يف سفر، فخطب هبم رجل يو

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .سعيد بن عبد بن قيس

عامر بن أمية بن : سعيد بن عبيد بن قيس بن لقيط بن عامر بن ربيعة، وقيل: ب س، سعيد بن عبد بن قيس، وقيل
  .احلارث بن فهر القرشي الفهري

  .الثانية يف قول مجيعهم، قاله ابن شاهنيأسلم قدمياً وهاجر إىل أرض احلبشة اهلجرة 
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

نافع بن عبد قيس بن لقيط : كذا نسبه أبو عمر وأبو موسى، والذي ذكره ابن الكليب يف هذا النسب أنه قال: قلت
عايشاً  ولد احلارث بن فهر وديعة وضبة وظربا، فولد ظرب: بن عامر بن أمية بن ظرب بن احلارث بن فهر، وقال

  .وأمية عامراً، فولد عامر بن أمية عبد اهللا ولقيطاً، فهذا مينع أن يكون قد غلط فيه الناسخ
ومن ولد أمية : ولد احلارث بن فهر وديعة وظرباً، فولد ظرب بن احلارث أمية، مث قال: ونسبه الزبري بن بكار، فقال

األسود يوم عرضا لزينب بنت رسول اهللا صلى اهللا  نافع بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية، كان مع هبار بن
  .فقد وافق الكليب يف نسبه، على أن النسابني خيتلفون أكثر من هذا، وإمنا أردنا أن ننبه عليه، واهللا أعلم. عليه وسلم

  .بالياء حتتها نقطتان، وشني معجمة: عايش

  .سعيد بن عبيد الثقفي



روى عنه ابنه إمساعيل أن أبا سفيان رمى أباه . وم الطائف فأصيب أنفهرمي ي. د ع، سعيد بن عبيد الثقفي الطائفي
يا رسول اهللا، إن هذه عيين : سعيداً يوم الطائف بسهم فأصاب عينه، فأيت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

كن وإن شئت إن شئت دعوت اهللا فرد عليك عين: " أصيبت يف سبيل اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .عني يف اجلنة: قال" . فعني يف اجلنة 

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سعيد بن عبيد القاري

سعد، وقد تقدم، روى عبد الرزاق عن الثوري، عن قيس ابن مسلم، عن : وقيل. ع س، سعيد بن عبيد القاري
القاري، وكان لقي : اهللا عليه وسلمعبد الرمحن بن أيب ليلى عن سعيد بن عبيد، وكان يدعى يف زمن النيب صلى 

ال، إال العدو فررت : لعل اهللا أن مين عليك بالشهادة؟ قال. هل لك يف الشام: عدواً فاهنزم منهم، فقال له عمر
إنا القو العدو غداً إن شاء اهللا، وإنا مستشهدون، فال تغسلوا عنا دماً، وال : فخطبهم بالقادسية، فقال: منهم، قال

  .ثوب كان علينانكفن إال يف 
أورده أبو زكرياء مستدركاً على جده، يعىن ابن منده، وأورده جده : أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، وقال أبو موسى

وقد أورده أبو نعيم فيهما مجيعاً، وقد أخذ بعض : قلت. يف سعد، إال أن الطرباين وغريه أورده يف سعد، وسعيد مجيعاً
سعد بن عبيد بن : قال يعين أبا نعيم: املقدسي على أيب نعيم هذه الترمجة، وقالالعلماء، وهو عبد الغين بن سرور 

النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية القاري األنصاري، وكذر ما تقدم ذكره يف سعد بن عبيد من شهوده 
ن عمرو الظفري شهد سعد بن النعمان بن قيس ب: يعين أبا نعيم، بعد تراجم كثرية: وقال: بدراً وغري ذلك، مث قال

سعد بن النعمان بن قيس بن : وروى، يعين أبا نعيم، بإسناده عن عروة فيمن شهد بدراً من األنصار: بدراً، قال
ذكر : عمرو بن زيد بن أمية الظفري، فإن أبا نعيم أسقط أباه ونسبه إىل جده، فإنه سعد بن عبيد بن النعمان، وقال

هل لك يف : سعيد بن عبيد القاري، وكان لقي عدواً فاهنزم منهم، فقال عمر: يدأبو نعيم يف ترمجة أخرى يف باب سع
هذه التراجم الثالث لرجل واحد، وهو سعد بن عبيد بن : الشام؟ وقد ذكرناه يف هذه الترمجة، قال عبد الغين

سعيد، ال قائل : قال فيهاالنعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية القاري املذكور يف الترمجة األوىل، والترمجة اليت 
  .به

هذا القول وهم منه، فإن أبا نعيم قد روى سعيداً عن الطرباين، وهو اإلمام الثقة احلافظ، وقال أبو موسى، : قلت
أورده أبو زكرياء مستدركاً على جده، وأورده جده يف سعد، إال أن الطرباين وغريه : كما ذكرناه عنه أول الترمجة

: مجيعاً، فهذا كالم أيب موسى يوافق أبا نعيم يف أن الطرباين أخرجه، وزاد على أيب نعيم بقولهأورده يف سعد، وسعيد 
فلو ترك أبو نعيم هذه الترمجة كما تركها ابن منده ال ستركوه عليه، كما . ال قائل به: وغريه فكيف يقول عبد الغين

  .نه سعيد، فما احليلة؟ اهللا املستعاناستدركوه على ابن منده، وحيث ذكره قيل مها واحد، ومل يقل أحد إ
وقول عبد الغين إن سعد بن النعمان بن قيس الظفري أسقط أبو نعيم أباه عبيداً، ونسبه إىل جده، وجعله يف الرواية 

عن ابن هليعة، عن أيب األسود، عن عروة ظفرياً، وساق نسبه إىل زيد بن أمية، وهذا تناقض ظاهر، وعبد الغين قد 
ن هذا اإلسناد إىل عروة ال يعتمد عليه، وال وثق به، ملا فيه من خمالفة الناس، فأما سعد بن عبيد، وافق وصرح أ

سعيد، وأما : سعد، وقال الطرباين وغريه: قيل: وسعيد بن عبيد، فهما واحد، وقد نبه أبو نعيم وأبو موسى، فقاال
إحدامها إىل أبيه عبيد، ويف الثانية إىل جده،  كونه جعل سعد بن عبيد هو سعد بن النعمان، وأن أبا نعيم نسبه يف



فكيف يكون هو هو؟ وسعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن 
سعد بن النعمان الظفري، وظفر : عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، وسعد بن النعمان مل ينسبه أبو نعيم، إمنا قال

! و ابن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس، ال جيتمعان إال يف مالك بن األوس بعد عدة آباءامسه كعب، وه
والذي يقع يل أن عبد الغين رأى يف ترمجة سعد بن النعمان الظفري من كتاب أيب نعيم ما رواه بإسناده عن ابن 

النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد  سعد بن: هليعة، عن أيب األسود، عن عروة يف تسمية من شهد بدراً من األنصار
إنه خيالف أهل السري، فكيف يعتمد عليه اآلن، : بن أمية، فعبد الغين قد طعن يف هذا اإلسناد يف غري موضع، وقال

وأبو نعيم قد صدر هذه الترمجة بأنه ظفري، وقد روى يف ترمجة سعد بن عبيد، عن ابن شهاب وموسى ابن عقبة 
  .ن بين أمية بن زيد من بين عمرو بن عوف، واهللا أعلموابن إسحاق، وغريهم أنه م

  .سعيد بن عثمان

  .س سعيد بن عثمان األنصاري الزرقي، أخو عقبة

: روى حممد بن إسحاق، عن حيىي بن عباد عن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه، عن عبد اهللا بن الزبري عن الزبري، قال
لو : " مرو بن عوف والنعاس يغشاين، ما أمسعه إال كاحللم، حني قالواهللا إين ألمسع قول معتب بن قشري، أخي بين ع

إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان، إمنا استزهلم الشيطان : " مث قال" كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ها هنا 
عفان، وسعيد بن  عثمان بن: فالذين استزهلم الشيطان، مث عفا اهللا عنهم" ببعض ما كسبوا ولقد عفا اهللا عنهم 

  .شهد عثمان بدراً: عثمان، وعلقمة لن عثمان، وقال الطرباين
  .أخرجه ابن منده يف سعد بن عثمان: أخرجه أبو موسى، وقال

  .بضم امليم وفتح العني، وكسر التاء املشددة فوقها نقطتان، وآخره باء موحدة: معتب

  .سعيد العكي

أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين، وإمنا : أيب علي هكذا، قالذكره أبو بكر بن . س سعيد العكي مث اآلهلي
  .هو سويد اآلهلي، صحفه بعضهم، وقد أورده ابن أيب علي يف سويد على الصواب

  .أخرجه كذا أبو موسى

  .سعيد بن عمرو التميمي

احلارث بن قيس بن إنه كان أخا متيم بن : معبد بن عمرو التميمي، حليف لبين سهم، وقد قيل: ب سعيد، وقيل
هو معبد بن عمرو، وذكراه فيمن : وقال الواقدي وأبو معشر. عدي ألمه، قاله ابن إسحاق وموسى بن عقبة والزبري

  .قتل يوم أجنادين شهيداً: هاجر إىل احلبشة اهلجرة الثانية، وقال الزبري
  .أخرجه أبو عمر

  .سعيد بن عمرو األنصاري



  .ذكره أبو عمر مدرجاً يف ترمجة أخيه احلارث بن عمرو. سعيد بن عمرو بن غزية األنصاري
  .ذكره ابن الدباغ األندلسي

  .سعيد بن عمرو الكندي

روى حديثه حممد بن املطلب اخلزاعي، عن علي بن قرين، عن عبيدة بن حريث الكندي، . سعيد بن عمرو الكندي
اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاله ابن شهدت رسول : عن الصلت بن حبيب الشين، عن سعيد بن عمرو الكندي، قال

  .ماكوال

  .سعيد بن القشب

  .ب سعيد بن القشب األزدي حليف بين أمية، واله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جرش
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .سعيد بن قيس

  .ع س، سعيد بن قيس بن صخر بن حرام بن ربيعة بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري السلمي
  .ونسبه كما ذكرناه. سعيد بن قيس بن صخر: روى عن عروة بن الزبري، يف تسمية من شهد بدراً من األنصار

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .سعيد موىل كبرية

  .د ع، سعيد موىل كبري بنت سفيان، مسح النيب صلى اهللا عليه وسلم رأسه
مواليت كبرية بنت سفيان، وكانت قد أدركت اجلاهلية حدثتين : روى حيىي بن أيب ورقة بن سعيد، عن أبيه، قال

أعتقي : " يا رسول اهللا، إين وأدت أربع بنات يل يف اجلاهلية؟ قال: قلت: واإلسالم، وكانت من املبايعات، قالت
  .فأعتقت أباك سعيداً، وابنه ميسرة، وجبرياً، وأم ميسرة: قالت" . أربع رقاب 

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .بن ميناسعيد 

سعيد بن مينا، موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذكره احلافظ أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب، يف كتاب املتفق 
سعيد بن مينا اثنان، أحدمها يذكر أن له صحبة ورواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه : واملفترق له، فقال

  " .فر من اجملذوم فرارك من األسد : " وسلم أنه قالعطاء بن أيب رباح، عن النيب صلى اهللا عليه 
  .ذكره األشريي

  .سعيد بن منران



كان كاتباً لعلي، وأدرك من حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم أعواماً، وشهد . ب سعيد بن منران اهلمداين الناعطي
سريه زياد مع حجر إىل الريموك، وسار إىل العراق مدداً ألهل القادسية، وكان من أصحاب حجر ابن عدي، و

الشام، فأراد معاوية قتله مع حجر، فشفع فيه محزة بن مالك اهلمداين، فخلى سبيله، وملا غلب املختار على الكوفة 
استقضى عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، فتمارض، وملا ويل مصعب بن الزبري الكوفة، استقضى سعيد بن منران مث 

  .سعود اهلذيل، وروى سعيد عن أيب بكر، روى عنه عامر بن سعدعزله، ووىل عبد اهللا بن عتبة بن م
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .سعيد بن نوفل

روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اإلستئذان، رواه علي بن زيد بن جدعان، عن عمار . د ع، سعيد بن نوفل
  .بن أيب عمار، عنه، بذلك

  .هو عندي مرسل: أخرجه ابن منده، وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  .سعيد بن وقش

  .من بني غنم بن دودان، هاجر مع أهله إىل املدينة. د سعيد بن وقش األسدي

مث قدم املهاجرون أرساالً، وكان بنو غنم : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، قال
سعيد بن :  صلى اهللا عليه وسلم هجرةً رجاهلم ونساؤهم، منهمبن دودان أهل إسالم، قد أوعبوا إىل املدينة مع النيب

  .وقش
أخرجه ها هنا ابن منده، وأخرجه أبو عمر وأبو نعيم وأبو موسى يف سعيد بن رقيش، وقد تقدم ذلك والكالم عليه 

  .هناك
وكان بنو : قسعيد بن وقش، أنصاري من بين غنم بن دودان، مث ينقل عن ابن إسحا: وقال ابن منده ها هنا: قلت

سعيد بن وقش، فكيف يكون أنصارياً وهو من بين غنم بن دودان، وهم بطن من : غنم بن دودان أهل إسالم، منهم
ولعله حيث رأى رقيش ظنه غلطاً، ووقش من أمساء األنصار من بين عبد األشهل، فجعله أنصارياً، ! أسد بن خزمية

  .ومل ينظر إىل أنه متناقض، واهللا أعلم

  .وهبسعيد بن 

  .أدرك اجلاهلية، كويف يروي عن الصحابة. س سعيد بن وهب اخليواين اهلمداين
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  .سعيد بن يربوع

ب د ع، سعيد بن يربوع بن عنكثة بن عامر بن خمزوم القرشي املخزومي، أبو هود، وقيل أبو عبد الرمحن، وأمه 
مه هند بنت أيب املطاع بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن أ: هند بنت سعيد بن رئاب بن سهم، وقال الزبري



  .تيم بن مرة
هو من مسلمة الفتح، وكان امسه صرماً فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه : أسلم قبل الفتح وشهده، وقيل: قيل

عليه وسلم  أصرم فسماه رسول اهللا صلى اهللا: كان لقبه صرماً، وقال غريه: وسلم سعيداً، وقال علي بن املديين
  .سعيداً، وليس بشيء

وروى عمر بن عثمان بن عبد الرمحن بن سعيد بن يربوع بن عنكثة، عن أبيه، عن جده، وكان امسه الصرم، فسماه 
؟ " أينا أكرب، أنا أو أنت : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سعيداً، وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له

نت أكرب مين وأخري، وأنا أقدم ميالداً منك، وذكره يف املؤلفة قلوهبم، وأن رسول اهللا صلى يا رسول اهللا، أ: فقلت
  .اهللا عليه وسلم أعطاه من غنائم حنني مخسني بعرياً

وروى أيضاً قصة ابن خطل واحلويرث بن نقيد وابن أيب سرح ومقيس بن صبابة، وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
رث فقتله علي، وأما مقيس فقتله الزبري، وأما ابن أيب سرح فاستأمن له عثمان، وأما ابن وسلم أمر بقتلهم، فأما حوي

  .خطل فقتل أيضاً
مائة سنة : وتويف سعيد سنة أربع ومخسني باملدينة وقيل مبكة، وكان عمره مائة سنة وأربعاً وعشرين سنة، وقيل

ال تدع اجلمعة : تاه عمر يعزيه بذهاب بصره، وقالوعشرون سنة، وله دار باملدينة، وعمي أيام عمر بن اخلطاب، فأ
  " .ليس يل قائد، فبعث إليه عمر بقائد من السيب : " وال اجلماعة يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .أخرجه الثالثة

  .سعيد بن يزيد

 اليزين، وزعم أن له ب د ع، سعيد بن يزيد األزدي من أزد بن الغوث، يعد يف املصريني، روى عنه أبو اخلري
  .صحبة

يا رسول اهللا صلى : روى الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن سعيد بن يزيد أن رجالً قال
  " .أوصيك أن تستحي من اهللا، عز وجل، كما تستحي رجالً صاحلاً من قومك : " اهللا عليه وسلم أوصين، قال

  .وايته فعن ابن عمروأما الذي رأينا من ر: قال أبو عمر
  .أخرجه الثالثة

  .سعيد بن سهيل

ب سعيد، بضم السني وفتح العني، تصغري سعد، فهو سعيد بن سهيل األنصاري األشهلي، مذكور فيمن شهد بدراً، 
  .ومل يذكره ابن إسحاق، أخرجه أبو عمر هكذا مضموماً

د، بفتح العني، ابن سهيل، وعاد ذكره ها قد ذكره أبو عمر يف سعي: قد أخذ عليه بعض العلماء هذا، قال: قلت
هنا، وليس على أيب عمر يف هذا مطعن، فإن ذلك من بين عبد األشهل بن حارثة بن دينار بن النجار خزرجي، وال 

أشهلي مطلقاً، فال يراد به إال عبد األشهل بن جشم بن احلارث من األوس، : ينسب إىل هذا أشهلي، فإذا قيل
إن ابن إسحاق ذكر : سعيد، بزيادة ياء، وقالوا: سعد بن سهيل، وذكره أبو عمر: أبو نعيموذلك ذكره بان منده و

مل يذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدراً، وميكن أن يكون أبو عمر أخطأ : أنه شهد بدراً، وذكر أبو عمر هذا، وقال



فاضل أن يشتبه عليه هذا يف تصغريه، وحيث صغره مل نر ابن إسحاق ذكره، ولكنه يبعد من مثل ذلك اإلمام ال
  .فيعدل عن تلك الترمجة، وهو قد انتهى إىل هذه املصغرة من غري يقني، واهللا أعلم

  .سعري بن سوادة

سعري بن سوادة العامري، اتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، : د ع، سعري، بضم السني وفتح العني وبعد الياء راء، هو
  .روى عنه عتوارة

هو سفيان بن سوادة، ومل يذكر ابن : ذكره بعض املتأخرين وقال: عيم خمتصراً، وقال أبو نعيمأخرجه ابن منده وأبو ن
  .منده هذا يف هذه الترمجة، واهللا أعلم

  .سعري بن العداء

  .د ع، سعري بن العداء الفرعي، يعد يف احلجازيني
ب من حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه أتاين ابن لسعري بن العداء، ومعه كتا: روى عبد اهللا بن حيىي بن سليمان، قال

  .إين أحضرتك الزجيج وذكر احلديث: وسلم لسعري بن عداء
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  باب السني والفاء

  .سفيان بن أسد

  .ابن أسيد، وأسيد احلضرمي، شامي، روى عنه جبري بن نفري: ب د ع، سفيان بن أسد، ويقال
حدثنا احلوطي، عن عبد : لثقفي إجازة بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم، قالأخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء ا

الوهبا بن جندة، عن بقية بن الوليد، عن ضبارة بن مالك احلضرمي، عن أبيه، عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري، عن 
نايةً أن حتدث أخاك كربت ج: " أبيه، عن سفيان بن أسد احلضرمي أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  " .حديثاً هو لك مصدق، وأنت له كاذب 
  .أخرجه الثالثة

  .سفيان بن ثابت

  .استشهد يوم بئر معونة، هو واخوه مالك بن ثابت، ذكر ذلك الواقدي. ب سفيان بن ثابت األنصاري
  .أخرجه أبو عمر

  .سفيان بن حاطب



اهليثم بن ظفر األنصاري الظفري، شهد مع رسول  ب س، سفيان بن حاطب بن أمية بن رافع بن سويد بن حرام بن
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد، واستشهد يوم بئر معونة، ذكره ابن شاهني

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  .سفيان بن احلكم

  .ب د ع، سفيان بن احلكم بن سفيان الثقفي
أخربنا أمحد بن حرب، :  عبد الرمحن النسائي، قالأخربنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي الفقيه بإسناده إىل أيب

أخربنا قاسم بن يزيد اجلرمي، أخربنا سفيان، عن منصور، عن جماهد، عن احلكم بن سفيان، أوسفيان بن احلكم 
  .رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ فنضح فرجه: الثقفي، قال

  .ه حنوهورواه شعبة ووهب، عن منصور، عن احلكم بن سفيان، عن أبي
  .أخرجه الثالثة

  .سفيان بن خويل

سفيان بن خويل بن عبد عمرو بن خويل بن مهام بن الفاتك بن جابر بن حدرجان بن عساس بن ليث بن حداد بن 
ظامل بن ذهل بن عجل بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس، العبدي من عبد القيس، وفد على 

  .أسلمالنيب صلى اهللا عليه وسلم، ف
  .ذكره ابن الكليب

  .سفيان بن أيب زهري

ب د ع، سفيان بن أيب زهري األزدي الشنوي، من أزد شنوءة، واسم أيب زهري القرد، قاله ابن املديين وشباب، 
إنه منريي، وقيل منري، : سفيان بن منري بن مرارة بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد بن الغوث، وقيل: وقيل

وال خيتلفون أنه من أزد شنوءة، فرمبا كان يف أجداده من امسه منر أو منري، فنسب إليه، قال أبو أمحد  .واألول أكثر
وهذا النسب املتقدم ذكره ابن منده وأبو نعيم، وال . العسكري يعين أنه من النمر ابن عثمان بن نصر بن زهران

  .شك قد سقط منه شيء، وهو معدود يف أهل املدينة
حدثنا أبو بكر بن أيب : حممود بن سعد وأبو ياسر بن أيب حبة بإسناديهما إىل مسلم بن احلجاج، قال أخربنا حيىي بن

قال رسول : شيبة، أخربنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اهللا بن الزبري، عن سفيان بن أيب زهري، قال
" بأهلهم يبسون، واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون يفتح الشام، فيخرج قوم من املدينة : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

.  
أخربنا أبو احلرم مكي بن زيان بن شبه النحوي بإسناده عن حيىي بن حيىي، عن مالك بن أنس، عن يزيد بن خصيفة، 
عن السائب بن يزيد، عن سفيان بن أيب زهري، وهو رجل من أزد شنوءة، من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

أنت مسعت هذا من : ، قال" من اقتىن كلباً ال يغين عنه زرعاً وال ضرعاً، نقص من عمله كل يوم قرياط "  :يقول
  .إي ورب هذا املسجد: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال



سفيان بن أيب العوجاء، ومها واحد، ولعل أبا : روى جرير، عن هشام بن عروة فقال: وقال أبو أمحد العسكري
  .لقب، وجعله ابن أيب عاصم ثقيفاً، واهللا أعلمالعوجاء 

  .أخرجه الثالثة

  .سفيان بن زيد

  .د ع، سفيان بن زيد األزدي، من أزد شنوءة، ذكره حممد بن إمساعيل البخاري يف الصحابة

  .ابن زيد، روى عنه ابن سريين يف العترية: وقيل: وقال أبو نعيم. أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .سفيان بن سهل

روى شريك، عن عبد امللك بن عمري، عن قبيصة بن جابر، عن املغرية . ابن أيب سهل: ع، سفيان بن سهل، وقيلد 
يا سفيان، : " رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو آخذ حبجزة سفيان بن سهل، وهو يقول: بن شعبة، قال

  " .ال تسبل إزارك، فإن اهللا ال حيب املسبلني 
  .أبو نعيمأخرجه ابن منده و

  .سفيان بن صهابة

  .د ع، سفيان بن صهابة املهري، وهو اخلريق الشاعر، قاله ابن أيب داود
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  .سفيان بن عبد األسد

  .مذكور يف املؤلفة قلوهبم، فيه نظر. ب سفيان بن عبد األسد
  .أخرجه أبو عمر

  .سفيان بن عبد اهللا

اهللا بن أيب ربيعة بن احلارث بن مالك بن حطيط بن جشم بن ثقيف، الثقفي الطائفي، كذا ب د ع، سفيان بن عبد 
  .نسبه أبو أمحد العسكري

له صحبة ورواية، وكان عامالً لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على الطائف، استعمله عليه إذ عزل عثمان بن أيب 
  .العاص عنها، ونقل عثمان إىل البحرين

ابنه احلكم بن سفيان، وعروة بن الزبري، وحممد بن عبد اهللا بن : ه عبد اهللا بن سفيان، ويقالروى عن سفيان ابن
  .ماعز، ونافع بن جبري

يا رسول : قلت: روى ابن شهاب، عن حممد بن عبد الرمحن بن ماعز العامري، عن سفيان بن عبد اهللا الثقفي، قال
  " .مث استقم ريب اهللا، : قل: " اهللا، حدثين بأمر أعتصم به، قال



ورواه بشر بن املفضل، عن سفيان بن عبد . وقد رواه شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن عبد اهللا بن سفيان، عن أبيه
  .اهللا، عن أبيه

حممد بن عبد الرمحن بن : حممد بن عبد اهللا بن ماعز، وقال ابن منده وأبو نعيم: أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر قال
  .ماعز، وهو أصح

ا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد اخلطيب، أخربنا أبو اخلطاب نصر بن أمحد بن البطر إجازة إن مل يكن مساعاً، أخربن
أخربنا أبو حممد بن حيىي البيع، أخربنا احلسني احملاملي، أخربنا يوسف بن موسى، أخربنا جرير، عن هشام بن عروة، 

. رسول اهللا، قل يل قوالً يف اإلسالم ال أسأل عنه أحداً بعدك يا: قلت: عن أبيه، عن سفيان بن عبد اهللا الثقفي، قال
  .آمنت باهللا، عز وجل، مث استقم: قل: قال

  .أخرجه الثالثة

  .سفيان بن عطية

وهو طائفي، قدم مع وفد . هو عطية بن سفيان: وقال ابن أيب خثيمة. ب د ع، سفيان بن عطية بن ربيعة الثقفي
يه وسلم، روى حممد بن إسحاق، عن عيسى بن عبد اهللا، عن سفيان بن عطية بن ثقيف على رسول اهللا صلى اهللا عل

وفدنا من ثقيف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فضرب هلم قبة، فأسلموا يف النصف من : ربيعة الثقفي، قال
  .رمضان، فأمرهم فصاموا ما استقبلوا منه، ومل يأمرهم بقضاء ما فاهتم

  .أخرجه الثالثة

  .بن عمريسفيان 

  .س سفيان بن عمري بن وهب، من بين النضري، ذكرناه يف سعد بن وهب، أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً

  .سفيان بن أيب العوجاء

ويرد يف . ع س، سفيان بن أيب العوجاء، أبو ليلى األنصاري، أورده الطرباين وغريه يف هذا الباب، يعرف بكنيته
: أوس، وقيل: سفيان، وقيل: تعاىل، واختلف يف امسه على وجوه كثرية، فقيلالكىن، فإنه هبا أشهر، إن شاء اهللا 

  .داود، ويرد يف غري هذا الباب إن شاء اهللا تعاىل، من الكىن وغريها: بالل، وقيل
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

لى أيضاً، فقوهلما أبا لي: سفيان بن أيب العوجاء رجل من التابعني، ليست له صحبة، يكىن: قال بعض العلماء: قلت
: وقال البخاري. سفيان بن أيب العوجاء أبو ليلى، عن أيب شريح: يف اسم أيب ليلى سفيان، مهم منهما، قال مسلم

سفيان بن أيب العوجاء أبو ليلى السلمي، عن أيب شريح خويلد : وقال أبو أمحد. سفيان بن أيب العوجاء عن أيب شريح
يعين هو وسفيان بن : ومها واحد: قال. سفيان بن أيب العوجاء النمري: العسكريوقال أبو أمحد . بن عمرو اخلزاعي

  .ولعل أبا العوجاء لقب له، واهللا أعلم: أيب زهري النمري، الذي تقدم ذكره، قال

  .سفيان بن قيس بن أبان
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بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

ب د ع، سفيان بن قيس بن أبان الثقفي الطائفي، له صحبة، وألخيه وهب بن قيس صحبة، روت عنهما أميمة بنت 
جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطلب النصر من الطائف، فدخل علي فسقيته سويقاً، : رقيقة، عن رقيقة، قالت

ريب رب : إذا جاءوك فقويل: " إذن يقتلوين، فقال: فقلت" . ب طاغيتهم، وال تصلي هلا التعد: " فشرب، وقال
ملا : حدثين أخواي وهب وسفيان ابنا قيس، قاال: بنت رقيقة: قالت" . هذه الطاغية ووليها ظهرك إذا صليت 

: فقال. حلال اليت تركتماتت على ا: ما فعلت أمكما؟ فقلنا: أسلمت ثقيف أتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .أسلمت أمكما إذاً

  .أخرجه الثالثة

  .سفيان بن قيس الكندي

وفد مع األشعث بن قيس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأمره أن يؤذن هلم، فلم يزل . س سفيان بن قيس الكندي
  .يؤذن حىت مات

  .أخرجه أبو موسى
  .ذكرناه يف سيف سيف، وهو أخو األشعث، وقد: هذا سفيان، قيل فيه: قلت

  .سفيان بن جميب

ذكر أنه من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه حجاج بن عبيد الثمايل يف صفة . د ع، سفيان بن جميب
  .جهنم أن فيها سبعني ألف واد

ي وابن أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً، وقد روى أبو عمر هذا احلديث يف نفري بن جميب بالنون، ووافقه البخار
: أيب حامت والدارقطين وابن ماكوال، ويذكر هناك إن شاء اهللا تعاىل، إال أن ابن قانع وابن منده وأبا نعيم ذكروه

نفري بن جميب، أو سفيان بن جميب، روى أن يف جهنم سبعني ألف : سفيان، وقد ذكره أبو أمحد العسكري، فقال
  .واد، واهللا أعلم

  .سفيان بن معمر

ن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحي، أخو مجيل بن معمر، يكىن أبا ب د ع، سفيان ب
هاجر سفيان بن : قال ابن إسحاق. جابر، كان من مهاجرة احلبشة، وابنه احلارث بن سفيان أتى به من أرض احلبشة

وقال . مهما شرحبيل بن حسنةمعمر اجلمحي ومعه ابناه جابر وجنادة، ومعه حسنة امرأته، وهي أمهما، وأخومها أل
كان سفيان من األنصار، مث أحد بين زريق بن عامر من بين جشم بن اخلزرج، قدم مكة فأقام هبا، ولزم : ابن إسحاق

معمر بن حبيب اجلمحي فتبناه، وزوجه حسنة وهلا شرحبيل من رجل آخر، وغلب معمر على نسب سفيان هذا 
  .ك سفيان وابناه جابر وجنادة يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهوهل: ونسب بنيه، فهم ينسبون إليه، قال



هو سفيان بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح، أمه أم ولد، وهو من مهاجرة : وقال الزبري بن بكار
موالة  احلبشة، وكانت حتته حسنة اليت سنسب إليها شرحبيل بن عبد اهللا بن املطاع، وتبنته وليس بابن هلا، كانت

  .وليس لسفيان وال ألخيه مجيل بن معمر عقب: ملعمر بن حبيب، قال
سفيان بن معمر بن : وروى موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، يف تسمية الذين هاجروا إىل أرض احلبشة بن بين مجح

  .حبيب

  .سفيان بن نسر

رث بن اخلزرج، شهد بدراً ب س، سفيان بن نسر بن زيد بن احلارث األنصاري اخلزرجي، من بين جشم بن احلا
  .وأحداً، قاله أبو عمر
وأبو : سفيان بن نسر بن عمرو األنصاري، يعين بالنون والسني املهملة، ومثله قال ابن الكليب: وقال ابن ماكوال

  .وعبد اهللا بن حممد عمارة القداح. موسى، وعبد امللك بن هشام، والواقدي
ء املوحدة والشني املعجمة فقد أخطأ، إمنا هو نسر بالنون، والسني بشر بالبا: من قال فيه: قال حممد بن حبيب

  .املهملة
  .بشر، بالباء والشني املعجمة: وروى البكائي، عن حممد بن إسحاق
  .بشري بن زيادة ياء حتتها نقطتان، واألول أصح وأكثر: وروى يونس بن بكري، عن ابن إسحاق

  .إنه ليس من األنصار، وإمنا هو حليف هلم: وقيل: قال: لسني املهملةالصواب نسر، يعىن بالنون وا: قال ابن ماكوال
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  .سفيان أبو النضر

خرجنا يف عري لنا إىل الشام، فلما كنا بني الزرقان : روى عنه ابنه النضر، قال. ب س، سفيان أبو النضر اهلذيل
أيها الناس، هبوا، فليس هذا حبني رقاد قد : السماء واألرضومعانة عرسنا من الليل، فإذا بفارس يقول وهو بني 

خرج أمحد، وطردت الشياطني كل مطرد، ففزعنا، فرجعنا إىل أهلنا فإذا هم يذكرون اختالفاً مبكة بني قريش، وقد 
  .خرج فيهم نيب من بين عبد املطلب امسه أمحد

  .ى عنه مسلم بن جندبالنضر بن سفيان الدؤيل، عن أيب هريرة، رو: قال ابن أيب حامت
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  .سفيان بن هانئ

د ع، سفيان بن هانئ بن جرب بن عمرو بن سعد الفوي، بن ذاخر بن شرحبيل بن عمرو بن شرحبيل بن عمرو بن 
  .شرحبيل ثويب أبو سامل اجليشاين، عداده يف املصريني: يعفر بن عريب بن شراحيل ويقال

لب، رضي اهللا عنه، وعن عقبة بن عامر، وزيد بن خالد، وكان علوي املذهب، روى عنه وفد على علي بن أيب طا
  .احلارث بن يزيد، وواهب بن عبد اهللا، وغريمها، اختلف يف صحبته



  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم
  .بفتح الفاء وتشديد الواو: الفوي

  .سفيان بن مهام

  .من حمارب عبد القيس: ة بن قيس عيالن، وقيلب د ع، سفيان بن مهام احملاريب، من حمارب بن خصف
قال يل رسول اهللا : روى يزيد بن الفضل بن عمرو بن سفيان احملاريب، عن أبيه، عن جده، عن سفيان بن مهام، قال

  " .انه قومك عن نبيذ اجلر، فإنه حرام من اهللا ورسوله : " صلى اهللا عليه وسلم
ارب بن خصفة، ووافقهما ابن أيب عاصم، وجعله أبو عمر من عبد أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وجعاله من حم

القيس، وهو األظهر عندي، ألنه قد تكرر النهي من النيب صلى اهللا عليه وسلم لعبد القيس عن نبيذ اجلر، ويف عبد 
منده القيس حمارب ينسب إليه، وهو حمارب بن عمرو ابن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس، وقد تقدم البن 

  .مثلها يف أبان احملاريب، وقد تقدم الكالم عليه

  .سفيان بن وهب

ب د ع، سفيان بن وهب اخلوالين، يكىن أبا أمين، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحضر حجة الوداع، 
  .يساروشهد فتح مصر، وإفريقية، وسكن املغرب، روى عنه أبو اخلري مرثد ابن عبد اهللا، وأبو عشانة، ومسلم بن 

مسعت سفيان بن وهب : حدث عبد اهللا بن وهب، عن عبد الرمحن بن شريح، عن سعيد بن أيب مشر السبائي، قال
  " .ال تأيت املائة وعلى األرض أحد باق : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: اخلوالين يقول

سفيان بن وهب صاحب رسول اهللا صلى اهللا  كان مير بنا: وروى عنه غياث بن أيب شبيب من أهل بيت جربين، قال
  .وحنن بالقريوان، وحنن غلمة، فيسلم علينا وهو معتم بعمامة قد أرخاها من خلفه. عليه وسلم

أخربنا عبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا حسن بن موسى، أخربنا ابن هليعة، 
أنه كان حتت ظل راحلة رسول اهللا يوم حجة الوداع، أو أن : بن وهب اخلوالين حدثهأن سفيان : حدثين أبو عشانة
روحة يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما عليها، وغدوة يف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رجالً حدثه قال

  " .ام، كما هذا اليوم عرضه وماله ونفسه حر: سبيل اهللا خري من الدنيا وما عليها، وإن املؤمن على املؤمن
  .أخرجه الثالثة

  .سفيان بن يزيد

روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه حممد بن سريين يف . ب د، سفيان بن يزيد األزدي، من أزد شنوءة
  .العترية

  .أخرجه ابن منده وأبو عمر
تني ومها واحدة، وأخرجه أبو هذا سفيان بن يزيد، هو سفيان بن زيد، وتقدم ذكره، أخرجه ابن منده ترمج: قلت

  .وأخرجه أبو عمر ترمجة واحدة، وهي هذه، واجلميع واحد. يزيد: سفيان بن زيد، وقيل: نعيم ترمجة واحدة فقال



  .سفينة

موىل أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهي : ب د ع، سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقيل
أبو البختري، : عبس كنيته أبو عبد الرمحن، وقيل: وقيل: رومان: مهران، وقيل: ه، فقيلأعتقته، واختلف يف امس

  .واألول أكثر روى عنه حشرج بن نباتة، وسعيد بن جهمان
ركبت سفينة فانكسرت، فركبت لوحاً منها فطرحين إىل الساحل، فلقيين أسد، : روى عنه حممد بن املنكدر أنه قال

فطأطا رأسه، وجعل يدفعين جبنبه، أو : قال. ا سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميا أبا احلارث، أن: فقلت
  .بكتفه، حىت وقفين على الطريق، فلما وقفين على الطريق مههم، فظننت أنه يودعين

ترسه ومساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، سفينة، ألنه كان معه يف سفر فكلما أعيا بعض القوم ألقى علي سيفه و
  .، فبقي عليه" أنت سفينة : " ورحمه حىت محلت شيئاً كثرياً، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

هو من أبناء فارس، وامسه سقية بن مارفنه، وكان إذا قيل : وكان يسكن بطن خنلة، وهو من مولدي العرب، وقيل
أعتقين أم : وقال. سلم سفينة، فال أريد غريهما أنا مبخربك، مساين رسول اهللا صلى اهللا عليه و: ما امسك؟ يقول: له

  .سلمة وشرطت علي خدمة النيب صلى اهللا عليه وسلم

: أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن مهران، وغري واحد قالوا بإسنادهم إىل حممد بن عيسى بن سورة، قال
حدثنا سفينة، : عيد بن جهمان، قالحدثنا أمحد بن منيع، أخربنا سريج بن النعمان، حدثين حشرج بن نباتة، عن س

: مث قال يل سفينة" . اخلالفة يف أميت ثالثون سنةً مث ملك بعد ذلك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
: قال سعيد. امسك خالفة علي فوجدناها ثالثني سنة: امسك خالفة أيب بكر وخالفة عمر وخالفة عثمان، مث قال

  .كذب بنو الزرقاء، بل هم ملوك من شر امللوك: يزعون أن اخلالفة فيهم؟ فقالإن بين أمية : فقلت له

  باب السني والكاف

  .سكبة بن احلارث

أخذ حمجن : له صحبة، روى عبد اهللا بن شقيق، عن رجاء األسلمي، قال. ب د ع، سكبة بن احلارث األسلمي
اً على باب من أبواب املسجد، ورجل يف املسجد بيدي حىت انتهينا إىل مسجد البصرة، فوجدنا بريدة األسلمي قاعد

يا حمجن، أال تصلي سكبة؟ فلم يرد عليه : سكبة، يطيل الصالة، وكان يف بريدة مزاحة، فقال بريدة" يقال له 
  .حمجن

  .رواه أبو داود الطيالسي، عن أيب عوانة، عن أيب بشر، عن رجاء
  .أخرجه الثالثة

  .السكران بن عمرو

عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ابن لؤي، أخو سهيل  ب د ع، السكران بن
بن عمرو، وهو من مهاجرة احلبشة، هاجر إليها ومعه امرأته سودة بنت زمعة، وتويف هناك، قاله موسى بن عقبة 



رة إىل املدينة، وخلف رجع السكران إىل مكة فمات هبا قبل اهلج: وقال ابن إسحاق والواقدي. وأبو معشر، والزبري
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على زوجته سودة بنت زمعة

  .أخرجه الثالثة

  .سكن الضمري

املؤمن يأكل : " سكني، روى عنه عطاء بن يسار أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: ب د ع، سكن الضمري، وقيل
  " .يف معًى واحد، والكافر يأكل يف سبعة أمعاء 

  .ثةأخرجه الثال

  .سكينة

روى احلسن بن عبيد اهللا، بن عبد اهللا، عن زياد أو ابن زياد ابن سكينة عن أبيه عن جده سكينة أن . س سكينة
أوصى إيل : قال سكينة" . لو أن الدين معلق بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .سأل أحداً شيئاًرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال أ
ابن عبيد بن األسود بن سويد بن زياد بن سفينة، موىل رسول اهللا : هذا وهم والصواب: أخرجه أبو موسى، وقال

  .صلى اهللا عليه وسلم، عن أبيه، عن جده األسود، عن أبيه، عن جده سفينة، مبعناه، وهذا أصح
  .أخرجه أبو موسى

  باب السني والالم

  .بن سالمسالم ابن أخت عبد اهللا 

آل " : يا أيها الذين آمنوا آمونا باهللا ورسوله : " د ع، سالم ابن أخت عبد اهللا بن سالم، فيه ويف أصحابه نزلت
  .، وقد ذكر مع سلمة ابن أخي عبد اهللا بن سالم١٣٦عمران 

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سالم بن عمرو

 بشري، عن سالم بن عمرو، وكان من أصحاب النيب د ع، سالم بن عمرو، له صحبة، روى أبو غوانة، عن أيب
  .الكالب رجس: صلى اهللا عليه وسلم، عن النيب أنه قال

والصواب ما رواه شعبة، عن أيب بشر، عن سالم بن عمرو، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 
  " .ما غلبهم إخوانكم أحسنوا إليهم واستعينوا على ما غلبكم، وأعينوهم على : " قال

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سالمة أبو عمر



  .ع سالمة، بزيادة هاء، هو سالمة أبو عمرو، حديثه عند ابنه عمرو، ال تصح له صحبة
إن اهللا عز وجل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى ثور بن يزيد، عن عمرو بن سالمة، عن أبيه، قال

ه، مث بناها لبنةً من ذهب مصفى، ولبنةً من مسك، وغرس فيها من جيد الفاكهة، ليس عرصة جنة الفردوس بيد
وعزيت ال يدخلك مدمن : وطيب الرحيان، وفجر فيها أهناراً، مث أوىف ربنا تبارك وتعاىل على عرشه، فنظر إليها، فقال

  " .مخر، وال مصر على زنا 
  .أخرجه أبو نعيم

  .سالمة بن عمري

أيب سالمة بن سعد بن سنان بن احلارث بن عبس بن هوازن بن أسلم، أبو حدرد  ع س، سالمة بن عمري بن
  .األسلمي، قاله حممد بن سعد كاتب الواقدي، له صحبة

اسم أيب حدرد عبد، ويذكر يف عبد، ويرد يف الكىن أيضاً إن شاء اهللا تعاىل، وتويف سنة إحدى : وقال أمحد بن حنبل
  .وسبعني

  .ىأخرجه أبو نعيم، وأبو موس

  .سالمة بن قيصر

سلمة، عداده يف املصريني، ويل بيت املقدس، روى عنه أبو اخلري مرثد : ب د ع، سالمة بن قيصر احلضرمي، وقيل
  .بن عبد اهللا اليزين، وأبو الشعثاء عمرو بن ربيعة احلضرمي

قال رسول : صر، قالروى ابن هليعة، عن زبان بن فائد، عن هليعة بن عقبة، عن عمرو بن ربيعة، عن سالمة بن قي
من صام يوماً ابتغاء وجه اهللا تعاىل، باعده اهللا من جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حىت : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .مات هرماً 
ال يوجد له مساع وال إدراك النيب للنيب صلى اهللا عليه وسلم إال هبذا اإلسناد، : أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  .روايته عن أيب هريرة: زرعة صحبته، وقالوأنكروا أبو 

  .سالمة اهللب

د ع، سالمة، وهو اهللب، روى عنه ابنه قبيصة، وقد اختلف يف امسه، وهو باهللب أشهر، ويرد يف اهلاء، إن شاء اهللا 
  .تعاىل

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سلكان بن سالمة

ن عبد األشهل، وسلكان لقبه، وامسه سعد عند بعضهم، ب د ع، سلكان بن سالمة بن وقش بن زغبة بن زعوراء ب
وكنيته أبو نائلة، وقد ذكرناه يف سعد وأسعد، ويرد يف الكىن، غن شاء اهللا تعاىل، وهو أحد النفر الذين قتلوا كعب 



  .بن األشرف، وكان أخاه من الرضاعة، وهو بكنيته أشهر
  .أخرجه الثالثة

  .سلكان بن مالك

  .لواقدي فيمن دخل مصر من الصحابةسلكان بن مالك، ذكره ا
  .أخرجه ابن الدباغ األندلسي مستدركاً على أيب عمر

  .سلم بن نذير

  .بصري، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه يزيد بن أيب حبيب. ب سلم بن نذير
  .حديثه عندي مرسل: أخرجه أبو عمر خمتصراً، وقال

  .سلمان بن مثامة

غزا مع علي ونزل الرقة، له وفادة على النيب صلى اهللا . ن شراحيل بن األصهب اجلعفيد ع، سلمان بن مثامة ب
  .عليه وسلم، وله مسجد بالرقة
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سلمان بن خالد اخلزاعي

ذكره الطرباين يف الصحابة، وروى بإسناده عن عمرو بن مرة، عن سلمان بن . ع س، سلمان بن خالد اخلزاعي
مسعت رسول اهللا : وددت أين صليت فاسترحت، فكأهنم عابوا عليه ذلك، فقال: أراه من خزاعة قال: قالخالد 

  " .يا بالل، أقم الصالة فأرحنا : " صلى اهللا عليه وسلم يقول
كذا ذكره يف املعجم، ورواه علي بن مسهر وغريه، عن مسعر، عن عمرو، عن سامل بن أيب اجلعد، عن رجل من 

  .سمهخزاعة، ومل ي
ورواه سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن عمرو، عن رجل، عن عبد اهللا بن حممد بن علي عن أبيه، عن رجل من 

  .الصحابة
  .ورواه أبو محزة الثمايل، عن سامل، عن عبد اهللا بن حممد بن احلنفية عن أبيه، عن صهر له من أسلم، من الصحابة

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .سلمان بن ربيعة

أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وليس له صحبة، وهو أول من قضى بالكوفة، . د ع، سلمان بن ربيعة الباهليب 
وهو سلمان بن ربيعة بن . ذكره البخاري يف الصحابة، وال يصح: وقال ابن منده. مث قضى باملدائن، قاله أبو نعيم

  .مالك بن أعصر، أبو عبد اهللا الباهلييزيد بن عمرو بن سهم بن ثعلبة بن غنم بن قتيبة بن معن بن 



  .وهو عندي كما قاال: ذكره العقيلي وأبو حامت الرازي يف الصحابة، قال: قال أبو عمر
اختلف إىل سلمان بن ربيعة : وشهد فتوح الشام مع أيب أمامة الباهلي، واستقضاه عمر على الكوفة، قال أبو وائل

وكان . سلمان اخليل: وكان يلي اخليل لعمر بن اخلطاب، فكان يقال له أربعني صباحاً، فلم أجد عنده فيها خصماً،
عمر بن اخلطاب قد أعد يف كل مصر من أمصار املسلمني خيالً كثرية معدة للجهاد، فكان من ذلك بالكوفة أربعة 

اخليل  فكان العدو إذا دهم الثغور ركبها املسلمون وساروا جمدين لقتاله، فكان سلمان يتوىل تلك. آالف فرس
  .بالكوفة

وغزا سلمان بن ربيعة أذربيجان مث غزا بلنجر يف أقاصي أران واخلزر، وقتل ببلنجر سنة مثان وعشرين يف خالفة 
  .سنة إحدى وثالثني: سنة ثالثني، وقيل: سنة تسع وعشرين، وقيل: عثمان، وقيل

  .روى عنه عدي بن عدي، والصيب بن معبد، وأبو وائل شقيق بن سلمة
  .ثالثةأخرجه ال

  .سلمان بن صخر

سلمة، وهو أكثر، ويرد يف سلمة أمت من هذا إن شاء : ب د ع، سلمان بن صخر البياضي املظاهر من امرأته، وقيل
  .اهللا تعاىل

  .أخرجه الثالثة

  .سلمان بن عامر

ب د ع، سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو بن احلارث بن تيم بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن 
  .بة بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر الضيب، نزل البصرة ومات هباض

مل يكن يف الصحابة ضيب غريه، روى حممد وحفصة ولدا سريين، وأم الرائح الرباب بنت : قال مسلم بن احلجاج
  .صليع بن عامر بنت أخي سلمان

حدثنا : هم إىل أيب عيسى الترمذي، قالأخربنا إمساعيل بن علي بن عبيد اهللا، وإبراهيم بن حممد، وغريمها، بإسناد
مسعت حفصة بنت سريين حتدث عن الرباب، عن : هناد بن السري، حدثنا أبو معاوية، عن عاصم األحول، قال

إذا أفطر أحدكم فليفطر على التمر، فإن مل جيد فعلى املاء، فإنه طهور : " سلمان، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
. "  

  .عبة، عن خالد احلذاء، وعاصم األحول، عن حفصة، عن سلمان، عن النيب، ومل يذكر الربابورواه روح، عن ش
  .أخرجه الثالثة

  .سلمان الفارسي

ب د ع سلمان الفارسي، أبو عبد اهللا، ويعرف بسلمان اخلري، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسئل عن نسبه 
ن رامهرمز، وقيل إنه من جي، وهي مدينة أصفهان، وكان امسه أصله من فارس، م. أنا سلمان بن اإلسالم: فقال



  .قبل اإلسالم ما به بن بوذخشان بن مورسالن بن هبوذان بن فريوز بن سهرك، من ولد آب امللك
وكان ببالد فارس جموسياً سادن النار، وكان سبب إسالمه ما اخربنا أبو املكارم منصور بن مكارم بن أمحد بن سعد 

نا أبو القاسم نصر بن حممد بن صفوان املعدل، أخربنا أبو الربكات سعد بن حممد بن إدريس، املؤدب، أخرب
أخربنا أبو الفرج حممد بن إدريس بن حممد بن إدريس، أخربنا أبو : واخلطيب أبو الفضائل احلسن بن هبة اهللا، قاال

بن القاسم األزدي املوصلي، أخربنا علي  منصور املظفر بن حممد الطوسي، أخربنا أبو زكرياء يزيد بن حممد بن إياس
وأخربنا : بن جابر، أخربنا يوسف بن هبلول، أخربنا عبد اهللا بن إدريس، حدثنا حممد بن إسحاق ح قال أبو زكرياء

عمران بن موسى، أخربنا جعفر بن حممد الثقفي، أخربنا زياد بن عبد اهللا البكائي، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن 
وحدثنا عبد اهللا بن غنام بن حفص بن غياث، : عن حممود بن لبيد، عن ابن عباس ح قال أبو زكرياءعمر بن قتادة، 

: وأخربنا منري، أخربنا يونس، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن حممود بن لبيد، عن ابن عباس، قال
ن دهاقينها، ويف حديث ابن كنت رجالً من أهل فارس من أصبهان، من جي، ابن رجل م: حدثين سلمان قال

أحب عباد اهللا إليه، فأجلسين يف : وكان أيب دهقان أرضه، وكنت أحب اخللق إليه ويف حديث البكائي: إدريس
يف اجملوسية فكنت يف النار اليت توقد فال ختبو، : البيت كاجلواري، فاجتهدت يف الفارسية ويف حديث علي بن جابر

يا بين، قد شغلين ما : يف داره، فقال يل يوماً: ء يعاجله زاد ابن إدريس يف حديثهكان أيب صاحب ضيعة، وكان له بنا
ترى فانطلق إىل الضيعة، وال حتتبس فتشغلين عن كل ضيعة هبمي بك، فخرجت لذلك فمررت بكنيسة النصارى 

الشمس، ال  فأقمت عندهم حىت غابت. وهم يصلون، فملت إليهم وأعجبين أمرهم، وقلت هذا واهللا خري من ديننا
أين : أنا أتيت الضيعة، وال رجعت إليه، فاستبطأين وبعث رسالً يف طليب، وقد قلت للنصارى حني أعجبين أمرهم

  .بالشام: أصل الدين؟ قالوا
مررت بقوم يصلون يف كنيسة، فأعجبين ما رأيت : يا بين، قد بعثت إليك رسالً، فقلت: فرجعت إىل والدي، فقال
. كال واهللا: يا بين، دينك ودين آبائك خري من دينهم، فقلت: فقال. ينهم خري من ديننامن أمرهم، وعلمت أن د

  .فخافين وقيدين
فألقيت احلديد من . فبعثت إىل النصارى وأعلمتهم ما وافقين من أمرهم، وسألتهم إعالمي من يريد الشام، ففعلوا

أكون : األسقف، فأتيته، فأخربته، وقلت: رجلي، وخرجت معهم، حىت أتيت الشام، فسألتهم عن عاملهم، فقالوا
فمكث مع رجل سوء يف دينه، كان يأمرهم بالصدقة، فإذا أعطوه شيئاً . أقم: معك أخدمك وأصلي معك؟ قال

أمسكه لتفسه، حىت مجع سبع قالل مملوءة ذهباً وورقاً، فتويف، فأخربهتم خبربه، فزبروين، فدللتهم على ماله فصلبوه، 
، وأحلوا مكانه رجالً فاضالً يف دينه زاهداً ورغبة يف اآلخرة وصالحاً، فألقى اهللا حبه يف قليب، ومل يغيبوه ورمجوه

  .أوصين، فذكر رجالً باملوصل، وكنا على أمر واحد حىت هلك: حىت حضرته الوفاة، فقلت
على سبيله وأمره حىت فوجدته . أقم: فأتيت املوصل، فلقيت الرجل، فأخربته خبربي، وأن فالناً أمرين بإتيانك، فقال

  .ما أعرف أحداً على ما حنن عليه إال رجالً بعمورية: أوصين، فقال: حضرته الوفاة، فقلت له

إىل : فأتيته بعمورية، فأخربته خبربي، فأمرين باملقام وثاب يل شيء، واختذت غنيمة وبقريات، فحضرته الوفاة فقلت
ما كنا عليه، ولكن قد أظلك نيب يبعث بدين إبراهيم احلنيفية، ال أعلم أحداً اليوم على مثل : من توصي يب؟ فقال

مهاجرة بأرض ذات خنل، وبه آيات وعالمات ال ختفى، بني منكبيه خامت النبوة، يأكل الصدقة، فإن استطعت 
  .فتويف. فتخلص إليه

دكم؟ أصحبكم وأعطيكم بقرايت وغنمي هذه، وحتملوين إىل بال: فمر يب ركب من العرب، من كلب، فقلت



فحملوين إىل وادي القرى، فباعوين من رجل من اليهود، فرأيت النخل، فعلمت أنه البلد الذي وصف يل، فاقمت 
عند الذي اشتراين، وقدم عليه رجل من بين قريظة فاشتراين منه، وقدم يب املدينة، فعرفتها بصفتها، فأقمت معه أعمر 

فلت عن ذلك حىت قدم املدينة، فنزل يف بين عمرو بن عوف، فإين يف خنله، وبعث اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم، وغ
أي فالن، قاتل اهللا بين قيلة، مررت هبم آنفاً ومهم جمتمعون على : لفي رأس خنلة إذ أقبل ابن عم لصاحيب، فقال

ىت رجل قدم عليهم من مكة، يزعم أنه نيب، فو الذي ما هو إال أن مسعتها، فأخذين القر ورجفت بن النخلة، ح
وما أنت وذاك؟ أقبل على : ما هذا اخلرب؟ فكلمين صاحيب لكمة، وقال: كدت أن أسقط، ونزلت سريعاً، فقلت

اجتمع عندي، : فأقبلت على عملي حىت أمسيت، فجمعت شيئاً فأتيته به، وهو بقباء عند أصحابه، فقلت. شأنك
حاجة، فرأيتكم أحق به، فوضعته  أردت أن أتصدق به، فبلغين أنك رجل صاحل، ومعك رجال من أصحابك ذوو

  .هذه واحدة، ورجعت: فأكلوا، فقلت. بني يديه، فكف يديه، وقال ألصحابه كلوا
أحببت كرامتك فأهديت لك هدية، وليست بصدقة، فمد يده : وحتول إىل املدينة، فجمعت شيئاً فأتيته به، فقلت

  .هاتان اثنتان، ورجعت: فأكل، وأكل أصحابه، فقلت
تبع جنازة يف بقيع الغرقد، وحوله أصحابه، فسلمت، وحتولت أنظر إىل اخلامت يف ظهره، فعلم ما أردت، فأتيته وقد 

فألقى رداءه، فرأيت اخلامت، فقبلته، وبكيت، فأجلسين بني يديه، فحدثته بشأين كله كما حدثتك يا ابن عباس، 
كاتب يا سلمان عن نفسك، فلم : ال يلفأعجبه ذلك، وأحب أن يسمعه أصحابه، ففاتين معه بدر وأحد بالرق، فق

أزل بصاحيب حىت كاتبته، على أن أغرس له ثالمثائة ودية وعلى أربعني أوقية من ذهب، فقال النيب صلى اهللا عليه 
فقر هلا وال تضع منها شيئاً : ، فأعانوين باخلمس والعشر، حىت اجتمع يل، فقال يل" أعينوا أخاكم بالنخل : " وسلم

، ففعلت، فأعانين أصحايب حىت فرغت، فأتيته، فكنت آتيه بالنخلة فيضعها، ويسوي عليها تراباً، حىت أضعه بيدي
فأنصرف، والذي بعثه باحلق فما ماتت منها واحدة، وبقي الذهب، فبينما هو قاعد إذ أتاه رجل من أصحابه مبثل 

: ، فقلت" أد هذه : " ، فقال" تب ادع سلمان الفارسي املكا: " البيضة، من ذهب أصابه من بعض املعادن، فقال
أعانين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يا رسول اهللا، وأين تقع هذه مما علي؟ وروى أبو الطفيل، عن سلمان، قال

  .ببيضة من ذهب، فو وزنت بأحد لكانت أثقل منه
  .إنه أسلم مبكة، وليس بشيء: إنه لقي بعض احلواريني، وقيل: وقيل

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلندق، ومل يتخلف عن مشهد بعد اخلندق، وآخى رسول اهللا وأول مشاهده مع ر
  .صلى اهللا عليه وسلم بينه، وبني أيب الدرداء
أخربنا أبو حممد جعفر بن أمحد القاري، أخربنا احلسن بن أمحد بن : أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر، قال

بن أمحد بن السماك، أخربنا حيىي بن جعفر، أخربنا محاد بن مسعدة، أخربنا ابن أيب  شاذان، أخربنا أمحد بن عثمان
: " ذئب، عن سعيد بن أيب سعيد، عن عبد اهللا بن وديعة، عن سلمان الفارسي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

، ومل يفرق بني اثنني، فإذا من اغتسل يوم اجلمعة فتطهر مما استطاع من الطهر، مث ادهن من دهنه أو من طيب بيته
  " .خرج اإلمام أنصت، غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى 

  .رواه آدم بن أيب إياس، عن ابن أيب ذئب، عن سعيد، عن أبيه، عن ابن وديعة، عن سلمان
  .ورواه ابن عجالن، عن سعيد، عن أبيه، عن ابن وديعة، عن أيب ذر

وإمساعيل بن علي بن عبيد اهللا، وأبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسنادهم وأخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران، 
حدثنا سفيان بن وكيع، أخربنا أيب، عن احلسن بن صاحل، عن أيب ربيعة اإليادي، : إىل حممد بن عيسى السلمي، قال



علي وعمار : اق إىل ثالثةإن اجلنة تشت: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن احلسن، عن أنس بن مالك، قال
  " .وسلمان 

كان لسلمان : وكان سلمان من خيار الصحابة وزهادهم وفضالئهم، وذوي القرب من رسول اهللا، قالت عائشة
  .جملس من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالليل، حىت كان يغلبنا على رسول اهللا

  .، وهو حبر ال ينزف، وهو منا أهل البيتعلم العلم األول والعلم اآلخر: وسئل علي عن سلمان، فقال
وكان رسول اهللا قد آخى بني سلمان وأيب الدرداء، وسكن أبو الدرداء الشام، وسكن سلمان العراق، فكتب أبو 

فكتب إليه . سالم عليك، أما بعد، فإن اهللا رزقين بعدك ماالً وولداً، ونزلت األرض املقدسة: الدرداء إىل سلمان
م، أما بعد، فإنك كتبت إيل أن اهللا رزقك ماالً وولداً، فاعلم أن اخلري ليس بكثرة املال والولد، سالم عليك: سلمان

ولكن اخلري أن يكثر حلمك، وأن ينفعك علمك، وكتبت إيل أنك نزلت األرض املقدسة، وإن األرض ال تعمل 
  .ألحد، اعمل كأنك ترى، واعدد نفسك من املوتى

ال، : مل؟ لتجعلين مالكاً، وجتعل يل داراً مثل بيتك الذي باملدائن، قال: لك بيتاً؟ قالأال نبين : وقال حذيفة لسلمان
ولكن نبين لك بيتاً من قصب ونسقفه بالربدى، إذا قمت كاد أن يصيب رأسك، وإذا منت كاد أن يصيب طرفيك، 

  .فكأنك كنت يف نفسي: قال
  .ب يده وكان يسف اخلوصوكان عطاؤه مخسة آالف، فإذا خرج عطاؤه فرقه، وأكل من كس

وهو الذي أشار على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبفر اخلندق ملا جاءت األحزاب، فلما أمر رسول اهللا حبفره 
سلمان منا، : سلمان منا، وقال األنصار: احتج املهاجرون واألنصار يف سلمان، وكان رجالً قوياً، فقال املهاجرون

  " .سلمان منا أهل البيت : " وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه
وروى عنه ابن عباس، وأنس، وعقبة بن عامر، وأبو سعيد، وكعب بن عجرة، وأبو عثمان النهدي، وشرحبيل بن 

  .السمط، وغريهم
أخربنا أبو نصر بن طوق، أخربنا أبو . أخربنا أبو منصور بن السيحي، أخربنا أبو الربكات حممد بن حممد بن مخيس

املرجي، أخربنا أبو يعلى املوصلي، أخربنا حممد بن الصباح، حدثنا جرير، عن منصور عن إبراهيم، عن القاسم بن 
هل تدري ما يوم : " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: علقمة، عن قرثع الضيب، عن سلمان الفارسي، قال

وجل فيه أباكم، أو أباك، آدم عليه السالم،  هو الذي مجع اهللا عز: " اهللا ورسوله أعلم، قال: قلت: ؟ قال" اجلمعة 
  " .ما من عبد يتطهر يوم اجلمعة مث يأيت اجلمعة ال يتكلم، حىت يقضي اإلمام صالته إال كان كفارةً ملا قبلها 

تويف يف خالفة عمر، واألول : أول سنة ست وثالثني، وقيل: وتويف سنة مخس وثالثني، يف آخر خالفة عثمان، وقيل
  .أكثر
  .عاش سلمان ثلثمائة ومخسني سنة، فأما مائتان ومخسون فال يشكون فيه: قال أهل العلم: العباس بن يزيدقال 

بنت : وقرأ الكتابني، وكان له ثالث بنات!! إنه أدرك عيسى بن مرمي: كان سلمان من املعمرين، يقال: قال أبو نعيم
  .بأصبهان، وزعم مجاعة أهنم من ولدها، وابنتان مبصر

  .لثالثةأخرجه ا

  .سلمة بن األدرع



. د ع، سلمة، بفتح الالم، هو سلمة بن األدرع، الذي قال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم لنفر ينتضلون، وهو فيهم
  " .ارموا وأنا مع ابن األدرع، واسم أبيه ذكوان " 

حدثين هشام بن سعد، عن زيد  أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا وكيع،
: كنت أحرس النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذات ليلة، فخرج لبعض حاجته، قال: بن أسلم، عن ابن األدرع، قال

عسى أن : " فرآين، فأخذ بيدي، فانطلقنا فمررنا على رجل يصلي جيهر بالقرآن، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إنكم ال تنالون هذا األمر : " ل اهللا، نصلي جنهر بالقرآن؟ فرفض يدي، وقاليا رسو: قال قلت" . يكون مرائياً 

مث خرج ذات ليلة، وأنا أحرسه لبعض حاجته، فأخذ بيدي، فمررنا على رجل يصلي جيهر بالقرآن، : ، قال" باملغالبة 
فنظرت، فإذا هو : ل، قا" كال إنه أواب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. عسى أن يكون مرائياً: فقلت

  .عبد اهللا ذو البجادين
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .سلمة بن أسلم

ب د ع، سلمة بن أسيلم بن حريش بن عدي بن جمدعة بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن 
  .األوس األنصاري األوسي احلارثي، يكىن أبا سعد

لى اهللا عليه وسلم، وقتل يوم جسر أيب عبيد، سنة أربع عشرة، وهو ابن شهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا ص
إنه الذي أسر السائب بن عبيد، والنعمان بن : استشهد وهو ابن ثالث وستني سنة، يقال: مثان وثالثني سنة، وقيل

  .عمرو يوم بدر، ذكر هذا كله أبو حامت الرازي، قاله أبو عمر
سالمة األشهلي، شهد بدراً، ال تعرف له رواية، ورويا عن ابن إسحاق فيمن  سلمة بن: وقال ابن منده وأبو نعيم

  .سلمة بن أسلم بن احلريش بن عدي بن جمدعة بن حارثة بن احلارث: شهد بدراً من األوس، من بين عبد األشهل
ه، فإن سياق هو حليف هلم، وأما ابن منده فلم يذكر احللف، وال بد من: أخرجه الثالثة، وجوده أبو نعيم بقوله

النسب يدل عليه، ألنه ليس فيه عبد األشهل، وإمنا هو من ولد حارثة بن احلارث بن اخلزرج، وعبد األشهل هو ابن 
  .جشم بن احلارث بن اخلزرج، فجشم أبو عبد األشهل هو أخو حارثة بن احلارث، واهللا أعلم

بد اهللا البكائي وسلمة بن الفضل وإبراهيم بن وقد ذكر ابن إسحاق يف بين عبد األشهل، وقال من رواية زياد بن ع
إنه حليف لبين عبد األشهل، من بين حارثة بن احلارث، وأما رواية يونس بن بكري فلم يذكر أنه : سعد، كلهم عنه

  .وابن منده أخرج رواية يونس، فلهذا مل يذكر أنه حليف. حليف

  .سلمة بن األسود

ربيعة بن وهب بن معاوية األكرمني الكندي، له مسجد بالكوفة، وفد س سلمة بن األسود بن شجرة بن معاوية بن 
  .على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأسلم

  .أخرجه أبو موسى

  .سلمة والد أصيد



  .س سلمة والد أصيد، تقدم ذكره يف ذكر ابنه أصيد
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  .سلمة بن األكوع

عمرو بن األكوع، واسم األكوع سنان بن عبد اهللا بن قشري بن خزمية  سلمة بن: ب د ع، سلمة بن األكوع، وقيل
أبو عامر، واألكثر أبو إياس، بابنه : أبو إياس، وقيل: بن مالك بن سالمان بن أسلم األسلمي، يكىن أبا مسلم، وقيل

  .إياس، وكان سلمة ممن بايع حتت الشجرة مرتني، وسكن املدينة، مث انتقل فسكن الربذة
: " عاً رامياً حمسناً خرياً فاضالً، روى عنه مجاعة من أهل املدينة، وقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموكان شجا

قاله يف غزوة ذي قرد ملا استنفذ لقاح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وروى " . خري رجالتنا سلمة بن األكوع 
واملعىن واحد، فإن . بايعناه على أن ال نفر: وروى غريه قال .بايعت رسول اهللا يوم احلديبية على املوت: عنه أنه قال

البيعة إذا كانت على أن ال نفر، فهي على املوت، أو أنه صلى اهللا عليه وسلم بايع كال منهم على قدر ما عنده من 
  .الشجاعة

  .مسعت أن الذي كلمه الذئب هو سلمة بن األكوع، وليس بشيء: وقال ابن إسحاق
وملا قتل عثمان رضي اهللا عنه خرج إىل . ما كذب أيب قط: إياس:  سبع غزوات، وقال ابنهوغزا مع رسول اهللا

  .الربذة وتزوج هناك وولد له أوالد، فلم يزل هناك حىت كان قبل أن ميوت بليال عاد إىل املدينة
  .روى عنه ابنه إياس، ويزيد بن أيب عبيد مواله، وغريمها

بن الطوسي، أخربنا أبو حممد جعفر بن أمحد السراج، أخربنا أبو احلسن حممد بن  أخربنا اخلطيب أبو الفضل عبد اهللا
إمساعيل بن عمر بن حممد بن إبراهيم بن سنبك القاضي، أخربنا أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان الواعظ، أخربنا 

، عن يزيد بن أيب عبيد، إمساعيل بن العباس بن حممد، أخربنا حفص بن عمرو الرقاشي، أخربنا حيىي بن سعيد القطان
ال يقول أحد باطالً مل أقله إال تبوأ مقعده من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال سلمة بن األكوع: قال

  " .النار 
  .تويف سنة أربع وستني، وكان يصفر حليته ورأسه: وتويف سلمة سنة أربع وسبعني باملدينة، وهو ابن مثانني سنة، وقيل

  .ثةأخرجه الثال

  .سلمة بن أمية

ب د ع، سلمة بن أمية بن أيب عبيدة بن مهام بن احلارث بن بكر بن زيد بن مالك بن زيد مناة بن متيم التميمي، 
  .أخو يعلى بن أمية املعروف بابن منية، أمهما مجيعاً منية

  .هاجر مع أخيه يعلى، يعد يف املكيني

ن كثري اهلمداين، عن عطاء بن أيب رباح، عن صفوان بن روى يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق، عن خالد ب
أهنما خرجا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك، ومعنا صاحب : يعلى، عن أبيه وعمه سلمة بن أمية

لنا، فقاتله رجل من الناس، فعض بذراعه، فاجتذهبا من فيه فسقطت ثنيتاه، فذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يذهب أحدكم إىل أخيه يعضه عض الفحل، مث يأيت : " يلتمس العقل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلم



  .، فأطلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" يلتمس العقل 
  .ورواه عمرو بن دينار، وابن جريج، ومهام، عن عطاء، عن صفوان، عن أبيه

  .أخرجه الثالثة

  .سلمة األنصاري

اري، أبو يزيد بن سلمة، جد عبد احلميد بن يزيد بن سلمة، حديثه عند أهل البصرة مرفوعاً يف ختيري ب سلمة األنص
إنه والد عبد احلميد ال جده، وهو غلط، والصواب ما قدمنا : الصغري بني أبويه إذا وقعت الفرقة بينهما، وقد قيل

  .ذكره، روى حديثه عثمان البيت، عن عبد احلميد، عن أبيه عن جده
  .أخرجه أبو عمر

  .سلمة بن بديل

له صحبة، ومل أر روايته إال عن أبيه، روى عنه ابنه عبد اهللا : قال ابن أيب حامت. ب سلمة بن بديل بن ورقاء اخلزاعي
  .بن سلمة

  .أخرجه أبو عمر

  .سلمة بن ثابت

ابن عم سلكان  ب د ع، سلمة بن ثابت بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل األنصاري األشهلي، وهو
  .وسلمة ابين سالمة بن وقش

وزعم يل عاصم بن عمر بن : شهد بدراً،وقتل يوم أحد شهيداً، هو وأخوه عمرو بن ثابت، ذكره ابن إسحاق، قال
وقتل سلمة بن ثابت يوم أحد، قتله أبو : قتادة أن أبامها ثابتاً وعمهما رفاعة بن وقش قتال يومئذ، قال ابن إسحاق

  .سفيان
  .الثالثةأخرجه 

  .سلمة ابن جارية

سهل، روى الدراوردي، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن سلمة ابن : ع س، سلمة ابن جارية، وقيل
سكنا هذه الدار، وحنن ذوو عدد، ففنوا، : جاء قوم فشكوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا: جارية، قال

  " !.أفال تركتموها وهي ذميمة : " فقال
  .سهل تابعي: واه أبو ضمرة، عن سعد، عن سهل ابن جارية، ويذكر يف سهل إن شاء اهللا تعاىل، وقيلور

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى
  .باجليم: جارية

  .سلمة بن حارثة



  .س سلمة بن حارثة، أخو أمساء، ذكرناه مع أخوته
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  .باحلاء والثاء املثلثة: حارثة

  .بسلمة بن حاط

  .ب سلمة بن حاطب بن عمرو بن عتيك بن أمية بن زيد األنصاري، شهد بدراً وأحداً
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .سلمة بن حبيش

سلمة بن حبيش، : ذكره ابن شاهني، وقد ذكرناه يف احلضرمي، روى ابن املديين بإسناده، قال. س سلمة بن حبيش
  :البسيط: حني قدم مع ضرار بن األزور

  .منا اهلوى إذ بلغنا منزل التني... يت اخلوصاء خمتلف إين وناق
  .إنك إن تبلغيين تنعشي ديين... حنت ألرجعها خلفي فقلت هلا 

  .إىل أثال وقليب مبتغي الدين... تذكرت مرتعاً منها بناصفة 
  .أخرجه أبو موسى

  .سلمة اخلزاعي

  .يورد له شيئاً أخرجه أبو نعيم وأبو موسى كذا خمتصراً، ومل. ع س، سلمة اخلزاعي

  .سلمة بن اخلطل

  .أحد بين عريج بن عبد مناة بن كنانة، من ساكين احلجاز. سلمة بن اخلطل الكناين
ما أنت وذاك، كأين أنظر إىل : قال. يا معاوية، لقد أنصفت وما كنت منصفاً: شهد معاوية خيطب بدمشق، فقال

رأيت ذلك يف زمان علينا وال : قال. أعنز عددهن قليل حفش بيتك مبهيعة، بطنب منه تيس وبطنب منه هبمة، بفنائه
! وأين أنت حىت أراك: لنا، واهللا إن حشوه يومئذ حلسب غري دنس، فهل رأيتين قتلت مسلماً أو كسبت حمرماً؟ قال

ال، واهللا لكين : قال. اجلس ال جلست! وأي مال تقدر عليه حىت تكسبه؟! وأي مسلم تقوى عليه حىت تقتله؟
أستغفر اهللا منك، لقد رأيتك قد أتيت رسول : فرده، فقال. رده: وخرج، فقال معاوية. ال أمسع صوتكأذهب حيث 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلمت عليه، فرد عليك، وأهديت فقبل منك، وأسلمت فكنت من صاحلي قومك، وإنك 
لك، فلما فرغ وصله وأحسن  لفي شرف منهم، وغنك خلايل وإن أباك يوم طرف البلقاء لروعين، اجلس حىت أفرغ

  .إليه
  .أخرجه احلافظ أبو القاسم الدمشقي

  .سلمة بن ربيعة



  .ذكره ابن شاهني. س سلمة بن ربيعة العنزي
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً، ومل يورد له شيئاً

  .سلمة بن زهري

  .قتله رعاء بين غفارأخو مسري بن زهري، خرج مهاجراً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ف. د ع، سلمة بن زهري
وفدنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه : روت أم البنني بنت شراحيل العبدية، عن عائذ بن سعيد اجلسري، قال

يا رسول اهللا، إن أخي سلمة بن زهري خرج مهاجراً إىل اهللا وإىل رسوله، فقتلوه يف : وسلم، فقال مسري بن زهري
  .يه وسلم خبمسني من اإلبلفعقله النيب صلى اهللا عل. الشهر احلرام

ومل يذكره يف سويد، إمنا ذكره يف مسري، فيدل . أخو سويد بن زهري: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، إال أن ابن منده قال
  .على أنه وهم ها هنا، واهللا أعلم

  .سلمة بن سحيم

جده، عن سلمة بن  روى حممد بن نضلة بن السكن بن سلمة بن سحيم األسدي، عن أبيه، عن. ع سلمة بن سحيم
إن صاحباً لنا ركب ناقة ليست مبرباة فسقط، : كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأتاه رجل، فقال: سحيم، قال

  " .غرر صاحبكم بنفسه، صلوا عليه، ومل يصل عليه : " فمات، فقال رسول اهللا
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .سلمة بن سعد

سلمة بن سعيد بن صرمي العنزي الوافد على رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقيل .ب د ع، سلمة بن سعد العنزي
  .وسلم

أنه وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم هو ومجاعة من أهل بيته وولده، فاستأذنوا عليه، : روى عنه قيس بن سلمة
" زة، مبغي عليهم منصورون بخ بخ بخ، نعم احلي عن: " فقال. هذا وفد عنزة: ؟ قيل" من هؤالء : " فدخلوا، فقال

.  
  .أخرجه الثالثة

  .سلمة بن سالم

  .عبد اهللا بن سالم. د ع، سلمة بن سالم
" : يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله : " نزلت هذه اآلية: روى الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس، قال

بن قيس، وسالم ابن أخت عبد اهللا بن سالم،  ، يف عبد اهللا بن سالم، وأسد وأسيد ابين كعب، وثعلبة١٣٦النساء
  .وسلمة بن أخيه، ويامني بن يامني، وهؤالء مؤمنو أهل الكتاب

سلمة بن أخي عبد اهللا بن سالم، وال شك قد سقط عليهما اسم أبيه، وإال فيكون : وأبو نعيم كذا: أخرجه ابن منده
  .أخا عبد اهللا، والصحيح أنه أخوه ال ابن أخيه، واهللا أعلم



  .سلمة بن سالمة

ب د ع، سلمة بن سالمة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل، األنصاري األشهلي، وأمه سلمى بنت 
  .سلمة ابن خالد بن عدي األنصارية احلارثية، يكىن أبا عوف

هللا عليه وسلم، األوىل والثانية، يف قول اجلميع، مث شهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى ا: شهد العقبيتني
  .واستعمله عمر على اليمامة، وهو أخو سلكان بن سالمة، روى عنه حممود بن لبيد، وجبرية والد زيد

أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا يعقوب، أخربنا أيب، عن 
الرمحن بن عوف، عن حممود بن لبيد، أخي بين عبد األشهل، عن ابن إسحاق، حدثين صاحل بن إبراهيم بن عبد 

فخرج : كان لنا جار يهودي يف بين عبد األشهل، قال: سلمة بن سالمة بن وقش، وكان من أصحاب بدر، قال
وأنا يومئذ أحدث القوم سناً، علي بردة يل : علينا يوماً من بيته حىت وقف على جملس بين عبد األشهل قال سلمة

اً فيها، بفناء أهلي فذكر البعث والقيامة واحلساب وامليزان واجلنة والنار، قال ذلك لقوم من أهل شرك مضطجع
أن الناس يبعثون بعد موهتم، إىل دار فيها جنة ونار، ! وحيك يا فالن، ترى أن هذا كائن: أصحاب أوثان، فقالوا

نيب يبعث من حنو هذه البالد، وأشار بيده إىل : ك قالوما آية ذل: قالوا. نعم، والذي حيلف به: قال! جيزون بأعماهلم
  .مكة وذكر احلديث

وروى الليث بن سعد، عن زيد بن جبرية، عن حممود بن جبرية، عن سلمة بن سالمة أهنما دخال وليمة، وسلمة 
وهذا بلى، ولكن األمور حتدث، : أمل تكن على وضوء؟ فقال: على وضوء، فأكلوا مث خرجوا، فتوضأ سلمة، فقلنا

  .مما أحدث
  .وروى عن حممود بن جبرية، عن أبيه، عن سلمة بن سالمة، وهو أصح
  .تويف سنة مخس وأربعني، واهللا أعلم: وتويف سنة أربع وثالثني، وهو ابن سبعني سنة، وقال أبو أمحد العسكري

  .أخرجه الثالثة

  .سلمة بن أيب سلمة القرشي

األسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي، ب د ع، سلمة بن أيب سلمة، عبد اهللا بن عبد 
  .ربيب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أمه أو سلمة

هاجر به أبوه أبو سلمة وأمه أم سلمة إىل املدينة وهو صغري، وبه كانا يكنيان وهو الذي عقد النكاح لرسول اهللا 
ه وسلم أمامة بنت محزة بن عبد املطلب أقبل على أصحابه، على أمه أم سلمة، فلما زوجه رسول اهللا صلى اهللا علي

هل تروين كافأته؟ وكان أسن من أخيه عمر بن أيب سلمة، وعاش إىل أيام عبد امللك بن مروان، ال تعرف له : وقال
  .رواية، وليس له عقب

  .أخرجه الثالثة

  .سلمة بن أيب سلمة اجلرمي



وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو سلمة بن نفيع . ن سلمةد ع، سلمة بن أيب سلمة اجلرمي، والد عمرو ب
  .اجلرمي، ويرد يف سلمة بن نفيع أمت من هذا

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم يف باب سلمة، بفتح الالم، واملعروف بكسرها

  .سلمة بن أيب سلمة الكندي

وى ابن عمرو بن حيىي بن عمرو بن سلمة ر. الكندي، يعد يف الصحابة: د ع، سلمة بن أيب سلمة اهلمداين، وقيل
  " .اما بعد : " اهلمداين، أخربنا أيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل قيس بن مالك

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم خمتصراً

  .سلمة أبو سنان

من كان له محولة يأوي : " اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى : روى عنه ابنه سنان أنه قال. د ع، سلمة أبو سنان
  " .إىل شبع فليصم رمضان حيث أدركه 

هذا هو سلمة بن احملبق، رواه أبو قالبة، عن عبد الصمد بن عبد : أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى، وقال أبو موسى
  .عن أبيه الوارث، ومسلم بن إبراهيم مجيعاً، عن عبد الصمد بن حبيب، عن سنان ابن سلمة بن احملبق،

  .سلمة بن صخر اخلزرجي

ب د ع، سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن حارثة بن احلارث بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك 
البياضي، وجيتمع وبياضة يف : بن غضب بن جشم بن اخلزرج، األنصاري اخلزرجي، له حلف يف بين بياضة، فقيل له

  .سلمان، وهذا أصح، وأكثر: ل يف امسهعبد حارثة بن مالك بن غضب، وقي
  .روى حديثه ابن املسيب، وأبو سلمة، وسليمان بن يسار

أخربنا إبراهيم بن حممد الفقيه، وغري واحد، بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي، حدثنا إسحاق ابن منصور، أخربنا 
: ثري، أخربنا أبو سلمة وحممد بن عبد الرمحنهارون بن إمساعيل اخلزاز، أخربنا علي بن املبارك، أخربنا حيىي بن أيب ك

أن سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حىت ميضي رمضان، فلما مضى نصف رمضان وقع عليها 
: " قال. ال أجدها: قال" . أعتق رقبةً : " ليالً، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول اهللا

ال أجد، فقال رسول اهللا صلى اهللا : ، قال" أطعم ستني مسكيناً : " ال أستطيع، قال: قال" . تابعني فصم شهرين مت
أو ستة عشر صاعاً، إطعام . ، وهو مكتل يأخذ مخسة عشر صاعاً" أعطه ذلك العرق : " عليه وسلم لفروة بن عمرو

  .ستني مسكيناً
  .أخرجه الثالثة

  .سلمة بن صخر بن عتبة

ن صخر بن عتبة بن صخر بن حضري بن احلارث بن عبد العزى بن دابغة بن حليان بن هذيل ب د ع، سلمة ب
: غري ذلك، قيل: صخر، كذا نسبه ابن الكليب، واألمري أبو نصر، وقيل: اهلذيل، وهو سلمة بن احملبق، واسم احملبق



  .سلمة بن ربيعة بن احملبق، يكىن سلمة أبا سنان، بابنه سنان بن سلمة
  .مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهد أيضاً فتح املدائن مع سعد بن أيب وقاص، يعد يف البصريني شهد حنيناً

  .روى عنه قبيصة بن حريث، وجون بني قتادة، وابنه سنان بن سلمة
روى قتادة، عن احلسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن احملبق أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى على قربة معلقة، 

  " .ذكاهتا دباغها : " قال. إهنا ميتة: أل النيب الشراب، فقالوافس
رواه عفان، ومهام، وهشام، وعمران القطان، عن قتادة كذا، ورواه سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن احلسن، 

  .عن سلمة، ومل يذكر جون بن قتادة
حدثنا : ناده إىل أيب داود السجستاين، قالأخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي األمني املعروف بابن سكينة، بإس

أخربنا عبد : وحدثنا حامد بن حيىي، أخربنا هاشم بن القاسم، قاال: عقبة بن مكرم، حدثنا أبو قتيبة ح قال أبو داود
مسعت سنان بن سلمة بن احملبق اهلذيل : حدثين حبيب بن عبد اهللا، قال: الصمد بن حبيب بن عبد اهللا األزدي، قال

" من كانت له محولة يأوي إىل شبع فليصم رمضان : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ن أبيه، قالحيدث ع
  .حيث أدركه

: احملبق بفتح الباء، وقرأته على أيب بكر اجلوهري فأنكره، وقال: أصحاب احلديث يقولون: قال أبو أمحد العسكري
احملبق املضرط، يعين بالفتح، أفيجوز أن : ح الباء، فقالأصحاب احلديث كلهم على فت: احملبق بكسر الباء، فقلت
  .وحكاه ابن الكليب بالفتح أيضاً: إمنا هو بالكسر، أي يضرط أعداءه قال! يسمي أحد ابنه مضرطاً

  .أخرجه الثالثة

  .سلمة بن عرادة

الدارقطين يف أخبار أحد الرهيني عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بين ضبة، قال . س سلمة بن عرادة الضيب
ومنهم سلمة بن : " ذكر صاحب الكتاب العتيق الذي مجع فيه أخبار بين ضبة وأخبار شرائعهم، فقال: بين ضبة

عرادة نازع عيينة بن حصن الفزاري فضل وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
مث شرب البقية فمسح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأسه ووجهه . ، فتوضأ" دع الغالم يتوضأ : " وسلم لعيينة

  .بيده
  .أخرجه أبو موسى

  .سلمة بن عمرو بن األكوع

  .تقدم يف سلمة بن األكوع. ب د ع، سلمة بن عمرو بن األكوع األسلمي
  .أخرجه الثالثة

  .سلمة بن قيس



وأبو إسحاق . روى عنه هالل بن يساف من أشجع بن ريث بن غطفان، كويف،. ي د ع، سلمة بن قيس األشجعي
  .السبيعي

أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، أخربنا شعبة، عن منصور، عن هالل بن 
  " .إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يساف بن قيس، قال

  .أخرجه الثالثة

  .سلمة بن قيصر

أورده أبو زكرياء بن منده من رواية أيب يعلى، مستدركاً على جده، وقد أورده . قال أبو موسى. س سلمة بن قيصر
  .جده وغريه، يف سالمة، وكالمها يقال له

نا أمحد بن أخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا الطربي الفقيه، بإسناده إىل أمحد ابن املثىن، أخرب
عيسى، أخربنا ابن وهب، حدثين ابن هليعة، عن زبان بن فائد أن هليعة بن عقبة حدثه، عن عمرو بن ربيعة، عن 

من صام يوماً ابتغاء وجه اهللا، باعده اهللا من جهنم كبعد : " سلمة بن قيصر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .غراب طار وهو فرخ حىت مات هرماً 

  .بن مالكسلمة 

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقطع : له ذكر يف حديث عمار بن ياسر، قال عمار. د ع، سلمة بن مالك السلمي
بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا ما أقطع حممد رسول اهللا سلمة بن مالك، أقطعه : " سلمة بن مالك السلمي، وكتب له

  " .بطل، وحقه حق ما بني احلباطي إىل ذات األساود، فمن حاقه فهو م
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سلمة بن اجملري

  .س سلمة بن اجملرب، هلم مسجد بالكوفة، وإمنا مسي اجملرب ألنه طعن فأجرب، أي ترك الرمح فيه، ذكره ابن شاهني
  .أخرجه أبو موسى

  .سلمة بن مسعود

  .ليمامة شهيداًمن بين غنم بن كعب، قتل يوم ا. ب سلمة بن مسعود بن سنان األنصاري
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .سلمة بن امللياء

  .ذكره ابن شاهني ومل يورد له شيئاً. س سلمة بن امللياء اجلهين
أخرجه أبو موسى نقلته من نسختني صحيحتني مسموعتني، وأظنه غلطاً يف الكتاب الذي نقل منه أبو موسى، أو من 



  .قتل يوم فتح مكة، كان يف خيل خالد بن الوليداملصنف، وإمنا هو امليالء، بتقدمي الياء، و
  .أخرجه أبو موسى

  .سلمة بن امليالء

  .قتل يوم فتح مكة، كان يف خيل خالد بن الوليد فأخطأ الطريق فقتل. ب سلمة بن امليالء اجلهين
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .سلمة بن نعيم

نزل الكوفة، روى عنه سامل بن أيب اجلعد، وأبو مالك  يرد نسبه عند أبيه،. د ع، سلمة بن نعيم بن مسعود األشجعي
  .األشجعي

حدثين أيب، أخربنا حجاج، أخربنا شيبان، أخربنا : أخربنا أبو ياسر بن هبة اهللا بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، قال
قال رسول : منصور، عن سامل بن أيب اجلعد، عن سلمة بن نعيم، وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

  " .من لقي اهللا ال يشرك به شيئاً دخل اجلنة، وإن زىن وإن سرق : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وقد روى عنه منصور، عن سامل، عن سلمة بن قيس، وهو وهم

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سلمة بن نفيع

  .أبو عمر كذا خمتصراً له صحبة، روى عنه جابر اجلرمي، قاله. ب د ع س، سلمة بن نفيع اجلرمي

سلمة بن أيب سلمة اجلرمي، والد عمرو بن سلمة اجلرمي، ورويا عن مسعر بن حبيب، : وقاله ابن منده وأبو نعيم
مسعت عمرو بن سلمة اجلرمي أن أباه ونفراً من قومه أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم حني أسلم الناس، : قال

: قال" . يصلي لكم أكثركم أخذاً للقرآن : " رسول اهللا، من يصلي لنا؟ قال يا: فأسلموا، وتعلموا القرآن، فقالوا
فلما قدموا مل جيدوا أحداً أكثر أخذاً مما أخذت أو مجعت، فكنت أصلي هبم، فما شهدت جمتمعاً جلرم إال وأنا إمامهم 

  .إىل يومي هذا
  .أخرجه الثالثة

التفضيل الذي سقناه، واحلديث الذي روياه يدل على أن قد أخرج ابن منده وأبو نعيم سلمة بن نفيع على : قلت
سلمة هذا بكسر الالم، فإن عمرو بن سلمة اجلرمي الذي كان يؤم قومه، هو عمرو بن سلمة، بكسر الالم، وقد 

ذكروا كلهم هذا يف وسط باب سلمة بفتح الالم، ومل يذكر ابن منده وأبو نعيم غريه، فأما أبو عمر فإنه ذكر ترمجة 
  .هذا والد عمرو بكسر الالم: سلمة بن قيس اجلرمي، والد عمرو بن سلمة، وقال: أخرى

  .سلمة بن نفيع، ذكره الطرباين، ومل يورد له شيئاً: أخرجه أبو موسى خمتصراً، فقال

  .سلمة بن نفيل



رة بن ب د ع، سلمة بن نفيل السكوين، ويقال التراغمي، من أهل محص، له صحبة، روى عنه جبري بن نفري، وضم
  .حبيب، وحيىي بن جابر

أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن الطربي الديين، بإسناده إىل أيب يعلى املوصلي، أخربنا زياد بن أيوب، أخربنا مبشر، 
كنا جلوساً عند : مسعت سلمة بن نفيل السكوين يقول: عن أرطأة بن املنذر احلمصي، عن ضمرة بن حبيب، قال

أتيت : " يا رسول اهللا، هل أتيت بطعام من السماء؟ قال: إذ جاء رجل من الناس، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
رفع إىل السماء، وهو يوحى إيل : " فما فعل به؟ قال: قال" . نعم : " قال فهل كان فيها فضل؟ قال" بطعام مسخنة 

ذاً، ونعى بعضكم بعضاً، وبني يدي الساعة أين غري البث فيكم إال قليالً، ولستم البثني بعدي إال قليالً، مث تأتون أفذا
  " .موتان شديد، مث بعده سنوات الزالزل 

  .أخرجه الثالثة
التراغمي، سواء، ورمبا يراه أحد فيظنه متناقضاً، وهي نسبة واحدة، فإن التراغمي : السكوين، وقيل: قوهلم: قلت

لسكون، بطن من السكون، والسكون من كندة، منسوب إىل التراغم، وامسه مالك بن معاوية بن ثعلبة بن عقبة بن ا
  .وجعله ابن أيب عاصم حضرمياً، واهللا أعلم

  .سلمة بن هشام

ب د ع، سلمة ين هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي، أسلم قدمياً، وأمه ضباعة بنت 
  .عم خالد بن الوليدعامر بن قرط بن سلمة بن قشري، وهو أخو أيب جهل بن هشام، وابن 

وكان من خيار الصحابة وفضالئهم، وهاجر إىل احلبشة، ومنع سلمة من اهلجرة إىل املدينة، وعذب يف اهللا، عز 
وجل، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو له صالته يف القنوت، له ولغريه من املستضعفني، ومل يشهد بدراً 

اللهم أنج الوليد بن : " وسلم إذا قنت يف الركعة من صالة الصبح قال لذلك، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه
الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش ابن أيب ربيعة، واملستضعفني مبكة، وهؤالء الثالثة من بين خمزوم، فأما الوليد بن 

  " .الوليد فهو أخو خالد، وأما عياش بن أيب ربيعة بن املغرية فهو ابن عم خالد 
  :الرجز: إن سلمة ملا هاجر إىل املدينة قالت أمه: إىل املدينة بعد اخلندق، وقال والواقدي وهاجر سلمة

  .أظهر على كل عدو سلمة... ال هم رب الكعبة احملرمة 
  .كف هبا يعطي وكف منعمه... له يدان يف األمور املبهمة 

يا : كانوا يصيحون به ومبن سلم من مؤتةوشهد مؤتة، وعاد منهزماً إىل املدينة، فكان ال حيضر الصالة ألن الناس 
ومل يزل باملدينة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت تويف النيب صلى اهللا عليه ! فرارين، فررمت يف سبيل اهللا

وسلم، فخرج إىل الشام جماهداً، حني بعث أبو بكر اجليوش إىل الشام، فقتل مبرج الصفر، سنة أربع عشرة، أول 
  .بل قتل بأجنادين يف مجادى األوىل قبل وفاة أيب بكر الصديق بأربع وعشرين ليلة: يلخالفة عمر، وق
  .أخرجه الثالثة

  .سلمة بن يزيد بن مشجعة

  .ب د ع، سلمة بن يزيد بن مشجعة بن اجملمع بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن حرمي بن جعفي اجلعفي
  :بن قيس وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه علقمة



انطلقت أنا وأخي إىل النيب صلى : روى داود بن أيب هند، عن الشعيب، عن علقمة، عن سلمة بن يزيد اجلعفي، قال
كانت تصل الرحم وتقريء الضيف، وتفعل وتفعل، هلكت يف : اهللا عليه وسلم، فقلنا يا رسول اهللا، أمنا ملكية

الوائدة واملوءودة يف : " فقال. إهنا وأدت أختاً لنا يف اجلاهلية: ناقل" . ال : " اجلاهلية، فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال
  " .النار إال أن تدرك الوائدة اإلسالم فيعفو اهللا عنها 

  .واألسود، عن عبد اهللا. ورواه إبراهيم عن علقمة
عن زيد بن مرة، أخربنا اخلطيب عبد اهللا بن أمحد الطوسي بإناده إىل أيب داود الطيالسي، أخربنا شعبة، عن جابر، 

إنا أنشأناهن إنشاًء فجعلناهن : " يف قوله تعاىل: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن سلمة بن يزيد، قال
  " .من الثيب وغري الثيب : " ، قال" أبكاراً عرباً أتراباً 

يزيد : بن يزيد، وقيل سلمة: اختلف أصحاب الشعيب وأصحاب مساك يف امسه، فقيل: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر
  .بن سلمة، واهللا أعلم

  .بفتح احلاء املهملة، وكسر الراء: حرمي

  .سلمة بن يزيد

  .هو ضمري، من بين كنانة: هو أنصاري، وقيل: يعد يف أهل البصرة، قيل. د ع سلمة بن يزيد أبو يزيد
ولد صغري، فأتيا به النيب صلى اهللا  أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم وبينهما: روى عبد احلميد بن يزيد بن سلمة

، فجلس األب جانباً وجلست األم جانباً، فذهب الغالم إىل األم، فقال " إن شئتما خريمتاه : " عليه وسلم، فقال
  .، فرجع إىل األب املسلم" اللهم اهده : " النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أن رجالً أسلم ومل تسلم امرأته: وروى عن عثمان البيت، عن عبد احلميد بن سلمة، عن أبيه
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم وجعاله غري األول، ومل خيرجه أبو عمر، فلعله ظنهما واحداً

  .سلمة بن قيس

ب سلمة بكسر الالم، هو ابن قيس اجلرمي، هو والد عمرو بن سلمة اجلرمي، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
صرة، روى عنه ابنه عمرو، والبنه عمرو أيضاً صحبة، وهو الذي كان يؤم قومه، بإسالم قومه، له صحبة، سكن الب

غطوا عنا است : وله سبع سنني أو مثاين سنني، وعليه برد، كان إذا سجد بدت عورته، فقالت امرأة من احلي
  .ذكره البخاري. قارئكم

  .هذا سلمة، بكسر الالم: أخرجه أبو عمر،وقال

  .سلمى بن حنظلة

من بين سحيم بن مرة بن الدؤل بن حنيفة، وهو ابن عم هوذة بن علي . ى بن حنظلة السحيميب د ع، سلم
  .السحيمي، ملك اليمامة، جيتمعان يف سحيم، يكىن أبا سامل

: عن أمه أم سامل، عن أيب سامل سلمى بن حنظلة السحيمي، قال: روى عبد اهللا بن جابر، عن أبيه، عن جده، وقال



  " .ويل لبين أمية من فالن : " هللا عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا صلى ا
  .له حديث واحد ليس له غريه: قال أبو عمر. أخرجه الثالثة

  .سلمى خادم رسول اهللا

روى جعفر بن حممد، عن أبيه، عن سلمى خادم النيب صلى اهللا . س سلمى خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وسهن أربعة قرون، فإذا اغتسلن مجعنها على أوساط رؤوسهن ويصبنب عليه وسلم أن أزواج النيب كن جيعلن رؤ

  .عليها املاء وال ينقضنها
  .ويف رواية أخرى، عن جعفر، سامل بدل سلمى، تقدم ذكره

  .أخرجه أبو موسى

  .سلمى بن القني

  .سلمى بن القني، صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن الكليب. ب سلمى بن القني
مر خمتصراً، وهو سلمى بن سلمى بن القني بن عمرو بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن أخرجه أبو ع

زيد مناة بن متيم التميمي احلنظلي، له صحبة، وهو مهاجري، كان مع عتبة بن غزوان بالبصرة، فسريه يف جيش إىل 
  .األهواز، وله يف قتال الفرس أثر حسن، وقد ذكرناه يف حرملة بن مريطة

  .سليط التميمي

له صحبة، يعد يف البصريني، روى عنه احلسن البصري وابن سريين، ومن حديث ابن سريين أنه . ب سليط التميم
  .هنانا عثمان عن قتاهلم، ولو أذن لنا لضربناهم حىت خنرجهم من أقطارها: قال، يف يوم الدار
  .أخرجه أبو عمر

  .سليط بن ثابت

تقدم نسبه عند أخيه سلمة بن ثابت، استشهد بأحد، رواه ابن هليعة عن . اريع س، سليط بن ثابت بن وقش األنص
  .أيب األسود، عن عروة بن الزبري
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .سليط بن احلارث

  .د ع، سليط بن احلارث، أخو ميمونة من الرضاعة، حديثه عن أيب املليح اهلذيل

سووا صفوفكم : نازة، فوضع السرير، فأقبل على القوم، فقالروى القاسم بن مطيب أن أبا املليح خرج يف ج
حدثين سليط، وكان أخا ميمونة من الرضاعة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : ولتحسن شفاعتكم، مث قال أبو املليح

  " .من صلى عليه أمة من الناس شفعوا : " قال



  .فر ثالثة إىل العشرةواألمة أربعون إىل املائة، والعصبة عشرة إىل األربعني، والن
  .سليط، عن ميمونة، أخرجه ابن منده، وأبو نعيم: ورواه غريه فقال

  .سليط بن سفيان

له صحبة، وهو أحد الثالثة الذين بعثهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ب سليط بن سفيان بن خالد بن عوف
  .طالئع يف آثار املشركني يوم أحد

  .أخرجه أبو عمر

  .سليط بن سليط

  .ب د ع، سليط بن سليط بن عمرو العامري
أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، قال يف تسمية من هاجر إىل أرض احلبشة، 

ومن بين عامر بن لؤي وسليط بن عمرو بن عبد مشس معه امرأته يقظة بنت علقمة،ولدت له مث سليط بن : قال
  .قتل هناك: ط اليمامة، قال ابن إسحاقسليط، شهد مع أبيه سلي

مل يقتل هناك، وهو أصح، ألن الزبري ذكره يف خربه أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا كسا : وقال أبو معشر
دلوين على فىت هاجر هو وأبوه، فقالوا، : أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احللل، فضلت عنده حلة، فقال

ال، ولكن سليط بن سليط، فكساه إياها، وله ذكر يف حديث ابن سريين، عن كثري بن : لعبد اهللا بن عمر، فقا
  .أفلح

  .أخرجه الثالثة
هذا سليط، هو ابن سليط الذي يأيت ذكره، وأبوه هو أخو سهيل بن عمرو، وقتل أبوه يوم اليمامة، فلعله : قلت

  .امة، وظنه هذا، وهو أبوه، واهللا أعلماشتبه على ابن إسحاق هبذا النسب، حيث رأى أن سليطاً قتل باليم

  .سليط أبو سليمان

  .بدري. ع س، سليط أبو سليمان األنصاري
ملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : روى حممد بن سليمان بن سليط األنصاري، عن أبيه، عن جده، قال

يقط، يدهلم على الطريق، فمر بأم معبد اهلجرة، ومعه أبو بكر الصديق، وعامر بن فهرية، موىل أيب بكر، وابن أر
وذكر " . ال، واهللا إن الغنم لعازبة : " ؟ قالت" يا أم معبد، هل عندك من لنب : " اخلزاعية، وهي ال تعرفه، فقال

  .احلديث مع أم معبد
طرباين فرق أبو نعيم بينه وبني سليط بن قيس، وتبعه حيىي، ومجع ال: أخرجه أبو نعيم وأبو موسى،وقال أبو موسى
  .بينهما، فجعلهما ترمجة واحدة، واهللا أعلم

  .سليط بن عمرو العامري



ب د ع، سليط بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن بن مالك بن حسل بن عامر ابن لؤي بن غالب 
أرض العامري، أخو سهيل والسكران ابين عمرو، قاله ابن منده وأبو نعيم، ورويا عن ابن إسحاق فيمن هاجر إىل 

  .سليط بن عمرو بن عبد مشس ومعه امرأته ولدت له سليطاً بن سليط: احلبشة من بين عامر بن لؤي
سليط بن عمرو، وذكر نسبه كما سقناه أوالً، وقال هو أخو سهيل بن عمرو، وكان من املهاجرين : وقال أبو عمر

يذكره غري فيهم، وهو الذي أرسله النيب االولني ممن هاجر اهلجرتني، وذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراً، ومل 
صلى اهللا عليه وسلم إىل هوذة بن علي احلنفي وإىل مثامة بن أثال احلنفي، ومها رئيسا اليمامة، وذلك سنة ست أو 

  .سبع من اهلجرة، وقتل سنة أربع عشرة
  .قتل باليمامة سنة اثنيت عشرة: وقال الطربي

  .سليط بن عمرو بن مالك

بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل هوذة بن علي صاحب اليمامة ذكره . و بن مالك بن حسلد ع، سليط بن عمر
فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سليطاً بن عمرو : ابن إسحاق عن اجلعفي، عن عروة، عن املسور بن خمرمة

  .إىل هوذة بن علي
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم ونسباه كما ذكرناه أبو الترمجة

هذا سليط بن عمرو بن مالك هو سليط بن عمرو بن عبد مشس، املذكور قبل هذه الترمجة، وال أعلم مل فرق : لتق
وإمنا اشتبه عليهما حيث رأيا يف نسب األول عمرو بن عبد مشس، ويف الثاين عمرو بن ! بينهما ابن منده وأبو نعيم

وذة، وذكراه يف الثاين، وقد رأيا يف األول نسباً تاماً مل مالك، فظناه غريه، وهلذا مل يذكرا يف األول إرساله إىل ه
فظناه تاماً أيضاً مل يسقط منه شي، فجعالمها اثنني، . يسقط منه شيء، ويف الثاين قد نسب عمرو إىل مالك بن حسل

ه وال شك أن النسب الثاين قد سقط منه ما بني عمرو ومالك، وقد جوده أبو عمر حيث ذكر نسبه وهجرته وإرسال
  .إىل هوذة

سهيل بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، مث : وقال هشام الكليب
وأخوه السكران بن عمرو، وأخومها سليط بن عمرو، قال ابن إسحاق فيمن أرسله النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال

ة بن علي، وإىل مثامة بن أثال، فبان هبذا أهنما واحد، أظن وسليط بن عمرو بن عبد مشس، أرسله إىل هوذ: إىل امللوك
  .أن ابن منده وهم فيه أوالً وتبعه أبو نعيم، واهللا أعلم

  .سليط بن قيس

ب د ع، سليط بن قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، الألنصاري 
  .من املشاهد كلها، وقتل يوم جسر أيب عبيد الثقفي بالعراق اخلزرجي مث النجاري، شهد بدراً وما بعدمها

  .روى عنه ابنه عبد اهللا بن سليط: مل يعقب، وقال أبو عمر: قال أبو نعيم
روى النسائي بإسناده، عن عبد اهللا بن سليط بن قيس، عن أبيه أن رجالً من األنصار كان له حائط فيه خنلة لرجل 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يعطيه خنلة مما يلي احلائط الذي له آخر، فيأتيه بكرة وعشية، فامره



مل يعقب، مث يروي عن ابنه عبد اهللا، عنه، يعىن أن عقبه انقرضوا، وقال أبو بكر بن : أخرجه الثالثة، وقال أبو نعيم
  .إنه يعقب أيضاً: أيب عاصم

  .سليط

وروى بإسناده عن إمساعيل بن مسلم، عن  ع س، سليط غري منسوب، ذكره احلسن بن سفيان يف الوحدان،
انتهيت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حمتب يف أصحابه، كأين أنظر إىل بياض : احلسن، عن سليط، قال

، " املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال خيذله، وال خيذله، التقوى ها هنا : " خامته يف سواد الليل، فسمعته يقول
  .صدره وأشار بيده إىل

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .سليك بن عمرو

  .ابن هدبة الغطفاين: ب د ع، سليك آخره كاف، وهو ابن عمرو، وقيل
أخربنا أبو الفرج حيىي بن حممود بن سعد، وعبد اهللا بن هبة اهللا بن عبد الوهاب، بإسناديهما إىل مسلم بن احلجاج، 

كالمها عن عيسى بن يونس، عن األعمش، عن أيب سفيان، عن حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وابن خشرم، : قال
يا سليك، قم : " جاء سليك الغطفاين يوم اجلمعة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب، فجلس، فقال: جابر، قال

إذا جاء أحدكم واإلمام خيطب فليصل : " ، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" فاركع ركعتني، وجتوز فيهما 
  " .تني وليتجوز فيهما ركع

  .ورواه إسرائيل وقيس، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب سعيد وأيب سفيان، عن جابر
  .وقال حفص بن غياث، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة

  .عمرو بن دينار، وجماهد، وأبو الزبري، واحلسن، وأبو سفيان وغريهم: ورواه مجاعة، عن جابر، منهم
  .ثةأخرجه الثال

  .سليك

  .ع س، سليك، آخر، وهو وهم
روى حبيب بن أيب ثابت، عن ابن أيب ليلى، عن سليك، عن سليك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى أن يصلى يف 

  .معاطن اإلبل، وأمر أن يتوضأ من حلومها
الغرة فإهنم اختلفوا كذلك روى من هذا الوجه، وروى عن بان أيب ليلى، عن الرباء وقد تقدم االختالف فيه يف ذي 

  .فيه، فمنهم من رواه عن ذي الغرة، وعن غريه، واهللا أعلم

  .السليل األشجعي

فقدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم فسمعنا : ب د ع، السليل، آخره الم، هو السليل األشجعي، قال
  " .نصف أميت اجلنة، فاخترت الشفاعة  إن جرييل خريين بني الشفاعة وبني أن يدخل: " صوتاً كدوي الرحا، مث قال



هذا مما وهم فيه خالد، والصواب ما رواه ابن علبة، وغريه، عن اجلريري، عن أيب السليل، عن أيب املليح، عن 
  .األشجعي، وهو عوف بن مالك

  .ورواه قتادة، عن املليح، عن عوف بن مالك
  .جعي، روى عنه أبو املليح، له صحبة، ومل يذكر الوهمالسليل األش: أخرجه الثالثة إال أن أبا عمر اختصره، فقال

  .سليم بن أمحر

أمحر بن سليم، تقدم ذكره يف اهلمزة، أخرجه أبو موسى كذا : س سليم، آخره ميم، هو سليم بن أمحر، وقيل
  .خمتصراً

  .سليم بن أكيمة

: ثي، عن أبيه، عن جده، قالجمهول، روى حممد بن إسحاق بن سليم بن أكيمة اللي. د ع، سليم بن أكيمة الليثي
: قلت يا رسول اهللا، إين أمسع منك احلديث وال أستطيع أن أؤديه كما أمسع منك، أزيد حرفاً أو أنقص حرفاً، قال

  .إذا مل حتلوا حراماً أو حترموا حالالً، وأصبتم املعىن، فال بأس
  .رواه يعقوب بن عبد اهللا بن سليمان بن أكيمة، عن أبيه، عن جده

  .ابن منده وأبو نعيم أخرجه

  .سليم األنصاري

من بين سلمة، شهد بدراً، وقتل يوم أحد، قاله ابن منده وأبو نعيم، ونسباه . ب د ع، سليم األنصاري السلمي
  .سليم بن احلارث بن ثعلبة السلمي: فقاال

ب، عن عمرو بن حيىي، عن أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا، حدثين أيب، أخربنا عفان، أخربنا وهي
يا رسول اهللا، إن : فقال: أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم: سليم: معاذ بن رفاعة أن رجالً من بين سلمة، يقال له

معاذاً يأتينا بعد ما ننام ونكون يف أعمالنا بالنهار، فينادي بالصالة، فنخرج إليه، فيطول علينا يف الصالة، فقال 
: ، مث قال" يا معاذ، ال تكن فتاناً، إما أن تصلي معي، وإما أن ختفف على قومك : " يه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عل

معي أن أسأل اهللا اجلنة وأعوذ به من النار، ما أحسن دندنتك وال دندنة : قال" يا سليم، ماذا معك من القرآن؟ " 
" إال أن نسأل اهللا اجلنة ونعوذ به من النار  وهل دندنيت ودندنة معاذ: " معاذ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .فخرج فكان يف الشهداء. سترون غداً إذا لقينا القوم، إن شاء اهللا تعاىل، والناس يتجهزون إىل أحد: قال سليم! 
ذكر هذا الثالثة، وزاد ابن منده على أيب نعيم وعلى أيب عمر أنه روى عن ابن إسحاق يف هذه الترمجة، فيمن شهد 

سليم بن : مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من بين دينار بن النجار، مث من بين مسعود بن عبد األشهل بدراً
  .سليم بن احلارث: احلارث بن ثعلبة، وروى أيضاً فيها عن ابن إسحاق، فيمن قتل يوم أحد، من بين النجار

عليه وسلم عن صالة معاذ، هو الذي ذكره رواية ابن منده أن سليم بن احلارث الذي قال للنيب صلى اهللا : قلت
عن ابن إسحاق أنه شهد بدراً، وأنه قتل يوم أحد، فلهذا ساق اجلميع يف ترمجة واحدة، وأما أبو عمر فظنهما اثنني، 

سليم األنصاري، ونسب الثاين : فجعلهما ترمجتني، هذه إحدامها، واألخرى تذكر بعد هذه، ومل ينسب هذا إال قال



النجار على ما تراه، وذكر يف هذه الترمجة حديث معاذ، ويف الثانية أنه قتل يوم أحد، وأظن أن احلق  إىل دينار بن
سليم، وذكر : إن رجالً من بين سلمة، يقال له: معه، فإن ابن منده قضى على نفسه بالغلط، فإنه قال يف صالته معاذ

ار، فليس الشامي للعراقي برقيق، فإن بين سلمة ال أنه من بين دينار بن النج: عن املقتول بأحد والذي شهد بدراً
جيتمعون مع بين دينار بن النجار إال يف اخلزرج األكرب، فإن بين سلمة من ولد جشم بن اخلزرج، والنجار هو ابن 

ثعلبة بن مالك بن اخلزرج، ومما يقوي أن املصلي من بين سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان جيعل يف كل 
وهذا سليم أحدهم، ويرد متام : يلة رجالً منهم، يصلي هبم، ومعاذ بن جبل ينسب يف بين سلمة، وكان يصلي هبمقب

  .الكالم عليه يف سليم بن احلارث، الذي انفرد به أبو عمر، عقيب هذه الترمجة، إن شاء اهللا تعاىل

  .سليم بن ثابت

سلمة، شهد أحداً واخلندق، واحلديبية وخيرب، وقتل  تقدم نسبه عند أخيه. ب س، سليم بن ثابت بن وقش بن زغبة
  .يوم خيرب شهيداً

  .ذكره ابن شاهني، أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  .سليم بن جابر

  .جابر بن سليم، وهو أصح، تقدم ذكره: ب د ع، سليم بن جابر، أبو جري اهلجيمي، وقيل
 بن حسنون، أخربنا أمحد بن علي بن احلسن بن أيب أخربنا أبو ياسر بن أيب الدقاق، أخربنا علي بن حممد بن احلسني

عثمان، أخربنا القاضي أبو القاسم احلسن بن احلسن بن املنذر، أخربنا احلسني بن صفوان، أخربنا أبو بكر عبد اهللا 
قال : بن حممد القرشي، أخربنا أبو خثيمة، أخربنا يزيد بن هارون، عن زياد اجلصاص، عن حممد بن سريين، قال

  .وفدت إىل النيب مع رهط من قومي، وعلي إزار قطري، حواشيه على قدمي، وبردة مرتد هبا: بن جابر سليم
ال : " علمين خرياً ينفعين اهللا به، فقال: أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت: وهبذا اإلسناد عن سليم، قال

، وأن تلقى أخاك ببشر حسن، فإذا أدبر فال تغتابنه حتقرن من املعروف شيئاً، ولو أن تصب من دلوك يف إناء املستقي
. "  

  .سليم بن احلارث

ب سليم بن احلارث بن ثعلبة بن كعب بن عبد األشهل بن حارثة بن دينار بن النجار األنصاري اخلزرجي، مث من 
إن : ة، وقيلإنه أخو الضحاك بن احلارث بن ثعلب: إنه عبد لبين دينار، وقيل: بين دينار، شهد بدراً، وقد قيل

الضحاك أخو سليم والنعمان ابين عبد عمرو بن مسعود بن كعب بن عبد األشهل، وكلهم شهد بدراً، قاله أبو 
  .عمرو

أما ابن الكليب فإنه جعل النعمان وقطبه ابين عبد عمرو أخوي الضحاك بن عمرو ألبيه، وأما سليم فإنه نسبه كما 
  .ذكرناه أوالً

أبو نعيم هذه الترمجة، إمنا ابن منده أخرج يف الترمجة اليت قبل هذه، وهي سليم بن  مل يذكر ابن منده وال: قلت



احلارث السلمي، أنه شهد بدراً، وقتل يوم أحد شهيداً، من بين دينارا بن النجار، كما ذكرناه، فول جعل هذه 
  .الترمجة وأثبت فيها قول ابن إسحاق يف شهوده بدراً، وأنه قتل بأحد، لكان أصاب

  .ما أبو نعيم فأخرج تلك الترمجة على الصواب، ومل خيلط الصحيح منها مبا ينقضهوأ
  .وأما أبو موسى فلم يستدرك هذه الترمجة على ابن منده، واهللا أعلم

  .سليم العذري

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه : يعد يف املدنيني، روى عنه ابنه حريث أنه قال. ب د ع، سليم أبو حريث العذري
  " .من فرق بينهم فرق اهللا بينه وبني األحبة يوم القيامة : " عمن فرق يف السيب بني الوالد والولد، قال وسلم

  .قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد عذرة وهم، اثنا عشر رجالً: أبو عمر: قال. أخرجه الثالثة

  .سليم بن سعيد

  .له وألبيه صحبة. د ع، سليم بن سعيد اجلشمي
قدمت مع أيب على : مسعت أيب يقول: يثه ابنه أبو حبيب عطية بن سليم بن سعيد، رجل من بين جشم، قالروى حد

  " .بل أنت سليم : " ؟ فقلت امساً أنسيته، قال" ما امسك : " النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .سليم بن عامر

أدرك سليم بن عامر هذا اجلاهلية، غري أنه مل : ائري، قال أبو زرعة الرازيب سليم بن عامر، أبو عامر، وليس باخلب
ير النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهاجر يف عهد أيب بكر، وروى عن أيب بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمار بن 

  .أخرجه أبو عمر. ياسر

  .سليم السلمي

  .لشخري، يعد يف البصرينيب سليم السلمي، رجل من بين سليم، روى عنه أبو العالء بن ا
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .سليم بن عش

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفي املسجد الذي بصعيد، فعلمنا : روي عنه أنه قال. سليم بن عش العذري
وهو املسجد الذي جتمع فيه أهل وادي القرى، ذكره ابن الدباغ األندلسي مستدركاً على أيب . مصاله بأحجار

  .عمر

  .سليم بن عقرب



  .ذكره بعضهم يف البدريني. ب سليم بن عقرب
  .ال أعلمه بغري ذلك: أخرجه أبو عمر خمتصراً، وقال

  .سليم موىل عمرو بن اجلموح

  .س سليم موىل عمرو بن اجلموح األنصاري
ن األبنوسي، أخربنا أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو غالب بن البنا، أخربنا أبو احلسني حممد بن أمحد بن حممد ب

أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن الفتح اجللي املصيصي، أخربنا أبو يوسف حممد بن سفيان بن موسى الصفار، أخربنا 
كان عمرو بن اجلموح شيخاً من : أبو عثمان سعيد بن رمحة، أخربنا ابن املبارك عن عكرمة، عن ابن عباس، قال

ىل بدر أذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املقام لعرجه، فلما كان األنصار، أعرج، فلما خرج رسول اهللا إ
هيهات، منعتموين اجلنة ببدر ومتنعونيها : قد رخص لك رسول اهللا، فقال: أخرجوين، قالوا: يوم أحد قال لبنيه

، " نعم : " نة؟ قاليا رسول اهللا، أرأيت إن قتلت اليوم أطأ بعرجيت هذه اجل: فخرج، فلما التقى الناس، قال! بأحد؟
وما عليك أن أصيب اليوم معك خرياً؟ فتقدم، فقاتل حىت : ارجع إىل أهلك، قال: فقال لغالم معه، يقال له سليم

  .قتل، مث قاتل هو حىت قتل
  .أخرجه أبو موسى

  .سليم بن عمرو

بن غنم بن كعب سليم بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم بن سواد : ب د ع، سليم بن عمرو بن حديدة، قيل
  .بن سلمة األنصاري السلمي

سليمان بن عمرو، ويرد يف : بايع بالعقبة مع السبعني، وشهد بدراً، وقتل يوم أحد شهيداً، ومعه مواله عنترة، وقيل
  .سليمان، إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه الثالثة

  .سليم بن قيس األنصاري

  .بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار األنصاري النجاريب س سليم بن قيس بن قهد بن قيس بن ثعلبة بن عبيد 
شهد بدراً، وأحداً، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتويف يف خالفة عثمان، وهو أخو 

  .خولة بنت قيس، زوجة محزة بن عبد املطلب، رضي اهللا عنهم
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  .نسليم بن قيس بن لوذا

  .سليم بن قيس بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن جمدعة، أخو قيظي بن قيس
  .ذكره ابن الدباغ، عن العدوي. شهد أحداً مع أخيه قيظي، وله عقب بالكوفة



  .سليم بن كبشة

موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من مولدي السراة، مساه ابن شاهني والواقدي . ب س، سليم أبو كبشة
  .شهد بدراً، وأحداً، واملشاهد كلها، وتويف أول يوم استخلف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما: هكذا، وقال

روى عنه أزهر بن سعد احلزازي، وأبو البختري الطائي، ومل يسمع منه، وأبو عامر اهلوزين، وأبو نعيم بن زياد، يعد 
  .يف أهل الشام

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  .سليم بن ملحان

م بن ملحان، واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن عبد بن غنم بن ب س، سلي
عدي بن النجار األنصاري، وهو خال أنس بن مالك، وأخو أم سليم وأم حرام، شهد بدراً مع أخيه حرام، وشهد 

  .معه أحداً، وقتال مجيعاً يوم بئر معونة، وال عقب لسليم
  .وسىأخرجه أبو عمر، وأبو م

  .سليمان بن أكيمة

: روى يعقوب بن عبد اهللا بن سليمان بن أكيمة الليثي، عن أبيه، عن جده، قال. ع س، سليمان بن أكيمة الليثي
بأبنائنا وأمهاتنا، يا رسول اهللا، إنا نسمع منك احلديث فال نقدر أن : أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلنا

  " .ذا مل حتلوا حراماً أو حترموا حالالً، وأصبتم املعىن، فال بأس إ: " نؤديه كما مسعناه، قال
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .سليمان بن أيب حثمة

  .ذكر يف الصحابة، وال يصح. ب د ع، سليمان بن أيب حثمة األنصاري
  .له ابن منده وأبو نعيمقا. روى عنه ابنه أبو بكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يكرب على اجلنائز أربعاً

سليمان بن أيب حثمة بن غامن بن عامر بن عبد اهللا بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي : وقال أبو عمر
العدوي، هاجر صغرياً مع أمه الشفاء بنت عبد اهللا من املبايعات، وكان من فضالء املسلمني وصاحليهم، واستعمله 

على أيب بن كعب الناس ليصليا هبم يف شهر رمضان، وهو معدود يف كبار عمر على سوق املدينة، ومجع عليه و
  .التابعني

أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر جعله عدوياً، وجعله ابن منده وأبو نعيم أنصارياً، والصحيح أنه عدوي ظاهر 
  .النسب، فال أعلم كيف جعاله أنصارياً

ما العدوي، وهو الصحيح، وإن كان عدوياً فقد فاهتما إن كان هذا أنصارياً، على زعمهما، فقد فاهت: قلت
  .األنصاري، على زعمهما، واهللا أعلم، وقد نسبه الزبري بن بكار إىل عدي، كما ذكرناه

  .سليمان بن أيب سليمان



  .سكن الشام. ب د، سليمان بن أيب سليمان
إنكم ستجندون أجناداً، : " سلم قالروى حديثه عروة بن رومي، عن شيخ من جرش، عنه، أن النيب صلى اهللا عليه و

ويكون هلم ذمة وخراج، وأرض فيها مدائن وقصور، فمن أدركه منكم فاستطاع أن حيبس نفسه يف مدينة من تلك 
  " .القصور حىت يدركه املوت، فليفعل 

النيب  سليمان صاحب: ذكره أبو زرعة يف مسند الشاميني، وذكره أبو حامت يف كتاب الوحدان، وكالمها قال فيه
  .صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده، وأبو عمر

  .سليمان بن صرد

ب د ع، سليمان بن صرد بن اجلون بن أيب اجلون بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس ابن حرام بن حبشية بن 
اراً سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة، وهو حلي، اخلزاعي، وولد عمرو هم خزاعة، كان امسه يف اجلاهلية يس

  .فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سليمان، يكىن أبا املطرف
وكان خرياً فاضالً، له دين وعبادة، سكن الكوفة أول ما نزهلا املسلمون، وكان له قدر وشرف يف قومه، وشهد مع 

ةً، وكان فيمن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه مشاهده كلها، وهو الذي قتل حوشبا ذا ظليم األهلاين بصفني مبارز
كتب إىل احلسني بن علي رضي اهللا عنهما بعد موت معاوية، يسأله القدوم إىل الكوفة، فلما قدمها ترك القتال معه، 

ما لنا توبة إال أن نطلب : فلما قتل احلسني ندم هو واملسيب بن جنبة الفزاري، ومجيع من خذله ومل يقاتل معه، وقالوا
ربيع اآلخر من سنة مخس وستني، وولوا أمرهم سليمان بن صرد، ومسوه أمري  بدمه، فخرجوا من الكوفة مستهل

التوابني، وساروا إىل عبيد اهللا بن زياد، وكان قد سار من الشام يف جيش كبري، يريد العراق، فالتقوا بعني الوردة، 
ومحل رأس سليمان  من أرض اجلزيرة، وهي رأس عني، فقتل سليمان بن صرد واملسيب بن جنبة وكثري ممن معهما،

  .واملسيب إىل مروان بن احلكم بالشام، وكان عمر سليمان حني قتل ثالثاً وتسعني سنة
  .روى عنه أبو إسحاق السبيعي، وعدي بن ثابت، وعبد اهللا بن يسار وغريهم

يبة، أخربنا حدثنا أبو بكر بن أيب ش: أخربنا حيىي بن حممود بن سعد إجازة بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم، قال
حفص بن غياث، عن األعمش، عن عدي بن ثابت، عن سليمان بن صرد أن رجلني تالحيا، فاشتد غضب أحدمها، 

  " .أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم : إين ألعرف كلمةً لو قاهلا لسكن عنه غضبه: " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  .بفتح النون واجليم: جنبة

  .بن عمرو سليمان

وقد تقدم نسبه يف سليم بن عمرو األنصاري اخلزرجي، قتل هو ومواله عنترة يوم . ب سليمان بن عمرو بن حديدة
  .سليم، وقد ذكرناه، وسليم أصح: أحد شهيدين، واألكثر يقولون

  .أخرجه أبو عمر



  .سليمان بن مسهر

أيب حريز، عن رفاعة الفتياين، عن سليمان بن روى حديثه معتمر، عن فضيل أيب معاذ، عن . د ع، سليمان بن مسهر
  .احلديث" أميا رجل أمن مسلماً فقتله : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: مسهر، أنه قال

  .وهذا وهم، والصواب عمرو بن احلمق
بن سليمان بن مسهر تابعي فزاري، من أهل الكوفة، يروي عن خرشة : أخرجه ابن منده، وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  .احلر، عن أيب ذر
بالفاء، والتاء فوقها نقطتان، وبعدها ياء حتتها : بفتح احلاء املهملة، وكسر الراء، وآخره زاي، والفتياين: حريز

  .نقطتان، وبعد األلف نون نسبة إىل فتيان بطن من جبيلة

  .سليمان بن هاشم

أيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم فوضعه  د ع، سليمان بن هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس القرشي األموي،
أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بسليمان بن هاشم بن : روى حممد بن إسحاق، عن إمساعيل بن حممد، قال. يف حجره

عتبة، فوضعه يف حجره فبال عليه، فأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بقدح فيه ماء فصبه على مباله حيث بال، ما زاد 
  .عليه

  .ابن منده، وأبو نعيم أخرجه

  باب السني وامليم

  .مساك بن ثابت

  .ذكرناه يف ترمجة أبيه وأخيه احلارث، وشهد أحداً مع أبيه وأخيه. ب س، مساك بن ثابت بن سفيان
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  .مساك بن خرشة

ن ثعلبة بن اخلزرج بن مساك بن أوس بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد ب: ب د ع، مساك بن خرشة، وقيل
  .ساعدة بن كعب بن اخلزرج األنصاري الساعدي، أبو دجانة، وهو مشهور بكنيته

من : شهد بدراً وأحداً ومجيع املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأعطاه رسول اهللا سيفه يوم أحد، وقال
قه، فدفعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليه، أنا آخذه حب: يأخذ هذا السيف حبقه، فأحجم القوم، فقال أبو دجانة

  :الرجز: ففلق به هام املشركني، وقال يف ذلك
  .وحنن بالسفح لدى النخيل... أنا الذي عاهدين خليلي 

  .أضرب بسيف اهللا والرسول... أن ال أقوم الدهر يف الكيول 
حدثين حسني بن : ، عن ابن إسحاق، قالأخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده، عن يونس بن بكري

ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أحد : عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال



وهذا، : ، وأعطاها علي رضي اهللا عنهما سيفه، وقال:يا بنية، اغسلي عن هذا الدم: " أعطى فاطمة ابنته سيفه، وقال
لئن كنت صدقت القتال لقد : " مه، فواهللا لقد صدقين اليوم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفاغسلي عنه د

  " .صدقة سهل ابن حنيف، وأبو دجانة 
وكان من الشجعان املشهورين بالشجاعة، وكانت له عصابة محراء، يعلم هبا يف احلرب، فلما كان يوم أحد أعلم 

غن هذه مشية يبغضها اهللا، عز وجل، إال يف هذه : " اهللا صلى اهللا عليه وسلمهبا، واختال بني الصفني، فقال رسول 
  " .املقام 

حدثنا أبو بكر بن : أخربنا أبو الفرج حيىي بن حممود، وأبو ياسر بن أيب حبة، بإسنادمها إىل مسلم بن احلجاج، قال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ سيفاً يوم  أيب شيبة، أخربنا عفان، أخربنا محاد سلمة، أخربنا ثابت، عن أنس أن رسول

أنا، أنا، قال فمن يأخذه حبقه، فأحجم : ؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول" من يأخذ هذا مين : " أحد، فقال
  .أنا آخذه حبقه، فأخذه، ففلق به هام املشركني: القوم، فقال مساك أبو دجانة

اليمامة بعدما أبلى فيها بالًء عظيماً، وكان لبين حنيفة باليمامة وهو من فضالء الصحابة وأكابرهم، استشهد يوم 
حديقة يقاتلون من ورائها، فلم يقدر املسلمون على الدخول إليهم، فأمرهم أبو دجانة أن يلقوه إليها، ففعلوا، 

بل عاش  :وقيل. فانكسرت رجله، فقاتل على باب احلديقة، وأزاح املشركني عنه، ودخلها املسلمون، وقتل يومئذ
  .حىت شهد صفني مع علي، واألول أصح وأكثر، وأما احلرز املنسوب إليه فإسناده ضعيف

  .أخرجه الثالثة، ويرد يف الكىن أكثر من هذا

  .مساك بن سعد

ب د ع، مساك بن سعد بن ثعلبة بن خالس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج 
خو بشري بن سعد، والد النعمان بن بشري، شهد بدراً مع أخيه بشري، وشهد أحداً أيضاً، ومل األنصاري اخلزرجي، أ

  .يعقب
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  .بفتح اخلاء، وتشديد الالم: خالس

  .مساك بن خمرمة

وهو خال مساك بن  ب س، مساك بن خمرمة بن محني بن ثلث بن اهلالك له صحبة، وإليه ينسب مسجد مساك بالكوفة،
  .حرب، وبه مسي ابن عمرو بن أسد بن خزمية اهلالكي االسدي

مساك بن خمرمة األسدي، ومساك بن عبيد العبدي، ومساك بن خرشة األنصاري، وليس بأيب : وقال سيف بن عمر
لة عمر يف دجانة، هؤالء الثالثة أول من ويل مساحل دستىب من أرض مهذان وأرض الديلم، وقدم هؤالء الثالثة ع

بارك اهللا فيكم، اللهم امسك هبم : مساك، ومساك، ومساك، فقال: وفود أهل الكوفة باألمخاس، فانتسبهم، فانتسبوا له
  .اإلسالم، وأيد هبم

  .وذكره محزة السهمي يف تاريخ جرجان، فيمن قدمها من الصحابة، مع سويد بن مقرن، ومل يورد عنه شيئاً



  .مات بالرقة: ها علي هرب منه إىل اجلزيرة، وقيلوكان مساك بالكوفة، فلما قدم
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  .مسايل بن هزال

روى زيد بن أسلم أن مسايل بن هزال اعترف عند النيب صلى اهللا عليه وسلم بالزنا، فأمر به، . س مسايل بن هزال
  .فرجم

وكان قريباً هلزال، فلعله أراد نسيباً هلزال،  .هذه القصة مشهورة مباعز بن مالك األسلمي: أخرجه أبو موسى، وقال
  .أو حنو ذلك، فصحفه

  .مسهج

  .مسهج، مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا: س مسهج اجلين، وقيل
إمنا أخرجناه اقتداء بإمام الصنعة أيب احلسن الدارقطين، وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان مبعوثاً : قال أبو موسى

  .روى عنه امرأة امسها منوس يف فضل سورة يس. نس واجلنإىل اإل
  .أخرجه أبو موسى

  .مسرة بن جنادة

ب د ع، مسرة بن جنادة بن جندب بن حجري بن زباب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة السوائي، قاله أبو 
  .نعيم

  .مسرة بن عمرو بن جندب، والباقي مثله: وقال أبو عمر
  .بن جنادة بن حجر بن زياد السوائي، وال شك أن هذا غلط من الناسخمسرة : وقال ابن منده

  .وهو أبو جابر بن مسرة السوائي
: أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر، بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، أخربنا شعبة، عن مساك بن حرب، قال

إن بني يدي الساعة : " قول، وهو خيطبمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي: مسعت جابر بن مسرة، يقول
  " .فاحذروهم : " قال: ما قال؟ فقال: ، فقال كلمة مل أفهمها، فقلت أليب" كذابني 

  .أخرجه الثالثة

  .مسرة بن جندب

ب د ع، مسرة بن جندب بن هالل بن حريج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر بن خشني، وهو ذو الرأسني، ابن 
أبو عبد : فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان الفزاري، يكىن أبا سعيد، وقيل ألي بن عصم بن مشخ بن

  .الرمحن، وأبو عبد اهللا، وأبو سليمان
سكن البصرة، قدمت به أمه املدينة بعد موت أبيه فتزوجها رجل من األنصار، امسه مري بن سنان بن ثعلبة، وكان 

صلى اهللا عليه وسلم يعرض غلمان األنصار كل سنة، فمر به غالم  يف حجره إىل أن صار غالماً، وكان رسول اهللا



: لقد أجزت هذا وردتين، ولو صارعته لصرعته، قال: فأجازه يف البعث، وعرض عليه مسرة بعده، فرده، فقال مسرة
  .، فصرعه مسرة، فأجازه يف البعث، قيل أجازه يوم أحد، واهللا أعلم" فدونكه فصارعه " 

  .ليف األنصارهو ح: قال الواقدي
لقد كنت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غالماً، : روى عبد اهللا بن بريدة، عن مسرة بن جندب، أنه قال

فكنت أحفظ عنه، وما مينعين من القول إال أن ها هنا رجاالً هم أسن مين، ولقد صليت مع رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليها يف الصالة وسطهاعليه وسلم على امرأة ماتت يف نفاسها، فقام 

وغزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم غري غزوة، وسكن البصرة، وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إىل الكوفة، 
ويستخلفه على الكوفة إذا سار إىل البصرة، وكان يقوم يف كل واحدة منهما ستة أشهر، وكان شديد على 

شر قتلى حتت أدمي السماء، يكفرون املسلمني، ويسفكون : قولاخلوارج، وكان إذا أتى بواحد منهم قتله، وي
  .الدماء، فاحلرورية ومن قارهبم يف مذهبهم، يطعنون عليه، وينالون منه

  .يف رسالة مسرة إىل بنيه علم كثري: وكان ابن سريين واحلسن وفضالء أهل البصرة، يثنون عليه، قال ابن سريين
ي بن ربيعة، وعبد اهللا بن بريدة، واحلسن البصري، وابن سريين، وابن روى عنه الشعيب، وابن أيب ليلى، وعل

  .الشخري، وأبو العالء، وأبو الرجاء، وغريهم
حدثنا حممد : أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي، وغري واحد، بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن عيسى، قال

سكتتان حفظتهما من رسول اهللا : دة، عن احلسن، عن مسرة، قالبن املثىن، أخربنا عبد األعلى، عن سعيد، عن قتا
حفظنا سكتة، فكتبنا إىل أيب بن كعب باملدينة، فكتب : صلى اهللا عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن حصني، وقال

ءة مث إذا دخل يف صالته، وغذا فرغ من القرا: ما هاتان السكتتان؟ قال: فتلنا لقتادة: أيب أن حفظ مسرة، قال سعيد
  .وال الضالني: قال بعد ذلك، وإذا قال

سنة مثان ومخسني بالبصرة، وسقط يف قدر مملوءة ماًء حاراً، كان يتعاجل : وتويف مسرة سنة تسع ومخسني، وقيل
  .بالقعود عليه، من كزاز شديد أصابه، فسقط، فمات فيها

  .أخرجه الثالثة

  .مسرة بن حبيب

موي، والد عبد الرمحن بن مسرة، ذكر أبو بكر بن داسة أنه أسلم، وواله مسرة بن حبيب بن عبد مشس القرشي األ
  .عثمان بن عفان، قاله ابن الدباغ األندلسي، فيما استدركه على أيب عمر
  .والصواب أن ابنه هو الذي أسلم، وويل سجستان أيام عثمان، واهللا أعلم

  .مسرة بن ربيعة

العدوي، روى حرام بن عثمان، عن حممد وعبد اهللا ابين جابر، عن مسرة : ب د ع، مسرة بن ربيعة العدواين، وقيل
قولوا ليس ها هنا، فجلس : أبيهما أن مسرة بن ربيعة العدواين جاء يتقاضى أبا اليسر حقاً له، فقال أبو اليسر ألهله

عن : نا؟ قالأمل يقل أهلك ليس ها ه: مسرة يستريح، فظن أبو اليسر أنه قد ذهب، فأطلع رأسه، فرآه مسرة، فقال
فما مسعت رسول اهللا صلى اهللا : ألنه مل يكن حقك عندي فأقضيك، قال أبو اليسر: ومل؟ قال: أمري كان ذلك، قال



أشهد لسمعته من : ؟ قال مسرة" من أنظر معسراً أو فرج عنه أظله اهللا يف ظله يوم القيامة : " عليه وسلم يقول
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال أدري عدي قريش أو غريه، وذكر قصته مع أيب اليسر، وجعله عدوياً، وجعله ابن : ثة، وقال أبو عمرأخرجه الثال
  .منده، وأبو نعيم عدوانياً

  .مسرة بن عمرو السوائي

  .ب مسرة بن عمرو بن جندب بن حجري، والد جابر بن مسرة السوائي، تقدم يف مسرة بن جنادة
  .أخرجه أبو عمر

  .يمسرة بن عمرو العنرب

من ولد قرط بن عبد اهللا بن جناب العنربي، أجاز النيب صلى اهللا عليه وسلم شهادته . د ع، مسرة بن عمرو العنربي
  .لزبيب العنربي بإسالمه، وقد تقدمت القصة واستخلفه خالد بن الوليد على اليمامة، حني انصرف عنها

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .مسرة بن الفاتك

  .سربة، قاله ابن إسحاق: من أسد بن خزمية بن مدركة، ويقال. لفاتك األسديد ع، مسرة بن ا
أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن أيب حبة، بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا يعمر بن بشر، اخربنا 

: اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول : هشيم، عن داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد اهللا، عن مسرة بن الفاتك، قال
  .، ففعل ذلك مسرة، فأخذ من ملته ومشر من مئزره" نعم الرجل مسرة، لو أخذ من ملته، ومشر من مئزره " 

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .مسرة بن معاوية

 صلى اهللا س مسرة بن معاوية بن عمرو بن سلمة اجملر، خفيف الراء، ابن أيب كرب بن ربيعة الكندي، وفد إىل النيب
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً. عليه وسلم، فأسلم، ذكره ابن شاهني

  .مسرة بن معري

ب د ع، مسرة بن معري بن لوذان بن ربيعة بن عريج بن سعد بن مجح القرشي اجلمحي، أبو حمذورة املؤذن، غلبت 
أوس، : مسرة، وقيل: يف امسه، فقيل عليه كنيته، واشتهر هبا، ونذكره هناك أمت من هذا، إن شاء اهللا تعاىل، و اختلف

  .وقيل غري ذلك

  .روى عنه ابن عبد امللك، وابن حمرييز، وابن أيب ملكية، وعطاء، وعبد العزيز بن رفيع، وغريهم
أخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران الفقيه وغريه، قالوا بإسنادهم إىل حممد بن عيسى، حدثنا بشر بن معاذ، أخربنا 



أخربين أيب وجدي مجيعاً، عن أيب حمذورة أن رسول اهللا : لعزيز بن عبد امللك بن أيب حمذورة، قالإبراهيم بن عبد ا
  .صلى اهللا عليه وسلم أقعده، وألقى عليه األذان، حرفاً حرفاً

  .أعد علي، فوصف األذان بالترجيع: فقلت له: قال بشر. مثل أذاننا: قال إبراهيم
  .عنيوتويف أبو حمذورة مبكة، سنة تسع وسب

  .أخرجه الثالثة

  .مسعان بن خالد

  .د ع، مسعان بن خالد الكاليب، من بين قريط
يا مسعان، أميا أحب إليك، جتعل : " دعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم بالربكة، ومسح ناصيته ملا وفد عليه، وقال له

 بالسالفة اليسرى، وأن رسول اهللا بل يف الوبر، وأنه جعل له امليسم عالطني: ؟ قال" رزقك يف الوبر أو يف املدر 
  .صلى اهللا عليه وسلم تزوج أخت مسعان

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. حدث عنه أوالده

  .مسعان بن عمرو

له صحبة، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فبايعه على اإلسالم، وصدق إليه . د ع، مسعان بن عمرو بن حجر
  .روى حديثه ابنه خيار. يه وسلم ما بني الرسلني والدركاءماله، فأقطعه النيب صلى اهللا عل
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .وبعدها ياء، حتتها نقطتان، وآخره راء. بكسر اخلاء املعجمة: خيار بن مسعان

  .مسيحة

بابة، أبو ل: كان رجل من األنصار، يقال له: روى حديثه خالد بن جنيح، عن بكر بن شريح، قال. مسيحة، أو مسيحة
مسيحة، وكانت لسميحة خنلة، مطلة على دار أيب لبابة، فذكر احلديث، وفيه أن رسول اهللا : وكان له جار يقال له

، فأىب، فضمن " طب نفساً عن خنلتك أليب لبابة، أضمن لك هبا خنلة يف اجلنة : " صلى اهللا عليه وسلم قال لسميحة
و الدحداحة ألف خنلة مع دين كان له عليه، وأسلم النخلة إىل أيب له عشرة، فأىب، فضمن له مائة، فأىب، فأعطاه أب

  .لبابة
  .ذكره األشريي

  .مسرية بن احلصني

  .مسرية بن احلصني بن احلارث بن أيب خزمية بن ثعلبة بن طريف اخلزرجي الساعدي
  .شهد أحداً، وكان من عمال عمر، وله منه قرب، ومات يف خالفته

  .قاله العدوي وابن ماكوال



  .ري بن زهريمس

  .تقدم ذكره مع أخيه سلمة بن زهري. د ع، مسري بن زهري
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .مسري، أبو سليمان

  .كنا نسمع احلديث على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: د ع، مسري أبو سليمان، قال
  .رواه حريز بن عثمان، عن سليمان بن مسري، عن أبيه

  .بو نعيمأخرجه ابن منده، وأ

  .مسيط

د ع، مسيط البجلي، جمهول، روى حديثه زيد بن احلباب، عن موسى بن عبيدة الربذي، عن حممد بن أيب منصور، 
من رابط يوماً يف سبيل اهللا كان كعدل : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن مسيط البجلي، قال

  " .شهر صيامه وقيامه 
  .مأخرجه ابن منده، وأبو نعي

  .مسيفع بن ناكور

  .مسيفع بن ناكور بن عمرو بن يعفر بن زيد، وهو ذو الكالع احلمريي، تقدم ذكره يف ذي الكالع

  باب السني والنون

  .سنان بن تيم

سنان بن وبرة غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : جليف بين عوف بن اخلزرج، وقيل. ب سنان بن تيم اجلهين
  .يا منصور، أمت أمت: ين املصطلق، وكان شعارهم يومئذوسلم املريسيع، وهي غزوة ب

  " .لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل : " إنه الذي مسع عبد اهللا بن أيب يقول: يقال
إن الذي مسعه زيد بن أرقم، وهو الصحيح، وإمنا سنان هذا هو الذي نازع جهجاه الغفاري يومئذ، وكان : وقيل

يا : يا لألنصار، وصرخ جهجاه: لعمر بن اخلطاب، كان أجرياً له، فاقتتال، فصرخ اجلهين جهجاه يقود فرساً
  .للمهاجرين، فغضب عبد اهللا بن أيب، وقال ذلك

  .أخرجه ها هنا أبو عمر وحده

  .سنان بن ثعلبة



  .شهد أحداً. ب سنان بن ثعلبة بن عامر بن جمدعة بن جشم بن حارثة األنصاري
  .اًأخرجه أبو عمر خمتصر

  .سنان بن روح

  .مذكور فيمن نزل محص من الصحابة. ب سنان بن روح
أخرجه أبو . وقد ذكرناه يف سيار: وأظنه سيار بن روح، قال: وذكره الدارقطين، يعين سناناً، قال: قال ابن ماكوال

  .عمر

  .سنان بن سلمة

  .بتر، وأبو يسرأبو ح: يكىن أبا عبد الرمحن، وقيل.ب د ع، سنان بن سلمة بن احملبق اهلذيل

ولدت يوم حرب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسماين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى عنه أنه قال
لسنان أقاتل به يف سبيل اهللا أحب إيل منه، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه : إنه ملا ولد قال أبوه سلمة: سناناً، وقيل
  .وسلم سناناً

  .ولد سنان يوم الفتح، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سناناً، وكان شجاعاً بطالً: ريوقال أبو أمحد العسك
انظروا رجالً يصلح لثغر اهلند، فوجهه، فاستعمل : ملا قتل عبد اهللا بن سوار كتب معاوية إىل زياد: قال أبو اليقظان

  .زياد، سنان بن سلمة
  .على غزو اهلند، وذلك سنة مخسني وىل زياد، سنان بن سلمة: وقال خليفة بن خياط

  .روى عنه سلم بن جنادة، ومعاذ بن سعوة، وحبيب أبو عبد الصمد
يا رسول اهللا، إين تصدقت على أمي بصدقة، وإهنا : ومن حديثه أن رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  " .رد اهللا عليك مالك، وقبل صدقتك : " هلكت، فكيف أصنع؟ فقال
  .نان بن سلمة آخر أيام احلجاجوتويف س

  .أخرجه الثالثة

  .سنان بن أيب سنان

  .ب د ع، سنان بن أيب سنان بن حمصن األسدي، أسد بن خزمية، وهو ابن أخي عكاشة بن حمصن
أبو سنان : شهد بدراً، قال ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً، من بين أسد بن خزمية، من حلفاء بين عبد مشس

  .ابنه سنان بن أيب سنانأخو عكاشة، و
وشهد أيضاً سائر املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وسنان هذا أول من بايع بيعة الرضوان حتت 

  .بل أبوه سنان، وهو األشهر: الشجرة، يف قول الواقدي، وقال غريه
  .أخرجه الثالثة. وتويف سنان سنة اثنتني وثالثني

  .سنان بن سنة



روى عنه حرملة بن عمرو، وحكيم بن أيب حرة، وحيىي بن هند، ومعاذ . حجازي. ة األسلميب د ع، سنان بن سن
  .إنه عم حرملة بن عمرو األسلمي، والد عبد الرمحن ابن حرملة: بن سعوة، يقال

حدثين أيب، أخربنا هارون بن معروف، قال عبد : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحد، قال
أخربين حممد بن عبيد اهللا بن أيب حرة، عن عمه حكيم : ومسعته أنا من هارون، أخربنا عبد العزيز بن حممد، قال: هللا

إن الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن أيب حرة، عن سنان بن سنة، قال
  " .الصابر 

  .أخرجه الثالثة
  .والنون بالسني املهملة: سنة

  .سنان بن شفعلة

حدثنا رسول اهللا : روى عباد بن راشد اليمامي، عن سنان بن شفعلة األوسي، قال. س سنان بن شفعلة األوسي
أن اهللا عز وجل ملا زوج فاطمة علياً، عليهما السالم، أمر رضوان : " صلى اهللا عليه وسلم، عن جربيل عليه السالم

دد حميب آل بيت حممد، فإذا كان يوم القيامة، أهبط اهللا تعاىل مالئكة بتلك فأمر شجرة طوىب، فحملت رقاقاً بع
  " .الرقاق، فتعطي كل رجل من حميب آل حممد رقاً فيه براءة من النار 

: هو حديث منكر، وذكره ابن شفعلة بالفاء، والذي عندنا من كتاب األمري ابن ماكوال: أخرجه أبو موسى، وقال
  .أعلممشعلة، بامليم، واهللا 

  .سنان بن صيفي

ب س، سنان بن صيفي بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري 
اخلزرجي السلمي شهد العقبة، وهو أحد السبعني الذين بايعوا النيب صلى اهللا عليه وسلم عندها، وشهد بدراً 

  .وأحداً
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  .سنان الضمري

أخرجه أبو . استخلفه أبو بكر الصديق، رضي اهللا عنه، حني خرج من املدينة لقتال أهل الردة. سنان الضمريب 
  .عمر خمتصراً

  .سنان بن ظهري

دع داعي : أهديت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ناقة، فقال: له صحبة، قال. ب د ع، سنان بن ظهري األسدي
  .ان، عن أبيه، عن سنانرواه اخلرييب، عن عقبة بن جود. اللنب

  .أخرجه الثالثة



  .سنان بن عبد اهللا اجلهين

  .له صحبة. ب د ع، سنان بن عبد اهللا اجلهين
أمرت امرأة سنان بن عبد اهللا أن تسأل : روى أبو التياح الضبعي، عن موسى بن سلمة اهلذيل، عن ابن عباس، قال

لو كان على أمك " أجيزئ عن أمها أن حتج عنها؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أمها ماتت، ومل حتج، 
؟ رواه حممد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس، عن سنان بن عبد اهللا " دين، فقضيته، أمل يكن جيزئ عنها 

  .سفيان بن عبد اهللا: فقال: ورواه أبو خالد األمحر، عن حممد بن كريب، عن كريب، فوهم فيه. اجلهين
  .أخرجه الثالثة

  .بن عبد اهللا بن قشريسنان 

  .سنان بن عبد اهللا بن قشري بن خزمية، والد سلمة بن األكوع األسلمي

أسلم سنان بن عبد اهللا بن قشري بن خزمية بن مالك بن سالمان بن أسلم بن أفصى األسلمي قدمياً، : قال الطربي
  .وصحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، هو وابناه سلمة، وعامر

  .تدركاً على ابن عبد الربأخرجه األشريي مس

  .سنان بن عرقة

  .د ع، سنان بن عرقة
روى عطية بن قيس، عن بسر بن عبيد اهللا، عن سنان وكانت له صحبة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال يف 

  ." ليس لواحد منهما حمرم، ييممان بالصعيد، وال يغسالن : " الرجل ميوت مع النساء، ويف املرأة متوت مع الرجال
  .عرقة هل هو بالغني املعجمة، أو املهملة، واهللا أعلم. أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وال أدري. هكذا رواه

  .سنان بن عمرو

ب س، سنان بن عمرو بن طلق، هو من بين سالمان بن سعد بن هذمي، من قناعة، يكىن أبا املقنع، وكانت له سابقة 
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى. م أحداً، وغريمها من املشاهدوشرف، وشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  .سنان بن مقرن

  .ب د ع، سنان بن مقرن، أخو النعمان بن مقرن، له ذكر يف املغازي، وله صحبة
  .أخرجه الثالثة خمتصراً

  .سنان بن وبر



  .وبرة: ويقال. د ع، سنان بن وبر اجلهين
مشقي، إجازة، أخربنا أبو القاسم احلسني بن احلسن األسدي، أخربنا أخربنا أبو حممد القاسم بن علي بن احلسن الد

علي بن حممد السلمي، أخربنا حممد وأمحد ابنا أيب حممد بن أيب نصر، أخربنا أبو سليمان الربعي، أخربنا أيب، أخربنا 
ربنا حممد بن احلسن، أبو حممد الصاغاين، أخربنا أبو عبد اهللا حيىي بن حممد بن السكن، أخربنا حممد بن جهضم، أخ

مسعت سنان بن وبر اجلهين، : عن خارجة بن احلارث بن رافع، صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن أبيه، قال
  .يا منصور، أمت أمت: كنا مع رسول اهللا يف املريسيع غزوة بين املصطلق فكان شعارهم: قال

  .سنان بن تيم، وقد ذكرناه: يف أخرجه ابن منده وأبو نعيم يف هذه الترمجة، وأخرجه أبو عمر

  .سنان أبو هند احلجام

حجم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد ذكرناه يف سامل ونذكره يف الكىن، . سامل. د ع سنان أبو هندب احلجام، وقيل
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. إن شاء اهللا تعاىل

  .سنان اإلراشي

اق، عن أبيه، عن سنان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أليب روى يونس بن أيب إسح. غري منسوب. د ع، سنان
  " .تتق وتوق : " بكر الصديق رضي اهللا عنه
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سنرب اإلراشي

عقلت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتاه عمرو بن حسان، : روى مالك بن عمرو البلوي، قال. س سنرب اإلراشي
سنرب، حليف له، فبايعه على اإلسالم، وقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه : جل من إراشة، يقال لهبوادي القرى، معه ر

ما تركت يا رسول اهللا ورائي أحداً إال بايعته وآمن بك، : إين راجع إىل قومي فمبايعهم، مث رجع إليه، فقال: وسلم
يا رسول اهللا، أقطع : ال عمرو بن حسان، ق" ارفق هبا : " قال. غري عجوز من كلب، إحدى بين اجلون، وهي أمي

  .الدومتني، الكرب وذات أفداك، ففعل، وكتبها له يف عرجون: ؟ قال" ما أقطع له : " حلليفي، فإنه مسكني، قال
  .أخرجه أبو موسى

  .فتح السني، وسكون النون، وفتح الباء املوحدة،وآخره راء: سنرب

  .سندر أبو األسود

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ن هليعة، عن يزيد، عن أيب اخلري، عن سندر، قالروى اب. س سندر، أبو األسود
يا أبا األسود، ومسعته يذكر : ، قلت" أسلم ساملها اهللا، وغفار غفر اهللا هلا، وجتيب أجابوا اهللا، عز وجل : " وسلم

  .أخرجه أبو موسى. نعم: أحدث الناس به عنك؟ قال: قلت. نعم: جتيبا؟ قال

  .و عبد اهللاسندر أب



روى حديثه ربيعة بن لقيط، عن عبد اهللا بن سندر، . له صحبة. ب د ع، سندر أبو عبد اهللا، موىل زنباع اجلذامي
سندر، فوجده : كان لزنباع اجلذامي عبد، ويقال له: وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال. عن أبيه

من مثل : " اهللا عليه وسلم فأخربه، فأرسل إىل زنباع يقول يقبل جارية له، فخصاه وجدعه، فأتى سندر النيب صلى
: " أوص يب يا رسول اهللا، قال: ، وأعتق سندراً، فقال له سندر" به أو أحرق بالنار فهو حر، وهو موىل اهللا ورسوله 

وصية  احفظ يف: ، فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى سندر إىل أيب بكر، فقال" أوصي بك كل مسلم 
إن شئت أن تقيم عندي أجريت عليك، : رسول اهللا، فعاله أبو بكر حىت تويف، مث أتى بعده إىل عمر، فقال له عمر

وإال فانظر أي املواضع أحب إليك، فأكتب لك؟ فاختار مصر، فكتب إىل عمرو بن العاص حيفظ فيه وصية رسول 
  .ا ما تسندر قبضت يف مال اهللا تعاىلاهللا، فلما قدم على عمرو أقطعه أرضاً واسعة وداراً، فلم

قد ذكر أبو موسى سندر أبا األسود قبل هذا، وقد رأى ابن منده أخرج هذه الترمجة، فال شك أنه ظنهما : قلت
أسلم ساملها : اثنني، ويغلب على ظين أهنما واحد، ودليله أهنما من أهل مصر، ورأيت بعض العلماء قد ذكر حديث

  .مي يف هذه الترمجة، وال شك ظنهما واحداً، واهللا أعلماهللا، وحديث سندر اجلذا

  .سنني أبو مجيلة

  .السلمي: ب د ع، سنني أبو مجيلة الضمري، وقيل
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن سرايا بن علي الفقيه، وغري واحد، قالوا بإسنادهم إىل حممد بن إمساعيل 

وزعم أنه : نا هشام، أخربنا معمر، عن الزهري، عن أيب مجيلة، قالحدثنا إبراهيم بن موسى، أخرب: البخاري، قال
أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان معه عام الفتح، وأنه التقط منبوذاً، فأتى عمر فسأل عنه، فأثين عليه خري 

  .فأنفق عليه من بيت املال، وجعل والءه له
  .تصغري سن: سنني. أخرجه الثالثة

  .سنني بن واقد

  .صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، ال يعرف له حديث مسند. سنني بن واقد األنصاري الظفريد ع، 
رأيت ابن عباس، وعبد اهللا بن جعفر، وسنني بن واقد، : روى يزيد بن أيب خالد، عن عثمان بن عبد امللك، قال

  .صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ذكره بعض املتأخرين، يعين ابن منده، وزعم أن له صحبة، ومل يسند : مأخرجه ابن منده، وأبو نعيم، وقال أبو نعي

  .عنه

  باب السني واهلاء

  .سهل األنصاري

  .س سهل األنصاري وهو ابن أخي سعد بن عبادة الساعدي
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : روى عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه، عن أيب سلمة، عن أيب أسيد الساعدي، قال



خري دور األنصار دار بين النجار، مث دار بين عبد األشهل، مث دار بين احلارث بن اخلزرج، مث : " وسلم، يقولعليه 
خلفنا فكنا آخر : ، فبلغ ذلك سعد بن عبادة، فوجد يف نفسه، فقال" دار بين ساعدة، ويف كل دور األنصار خري 

تذهب ترد على رسول اهللا : لم، فقال له ابن أخيه سهلاألربعة، اسرجوا يل محاري آيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  !.صلى اهللا عليه وسلم قوله
  .افرده ابن شاهني: أخرجه أبو موسى، وقال

  .سهل أبو إياس

  .روى عنه ابنه، ذكره البخاري يف الصحابة. د ع، سهل أبو إياس األنصاري
إياس بن سهل األنصاري، من بين ساعدة،  روى حممد بن إبراهيم بن أيب محيد، عن أيب حازم، أنه جلس إىل جنب

ألن أصلي الصبح مث أجلس يف مسجد : " أال أحدثك عن أيب، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: فقال يل
أذكر اهللا، من حني أصلي حىت تطلع الشمس أحب إيل من شد على جياد اخليل يف سبيل اهللا، من حني أصلي حىت 

  " .تطلع الشمس 
أخرجه ابن منده، . ابن أيب محيد، عن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثلهورواه 

  .وأبو نعيم

  .سهل ابن بيضاء

ب د ع، سهل ابن بيضاء، وهي أمه، واسم أبيه وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن هالل بن مالك بن 
ضر بن كنانة القرشي الفهري، واسم أمه البيضاء دعد بنت اجلحدم بن أمية ضبة بن احلارث بن فهر بن مالك بن الن

  .بن ضبة بن احلارث بن فهر، وهو أخو سهيل وصفوان، ابين بيضاء، يعرفون بأمهم، قاله أبو عمر
  .أمية بن احلارث: ونسبه أبو نعيم حنوه، إال أنه مل جيعل يف نسب أمه ضبة، إمنا قال

مبكة، وهو الذي مشى إىل النفر الذين قاموا يف نقض الصحيفة، اليت كتبها مشركو  وكان سهل ممن أظهر إسالمه
هشام بن عمرو بن ربيعة، واملطعم بن عدي بن نوفل، وزمعة : وهم. مكة على بين هاشم، حىت نقضوها وأنكروها

  .بن املغرية املخزومي بن األسود بن املطلب بن أسد، وأبو البختري بن هشام بن احلارث بن أسد، وزهري بن أيب أمية
كان موضع املسجد لغالمني يتيمني، سهل وسهيل، وكان يف حجر : وتويف ابن منده بإسناده عن ابن إسحاق، قال

  .أسعد بن زرارة
  .أخرجه الثالثة

دعد بنت اجلحدم بن أمية بن ضبة بن احلارث بن فهر، ومل يوافقه غريه، : أخرج أبو عمر نسب البيضاء، فقال: قلت
دعد بنت جحدم بن عمرو بن : هي من ولد عائش بن الظرب بن احلارث، ونسبها أبو أمحد العسكري، فقال وإمنا

عائش بن ظرب بن احلارث بن فهر، وأبوه من ولد ضبة بن احلارث، قال ذلك موسى بن عقبة، وابن الكليب، وابن 
  .حبيب، وغريهم

ه، وأثبته يف أخيه سهيل ابن بيضاء بالعكس، فجعل وال شك أنه اختلط عليه النسب، فأثبته ها هنا، كما ذكرنا
البيضاء من ولد أمية بن ضبة، وجعل سهيالً من ولد الظرب، فلو عكس ألصاب، فهذا يدل على أنه اختلط عليه 



  .ومل يتحققه
، وأما ابن منده فإنه ذكر مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذه الترمجة، وأن أرضه كانت لغالمني يتيمني
سهل وسهيل، فظن أن ابين بيضاء مها الغالمان اليتيمان اللذان كان هلما موضع املسجد، وإمنا كانا من األنصار، 
ونذكرمها يف موضعهما إن شاء اهللا تعاىل، وأما ابنا بيضاء فمن بين فهر، كما ذكرناه، وإمنا دخل الوهم على ابن 

  .لم الصوابمنده حيث مل ينسبه إىل أب وال قبيلة، فلو نسبه لع

  .سهل بن حارثة

قد تقدم نسبه عند أبيه حارثة بن سهل، حديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . ب د ع، سهل بن حارثة األنصاري
اتركوها : " أن ناساً شكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنم سكنوا داراً، وهم ذوو عدد، فقلوا وفنوا، فقال

  .ال تصح صحبته، وعداده يف التابعني: وقد تقدم ذكره، وقال ابن منده امسه سلمة،: ، وقيل:ذميمة
  .أخرجه الثالثة

إن العدوي ذكر حارثة بن سهل بن حارثة بن قيس بن عامر بن مالك بن لوذان، : قد قال أبو علي الغساين: قلت
  .ن حارثة شهد أحداً أيضاًوابنه سهل ب: أمجع أهل املغازي، وابن القداح، على أنه شهد أحداً، وقال ابن القداح

وحارثة بن سهل بن عامر بن لوذان، وابنه سهل، شهدا مجيعاً أحداً، : قال األمري أبو نصر يف حارثة، باحلاء املهملة
  .واملشاهد بعدها، ولسهل عقب باملدينة، وبغداد

االتفاق على أنه شهد وقول ابن منده، إنه ذكر ابن أيب عاصم يف الصحابة، وال يصح، وعداده يف التابعني، مع 
  .أحداً، غريب جداً، واهللا أعلم

  .سهل بن احلارث

  .شهد أحداً، وال عقب له. سهل بن احلارث بن عمرو بن عبد رزاح
  .ذكره ابن الدباغ عن العدوي

  .سهل بن أيب حثمة

ة بن عامر بن عامر بن ساعد: عبد اهللا، وعبيد اهللا، وقيل: اختلف يف اسم أبيه، فقيل. ب د ع، سهل بن أيب حثمة
  .عدي بن جمدعة بن حارثة بن احلارث بن عمرو، وهو النبيت، بن مالك ابن األوس األنصاري األوسي

  .قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو ابن مثاين سنني، ولكنه حفظ عنه: ولد سنة ثالث من اهلجرة، قال الواقدي
كان ممن بايع حنت الشجرة، وكان دليل النيب صلى اهللا  :وذكر ابن أيب حامت الرازي أنه مسع رجالً من ولده، يقول

وأمه أم الربيع بنت سامل بن عبدي بن . وقول الواقدي أصح. عليه وسلم إىل أحد، وشهد ما بعدها من املشاهد
  .جمدعة

تويف أول أيام معاوية، روى عنه نافع بن جبري، وعبد الرمحن بن مسعود، وبشري بن يسار، وصاحل بن خوات بن 
  .وحديثه يف صالة اخلوف صحيح مشهور. ريجب

حدثنا حممد بن بشار، : أخربنا إمساعيل بن علي بن عبيد اهللا، وغريه، بإسنادهم إىل حممد بن عيسى السلمي، قال



أخربنا حيىي القطان، أخربنا حيىي بن سعيد األنصاري، عن القاسم بن حممد، عن صاحل بن خوات بن جبري، عن سهل 
يقوم اإلمام مستقبل القبلة، وتقوم طائفة منهم معه، وطائفة قبل العدو، : قال يف صالة اخلوف، قالبن أيب حثمة أنه 

  .وجوههم إىل العدو، فريكع هبم ركعة، وذكر احلديث
  .أخرجه الثالثة

  .سهل ابن احلنظلية األنصاري

ألنصاري األوسي، من وهو سهل بن الربيع بن عمرو بن عدي بن زيد، ا. ب د ع، سهل ابن احلنظلية األنصاري
  .أم جده: بين حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس األنصاري األوسي، واحلنظلية أمه، وقيل

وكان ممن بايع حتت الشجرة، وكان فاضالً، معتزالً عن الناس، كثري الصالة والذكر، كان ال يزال يصلي مهما هو 
  .من تسبيح وهتليل، حىت يأيت أهله باملسجد، فإذا انصرف ال يزال ذاكراً

ألن يكون يل سقط يف اإلسالم أحب إىل : وسكن دمشق، ومات هبا أول خالفة معاوية، وال عقب له، وكان يقول
  .وله أخ امسه عقبة له صحبة. مما طلعت عليه الشمس

أيب الدرداء، وحنن عنده، كان أيب جليساً أليب الدرداء، فمر سهل ابن احلنظلية ب: روى قيس بن بشر الثعليب، قال
املنفق على : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: كلمةً تنفعنا وال تضرك، فقال: فسلم عليه، فقال أبو الدرداء

  " .اخليل يف سبيل اهللا كالباسط يديه بالصدقة، ال يقبضها 
أبو احلسني بن النقور، أخربنا املخلص، أخربنا أبو حممد بن أيب القاسم إجازة، أخربنا ابن السمرقندي كتابة، أخربنا 

: أخربنا عبد اهللا بن حممد، عن أبيه، عن عبادة بن حممد بن عبادة بن الصامت، عن رجل كان يف حرس معاوية، قال
ماذا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه : عرضت على معاوية خيل، فقال لرجل من األنصار، يقال له ابن احلنظلية

اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يل؟ قالوسلم يقول يف اخل
  " .القيامة، وصاحبها معان عليها، واملنفق عليها كالباسط يده بالصدقة، ال يقبضها 

  .أخرجه الثالثة

  .سهل ابن احلنظلية العبشمي

روى معتمر . هذا غري األول، وقيل، سهيل: ية، قال البخاريروى عنه أبو العال. د ع، سهل ابن احلنظلية العبشمي
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن سليمان، عن أبيه، عن قتادة، عن أيب العالية، عن سهل بن احلنظلية، قال

  " .قوموا مغفوراً لكم، فقد بدلت سيئاتكم حسنات : ال جيتمع قوم على ذكر اهللا عز وجل إال قيل هلم" 
  .جه ابن منده، وأبو نعيمأخر

  .سهل بن حنيف

  .ب د ع، سهل بن حنيف
ابن : ب د ع، سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن جمدعة بن احلارث بن عمرو بن خناس، ويقال

  .حنش بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، قاله أبو عمر، وأبو نعيم: خنساء، وقيل



  .ثعلبة بن احلارث بن جمدعة، قدم احلارث: ه قالوقال الكليب كذلك، إال أن
  .أبا عبد اهللا، وأبا الوليد، وأبا ثابت: أبا سعيد، وقيل: وهو أنصاري أوسي، يكىن أبا سعد، وقيل

شهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وثبت يوم أحد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .كان بايعه يومئذ على املوت، وكان يرمي بالنبل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمملا اهنزم الناس، و

أخربنا عمر بن حممد بن املعتمر، أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن حممد احلريري أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر 
اعيل بن موسى احلاسب، أخربنا الربمكي، أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن خلف بن خبيت الدقاق، أخربنا إمس

جبارة بن مغلس، حدثين عبد الرمحن بن سليمان الغسيل، أخربنا مسلمة بن خالد عن أيب دجانة الساعدي، عن أيب 
أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة، فمر بنهر فاغتسل فيه، 

ما رأيت كاليوم وال جلد خمباة، وتعجب من خلقته، : به رجل من األنصار، فقالوكان رجالً حسن اجلسم، فمر 
فلبط به، فصرع، فحمل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حمموماً، فسأله، فأخربه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  " .ن العني حق ما مينع أحدكم إذا رأى من أخيه ما يعجبه يف نفسه، أو يف ماله، فليربك عليه، فإ: " وسلم
مث إن سهل بن حنيف صحب علي بن أيب طالب، حني بويع له، فلما سار علي من املدينة إىل البصرة استخلفه على 

  .املدينة، وشهد معه صفني، وواله بالد فارس، فأخرجه أهلها، فاستعمل زياد ابن أبيه، فصاحلوه، وأدوا اخلراج
  .إنه بدري: ليه علي، وكرب عليه ستاً، وقالومات سهل بالكوفة سنة مثان وثالثني، وصلى ع

أخرجه . أبو أمامة، وعبد امللك، وعبيد بن السباق، وأبو وائل، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وغريهم: روى عنه ابناه
  .الثالثة

  .سهل بن رافع بن خديج

، صاحب ب سهل بن رافع بن خديج بن مالك بن غنم بن سري بن سلمة بن أنيف البلوي، حليف األنصار
الذين يلمزون : " صاحب الصاعني، الذي ملزه املنافقون ملا تصدق بالصاعني، فأنزل اهللا تعاىل: الصاع، وقيل

  .، اآلية٧٩التوبة " : املطوعني من املؤمنني يف الصدقات 
ء، بضم السني، وفتح الرا: ال ادري إن كان سهل بن رافع بن أيب عمرو أم ال؟ سري: أخرجه أبو عمر كذا، وقال

  .وتشديد الياء

  .سهل بن رافع بن أيب عمرو

  .ب د ع، سهل بن رافع بن أيب عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم البلوي
شهد أحداً، وتويف يف خالفة عمر، وهو الذي ملزه املنافقون، روت عنه ابنته عمرية أنه خرج بزكاته من متر، وبابنته 

تدعو : قال" وما هي : " يا رسول اهللا، إن يل إليك حاجةً، قال: قال عمرية إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فصبه، مث
فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده علي، وأقسم بربه لكأن برد يد : اهللا يل وهلا، فليس يل ولد غريها، قالت

  .رسول اهللا على كبدي
  .هكذا. أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

بن أيب عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، له أخ يسمى  سهل بن رافع: وأما أبو عمر فإنه قال
سهيالً، ومها اليتيمان اللذان كان هلما املربد الذي بىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه املسجد، كانا يتيمني يف 



  .حجر أيب أمامة أسعد بن زرارة مل يشهد بدراً وشهدها أخوه سهيل
ده وال أبو نعيم أيضاً أنه صاحب املربد الذي بىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه مسجده، مل يذكر ابن من: قلت

أما ابن منده فألنه جعل صاحيب املربد سهالً وسهيالً ابين بيضاء، وأما أبو نعيم فألنه ذكر أن صاحيب املربد سهل 
، وأما أبو عمر فجعل هذا واخاه صاحيب وسهيل ابنا عمر األنصاريان، ونذكره بعد الترمجة، ووافقه ابن إسحاق

هشام بن الكليب، وابن حبيب، ومن العجب أن أبا نعيم ذكر سهيل بن رافع : املربد، ووافقه غريه من العلماء، منهم
هو أخو سهل صاحب املربد، ومل يذكر يف هذا أنه صاحب املربد، وجعل : بن أيب عمرو األنصاري النجاري، وقال

  .خاه أنصارياً، من بين مالك بن النجار، وهذا تناقض ظاهر، واهللا أعلمهذا بلوياً، وجعل أ

  .سهل بن الربيع

  .ب سهل بن الربيع بن عمرو بن عدي بن جشم بن حارثة األنصاري احلارثي، شهد أحداً
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .سهل بن رومي

  .ذكره الواقدي. اًقتل يوم أحد شهيد. ب سهل بن رومي بن وقش بن زغبة األنصاري األشهلي
  .أخرجه أبو عمر

  .سهل بن سعد

ب د ع، سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن اخلزرج بن ساعد بن كعب بن اخلزرج 
سهل بن سعد بن سعد بن مالك بن خالد، وهذا يؤيد قول أيب عمر : وقال العدوي يف نسبه. األنصاري الساعدي
  .أبو حيىي: أبا العباس، وقيل: عم سهل بن سعد، يكىن سهل: ه قال فيهيف ثعلبة بن سعد، فإن

وشهد قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املتالعنني، وأنه فرق بينهما، وكان امسه حزناً فسماه رسول اهللا 
وذكر أنه كان رأى سهل بن سعد النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومسع منه، : صلى اهللا عليه وسلم سهالً، قال الزهري

  .له يوم تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم مخس عشرة سنةً
وعاش سهل وطال عمره، حىت أدرك احلجاج بن يوسف، وامتحن معه، أرسل احلجاج سنة أربع وسبعني إىل سهل 

ر به كذبت، مث أم: قد فعلته، قال: ما منعك من نصر أمري املؤمنني عثمان؟ قال: بن سعد، رضي اهللا عنه، وقال له
فختم يف عنقه، وختم أيضاً يف عنق أنس بن مالك رضي اهللا عنه، حىت ورد عليه كتاب عبد امللك بن مروان فيه، 

  .وختم يف يد جابر بن عبد اهللا، يريد إذالهلم بذلك، وأن جيتنبهم الناس، وال يسمعوا منهم
  .اس بن سهل، وغريهموروى عن سهل أبو هريرة وسعيد بن املسيب، والزهري، وأبو حازم، وابنه عب

أخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران، وغري واحد، قالوا، بإسنادهم، عن أيب عيسى الترمذي، أخربنا قتيبة، حدثنا 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: العطاف بن خالد املخزومي، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، قال

  " .ما فيها، وموضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها غدوة يف سبيل اهللا خري من الدنيا و" 



تويف سنة إحدى وتسعني، وقد بلغ مائة سنة، : وتويف سهل سنة مثان ومثانني، وهو ابن ست وتسعني سنة، وقيل
  .إنه آخر من بقي من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة: ويقال

. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: و مت مل تسمعوا من أحد يقولل: مسعت سهل بن سعد، يقول: قال أبو حازم
  .أخرجه الثالثة. وكان يصفر حليته

  .سهل بن أيب سهل

  .خمرج حديثه عن أهل مصر. ب سهل بن أيب سهل
أخرجه " . هتادوا فإهنا تذهب األضغان : " روى حديثه سعيد بن أيب هالل، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .و عمرأب

  .سهل بن صخر

سهيل، يعد يف أهل املدينة، وسكن البصرة، وهو سهل ابن صخر بن واقد : وقيل. ب د ع، سهل بن صخر الليثي
بن عصمة بن أيب عوف بن وهب بن عبد مناة بن شجع بن عامر بن ليث ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة، جيتمع، 

  .وهو وأبو واقد الليثي يف عبد مناة بن شجع
قال رسول اهللا : يوسف بن خالد السميت، عن أبيه عن جده، عن سهل بن صخر، وكانت له صحبة، قالروى 

  " .إذا ملك أحدكم مثن عبد فليشتر به عبداً، فإن اجلدود يف نواصي الرجال : " صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  .سهل بن أيب صعصعة

  .واحلارث، شهد أحداًسهل بن أيب صعصعة، أخو قيس، وأيب كالب، وجابر، 
  .قال ابن الدباغ مستدركاً على أيب عمر، عن العدوي

  .سهل موىل بين ظفر

  .شهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم أحداً. ب س، سهل موىل بين ظفر
  .قال ابن شاهني، أخرجه أبو عمر، وأبو موسى خمتصراً

  .سهل بن عامر

  .نعيم قاله ابن منده، وأبو. ب د ع، سهل بن عامر بن سعد
سهل بن عامر بن عمرو بن ثقيف األنصاري النجاري، استشهد يوم بئر معونة مع عمه سهل بن : وقال أبو عمر

  .أخرجه الثالثة. عمرو



  .سهل بن عتيك بن النعمان

سهيل بن عتيك بن النعمان بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول بن مالك بن النجار : ب د ع، سهل، وقيل
  .قاله أبو نعيم. عبيد: ، وصحفه ابن منده فقالاألنصاري اخلزرجي

سهل ابن عتيك، وقال : قال مجهور أهل السري: شهد العقبة وبدراً قاله ابن إسحاق، وابن شهاب، وقال أبو عمر
  .هو خطأ عندهم، يعين عبيداً: عبيد، قال الطربي: أبو معشر

  .أخرجه الثالثة

  .سهل بن عتيك

  .العقبة الثانية، تويف على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهد. د ع، سهل بن عتيك األنصاري
روى عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، عن ابن عباس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أيت جبنازة سهل بن عتيك، 

  .كرب عليه أربعاً، وقرأ بفاحتة الكتاب
وهو الذي تقدم : بعض املتأخرين، يعين ابن منده، وقالكذا رواه : أخرجه ابن منده، وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  .ذكره

  .سهل بن عدي بن مالك

  .ع س، سهل بن عدي األنصاري، شهد بدراً، قاله أبو نعيم خمتصراً
سهل بن عدي بن مالك بن حرام بن خديج بن معاوية بن عوف بن اخلزرج، أخو ثابت، : وأخرجه أبو موسى، فقال

  .تقدم ذكره يف ترمجة أخيه ثابتوعبد الرمحن، شهد أحداً، 

  .سهل بن عدي بن زيد

ب سهل بن عدي بن زيد بن عامر بن عمرو بن جشم، وعمرو بن جشم أخو عبد األشهل بن جشم بن احلارث بن 
  .قتل يوم أحد شهيداً. اخلزرج

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .سهل بن عدي التميمي

  .س سهل بن عدي التميمي
سهل بن عدي، من : تسمية من استشهد يوم اليمامة من األنصار، مث من بين عبد األشهل روى عروة بن الزبري، يف

حليف األنصار، وميكن أن يكون الرجل من متيم حليفاً لألنصار، : بين متيم، حليف هلم، كذا ذكره الطرباين، وقال
  .شهد بدراً، واستشهد يوم اليمامة، واهللا أعلم

  .سهل بن عمرو األنصاري



بن عمرو األنصاري النجاري، أخو سهيل، ومها صاحبا املربد، الذي بىن فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه ع س، سهل 
  .وسلم مسجده، وكانا يف حجر أسعد بن زرارة، تويف يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عليه وسلم على باب بركت ناقة رسول اهللا صلى اهللا : وروى أبو نعيم، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال
  .مسجده، وهو يومئذ مربد لغالمني يتيمني، من بين مالك بن النجار، ومها سهل وسهيل ابنا عمرو

  .وذكر أبو عمر أن املربد كان لسهل وسهيل لبين رافع
مر فقد أخرجه كذا أبو نعيم، وأبو موسى، وإمنا مل خيرجه ابن منده، ألنه ظن أن صاحيب املربد ابنا بيضاء، وأما أبو ع

  .ذكر سهل بن رافع، وقد تقدم الكالم عليه فيه

  .سهل بن عمرو القرشي

ب س، سهل بن عمرو بن عبد مشس القرشي العامري، من بين عامر بن لؤي، وهو أخو سهيل بن عمرو، تقدم 
  .هراًبقي النيب د: نسبه عند أخيه السكران، أسلم يوم الفتح، وله عقب باملدينة ودار، قاله ابن شاهني، وقال

  .تويف يف خالفة أيب بكر، أو أول خالفة عمر، رضي اهللا عنهما: وقال أبو عمر
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  .سهل بن عمرو بن عدي

شهد أحداً وما بعدها من املشاهد مع . ب سهل بن عمرو بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة األنصاري احلارثي
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .بو عمرأخرجه أ

  .سهل بن قرظة

. شهد أحداً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم. س سهل بن قرظة بن قيس بن عنترة بن أمية بن زيد بن مالك بن األوس
  .ذكره ابن شاهني، أخرجه أبو موسى هكذا

مالك وال يبعد أن يكون قد سقط من نسبه شيء فإن أمية بن زيد ليس والده مالك بن األوس، إمنا هو ابن زيد بن 
  .بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، واهللا أعلم

  .والذي ذكره عنترة ويف كتاب األمري أيب نصر عبدة، بفتح العني، والباء املوحدة

  .سهل بن قيس األنصاري

  .سهل بن قيس األنصاري
، أخربنا أيب، روى أبو أمحد العسكري بإسناده، عن موسى بن إمساعيل، حدثنا طالب بن حبيب بن سهل بن قيس

مسعت : وما ذاك؟ قال: قلت. تعس من أفزع رسول اهللا: خرجت مع أيب أيام احلرة، فأصابته حجر، فقال: قال
  " .من أفزع األنصار فقد أفزع ما بني هذين، وأشار إىل جنبيه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول



  .سهل بن قيس بن أيب كعب

وامسه عمرو، بن القني بن كعب بن سواد بن كعب بن سلمة األنصاري  ب د ع، سهل بن قيس بن أيب كعب،
  .اخلزرجي السلمي

  .أخرجه الثالثة. شهد بدراً، وقتل يوم أحد شهيداً
: من سواءة بن غنم: ذكره ابن منده بإسناده، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، فيمن شهد بدراً، فقال: قلت

  .ا ذكره أول الترمجة سواءة، وهو مهم، والصواب سواد، واهللا أعلمسهل بن قيس بن أيب كعب بن القني، وكذ

  .سهل بن قيس املزين

حديثه عند كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزين، عن عامر بن عبد اهللا . د ع، سهل بن قيس املزين، من مزينة
  " .يس على من أسلف مالً زكاةً ل: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: املزين، عن سهل بن قيس املزين، قال

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سهل بن مالك

سهل بن عبيد بن قيس، وال يصح سهل بن عبيد، وال سهل بن : ب د ع، سهل بن مالك بن عبيد بن قيس، وقيل
ب بن إنه أخو كع: إنه حجازي، سكن املدينة، قيل: مالك، وال يثبت ألحدمها صحبة وال رؤية وال رواية، يقال

  .مالك
مل يرو عنه غال ابنه مالك بن سهل، أو ابنه يوسف بن سهل، حديثه يدور على خالد بن عمرو القرشي، وهو منكر 

  .احلديث، متروكه، وحديثه يف فضل أيب بكر، وعمر وغريمها، قاله أبو عمر
وسف أن النيب صلى اهللا إنه أخو كعب بن مالك، روى عنه ابنه ي: سهل بن مالك، يقال: وقال ابن منده وأبو نعيم

أيها الناس، إين راض عن أيب بكر : :عليه وسلم ملا رجع من حجة الوداع صعد املنرب، فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال
الصديق، وإن أبا بكر مل يسؤين قط، فاعرفوا له ذلك، أيها الناس، إين راض عن عمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، 

وف، واملهاجرين األولني، فاعرفوا ذلك هلم، أيها الناس، غن اهللا عز وجل قد غفر والزبري وسعد، وعبد الرمحن بن ع
  " .ألهل بدر واحلديبية، أيها الناس، احفظوين يف أصحايب وأصهاري، وإذا مات أحد من املسلمني، فقولوا فيه خرياً 

  .أخرجه الثالثة

  .سهل بن منجاب

  .سهل بن منجاب التميمي
ليه وسلم على صدقات بطون من بين متيم، فغن متيماً ملا أسلمت فرق النيب فيهم عماله، استعمله النيب صلى اهللا ع

  .ذكرهم الطربي. قيس بن عاصم، وسهل ومالك بن نويرة، والزبرقان، وصفوان ابن صفوان، وغريهم: منهم

  .سهل



  .غري منسوب، كان امسه حزناً فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم سهالً. د ع، سهل
ابن منده وأبو نعيم، ورويا عن عبد املهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه عن جده أن رجالً كان أخرجه 

  .امسه حزناً، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سهالً، هذا لفظ ابن منده
فهو سهل بن . عن أبيه، عن جده أنه كان امسه حزناً فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سهالً: وقال أبو نعيم
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. سعد الساعدي

  .سهم بن مازن

ابن مدرك، موىل زيد الديلمي، وهو جد يزيد بن سنان، تقدم : د ع، سهم، آخره ميم، هو سهم بن مازن، وقيل
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. ذكره يف حرف الزاي

  .سهيل ابن بيضاء

ن بيضاء، وقد تقدم نسبه عند أخيه سهل ابن بيضاء، وهو قرشي، من ب د ع، سهيل، تصغري سهل، هو سهيل اب
  .بين فهر

قدمي اإلسالم، هاجر إىل أرض احلبشة، مث عاد إىل مكة، وهاجر إىل املدينة، فجمع اهلجرتني مجيعاً، مث شهد بدراً 
 يف املسجد، ومل يعقب، وغريها، ومات باملدينة يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة تسع، وصلى عليه رسول اهللا

  .قاله يونس بن بكري عن ابن إسحاق
حدثنا علي بن حجر، : أخربنا إبراهيم بن حممد الفقيه، وغري واحد بإسنادهم إىل حممد بن عيسى بن سورة، قال

صلى : أخربنا عبد العزيز بن حممد، عن عبد الواحد بن محزة، عن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن عائشة، قالت
  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء يف املسجدر

  .أخرجه الثالثة. كان أسن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر وسهيل ابن بيضاء: قال أنس بن مالك

  .سهيل ابن احلنظلية

بن يزيد، عن قتادة، عن أيب قاله مسلم بن إبراهيم، عن أبان . ابن حنظلة العبشمي: وقيل. د ع، سهيل ابن احلنظلية
ال جيتمع قوم على ذكر اهللا عز : " العالية، عن سهيل ابن احلنظلية العبشمي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  " .قوموا مغفوراً لكم : وجل إال وقيل هلم
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. سهل: ورواه سليمان التيمي، وشيبان، عن قتادة، فقاال

  .بن خليفةسهيل 

  .يكىن أبا سوية املنقري، نسيب قيس بن عاصم، عداده يف املهاجرين، تقدم ذكره. د ع، سهيل بن خليفة

  .سهيل بن رافع



  .ب د ع، سهيل بن رافع بن أيب عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار األنصاري النجاري
كان له : هللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال موسى بن عقبةشهد بدراً وأحداً واخلندق واملشاهد كلها مع رسول ا

  .وألخيه سهل مربد، وهو موضع مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتويف يف خالفة عمر بن اخلطاب
أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده مل يذكر أنه صاحب املربد، ألنه يظن أن صاحب املربد سهل وسهيل ابنا بيضاء، 

  .واهللا أعلم

  .بن سعدسهيل 

  .د ع، سهيل بن سعد، أخو سهل بن سعد الساعدي، تقدم نسبه يف ترمجة أخيه
دخلت : مسعت سهيل بن سعد، أخا سهل، يقول: روى عمر بن قيس، عن سعد بن سعيد، أخي حيىي بن سعيد، قال

رآين أركع املسجد، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة، فصليت، فلما انصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يا رسول اهللا، جئت وقد أقيمت الصالة فأحببت أن أدرك الصالة، : ؟ فقلت" ما هاتان الركعتان : " ركعتني، فقال

  .مث أصلي، فسكت، وكان إذا رضي شيئاً سكت
ذكره بعض املتأخرين، وهو وهم، والصواب ما رواه ابن عيينة وابن : أخرجه ابن منده، وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

انصرف :  وغريمها، عن سعد بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو، جد سعد بن سعيد، قالمنري
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وانا أصلي بعد الصبح، فذكر حنوه

  .سهيل بن عامر

  .أخرجه أبو عمر كذا. استشهد يوم بئر معونة. ب سهيل بن عامر بن سعد األنصاري

  .سهيل بن عبيد

  .سهيل بن عبيد بن النعمان األنصاري ع س،
سهيل بن عبيد بن : روى موسى بن عقبة، عن ابن شهاب يف تسمية من شهد بدراً من األنصار، من بين النجار

  .ال عقب له. النعمان
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .سهيل بن عتيك

. ، وقد ذكرناه يف سهل، وهو أكثرسهل، من بين النجار، شهد بدراً: د ع، سهيل بن عتيك بن النعمان، وقيل
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سهيل بن عدي



أخرجه . من أزد شنوءة، حليف بين عبد األشهل من األنصار، قتل يوم اليمامة شهيداً. ب سهيل بن عدي األزدي
  .أبو عمر خمتصراً

  .سهيل بن عمرو

سهيل بن رافع بن أيب عمرو، : ه سهل، وقيلسهل، صاحب املربد، ذكر يف ترمجة أخي: وقيل. س سهيل بن عمرو
  .وهذا قد ذكروه أنه شهد بدراً

  .أخرجه أبو موسى، وقد تقدم القول يف أخيه، يف ترمجتيهما

  .سهيل بن عمرو القرشي

ن غالب بن فهر ب د ع، سهيل بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي ب
يكىن أبا . القرشي العامري، أمه حيب بنت قيس بن ضبيس بن ثعلبة بن حيان بن غنم بن مليح بن عمرو اخلزاعية

  .يزيد

يا رسول : أسر يوم بدر كافراً، وكان أعلم الشفة، فقال عمر. أحد أشراف قريش وعقالئهم وخطبائهم وساداهتم
، فكان ذلك " دعه يا عمر، فعسى أن يقوم مقاماً حتمده عليه : " أبداً؟ فقال اهللا، انزع ثنيتيه، فال يقوم عليك خطيباً

املقام أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا تويف ارجتت مكة، ملا رأت قريش من ارتداد العرب، واختفى عتاب بن 
ا معشر قريش، ال تكونوا ي: أسيد األموي أمري مكة للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقام سهيل بن عمرو خطيباً، فقال

آخر من أسلم وأول من ارتد، واهللا إن هذا الدين ليمتدم امتداد الشمس والقمر من طلوعهما إىل غروهبما يف طالم 
طويل، مثل كالم أيب بكر يف ذكره وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأحضر عتاب بن أسيد، وثبتت قريش على 

  .اإلسالم
  .وأسلم سهيل يوم الفتح. الك بن الدخشموكان الذي أسره يوم بدر م

حضر الناس باب عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، وفيهم سهيل بن عمرو، : روى جرير بن حازم، عن احلسن، قال
وأبو سفيان بن حرب، واحلارث بن هشام، وأولئك الشيوخ من مسلمة الفتح، فخرج آذنه، فجعل يأذن ألهل بدر 

ما رأيت كاليوم قط، إنه ليؤذن هلؤالء العبيد : در، وكان حيبهم، فقال أبو سفيانكصهيب، وبالل، وعمار، وأهل ب
أيها القوم، : فقال! ويا له من رجل، ما كان أعقله: وحنن جلوس ال يلتفت إلينا، فقال سهيل بن عمرو قال احلسن

عيتم، فأسرعوا وأبطأمت، إين واهللا قد أرى ما يف وجوهكم، فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم، دعى القوم ود
أيها الناس إن هؤالء : مث قال. أما واهللا ملا سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتاً من بابكم هذا الذي تنافسون عليه

سبقوكم مبا ترون، فال سبيل، واهللا، إىل ما سبقوكم إليه، فانظروا هذا اجلهاد فالزموه، عسى اهللا أن يرزقكم 
  .قام، فلحق بالشامالشهادة، مث نفض ثوبه، ف

  .صدق واهللا عبداً أسرع إليه كعبد أبطأ عنه: قال احلسن
وخرج سهيل بأهل بيته إال ابنته هند إىل الشام جماهداً، فماتوا هناك، ومل يبق إال ابنته هند، وفاختة بنت عتبة بن 

ه إال عبد الرمحن بن سهيل، فقدم هبما على عمر، وكان احلارث بن هشام قد خرج إىل الشام، فلم يرجع من أهل
زوجوا الشريد الشريدة، ففعلوا، فنشر اهللا منهم عدداً كثرياً، : احلارث، فلما رجعت فاختة وعبد الرمحن قال عمر



  .فقيل مات سهيل يف طاعون عمواس، يف خالفة عمر، سنة مثان عشرة
 اصطلحوا، ذكر حممد بن وهذا سهيل هو صاحب القضية يوم احلديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حني

مل يكن أحد من كرباء قريش الذين تأخر إسالمهم فأسلموا يوم : سعد عن الواقدي، عن سعيد بن مسلم، قال
الفتح، أكثر صالة وال صوماً وال صدقة، وال أقبل على ما يعينه من أمر اآلخرة، من سهيل بن عمرو، حىت إنه كان 

رقيقاً عند قراءة القرآن، لقد رؤي خيتلف إىل معاذ بن جبل يقرئه القرآن  قد شحب وتغري لونه، وكان كثري البكاء،
يا أبا يزيد، ختتلف إىل هذا اخلزرجي يقرئك : وهو يبكي، حىت خرج معاذ من مكة، فقال له ضرار بن األزور

كل يا ضرار، هذا الذي صنع بنا ما صنع حىت سبقنا : أال يكون اختالفك إىل رجل من قومك؟ فقال! القرآن
السبق، لعمري أختلف، لقد وضع اإلسالم أمر اجلاهلية، ورفع اهللا أقواماً باإلسالم كانوا يف اجلاهلية ال يذكرون، 

فليتنا كنا مع أولئك فتقدمنا، وإين ألذكر ما قسم اهللا يل يف تقدم أهل بييت الرجال والنساء، وموالي عمري بن عوف 
اهللا نفعين بدعائهم أال أكون هلكت على ما مات عليه نظرائي وقتلوا، فأسر به، وأمحد اهللا عليه، وأرجو أن يكون 

فقد شهدت مواطن كلها أنا فيها معاند للحق، يوم بدر، ويوم أحد، ويوم اخلندق، وأنا وليت أمر الكتاب يوم 
اهللا وأنا احلديبية يا ضرار، إين ألذكر مراجعيت رسول اهللا يومئذ، وما كنت ألظ به من الباطل، فأستحي من رسول 

قال رسول اهللا صلى اهللا : مبكة، وهو يومئذ باملدينة، مث قتل ابين عبد اهللا يوم اليمامة شهيداً، فعزاين به أبو بكر، وقال
  " .، فأنا أرجو أن أكون أول من يشفع له " غن الشهيد ليشفع لسبعني من أهل بيته : " عليه وسلم

مات يف طاعون عمواس، واهللا : بل استشهد يوم الصفر، وقيل: استشهد بالريموك وهو على كردوس، وقيل: قيل
  .أخرجه الثالثة. أعلم

  .سهيل بن قيس

سهيل بن قيس بن أيب كعب، واسم أيب كعب عمرو بن القني األنصاري اخلزرجي، وهو ابن عم كعب بن مالك 
  .قاله ابن الكليب. الصحايب املشهور، شهد بدراً

  باب السني والواو

  .سواء بن احلارث

  .د ع، سواء بن احلارث النجاري
أبوكم الذي جحد بيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت لبين سواء بن احلارث: قال املطلب بن عبد اهللا بن حنطب

إن اهللا عز وجل يبارك لك فيها، فما أصبحنا نسوق من : " ال تقل إال خرياً، قد أعطاه بكرة، وقال: فقالوا! وسلم
  " .اً وال مملوكاً إال منها الغنم سارحاً وال بارح

هو سواء بن قيس، ونذكره بعد، إن : وهذا سواء هو الذي باع الفرس من النيب، وشهد به خزمية بن ثابت، وقيل
  .شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم
هللا من أن يبيعوه بيعة وأظنه تصحيفاً، فإن بين النجار كانوا أعرف باهللا وبرسول ا. النجاري: كذا قال أبو نعيم: قلت

  .وجيحدوهنا، وإمنا هو حماريب، على ما نذكره يف سواء بن قيس، واحملارب يتصحف بالنجاري



  .سواء بن خالد

ب د ع، سواء بن خالد، من بين عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وهو أخو حبة بن خالد، وقد اختلف يف 
  .قدم ذكره عند أخيه حبة، وكذلك حديثهماهو خزاعي، وقد ت: نسبهما فقيل ما ذكرناه، وقيل

أخربنا حيىي بن حممود بن سعد بإسناده إىل أيب بكر عاصم، أخربنا أبو بكر بن أيب شيبة، أخربنا أبو معاوية، عن 
دخلنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعت سواء وحبة ابين خالد يقوالن: األعمش، عن سالم بن شرحبيل، قال

ال تيأسا من الرزق ما هتزهزت رؤوسكما، فإن اإلنسان تلده : " شيئاً، فأعناه عليه، فلما فرغ قال وسلم، وهو يعاجل
  .أخرجه الثالثة" . أمه ليس عليه قشر، مث يرزقه اهللا عز وجل 

  .سواء بن قيس

  .س سواء بن قيس احملاريب
احلارث كتابة، أخربنا أبو أمحد العطار، أخربنا أبو موسى بن أيب بكر املديين إذناً، عن كتاب أيب كتاب أيب بكر بن 

أخربنا أبو حفص بن شاهني، أخربنا نصر بن القاسم الفرائضي، أخربنا أبو بكر بن أيب شيبة، أخربنا أبو احلسني 
العكي، يعين زيد بن احلباب، أخربين حممد ابن زرارة بن خزمية بن ثابت، حدثين عمارة بن خزمية بن ثابت، عن أبيه، 

 صلى اهللا عليه وسلم ابتاع فرساً من سواء بن قيس احملاريب، فجحده، فشهد له خزمية، فقال له رسول أن رسول اهللا
صدقتك مبا جئت به، وعلمت أنك ال تقول إال حقاً، : قال" وما محلك على الشهادة، ومل تكن معنا حاضراً؟ : " اهللا

  " .من شهد له خزمية، أو شهد عليه، فحبسه : " فقال رسول اهللا
  .وفرق بينهما ابن شاهني فجعلهما ترمجتني، ومها واحد. سواء بن احلارث، وقد تقدم ذكره: ومنهم من قاله

  .أخرجه أبو موسى، وقد تقدم الكالم يف سواء بن احلارث، واهللا أعلم

  .سواد بن زيد

قال ابن . هد بدراًسواد، بزيادة دال يف آخره، هو سواد بن زيد بن ثعلبة بن عبيد األنصاري اخلزرجي السلمي، ش
  .الكليب

  .سواد بن عمرو

ب د ع، سواد بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار األنصاري النجاري، 
  .سكن البصرة، وهو أخو غزية وسراقة ابين عمرو بن عطية. سوادة، بزيادة هاء: مث من بين مازن، قيل

ن أبيه، عن احلسن، عن سواد بن عمرو األنصاري، وكان يصيب من اخللوق، روى إسحاق بن عمرو بن سليط، ع
فتلقاه النيب صلى اهللا عليه وسلم مرتني أو ثالثاً، فنهاه، وأنه لقيه ذات يوم، ومعه جريدة، فطعن هبا يف بطنه، 

لما رأى بطن ف" . اقتص : " فحسر رسول اهللا عن بطنه، وقال. يا رسول اهللا، أقصين، أو أقدين: فخدشه، فقال
  .قاله أبو عمر. رسول اهللا ألقى اجلريدة، وعلق يقبلها

حدثنا حممد بن علي بن شعيب : أخربنا أبو منصور بن مكارم املؤدب بإسناده عن أيب زكرياء يزيد بن إياس، قال



أنه قال  البغدادي، أخربنا احلسن بن بشر، أخربنا املعاىف، عن هشام بن حسان، عن ابن سريين، عن سواد بن عمرو
إين رجل قد أعطيت اجلمال، وأعطيت ما ترى، فال أحب أن يؤتى مثله أحد، أفمن : للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  " .ال، ولكن الكرب من بطر احلق وغمص أو غمط الناس : " ا يا رسول اهللا؟ فقال١الكرب هذ
  .أخرجه الثالثة

  .سواد بن غزية

هو حليف هلم، من بين بلي بن عمرو بن احلاف بن : النجار، وقيلب سواد بن غزية األنصاري، من بين عدي بن 
  .قضاعة

شهد بدراً واملشاهد بعدها، وهو الذي أسر خالد بن هشام املخزومي يوم بدر، وهو كان عامل رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم على خيرب، فأتاه بتمر جنيب، قد اشترى منه صاعاً بصاعني من اجلمع

حدثنا حبان بن واسع، عن : بن أمحد بن علي بإسناده، عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، قالأخربنا أبو جعفر 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عدل الصفوف يوم بدر، ويف يده قدح يعدل به القوم، فمر : أشياخ من قومه

: " بالقدح يف بطنه، وقالبسواد بن غزية، حليف بين عدي بن النجار، وهو مستنتل من الصف، فطعنه رسول اهللا 
: " فكشف رسول اهللا عن بطنه، وقال. يا رسول اهللا، أوجعتين، وقد بعثك اهللا باحلق، فأقدين: ، فقال" استويا سواد 

يا رسول اهللا، حضر ماترى، ومل آمن : ؟ فقال" ما محلك على هذا يا سواد : " فاعتنقه، وقبل بطنه، وقال" . استقد 
  .ون آخر العهد بك أن ميس جلدي جلدك، فدعا له رسول اهللا خبريالقتل، فإين أحب أن أك

  .وقد رويت هذه القصة لسواد بن عمرو، ال لسواد بن غزية: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  .سواد بن قارب

هو سدوسي من : قاله ابن الكليب، وسعيد بن جبري، وقال ابن أيب خثيمة. ب د ع، سواد بن قارب األزدي الدوسي
  .وكان كاهناً يف اجلاهلية، له صحبة، وكان شاعراً. سدوسبين 

يا سواد، هل : دخل سواد بن قارب السدوسي على عمر بن اخلطاب، فقال له: روى أبو جعفر حممد بن علي، قال
 :فقال. واهللا ما استقبلت أحداً من جلسائي مبثل الذي استقبلتين به! سبحان اهللا: حتسن اليوم من كهانتك شيئاً؟ قال

واهللا، يا سواد، قد بلغين عنك . ما كنا عليه من شركنا أعظم مما كنت عليه من كهانتك! سبحان اهللا يا سواد
كنت كاهناً يف اجلاهلية، فبينا أنا ذات ليلة نائم إذ أتاين رئيي، فضربين برجله، : قال. حديث، إنه يعجب، فحديثه

  :السريع :هات، فقال: يا سواد، امسع ما أقول لك، قلت: وقال يل
  .ورحلها العيس بأحالسها... عجبت للجن وأجناسها 

  .ما مؤمنوها مثل أرجاسها... هتوي إىل مكة تبغي اهلدى 
  .واسم بعينيك إىل راسها... فارحل إىل الصفوة من هاشم 

م فعلمت أن اهللا، عز وجل، قد أراد يب خرياً، فسرت حىت أتيت النيب صلى اهللا عليه وسل: وذكر احلديث، وقال
  .أخرجه الثالثة. فأخربته



  .سواد بن قطبة

س سواد بن قطبة، أخرجه محزة بن يوسف السهمي، يف تاريخ جرجان، فيمن دخلها من الصحابة مع سويد بن 
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً. مقرن، سنة مثان عشرة

  .سواد بن مالك

  .ن، قاله ابن الكليبسواد بن مالك بن سواد، مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمح

  .سوابد بن يزيد

ابن زريق بن ثعلبة بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب : ابن رزين، ويقال: رزن، ويقال: ويقال. ب سواد بن يزيد
  .بن سلمة األنصاري السلمي

  .كسواد بن زيد، ومل يش: شهد بدراً واحداً، اخرجه أبو عمر، وهو نسبه، ومثله نسبه ابن الكليب إال أنه قال

  .سوادة بن الربيع

  .ب سوادة، بزيادة هاء بعد الدال، وهو ابن الربيع اجلرمي
  .روى سلم، عن سريع موىل سوادة، عن سوادة: وقيل. روى عنه سلم بن عبد الرمحن

حدثين أيب، حدثنا أبو النضر، أخربنا : أخربنا أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحد، قال
أتيت رسول اهللا صلى : مسعت سوادة بن الربيع، قال: ملرجى بن رجاء اليشكري، حدثين سلم بن عبد الرمحن، قالا

إذا رجعت إىل أهلك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم، ومرهم : " اهللا عليه وسلم، فسألته، فأمر يل بذود، مث قال يل
  " .ا فليقلموا أظفارهم، وال يعبطوا هبا ضروع مواشيهم إذا حلبو

  .ورواه أبو معشر، عن سلم بن عبد الرمحن، عن سريع موىل سوادة، عن سوادة
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سوادة بن عمرو القاري

روى عنه . سواد، وهو الذي أقاده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من نفسه: ب سوادة بن عمر القاري، وقيل
  .أخرجه أبو عمر. احلسن، واين سريين، وقد ذكرناه يف سواد

  .سوادة بن عمرو

  .روى عنه أبو سلمة بن عبد الرمحن. ب سوادة بن عمرو
أظنه األول، يعين الذي قبل هذه الترمجة، وهذه الترمجة واليت قبلها أخرجهما أبو : أخرجه أبو عمر خمتصراً، وقال

م أسقطها، وهلذا مل خيرجهما ابن عمر، ومها وسواد بن عمرو بن عطية واحد، وإمنا بعضهم زاد فيها هاًء، وبعضه
  .منده وال أبو نعيم، واهللا أعلم



  .سويبط بن حرملة

سويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار بن : ب د ع، سويبط بن حرملة، وقيل
  .قصي بن كالب القرشي العبدري، أمه امرأة من خزاعة تسمى هنيدة

بشة، ومل يذكره موسى بن عقبة فيمن هاجر إىل احلبشة، وذكره غريه، وشهد بدراً، وهو أسلم قدمياً وهاجر إىل احل
  .الذي سار مع أيب بكر ونعيمان إىل الشام، فباعه نعيمان، وقد ذكرنا القصة يف نعيمان

الذي باع أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر ذكر ها هنا أن سويبطاً باع نعيمان، وذكر يف ترمجة نعيمان أن نعيمان هو 
  .سويبطاً، وهو الصحيح

  سويبق بن حاطب

  بن احلارث بن هيشة األنصاري

  .أخرجه أبو عمر. قتل يوم أحد شهيداً، قتله ضرار بن اخلطاب

  .سويد بن جبلة

ال تصح له صحبة، روى عنه لقمان بن عامر، وراشد بن سعد، ذكره أبو زرعة . ب د ع، سويد بن جبلة الفزاري
  .وأنكره أبو حامت، وحديثه مرسل الدمشقي يف الصحابة،

لتزدمحن : " روى اجلراح بن مليح، عن الزبيدي، عن لقمان، عن سويد بن جبلة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .هذه األمة على احلوض ازدحام إبل وردت خلمس 

  .أخرجه الثالثة. العارية مؤداة: وله حديث

  .سويد بن احلارث

  .أورده أبو نعيم يف غري كتاب املعرفة. س سويد بن احلارث األزدي
أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو علي، أخربنا أمحد بن عبد اهللا، أخربنا احلسن بن عبد اهللا ابن سعيد، أخربنا 
القاضي عمر بن احلسن األشناين، حدثنا أمحد بن علي احلداد، حدثين أمحد ابن أيب احلواري، مسعت أبا سليمان 

علقمة بن يزيد بن سويد األزدي، حدثين أيب، عن جدي سويد بن : ثين شيخ بساحل دمشق، يقال لهالداراين، حد
وفدت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سابع سبعة من قومي، فأعجبه ما رأى من مستنا وزينا، : احلارث، قال

إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة : " قالفتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، و. مؤمنون: ؟ قلنا" ما أنتم : " فقال
قلنا مخس عشرة خصلة، مخس منها أمرتنا رسلك أن نؤمن هبا، ومخس أمرتنا رسلك أن : ؟ قال سويد" إميانكم 

نعمل هبا، ومخس منها ختلقنا هبا يف اجلاهلية، فنحن عليها إال أن تكره منها شيئاً، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أن نؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه ورسله، والبعث بعد : ؟ قلنا" اليت أمركم رسلي أن تؤمنوا هبا ما اخلمس : " وسلم
ال إله إال اهللا وحممد رسول اهللا، ونقيم : نقول: ؟ قلنا" وما اخلمس اليت أمرتكم رسلي أن تعملوا هبا : " قال. املوت



الشكر : ؟ قلنا" اخلمس اليت ختلقتم هبا يف اجلاهلية  وما: " قال. الصالة، ونؤيت الزكاة، وحنج البيت، ونصوم رمضان
فقال . عند الرخاء، والصرب عند البالء، والصرب يف مواطن اللقاء، والرضا مبر القضاء، والصرب عند مشاتة األعداء

  " .حلماء علماء، كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء : " النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخربنا أبو موسى

  .ن حنظلةسويد ب

أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن أيب . مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم سكن البادية. ب د ع، سويد بن حنظلة
حدثنا أبو عمرو الناقد، أخربنا أبو أمحد الزبريي، : منصور ابن سكينة بإسناده إىل أيب داود سليمان بن األشعث، قال

أتينا رسول اهللا صلى اهللا : عن عمته، عن أبيها سويد بن حنظلة، قال أخربنا إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد األعلى،
عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر احلضرمي، فأخذه قوم عدو له، فتحرج القوم أن حيلفوا، وحلفت أنا انه أخي، 

ت أنا فحلفت يا رسول اهللا، إن القوم أبو أن حيلفوا، وتقدم: فخلي سبيله، فأتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلت
  " .صدقت املسلم أخو املسلم : " فقال. أنه أخي

  .رواه أمحد بن حنبل، عن يزيد، عن إسرائيل، عن يونس، عن أيب إسحاق، عن إبراهيم
  .أخرجه الثالثة

  .سويد بن زيد

من دع، سويد بن زيد اجلذامي، أخو رفاعة، وفد مع أخويه على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذكر موسى بن سهل في
  .نزل فلسطني

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم خمتصراً

  .سويد ابن موىل سلمان

  .ه صحبة، ذكره عن ابن قهزاد: وقال. ذكره البخاري. د ع، سويد ابن موىل سلمان الفارسي
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم خمتصراً

  .سويد بن الصامت

  .عمرو بن عوف األنصاري األوسي ب س، سويد بن الصامت بن خالد بن عقبة بن خوط بن حبيب بن

حدثين عاصم بن عمر بن : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن السمني بإسناده، عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، قال
قدم سويد بن الصامت، أخو بين عمرو بن عوف، مكة حاجاً أو معتمراً، فتصدى : قتادة، عن أشياخ من قومه، قالوا

لعل الذي معك مثل الذي : يه وسلم، ودعاه إىل اهللا عز وجل وإىل اإلسالم، فقال له سويدله رسول اهللا صلى اهللا عل
يعين حكمة لقمان، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . جملة لقمان: ؟ قال" وما الذي معك : " فقال رسول اهللا. معي
أفضل منه، قرآن أنزل اهللا إن هذا لكالم حسن، والذي معي : " فعرضها عليه، فقال" . اعرضها علي : " وسلم



إن هذا : ، فتال عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ودعاه إىل اإلسالم، فلم يبعد، وقال" علي، وهو هذًى ونور 
  .لقول حسن

إنا لنراه مات : مث انصرف، وقدم املدينة على قومه، فلم يلبث أن قتله اخلزرج، فكان رجال من قومه يقولون
  .يوم بعاثمسلماً، وكان قتله 

أنا أشك يف إسالم سويد بن الصامت، كما أشك فيه غريي ممن ألف يف هذا، وكان شاعراً حمسناً كثري : قال أبو عمر
  :الطويل: احلكم يف شعره، وكان قومه يدعونه الكامل، حلكمة شعره وشرفه فيهم، وهو القائل

  .مقالته بالغيب ساءك ما يفري... أال رب من تدعو صديقاً ولو ترى 
  .وبالغيب مأثور على ثغره النحر... مقالته كالشهد ما كان شاهداً 

  .منيمة غش تبتري عقب الظهر... يسرك باديه وحتت أدميه 
  .من الغل والبغضاء بالنظر الشزر... تبني لك العينان ما هو كامت 
  .وخري املوايل من يريش وال يربي... قرشين خيري طاملا قد بريتين 

  .بو موسىأخرجه أبو عمر وأ

  .سويد بن صخر

أسلم قدمياً، وشهد احلديبية، وبايع بيعة الرضوان، وهو أحد األربعة الذين محلوا ألوية . سويد بن صخر اجلهين
  .قاله الطربي. جهينة

  .سويد بن طارق

  .طارق بن سويد، وهو الصواب، وهو من حضرموت: ب د ع، سويد بن طارق، ويقال
حدثنا حممود بن : الواعظ، وغريه، قالوا بإسنادهم إىل حممد بن عيسى السلمي، قال أخربنا إمساعيل بن علي بن عبيد

أنه شهد النيب صلى : أنه مسع علقمة بن وائل، عن أبيه: غيالن، أخربنا أبو داود، أخربنا شعبة، عن مساك بن حرب
فقال رسول ! نها يتداوى هباغ: اهللا عليه وسلم، وسأله سويد بن طارق، أو طارق بن سويد، عن اخلكر، فنهاه، فقال

  " .ليست بدواء، ولكنها داء : " اهللا
  .عن أبيه: ومل يشك، ومل يقل. ورواه محاد بن سلمة، عن مساك، عن علقمة، عن طارق بن سويد

ورواه أبو النضر، وأبو عامر العقدي، وعبيد اهللا بن عبد اجمليد، عن شعبة، عن مساك، عن علقمة، عن أبيه، عن 
  .قسويد بن طار

  .أخرجه الثالثة. وقد ذكرناه يف طارق بن سويد

  .سويد بن عامر

سكن الكوفة، روى عنه جممع بن حيىي، ال تعرف له صحبة، . ب د ع، سويد بن عامر بن زيد بن حارثة األنصاري
  .قاله ابن منده

: اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى: روى يزيد بن هارون، عن جممع بن حيىي، عن سويد بن عامر األنصاري، قال



  " .بلوا أرحامكم ولو بالسالم " 
  .ورواه وكيع، وعبد الواحد بن زياد، وابن املبارك، عن جممع

  .أخرجه الثالثة

  .سويد أبو عبد اهللا

  .األهلاين العكي، وهم فخذ من األشعريني، قاله أبو نعيم: د ع، سويد أبو عبد اهللا الباهلي، وقيل
كي، وهم فخذ من األشعريني، روى عتبة بن أيب حكيم، عن عبد اهللا بن سويد األهلاين، األهلاين الع: وقال ابن منده

إن اهللا جعل : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو حدثين من مسعته، قال: فخذ من األشعريني، عن أبيه، قال
  " .ألهل يعقوب عليهم السالم هذا احلي من خلم وجذام بالشام قوهتم ألهل اليمن معونة، كما جعل يوسف معونةً 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .سويد أبو عقبة

  .روى عنه ابنه عقبة. املزين: ب د ع، سويد أبو عقبة األنصاري، وقيل
أخربنا حيىي بن حممود بن سعد إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم، حدثنا أبو سعيد دحيم، أخربنا أبو اليمان، أخربنا 

فقلنا : ، عن الزهري، عن عقبة بن سويد، عن أبيه، من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالشعيب بن أيب محزة
  " .اهللا أكرب، جبل حيبنا وحنبه : " مع رسول اهللا من غزوة خيرب، فبدا له أحد، فقال
  .أخرجه الثالثة. وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اللقطة

  .سويد بن علقمة

أخرجه ابن . جمهول، ال تعرف له صحبة، من ولده إبراهيم بن حيان. بن معاذ األنصاري د ع، سويد بن علقمة
  .منده، وأبو نعيم

  .سويد بن عمرو

قتل يوم مؤتة شهيداً، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخى بينه وبني وهب بن سعد بن . ب سويد بن عمرو
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً. أيب سرح العامري

  .عياشسويد بن 

  .أحد من بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هدم مشجد الضرار. د ع، سويد بن عياش األنصاري
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث عامر بن قيس، وعاصم بن عدي، وسويد بن : روى عكرمة، عن ابن عباس

  .عياش، ليهدموا املسجد، يعين الذي بين على النفاق
  .عيمأخرجه ابن منده وأبو ن



  .سويد بن غفلة

ب د ع، سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن ودع بن معاوية بن احلارث بن مالك بن عوف بن سعد بن عوف 
  .بن حرمي بن جعفي بن سعد العشرية، اجلعفي

 أدرك اجلاهلية كبرياً، وأسلم يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل يره، وأدى صدقته إىل مصدق النيب صلى
  .اهللا عليه وسلم، مث قدم املدينة، فوصل يوم دفن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان مولده عام الفيل، وسكن الكوفة

أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي األمني الصويف بإسناده إىل أيب داود السجستاين، أخربنا حممد بن الصباح، 
أتانا مصدق رسول اهللا : الكندي، عن سويد بن غفلة، قال أخربنا شريك، عن عثمان بن أيب زرعة، عن أيب ليلى

  .ال جيمع بني متفرق، وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة: صلى اهللا عليه وسلم، فقرأت يف عهده
فأتاه رجل بناقة عظيمة فأىب أن يأخذها، مث أتاه بأخرى دوهنا فأىب أن : ورواه ميسرة وصاحل، عن سويد، وزاد فيه

أي أرض تقلين، وأي مساء تظلين إذا أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد أخذت خيار مال : يأخذها، وقال
  .امرئ مسلم

فخرج إليه سويد بن غفلة، فضرب األسد على رأسه، فمر . األسد األسد: وشهد سويد القادسية، فصاح الناس
  .سيفه يف قفار ظهره، وخرج من عكوة ذنبه

: سنة اثنتني ومثانني، وقيل: إىل أن مات بالكوفة زمن احلجاج، سنة مثانني، وقيل وشهد سويد صفني مع علي، وعاش
  .أخرجه الثالثة. وسبع وعشرون سنة: إحدى ومثانني وكان عمره مائة سنة ومثانياً وعشرين سنة، وقيل

  .سويد بن قيس

  .أبو صفوان: ب د ع، سويد بن قيس العبدي، أبو مرحب، وقيل
ارم بن أمحد بن سعد املؤدب املوصلي، أخربنا أبو القاسم نصر بن أمحد بن حممد بن أخربنا أبو منصور بن مك

صفوان، أخربنا اخلطيب أبو احلسن علي بن إبراهيم السراج، أخربنا أبو طاهر هبة اهللا بن إبراهيم بن أنس، أخربنا 
ن، أخربنا حممد بن عبد اهللا بن أبو احلسن علي بن عبيد اهللا بن طوق، أخربنا أبو جابر زيد بن عبد العزيز بن حبا

جلبت أنا وخمرمة : عمار، أخربنا املعاىف بن عمران، عن سفيان الثوري، عن مساك بن حرب، عن سويد بن قيس، قال
العبدي بزاً من هجر، فأتينا مكة، فأتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فابتاع منا سراويل، ومث وزان يزن باألجر، 

  .هذا رسول اهللا: من هذا؟ فقيل: فقال رجل" . زن وأرجح : "  صلى اهللا عليه وسلمفقال له رسول اهللا
وقد اختلف يف حديثه، فرواه ابن املبارك وأبو األحوص واحلماين وأبو عبد الرمحن املقري، عن الثوري، عن مساك، 

  .عن سويد مثل ما ذكرناه
بعت من رسول اهللا صلى اهللا : ان بن عمرية، يقولمسعت مالكاً أبا صفو: ورواه غندر، عن شعبة، عن مساك، قال
  .عليه وسلم قبل اهلجرة رجل سراويل

  .أخرجه الثالثة

  .سويد بن خمشي



أخرجه . أربد بن خمشي ذكره أبو معشر، وغريه فيمن شهد بدراً: ب سويد بن خمشي، أبو خمشي الطائي، وقيل فيه
  .أبو عمر

  .سويد بن مقرن

بن ميجا بن هجري بن نصر بن حبشية بن كعب بن ثور بن هذمة بن الطم بن  ب د ع، سويد بن مقرن بن عائذ
كزينة، نسبوا إىل : عثمان بن عمرو بن أد املزين، أخو النعمان بن مقرن، ويقال لولد عثمان بن عمرو وأخيه أوس

  .سكن الكوفة. أبو عمرو: أمهم مزينة بنت كلب بن وبرة، يكىن أبا عدي، وقيل
حدثنا أبو كريب، حدثنا : حممد بن مهران، وغري واحد، بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي، قالأخربنا إبراهيم بن 

لقد رأيتنا سبعة أخوة ما لنا خادم : احملاريب، عن شعبة، عن حصني، عن هالل بن يساف، عن سويد بن مقرن، قال
  .إال واحدة، فلطمها أحدنا، فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن نعتقها

أخرجه " . من قتل دون ماله فهو شهيد : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول: نه أنه قالوروى ع
  .الثالثة

  .سويد بن النعمان

ب د ع، سويد بن النعمان بن مالك بن عامر بن جمدعة بن جشم بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن 
  .مالك بن األوس، األنصاري األوسي احلارثي

  .حداً، وما بعدها من املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يعد يف أهل املدينةشهد أ
أخربنا مسمار بن عمرو بن العويس أبو بكر، وأبو عبد اهللا حممد بن حممد بن سرايا علي، وغري واحد، بإسنادهم إىل 

نا مالك، عن حيىي بن سعيد األنصاري، عن أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل اجلعفي، أخربنا عبد اهللا بن يوسف، أخرب
بشري بن يسار، عن سويد بن النعمان، أخربه أنه خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام خيرب، حىت إذا كانوا 

بالصهباء، وهي أدىن خيرب، فصلى العصر، مث دعا باألزواد فلم يؤت إال بالسويق، فأمر به فثري، فأكل رسول اهللا 
  .مث قام إىل املغرب، فمضمض، ومضمضنا، مث صلى ومل يتوضأ وأكلنا معه،

  .أخرجه الثالثة

  .سويد بن هبرية

  .العبدي، قاله أبو عمر، سكن البصرة: ب د ع، سويد بن هبرية بن عبد احلارث الديلي، وقيل
  " .مهرة مأمورة خري مال الرجل املسلم سكة مأبورة، أو " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، : روى عنه إياس بن زهري

  .رواه كذا روح بن عبادة، عن أيب نعامة، عن إياس بن زهري، عن سويد بن هبرية
بلغين عن النيب صلى اهللا عليه : ورواه عبد الوارث، ومعاذ بن معاذ، عن أيب نعامة، عن إياس، عن سويد، قال

  .عمرو بن عيسى: وأبو نعمة امسه. وسلم
ا واحد، فإن الديل بطن من عبد القيس، وهو الديل بن عمرو بن وديعة بن مه. عبدي: ديلي، وقيل: وقول أيب عمر



  .لكيز بن أفصى بن عبد القيس
  .هو عدوي، من عدي بن عبد مناة بن أد، واهللا أعلم: وقال أبو أمحد احلاكم

  .أخرجه الثالثة

  .سويد

باتة، عن هشام بن سعد، عن رواه يونس بن حيىي أبو ن. أبو سويد، وهو الصواب: وقيل. د ع، سويد غري منسوب
أن النيب صلى اهللا : حامت بن أيب نصر، عن عبادة بن نسي، عن سويد، رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .عليه وسلم صلى على املتسحرين
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. أبو سويد: ورواه ابن وهب، عن هشام بإسناده، فقال

  باب السني والياء

  .اصمسيابة بن ع

ب د ع، سيابة بن عاصم السلمي، وهو سيابة بن عاصم بن شيبان بن خزاعي بن حمارب بن مرة بن هالل بن فاجل 
  .بن ذكوان بن ثعلبة بن هبثة بن سليم

  " .أنا ابن العواتك : " روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يوم حنني
هو وابن أخيه اجلحاف بن حكيم من الكوفة، وله بسروح روى عنه عمرو بن سعيد بن العاص، أقبل . وله وفادة

  .أخرجه الثالثة. والرها عقب كثري

  .سيار بن بلز

وغري ذلك، وأورده . مالك، وعطارد: اختلف يف امسه، فقيل. ع س، سيار بن بلز، والد أيب العشراء الدارمي
  .الطرباين يف هذه الترمجة

املؤدب، اخربنا أبو القاسم نصر بن أمحد بن حممد بن صفوان، أخربنا أخربنا أبو منصور بن مكارم بن أمحد بن سعد 
اخلطيب أبو احلسن علي بن إبراهيم السراج، أخربنا أبو طاهر هبة اهللا بن إبراهيم بن أنس، أخربنا أبو احلسن علي 

 بن عمار، أخربنا بن عبيد اهللا بن طوق، أخربنا أبو جابر بن زيد بن عبد العزيز بن حبان، أخربنا حممد بن عبد اهللا
يا رسول اهللا، أما تكون الذكاة : قيل: املعاىف بن عمران، عن محاد بن سلمة، عن أيب العشراء الدارمي، عن أبيه، قال

  " .لو طعنت يف فخذها ألجزأك : " إال يف احللق واللبة؟ قال
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .سيار بن روح

ر، هكذا جاء احلديث فيه على الشك، من حديث الشاميني، رواه بقية، ب د ع، سيار بن روح، أو روح بن سيا
أنس بن مالك، وفضالة بن : " رأيت أربعة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن مسلم بن زياد، قال



  .عبيد، وأبا املنيب، وروح بن سيار أو سيار بن روح يرخون العمائم من خلفهم، وثياهبم إىل الكعبني
  .الثالثة أخرجه

  .سيدان

  .ع س، سيدان، والد عبد اهللا
أشرف النيب صلى اهللا عليه وسلم على أهل : روى عبيد اهللا بن الغسيل، عن عبد اهللا بن سيدان، عن أبيه، قال

: " يا رسول اهللا، وهل يسمعون؟ فقال: ؟ فقالوا" يا أهل القليب، هل وجدمت ما وعد ربكم حقاً : " القليب، فقال
  " .تسمعون، ولكن ال جييبون  يسمعون كما

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .سيف بن ذي يزن

د ع، سيف بن ذي يزن، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأخرب جده عبد املطلب بنبوة حممد صلى اهللا عليه 
  .وسلم وصفته

حلة قد أخذت بثالثة  أن ملك ذي يزن أهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى ثابت، عن أنس بن مالك
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. وثالثني بعرياً

  .سيف بن قيس

  .ب د ع، سيف بن قيس بن معد يكرب الكندي، أخو األشعث بن قيس
  .وفد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمره أن يؤذن هلم، فلم يزل يؤذن هلم حىت مات: قال ابن الكليب
  .قيس الكندي مع أخيه األشعثوفد سيف بن : قال ابن شاهني

. سيف بن معد يكرب: أخرجه الثالثة، ونسبه أبو عمر هكذا، وأبو موسى أيضاً، وأما ابن منده وأبو نعيم، فقاال
حدثين غري واحد من بين جبلة، عن سيف، : روى حيىي بن معني، عن علي بن ثابت، عن احلارث بن سليمان، قال

  .فوهب يل. يا رسول اهللا، هب يل أذان قومي: قلت :وهو من ولد سيف بن معد يكرب، قال
سيف بن قيس، وفد مع األشعث بن قيس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأمره أن يؤذن هلم، : وأما أبو موسى فقال

سيف بن : فلم يزل يؤذن حىت مات، فاستدركه على ابن منده، ظناً منه أن ابن منده مل خيرجه، وقد أخرجه، فقال
، نسبه إىل جده، وهذا سيف هو سيف بن قيس بن معد يكرب، أخو األشعث بن قيس، وهو الذي معدي كرب

  .سأل األذان، واهللا أعلم

  .سيف بن مالك

سيف بن مالك بن أيب األسحم بن عن بن حبال بن منران بن احلارث بن حربان بن وائل بن رعني الرعيين، مث 
  .رب من أيب متيماجليشاين، وهو أخو أيب متيم اجليشاين، وهو أك

أسلم يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقرأ القرآن على معاذ بن جبل، وهاجر يف خالفة عمر، وشهد فتح 



  .روى عنه عقبة بن مسلم، وعبد اهللا بن هبرية، وغريهم. مصر
  .قاله ابن ماكوال

  .سيمويه

رأيت النيب صلى اهللا عليه : ن صبيح أنه قالروى عنه منصور بن صبيح، أخو الربيع ب. ب د ع، سيمويه البلقاوي
وسلم، ومسعت من فيه إىل أذين، ومحلنا القمح من البلقاء إىل املدينة، فبعنا، وأردنا أن نشتري متراً من متر املدينة، 

هذا  أما يكفيكم رخص هذا الطعام بغالء: " فمنعونا، فأتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأخربناه، فقال للذين منعونا
  " .التمر الذي حيملونه، ذروهم حيملونه 

  .أخرجه الثالثة. وكان سيمويه من أهل البلقاء نصرانياً مشاساً، فأسلم، وحسن إسالمه، وعاش عشرين ومائة سنة

  باب الشني

  باب الشني واأللف والباء

  .شافع بن السائب

مناف بن قصي القرشي املطليب، جد س شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد 
  .الشافعي، أمه أم ولد

أخربنا أبو منصور عبد الرمحن بن عبد الواحد : روى اخلطيب أبو بكر البغدادي ما أخربنا به أبو موسى املديين، قال
فع بن شا: مسعت أبا الطيب طاهر بن عبد اهللا الطربي، يقول: بن زريق، أخربنا أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت، قال

  .السائب، الذي ينسب إليه الشافعي، قد لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو متروع، وأسلم أبوه السائب يوم بدر
  .أخرجه أبو موسى

  .شاه اليماين

ورد ذكره يف حديث أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، : أخرجه أبو موسى، وقال. س شاه
اكتب يل يا رسول اهللا، : ، فقال شاه اليماين" ال خيتلى خالها وال يعضد شجها : " الحني ذكر حرمة مكة، فق

  " .اكتبوا أليب شاه : " فقال
أبو : كذا يقول إمساعيل بن جعفر، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، ويف رواية حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة

  .شاه، وهو الصحيح
  .أخرجه أبو موسى

  .شباث بن خديج



س، شباث بن خديج بن سالمة بن أوس بن عمرو بن كعب بن القراقر بن الضحيان البلوي، حليف لبين حرام  ب
  .بن كعب من األنصار

شهد أبوه العقبة، وهو أحد السبعني، وولد ابنه شباث ليلة العقبة، وأمه أم شباث، وهي أم منيع أيضاً بنت عمرو بن 
  .من بين سلمة، وأسلمت وشهدت خيرب مع زوجها، قاله حممد بن سعد عدي بن سنان بن ناجي األنصارية السلمية،

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى
بفتح اخلاء املعجمة، وكسر الدال، وآخره : بضم الشني، وفتح الباء املوحدة، وبعد األلف ثاء مثلثة، وخديج: شباث

  .باحلاء املفتوحة والراء: جيم، وحرام

  .شبث بن سعد

  .شهد فتح مصر، وله صحبة، وقد ذكر يف كتاب الفتوح، قاله أبو سعيد بن يونس. بلويد ع، شبث بن سعد ال

إن : " روى ابن هليعة، عن الوليد بن أيب الوليد، عن أبان، عن شبث بن سعد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .وذكر احلديث" . العبد ليخرج إليه يوم القيامة كتاب يف حسناته 

  .أبو نعيمأخرجه ابن منده، و

  .شرب بن صعفوق

  .س شرب بن صعفوق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد اهللا بن دارم التميمي الدارمي
  .وفد شرب على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأمره على صدقة قومه: قال احلاكم أبو أمحد النيسابوري

: بقافني، وقال ابن ماكوال: ني والباء، وصفعوقوجدته يف نسخة كتاب أيب أمحد بفتح الش: أخرجه أبو موسى، وقال
  .بفاء وآخره قاف، واهللا أعلم: بفتح الشني، وسكون الباء، وصعفوق

  .شربمة

  .له صحبة، تويف يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. غري منسوب. د ع، شربمة
هل حججت : " شربمة، فدعاه وقالأن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع رجالً يليب عن : روى عطاء، عن ابن عباس

  " .هذه عن نفسك، وحج عن شربمة : " قال. ال: ؟ قال" 
حج هذه عن شربمة، مث حج عن : " وقد روى عن طاووس، عن ابن عباس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .، وهو وهم، واألول أصح" نفسك 
  .أحرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .شبل والد عبد الرمحن

روى عنه ابنه عبد الرمحن، وال يعرف هو وال ابنه، وال يصح حديثه عن النيب . بل، والد عبد الرمحن بن شبلب ش
  .صلى اهللا عليه وسلم أنه هنى عن نقرات الغراب يف الصالة



أخرجه . هذا نعل قرشي، وهو حديث منكر: ، فيقال" ال تقوم الساعة حىت يؤخذ نعل قرشي : " وله حديث آخر
  .أبو عمر

  .شبل بن معبد

  .ابن خالد: ابن خليد، وقيل: ب د ع س، شبل لن معبد املزين، وقيل
. شبل بن معبد بن عبيد بن احلارث بن عمرو بن علي بن أسلم بن أمحس بن الغوث بن أمنار البجلي: قال الطربي

مسية، وهم الذين ومثله نسبه أبو أمحد العسكري، وهو أخو أيب بكرة ألمه، وهم أربعة أخوة ألم واحدة امسها 
  .شهدوا على املغرية بن شعبة بالزنا

أخربنا حيىي بن حممود بن سعد إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم، حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، 
ه عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن أيب هريرة وزيد بن خالد، وشبل بن خليد، عن النيب صلى اهللا علي

، مث قال يف الثالثة أو " إن زنت فاجلدوها، مث إن زنت فاجلدوها : " ، قال" األمة تزين قبل أن حتصن : " وسلم
  " .مث بيعوها، ولو حببل من شعر : " الرابعة

ومل يتابع ابن عيينة على شبل يف هذا احلديث، ورواه أصحاب الزهري، عن، عن عبيد اهللا، عن عبد اهللا بن مالك 
  .إنه الصحيح: ويقالاألوسي، 

شهد أبو بكرة، نافع، يعين ابن علقمة، وشبل بن معبد، على املغرية أهنم نظروا إليه، : وروى أبو عثمان النهدي، قال
رأيت جملساً قبيحاً : جاء رجل ال يشهد إال باحلق، فقال: كما ينظرون إىل املرود يف املكحلة، فجاء زياد، فقال عمر

  .وانتهازاً، فجلدهم عمر
شبل بن معبد، أورده الطرباين، ومجع أبو نعيم بينه وبني شبل لن خالد، : أخرجه الثالثة، وأخرجه أبو موسى، قال

  .وكأهنما اثنان، وذكر حديث الشهادة على املغرية حنو حديث أيب نعيم: قال
  .احد، واهللا أعلموقد وافق أبا نعيم أو عبد اهللا بن منده وأبو عمر وأبو أمحد العسكري يف أن اجلميع و: قلت

  .شبيب بن حرام

شبيب بن حرام بن مهان بن وهب بن لقيط بن يعمر الشداخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد 
  .مناة الكناين الليثي

  .قاله هشام بن الكليب واهللا تعاىل أعلم. شهد احلديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .شبيب بن ذي الكالع

صليت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم الصبح، فقرأ فيها بالروم، وتردد : قال. بن ذي الكالع أبو روحب شبيب 
  .فيها يف آية

  .هذا مضطرب اإلسناد، روى عنه عبد امللك بن عمري: أخرجه أبو عمر، وقال

  .شبيب بن غالب



رواه شبيب بن . سح على اخلفنيله صحبة، سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن امل. د ع، شبيب بن غالب الكندي
  .حبيب بن غالب، عن عمه شبيب بن غالب بن أسيد

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .شبيب بن قرة

س شبيب بن قرة، أو ابن أيب مرثد الغساين، له ذكر يف كتاب العالء بن احلضرمي، الذي كتبه له رسول اهللا صلى 
  .أخرجه أبو موسى. اهللا عليه وسلم

  .شبيب بن نعيم

أن : روى بقية بن الوليد عن أيب بكر بن أيب مرمي، عن راشد بن سعد، عن شبيب بن نعيم. ع س، شبيب بن نعيم
أخرجه أبو " . أم ملدم تأكل اللحم، وتشرب الدم، بردها وحرها من جهنم : " النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

  .نعيم، وأبو موسى

  .شبيل بن عوف

ن عوف بن أيب حبة، أبو الطفيل البجلي األمحسي، أدرك اجلاهلية، ومل ميسع من ب د ع، شبيل آخره الم، هو اب
النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهد القادسية، وإمنا روايته عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ومن بعده، وكان يصفر 

  .حليته
  .أخرجه الثالثة

  باب الشني مع التاء ومع اجليم

  .شتري بن شكل

أخرجه أبو . أدرك اجلاهلية، روى عن أبيه وغريه من الصحابة: محيد العبسي الكويف، قيل س شتري بن شكل بن
  .موسى خمتصراً

  .شجار السلفي

  .روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. ب شجار السلفي
  .أخشى أن يكون حديثه مرسالً، وذكره أبو أمحد العسكري يف الصحابة: أخرجه أبو عمر خمتصراً، وقال

  .يب وهبشجاع بن أ



ابن وهب بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن مالك بن كثري بن غنم بن دودان : ب د ع، شجاع بن أيب وهب، ويقال
  .بن أسد بن خزمية األسدي حليف لبين عبد مشس، يكىن أبا وهب

ىل املدينة، أسلم قدمياً، وهاجر إىل احلبشة اهلجرة الثانية، وعاد إىل مكة ملا بلغهم أن أهل مكة أسلموا، مث هاجر إ
وشهد بدراً، هو وأخوه عقبة بن أيب وهب، وشهد املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآخى رسول 

اهللا بينه وبني ابن خويل، وأرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل احلارث بن أيب مشر الغساين، وإىل جبلة بن 
  .األيهم الغساين، قاله أبو عمر

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسله إىل احلارث بن : نده، وأبو نعيم، بإسنادمها إىل املسور وابن إسحاقوقال ابن م
  .أيب مشر، ورويا عن عبد اهللا بن بريدة، عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثه إىل جبلة بن األيهم

  .حنيفاًواستشهد شجاع يوم اليمامة، وهو ابن بضع وأربعني سنة، وكان أجىن 
  .أخرجه الثالثة

  .شجرة الكندي

  .أخرجه أمحد بن يونس الضيب يف الصحابة. شجرة الكندي
روى عنه خالد بن طهمان، وهو خالد بن أيب خالد، الذي روى عن أنس وغريه، روى األحوص بن جواب، عن 

الناس عليها خرياً،  خالد بن طهمان، عن شجرة الكندي قال شهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جنازة، فأثىن
يا حممد، إن هذا الرجل ليس كما أثنوا، : فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يدفن، فأتاه جربيل، فقال

  .أخرجه أبو موسى" . وإن اهللا قد قبل شهادتكم عليه، وغفر له ما ال يعلمون 

  باب الشني والدال

  .شداد بن األزمع

أخرجه . النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو تابعي كويف، يروي عن ابن مسعودإنه أدرك : قيل. ش شداد بن االزمع
  .أبو موسى

  .شداد بن أسيد

  .مدين. ب د ع، شداد بن أسيد السلمي
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : روى عمر بن قيظي بن عامر بن شداد بن أسيد، عن أبيه، عن جده، قال

؟ " فما مينعك : " مرضت ولو شربت من ماء بطحان لربئت، قال: فقلت؟ " ما لك يا شداد : " فمرضت، فقال
  " .اذهب، فأنت مهاجر حيثما كنت : " هجريت، قال: قلت

  .أسيد، والفتح أكثر: أسيد، وقيل: أخرجه الثالثة، قال أبو عمر
  .أما األمري أبو نصر فلم يذكره إال بالفتح، وكذلك ابن منده، وأبو نعيم: قلت

  .شداد بن أمية



د روى عنه ابنه عقبة أنه جاء إىل النيب صلى اهللا .عداده يف أهل احلجار، له صحبة. شداد بن أمية اجلهين أبو عقبة
؟ قال " من أين أنت أتيت : " عليه وسلم، وهو شيخ كبري، وأهدى له عسالً، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

ال، ولكن من ذي اهلدى وهو واد حذو اليمامة يسمى : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. من ذي الضاللة
  " .اهلدى 

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .شداد بن أوس

ب د ع، شداد بن أوس بن ثابت بن املنذر، وهو ابن أخي حسان بن ثابت األنصاري اخلزرجي، وقد تقدم نسبه 
  .أبو عبد الرمحن: عند ذكر أبيه وعمه، يكىن أبا يعلى، وقيل

  .البيت املقدس من الشامنزل ب
  .كان شداد ممن أويت العلم واحللم، روى عنه أهل الشام: قال عبادة بن الصامت

  .شداد بن أوس هو ابن عم حسان بن ثابت، والصحيح أنه ابن أخيه: وقال مالك
داد كثري وكان ش. روى عنه ابنه يعلى، وحممود بن لبيد، وأبو األشعث الصنعاين، وأبو إدريس اخلوالين، وغريهم

  .العبادة والورع واخلوف من اهللا تعاىل

أخربنا أبو منصور بن مكارم بن أمحد، أخربنا أبو القاسم نصر بن صفوان، أخربنا عليد بن إبراهيم السراج، أخربنا 
ثنا أبو طاهر هبة اهللا بن إبراهيم بن أنس، أخربنا علي بن عبيد اهللا بن طوق، حدثنا أبو جابر زيد بن عبد العزيز، حد

حممد بن عبد اهللا بن عمار، حدثنا املعاىف ابن عمران، حدثنا عبد احلميد بن هبرام، حدثنا شهر بن حوشب، حدثين 
: " عبد الرمحن بن عثمان بن شداد بن أوس أن شداداً حدثه، عن حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  " .من أهل الكتاب، خذو القذة بالقذة لتحذون شرار هذه األمة على سنن الذين خلوا من قبلكم 
: كان شداد بن أوس بن ثابت إذا أخذ مضجعه من الليل، كان كاحلبة على املقلى، فيقول: وقال أسد بن وداعة

  .اللهم إن النار قد حالت بيين وبني النوم، مث يقوم فال يزال يصلي حىت يصبح
ى اهللا عليه وسلم يف مثان عشرة خلت من رمضان، مررت مع رسول اهللا صل: وروى أبو األشعث، عن شداد، قال

  " .أفطر احلاجم واحملجوم : " فأبصر رجالً حيتجم، فقال
سنة مثان ومخسني، وهو ابن مخس وسبعني سنة، وقيل تويف سنة سبع : وتويف شداد سنة إحدى وأربعني، وقيل

  .إنه شهد بدراً: وستني، وقال ابن منده، عن موسى بن عقبة
  .ةأخرجه الثالث

إن شداداً شهد بدراً فهو وهم منه، فإن موسى ذكر أباه أوس بن ثابت أنه : قول ابن منده عن موسى بن عقبة: قلت
  .إنه شداد، واهللا أعلم: شهد بدراً، فوهم فيه بعض الرواة إما ابن منده أو غريه، فقال

  .شدادا بن مثامة



على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسأل النيب  قدم شداد بن مثامة: روى محيد عن أنس قال. شدادا بن مثامة
  .صلى اهللا عليه وسلم أن يكتب لبين كعب بن أوس كتاباً، فكتب هلم، وبعث شداد بن مثامة على الصالة

  .ذكره ابن الدباغ األندلسي

  .شداد بن شرحبيل

  .قاله ابن منده، وأبو نعيم. ب د ع، شداد بن شرحبيل األنصاري
  .جهين، ولعله جهين النسب، أنصاري احللف، يكىن أبا عقبة، يعد من أهل محصإنه : وقال أبو عمر

مهما نسيت فإين مل أنس أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائماً يصلي، : روى عنه عياش بن مونس أنه قال
  .ويده اليمىن على يده اليسرى قابضاً عليها

  .أخرجه الثالثة

  .شداد بن عارض

  :البسيط: هو القائل يف مسري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف. جلشميشداد بن عارض ا
  .وكيف ينصر من هو ليس ينتصر... ال تنصروا الالت إن اهللا مهلكها 
  .ومل يقاتل لدى أحجارها هدر... إن اليت حرقت بالنار فاشتعلت 
  .يرحل، وليس هبا من أهلها بشر... إن الرسول مىت ينزل بداركم 

  .ل ابن إسحاققا

  .شداد بن عبد اهللا

ب شداد بن عبد اهللا القتباين قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بين احلارث بن كعب، سنة عشر مع 
  .أخرجه أبو عمر. خالد بن الوليد، فأسلموا، وحسن إسالمهم

  .شداد بن عمرو

بان بن حمارب بن فهر ابن مالك القرشي ع س، شداد بن عمرو بن حسل بن األحب بن حبيب بن عمرو بن شي
  .الفهري وهو ابن عم كرز بن جابر، ويكىن أبا املستورد، بابنه

أتيت رسول اهللا صلى اهللا : روى إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن املستورد بن شداد، عن أبيه، قال
  .ثلجعليه وسلم، فأخذت بيده، فإذا هي ألني من احلرير، وأبرد من ال

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .شداد بن عوف



كنا على عهد رسول اهللا صلى : روى عمارة بن غزية، عن يعلى بن شداد بن عوف عن أبيه قال. شداد بن عوف
  .اهللا عليه وسلم نعد الشرك األصغر الرياء

  .ذكر أبو أمحد العسكري

  .شداد بن اهلاد

وهو اهلادي بن عبد اهللا بن جابر بن بشر بن عتوراة بن عامر : بن عمروأسامة : ب د ع، شداد بن اهلاد، واسم اهلاد
بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناين الليثي، حليف بين هاشم، وهو والد عبد اهللا بن شداد، وغنما قيل له 

  .اهلادي ألنه كان يوقد النار ليالً لألضياف
اهللا عليه وسلم، وأليب بكر، وجلعفر، ولعلي بن ايب طالب رضي اهللا كان شداد سلفاً لرسول اهللا صلى : قال أبو عمر

عنهم، ألنه كان زوج سلمى بنت عميس، أخت أمساء بنت عميس وكانت، أمساء امرأة جعفر، وأيب بكر، وعلي، 
  .سكن شداد املدينة، مث حتول إىل الكوفة. وهي أخت ميمونة بنت احلارث، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، ألمها

أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا جرير بن حازم، عن حممد بن أيب 
خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيإحدى : يعقوب، عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد، عن أبيه أنه قال

احلسن أو احلسني، فتقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، : الظهر أو العصر، وهو حامل أحد ابين ابنته: صاليت العشي
فوضعه عند قدمه اليمىن، مث كرب للصالة، فصلى، فسجد بني ظهراين صالته سجدة، فأطاهلا، فرفعت رأسي من بني 

يا رسول : الناس، فإذا النيب صلى اهللا عليه وسلم ساجد، وإذا الصيب على ظهره، فرجعت يف سجودي، فلما قيل
كل ذلك مل يكن، ولكن ابين : " د سجدت سجدة أطلتها، فظننا أنه قد حدث أمر، أو كان يوحى إليك قالاهللا، لق

  " .ارحتلين، فكرهت أن أعجله 
  .أخرجه الثالثة

  باب الشني والراء

  .شراحيل اجلعفي

  .شرحبيل، ويذكر يف شرحبيل، إن شاء اهللا تعاىل: ب شراحيل اجلعفي، وقيل
  .راًأخرجه أبو عمر هكذا خمتص

  .شراحيل بن زرعة

قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد حضرموت، فأسلموا، له ذكر . ب د ع، شراحيل بن زرعة احلضرمي
  .أخرجه الثالثة. يف حديث ابن هليعة

  .شراحيل الكندي



  .وفله صحبة، روى عنه عمرو بن قيس السكوين أنه صلى على جنازة، فجعلهم ثالثة صف. د ع، شراحيل الكندي
ذكره بعض املتأخرين، يعين ابن منده وهو عندي شراحيل بن مرة، : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  .ويؤيد قول أيب نعيم أن أبا عمر جعل شراحيل بن مرة كندياً، واهللا أعلم

  .شراحيل بن مرة

  .هو كندي: قاله أبو نعيم، وقال أبو عمر. ب د ع، شراحيل بن مرة اهلمداين
ابشر فإن حياتك وموتك : " وى عنه حجر بن عدي الكندي أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لعلير

  " .معي 
  .أخرجه الثالثة، وقال أبو موسى أخرجه أبو زكرياء ابن منده على جده، وقد أخرجه جده

  .شراحيل املنقري

  .أبو يزيد اهلوذينروى عنه . له صحبة، يعد يف احلمصيني. ب د ع، شراحيل املنقري
حدثين : أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم، حدثنا حممد بن عوف، حدثنا حممد بن إمساعيل، قال

إن رسول اهللا : قال أبو يزيد اهلوزين، قال شراحيل املنقري: أيب، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال
  .أخرجه الثالثة" . وله أوالد يف سبيل اهللا، دخل بفضل حسنتهم اجلنة  من تويف: " صلى اهللا عليه وسلم قال

  .شرحبيل بن أوس

  .سكن محص من الشام. أوس بن شرحبيل: ب د ع، شرحبيل بن أوس، وقيل
أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا علي بن عباس 

لد، قاال حدثنا جرير، حدثين منران بن حممد، قال عصام، خيرب عن شرحبيل بن أوس وكان من وعصام بن خا
من شرب اخلمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن : " أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

  " .عاد فاقتلوه 
أخرب بذلك شيوخنا : وهلما خطة بالرها، وقالأخوان، هلما صحبة، : شرحبيل: أخرجه الثالثة، وقال علي بن أمحد

  .من أهل حران

  .شرحبيل اجلعفي

حديثه يف أعالم النبوة يف قصة السلعة اليت كانت به، شكاها إىل . شراحيل: ب شرحبيل اجلعفي، وقال بعضهم فيه
روى . م ير هلا أثرفل. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنفث فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووضع يده عليها

  .أخرجه أبو عمر. عنه ابنه عبد الرمحن

  .شرحبيل ذو اجلوشن



  .أخرجه الثالثة. تقدم يف اهلمزة والذال. ب د ع، شرحبيل ذو اجلوشن الضبايب

  .شرحبيل بن حبيب

له ذكر يف حديث رواه األوزاعي، عن الزهري، عن أيب . زوج الشفاء بنت عبد اهللا. د ع، شرحبيل بن حبيب
دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله ابن منده، وقال أبو نعيم : ة، عن الشفاء بنت عبد اهللا، قالتسلم

  .وذكر احلديث. دخلت على ابنيت، وهي حتت شرحبيل بن حبيب، فوجدت شرحبيل يف البيت
: ة، فقالوهم هذا املتأخر فصحف فيه يف موضعني، صحف حسن: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  .النيب، وكال التصحيفني ظاهر، وهذه غفلة عجيبة: حبيب، وصحف ابنيت، فقال

  .شرحبيل ابن حسنة

ب د ع، شرحبيل ابن حسنة، وهي أمه، واسم أبيه عبد اهللا بن املطاع بن عبد اهللا بن الغطريف بن عبد العزى بن 
: وقيل. بن الغوث بن مر، أخا متيم بن مر جثامة بن مالك بن مالزم بن مالك بن رهم بن سعد بن يشكر بن مبشر

  .متيمي، وقيل غري ذلك: إنه كندي، وقيل

يكىن أبا عبد اهللا، وأمه حسنة موالة ملعمر بن حبيب بن وهب بن حذافة اجلمحي، وكان شرحبيل حليفاً لبين زهرة، 
عبد اهللا والد شرحبيل تزوج جنادة وجابر ابين سفيان بن معمر ابن حبيب، وملا مات : حالفهم بعد موت أخويه ألمه

سفيان بن معمر، ألن معمراً تبناه : أمه حسنة أم شرحبيل رجل من األنصار، من بين زريق، امسه سفيان، وكان يقال
  .وحالفه، وزوجه حسنة ومعها شرحبيل، فولدت جابراً وجنادة ابين سفيان

دموا من احلبشة نزلوا يف بين زريق يف ربعهم، وأسلم شرحبيل قدمياً وأخواه، وهاجر إىل احلبشة هو وأخواه، فلما ق
ونزل شرحبيل مع أخوته ألمه، مث هلك سفيان وابناه يف خالفة عمر رضي اهللا عنه، ومل يتركوا عقباً، فتحول 
: شرحبيل ابن حسنة إىل بين زهرة، فحالفهم ونزل فيهم، فخاصمهم أبو سعيد بن املعلى الزرقي إىل عمر، وقال

ما كنت حليفاً هلم، وإمنا نزلت مع أخوي، فلما هلكا حالفت : تحول إىل غريي، فقال شرحبيلحليفي ليس له أن ي
  .يا أبا سعيد، إن جئت ببينة وغال فهو أوىل بنفسه، فلم يأت ببينة، فثبت شرحبيل على حلفه: من اردت، فقال عمر

سب إليها، وهي من أهل عدوىل إن حسنة زوجة سفيان بن معمر تبنت شرحبيل، وليس بابن هلا، فن: وقال الزبري
  .ناحية من البحرين، تنسب إليها السفن العدولية

وسريه أبو بكر وعمر على جيش إىل الشام، . كان شرحبيل من مهاجرة احلبشة، ومن وجوه قريش: وقال أبو عمر
ع وستون سنة، ومل يزل والياً على بعض نواحي الشام لعمر إىل أن هلك يف طاعون عمواس، سنة مثان عشرة، وله سب

  .طعن هو واو عبيدة بن اجلراح يف يوم واحد
حدثين أيب، حدثنا عبد الصمد، حدثنا مهام، : أخربنا أبو ياسر بن هبة اهللا الدقاق بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، قال

: ، فقالملا وقع الطاعون بالشام خطب عمرو بن العصا الناس: حدثنا قتادة، عن شهر، عن عبد الرمحن بن غنم، قال
إن هذا الطاعون رجس، فتفرقوا عنه يف هذه الشعاب، ويف هذه األدوية، فبلغ ذلك شرحبيل ابن حسنة، فغضب، 

صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعمرو أضل من محار أهله، : فجاء وهو جير ثوبه معلق نعله بيده، فقال



  .ولكن رمحة ربكم، ودعوة نبيكم، ووفاة الصاحلني قبلكم
  .رجه الثالثةأخ

  .شرحبيل بن السمط

السمط بن األعور بن جبلة بن عدي، وقد تقدم نسبه يف : ب د ع، شرحبيل بن السمط بن األسود بن جبلة، وقيل
  .األشعث بن قيس الكندي

أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان يكىن أبا يزيد، وكان أمرياً على محص ملعاوية، وكان له أثر عظيم يف خمالفة 
إن : علي وقتاله، وسبب ذلك أن علياً أرسل جرير بن عبد اهللا البجلي إىل معاوية، فاحتبسه أشهراً، فقيل ملعاوية

شرحبيل عدو جلرير، لتحضره ليناظر جريراً، فاستدعاه معاوية، ووضع على طريقه من يشهد أن علياً قتل عثمان، 
جد خالد القسري، وأبو األعور السلمي، وغريهم، فلقي  بسر بن أيب أرطأة، ويزيد بن أسد: رضي اهللا عنهما، منهم

جريراً، وناظره أن علياً قتل عثمان، مث خرج يف مدائن الشام خيرب بذلك، ويندب إىل الطلب بثأر عثمان، وفيه أشعار 
  :الطويل: كثرية قد ذكرها الناس يف كتبهم، فال نطول بذكرها، فمن ذلك قول النجاشي

  .ولكن لبغض املالكي جرير... أمرنا شرحبيل ما للدين فارقت 
  .ال صحبة له: له صحبة، وقيل: وقد اختلف يف صحبته، فقيل

  .روى عنه جبري بن نفري، وعمرو بن األسود، وكثري بن مرة احلضرمي، وغريهم
يضرها من ال تزال طائفة من أميت قوامةً على أمر اهللا، ال : " روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثاً واحداً، وهو

  " .خالفها 
وتويف سنة أربعني، وصلى عليه حبيب بن مسلمة، . وروى عن عمر، وسلمان، وعبادة بن الصامت، وغريهم

  .أخرجه الثالثة. وحبيب تويف سنة اثنتني وأربعني
  .وقول النجاشي عن جرير إنه مالكي، فهو نسبه إىل مالك بن سعد بن نذير بن قسر بن عبقر ابن أمنار بن جبيلة

  .شرحبيل لن عبد الرمحن

  .قاله أبو نعيم. أبو عقبة اجلعفي: د ع، شرحبيل بن عبد الرمحن، أبو عبد الرمحن، وقيل
يعد يف أعراب البصرة، روى حديثه خملد بن عقبة بن شرحبيل، عن جده شرحبيل . رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .من تعذرت عليه التجارة فعليه بعمان: أنه قال
  " .محى تفور على شيخ كبري : " أن رجالً حمموماً شكا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: أخر، منها وله أحاديث

وذكر له حديث التجارة، . شرحبيل بن أوس اجلعفي: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وذكره أبو أمحد العسكري، فقال
  .حديث رقية السلعة، واهللا أعلم اجلعفي، وروى له: وهذا شرحبيل، أظنه الذي أخرجه أبو عمر، وقال

  .شرحبيل بن عبد كالل



  .له ذكر يف حديث عمرو بن حزم. د ع، شرحبيل بن عبد كالل
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب : روى الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده

  .رو بن حزم األنصاريإىل أهل اليمن كتاباً يف الفرائض والسنن، وبعث به مع عم
بسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد النيب إىل شرحبيل بن عبد كالل، واحلارث بن عبد كالل، ونعيم بن عبد " 

  " .كالل، قيل ذي رعني ومعافر ومهدام 
  .وذكر احلديث، وقد تقدم يف زرعة بن ذي يزن

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .شرحبيل أبو عمرو

كره ابن قانع، وروى بإسناده عن عبد الوهاب بن عمرو بن شرحبيل، عن أبيه، عن جده، شرحبيل أبو عمر، ذ
يا رسول اهللا، رجل وجد على بطن امرأته رجالً، فضربه : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: قال

  " .كتاب اهللا، والشهداء : " بالسيف، فقال
  .ذكره ابن الدباغ األندلسي

  .نشرحبيل بن غيال

  .ب س، شرحبيل بن غيالن بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن عسد بن عوف ابن ثقيف الثقفي
نزل الطائف، وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف االستغفار بني كل سجدتني من صالته، يف حديث ذكره، 

يف بإسالمهم مع عبد ياليل، له صحبة، ليس إسناد حديثه مما حيتج به، كان أحد الرجال اخلمسة الذين بعثتهم ثق
  .مات سنة ستني: ذكره ابن شاهني، وقال

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  .شرحبيل أبو مصعب

  .أورده القاضي أبو أمحد العسال يف الصحابة. س شرحبيل أبو مصعب
يانةً، وهو يعلم أهنا من ابتاع سرقةً أو خ: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عنه ابنه مصعب أنه قال

  .أخرجه أبو موسى" . سرقةً أو خيانةً، فقد شرك يف عارها وإمثها 

  .شرحبيل بن معد يكرب

د ع، شرحبيل بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية األكرمني بن احلارث بن معاوية بن 
دي، يعرف بعفيف، وفد على النيب صلى اهللا عليه احلارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة الكن

  .وسلم، وكان يف ألفني ومخسمائة من العطاء
  .روى حديثه إمساعيل بن إياس بن عفيف، عن أبيه، عن جده يف دالئل النبوة

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم، ويرد يف العني، إن شاء اهللا تعاىل



  .شرحبيل

  .كر يف الصحابةجمهول، غري منسوب، له ذ. د ع، شرحبيل
ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة يف النصف من صفر جاءه : روى حديثه ابن أيب ملكية، عن شرحبيل، قال

صلوات اهللا ورمحته وبركاته عليك، لقد بلغت رسالة ربك، وصدعت بالذي أمرت به : " جربيل عليه السالم، فقال
  .يف حديث طويل" 

  .يمأخرجه ابن منده، وأبو نع

  .شريح بن أبرهة

شريح اليافعي، له صحبة وهو ممن بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح مصر، : دع، شريح بن أبرهة، وقيل
  .قاله بان يونس

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : روى عمرو بن قيس املالئي، عن امللحم بن وداعة اليمامي، عن شريح احلمريي، قال
أخرجه ابن منده، . احلديث" لبيك اللهم لبيك : " حني استوت به أخفاف اإلبل، يقول عليه وسلم يف حجة الوداع

  .وأبو نعيم
يافعي ومحريي اختالف، فإن يافعاً بطن من محري، وأظن هذا : وله أيضاً حديث التكبري أيام التشريق، وليس بني قوهلم

  .شريح هو ابن أيب وهب الذي يأيت ذكره
  .اه، وذكر له حديث التلبية واهللا أعلمأخرجه أبو عمر، ومل يسم أب

  .شريح بن احلارث

ب د ع، شريح بن احلارث بن قيس بن اجلهم بن معاوية بن عامر بن الرائش بن احلارث بن معاوية بن ثور بن مرتع 
ث شريح بن احلارث بن املنتجع ابن معاوية بن ثور بن عفري بن عدي بن احلار: بن معاوية بن كندة، أبو أمية، وقيل

  .هو حليف لكندة: بن مرة بن أدد الكندي، وقيل غري ذلك، وقيل
أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يلقه واستقضاه عمر بن اخلطاب على الكوفة، فقضى هبا أيام عمر، وعثمان، 

، ذا فطنة وكان أعلم الناس بالقضاء. وعلي، ومل يزل على القضاء هبا إىل أيام احلجاج، فأقام قاضياً هبا ستني سنة
  .وذكاء ومعرفة وعقل، وكان شاعراً حمسناً له أشعار حمفوظة، وكان كوسجاً، ال شعر يف وجهه

أنه جاء إىل : روى علي بن عبد اهللا بن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي، عن أبيه، عن جده معاوية، عن شريح
" جيء هبم : " هل بيت ذوي عدد باليمن، فقال لهيا رسول اهللا، إن يل أ: النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأسلم، مث قال

  .فجاء هبم والنيب صلى اهللا عليه وسلم قد قبض. 
  .يا شريح، أنت أقضى العرب: وملا ويل القضاء سنة اثنتني وعشرين رئي منه أنه أعلم اخللق بالقضاء، وقال له علي

قضى مسروق بن األجدع بالكوفة، حىت رجع وملا ويل زياد الكوفة أخذ شرحياً معه إىل البصرة، فقضى هبا سنة، و
  .شريح، وكان مقامه بالبصرة سنة

  .ملا ويل احلجاج الكوفة استعفاه شريح، فأعفاه، واستقصى أبا بردة بن أيب موسى



. نعم، كان قاضياً لزياد: أكان قاضياً ألحد؟ قال: إن شرحياً مل يكن قاضياً لعمر، فقيل للشافعي: الشافعي: وقال
عن الشافعي فيه نظر، فإن أمر شريح وأن عمر استقصاه ظاهر مستفيض، وله أخبار كثرية يف أحكامه  وهذا النقل

  .وحلمه وعلمه ودينه، وال نطول بذكرها
مات شريح : مات سنة ست وسبعني، وقال علي بن املديين: وقال أبو نعيم. وتويف سنة سبع ومثانني، وله مائة سنة

  .مات شريح، وله مائة وعشرون سنة: وتسعني، وقال أشعث بن سوارسنة تسع : سنة سبع وتسعني، وقيل
  .أخرجه الثالثة

  .شريح احلضرمي

وقد روى سلمان بن بالل، وابن : كان من أفاضل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم. ب د ع، شريح احلضرمي
سول اهللا صلى اهللا عليه ذكر شريح احلضرمي عند ر: املبارك، عن يونس، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال

  " .ذلك رجل ال يتوسد القرآن : " وسلم، فقال
  .ذكر عنده خمرمة بن شريح، وهو وهم منه: ورواه النعمان بن راشد، عن الزهري، فقال

  .أخرجه الثالثة. ونذكره يف خمرمة، إن شاء اهللا تعاىل

  .شريح بن أيب شريح

  .حجازي، من الصحابة. د ع ب س، شريح بن أيب شريح
كل شيء يف البحر مذبوح، : روى عنه أبو الزبري، وعمرو بن دينار أنه أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو يقول

  .أما الطري فأرى أن نذحبه: فذكرت ذلك لعطاء، فقال: قال
  .له صحبة: قال أبو حامت

شريح بن أيب : فقالاستدركه أبو زكرياء على جده وذكره جده، : أخرجه الثالثة، وأخرجه أبو موسى، فقال
شريح صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلهذا خفي على أيب زكرياء، : شريح، وقال أبو زكرياء، وأبو موسى

  .واهللا أعلم

  .شريح بن ضمرة

ب شريح بن ضمرة املزين، وهو من ولد حلي بن جرش بن الطم بن عثمان بن مزينة، وهي أمه، وأبوه عمرو بن أد 
مزينة نسبة إىل أمهما مزينة : بن مضر، نسب ولده إليها، فيقال لولد عثمان وأوس ابين عمروبن طاخبة بن إلياس 

  .بنت كلب بن وبرة، وهو أول من قدم بصدقة مزينة على النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو عمر

  .شريح بن عامر

لوليد على اجلزية بالبصرة حني من بين سعد بن بكر، له صحبة، واستخلفه خالد بن ا. ب شريح بن عامر السعدي
  .أخرجه أبو عمر. سار إىل الشام، مث واله عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه البصرة، فقتل بناحية األهواز



  .شريح الكاليب

. ذكره سعيد بن يوسف األصبهاين القرشي، وقد ذكر يف الذال املعجمة. س شريح الكاليب، يعرف بذي اللحية
  .أخرجه أبو موسى

  .عمروشريح بن 

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر : أورده ابن شاهني هكذا يف حرف الشني، وروى له. س شريح بن عمرو اخلزاعي
فليكرم ضيفه، وحديث حترمي مكة، وهو يف اإلسنادين هكذا شريح، وإمنا هو أبو شريح، واحلديثان مشهوران به، 

  .وقد وهم فيهما
  .أخرجه أبو موسى

  .شريح بن املكدد

هو شريح بن مرة بن سلمة بن حجر بن عدي بن ربيعة بن معاوية األكرمني : وقال الطربي. بن املكددشريح 
  :الطويل: املكدد ببيت قاله، وهو: الكندي، وإمنا قيل

  .لكم ما حوت كفاي يف العسر واليسر... سلوين فكدوين وإين لباذل 
فد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومثله قال وكان األشعث بن قيس استخلفه على أذربيجان، وكان جواداً، وو

  .الكليب

  شريح بن هانئ بن: ب دع، شريح بن هانئ بن يزيد بن احلارث بن كعب، وقيل

  .يزيد بن هنيك بن دريد بن سفيان بن الضباب، وامسه سلمة بن احلارث بن ربيعة بن احلارث بن كعب احلارثي
وكان . به كىن النيب صلى اهللا عليه وسلم أباه، أبا شريح، وألبيه صحبةأدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، ودعا له، و

  .شريح يكىن أبا املقدام

روى عن علي، وسعد بن أيب وقاص، وعائشة ومسع أباه هانئاً، روى عنه ابناه حممد، واملقدام، والشعيب، ويونس بن 
بدومة اجلندل، وبقي دهراً طويالً،  أيب إسحاق، وكان من أعيان أصحاب علي، وشهد معه حروبه، وشهد احلكمني

وسار إىل سجستان غازياً، فقتل هبا سنة مثان وسبعني، وكان قد أخذ الكفار على املسلمني الطريق، وحفظوا عليهم 
  :الرجز: الدروب اليت يف اجلبال، فقتل عامة ذلك اجليش، وقال شريح ذلك اليوم

  . أعصراقد عشت بني املشركني... أصبحت ذا بث أقاسي الكربا 
  .وبعده صديقه وعمرا... مثت أدركت النيب املنذرا 
  .واجلمع يف صيفهم والنهرا... ويوم مهران ويوم تسترا 

  .هيهات ما أطول هذا عمرا... وبامجريات مع املشقرا 
  .أخرجه الثالثة. إنه عاش مائة وعشرين سنة: قيل



  .شريح

  .ئلروى عنه أبو وا. ب شريح، رجل من الصحابة، غري منسوب
قال أبو عمر، ال ادري أهو أحد هؤالء أم غريهم؟ روى واصل األحدب، عن أيب وائل، عن شريح، رجل من 

يف حديث " يا ابن آدم، امش إيل أهرول إليك : يقول اهللا تبارك وتعاىل: " قال: أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو عمر. ذكره

  .الشريد بن سويد

الشريد : إنه من حضرموت، ولكن عداده يف ثقيف، ألهنم أخواله، وقيل: د الثقفي، وقيلب د ع، الشريد بن سوي
امسه مالك، من بين قسحم بن جذام بن الصدف، قتل قتيالً من قومه فلحق مبكة، فحالف بين حطيط بن جشم بن 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثقيف، مث وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأسلم، وبايعه بيعة الرضوان، ومساه رسول 
  .الشريد، وهو زوج رحيانة بنت أيب العاص بن أمية

أخربنا أبو منصور بن مكارم بن أمحد املوصلي، أخربنا أبو القاسم نصر بن صفوان، أخربنا أبو احلسن عليد بن 
ي بن عبيد اهللا بن إبراهيم السراج اخلطيب، أخربنا أبو طاهر هبة اهللا بن إبراهيم بن أنس، أخربنا أبو احلسن عل

طوق، حدثنا أبو جابر زيد بن عبد العزيز بن حبان، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عمار، حدثنا املعاىف بن عمران، عن 
استنشدين رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال: عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يعلى الطائفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه

، حىت وفيتها مائة، فلما " إيه : " ، فأنشدته مائة بيت ما أنشدته بيتاً منها إال قالوسلم شعر أمية بن أيب الصلت
  .أخرجه الثالثة. وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الشفعة" . إن كاد ليسلم : " وفيتها قال

  .شريط بن أنس

  .ب د ع، شريط بن مالك بن هالل األشجعي، جد سلمة بن بيط بن شريط
داع مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومسع منه خطبته، وكان ابنه نبيط ردفه، وهلما صحبة، سكن شهد حجة الو

  .أخرجه الثالثة. الكوفة

  .شريق

  .ترجم له عبد اهللا بن أمحد بن حنبل يف مسند األنصار ومل يتابعه أحد. س شريق بالقاف، والد حبيبة
دثنا أبو سعيد موىل بين هاشم، حدثنا سعيد بن سلمة بن أيب أخربنا أبو ياسر بن هبة بإسناده عن اهللا بن أمحد، ح

احلسام، حدثين موىل آلل عمر، حدثنا صاحل بن كيسان عن عيسى بن مسعود بن احلكم الزقي، عن جدته حبيبة 
أهنا كانت مع أبيها، فإذا بديل بن ورقاء على العضباء، راحلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برحله : بنت شريق

  " .من كان صائماً فليفطر، فإهنا أيام أكل وشرب : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: ديينا
رواه عبد اهللا بن رجاء، عن سعيد بن صاحل، عن عيسى، عن جدته حبيبة أهنا كانت مع أمها ابنة العجماء، مل يذكر 

  .أخرجه أبو موسى. احلكم وال موىل عمر



  .شريك بن حنبل

: روى يونس بن أيب إسحاق، عن عمري بن قميم عن شريك ابن حنبل، قال. ن حنبل العبسيد ع ب، شريك ب
  .، يعين الثوم" من أكل من هذه البقلة اخلبيثة فال يقربن املسجد : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول

بن أيب طالب، رضي اهللا  رواه قيس وأبو وكيع وغريمها، عن أيب إسحاق، عن عمري بن قميم، عن شريك، عن علي
  .أخرجه الثالثة. عنه

  .شريك بن أيب احليسر

ب س، شريك بن أيب احليسر، وامسه أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل األنصاري األوسي 
  .األشهلي، وهو أخو احلارث بن أنس الذي شهد بدراً، وشهد شريك أحداً، ومعه ابنه عبد اهللا

  .وأبو عمر أخرجه أبو موسى،

  .شريك ابن السمحاء

ب د ع، شريك ابن السمحاء وهي أمه، وأبوه عبدة بن معتب بن اجلد بن العجالن بن حارثة ابن ضبيعة البلوي، 
وقد تكرر باقي النسب، وهو ابن عمر معن وعاصم ابين عيد بن اجلد، وهو حليف األنصار، وهو صاحب اللعان، 

  .نسب يف ذلك احلديث إىل أمه
وهو الذي قذفه هالل بن أمية بامرأته، قال هشام بن . نه شهد مع أبيه أحداً، وهو أخو الرباء بن مالك ألمهإ: قيل

  .إنه أول من العن يف اإلسالم: حسان، عن ابن سريين، عن أنس
محاء إن مسحاء مل يكن اسم يكن اسم أمه، وال كان امسه شريكاً، وغنما كان بينه وبني ابن الس: قيل: وقال أبو نعيم

  .شركة، وهذا ليس بشيء
حدثنا بندار، حدثنا حممد بن : أخربنا إبراهيم بن مهران الفقيه وغريه، قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي، قال

أخربنا عكرمة عن ابن عباس أن هالل بن أمية قذف امرأته بشريك ابن : أيب عدي، أخربنا هشام بن حسان، قال
والذي بعثك باحلق إين : ، فقال هالل" البينة وغال حد يف ظهرك : " اهللا عليه وسلممسحاء، فقال رسول اهللا صلى 

، آيات ١النور " : والذين يرمون أزواجهم : " لصادق، ولينزلن اهللا يف امري ما يربئ ظهري من احلد، فنزل
  .اللعان

  .أخرجه الثالثة

  .شريك بن طارق

. األشجعي، واألول أصح: احملاريب، وقيل: حلنظلي، وقيلد ع ب، شريك بن طارق بن سفيان بن قرط التميمي ا
  .هو أحد بين ثعلبة بن عوف بن سفيان بن أسيد بن عامر بن ربيعة بن حنظلة بن متيم: قيل

روى عنه زياد بن عالقة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعن فروة بن نوفل
  " .وأنا، ولكن اهللا عز وجل أعانين عليه، فأسلم : " وأنت يا رسول اهللا؟ قال: ، قالوا "لكل امرئ شيطان : " قال



إن حديثه مرسل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحيدث عن فروة بن : غن له صحبة، ويقال: يقال: قال أبو عمر
 مجلة من نزل الكوفة من نوفل، عن عائشة، وليش له خرب يدل على رؤية ولقاء، إال أن خليفة بن خياط، ذكره يف

وذكره حممد بن سعد فيمن نزل الكوفة من الصحابة، ونسبه إىل . الصحابة، ونسبه يف أشجع بن ريث بن غطفان
  .حنظلة بطن من متيم

  .أخرجه الثالثة

  .شريك بن عبد عمرو

  .ب س شريك بن عبد عمرو بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة
  .ذكره ابن شاهني. صلى اهللا عليه وسلم هو وأخوه أبو ثابتشهد أحداً مع رسول اهللا 

  .شريك بن عبد اهللا بن عمرو، وساق نسبه مثله: أخرجه أبو عمر وأبو موسى خمتصراً، إال أن أبا موسى قال

  .شريك بن وائلة

عن حدثت : أورده ابن شاهني، وروى بإسناده عن ابن إسحاق، عن ابن شهاب، قال. س شريك بن وائلة اهلذيل
فقلت : أم األم وال أم األب، قال: قدمت على عمر بن اخلطاب، فوجدته ال يورث اجلدتني: املغرية بن شعبة، قال

ووجدته : يا أمري املؤمنني، قد عرفت خصماء أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يعين يف اجلدة، فورثها، قال: له
ملؤمنني كان محل بن مالك بن النابغة اهلذيل، حتته امرأتان، إحدامها يا أمري ا: ال يورث الورثة من الدية شيئاً؟ فقلت

حبلى، وأن امرأته األخرى قتلت احلبلى، فرفع أمرمها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقضى أن يعقل عن القاتلة 
ائلة إىل عمر شريك بن و: فاقبل رجل من هذيل، يقال له: عصبتها، وأن يرث املقتولة ورثتها، وذكر احلديث، قال

  .بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فقص عليه حديث امرأيت محل بن مالك
  .أخرجه أبو موسى

  .شريك

  .غري منسوب. د ع، شريك
روى يعقوب القمي، عن عنبسة، عن عيسى بن جارية، عن شريك، رجل من الصحابة قال رسول اهللا صلى اهللا 

أخرجه ابن منده، وأبو " . غري مكره خرج منه اإلميان  من زىن خرج من اإلميان، ومن شرب اخلمر: " عليه وسلم
  .نعيم

  باب الشني والطاء والعني والفاء

  .شطب

  .روى عنه عبد الرمحن بن جبري بن نفري. د ع، شطب املمدود، يكىن أبا طويل، كندي، نزل الشام



ا حممد بن هارون أبو جعفر، حدثنا أخربنا حيىي بن أيب الرجاء الثقفي إجازة، بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم، حدثن
عبد القدوس بن احلجاج، حدثنا صفوان بن عمرو، حدثنا عبد الرمحن بن جبري بن نفري، عن أيب طويل شطب 

رأيت رجالً عمل الذنوب كلها مل يترك منها شيئاً، وهو يف ذلك : أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: املمدود
أما أنا فأشهد أن ال إله إال : ؟ قال" هل أسلمت : " ال اقتطعها، فهل لذلك من توبة؟ قالمل يترك حاجة وال داجةً إ

نعم، تفعل اخلريات، وتترك السيئات، جيعلهن اهللا لك كلهن حسنات : " قال. اهللا وحده ال شريك له، وأنك رسوله
  .أخرجه الثالثة. اهللا أكرب، فمازال يكرب حىت توارى: قال" . 

  .شعبل بن أمحر

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب له كتاباً، ومل يذكره ها : ذكره ابن منده يف ترمجة أبيه أمحر. س شعبل بن أمحر
  .هنا

  .أخرجه أبو موسى

  .شعبة بن التوأم

وهو عم عتاب : ذكره شباب فيمن روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، من بين ضبة قال: قيل. س شعبة بن التوأم
  .وأمبن مشري بن الت

  .رأيته يف مسندهم،وال أرى له صحبة: وأورده أيضاً سعيد القرشي، وقال
أن قيس بن عاصم سأل : وروى جرير بن عبد احلميد، عن مغرية بن مقسم، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم الضيب

  " .ومتسكوا حبلف اجلاهلية . ال حلف يف اإلسالم: " النيب صلى اهللا عليه وسلم عن احللف، فقال
روي عن : عن شعبة، عن قيس، هو الصحيح، وذكره أبو أمحد العسكري، قال: ثر من روى هذا احلديث، قالأك

ورأيته يف مسند جرير بن عبد احلميد أخرجه يف : النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسالً، وليس لشعبة صحبة، قال
  .أخرجه أبو موسى. األفراد، وهو وهم، وقد روى عن قيس بن عاصم

  .رميشعيب احلض

  .له صحبة، ويف إسناد حديثه نظر: د ب، شعيب بن عمرو احلضرمي، قيل
رأينا : روى سلمة بن رجاء، عن عائذ بن شريح احلضرمي، مسع أنساً وشعيب بن عمرو، وناجية احلضرمي، يقولون

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصبغ باحلناء
  .ه ابن منده، وأبو عمرأخرج. ال يصح حديثه، يعين هذا احلديث: قال أبو عمر

  .شفي بن مانع

أورده الطربي، وابن شاهني، واحلضرمي، وغريهم، يف الصحابة، وهو . ع د، شفي بن مانع األصبحي، أبو عثمان
  .خمتلف يف صحبته

أخربنا عبد الوهاب بن أيب حبة، أخربنا أبو احلسن بن حسنون، أخربنا أبو حممد أمحد بن علي الدقاق، أخربنا أبو 



سم احلسن بن احلسن بن املنذر، أخربنا أبو علي بن صفوان الربذعي، أخربنا ابن أيب الدنيا، حدثنا داود بن القا
عمرو الضيب، حدثنا إمساعيل بن عياش، حدثين ثعلبة بن مسلم اخلثعمي، عن أيوب بن بشري العجلي، عن شفي بن 

أهل النار على ما هبم من األذى، يسعون بني احلميم أربعة يؤذنون : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: مانع
ما بال األبعد قد آذانا على ما بنا من : رجل يسيل فوه قيحاً ودماً، فيقال له: واجلحيم، يدعون بالويل والثبور

  " .إن األبعد كان ينظر إىل كل كلمة قذعة خبيثة فيستلذها ويستلذ الرفث : األذى؟ فيقول
إن يف : " لي، عن شفي بن مانع األصبحي، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوروى أيوب بن بشري العج

: ويقول اآلخر. يا صاحب اخلري، أبشر، ويا صاحب الشر أقصر: السماء أربعة أمالك، ينادون من أقصاها إىل أدناها
  .وأبو موسى أخرجه أبو نعيم،" . اللهم أعط ممسكاً تلفاً : ويقول اآلخر. اللهم، أعط منفقاً خلفاً

  يعد من أهل املدينة، وذكره بعضهم يف. ب شفي اهلذيل، والد النضر بن شفي

  .أخرجه أبو عمر. الصحابة، وال تصح له صحبة

  باب الشني والقاف والكاف

  .شقران

وكان عبداً حبشياً . امسه صاحل: ع ب س شقران، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مشهور هبذا اللقب، قيل
بل اشتراه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه، : الرمحن بن عوف، فأهداه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقيل لعبد

وأوصى به رسول اهللا عند موته، وكان فيمن حضر غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند . فأعتقه بعد بدر
  .موته

فال أدري : ، وكان بالبصرة منهم رجل، قال مصعبوقد انقرض ولد شقران، مات آخرهم باملدينة يف والية الرشيد
  .أترك عقباً أم ال؟
  .شهد شقران بدراً فلم يسهم له: وقال أبو معشر

أخربنا إمساعيل بن علي بن عبيد اهللا، وغري واحد، قالوا بإسنادهم عن الترمذي، حدثنا زيد بن أخرم الطائي، حدثنا 
الذي أحلد قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو : بيه، قالمسعت جعفر بن حممد، عن أ: عثمان بن فرقد، قال

وأخربين ابن أيب رافع، : طلحة، والذي ألقى القطيفة حتته شقران، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال جعفر
  .أنا واهللا طرحت القطيفة حتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القرب: قال مسعت شقران يقول

بن أمحد بن حنبل عن أبيه، عن أسود بن عامر، عن مسلم بن خالد، عن عمرو بن حيىي املازين، عن أبيه، وروى عبد 
  .رأيته يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم متوجهاً إىل خيرب على محار، يصلي عليه، يومي إمياء: عن شقران قال

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  .شقيق بن سلمة



أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يسمع عنه، وهو صاحب عبد . بن سلمة، أبو وائل األسديب د ع، شقيق 
  .اهللا بن مسعود

أتانا مصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يأخذ من كل : روى هشيم، عن مغرية، عن أيب وائل، قال
  .ليس يف هذا صدقة :فقال. خذ صدقة هذا: فأتيته بكبش، فقلت: أربعني ناقةً ناقةً، قال

  .بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنا غالم، أرد البهم على أهلي: وقال
: كنت يف إبل ألهلي أرعاها، فمر يب ركب فنفر إبلي، فقال رجل من القوم: وروى عاصم، عن أيب وائل، قال

من الذي قال ردوا على الغالم إبله؟  :فردوها، فقلت لرجل منهم. أنفرمت عن الغالم إبله، ردوها عليه كما أنفرمتوها
  .هكذا من هذا الوجه وال يثبت. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .وتويف سنة تسع وتسعني، وكان له خص من قصب يسكنه، هو ودابته معه، فإذا غزا نقضه، وإذا رجع بناه
، وابن عباس، وابن مسعود، وكان قد شهد صفني مع علي، وروى عن أيب بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وسعد

  .وغريهم
  .روى عنه الشعيب، ومنصور بن املعتمر، والسبيعي، واألعمش، وغريهم

  .أخرجه الثالثة

  .شكل بن محيد

  .روى عنه شتريا ابنه. ب د ع، شكل بن محيد العبسي
حدثنا أمحد بن : لأخربنا إمساعيل بن علي، وإبراهيم بن حممد وغريمها، بإسنادهم إىل حممد بن عيسى بن سورة، قا

عن بالل بن حيىي العبسي، عن شتري بن شكل، عن أبيه شكل . منيع، حدثنا أبو أمحد الزبريي، حدثين سعد بن أوس
: يا رسول اهللا، علمين تعوذاً أتعوذ به، فأخذ بكفي، وقال: أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلت: بن محيد، قال

  " .ي، ومن شر بصري، من شر لساين، ومن شر قليب، ومن شر منيي اللهم، إين أعوذ بك من شر مسع: " قل
  .أخرجه الثالثة. وقد روى عن علي وحذيفة

  .بضم الشني، وفتح التاء فوقها نقطتان، وسكون الياء حتتها نقطتان، وآخره راء: شتري
  .ومن شر منيي، يعين فرجه: قوله

  باب الشني وامليم

  .مشاس بن عثمان

. من ولد عامر بن خمزوم. ن بن الشريد بن هرمي بن عامر بن خمزوم، القرشي املخزوميب د ع، مشاس بن عثما
  .مشاس لقب، وامسه عثمان، قاله أبو عمر، ويذكر يف عثمان إن شاء اهللا تعاىل: وقيل

  .وعاد من احلبشة. أسلم أول اإلسالم، وهاجر إىل احلبشة، وأمه صفية بنت ربيعة بن عبد مشس، أخت شيبة وعتبة
اجر إىل املدينة، وشهد بدراً، وقتل يوم أحد، وكان يوم قتل ابن أربع وثالثني سنة، وكان رسول اهللا صلى اهللا وه

، يعين مما يقاتل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " ما وجدت لشماس شبيهاً إال احلية : " عليه وسلم يقول
مييناً وال مشاالً إال رأى مشاساً يف ذلك الوجه، يقاتل  يومئذ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يرمي ببصره



عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويترسه بنفسه، حىت قتل، فحمل إىل املدينة وبه رمق، فقال رسول اهللا صلى اهللا 
يرد إىل  ، فحمل إليها، فمات عندها، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن" امحلوه إىل أم سلمة : " عليه وسلم 

أحد فيدفن هناك، كما هو يف ثيابه اليت مات فيها، بعد أن مكث يوماً وليلة، إال أنه مل يأكل ومل يشرب، ومل يصل 
  .عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل يغسله
  .أخرجه الثالثة. ومل يعقب. وذكر أبو عبيد أن مشاساً قتل يوم بدر، فوهم

  .مشعون بن يزيد

كان قرظياً، وله : القرشي، وقيل: األنصاري، وقيل: بن يزيد بن خنافة، أبو رحيانة األزدي، وقيلب د ع، مشعون 
: بالغني املعجمة، قال ابن يونس: وقيل. امسه مشعون، بالعني املهملة: حلف يف األنصار، واألصح أنه أزدي، وقيل

  .وهو عندي أصح

  .الشام بالبيت املقدس صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه أحاديث، وسكن
روى عنه عمرو بن مالك اجلنيب وأبو رشدين كريب بن أبرهة،وعبادة بن نسي، وشهر بن حوشب، وجاهد، 

  .وغريهم
وهو ممن شهد فتح دمشق، وقدم مصر، ورابط مبيافارقني، من أرض اجلزيرة، مث عاد إىل الشام، وكان من صاحلي 

  .الصحابة وعبادهم
ياسر الدقاق، بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا زيد بن احلباب، حدثين حيىي  أخربنا أبو ياسر بن أيب

بن أيوب، عن عياش بن عباس احلمريي، عن أيب حصني احلجري، عن أيب عامر احلجري، عن أيب رحيانة، عن النيب 
الرجل الرجل واملرأة : واملكاعمة الوشر، والنتف، والوشم، واملكامعة،: أنه كره عشر خصال: صلى اهللا عليه وسلم

املرأة، ليس بينهما ثوب، والنهبة، وركوب النمور، واختاذ الديباج، ها هنا وها هنا، أسفل يف الثياب ويف املناكب، 
  .واخلامت إال لذي سلطان

  .كانت ابنته رحيانة سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته: قال أبو عمر
  .ثةأخرجه الثال

  باب الشني والنون

  .شنتم

س شنتم، بالنون والتاء فوقها نقطتان، روى عنه ابنه عاصم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا سجد وقعت 
  .ركبتاه إىل األرض قبل أن تبلغ كفاه، وإذا قام يف فصل الركعتني اعتمد على فخذيه وهنض

وأما ابن منده، . مل أمسع لشنتم ذكراً إال يف هذا احلديث: وقال شنتم، بالنون والتاء،: ذكر املنيعي يف هذا احلديث
  .وأبو نعيم فلم يعرفا هذا، وقد أخرجا شييم، بياءين مثناتني من حتت

وفرق احلسني بن علي الربذعي وأبو العباس املستغفري، وابن ماكوال وغريهم، بينهما، ويرد يف الشني مع الياء أكثر 



  .من هذا، إن شاء اهللا تعاىل
  .أخرجه ها هنا وأبو موسى

  باب الشني والواو

  .شهاب بن أمساء

س شهاب بن أمساء بن مر بن شهاب بن أيب مشر بن معد يكرب بن سلمة بن مالك بن احلارث بن معاوية بن 
  .احلارث األكرب بن معاوية بن ثور بن مرتع الكندي

  .أخرجه أبو موسى. ن الكليبقاله ابن شاهني واب. وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأسلم

  .شهاب بن خرقة

ذكره عبد اهللا بن الوليد العبسي، عن يزيد بن . د ع، شهاب بن خرقة، مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم مسلماً
: " شهاب بن خرقة، قال: ؟ قلت" ما امسك : " قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم: شهاب بن خرقة، عن أبيه، قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم" . اهللا  أنت مسلم بن عبد

  .شهاب بن زهري

  .د ع شهاب بن زهري بن مذعور البكري الذهلي
روى حديثه عمري بن حاجب بن يزيد بن شهاب، عن أبيه، عن جده شهاب، . هاجر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .هاجرت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكره: قال
  .نعيمأخرجه ابن منده، وأبو 

  .شهاب والد سعد

أنت : " شهاب، قال: ؟ قال" ما امسك : " أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال. د ع، شهاب، والد سعد بن هشام
ذكرناه يف غري هذا املوضع، قاله ابن منده ورواه أبو نعيم، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن " . هشام 

: " اهللا عليه وسلم رجل، امسه شهاب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر عند النيب صلى: عائشة، قالت
  " .أنت هشام 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .شهاب القرشي

  .د ع، شهاب القرشي، موالهم سكن محص
وكان شهاب القرشي أقرأه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عبد اهللا بن زغب: روى عبد الرمحن بن عائذ، قال



  .رآن كله، فكان عامة الناس حبمص يقترئون منهالق
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .شهاب بن مالك

  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم. ب س، شهاب بن مالك اليمامي
أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى بقري بن عبد اهللا بن شهاب بن مالك، عن أبيه، عن جده شهاب بن مالك

إنك من قبيل يقلل : " أال تسلم علينا يا رسول اهللا؟ قال: وفد إليه، فقالت امرأة، يقال هلا أم كلثوموسلم، وكان 
  " .الكثري، ومنعها ما ال يعنيها، وسؤاهلا عما ال يعنيها 

  .بالباء املوحدة، والقاف، وبالياء حتتها نقطتان، وآخره راء، قاله ابن ماكوال: بقري
أخرجه أبو عمر، . يعثر، بالباء والعني: قاله علي بن سعيد العسكري، وقال ابن أيب حامتنفري، بانون والفاء، : وقيل

  .وأبو موسى

  .شهاب بن اجملنون

ب د ع، شهاب بن اجملنون اجلرمي، من جرم بن ريان، جد عاصم بن كليب، له والبنه كليب صحبة ومساع 
  .ورواية

شتري، وذكره بعضهم شهاب بن كليب ابن شهاب : شبيب، وقيل: كليب، وقيل: وقد اختلف يف امسه، فقيل
  .اجلرمي، وليس بشيء، وعداده يف أهل الكوفة
دخلت املسجد، والنيب صلى اهللا عليه وسلم جالس يف الصالة، : روى عاصم بن كليب، عن أبيه، عن جده، قال

  " .ليب على دينك يا مقلب القلوب، ثبت ق: " واضعاً يده اليمىن على فخذه اليمىن، رافعاً السبابة، يقول
: أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده ترجم عليه شهاب بن كليب بن شهاب اجلرمي، وترجم عليه أبو نعيم وأبو عمر

  .شهاب بن اجملنون، ومها واحد

  .شهاب

  .شهاب األنصاري: رجل من الصحابة نزل مصر، وقال أبو عمر. غري منسوب: ب د ع، شهاب
  " .من ستر على مؤمن عورةً فكأمنا أحيا ميتاً : " مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول روى عنه جابر بن عبد اهللا أنه

  .أخرجه الثالثة. سار إليه جابر إىل مصر يسأله عن هذا احلديث، فحدثه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وذكره

  .شهر بن باذام

ء، فلما ادعى األسود العنسي النبوة قاتله شهر، فقتل استعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم على صنعا. شهر بن باذام
شهر خلمس وعشرين ليلة من خروج األسود، وتزوج األسود امرأته، وامسها آزاد، وهي بنت عم فريوز الديلمي، 



  .وكانت ممن أعان على قتل األسود
  .ذكره الطربي وغريه

  .شويفع

قال : شويفع، عن أبيه، عن جده شويفع، قال روى حديثه عبد اهللا بن عمرو بن. غري منسوب. ع س، شويفع
من مل يستحي فيما قال، أو قيل له، فهو لغري رشدة، أو محلت به أمه على غري : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وقد روى هذا احلديث عن أيب هريرة مرفوعاً" . طهر 
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  باب الشني والياء

  .شيبان جد إمساعيل

  .أخرجه ابن منده. شيبان، جد إمساعيل بن إبراهيم، له ذكر، وقد تقدم فيمن امسه إبراهيمد 

  .شيبان والد علي

. روى عنه ابنه علي حديثه عند أهل اليمامة يدور على حممد ابن جابر اليمامي: ب شيبان، والد علي بن شيبان
  .أخرجه أبو عمر

  .شيبان بن مالك

  .األنصاري مث السلمي، جد أيب هبرية حيىي بن عباد بن شيبان، من أهل الكوفة ب د ع، شيبان بن مالك أبو حيىي
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد أذن املؤذن، : روى أشعث بن سوار، عن أيب هبرية، عن جده شيبان، قال

صوم، ولكن مؤذننا هذا وأنا أريد ال: " إين أريد الصوم، قال: ، قلت" هلم إىل الغداء املبارك : " وهو يتسحر، فقال
  " .يف بصره شيء، وإنه أذن قبل أن يطلع الفجر 

  .أخرجه الثالثة. وروى عن أيب هبرية، عن أبيه، عن جده

  .شيبة بن عبد الرمحن

  .خمتلف يف صحبته. ع س، شيبة بن عبد الرمحن السلمي
كان رسول اهللا : سلمي، قالروى عبد الصمد بن سليمان األزرق البصري، عن أبيه، عن شيبة بن عبد الرمحن ال

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى. صلى اهللا عليه وسلم يسمي الشاة بركة

  .شيبة بن عتبة



ع س، شيبة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف، أبو هاشم القرشي العبشمي، خال معاوية بن أيب سفيان، 
فقئت إحدى عينيه يوم الريموك، . عامر بن لؤيأمه خناس بنت مالك بن املضرب بن حجري بن عبد بن معيص بن 

  .وتويف زمن معاوية
. شيبة وهو بكنيته أشهر، ونذكره يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل أكثر من هذا: مساه الطرباين، وسعيد القرشي، وغريمها

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .شيبة بن عثمان

ن عثمان بن عبد الدار بن قصي، القرشي العبدري احلجيب، ب د ع، شيبة بن عثمان بن أيب طلحة بن عبد العزى ب
أبا صفية، وأبوه عثمان يعرف باألوقص، قتله علي يوم أحد كافراً، وأسلم : من أهل مكة، يكىن أبا عثمان، وقيل

  .أسلم يوم حنني: شيبة يوم الفتح، وقيل
د أن يغتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج شيبة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني، يري: قال الزبري

يا : " فرأى من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غرة، فأقبل يريده، فرآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
، فقذف اهللا يف قلبه الرعب، ودنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فوضع يده على صدره، مث " شيبة، هلم 

، فقذف اهللا يف قلبه اإلميان، فأسلم، وقاتل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، " الشيطان اخسأ عنك : " قال
  .وكان ممن صرب يومئذ، وقيل يف امتناعه من قتل النيب صلى اهللا عليه وسلم غري ذلك

زم املسلمون، أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد، بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف يوم حنني، حني اهن
اسكت فض اهللا فاك، : فقال صفوان بن أمية، وهو يومئذ مشرك! أال بطل السحر: فصرخ كلدة بن احلنبل: قال

  .فواهللا ألن يربين رجل من قريش أحب إيل من أن يربين رجل من هوازن
: أقتل حممداً قال اليوم أدرك ثأري، وكان أبوه قتل يوم أحد كافراً، اليوم: وقال شيبة بن عثمان بن أيب طلحة

  .فأدرت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألقتله، فأقبل شيء حىت تغشى فؤداي، فلم أطق ذلك، فعلمت أنه ممنوع
وكان شيبة من خيار املسلمني، ودفع له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مفتاح الكعبة، وإىل ابن عمه عثمان بن 

" خملدةً تالدةً إىل يوم القيامة، يا بين أيب طلحة، ال يأخذها منكم إال ظامل  خذوها خالدةً" طلحة بن أيب طلحة، وقال 
.  

  .وهو جد هؤالء بين شيبة، الذين يلون حجابة البيت، الذين بأيديهم مفتاح الكعبة إىل يومنا هذا
ن واصل األحدب، حدثين أيب، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان ع: أخربنا ابن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، قال

لقد مهمت أن ال ادع يف : جلس عمر يف جملسك هذا، فقال: جلست إىل شيبة بن عثمان، فقال: عن أيب وائل، قال
ليس ذلك إليك، قد سبقك صاحباك، فلم يفعال ذلك، : قلت: الكعبة صفراء وال بيضاء إال قسمتها بني الناس، قال

  .مها املرءان يقتدى هبما: قال
وروى . بل تويف أيام يزيد بن معاوية، وذكره بعضهم يف املؤلفة، وحسن إسالمه: ومخسني، وقيلوتويف سنة سبع 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سفيان بن عيينة، عن عبد اهللا بن زرارة، عن مصعب بن شيبة، عن أبيه، قال
  .أخرجه الثالثة" . ن يراه فليجلس فيه إذا انتهى أحدكم إىل اجمللس فإن وسع له فليجلس، وإال فلينظر أوسع مكا" 

  .شيبة بن أيب كثر



ما أرى له : أورده سعيد القرشي والطرباين وغريمها يف الصحابة وقال سعيد. ع س، شيبة بن أيب كثري األشجعي
  .صحبة

ال روى الواقدي حممد بن عمر، عن مشلة بن عمر بن واقد، عن عمر بن شيبة بن أيب كثري األشجعي عن أبيه قال ق
  " .خدر الوجه من النبيذ، تتناثر منه احلسنات : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .تفرد به الواقدي، عن أخيه مشلة: قيل
كنت أداعب امرأيت، فأنزت يف يدي : وروى حيىي بن عمري املدين، عن عمر بن شيبة بن أيب كثري، عن أبيه، قال

أخرجه أبو نعيم، " . ال ترثها : " ن امرأيت، اليت أصبتها خطأ، قالفماتت، وذلك يف غزوة تبوك، فأتيته فأخربته ع
  .وأبو موسى

  .شييم

أبو سعيد السهمي، أحد بين سهم بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن : د ع، شييم أبو عاصم، وقيل
  .ريث بن غطفان

اهللا عليه وسلم نصف متر خيرب، على أن عن ابنه أنه كان يف جيش، حني أمدهتم يهود خيرب فأعطاه رسول اهللا صلى 
أيها الناس، أهلكم أهلكم، فرجعوا ال ينتظرون، وأقمنا، فبعثنا العيون : فسمعنا صوتاً من العسكر: يرجع، فأىب، قال

  .مييناً ومشاالً فلم نسمع لذلك الصوت أثراً، وما نراه كان إال من السماء
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا سجد وقعت ركبتاه  وروى شقيق أبو ليث، عن عاصم بن شييم، عن أبيه

  .على األرض قبل أن تبلغ كفاه
: أخرجه أبو نعيم وابن منده هكذا، وقد فرق بعضهم بني شييم أيب عاصم، وشنتم أيب سعيد، فقال يف أيب عاصم

  .تهابياءين مثناتني من حت: شنتم بالنون، والتاء فوقها نقطتان، وقال يف أيب سعيد شييم
وأما شنتم بعد الشني املفتوحة نون، فهو شنتم، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه : وأما ابن ماكوال فإنه قال

  .ابنه عاصم، وقد تقدم يف شنتم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  باب الصاد

  باب الّصاد واألِلف

  صاحل األنصاري

  .ث أيب سعيد اخلدري له ذكر يف حدي. صاحل األنصاريُّ السَّاملّي" ع س " 

روى يونس بن َبكري، عن ابن إسحاق، عن سعيد بن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري، عن أبيه، عن جده أيب 
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل مسجد بين عْمرو بن عوف، فمر بقرية بين سامل، فهتف : سعيد، قال

يه، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده، حىت إذا دخل فخرج إل -صاحل : يقال له -برجل من أصحابه 



املسجد نزع صاحل يده من يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعَمد إىل بعض احلوائط، فدخله، فاغتسل، مث أقبل 
يب، وأنا معَ هَتفَْت : ؟ قال" أيَن ذََهْبَت َيا صاِلُح : " ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على باب املسجد، فقال له

فقال رسول . املرآِة ُمخَاِلطُهَا، فلمَّا أنَّ مسعت صوتَك أجبتك، فلما دخلُْت املسجَد كرهُت أن أدُخلُه حّتى أغتِسلَ
  " .املَاُء ِمَن املَاِء : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وكذلك أبو هريرة، وابن عباس. رواه ذكوان بن أيب سعيد، ومل يسم الرجل
  .عيم، وأبو موسىأخرجه أبو ن

  صاحل

  بن َخْيوان
  .صاحل بن َخيْوان الّسبئي" س " 

روى بكر بن سوادة، عن صاحل أن رجالً سجد إىل جنب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فَسَجد على عمامته فَحِسر 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم عن وجهه

  .ال أرى له صحبةصاحل هذا يروي عن ُعقبة بن عامر وحنوه، و: أخرجه أبو موسى، وقال

  صاحل موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. صاحل، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ُيعرف بشقْران، غلب عليه هذا اللقب، وامسه صاحل" ب د ع " 
 إن رسول: وقيل. كان حبشياً لعبد الرمحن بن عوف، رضي اهللا عنه، فوهبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأعتقه

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم اشتراه
حدثين احلسني بن عبد اهللا : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، قال

كان الذين نزلوا يف قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب : بن ُعبيد اهللا، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال
قال . بن العباس، وقُثم بن العباس، وُشقران موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأوس بن َخويلّ طالب، والفضل

وقد كان شقران حني ُوِضَع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف . فنزل مع القوم، فكانوا مخسة: إنزل: له علي
  .رشها، فدفنها معه يف القربحفرته، أخذ قطيفة، قد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلبسها ويفت

  .وشقران مواله، وامسه صاحل: وقد روي عن ابن عباس، من طريق آخر، قال
  .حنوه -وروي عن سعيد بن املسيب، عن علي 

  .أخرجه الثالثة
  .صاحل القُرَِظيُّ
  .سار من مصر إىل املدينة مع مارية القبطية. صاحل القُرَِظيُّ

  .صاحل بن املَُتوَكِّل
قتل هو ومازن بن الغضوبة .  بن املتوكل، أبو كثري، والد حيىي بن أيب كثري، موىل مازن بن الَغضوبةصاحل" د ع " 

  .بَِبْرذََعة، وقربامها هناك
كان أيب أبو كثري رجالً : روى علي بن حرب، عن احلسن بن كثري بن حيىي بن أيب كثري، عن أبيه، عن جده، قال

  هذا غالمي : ؟ قال" يا مازن، من هذا الذي معك : " هللا عليه وسلممجيالً وسيماً، فقال رسول اهللا صلى ا



  .صاحل بن املتوكل

  .، فأعتقه عند النيب" استوصِ بِه خرياً : " قال
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  صاحل بن الّنحَّامِ
  .صاحل بن الّنحَّام، كان امسه نعيماً، فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم صاحلاً" د ع " 
 -أنكح إبراهيم بن صاحل : ى يزيد بن أيب حبيب، عن أيب النضر، عن عبد الرمحن بن يعقوب موىل احلُرقَة، قالرو

  .ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّمساه صاحلاً -وامسه الذي ُيْعرف به نعيم بن النحام 
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  َصاِلٌح
  .لصحابةصاِلٌح، غري منسوب، رجل من ا" د ع " 

: " بأخيه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال -صاحل : يقال له -جاء رجل : روى أبو صاحل، عن ابن عباس، قال
  " .إن اهللا أْعتقَه ِحَني ملَكَْتُه : " يا رسول اهللا، إنِّي أريُد أنْ أعتَق أِخي هذا؟ فقالَ

  .أخرجه ابن مْنَده، وأبو نعيم
  .الصَّاِمُت األْنَصاريُّ

رواه أبو : فيما استدركه على أيب عمر بن عبد الرب، ما هذه صورته. رأيت خبط األِشريي املَْغريب. لصَّاِمُت األْنَصاريُّا
حدثنا : عيسى فيمن روى عن النيب صلى، يف باب الصالة يف ثوب واحد، وذكر أبو إسحاق احلَْريب حديثه، فقال

أن النيب صلى : د الرمحن بن ثابت بن الصامت، عن أبيه، عن جدهإبراهيم بن حممد، عن معن، عن أيب قتيبة، عن عب
  .اهللا عليه وسلم صلى يف ثوب واحد ملتحقاً به

وقد ذكر أبو عمر هذا احلديث : قال. وقد ذكره ابن قانع يف معجمه مبثل حديث احلَرْيب: وقال شيخنا الصديف: قال
ذكر ذلك يف . عبد الرمحن، وإن ثابتاً تويف يف اجلاهليةالبنه : إن الصحبة لثابت، وقيل: لثابت بن الصامت، وقال

  .له" الطبقات " ، وذكره مسلم يف " االستيعاب " باب ثابت يف 
  الصَّاِمُت موىل َحبيب

تقدم ذكر مواله يف احلاء، وشهد بدراً، وشهدها معه مواله الصامت، . الصَّاِمُت موىل حبيب بن خِراش التَِّميمي
  .َسلمة من األنصاروكان مواله حليف بين 

  .قاله ابن الكليب
  باب الصَّاِد والباِء واحلاِء
  ُصبَيٌح موىل أيب أحْيحَةَ

  .ُصبَْيح موىل أيب أحْيَحة سعيد بن العاص بن أمية بن عْبد مشس بن عبد مناف" ب د ع " 
ى بعريه أبا سلمة وكان ممن يريد املسري إىل بدر، فتجهز لذلك، فمرض، فحمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عل

إنه هو الذي محل أبا سلمة : بن عبد األسد، مث شهد ُصبَيٌح املشاهد كلّها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقيل
  .على بعريه، ال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محله، هذا قول أيب عمر

  .والصحيح قول أيب عمر.  أحَْيَحةُصبَيٌح، موىل أيب العاص بن أمية، عم أيب: وقال ابن منده وأبو نعيم



بالضم، موىل آل سعيد بن العاص، والد أيب الضُّحى، فال أدري " صَُبيٌح : " أخرجه الثالثة، وقد ذكره ابن ماكوال
  .أهو هذا أم ال؟ واهللا أعلم

  ُصبَيٌح موىل ُحَويِْطب
ل أمه، فيما ذكر سلمة عن حممد بن صَُبيٌح، موىل حويطب بن عبد العُزَّى، جد حممد بن إسحاق، من قب" د ع " 

كنت مملوكاً حلويطب، فسألت : إسحاق، عن خاله عبد اهللا بن ُصبَيٌح، عن أبيه، وكان َجدُّ ابن إسحاق، أبا أمه، قال
  " .والّذيَن يبتغون الكتاب ّمما ملكْت أميانكْم فَكاتبوهمْ إنْ عِلمُتم فيهْم خرياً : " الكتابة، فنزلت

  .بو نعيمأخرجه ابن منده وأ
  ُصبَيٌح موىل أم سلمة

  .صَُبيٌح، موىل أم سلمة" س " 
كنت بباب رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى إبراهيم بن عبد الرمحن بن ُصبَيٌح، موىل أم سلمة، عن جده صَُبيٌح، قال

: " وسلم، فجال علي وفاطمة واحلسن واحلسني، فجلسوا ناحية، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  " .أنا حْرُب ملْن حاربكْم، ِسلٌْم ملن ساملكًم : " وعليه كَساٌء خيْربيٌّ فجلّلهم به، وقال" . إّنكْم على خْير 

  .وقد رواه السُّدِّي، عن صبيح، عن زيد بن أرقم. ال يروى هذا احلديث عن صبيح إال هبذا اإلسناد
  .أخرجه أبو موسى

  .دةبضم الصاد، وفتح الباِء املوح: ُصبَيٌح
  ُصبَيٌحة بن احلارِث

  .ُصبَيحةُ بن احلارث بن ُجَبْيلة بن عامر بن كعب بن َسْعد بن َتْيم بن ُمرّة، القرشي التيمي" ب " 
وكان من املهاجرين، وهو أحد النفر من قريش الذين بعثهم عمر بن اخلطاب ُيجدِّدون أعالم احلرم، وكان عمر 

  .يه معهدعاه إىل صحبته ومرافقته يف سفر، فخرج ف
  .أخرجه أبو عمر
  ُصَحاُر بن عيّاش

ُصحَار بن صخر بن شراحيل بن منقذ بن حارثة من بين ظفر بن الديل بن : عباس، وقيل : ُصَحاُر بن عيّاش، وقيل
  .عْمرو بن وديعة بن لكْيز بن أفْصى بن عبد القيس العبدي الديلي

  .عبد الرمحن وجعفر، ومنصور بن أيب منصور: روى عنه ابناه
أخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا الطربي الفقيه، بإسناده عن أيب يعلى املوصلي، حدثنا 

القواريري، حدثنا عبد األعلى بن عبد األعلى، حدثنا سعيد بن إياس اجلريري، عن يزيد بن عبد اهللا بن الّشّخري، 
ال تقوم الساعة : " عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمس: عن عبد الرمحن بن ُصَحار العبدي، عن أبيه، قال

  .فعرفت أن بين فالن من العرب، ألن العجم إمنا تنسب إىل قراها" حّتى ُيخسَف بقبائل من بين فالن 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  باب الصاد مع اخلاء والدال

  َصْخُر بن جرب
  .َصْخُر بن جرب األنصاري" س " 



وروى إمساعيل عن احلسن بن . أورده الطرباين، ومل خيرج حديثه، وأورده سعيد القرشي: ى، وقالأخرجه أبو موس
قدمنا ألربع مضني من ذي احلّجة، ُمهلّني باحلج، فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال صخر بن جرب: سامل، قال

وأحللنا مما حيل منه احلرام، وأصبنا ما . روةوسلم فنقضنا حجنا، وجعلناها عمرة وطفنا بالبيت وسعينا بني الصفا وامل
يصيب احلالل من النساء والطيب، حىت إذا كان يوم التروية، وغدونا من الغد إىل عرفات، أمرنا النيب صلى اهللا 

عليه وسلم فأمتمنا حجنا فقال أحدنا كيف يذهب إىل عرفات وهذا ذكر أحدنا يقطر منياً، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا 
يا أيها الناس ، بلغين ما تقولون، ولوال أنّ اهلْدي كان معي لكنت كرجل منكْم، : " لم، فكرهه، وقالعليه وس

  " .ولكن ال أحلَّ حّتى يبلغ اهلدي حملّه 
  َصْخُر أبو حازم

  .َصْخُر أبو حازم، والد قيس بن أيب حازم األمخسي" ع س " 
امسه عوف بن احلارث بن عوف بن حشيش بن هالل : قيلأورده الطرباين وسعيد القرشي وغريمها يف باب الصاد، و

  .بن احلارث بن رزاح، وهو مشهور بكنيته
  .أورده ابن منده يف باب آخر، وأخرجه هاهنا أبو نعيم وأبو موسى

  .َصْخُر بن حرب
َصْخرُ بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي، أبو " ب د ع " 
وأم أيب سفيان صفّية بنت حزن بن جبري بن اهلزم . أبو حنظلة، بابنه حنظلة: وله كنية أخرى. فيان القرشي األمويس

بن روْيبة بن عبد اهللا بن هالل بن عامر بن صعصعة، وهي عمة ميمونة بنت احلارث بن حزن، زوجة النيب صلى اهللا 
  .عليه وسلم

تح، وشهد حنيناً والطائف، مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأعطاه ولد قبل الفيل بعشر سنني، وأسلم ليلة الف
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غنائم حنني مائة بعري وأربعني أوقية، كما أعطى سائر املؤلفة، وأعطى ابنيه يزيد 

احملارب كنت، ولقد ساملتك واهللا إنك لكرمي، فداك أيب وأمي، واهللا لقد حاربتك فلنعم : ومعاوية، فقال له أبو سفيان
وفُِقئت عني أيب سفيان يوم الطائف، واستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . فنعم املسامل أنت، جزاك اهللا خرياً

على جنران، فمات النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو وال عليها، ورجع إىل مكة فسكنها برهة، مث عاد إىل املدينة 
  .فمات هبا

كان : أصحابنا ينكرون والية أيب سفيان على جنران، حني وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقولون: وقال الواقدي
أبو سفيان مبكة وقت وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان العامل للنيب صلى اهللا عليه وسلم على جنران عمرو بن 

  .حزم
. لريموك، وكان هو القاصّ يف جيش املسلمنيإن عني أيب سفيان األخرى فُقئت يوم الريموك، وشهد ا: وقيل

  .حيرضهم وُحيثهم على القتال
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل هرقل: روى عنه ابن عباس
كان عتبة بن ربيعة، وأخوه شيبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وأبو سفيان ال يسقط هلم رأي : قال يونس بن عبيد

  .اإلسالم مل يكن هلم رأييف اجلاهلية، فلما جاء 
  .وملا عمي أبو سفيان كان يقوده موىل له

: وقيل. سنة أربع وثالثني: وقيل. وتويف سنة إحدى وثالثني، وعمره مثان ومثانون سنة، وقيل تويف سنة اثنتني وثالثني



  .كان عمره ثالثاً وتسعني سنة
  .ه عثمان بن عفانكان قصرياً دحداحاً، وصلى علي: وكان ربعة، عظيم اهلامة، وقيل

  .وحنن نذكره يف الكىن أمت من هذا، إن شاء اهللا تعاىل، فإنه بكنيته أشهر
  .أخرجه الثالثة

  .َصْخُر بن سلمان
تولّوا وأعينهم : " خمتلف يف امسه، وهو أحد البكائني، وفيه ويف أصحابه نزل قوله تعاىل. َصْخُر بن سلمان" د ع " 

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس، قال"  ٩٢التوبة " " تفيض من الّدمع 
سامل بن عمري، أخو : ، منهم" ال أجُد ما أِمحلُكُم عليه : " وسلم قوُم يسألونه احلُْمالن، ليخرجوا معه إىل تبوك، فقال

ن كعب املازين، وصخر بن سلمان، بين عوف، وعبد اهللا بن مغفل، وعلبة بن زيد احلارثي، وأبو ليلى عبد الرمحن ب
وعمرو بن احلضرمي، وثعلبة بن عنمة، وكانوا أهل حاجة، ومل يكن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما حيملهم 

  .عليه، تولوا وهم يبكون، حرصاً على اجلهاد
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  َصْخُر بن صعصعة

ي، صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أمره النيب صلى اهللا عليه َصْخُر بن صعصعة، أبو صعصعة الزبيد" د ع " 
فعمد رجل من املنافقني إىل قعود له، فركبه، فلما " . ال يصحبنا مضعف وال مصعب : " وسلم أن يُنادي يف الناس

، " ْخُر يا َص: " اختلط الظالم شددنا على راحلته، حىت أصبحنا، فأتينا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  " .ال يدخلُ اجلنة إال مؤمٌن، إنّ اهللا حّرم اجلنة على العاصي : ناد يف الناس: " لبيك وسعدْيك، قال: قلت

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .الذي دابته ضعيفة، واملصعب الذي دابته صعبة، مل يرضها، واهللا أعلم: واملُضِعف

  .َصْخُر بن عبد اهللا
  .بن حرملة املدجلي أورده سعيد القرشي أيضاً َصْخُر بن عبد اهللا" س " 

من لبس ثوباً جديداً، فحمد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حيىي قال" أيب " روى عنه سحبل بن حممد بن 
  " .اهللا تعاىل، غُفر له 

ليه وسلم إمنا يروي صخر هذا مل ُير يف الصحابة، فضالً عن أن يروي عن النيب صلى اهللا ع: أخرجه أبو موسى، وقال
  .عن التابعني

  َصْخُر بن العيلة
َصْخُر بن العيلة بن عبد اهللا بن ربيعة بن عمرو بن علي بن أسلم بن أمحس بن الغوث بن أمنار، البجلي " ب د " 

  .األمحسي
أخذت عمة : روى حديثه عثمان بن أيب حازم، عن أبيه، عن جده صخر بن العيلة، قال. عداده يف أهل الكوفة

املغرية بن شعبة، وقدمت هبا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجاء املغرية يسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطاين ماالً لبين : عّمته، فأمرين النيب صلى اهللا عليه وسلم، فدفعتها إليه، قال

يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أمواهلم : " م، فدعاين، فقالسليم، فأسلموا، فسألوا النيب صلى اهللا عليه وسل
  .فدفعتها إليهم" . ودماءهم، فادفعها إليهم 



  .يكىن أبا حازم: أخرجه ابن منده وأبو عمر، إال أنّ أبا عمر قال
أبان بن عبد اهللا ومن حديثه ما أخربنا به أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا وكيع، حدثينا 

أن قوماً من بين سليم فروا عن أرضهم حني جاء اإلسالم، : البجلي، حدثين عموميت، عن جدهم صخر بن العيلة
إذا أسلم الرجل فهو أحق : " فأخذهتا، فأسلموا، فخاصموين فيها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فردها عليهم، وقال

  " .بأرضه وماله 
  .قريش متكررة" نساء " والعيلة يف أمساء : ن العيلة أمه، قال أبو عمرإ: وقيل: قال أبو عمر

وأخرج أبو نعيم صخراً أبا حازم، ومل خيرج . قد أخرج ابن منده وأبو نعيم هذا ،ومل خيرجا صخر أبا حازم: قلت
  ولعلهم ظنومها واحداً، وإن اختلفت التراجم، والذي يغلب على ظين أن هذا . هذا

  صخر بن العيلة

صخر أبو حازم والد قيس بن أيب : حيح، وأن الذي جعلهما اثنني أصاب، وأن الذي جعلهما واحداً وترجم عليهص
وإمنا دخل الوهم عليه حيث رأى كنية هذا أبا حازم، فظنه والد قيس، ومل يكن له . حازم، وقد تقدم ذكره، هو هذا

والد قيس، من ولد عمرو بن لؤي بن زهري بن معاوية  إتقان يف معرفة النسب ليعلم أن هذا غري ذاك، ألن أبا حازم،
بن أسلم بن أمحس بن الغوث بن أمنار، وهذا صخر بن العيلة هو من ولد علي بن أسلم، جيتمعان يف أسلم، ويكون 

أبا حازم، ويكون احلق بيد أيب عمر، حيث مل يذكر والد قيس هاهنا، : قد اشتبه عليه حيث رأى الكنية فيهما
وأما أبو نعيم فإنه ترك هذا، وهو الصحيح، وذكر ذلك املختلف يف امسه، . وف، وهو األشهر يف امسهوذكره يف ع

وقد ذكرمها ابن الكليب، فقال . فال أعرف وجه تركه هلذا إال أن يكون ظن أن العيلة أمه، كما قاله أبو عمر يف قول
صخر بن العيلة األمحسي، : ال األمري أبو نصروق. ونسبه كما ذكرناه. امسه عوف، وكناه أبا حازم: يف ذلك األول

وأبو حازم األمحسي عوف بن ُعبيد بن احلارث بن عوف، ويأيت االختالف فيه، : له صحبة، كنيته أبو حازم، مث قال
فقد جعالمها اثنني، ومما يقوي أهنما اثنان أن هذا ال اختالف يف امسه، ووالد قيس خمتلف يف امسه، . وله صحبة
  .ه عوفواألكثر أن

وعلى احلقيقة فال يالم من جعلهما واحداً، ألنه رأى النسب واحداً، والكنية واحدة، والبلد وهو الكوفة واحداً، 
  .ومل ميعن النظر، فاشتبه عليه

عبلة، بالباء : إن العيلة يف أمساء نساء قريش متكررة، فال أعرف فيهن هذا االسم، إمنا فيهن: وأما قول أيب عمر
أمية الصغرى، فإن كان أرادهم، فقد وهم، ألن هذا بالياء حتتها نقطتان، : يها تنسب العبالت، وهماملوحدة، وإل
  .واهللا أعلم

قد مسي أبو موسى أبا حازم والد قيس صخر، وقد تقدم، ونسبه إىل الطرباين وسعيد القرشي، وليس بشيء، واهللا 
  .أعلم

  ؟؟؟َصْخُر بن قدامة
  روى محاد بن زيد، عن أيوب، عن احلسن البصري عن . يليَصْخرُ بن قدامة العق" ب د ع " 

  صخر بن قدامة



فلقيت : قال أيوب" . ال يولد بعد مائة سنة مولود هللا فيه حاجةٌ : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، قال
  .صخر بن قدامة، فسألته عن احلديث، فلم يعرفه

  .أخرجه الثالثة
  َصْخُر بن القعقاع

  .ُر بن القعقاع الباهلي، هو خال سويد بن حجريَصْخ" د ع " 
  روى قزعة بن سويد، عن أبيه سويد بن حجري، عن خاله 

  صخر بن القعقاع

ما الذي يقربين من : لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني عرفة واملزدلفة، فأخذت خبطام ناقته، فقلت: ، قال
يف املسألة فقد أعظمت وطّولت، أقم الصالة املكتوبة، وأّد الزكاة إن كنت أوجزت : اجلنة ويباعدين من النار؟ فقال

املفروضة، وحّج البيت، وما أحببت أن يفعله بك الناس فافعله هبم، وما كرهت أن يفعله الناس بك فاجتنبه، خل 
  " .سبيل الناقة 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  َصْخُر بن قيس

امسه الضحاك التميمي السعدي، تقدم ذكره يف األحنف، فإنه : وقيلَصْخرُ بن قيس، وهو األحنف، " ب د ع " 
  .أشهر، يكىن أبا حبر

وكان حليماً كرمياً ذا دينٍ، وعقل كبري، وذكاء وفصاحة، وجاه عريص، ونزل البصرة، وملا قدمت عائشة رضي اهللا 
اهللا تعاىل من جهاد قتلة عثمان أمري  مب تعتذر إىل: عنها إىل البصر، أرسلت إليه تدعوه ليقاتل معها، فحضر، فقالت له

. إهنم ماصوه موص اإلناء، مث قتلوه! وحيك يا أحنف: قالت. يا أم املؤمنني، تقولني فيه وتنالني منه: املؤمنني؟ فقال
  .يا أم املؤمنني، إن آخذ بقولك وأنت راضية، وأدعه وأنت ساخطة: قال

إن شئت حضرت بنفسي، وإن شئت قعدت، وكففت عنك : الوملا وصل علي إىل البصرة دعاه إىل القتال معه، فق
  .فلم يشهد اجلمل هو وال أحد ممن أطاعه، وشهد صفني مع علي. اقعد: عشرة آالف سيف؟ فقال

: وعاش إىل إمارة مصعب على العراق، فسار معه إىل الكوفة فتويف هبا، فمضى مصعب ماشياً بني رجلي نعشه، وقال
  .ظاهر الكوفةودفن ب. هذا سيد أهل العراق

  .أخرجه الثالثة
  .َصْخُر بن لوذان

  .عداده يف أهل احلجاز، بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم مع عماله إىل اليمن. َصْخُر بن لوذان" د ع " 
تعّهدوا : " كنت فيمن بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم، مع عماله إىل اليمن، فقال هلم: روى عنه ابنه عبيد أنه قال

" لّتذكرة واملوعظة، وأتبعُوا املوعظة املوعظة، واتقوا اهللا الذي أنتم إليه راجعون، وال ختافوا يف اهللا لومة الئم الناس با
.  

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .َصْخُر بن معاوية

 ذكره ابن قانع، وروى بإسناده، عن حيىي بن جابر الطائي، عن معاوية بن حكيم، عن. َصْخُر بن معاوية النمريي



ال شؤم، وقد يكون اليمن يف املرأة : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول: عمه صخر بن معاوية، قال
  " .والفرس والدار 

هكذا ذكر ابن قانع هذا احلديث لصخر بن معاوية، وقد ذكره أبو عمر وغريها يف حكيم بن معاوية، وقد تقدم 
  .ذكره

  .على أيب عمر أخرجه األشريي املغريب فيما استدركه
  .َصْخُر بن وداعة

عمرو بن عبد اهللا بن كعب بن احلارث بن : َصْخُر بن وداعة الغامدي، وغامد بطن من األزد، واسم غامد" ب د " 
  .وهو معدود يف أهل احلجاز، سكن الطائف. كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد

اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا هشيم، حدثنا يعلى بن عطاء، عن أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده إىل عبد 
:. اللهم، بارك ألميت يف بكورها: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمارة بن حديد، عن صخر الغامدي، قال

اره بعثهم وكان صخر رجالً تاجراً، وكان إذا بعث جت" . وكان إذا بعث سرّية أو جيشاً بعثهم أول النهار : " قال
  .وال يعرف لصخر غري هذا احلديث. أول النهار، فأثرى وكثر ماله
  .أخرجه ابن منده وأبو عمر

  ُصَديُّ بن عْجالن
عجالن بن وهب، أبو أمامة الباهلي الّسهمي، وسهم بطن من : ُصَديُّ بن عْجالن بن احلارث، وقيل" ب د ع " 

  .سكن محص من الشام. ة بن معن، غلبت عليه كنيتهباهلة، وهو سهم بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن قتيب
روى عنه سليم بن عامر اخلبائري، والقاسم أبو عبد الرمحن، وأبو غالب حزّور وشرحبيل بن مسلم، وحممد بن 

  .وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فأكثر. زياد، وغريهم

: هو آخر من مات بالشام من الصحابة، وقيل: وتويف سنة إحدى ومثانني، وكان يصفّر حليته، قال سفيان بن عيينة
  .كان آخرهم موتاً بالشام عبد اهللا بن بسر، هو الصحيح

دخلت مسجد محص، فإذا مكحول وابن أيب زكرياء جالسان، فقال : روى سليمان بن حبيب احملاريب، قال
فقمنا : قه، ومسعنا منه، قالفأدينا من ح. لو قمنا إىل أيب أمامة صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مكحول

إن دخولكم علّي رمحةٌ لكم وحّجة عليكم، ومل أر رسول اهللا : مجيعاً، حىت أتيناه، فسلمنا عليه، فرد السالم، مث قال
صلى اهللا عليه وسلم من شيء أشّد خوفاً على هذه األمة من الكذب والعصبية، أال وإياكم والكذب والعصبّية، أال 

  .غكم ذلك عنه، أال وقد فعلنا فأبلغوا عنا ما بلغناكموإنه أمرنا أن نبلّ
  .ويرد يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل، أمتّ من هذا، فإنه مشهور بكنيته

  .أخرجه الثالثة

  باب الصاد والراء

  ُصَرُد بن عبد اهللا
  .ُصَرُد بن عبد اهللا األزديُّ" ب د ع " 

قَدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، عن ابن إسحاق، قالأخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده عن يونس بن بكري



وسلم صَُرُد بن عبد اهللا األزدي، فأسلم وحسن إسالمه يف وفد األزد، وأَمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على 
من أسلم من قومه، وأَمره أن جياهد مبن أسلم من كان يليه من أهل الشرك، من قبائل اليمن، فخرج صرد يسري 

بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نزل جبرش، وهي يومئذ مدينة مغلقة، وهبا قبائل من اليمن، وقد ضوت 
إليهم خثعم، فأدخلوها معهم حني مسعوا مبسري املسلمني إليهم، فحاصرهم قريباً من شهر، فامتنعوا منه فيها، مث رجع 

، ظن أهل جرش أنه وىل عنهم منهزماً، فخرجوا يف طلبه حىت كشر: عنهم قافالً، حىت إذا كان يف جبل هلم، يقال له
  .أدركوه، فعطف عليهم فقاتلهم قتاالً شديداً

وكان أهل ُجرش قد بعثوا رجلني إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرتادان وينظران، فبينما مها عند رسول اهللا 
: ؟ فقال اجلرشّيان" بأّي بالدٍ شكْر : "  عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم عشّية بعد العصر، قال رسول اهللا صلى اهللا

، " ليس بكْشر، ولكنه شكُْر : " يا رسول اهللا، ببالدنا جبلٌ ٌيقال له كْشٌر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" 
: ثمان فقاال هلما، فجلس الّرجالن إىل أيب بكر وع" إن بدن اهللا لتنحر عنده اآلن : " فما له يا رسول اهللا؟ فقال: قاال

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لينْعى لكما قومكما، فقوما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فساله ! وحيكما
، فرجعا إىل قومهما فوجداهم " اللّهم، ارفع عنهم : " أن يدعو اهللا فريفع عن قومكما، فقاما إليه، فسأاله، فقال

  .فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصيبوا يف ذلك اليوم الذي قال
وقدم وفد جرش على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأسلموا، وكان قدوم صرد على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .سنة عْشر
  .أخرجه الثالثة
  َصْرم بن يرُبوع

ن بن عبد الرمحن بن َصْرم بن يربوع، مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم سعيداً، روى ذلك عمر بن عثما" د ع " 
إنك أكرب : " ؟ قال" أّينا أكرب، أنا وأنت : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: الصرم، عن جده، عن أبيه

  " .الّصْرُم قد ذهب : مين، وأنا أقدم سّناً منك، فسّماه سعيداً، وقال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .بالصادر، وآخره ميم: صرم
  صْرَمة بن أنس

  .ابن قيس، األنصاري األوسي اخلطمي، يكىن أبا قيس: ِصْرمة بن أنس، وقيل" د ع  "
  أن : روى الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس

  صرمة بن أنس

ما : " أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم عشية من العشيّات، وقد جهده الصوم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ظللت أمس هناري يف الّنخل أجّر باجلرير، فأتيت أهلي فنمت قبل أن : ، قال" حاً لك يا أبا قيس؟ أمسيت طلْي

وكلوا واشربوا حىت يتبّين لكم اخليط األبيض من اخليط األسود : " أطعم، فأمسيت وقد جهدين الّصوم، فنزلت فيه
  .اآلية"  ١٨٧البقرة " " 

  .وذكر حنوه. قيس أن صرمة بن: ورواه أشعث بن سّوار، عن عكرمة، عن ابن عباس
  .وكان ابن عباس يأخذ عنه الشعر، ويرد الكالم عليه، إن شاء اهللا تعاىل



  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .بكسر الصاد، وبعد امليم هاء: صْرمةُ

  صْرَمة بن أيب أنس
ي صْرَمة بن أيب أنس بن مالك بن عدّي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، األنصاري اخلزرج" ب د ع " 

  .النجاري، وهكذا نسبه أبو عمر

  .وعندي هو املتقدم، ومثله قال ابن منده: أفرده بعض املتأخرين، يعين ابن منده، عن املتقدم، قال: وقال أبو نعيم
وأخرج ابن منده وأبو نعيم يف هذه الترمجة ما أخربنا به أبو جعفر بن الّسمني بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن 

: " ال صرمة بن أيب أنس حني قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وأمن هبا هو وأصحابهق: إسحاق، قال
  "الطويل 

  يذكر لو يلقى صديقاً مواتيا... ثوى يف قريش بضع عشرة حّجةً 
  فلم يلق من يؤمن ومل ير داعيا... ويعرض يف أهل املواسم نفسه 
  وراً بطيبة راضياوأصبح مسر... فلما أتانا واطمأنت به النّوى 

  قريباً وال خيشى من النّاس باغيا... وأصبح ال خيشى عداوة واحٍد 
  وأنفسنا عند الوغى والّتآسيا... بذلنا له األموال من جل مالنا 
  حنانيك ال تظهر علّي األعاديا: ... أقول إذا صلّيت يف كل بيعٍة

  .وهي أطول من هذا
وكلوا واشربوا حىت يتبّين لكم اخليط األبيض : " وفيما ذكرنا من أمرهوصرمة هو الذي نزل فيه، : قال ابن إسحاق

  .اآلية كلها" من اخليط األسود من الفجر 
قيس بن صرمة بن مالك بن عدي : أنس" واسم أيب " وأما أبو عمر فلم يذكر األول، وإمنا ذكر صرمة بن أيب أنس 

قيس، فأتى مبا أزال اللبس بأن مسى أبا أنس قيساً، لئال بن عامر بن غنم بن عدّي بن النجار األنصاري، يكىن أبا 
صرمة بن مالك، فنسبه إىل جده، وهو الذي نزل فيه ويف عمر بن اخلطاب : وقال بعضهم: ُيظّن أهنما اثنان، قال

  " .من الفجر : " إىل قوله" أُِحلّ لكم ليلة الّصيام الّرفث إىل نسائكم : " رضي اهللا عنه
رمة رجالً قد ترّهب يف اجلاهلية، وليس املُسوح، وفارق األوثان، واغتسل من اجلنابة، قال أبو عمر وكان ص

واجتنب احلّيض من النساء، وهم بالنصرانية، مث أمسك عنها، ودخل بيتاً له، فاختذه مسجداً، ال تدخل عليه فيه 
قدم رسول اهللا صلى اهللا أعبد رّب إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم، فلم يزل كذلك حىت : طامث وال جنب، وقال

  .عليه وسلم املدينة، فأسلم وحسن إسالمه، وهو شيخ كبري
وذكر له أشعاراً ترد يف كنيته، وكان ابن عباس خيتلف إليه، يأخذ عنه الشعر، وأما ابن الكليب فسّماه صرمة بن أيب 

  .أنس، ونسبه مثل أيب عمر
  .أخرجه الثالثة
  صْرَمة الُعذْري

  .أبو صرمة: عذري، وقيلصْرَمة ال" ب د ع " 
  روى عبد احلميد بن سليمان، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، عن 



  صرمة العذري

غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين املصطلق، فأصبنا كرائم العرب، وقد اشتدت علينا العزوبة، فأردنا : ، قال
ورسول اهللا بني أظهرنا، حىت نسأله، فسألناه،  ما ينبغي لنا أن نصنع هذا،: أن نستمتع ونعزل، فقال بعضنا لبعض
اعزلوا أو ال تعزلوا، ما كتب من نسمة هي كائنة إىل يوم القيامة إال وهي : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .كائنة 
  .وقد روى عن أيب سعيد اخلدري حنوه

  .ذكره ابن منده وأبو نعيم
  .فاء، واهللا تعاىل أعلمصرفة بال: بامليم، وذكره أبو عمر: صرمة 

  باب الصاد مع العني

  الّصْعُب بن ّجثامة
الّصْعبُ بن جثامة، وامسه يزيد بن قيس بن ربيعة بن عبد اهللا بن يعمر الّشذاح بن عوف بن كعب بن " ب د ع " 

ان، عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، الكناين الليثي، أمه زينب بنت حرب بن أمية، أخت أيب سفي
  .وحالف جثامة قريشاً

  .كان الصعب ينزل وّدان واألبواء، من أرض احلجاز، وتويف يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه
  " .ال محى إال هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم : " روى عنه ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

عبيد اهللا، وغريمها، بإسنادهم إىل حممد بن عيسى السلمي، أخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران، وإمساعيل بن علي بن 
  حدثنا قتبية، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس أن : قال

  الصعب بن جثامة

ليه، فلما أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مّر به، وهو بوّدان، أو باألبواء، فأهدى له محاراً وحشياً، فرده ع
  " .إنه ليس بنا رّد عليك، ولكننا ُحرٌم : " رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وجهه الكراهة، قال

  .أخرجه الثالثة

وكان ممن شهد فتح فارس، فلو قال يل ذلك عن العلماء املتقدمني : تويف يف خالفة أيب بكر، مث قال: وقال ابن منده
وأين فتح فارس من خالفة ! وإمنا قاله من نفسه، ومل ينسب القول إىل أحد. مثل هذا لكان معذوراً، فإهنم خيتلفون يف

  .فتحت فارس أيام عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه! أيب بكر
  الّصْعُب بن منقَر

الّصْعُب بن منقر، روت عنه ابنته أم البنني أنه استحفر النيب صلى اهللا عليه وسلم، يعين طلب أن يأذن له أن حيفر 
  .ئراً، فأحفره، وأمره أن ال مينع أحداً، فحفر بئراً، فجاءت ماحلة، فأعطاه سهماً، فوضعه فيها، فعذبتب

  صعصعة بن صوحان



وقد قتم نسبه يف أخيه زيد، وكان صعصعة مسلماً على عهد رسول اهللا صلى اهللا . صعصعة بن صوحان" ب د ع " 
ادات قومه عبد القيس، وكان فصيحاً خطيباً، لسناً ديناً عليه وسلم، ومل يره، وصغر عن ذلك، وكان سيداً من س

فاضالً، يعد يف أصحاب علّي رضي اهللا عنه، وشهد معه حروبه وصعصعة هو القائل لعمر بن اخلطاب، حني قسم 
املال الذي بعثه إليه أبو موسى، وكان ألف ألف درهم، وفضلت فضلة فاختلفوا أين نضعها؟ فخطب عمر الناس، 

يا : فقام صعصعة بن صوحان، وهو غالم شاب، وقال. الناس، قد بقيت لكم فضلة بعد حقوق الناس أيها: وقال
أمري املؤمنني، إمنا تشاور الناس فيما مل ينزل فيه قرآن، فأما ما نزل به القرآن فضعه مواضعه اليت وضعه اهللا، عز 

  .صدقت، أنت مين وأنا منك: فقال. وجل، فيها
  .فقسمه بني املسلمني

  .و ممن سّيره عثمان إىل الشام، وتويف أيام معاوية، وكان ثقة قليل احلديثوه
  .أخرجه الثالثة

  .صعصعة بن معاوية

صعصعة بن معاوية بن حصن، أو حصني، بن عبادة بن النّّزال بن مّرة بن عبيد بن مقاعس، وامسه " ب ع س " 
  .عم األحنف بن قيساحلارث بن عمروه بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم بن مّر، 

روى عنه األحنف بن قيس، واحلسن . وقد اختلف يف صحبته، وإمنا روايته عن عائشة وأيب ذر، رضي اهللا عنهما
  .البصري، وابنه عبد ربه بن صعصعة، وهو أخو جزء بن معاوية، عامل عمر على األهواز

ين أيب، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا جرير بن حدث: أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، قال
: " حدثنا احلسن، عن صعصعة بن معاوية، عم الفرزدق أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقرأ عليه: حازم، قال

حسيب، ال أبايل أن ال : " قال"  ٨٢٧الزلزلة " " فمن يعمل مثقال ذرٍة خرياً يره ومن يعمل مثقال ذرٍة شراً يره 
  " .ريها أمسع غ

  .ورواه هدية بن خالد، عن جرير بن حازم، عن احلسن عن صعصعة، عم األحنف بن قيس التميمي
صعصعة، عم الفرزدق، مثل يزيد بن هارون، وليس : ورواه سليمان بن حرب، وابن املبارك، عن جرير، فقاال

يان بن جماشع بن دارم بن مالك بشيء، فإن الفرزدق مهّام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن حممد بن سف
  .بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم

وقال أبو عمر يف صعصعة بن . وروى أبو نعيم هذا احلديث يف هذه الترمجة، ورواه ابن منده يف صعصعة بن ناجية
ليه، إن شاء عم الفرزدق، وهذا يؤيد قول ابن منده، على أنه وهم، ويرد الكالم ع: روى عنه احلسن فقال: ناجية

  .اهللا تعاىل، يف صعصعة بن ناجية
صعصعة عم الفرزدق، وهو : وقد وهم يف صعصعة بن معاوية عم األحنف بعضهم، فقال: وقال أبو أمحد العسكري

  .وهذا يؤيد قول أيب نعيم. غلط
  .أخرجه أبو عمر وأبو نعيم وأبو موسى

  .صعصعة بن ناجية



بن " بن حنظلة بن مالك " مد بن سفيان بن جماشع بن دارم بن مالك صعصعة بن ناجية بن عقال بن حم" ب د ع " 
مهّام بن غالب بن صعصعة، وهو ابن عم األقرع بن حابس : زيد مناة بن متيم، جد الفرزدق الشاعر، واسم الفرزدق

  .بن عقال
  .روى عنه ابنه عقال بن صعصعة، والطفيل بن عمرو

  .فرزدق، والصحيح أنه جدهعم ال: روى عنه احلسن البصري، إال أنه قال
وكان من أشراف بين متيم، ووجوه بين جماشع، وكان يف اجلاهلية يفتدي املوءودات، وقد مدحه الفرزدق بذلك يف 

  "املتقارب : " قوله
  وأحيا الوئيد فلم يوأد... وجدي الذي منع الوائدات 

دثنا أبو موسى حدثنا العالء بن الفضل بن أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده، عن أمحد بن عمرو بن الضحاك، ح
عبد امللك بن أيب سوية املنقري، حدثنا عباد بن كسيب، حدثين الطفيل بن عمرو، عن صعصعة بن ناجية، جد 

الفرزدق، قال قدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم فعرض علّي اإلسالم، فأسلمت، وعلّمين آيات من القرآن، 
ّضلت : ؟ قلت" وما عملت : " عملت أعماالً يف اجلاهلية، فهل يل فيها من أجر؟ قاليا رسول اهللا، إين : فقلت

ناقتان يل عشزوان، فخرجت أبغيهما على مجل يل، فرفع يل بيتان يف قضاٍء من األرض، فقصدت قصدمها، فوجدت 
؟ " وما ولدت : " قالقد ولدت . قد ولدت. يف أحدمها شيخاً كبرياً، فبينما هو خياطبين وأخاطبه إذ نادته امرأة

فاشتريتها بناقيت وولديهما، والبعري الذي . أنا أشتري منك روحها، ال تقتلها: فقلت. قال فادفنيها. جارية: قالت
حتيت، وظهر اإلسالم وقد أحييت ثالمثائة وستني موءودة أشتري كل واحدة منهن بناقتني عشراوان ومجل، فهل يل 

  " .هذا باٌب من الرب، لك أجره إذ مّن اهللا عليك باإلسالم : "  عليه وسلممن أجرٍ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا
  .أخرجه الثالثة

  الّصعق أبو عبد اهللا
ال أدري له صحبة أم ال؟ : ذكره سعيد القرشي، وقال: الّصعُق، أبو عبد اهللا، أخرجه أبو موسى، وقال" س " 

ال تغضبوا وال : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وروى بإسناده عن عبد اهللا بن الصعق، عن أبيه، قال
  " .تسخطوا يف كسر اآلنية، فإن هلا آجاالً كآجال اإلنس 

  باب الصاد والفاء

  ُصفْرةُ أبو مْعدان
ذكره أبو إسحاق أمحد بن حممد بن : أورده احلافظ أبو زكرياء، وقال: ُصفْرةُ، أبو معدان، قال أبو موسى" س " 

  .ة من الصحابةياسني فيمن قدم هرا
  .أخرجه أبو موسى
  .صفوان بن أمّية

وأمه صفية بنت معمر بن . صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح، القرشي اجلمحي" ب د ع " 
  .أبو أمية: حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح، مجحية أيضاً، يكىن أبا وهب، وقيل

وروى أبو جعفر حممد بن علي أن " . أنزل أبا وهب : " لصفوانإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : قال ابن شهاب



  " .أبا أمّية : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له
قتل أبوه أمية بن خلف يوم بدر كافراً، وملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة، هرب صفوان بن أمية إىل 

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومعه ابنه وهب بن  ُجدّة، فأتى عمري بن وهب بن خلف، وهو ابن عم صفوان،
بعمامته اليت : عمري، فطلبا له أماناً من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأّمنه، وبعث إليه بردائه، أو بربدة له، وقيل

وناداه يف  دخل هبا مكة أماناً له، فأدركه وهب بن عمري، فرجع معه، فوقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،
فقال له رسول اهللا . يا حممد، إن هذا وهب بن عمري، يزعم أن أّمنتين على أن يل مسري شهرين: مجاعة من الناس

أنزلْ : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ال حّتى تبّين يل: فقال" . أنزل أبا وهب : " صلى اهللا عليه وسلم
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل حنني، واستعار منه رسول اهللا صلى  فنزل، وسار مع" . ولك مسْير أربعة أشهر 

فأعاره، وشهد حنيناً كافراً، " . بل طوعاً عاريةً مضمونةً : " طوعاً أو كرهاً، فقال: اهللا عليه وسلم سالحاً، فقال
اسكت، فضّ : صفوان: فقال! آال بطل السحر: فلما اهنزم املسلمون قال كلدة بن احلنبل، وهو أخو صفوان ألمه

يعين عوف بن مالك الّنضري، . اهللا فاك، فواهللا ألن يرّبين رجلٌ من قريش أحب إيل من أن يربُّين رجلٌ من هوازن
  .وملا ظفر املسلمون أعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني

حدثنا احلسن اخلالل، حدثنا حيىي بن : أخربنا إبراهيم بن حممد الفقيه وغريه بإسنادهم، عن أيب عيسى الترمذي، قال
أعطاين رسول اهللا : " آدم، عن ابن املبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن صفوان، أنه قال

  " .صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني، وإنه ألبغض الناس إيلّ، فما زال يعطيين حىت إنه ألحب الناس إيلّ 
  .واهللا ما طالب هبذا إال نفس نيب، فأسلم: سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالملا رأى صفوان كثرة ما أعطاه ر

من مل يهاجر هلك، وال إسالم ملن ال هجرة له، فقدم املدينة : وكان من املؤلفة، وحسن إسالمه وأقام مبكة، فقيل له
م، فقال رسول اهللا صلى اهللا مهاجراً، فنزل على العباس بن عبد املطلب، فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

نزلت على أشد : " على العباس، فقال: ؟ فقال" على من نزلْت : " وقال" . ال هجرة بعد الفتح : " عليه وسلم
فرجع إليها، وأقام هبا " . ارجع أبا وهب إىل أباطح مكة، فقروا على سكناتكم : " ، مث قال له" قريش لقريش حّباً 

  .حىت مات
سداد البطحاء، وكان من أفصح قريش، : قريش يف اجلاهلية، وكان أحد املطعمني، فكان يقال لهوكان أحد أشراف 

مل جيتمع لقوم أن يكون منهم مطعمون مخسة إال لعمرو بن عبد اهللا بن صفوان بن أمية بن خلف، أطعم خلف، : قيل
  .عبد اهللا بن صفوان: وامن يطعم مبكّة؟ فقال. وأمية، وصفوان، وعبد اهللا، وعمرو، وقال معاوية يوماً

  .بخ بخ، تلك نار ال تطفأ : فقال
وقتل عبد اهللا بن صفوان مبكة، مع عبد اهللا بن الزبري، ومات صفوان بن أمية مبكة سنة اثنتني وأربعني، أول خالفة 

  .اجلملتويف وقت مسري الناس إىل البصرة لوقعة : تويف مقتل عثمان بن عفان، رضي اهللا عنه، وقيل: معاوية، وقيل
  .روى عنه ابنه عبد اهللا، وعبد اهللا بن احلارث، وعامر بن مالك، وطاوس

  .أخرجه الثالثة
  .صفوان بن أمّية

صفوان بن أمّية بن عمرو الّسلمي، حليف بين أسد بن خزمية، اختلف يف شهوده بدراً، وشهدها أخوه مالك " ب " 
  .بن أمية، وقتال مجيعاً شهيدين باليمامة

  .أخرجه أبو عمر



  .صفوان بن صفوان

دخل عثمان بن : صفوان بن صفوان، عامل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بين عمرو، ذكره سيف، فقال
  .عمرو الديلي على بين أسد، وصفوان بن صفوان على بين عمرو

  .أخرجه األشريي على أيب عمر

  .صفوان بن عبد اهللا

  .له صحبة، حديثة موقوفإن : يقال. صفوان بن عبد اهللا اخلزاعي" د ع " 
  .إذا أنا مّت فشقّوا ما يلي األرض من أكفاين، وأهيلوا علّي التراب هيالً: روى عنه عبد اهللا بن أوس أنه قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  .صفوان بن عبد اهللا

  .صفوان بن عبد اهللا، أو عبد اهللا بن صفوان" س " 
مررت على رسول اهللا : ن صفوان بن عبد اهللا، أو عبد اهللا بن صفوان، قالروى داود بن أيب هند، عن عامر، ع

  " .كُلْ : " إين مل أجد حديدة فذحبتهما مبروة، فقال: صلى اهللا عليه وسلم، وأنا مْعِلٌق أرنبني، فقلت
ود، ورواه محاد بن سلمة ويزيد بن هارون، عن دا. رواه علي بن سليمان الواسطي عن داود بن أيب هند هكذا

  .صفوان بن حممد، أو حممد بن صفوان: فقاال
  .أخرجه أبو موسى

  .صفوان بن عبد الرمحن القرشي

  .صفوان بن عبد الرمحن بن صفوان، القرشي اجلمحي" ب " 
ال : " أتى به أبوه النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح ليبايعه على اهلجرة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وشفع له العباس فبايعه، ويذكر يف أبيه عبد الرمحن، إن شاء اهللا تعاىل" . لفتح هجرة بعد ا
أو صفوان بن عبد الرمحن، كذا روى : أخرجه أبو عمر خمتصراً، وقد ذكر أيضاً يف عبد الرمحن بن صفوان، فقال

د الرمحن بن صفوان بن وأظنه عب: عبد الرمحن بن صفوان، قال: وأكثر الرواة يقولون فيه: حديثه على الشك، قال
! وهذا ليس بشيء، فإنه ذكر يف هذه الترمجة أنه مجحي، وذكر يف ابن قدامة أنه متيمي، فكيف يكونان واحداً. قدامة

  .واهللا أعلم

  .صفوان بن عبد الرمحن

ذكره سعيد القرشي، وروى بإسناده إىل جماهد، عن . صفوان بن عبد الرمحن، أو عبد الرمحن بن صفوان" س " 
ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، ودخل البيت، فلبست : فوان بن عبد الرمحن، أو عبد الرمحن بن صفوان، قالص

ثيايب، مث انطلقت وهو وأصحابه مستلمني ما بني احلجر إىل احلجر، واضعي خدودهم على البيت، فإذا النيب صلى 



كيف صنع النيب صلى اهللا عليه : فقلت" . منهم  فدخلت بني رجلني: " اهللا عليه وسلم أقرهبم إىل الباب، قال
  .صلى ركعتني عند السارية اليت هي قبالة الباب: وسلم؟ فقاال

  .أخرجه أبو موسى
الذي أظنه أن هذا والذي قبله واحد، ألن أبا عمر ذكر يف عبد الرمحن بن صفوان أنه روى عنه جماهد، : قلت
  .فما أقرب أن يكونا واحداً، واهللا أعلم. ن صفوانصفوان بن عبد الرمحن، أو عبد الرمحن ب: وقال

  صفوان بن عّسال
  " ب د ع " 

  صفوان بن عسال

  .، من بين الرّبض بن زاهر بن عامر بن عوبثان بن مراد
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بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

  .سكن الكوفة، وغزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم اثنيت عشرة غزوة
  .روى عنه عبد اهللا بن مسعود، وزّر نب حبيش، وعبد اهللا بن سلمة، وأبو الغريف

بين زاهر بن مراد، وقال هو من : يقولون إنه من بين مجل بن كنانة بن ناجية بن مراد، وقال أبو نعيم: قال أبو عمر
  .إنه من بين زاهر: ابن الكليب، كما ذكرناه أول الترمجة

أخربنا أبو منصور بن السّيحي، أخربنا أبو الربكات حممد بن حممد بن مخيس، أخربنا أبو نصر بن طوق، أخربنا أبو 
حدثنا علي بن احلكم البناين، القاسم بن املرجي، أخربنا أبو يعلى، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا الصعق بن حزن، 

أتيت النيب : حدثين صفوان بن عّسال املرادي، قال: عن املنهال بن عمرو، عن زِّر، عن عبد اهللا بن مسعود، قال
: " يا رسول اهللا، إين جئت أطلب العلم، قال: صلى اهللا عليه وسلم، وهو متكئ يف املسجد على برد له أمحر، فقلت

  .أخرجه الثالثة" . طالب العلم لتحفُّه املالئكة بأجنحتها  مرحباً بطالب العلم، إنّ

  .صفوان بن عمرو األسدي

تتابع املهاجرون إىل املدينة : روى إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق قال. صفوان بن عمرو األسدي" د ع " 
اهللا عليه وسلم هجرة أرساالً، وكان بنو غنم بن دودان أهل إسالم، قد أوعبوا إىل املدينة مع رسول اهللا صلى 

  .رجاهلم ونساؤهم، منهم صفوان بن عمرو
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .صفوان بن عمرو

مْدالج : األسلمي، شهد صفوان أُحداً، ومل يشهد بدراً، وشهدها إخوته: صفوان بن عمرو الّسلمي، وقيل" ب " 
  .وثَقُف ومالك، وهم حلفاء بين عبد مشس

  .أخرجه أبو عمر
صفوان هو املذكور قبل هذه الترمجة، وإمنا ابن منده وأبو نعيم جعاله أسدياً وجعله أبو عمر سلمياً أو  هذا: قلت

  .أسلمياً، وقد تقدم يف ثقف بن عمرو ما يدل على أهنما واحد، واهللا أعلم

  .صفوان بن قدامة

  .يممن بين امرء القيس بن زيد مناة بن مت. صفوان بن قدامة التميمي املرئي" ب د ع " 
روى عنه عبد الرمحن بن صفوان بن قدامة، هاجر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة، فبايعه على اإلسالم، 

إين أحبك يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا : فمد النيب صلى اهللا عليه وسلم يده، فمسح عليها صفوان، فقال صفوان
  " .املرء مع من أحب : " صلى اهللا عليه وسلم

ان صفوان بن قدامة حني أراد اهلجرة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، دعا قومه وبين أخيه، ليخرجوا معه، فأبوا وك



عليه، فخرج وتركهم، وأخرج معه ابنيه عبد العزى وعبد هنم، فغري النيب صلى اهللا عليه وسلم أمساءمها، فسمامها 
  "الطويل : " قدامةعبد الرمحن وعبد اهللا، وقال يف ذلك ابن أخيه نصر بن 

  بأبنائه عمداً وخلّى املواليا... حتّمل صفوانٌ فأصبح غادياً 
  فشتّان ما يفىن وما كان باقيا... طالب الذي يبقى وآثرت غريه 

  وأصبح صفوانٌ بيثرب ثاويا... فأصبحت خمتاراً ألمر مفّند 
  جميباً له إذ جاء باحلق داعيا... بأبنائه جار الرسول حممد 

  .األبيات
وأقام صفوان باملدينة حىت هلك، وترك ابنه عبد الرمحن مقيماً باملدينة، فأقام إىل خالفة عمر، رضي اهللا عنه، مث إن 

عمر بعث جرير بن عبد اهللا إىل املثىن بن حارثة بالعراق، وكان املثىن كتب إىل عمر يستمده، فأرسل إليه جريراً 
  .له وعبد الرمحن بن صفوان املرئيُّ يف جيش مداداً

  .أخرجه الثالثة

  .صفوان بن مالك

صفوان بن مالك بن صفوان بن البدن بن احلالحل بن أقيش بن خماشن بن معاوية بن شريفغ بن جروة بن أسيد بن 
  .عمرو بن متيم، التميمي األسيدي، له صحبة، وكان من خيار املهاجرين

  .قال هشام بن الكليب

  صفوان بن حممد

روى علي بن عبد العزيز، عن حجاج بن منهال، عن محاد بن . أو حممد بن صفوان صفوان بن حممد،" ب د ع " 
أنه أتى غنمه، فصاد أرنبني، فذحبهما مبروة فأتى : سلمة، عن داود بن أيب هند، عن الشعيب، عن حممد بن صفوان

  " .كلهما : " يا رسول اهللا، ذحبتهما مبروة، فقال: هبما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم هكذا

  .صفوان بن عبد اهللا ومل يشك: وروى عن ابن قانع، عن إبراهيم بن عبد اهللا، عن حجاج بإسناده، فقال
  .عن حممد بن صيفي: وروى عن أيب األحوص سالم بن سليم، عن عاصم بن األحول، عن الشعيب

  .فوانعن حممد بن ص: وقال شعبة وغريه، عن عاصم، عن الشعيب
  .أبو صفوان بن حممد: وبعض الرواة قال
  .أخرجه الثالثة

  .صفوان بن خمرمة

إنه أخو املسور بن خمرمة بن نوفل بن أهيب : صفوان بن خمرمة القرشي الزهري، قال أبو عمر، ويقال" ب د ع " 
  .روى عنه ابنه القاسم. بن عبد مناف بن زهرة

زة بإسناده إىل أيب عمر بن أيب عاصم، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، أخربنا أبو الفرج حيىي بن حممود بن سعد إجا



مسعت : حدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي، حدثنا بشري بن سليمان، عن القاسم بن صفوان الزهري، عن أبيه، قال
  " .أبردوا بصالة الظهر فإن شدة احلر من فْيح جهّنم : النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

فزاري، وأبو أمحد الزبريي، وعثمان بن عمر، وحممد بن سابق، ونصر بن أمحد، والفضل بن دكني، رواه مروان ال
  .كلهم، عن بشري بن سلمان، عن القاسم، عن أبيه

  .ال يعرف القاسم بن صفوان الّزهري إال من حديث بشري بن سلمان: قال أبو حامت
  .أخرجه الثالثة

  .صفوان بن املعطّل
ملعطل بن ربيضة بن خزاعي بن حمارب بن مّرة بن فاجل بن ذكوان بن ثعلبة بن هبثة بن سليم صفوان بن ا" ب د ع " 

  .بن منصور، الّسلمي الذّكواين، كذا نسبه أبو عمر
يكىن . وذكره. صفوان بن املعطل بن رحضة بن املؤّمل بن خزاعي بن حمارب بن مرة بن هالل بن فاجل: وقال الكليب

  .سيع وشهد املريسيعأبا عمرو، أسلم قبل املري
شهد صفوان اخلندق واملشاهد بعدها وكانت اخلندق سنة مخس، وكان مع كرز بن جابر الفهري، : وقال الواقدي

يف طلب العرنّيني الذين أغاروا على لقاح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يكون ىل ساقة جيش رسول اهللا 
  .صلى اهللا عليه وسلم

  .أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارثروى عنه أبو هريرة، و
وهو الذي قال فيه أهل اإلفك ما " . ما علمت منه إال خرياً : " وأثىن عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .قالوا، فربأه، اهللا عز وجل، ورسوله، وحديثه مشهور
  "الطويل " : وملا بلغ صفوان أن حسان بن ثابت ممن قال فيه ضربه بالسيف، فجرحه، وقال

  غالٌم إذا هو جيت لست بشاعر... تلّق ذباب الّسيف مّني فإّنين 
  من الباهت الّرامي الرباء الطّواهر... ولكّنين أمحي محاي وأشتفي 

فشكى حسان إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فعوضه حائطاً من خنل، وسريين جارية، فولدت له عبد الرمحن بن 
  .حسان

خرياً فاضالً، وله دار بالبصرة، وقتل يف غزوة أرمينية شهيداً، وأمري اجليش يومئذ عثمان بن وكان صفوان شجاعاً 
  .قاله ابن إسحاق. أيب العصا الثقفي سنة تسع عشرة يف خالفة عمر

إنه غزا الروم يف خالفة معاوية، فاندقت ساقه، مث مل يزل : وقيل مات باجلزيرة بناحية مششاط، ودفن هناك، وقيل
  .وذلك سنة مثان ومخسني، واهللا أعلم. حىت ماتيطاعن 

يا : سأل صفوان بن املعطّل السلمي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: روى املقربي، عن أيب هريرة، قال
هل من ساعات الليل والنهاري : ؟ قال" وما هو : " قال. رسول اهللا، إين سائلك عن أمر أنت به عامل، وأنا به جاهل

نعم، إذا صلّيت الصبح فدع الصالة حىت تطلع الشمس، فإّنها تطلع بني قرين : " فيها الصالة؟ قال ساعة تكره
شيطان، مثّ الصالة حمضورة متقبلة حىت تستوي الشمس على رأسك قيد رمح، فإذا كانت على رأسك فدع الصالة 

زالت فصلّ فالصالة متقبلة  تلك الساعة اليت تسجر فيها جهّنم، حىت ترتفع الشمس عن حاجبك األمين، فإذا
  " .حمضورة، حىت تصلّي العصر، مث دع الصالة حىت تغرب الشمس 

  .أخرجه الثالثة



  .صفوان بن وهب

صفوان بن وهب بن ربيعة بن هالل بن وهب بن ضّبة بن احلارث بن فهر بن مالك، القرشي الفهري، " ب د ع " 
  .كذا نسبه أبو نعيم وأبو عمر

صفوان بن وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن هالل بن مالك بن ضبة بن : فقالونسبه هشام بن حممد، 
  .احلاري، وهو املعروف بابن بيضاء، وامسها دعد، وقد ذكرت يف أخيه سهل

  .وشهد بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال ابن شهاب
وقيل مل يقتل هبا، وأنه مات يف شهر رمضان من : لقتل صفوان ببدر، قتله طعيمة بن عدي، قا: وقال ابن إسحاق
آخى رسول اهللا صلى اهللا : وقيل. وقيل مات يف طاعون عمواس من الشام، وكان سنة مثاين عشرة. سنة مثان وثالثني

  .عليه وسلم بينه وبني رافع بن العجالن، فقتال مجيعاً ببدر
: " بد اهللا بن جحش قبل األبواء، فغنموا، وفيهم نزلتوكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد سّيره يف سرية ع

  .قال عكرمة، عن ابن عباس" .  ٢١٧البقرة " " يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه 
  .أخرجه الثالثة

  .صفوان بن اليمان

وهو عبسي حليف بين عبد األشهل شهد أحداً مع أبيه . صفوان بن اليمان العبسي، أخو حذيفة بن اليمان" ب " 
  .حسيل، ومع أخيه حذيفة، وهو مذكور يف ترمجة أبيه

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  صفوان

  .صفوان، أو ابن صفوان، كذا قيل فيه على الشك" ب د ع " 
بعت من رسول : مسعت صفوان أو ابن صفوان، قال: روى سليمان بن حرب، عن شعبة، عن مساك بن حرب، قال

  .فوزن يل وأرجحاهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل سراويل، 
  .مسعت مالك بن عمرو وأبا صفوان: رواه ابن مهدي، عن شعبة، عن مساك، قال

أنه كان ال ينام : وروى زهري بن معاوية، عن أيب الزبري، عن صفوان، أو ابن صفوان، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .امللك" تبارك " السجدة، و " حم : " حىت يقرأ

  .باب الصاد والالم

  أبو زييد الّصلت
  .عداده يف أهل احلجاز، خمتلف يف صحبته. الّصلت، أبو زييد بن الّصلت" د ع " 

: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استمعله على اخلرص، فقال: روى الصلت بن زبيد بن الصلت، عن أبيه، عن جده
  " .أثبت لنا النصف، فإهنم يسرقون وال نصل إليهم 



  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .بعد الزاي ياءان كل واحدة منهما معجمة باثنتني من حتتها: زييد

  .الّصلت أبو كليب
  .الّصلت، أبو كليب، روى عنه ابنه كليب" د ع " 

أنه : حدث سليمان بن مروان العبدي، عن إبراهيم بن أيب حيىي، عن عثم بن كليب بن الّصلت، عن أبيه، عن جده
  " .احلق عنك شعر الكفر "  :أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .هذا وهم، والصحيح ما رواه مجاعة، عن إبراهيم، عن عثيم بن كثري بن كليب، عن أبية، عن جده، وهو أوىل
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .الّصلت بن خمرمة
يب صلى اهللا الّصلت بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف القرشي املطليب، أخو قيس والقاسم ابين خمرمة، أعطاه الن

  .عليه وسلم وأخاه القاسم مائة وسق من خيرب، وأعطى قيساً مخسني وسقاً، ذكر ذلك أبو عمر يف أخيه القاسم
  .أطعم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصلت بن: وقد ذكره الزبري بن بكار وابن إسحاق، فقاال
لى اهللا عليه وسلم الصلت بن خمرمة مع ابنيه مائة أطعم رسول اهللا ص: وقد ذكره الزبري بن بكار وابن إسحاق، فقاال

  .وسق، للصلت منها أربعون، وهي من خيرب، وهذا يؤيد قول أيب عمر
  الّصلصال بن الّدهلمس

  .الّصلصال بن الّدهلمس، أبو الغضنفر" دع " 
  روى علي بن سعيد، عن حممد بن الّضوء بن 

  الصلصال بن الدهلمس

بن الغضنفر بن متيم بن ربيعة بن نزار بن معد، عن أبيه الضوء، عن أبيه الصلصال  بن جندلة بن احملتجب بن األغر
إن عبادة بن الصامت : كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو يف حشد من أصحابه، فقال لنا: بن الدهلمس، قال

از يف طريقه برجل من اليهود عليل، فقوموا بنا لنعوده، ووثب النيب صلى اهللا عليه وسلم قّدامنا، واتبعناه، فاجت
فأومأ اليهودي إليه برأسه، " يا يهودي، هل جتدوين عندكم مكتوباً يف التوراة؟ : " فقال. ميوت ابن له، فمال إليه

ولقد طلعت وإن يف يده لسفراً من . فقال ابن اليهودي بلى، واهللا يا رسول اهللا، إهنم ليجدونك عندهم. ال: أي
. أصحابك، فلما رآك ستره عنك، وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا، وأنك حممد عبده ورسولهالتوراة فيه صفتك وصفة 

  .وما تكلم بغريها حىت قضى حنبه
فحلنا بني اليهودي وبينه، : ، قال" أقيموا على أخيكم حىت تقضوا حقه : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وواريناه، وانصرفنا
  .، وهو كما تراهوهذا غريب اإلسناد والنسب
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .صلصل بن شرحبيل



ال أقف على نسبه، له صحبة وال أعلم له رواية، وخربه مشهور يف إرسال : صلصل بن شرحبيل، قال أبو عمر
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إياه إىل صفوان بن أمية، وسربة العنربي، ووكيع الدارمي، وعمرو بن احملجوب 

  .مري، وهو أحد رسله صلى اهللا عليه وسلمالعا
  .أخرجه أبو عمر

  .صلة بن أشيم

  .صلة بن أشيم العدوي، من عدي الّرباب، وهو عدي بن عبد مناة بن أّد بن طاخبة، أورده سعيد القرشي" س " 
ن صلّى م: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: روى محاد بن سلمة، عن ثابت البناين، عن صلة بن أشيم

  " .صالة ال يذكر فيها شيئاً من أمر الدنيا مل يسأل اهللا شيئاً من أمر إال أعطاه 

صلة هذا قتال بسجستان سنة مخس وثالثني، وكان عمره ثالثني ومائة سنة، وقد ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يكون يف أميت رجلٌ، يقال : " ، قالبلغنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم: فيما روى يزيد بن جابر، قال: صلة، فقال

  " .صلةٌ، يدخل اجلنة بشفاعته كذا وكذا : له
  .أخرجه أبو موسى

  .صلة بن احلارث

صلة بن احلارث الغفاري، عداده يف أهل مصر، له صحبة، روى عنه أبو صاحل الغفاري سعيد بن عبد " د ع " 
  .الرمحن، وأبو قبيل
ة بن احلارث، حدث أبو صاحل سعيد بن الرمحن الغفاري أنّ سليم بن ممن شهد فتح مصر صل: قال سعيد بن يونس

عتر التجييب كان يقّص على الناس، وهو قائم، فقال له صلة بن احلارث الغفاري، وهو من أصحاب النيب صلى اهللا 
  .واهللا ما تركنا عهد نبينا حىت قمت أنت وأصحابك بني أظهرنا: عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  باب الصاد والنون

  الّصنابح بن األْعسر
روى عنه قيس بن أيب حازم وحده، وليس هو : قال أبو عمر. كويف. الّصنابح بن األعسر األمحسّي" ب د ع " 

الصناحبي الذي روى عن أيب بكر الصديق، الذي يروي عنه عطاء بن يسار يف فضل الوضوء، ويف النهي عن الصالة 
ال تصح له صحبة، وهو الصناحبي منسوب إىل قبيلة من اليمن، وهذا الّصنابح اسم ال يف األوقات الثالثة، ذلك 

  .نسب، وذلك تابعي، وهذا له صحبة، وذلك معدود يف أهل الشام، وهذا كويف له رواية
ث الّصناحبي، سكن الكوفة، ورويا بإسناديهما احلدي: الّصنابح بن األعسر األمحسي، وقيل: وقال ابن منده وأبو نعيم

الذي أخربنا به أبو الفرج بن أيب الرجاء، أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد، وأنا حاضر، أخربنا أبو نعيم، حدثنا عبد 
اهللا بن جعفر بن إسحاق بن علي بن جابر اجلابري، حدثنا حممد بن أمحند بن املثىن، حدثنا جعفر بن عوف، عن 



: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول: نابح، قالإمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن الص
  " .أال إين فرطكم على احلوض، وإين مكاثٌر بكم األمم، فال تقتتلوا بعدي 

  .أخرجه الثالثة

  .صنابح

أفرده بعض : هو عندي املتقدم يعين األمحسي، وقال: إنه غري األمحسي، قاله أبو نعيم، وقال: صنابح، قيل" ع س " 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن الصلت بن هبرام، عن الصنابح، قال. ين بترمجة، وروى عن وكيعاملتأخر

  " .ال تزال هذه األمة يف مسكٍة من دينها ما مل يكلوا اجلنائز إىل أهلها " 
، وجعلىبينه عن الصناحبي: رواه أبو الشيخ فقال: أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، وقال أبو موسى، بعد هذا احلديث

  .وبني الصلت احلارث بن وهب
، " بعض املتأخرين : " كذا ذكر أبو نعيم، وهذا مل خيرجه ابن منده حىت يرّده عليه، فال أدره من أراد بقوله: قلت

  .وابن منده مل خيرج هذا، واهللا أعلم. فإن عادته يعين هبذا القول وأمثاله ابن منده

  باب الصاد واهلاء

  صهبان بن عثمان

  .صهبان بن عثمان أبو طالسة احلدسي، عداده يف الشاميني من أهل فلسطني" د ع  "
قدم علينا عبد اجلبار بن احلارث : صهبان أبا طالسة، قال" أيب " روى عبد اهللا بن عبد الكبري عن أبيه قال مسعت 

ا معه غزاة فاستشهد، وإين بني بعد مبايعته النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث رجع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فغز
  .يدي رسول اهللا

  .هذا حديث غريب من هذا الوجه
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  صهيب بن سنان

صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن جذمية بن كعب بن سعد بن " ب د ع " 
ن دعمّي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، الّربعي أسلم بن أوس مناة بن الّنمر بن قاسط بن هنب بن أفصى ب

  .كذا نسبه الكليب وأبو نعيم. الّنمري
  .هو صهيب بن سنان بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل بن كعب بن سعد: وقال الواقدي

صهيب بن سنان بن خالد بن عبد عمرو بن طفيل بن عامر بن جندلة بن سعد بن خزمية بن : وقال ابن إسحاق
بن سعد، فجعل طفيالً بدل عقيل، وجعل خزمية بدل جذمية، وهو من النمر بن قاسط، وأمه سلمى بنت قعيد كعب 

  .بن مهيص بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن متيم، كنيته أبو حيىي، كناه هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



ه عاملني لكسرى على األبلّة وكانت منازهلم على الرومي، ألن الروم سبوه صغرياً، وكان أبوه وعّم: وإمنا قيل له
كانوا على الفرات من أرض اجلزيرة، فأغارت الروم عليهم، فأخذت صهيباً وهو صغري، : دجلة عند املوصل، وقيل

فصار ألكن، فابتاعته منهم كلب، مث قدموا به مكة فاشتراه عبد اهللا بن جدعان التيمي منهم، فأعتقه، . فنشأ بالروم
  .معه حىت هلك عبد اهللا بن جدعان فأقام

. إنه هرب من الروم ملا كرب وعقل، فقدم مكة فحالف ابن جدعان: وقال أهل صهيب وولده ومصعب الزبريي
  .وأقام معه إىل أن هلك

أسلم صهيب وعّمار : وملا بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أسلم وكان من السابقني إىل اإلسالم، قال الواقدي
  .واحد، وكان إسالمهما بعد بضعة وثالثني رجالً، وكان من املستضعفني مبكة الذين عذبوا يف يوم

وكان اشتراه عبد اهللا بن : أخربنا أبو منصور بن مكارم بن أمحد بن سعد بإسناده إىل أيب زكرياء يزيد بن إياس، قال
وأسلم صهيب ورسول اهللا صلى اهللا  جدعان، يعين صهيباً، من كلب مبكة، وكانت كلب اشترته من الروم، فأعتقه،

عليه وسلم يف دار األرقم بعد بضعة وثالثني رجالً، وكان من املستضعفني مبكة املعذبني يف اهللا، عز وجل، وقدم يف 
آخر الناس يف اهلجرة إىل املدينة علي بن أيب طالب وصهيب، وذلك يف النصف من ربيع األول ورسول اهللا صلى 

  .مل يرم بعد اهللا عليه وسلم بقباء
وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني احلارث بن الّصّمة، وملا هاجر صهيب إىل املدينة تبعه نفر من 

يا معشر قريش، تعلمون أّني من أرماكم، وواهللا ال تصلون إيلّ حىت أرميكم بكل : املشركني، فنثل كنانته وقال هلم
فدلّنا على : دي منه شيٌء، فإن كنتم تريدون مايل دللتكم عليه، قالواسهم معي، مث أضربكم بسيفي ما بقي يف ي

مالك وخنلي عنك، فتعاهدوا على ذلك، فدهلم عليه، وحلق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال له رسول اهللا 
ابتغاء مرضاة اهللا ومن الناس من يشري نفسه : " ، فأنزل اهللا عّز وجلّ" ربح البيع أبا حيىي : " صلى اهللا عليه وسلم
  " . ٢٠٧البقرة " . " واهللا رؤوٌف بالعباد 

  .وشهد صهيب بدراً، وأحداً، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا أبو منصور بن مكارم بإسناده عن أيب زكريا، أخربنا إسحاق بن احلسن احلريب، حدثنا أبو حذيفة موسى بن 

الّسبّاق أربعةٌ، أنا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مارة بن زاذان، عن ثابت، عن أنس قالمسعود، حدثنا ع
  " .سابق العرب، وصهيٌب سابق الروم، وسلمان سابق فارس، وبالل سابق احلبش 

ان، عن وأخربنا أبو زكرياء، أخربنا أمحد بن عبد الصمد، حدثنا علي بن احلسني، حدثنا عفيف، حدثنا سفي: قال
النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر، وبالل، وصهيب، : أول من أظهر إسالمه سبعة: منصور، عن جماهد، قال

وخّباب، وعمار بن ياسر، ومسية أم عمار، رضي اهللا عنهم أمجعني، فأما النيب صلى اهللا عليه وسلم فمنعه اهللا، وأما 
  .وا أدراع احلديد، مث أصهروا يف الشمسأبو بكر فمنعه قومه، وأما اآلخرون فأخذوا وألبس

بن املبارك بن أمحد بن رزيق الواسطي، إمام اجلامع هبا، أخربنا أبو السعادات املبارك بن " املبارك " أخربنا أبو جعفر 
أخربكم أبو الفتح نصر بن احلسن بن أيب القاسم الشاشي فاعترف به، قلت " بن بعوبا " احلسني بن عبد الوهاب 

كم أبو بكر بن منصور بن خلف املقرئ أخربنا أبو احلسني عبد اهللا بن أمحد بن علي احلنبلي، أخربنا أبو أخرب: له
القاسم عبد اهللا بن إبراهيم بن بالوية، حدثنا عمران بن موسى، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا محّاد بن سلمة، عن 

إذا دخل أهل اجلنة : " لى اهللا عليه وسلم، قالأن رسول اهللا ص: ثابت، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن صهيب
: يا أهل اجلنة، إن لكم عند اهللا، عز وجل، موعداً يزيد أن ينجز كموه، فيقولون: اجلنة، وأهل النار النار، نادى مناٍد



اهللا أمل يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا، ويدخلنا اجلنة وخيرجنا من النار؟ فيكشف هلم احلجاب، فينظرون إىل . ما هو
  " .تبارك وتعاىل، فما شيٌء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة 

مررت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد علي إشارة : وروى عنه ابن عمر أنه قال
  .بإصبعه

سى حممد بن عيسى، حدثونا حممد أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن مهران الفقيه وغريه، بإسنادهم إىل أيب عي
قال : ، حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان، عن أيب املبارك، عن صهيب، قال" حدثنا وكيع " بن إمساعيل الواسطي، 

  " .ما آمن بالقرآن من استحلّ حمارمه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
جئت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو : لوكان فيه مع فضله وعلو درجته مداعبة وحسن خلق، روي عنه أنه قا

أتأكل التمر وأنت أرمد : " نازلٌ بقباء، وبني أيديهم رطٌب ومتٌر، وأنا أرمد، فأكلت، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .إّنما آكل على شّق عيين الّصحيحة، فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه : فقلت" . 

خرجت مع عمر حىت دخل على صهيب حائطاً : عجمة شديدة، وروى زيد بن أسلم عن أبيه، قال وكان يف لسانه
إمنا يدعو غالماً له : ماله، ال أباله، يدعو بالناس؟ فقلت: ينّاس ينّاس، فقال عمر: له بالعالية، فلما رآه صهيب قال

أعيبه يا صهيب إال ثالث خصال، لوالهن ما فيك شيء : امسه حيّنس، وإمنا قال ذلك لعقدة يف لسانه، فقال له عمر
أما : أراك تنتسب عربياً ولسانك أعجمي، وتكتين بأيب حيىي اسم نيب، وتبذّر مالك، فقال: ما قدمت عليك أحداً

تبذيري مايل فما أنفقه إال يف حقه، وأما اكتنائي بأبؤي حيىي فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كناين بأيب حيىي، فلن 
وأما انتمائي إىل العرب فإن الروم سبتين صغرياً، فأخذت لساهنم، وأنا رجل من الّنمر بن قاسط، ولو  أتركها،

  .انفلقت عين روثة النتميت إليها
وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حمباً لصهيب، حسن الظن فيه، حىت إنه ملا ضرب أوصي أن يصلي عليه 

  .حىت يتفق أهل الشورى على من يستخلف صهيب، وأن يصلي جبماعة املسلمني ثالثاً،
ابن : سنة تسع وثالثني، وهو ابن ثالث وسبعني سنة، وقيل: وتويف صهيب باملدينة سنة مثان وثالثني يف شوال، وقيل

  .سبعني سنة، ودفن باملدينة
  .وكان أمحر شديد احلمرة، ليس بالطويل وال بالقصري، وهو إىل القصر أقرب، كثري شعر الرأس

  .الثالثةأخرجه 

  صهيب بن النعمان

  .أورده الطرباين وابن إشكاب وغري واحد يف الصحابة. صهيب بن النعمان، غري منسوب" ع ب س " 
قال أبو " ح " أخربنا ابن ريذة : أخربنا أبو موسى كتابة أخربنا الكوشيدي أبو غالب، والقراين ونوشروان، قالوا

سليمان بن أمحد، حدثنا احلسن بن علي املعمري، " أخربنا : قاال" نعيم وأخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو : موسى
حدثنا أيوب بن حممد الوّزان، أخربنا حممند بن مصعب القرقساين، حدثنا قيس بن الربيع، حدثنا منصور، عن هالل 

بيته على فضل صالة الرجل يف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن يساف، عن صهيب بن النعمان، قال
  " .صالته حيث يراه الناس، كفضل املكتوبة على النافلة 



  .رواه عمر بن شبة، عن ابن مصعب
  .أخرجه أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى

  باب الصاد والواو والياء

  صؤاب

ٌ  
  .صؤاب، رجل من الصحابة، له ذكر، سكن البصرة" ب د ع " 

أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، يقال له صؤاب، ال يضع كان ها هنا رجلٌ من : روى حمرز بن أيب يعقوب، قال
  .خوانه إال دعا يتيماً أو يتيمني

  .أخرجه الثالثة خمتصراً
  صيفّي بن األسلت

  " ب " 

  صيفي بن األسلت

، أبو قيس األنصاري، أحد بين وائل بن زيد، وهو مشهور بكنيته، ونذكره يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل، أمتّ من 
  .هذا
  .ن هو وأخوه وحوح، قد صارا إىل مكة مع قريش، فسكناها، وأسلما يوم الفتح، قاله ابن إسحاقكا

عبد : ويقال: إن أبا قيس بن األسلت الشاعر، أخا وحوح، مل يسلم، وامسه احلارث بن األسلت، قال: وقال الزبري
  .اهللا

  .وفيما ذكره ابن إسحاق والزبري نظرٌ يف أيب قيس
  .أخرجه أبو عمر

  ٌي أبو احلارثصيف
  .صيفي، أبو احلارث بن ساعدة بن عبد األشهل بن مالك بن لوذان

  .خرج يف بعض املغازي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فتويف بالكديد، فكفّنه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قميصه
  .ذكراه ابن الكليب

  صيفي بن ربعي

ّ  
  .فني مع عليصيفي بن ربعي بن أوس، يف صحبته نظر، شهد ص" ب " 

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  صيفي بن سواد



صيفي بن سواد بن عّباد بن عمرو بن غنم بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري السلمي، " ب د ع " 
  .صيفي بن سواد: شهد بيعة العقبة الثانية، ومل يشهد بدراً، كذا قال ابن إسحاق

  .إنه شهد بدراً: قال عروة بن الزبري: به كما ذكرناهصيفي بن أسود بن عباد، ونس: وقال ابن هشام
  .أخرجه الثالثة

  صيفي بن عامر

  .صيفي بن عامر، سيد بين ثعلبة، كتب له النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاباً، أمّره فيه على قومه" ب " 
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  صيفي بن قيظي

لع بن حريش بن عبد األشهل، أخو احلباب، وهو ابن صيفي بن قيظي بن عمرو بن سهل بن خمرمة بن ق" ب " 
  .أخت أيب اهليثم بن الّتيهان، أمه الّصعبة بنت التيهان

  .قتل يوم أحد شهيداً، قتله ضرار بن اخلطاب
  .أخرجه الثالثة خمتصراً

  صيفي

  أبو املرقّع
  " د ع " 

  صيفي أبو املرقع

  .بن صيفي
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن قتل النملة: عن جده روى حديثه عمرو بن املرقع بن صيفي، عن أبيه،

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  صيفّي

هو جد حيىي بن عبيد بن صيفي، وروى بإسناده : ذكره سعيد، يعين القرشي، وقال: صيفي، قال أبو موسى" س " 
  .وله كما يتبوأ ملنزلهأنه كان يتبوأ لب: عن عبيد بن صيفي، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه أبو موسى

  باب الضاد

  باب الضاد واحلاء



  الضحاك األنصاري

الضحاك األنصاري أخرجه أبو موسى، وروى بإسناده عن حممد بن عمارة بن صبيح عن نصر بن مزاحم، " س " 
ملا سار النيب : ي قالعن مبذول بن علي، عن إمساعيل بن زياد، عن إبراهيم بن بشري األنصاري أن الضحاك األنصار

من دخل النخل فهو آمن، فلما تكلم هبا النيب صلى : صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب، جعلىعلياً على مقدمته، فقال
إين : ما يضحكك؟ قال: اهللا عليه وسلم نادى هبا علي، فنظر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل جربيل فضحك، فقال

نعم، : وبلغت أن حيبين جربيل؟ قال: إنه حيبك، قال: إن جربيل يقول: " سلم لعليأحبه، فقال النيب صلى اهللا عليه و
  " .ومن هو خٌري من جربيل، اهللا عّز وجل 

  .عن إبراهيم، عن الضحاك: رواه عبد اهللا بن اجلهم الرازي، عن نصر، وقال
  .أخرجه أبو موسى

  الضحاك بن أيب جبرية

  .و جبرية بن الضحاكأب: الضحاك بن أيب جبرية، وقيل" ب ه ع " 
كانت األلقاب، فأنزل اهللا : روى محاد بن سلمة، عن داود بن أيب هند، عن الشعيب، عن الضحاك بن جبرية، قال

  " . ١١احلجرات " . " وال تنابزوا باأللقاب : " تعاىل
جبرية بن  ورواه بشري بن املفضل، وإمساعيل بن علية، وشعبة، وحفص بن غياث، عن داود، عن الشعيب، عن أيب

  .وذكر احلديث" وال تنابزوا باأللقاب : " فينا نزلت: الضحاك، قال
  .أبو جبرية بن الضحاك هو أخو ثابت بن الضحاك: قال الترمذي

حدثنا هدبة، وإبراهيم بن احلجاج، : وأما أبو يعلى املوصلي جعل الترمجة يف مسنده للضحاك بن أيب جبرية، وقال
كانت هلم ألقاب يف : د بن أيب هند، عن الشعيب عن الضحاك بن أيب جبرية، قالحدثنا محاد بن سلمة، عن داو

: " فأنزل اهللا عز وجل. يا رسول اهللا، إنه يكرهه: اجلاهلية، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لرجالً بلقبه، فقيل
ذكره، إن شاء اهللا تعاىل، إن الضحاك بن أيب جبرية هو الضحاك بن خليفة، وسن: وقيل" وال تنابزوا باأللقاب 

  .والصحيح أن أبا جبرية هو ابن الضحاك بن خليفة، واهللا أعلم
  .أخرجه الثالثة

  .الضحاك بن حارثة

الضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة، األنصاري " ع ب س " 
  .اخلزرجي مث السلمي

وذكره ابن شهاب وابن إسحاق . ة لبيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمذكره عروة بن الزبري فيمن شهد العقب
  .فيمن شهد بدراً

  .أخرجه أبو نعيم وأبو عمر، وأبو موسى كذا خمتصراً

  الضحاك بن خليفة



  .الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد األشهل، األنصاري األشهلي" ب " 
اخلطاب، رضي اهللا عنه، وهو أبو ثابت بن الضحاك وأبو أيب جبرية، وهو شهد أحداً، وتويف آخر خالفة عمر بن 

واهللا ليمرن هبا ولو على : الذي نازع حممد بن مسلمة يف الساقية، وارتفع إىل عمر، فقال عمر حملمد بن مسلمة
  .بطنك
  .أول مشاهده غزوة بين النضري، وال يعرف له رواية: وقيل

إنه الضحاك بن خليفة، فقد جعلها هنا أبا جبرية هو ابن : الضحاك بن أيب جبرية أخرجه أبو عمر، وهذا يرد قوله يف
الضحاك، وجعلىهناك أبا جبرية هو الضحاك نفسه، وهذا اختالف يف القول، والصحيح أن أبا جبرية هو ابن 

  .الضحاك بن خليفة، واهللا أعلم

  .له ذكر يف كتاب العالء، تقدم ذكره. الضحاك بن ربيعة احلمريي

  .أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً

  الضحاك بن زمل

  .عبد اهللا بن زمل: قاله الطرباين يف معجمه، وقيل. الضحاك بن زمل اجلهين" ع س " 
  .أخرجه ابن منده فيمن ال يسمى

كان رسول اهللا صلى : روى مسلم بن عبد اهللا اجلهين، عن عمه أيب مشجعة بن ربعي، عن الضحاك بن زمل، قال
، سبعني " سبحان اهللا وحبمده، وأستغفر اهللا إن اهللا كان تّواباً : " لم إذا صلى الصبح قال وهو ثان رجلهاهللا عليه وس
مث يقول ذلك مرتني، " ال خري فيمن كانت ذنوبه يف يوم واحد أكثر من سبعمائه " سبعني بسبعمائة، : مرة، مث يقول

  .ديث بطولهفذكر احل. . مث يستقبل الناس بوجهه، وكان يعجبه الرؤيا 
أما ابن زمل فال أعلمه مسي يف شيء من الروايات، وقد أورده : أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، وقال أبو موسى

وأرامها ذهبا غري مذهب، ألهنما لعلّهما حفظا اسم الضحاك بن زمل، فظنا هذا ذاك، : الطرباين، وتبعه أبو نعيم، قال
  .يب حامتوالضحاك رجل من أتباع التابعني، ذكره ابن أ

  الضحاك بن سفيان السلمي

الضحاك بن سفيان بن احلارث بن زائدة بن عبد اهللا بن حبيب بن مالك بن خفاف بن امرئ القيس بن هبثة بن سليم 
  .بن منصور السلمي

  .صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعقد له
  .ذكره ابن حبيب، عن ابن الكليب

  الضحاك بن سفيان العامري

حاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أيب بكر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، العامري الض" ب د ع " 
  .الكاليب، يكىن أبا سعيد



أسلم وصحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان ينزل يف بادية املدينة، وواله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على 
ّضبايب من دية زوجها، وكان قتل خطأ، وكان يقوم على من أسلم من قومه، وكتب إليه أن يورث امرأة أشيم ال

رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متوشحاً بسيفه، وكان من الشجعان األبطال، يعد وحده مبائة فارس، وملا سار 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل فتح مكة أمّره على بين سليم، ألهنم كانوا تسعمائة، فقال هلم رسول اهللا صلى

؟ فوفاهم بالضحاك، وكان رئيسهم، وإمنا جعله " هل لكم يف رجل يعدل مائة يوفيكم ألفاً : " اهللا عليه وسلم
وذكره العباس بن . عليهم، ألهنم مجيعهم من قيس عيالن، واستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على سرية

  "الكامل : " مرداس السلمي يف شعره، فقال
  جيٌش بعثت عليهم الضحاكا... عاهدهتم إنّ الذين وفوا مبا 

  ملّا تكّنفه العدّو يراكا... أمرته ذرب الّسنان كأّنه 
  يفري اجلماجم حازماً بّتاكا... طوراً يعانق باليدين، وتارة 

  .روى عنه سعيد بن املسّيب، واحلسن البصري
ا أمحد بن صاحل أخربنا سفيان، عن أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي األمني، بإسناده إىل أيب داود، أخربن

الدية للعاقلة، وال ترث املرأة من دية زوجها : كان عمر بن اخلطاب يقول: الزهري، عن سعيد بن املسيب، قال
كتب إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أوّرث امرأة أشيم الّضبايب : حىت قال الضحاك بن سفيان الكاليب. شيئاً

  .من دية زوجها
  .مجاعة من األئمة، عن الزهريرواه 

  .أخرجه الثالثة

  الضحاك بن عبد عمرو

الضحاك بن عبد عمرو بن مسعود بن كعب بن عبد األشهل بن حارثة بن دينار بن النجار، األنصاري " ب ع س " 
، وشهد اخلزرجي، مث من بين دينار بن النجار، وهو أخو النعمان بن عبد عمرو، شهدا مجيعاً بدراً، قاله ابن شهاب

  .أيضاً أحداً
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  الضحاك بن عرفجة

  .الضحاك بن عرفجة السعدي، سعد متيم" ب د ع " 
  .قال عبد اهللا بن عرادة، عن عبد الرمحن بن طرفة، عن الضحاك بن عرفجة أنه أصيب أنفه يوم الكالب

  .طرفة أنه أصيب أنفه يوم الكالبوقال أبو األشهب، عن عبد الرمحن بن طرفة، عن أبيه 
أنه أصيب أنفه يوم : عرفجة، عن جده، يعين عرفجة" بن " وقال ابن املبارك، عن جعفر بن حّيان، عن ابن طرفة 

  .كالب
  .فقوم جعلوك الضحاك، وقوم جعلوه طرفة، وقوم جعلوه عرفجة، قاله أبو عمر

  .عرفجة بن أسعد: الصواب: وذكر ابن منده قول عبد اهللا بن عرادة، وقال



  .ذكره بعض املتأخرين أنه أصيب أنفه، وهو وهم ، والصواب عرفجة بن أسعد: وقال أبو نعيم 
  .واهللا أعلم. وهذا مل يقله ابن منده وحده، وقد وافقه عليه غريه، وذكر أنه وهم، فلم يبق عليه حجة

  الضحاك بن قيس

لبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن حمارب بن فهر بن الضحاك بن قيس بن خالد األكرب بن وهب بن ثع" ب د ع " 
وأمه أميمة بنت ربيعة الكنانية، . أبو عبد الرمحن: مالك بن النضر بن كنانة، القرشي الفهري، يكىن أبا أنيس، وقيل

أو إنه ولد قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بسبع سنني : وهو أخو فاطمة بنت قيس، كان أصغر سناً منها، قيل
ال صحبة له، وال يصح مساعه من النيب صلى اهللا عليه : وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث، وقيل. حنوها
  .وسلم

وكان على شرطة معاوية، وله يف احلروب مع بالٌء عظيم، وسّيره معاوية على جيش، فعرب على جسر منبج، وصار 
قام هبيت، مث عاد، مث استعمله معاوية على الكوفة بعد زياد سنة إىل الرقة، ومضى منها فأغار على سواد العراق، وأ

  .ثالث ومخسني، وعزله سنة سبع ومخسني
وملا تويف معاوية صلى الضحاك عليه، وضبط البلد حىت قدم يزيد بن معاوية، فكان مع يزيد وابنه معاوية إىل أن 

احلكم على بعض الشام، فقاتله الضحاك مبرج  ماتا، فبايع الضحاك بدمشق لعبد اهللا بن الزبري، وغلب مروان بن
راهط عند دمشق، فقتل الضحاك باملرج، وقتل معه كثري من قيس عيالن، وكان قتله منتصف ذي احلجة سنة أربع 

  .وستني
  .وقد روى عنه احلسن البصري ومتيم بن طرفة، وحممد بن سويد الفهري، ومساك، وميمون بن مهران

ة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا عفان أخربنا محاد بن سلمة، أخربنا علي أخربنا أبو ياسر بن أيب حب
سالم عليك، أما : " بن زيد، عن احلسن، أن الضحاك بن قيس كتب إىل قيس بن اهليثم حني مات يزيد بن معاوية

" كقطع الليل املظلم، فتناً " تناً، إنّ بني يدي الساعة ف: " بعد، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
كقطع الدخان، ميوت فيها قلب الرجل، كما ميوت بدنه، يصبح الرجل مؤمناً وميسي كافراً، وميسي مؤمناً ويصبح 

وإن يزيد بن معاوية قد مات، وأنتم أشقاؤنا وإخواننا، فال " . كافراً، يبيع أقواٌم دينهم بعرض من الدنيا قليل 
  " .ر ألنفسنا تسبقونا حىت خنتا
  .أخرجه الثالثة

  الضحان بن قيس التميمي

  .الضحاك بن قيس بن معاوية التميمي، وهو األحنف بن قيس، وقد تقدم يف األحنف، ويف صخر" ب د ع " 
  .أخرجه الثالثة

  الضحاك بن النعمان

  .الضحاك بن النعمان بن سعد، ذكره أبو بكر بن أيب عاصم يف الوحدان" ع س " 
: أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد، أخربنا أبو نعيم، وعبد الرمحن بن أيب بكر، قاال: موسى إجازة، قال أخربنا أبو



أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن فورك القّباب، أخربنا أمحد بن عمرو بن أيب عاصم، أخربنا كثري بن عبيد، أخربنا 
أن مسروق بن : مرو، عن الضحاك بن النعمان بن سعدبقية بن الوليد، عن عتبة بن أيب حكيم، عن سليمان بن ع

أحّب أن تبعث إىل قومي رجاالً : وائل قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأسلم وحسن إسالمه، فقال
بسم اهللا الرمحن : " فأمر معاوية فكتب. يدعوهنم إىل اإلسالم، وأن تكتب إىل قومي كتاباً، عسى اهللا أن يهديهم إليه

م، من حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل األقيال من حضر موت، بإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، الرحي
والصدقة على الّتيعة، ولصاحبها الّتيمة، ويف الّسيوب اخلمس، ويف البعلىالعشر، وال خالط وال وراط، وال شغار، 

رة ما حيمل القراب، من أجباء فقد أرىب، وكل وال جلب، وال جنب، وال شناق، والعون للسرايا املسلمني، لكل عش
  .فبعث إلينا النيب صلى اهللا عليه وسلم زياد بن لبيد" . مسكر حرام 

األربعون من : الّتيعة: هذا كتاٌب غريب، واملشهور أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتبه لوائل بن حجر، وغريبه
  .سم ألدىن ما جتب فيه الزكاة من كلّ احليوانهو ا: الغنم، وهي أقل ما جيب فيه الزكاة منها، وقيل

هي الشاة تكون لصاحبها يف : هي الشاة الزائدة على األربعني حىت تبلغ الفريضة األخرى، وقيل: والّتيمة لصاحبها
  .منزله حيلبها، وليست بسائمة

  .حتتملهما اللغةوالقوالن . املعادن: وقيل. الرّكاز، وهي الكنوز املدفونة من أموال اجلاهلية: والسيوب
  .هو الشجر الذي يشرب بعروقه من األرض، من غري سقي من مساء وال غريها: والبعل

أن يكون : مصدر خالطه خمالطة وخالطاً، وهو أن خيلط الرجالن إبلهما، فيمنعا حق اهللا، مثاله: ال خالط، اخلالط
ن ثالث شياه، فإذا جاء املصّدق خلطوا ثالثة نفر، لكل واحد منهم أربعون شاة، فعلى كل واحد منهم شاة، يكو

  .الغنم، فيكون يف اجلميع شاة واحدة، فنهوا عن ذلك

هو أن يغيب إبله وغنمه يف إبل غريه : وقيل. أن جيعلىغنمه يف وهدة من األرض، لتخفى على املصّدق: والوراط
  .وغنمه
ال تؤخذ مما زاد على الفريضة زكاة : ، يعينما بني الفريضتني، من كل ما جتب فيه الزكاة:  -بالتحريك  -الشََّنُق 

  .حىت تبلغ الفريضة األخرى
هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو من يلي أمرها من رجل، ويتزوج منه مثلها من يلي هو أمرها، وال : والّشّغار

  .مهر بينهما إال ذلك
  .ألموال، فيأخذ زكاهتا، وهو املراد هاهناهو أن ينزل املصّدق موضعاً، ويرسل إىل املياه من جيلب إليه ا: ال جلب

اجللب واجلنب يف : واجلنب، هو أن يبعد رب املال مباله عن موضعه، فيحتاج املصدق إىل اإلبعاد يف اّتباعه، وقيل
  .الّسباق

  باب الضاد والراء

مالك بن ثعلبة ضرار بن األزور، واسم األزور مالك بن أوس بن جذمية بن ربيعة بن " ب د ع " ضرار بن األزور 
  .بن دودان بن أسد بن خزمية

ضرار بن األزور بن مرداس بن حبيب بن عمرو بن كثري بن : كذا نسبه الثالثة، ونسبه أبو عمر نسباً آخر، فقال
  .أبو بالل، واألول أكثر: عمرو بن شيبان األسدي، واألول أشهر، يكىن أبا األزور، وقيل



على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان له ألف بعري برعاهتا، فأخربه مبا كان فارساً شجاعاً شاعراً، وملا قدم 
  "املتقارب : " هيه، فقال: فقال. يا رسول اهللا، قد قلت شعراً: خلف، وقال

  ن واخلمر أشرهبا والثماال... خلعت القداح وعزف القيا 
  وجهدي على املسلمني القتاال... وكّري احملّبر يف غمرٍة 

  وطرحت أهلك شّتى مشاال... شتّتنا  :وقالت مجيلة
  فقد بعت أهلي ومايل بداال... فيارّب، ال أغبنن صفقيت 

  " .ما غبنت صفقتك يا ضرار : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وهو الذي قتل مالك بن نويرة التميمي بأمر خالد بن الوليد يف خالفة أيب بكر الصديق، رضي اهللا عنهم، وهو الذي 

  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بين الّصيداء، من بين أسد، واىل بين الديلأرسله ر
ذكر احلسن بن عبد : أخربنا أبو منصور بن مكارم بن أمحد املؤدب، بإسناده إىل أيب زكرياء يزيد بن إياس، قال

ن ضرار بن األزور، احلميد، أخربنا احلجاج بن يوسف، حدثنا يعلى بن عبيد، عن األعمش، عن يعقوب بن حبري، ع
  " .دع داعي اللنب : " أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فحلبت له شاة فقال: قال

وشهد قتال مسيلمة باليمامة، وأبلى فيه بالًء عظيماً، حىت قطعت ساقاه مجيعاً، فجعلىيحبو على ركبتيه، ويقاتل، 
إنه قتل بأجنادين، : باليمامة جمروحاً، حىت مات، وقيل بل بقي: وقيل. وتطؤه اخليل، حىت غلبه املوت، قاله الواقدي

إنه ممن نزل : تويف بالكوفة يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وقيل: وقيل. من الشام، قاله موسى بن عقبة
إنه كان مع أيب جندل وأصحابه حني شربوا : وقيل. حّران، من أرض اجلزيرة، وإنه شهد الريموك، وفتح دمشق

ومل يعزم، فكتب أبو عبيدة إىل "  ٩١املائدة " " فهل أنتم منتهون : " قال اهللا: بالشام، فسأهلم أبو عبيدة فقالوا اخلمر
فسأهلم، . ادعهم، فإن زعموا أهنا حالل فاقتلهم، وإن زعموا أهنا حرام فاجلدهم: عمر بذلك، فكتب إليه عمر

  .إهنا حرام، فجلدهم: فقالوا
  .أخرجه الثالثة

  اخلطابضرار بن 

ضرار بن اخلطاب بن مرداس بن كثري بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن حمارب بن فهر بن " ب د ع س " 
  .مالك، القرشي الفهري

كان أبوه اخلطاب رئيس بين فهر يف زمانه، وكان يأخذ املرباع لقومه، وكان ضرار يوم الفجار على بين حمارب بن 
  .م وشعرائهم املطبوعني اجملودين، وهو أحد األربعة الذين وثبوا اخلندقوكان يف فرسان قريش وشجعاهن. فهر

: " مل يكن يف قريش أشعر منه ومن ابن الزبعرى، وكان من مسلمة الفتح، ومن شعره يوم الفتح: قال الزبري بن بكار
  "اخلفيف 

  ّي قريش وأنت خري جلاء... يا نّيب اهلدى إليك جلاخ 
  ض وعاداهم إله السماء.. .حني ضاقت عليهم سعة األر 

  م ونودوا بالّصيلم الصلعاء... والتقت حلقتا البطان على القو 
  ر بأهل احلجون والبطحاء... إن سعداً يريد قاصمة الظّه 

  .اليوم تستحلّ احلرمة: يريد سعد بن عبادة، حيث قال يوم الفتح



يعين أنه قتل املسلمني، . اجلنة وأوردمتوهم النارحنن كنا لقريش خرياً منكم، أدخلناهم : وقال ضرار يوماً أليب بكر
  .فدخلوا اجلنة، وأن املسلمني قتلوا الكفار فأدخلوهم النار

هذا شهدها، وهو عامل : واختلف األوس واخلزرج فيمن كان أشجع يوم أحد، فمّر هبم ضرار بن اخلطاب، فقالوا
ين زّوجت منكم يوم أحد أحد عشر رجالً من ال أدري ما أوسكم من خزرجكم، لك: هبا، فسألوه عن ذلك، فقال

  .احلور العني
  .هذا كالم أيب عمر
ضرار بن اخلطاب، له ذكر وليس له حديث، روى عنه عمر بن اخلطاب، قاله أبو نعيم، وأعاد : وأما ابن منده فقال

أيب عمر يؤّيد قول  ذكره بعض املتأخرين، ومل يذكره أحد يف الصحابة، وال فيمن أسلم غريه، وقول: كالم ابن منده
ابن منده، وقد أخرجه أبو موسى مستدركاً على ابن منده، وقد أخرجه ابن منده بترمجة مفردة، فال وجه 

له صحبة، وشهد : الستدراكه، وقد ذكره أبو القاسم علي بن احلسن بن عساكر الدمشقي يف تاريخ دمشق، وقال
  .اشتهر إسالمه، وشعره ونثره يدل على إسالمهوقد . مع أيب عبيدة فتوح الشام، وأسلم يوم فتح مكة

  ضرار بن القعقاع

  .ضرار بن القعقاع، أخو عوف بن القعقاع" د ع " 
وفد أيب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، : روى حديثه زيد بن بسطام بن ضرار بن القعقاع، عن أبيه، عن جده، قال

  .عليه وسلم لكل رجل مّنا بربدينوأنا معه ومعنا رجال كثري، فأمر رسول اهللا صلى اهللا 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ضرار بن مقرّن
: كان مع خالد بن الوليد ملا فتح احلرية، يف ربيع األول سنة اثنيت عشرة، قاله الطربي، وقال. ضرار بن مقّرن املزين
  .هو عاشر عشرة إخوة

  ضرس بن قطيعة

ة حنظلة بن حذمي، وهو اليتيم الذي كان عند حنيفة، وجاء ذكر بعضهم أن ذكره يف ترمج. ضرس بن قطيعة" س " 
به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو شبه احملتلم، فأشهد حنيفة النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أعطاه أربعني من 

  .وقد تقدم ذكره يف حنيفة. اإلبل
  .أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً

  ضريح بن عرفجة

  .عرفجة بن ضريح: قيلو. ضريح بن عرفجة" س " 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى ليث، عن زياد بن عالقة، عن ضريح بن عرفجة، أو عرفجة بن ضريح، قال

إّنها ستكون هناٌت وهناٌت، فمن رأيتموه يريد أن يفّرق بني أّمة حمّمٍد وأمرها مجيٌع فاقتلوه، كائناً من كان : " وسلم



. "  
  .عرفجة بن شريح، وهو األشهر: ُتلف يف اسم هذا الرجل على وجوه، قيلاخ: أخرجه أبو موسى، وقال

  باب الضاد والغني وامليم

  ضغاطر

أن هرقل قال لدحية بن خليفة : ضغاطر، األسقفّ الرومي، روى حممد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم" س " 
ين ألعلم أن صاحبك نيبٌّ مرسل، وأنه الكليب، حني قدم عليه بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحيك، واهللا إ

الذي كنا ننتظره وجنده يف كتابنا، ولكين أخاف الروم على نفسي ولوال ذلك التبعته، فاذهب إىل ضغاطر األسقّف، 
فجاء دحية فأخربه مبا . فاذكر له أمر صاحبكم، فهو أعظم يف الروم مين، وأجوز قوالً مين عندهم، فانظر ما يقول

صاحبك، واهللا نيبٌّ مرسل، نعرفه يف صفته وجنده يف : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له ضغاطرجاء به من رسول 
كتابنا بامسه، مث ألقى ثياباً كانت عليه سوداً، ولبس ثياباً بيضاً، مث أخد عصاه، مث خرج على الروم وهم يف الكنيسة، 

 اهللا وإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن أمحد يا معشر الروم، إنه قد جاءنا كتاب أمحد، يدعونا فيه إىل: فقال
: قد قلت لك: فوثبوا عليه وثبة رجلٍ واحد، فضربوه فقتلوه، فرجع دحية إىل هرقل فأخربه اخلرب، فقال. رسول اهللا

  .إنا خنافهم على أنفسنا، وضغاطر كان، واهللا، أعظم عندهم مين
  .أخرجه أبو موسى

  ضماد بن ثعلبة

بن ثعلبة األزدي، من أزد شنوءة، كان صديقاً للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلاهلية وكان  ضماد" ب د ع " 
  .رجالً يتطبب، ويرقي، ويطلب العلم، أسلم أول اإلسالم، قاله أبو عمر

  .ضمام: وقيل: ضماد بن ثعلبة األزدي، من أزد شنوءة، وزاد ابن منده: وقال ابن منده وأبو نعيم

بن عباس الذي أخربنا بن أبو الفرج حيىي بن حممود الثقفي، وأبو ياسر بن أيب حبة بإسناديهما ورووا كلّهم حديث ا
أخربنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد األعلى، وهو أبو مهام، حدثنا داود، عن عمرو بن : إىل مسلم بن احلجاج، قال

شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، أن ضماداً قدم مكة، وكان من أزد : سعيد، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس
. لو رأيت هذا الرجل لعلىاهللا أن يشفيه على يدّي: فقال. إن حممداً جمنون: فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون

يا حممد، إين أرقي من هذه الريح، وإن اهللا يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال النيب صلى اهللا : فلقيه فقال
هللا، حنمده ونستعينه، من يهده اهللا فال مضلّ له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله  احلمد" إنّ : " عليه وسلم

فأعادهن النيب . أعد علّي كلماتك هؤالء: فقال" . إال اهللا، وحده ال شريك له، وأنّ حممداً عبده ورسوله، أما بعد 
عت قول السحرة، ومسعت قول الشعراء، فما واهللا لقد مسعت قول الكهنة، ومس: " صلى اهللا عليه وسلم ثالثا، فقال

، فمّد النيب صلى اهللا " مسعت مثل هؤالء الكلمات، واهللا لقد بلغت ناعوس البحر، فمّد يدك أبايعك على اإلسالم 
  .عليه وسلم يده، فبايعه

اهللا عليه  فبعث رسول اهللا صلى: ، قال" وعلى قومي : " فقال" وعلى قومك؟ : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم



هل أصبتم من هؤالء شيئاً؟ أعزم على رجل أصاب شيئاً : وسلم سرية، فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش
  .فقال ارددها، إن هؤالء قوم ضماٍد. أصبت مطهرة: فقال رجل منهم. من أهل هذه األرض إال ردّه

  .أخرجه الثالثة
  .آخره دال: ضماد

  ضمام بن ثعلبة

  .التميمي، وليس بشيٍء: ن ثعلبة السعدي، أحد بين سعد بن بكر، وقيلضمام ب" ب د ع " 
كان ذلك سنة مخس، قاله حممد بن حبيب : قدم علىالنيب صلى اهللا عليه وسلم، أرسله إليه بنو سعد بن بكر، قيل

  .سنة تسع، ذكره ابن هشام عن أيب عبيدة: سنة سبع، وقيل: وغريه، وقيل
  .بو هريرة، وطلحة بن عبيد اهللا، ومل يسمعه طلحة، وطرقة صحاحروى حديثه ابن عباس، وأنس، وأ

أخربنا عبيد اهللا بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، حدثين حممد بن الوليد، عن كريب، موىل 
ه وسلم، بعثت بنو سعيد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافداً إىل رسول اهللا صلى اهللا علي: بن عباس، عن ابن عباس، قال

فقدم عليه، فأناخ بعريه مث عقله على باب املسجد، وكان رجالً جلداً ذا غديرتني، فأقبل حىت وقف على رسول اهللا 
أيكم ابن عبد املطلب؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا : صلى اهللا عليه وسلم، وهو يف املسجد جالس يف أصحابه، فقال

ا ابن عبد املطلب، إين سائلك ومغلظٌ عليك يف املسألة، فال جتدنّ يف ي: فقال" . أنا ابن عبد املطلب : " عليه وسلم
أنشدك باهللا إهلك وإله من كان قبلك وإله من هو : فقال" . ال أجد يف نفسي، سل عّما بدا لك : " فقال. نفسك

لك، وإله من كأئن فأنشدك باهللا إهلك، وإله من قب: قال" . اللهم نعم : " قال. كائٌن بعدك، اهللا بعثك إلينا رسوالً
اللهم : " بعدك، اهللا أمرك أن نعبده وحده ال نشرك به شيئاً، وأن خنلع هذه األوثاق اليت كان آباؤنا يعبدون؟ قال

مث جعل يذكر فرائض اإلسالم فريضة فريضة، الصالة والزكاة والصيام واحلج، وشرائع اإلسالم، : قال" . نعم 
إين أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن : " كان قبلها، حىت فرغ، فقال ينشده عند كل فريضة كما نشده يف اليت

مث انصرف راجعاً، فقال " . حممداً رسول اهللا، وأسأؤدي هذه الفرائض، وأجتنب ما هنيتين عنه، ال أزيد وال أنقص 
  " .إن يصدق ذو العقيصتني يدخل اجلنة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني ولّى

مه يا ضمام اتق الربص، : بئست الالت والعزى، فقالوا: ه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قالوأتى قوم
إهنما واهللا ما يضران وما ينفعان، وإن اهللا قد بعث رسوالً، وأنزل عليه كتاباً ! ويلكم: ؟ فقال!اتق اجلذام اتق اجلنون

اهللا وحده ال شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله، وقد جئتكم استنقذكم به مما كنتم فيه، وإين أشهد أن ال إله إال 
  .فو اهللا ما أمسى من ذلك اليوم يف حاضرته من رجل وال امرأة إال مسلماً: من عنده مبا أمركم به وهناكم عنه، قال

  .فما مسعنا بوافد قط، كان أفضل من ضمام: قال ابن عباس
  .أخرجه الثالثة

  .آخره ميم: ِضمام

  دضمام بن زي

  .ضمام، مثله، هو ابن زيد بن ثوابة بن احلكم اهلمداين



  .وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، وكتب له النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاباً، وذلك مرجعه من تبوك
  .قاله الطربي، وذكره أبو عمر يف منط

  ضمرة بن أنس

بن هبة اهللا الشافعي الدمشقي، أخربنا أبو العشائر أخربنا أبو الربكات احلسن بن حممد . ضمرة بن أنس األنصاري
أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي بن أيب العالء املصيصي، أخربنا أبو حممد . حممد بن اخلليل بن فارس القيسي

اد عبد الرمحن بن عثمان بن أيب نصر، أخربنا أبو إسحاق ابراهيم بن حممد بن أيب ثابت، حدثنا عمران بن بكار الرب
احلمصي، حدثنا حممد بن إمساعيل بن عياش، حدثنا أيب، عن سعيد بن أيب عروبة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن 

كان املسلمون إذا صلوا العشاء اآلخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وإن ضمرة بن أنس : أيب هريرة، قال
طعام، فلما صلّى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العشاء األنصاري غلبته عينه بعد املغرب، فنام ومل يشبع من ال

أحل لكم : " اآلخرة قام فأكل وشرب، فلما أصبح أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه، فأنزل اهللا عّز وجل
  .اآلية، فكان ذلك عفواً ورمحة من اهللا، عز وجل"  ١٨٧البقرة " " ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم 

  .يف اسم الذي نزلت هذه اآلية بسبب اختالفاً كثرياً، وقد تقدم ذكره يف غري موضعوقد اختلف 
  .ضمرة بن ثعلبة البهذي، وهبز قبيلة من بين سليم بن منصور، سكن محص" ب د ع " ؟ضمرة بن ثعلبة 

يعين ابن  -قية حدثين أيب، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا ب: أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، قال
أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وعليه : عن سليمان بن سليم، عن حيىي بن جابر، عن ضمرة بن ثعلبة -الوليد 

لئن استغفرت يل يا رسول اهللا، : يا ضمرة، أترى ثوبيك هذين مدخليك اجلنة؟ فقال: حلّتان من حلل اليمن، فقال
فانطلق سريعاً حىت " . اللهم، اغفر لضمرة بن ثعلبة : " ى اهللا عليه وسلمفقال النيب صل. ال أقعد حىت أنزعهما عين

  .نزعهما عنه
  " .لن تزالوا خبري ما مل حتاسدوا : " وروى عنه أبو حبرية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .أخرجه الثالثة
  .ضمرة بن سعد السلمي، له وألبيه صحبة" د ع " ؟ضمرة بن سعد 

: أنه مسع زياد بن ضمرة حيدث عروة بن الزبري: عن ابن إسحاق، عن حممد بن جعفر بن الزبري روى يوسن بن يزيد
أن : أن أباه سعد بن ضمرة حدثه، وكان سعد بن ضمرة وأبوه ضمرة شهدا حنيناً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم

فقال رجالن : الناس، قال صلى هبم الظهر يوماً، مث جلس إىل ظل شجرة فجلس معه: النيب صلى اهللا عليه وسلم
عيينة بن حصن الفزاري من قيس عيالن، واألقرع بن حابس التميمي من حندف، فجلسا بني يدي رسول اهللا صلى 

واهللا يا رسول اهللا، ال أدعه حىت أذيق نساءه من : اهللا عليه وسلم خيتصمان يف قتيل هلما، فسمعت عيينة وهو يقول
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدية، فلم يزل هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه احلّر ما أذاق نسائي، فعرض عليه 

أئتوا بصاحبكم يستغفر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأيت به النيب صلى : وسلم والناس حىت قبلوا الدية، فقال
، وكان القتيل عامر " جثامة الليثي أنا حملّم بن : من أنت؟ قال: " اهللا عليه وسلم فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

ووطٌب من اللنب، فسلم عليهم، . بن األضبط، لقوه وفيهم أبو قتادة وأبو حدرد األسلمي، فلما لقوه ومعه بعري له
  .فقتله حملّم بن جثامة



  .ضمرية: ضمرة بن سعد السلمي، وقيل: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، إال أن أبا نعيم، قال
  ؟؟

  اهللا ضمرة أبو عبيد

خترج حر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنه قال: ضمرة أبو عبيد اهللا روى عنه ابنه عبيد اهللا" د ع " 
  " .ستكون : " ليس هبا أهناٌر، قال: ،قلت" ورية من أهنار باليمامة 

  ضمرة بن عمرو اجلهين

رة بن عمرو بن عدي اجلهين، حليف ضم: ضمرة بن بشر، واألكثر يقولون: ضمرة بن عمرو، ويقال" ب د ع " 
  .حليف بين ساعدة من األنصار، وهم من اخلزرج أيضاً، رهط سعد بن عبادة: لبين طريف من اخلزرج، وقيل

  .شهد بدراً، وقتل يوم أحد، ومثله قال ابن إسحاق: قال موسى بن عقبة
  .أخرجه الثالثة

، يظنه خمتلفاً، وليس فيه اختالف، فإين بين طريف حليف بين ساعدة: من يرى قوهلم حليف بين طريف، وقيل: قلت
  .بطٌن من بين ساعدة، وهو طريف بن اخلزرج بن ساعدة، وهم رهط، سعد بن عبادة

  ضمرة بن عمرو اخلزاعي

  .ضمضم: ضمرة بن جندب، وقيل: ضمرة بن عمرو اخلزاعي، وقيل" ع س " 
إن الذين توفّاهم املالئكة ظاملي : "  أهل مكةأن عبد الرمحن بن عوف كتب إىل: أخربنا الضحاك، عن ابن عباس

ضمرة بن عمرو : وقال بعضهم -اآلية، فلما قرأها املسلمون قال ضمضم بن عمرو "  ٩٧النساء " " أنفسهم 
أخرجوين من مكة فقد آذاين : فقال. متارض عمداً ليخرج: وكان مريضاً، وقال آخرون. واهللا ألخرجن: -اخلزاعي 
ومن خيرج من بيته مهاجراً إىل اهللا ورسوله مث : " حىت انتهى إىل التنعيم، فتويف، فأنزل اهللا عز وجلفخرج . فيها احلّر

  .اآلية"  ١٠٠النساء " " يدركه املوت 
: أخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا املخزومي الفقيه، بإسناده إىل أمحد بن علي بن املثىن، قال

خرج ضمرة بن : بن عمر بن أبان، حدثنا عبد الرمحن بن األشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال حدثنا عبد اهللا
فمات على . امحلوين فأخرجوين من أرض الشرك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جندب من بيته فقال ألهله

ىل اهللا ورسوله مث يدركه املوت فقد ومن خيرج من بيته مهاجراً إ: " الطريق قبل أن يصل إىل رسول اهللا، فنزل الوحي
  " .وقع أجره على اهللا 

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  ضمرة بن عياض



  .ضمرة بن عياض اجلهين، حليف لنيب سواد من األنصار" ب " 
  .شهد أحداً وقتل يوم اليمامة شهيداً، وهو ابن عم عبد اهللا بن أنيس

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  ضمرة بن أيب العيص

  .ضمرة بن أيب العيص بن ضمرة بن زنباع، وقيلك ابن العيص اخلزاعي" ب د ع " 
" ومن خيرج من بيته مهاجراً إىل اهللا ورسوله : " روى سعيد بن جبري يف قوله تعاىل. خرج مهاجراً، فتويف يف الطريق

ة، كان مريضاً، فأمر ضمرة بن العيص بن ضمرة بن زنباع، ملا أمروا باهلجر: كان رجل من خزاعة، يقال له: قال
أهله أن يفرشوا له على سرير، وحيملوه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ففعلوا، فتويف بالتنعيم قريباً من مكة، 

  .فنزلت اآلية هذه
  .اسم الذي نزلت فيه هذه اآلية ضمرة بن أيب العيص: وقال عكرمة

  .ضمرة بن جندبخرج : ورواه أشعث بن سوار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال
  .ورواه احلكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال ضمرة بن أيب العيص

  .ضمرة، أو أبو ضمرة: ورواه عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال
  .والصحيح أنه ضمرة، ال أبو ضمرة: قال أبو عمر
  .أربع عشرة سنة، حىت وقفت عليه"  ومن خيرج من بيته مهاجراً: " طلبت اسم الذي نزلت فيه: قال عكرمة

وقد تقدم حنو هذا القول يف ضمرة بن عمرو اخلزاعي، ولوال أن مجيعهم جعلوا هذا ترمجة مفردة ألضفنا هذه 
  .األقوال إىل تلك، لكنا اقتدينا هبم

  ضمرة بن غزية

النجار، األنصاري  ضمرة بن غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن" ب " 
  .اخلزرجي مث النجاري

شهد أحداً مع أبيه، وقتل يوم جسر أيب عبيد شهيداً يف قتال الفرس، يف خالفة عمر، وهو ابن أخي منقذ بن عمرو، 
  .والد حّبان بن منقذ
  .ضمرة بن كعب بن عمرو بن عدي األنصاري اخلزرجي الساعدي" ع س " ؟ضمرة بن كعب 

: ابن شهاب، يف تسمية من شهد بدراً من األنصار، من اخلزرج، من بين ساعدة بن كعبروى موسى بن عقبة، عن 
  .ضمرة بن كعب بن عمرو بن عدي بن عامر بن جهينة

باحللف، ويف : وساعدة غري جهينة، إال أن يزيداً يف أحدمها. جهينة: أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، وقاال يف نسبة
هو وضمرة بن عمرو بن عدي املقدم ذكره واحد، وأن ذكر كعب يف نسبه  ويغلب على ظين أنه. بالنسب: اآلخر

كما جرت عادهتم، خيتلفون يف األنساب، فظنهما أبو نعيم اثنني، وتبعه أبو موسى، وإال فالنسب واحد، واحللف 
  .واحد، واهللا تعاىل أعلم

  ؟؟



  ضمرة

من قتل : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ضمرة، غري منسوب، روى عنه سعيد بن املسّيب أنه قال" د ع " 
  " .دون ماله فهو شهيد 

  .أخرجه ابن منده وابن نعيم

  ضمضم بن احلارث

  "الكامل : " ضمضم بن احلارث بن جشم بن عبيد السلمي، وهو القائل يوم حنني أبياتاً منها 
  جرداء تلحق بالنجاد أزاري... إذ ال أزال على رحالة هندٍة 

  كانت جماهدةً مع األنصار... النهاب وتارةً  يوماً على أثر

  ضمضم بن عمرو

  .وقد تقدم يف ضمرة. ضمرة: ضمضم بن عمرو اخلزاعي، وقيل" ع س " 
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .ضمضم بن قتادة

أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود، من امرأة من : روى قطبة بن عمرو بن هرم بن قطبة أن مدلوكاً حدثهم
فما : نعم، قال: ؟ قال" هل لك من إبل : " ين عجل، فأوحش لذلك، وشكى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالب

: قال" . وهذا عرٌق نزع : " قال. عرٌق نزع: فأىن ذلك، قال: قال. فيها األمحر واألسود وغري ذلك: قال. ألوهنا
  " . فقدم عجائز من بين عجل فأخربن أنه كان للمرأة جدةٌ سوداء

هذا إسناد عجيب، واحلديث صحيح من رواية أيب هريرة، مل يسم فيه : أخرجه أبو موسى بإسناد غريب، وقال
  .امرأة من بين فزارة: الرجل، وقال

  ضمرية بن حبيب

هو الذي خرج . ضمرية بن أنس: ابن جندب، وقيل: ضمرية، تصغري ضمرة، هو ضمرية بن حبيب، وقيل" ب " 
ومن خيرج من بيته مهاجراً : " النيب صلى اهللا عليه وسلم، فمات على الطريق، فأنزل اهللا تعاىل من بيته مهاجراً إىل

  .اآلية" إىل اهللا ورسوله مث يدركه املوت 
  .رواه أشعث بن سوار، عن عكرمة، عن ابن عباس: أخرجه أبو عمر، وقال

  .أعلموقال ابن منده وأبو نعيم عن أشعث، عن عكرمة، ضمرة، غري مصغر واهللا 
  .وقد تقدم يف ضمرة بن أيب العيص ذكر االختالف فيه، وهو كثري

  ضمرية بن سعد



خمرج حديثه عن أهل املدينة . الضمري، هو جد زياد بن سعد بن ضمرية: ضمرية بن سعد السلمي، ويقال" ب " 
  .وعداده فيهم

سعد بن ضمرية، عن أبيه، عن روى عنه ابنه سعد بن ضمرية، من حديث حممد بن جعفر بن الزبري، عن زياد بن 
  .جده يف قصة حملّم بن جثّامة

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً، وتقدم يف ضمرة أمتّ من هذا

  ضمرية بن أيب ضمرية

ضمرية بن أيب ضمرية، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، له وألبيه أيب ضمرية صحبة، وهو جد " ب د ع " 
روى ابن أيب ذئب، عن حسني بن عبد اهللا بن ضمرية، عن . يف أهل املدينةيعد . حسني بن عبد اهللا بن أيب ضمرية

ما يبكيك؟ أجائعة : " أبيه، عن جده ضمرية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مّر بأم ضمرية وهي تبكي، فقال
ال نفرق : " سلمفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و. يا رسول اهللا، فرق بيين وبني ولدي: فقالت" أنت؟ أعارية أنت؟ 
مث أقرأين كتاباً : قال ابن أيب ذئب. مث أرسل إىل الذي عنده ضمرية فدعاه، فابتاعه منه ببكرة" . بني والدة وولدها 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاٌب لبين ضمرية، من حممد رسول اهللا لبين " :عندهم من النيب صلى اهللا عليه وسلم 
هللا صلى اهللا عليه وسلم أعتقهم، وأهنم أهل بيت من العرب، إن أحبّوا أقاموا عند ضمرية وأهل بيته، أن رسول ا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإن أحبوا رجعوا إىل أهلهم، ال تعرض هلم إال حبق، من لقبهم من املسلمني 
  .وكتب أيب بن كعب" . فليستوص هبم خرياً 

  .أخرجه الثالثة

  باب الطاء

  باب الطاء واأللف

  طارق بن أمحر

رأيت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى عثمان بن عبد اهللا بن عالثة، عن طارق بن أمحر، قال. طارق بن أمحر
ال تبيعوا الثمرة حىت تينع، وال السهم حىت خيمس، " من حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : " وسلم كتاباً فيه

  " .وال تطئوا احلباىل حىت يضعن 
طارق بن أمحر، روى عن ابن عمر، روى عنه عبد الكرمي : ره ابن قانع يف الصحابة، وقال الدراقطينكذا ذك

  .اجلزري، وهذا أصح

  طارق بن أشيم

يعد طارق يف . طارق بن أشيم بن مسعود األشجعي، والد أيب مالك األشجعي، واسم أيب مالك سعد" ب د ع " 
  .الكوفيني، روى عنه ابنه أبو مالك

حدثين أيب، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أبو : بد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، قالأخربنا ع



من وّحد اهللا وكفر مبا يعبد من دونه، حرم ماله : " أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: مالك األشجعي، عن أبيه
  " .ودمه، وحسابه على اهللا عز وجل 

  .أخرجه الثالثة

  رق بن زيادطا

يا رسول : قلت: طارق بن زياد، حديثه عن مساك بن حرب، عن ثوبات بن سلمة، عن طارق بن زياد، قال" ب " 
  .احلديث. . اهللا، إن لنا كرماً وخنالً 
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  طارق بن سويد

رمي، وابنه علقمة بن روى عنه وائل بن حجر اخلض. سويد بن طابق: طارق بن سويد احلضرمي، وقيل" ب د ع " 
  .وائل

حدثنا هدبة، حدثنا محاد بن سلمة، عن مساك بن : أخربنا حيىي بن حممود الثقفي إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم، قال
يا رسول اهللا، إن بأرضنا أعناباً : قلت: حرب، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن طارق بن سويد احلضرمي، قال

إنّ ذلك ليس : " قال. إنا نستشفي به: فقلت" . ال : " فراجعته فقال" . ال : " لنعتصرها، أفنشرب منها؟ فقا
  " .بشفاء، ولكنه داء 

  .سويد بن طارق: ورواه إسرائيل، عن مساك، فقال
  .ورواه شريك، عن مساك، عن علقمة، عن طارق بن زياد، أو زياد بن طارق

  .بن بشر، أو بشر بن طارقعن مساك، عن علقمة، عن طارق : وقال الوليد بن أيب نور
  .أخرجه الثالثة. عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل، عن طارق بن سويد، أو سويد بن طارق: ورواه شعبة فقال

  طارق بن شريك

  .يعد يف الكوفيني، له حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. طارق بن شريك" ب " 
عليه وسلم، وأخشى أن يكون مرسالً، ألنه قد روى عن فروة له حديث عن النيب صلى اهللا : أخرجه أبو عمر، وقال

  .بن نوفل
  .روى عنه زياد بن عالقة، وعبد امللك بن عمري

  طارق بن شهاب

طارق بن شهاب بن عبد مشس بن سلمة بن هالل بن عوف بن جشم، البجلي األمحسي، أبو عبد اهللا، " ب د ع " 
  .يعد يف الكوفيني، قال أبو عمر

هو طارق بن شهاب بن عبد مشس بن سلمة بن هالل بن عوف بن جشم بن عمرو بن : ، عن أيب عبيدوقال أبو نعيم



  .لؤي بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أمحس، بطٌن من جبيلة
أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر أبو الفضل بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، عن شبعة، عن قيس بن مسلم، 

  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وغزوت يف خالفة أيب بكر يف السرايا وغريها: قال عن طارق بن شهاب،
يف الكفارات : " سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمك فيم خيتصم املأل األعلى؟ قال: وروى عنه قيس أيضاً قال

اس نيام، وأما الكفارات فإسباغ والدرجات، فأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السالم، والصالة بالليل والن
  " .الوضوء يف السربات، ونقل األقدام إىل اجلماعات، وانتظار الصالة بعد الصالة 

  .أخرجه الثالثة

  طارق بن عبد اهللا

روى عنه جامع بن شداد وربعى بن . طارق بن عبد اهللا احملاريب، من حمارب بن خصفة، له صحبة" ب د ع " 
  .حراش

حدثنا ابن : علي بن عبيد اهللا املذكر، وغري واحد، قالوا بإسنادهم إىل حممد بن عيسى السلميأخربنا إمساعيل بن 
قال رسول اهللا : بشار، حدثنا حيىي بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن طارق بن عبد اهللا احملاريب، قال

نك، ولكن عن يسارك، أو خلفك، أو إذا كنت يف صالة فال تربق بني يديك وال عن ميي: " صلى اهللا عليه وسلم
  " .حتت قدمك 

مر بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال -طارق بن عبد اهللا : يقال له -كان رجل منا : وروى جامع بن شداد قال
يا أيها الناس، قولوا ال إله إال : " وسلم، بسوق ذي اجملاز، وأنا يف سياعة يل، فمر وعليه حلة محراء، فسمعته يقول

يا أيها الناس، ال تطيعوا هذا، فإنه : ورجل يتبعه يرميه باحلجارة، قد أدمى كعبيه، وهو يقول" .  تفلحوا اهللا
. عمه أبو هلب: ومن الذي يرميه باحلجارة؟ قالوا: قلت. من بين عبد املطلب: من هذا؟ فقالوا: فقلت!! كذاب

  .وذكر احلديث 
  .أخرجه الثالثة

  طارق بن عبيد

: أحد النفر الذين أسروا األسرى يوم بدر روى أبو صاحل، عن ابن عباس، قال. عبيد بن مسعودطارق بن " د ع " 
من : يا رسول اهللا، إنك قلت: قال أبو اليسر، ومالك بن الدخشم العويف، وطارق بن عبيد بن مسعود األنصاري

يا : ا سبعني؟ فقال سعد بن معاذوقد قتلنا سبعني وأسرن. جاء بأسري فله كذا وكذا، ومن قتل قتيالً فله كذا وكذا
رسول اهللا، ما منعنا أن نفعل كما فعل هؤالء إال أنا كنا ردءاً للمسلمني من ورائهم أن يصاب منهم عورة، الغنائم 

يسألونك عن : " قليل والناس كثري، فمىت تعطهم الذي نفلتهم يبقى الناس ال شيء هلم وتراجعوا الكالم، فنزلت
  " . ١األنفال " "  والرسول األنفال قل األنفال هللا

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  طارق بن علقمة



  .روى عنه ابنه عبد الرمحن. طارق بن علقمة بن أيب رافع" د ع " 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان : روى ابن جريج، عن عبيد اهللا بن أيب يزيد، عن عبد الرمحن بن طارق، عن أبيه

  .لي فيه ويدعو مستقبل البيت، وخيرجن معه يدعون، وهّن مسلماتيأيت مكاناً يف داره، يص
  .عن أبيه: كذا رواه أبو عاصم، وروح، عن ابن جريج، فقاال

  .عن عمه: ورواه حممد بن بكر الربساين، عن ابن جريج، فقاال
  .عن أمه، بدل أبيه: فقال: ورواه عبد الرزاق، عن ابن جريج

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  املرقّع طارق بن

  .من أهل احلجاز، روى عنه عطاء بن أيب رباح. طارق بن املرقّع" ب د ع " 
رأيت رسول اهللا صلى : روى عبد اهللا بن يزيد بن مقسم، عن عمته سارة بنت مقسم، عن ميمونة بنت كردم، قالت

لم دّرة كدّرة الكتاب، اهللا عليه وسلم وهو على ناقة له، وأنا يومئذ مع أيب، ومع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
إين شهدت جيش : فدنا منه أيب، فأخذ بقدمه، وقال له. الطبطبية الطبطبية: فسمعت األعراب والناس يقولون

من يعطي رحماً بثوابه؟ : فقال طارق بن املرقّع. فعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك اجليش: قال. عثران
فأعطيته رحمي، مث تركته، حىت ولدت له بنت وبلغت، فأتيته : قال. ون يلأزوجه أول بنت تك: وما ثوابه؟ قال: قلت
  .ال، واهللا ال أجهزها حىت حتدث يل صداقاً غري ذلك، فحلفت أن ال أفعل: قال. جهز إيل أهلي: فقلت

  .وذكر احلديث
  هذا حديث غريب، ول: قال ابن منده

  طارق بن املرقع

  .حديث مسند، عن صفوان بن أمية
مث . ذكره بعض املتأخرين، وزعم أنه حجازي، وعّده يف الصحابة، وال أدري له صحبة وال إسالماً: عيموقال أبو ن

وروى عن صفوان بن أمية أن . طارق بن املرقّع إن كان إسالمياً فهو تابعي، يروي عنه عطاء بن أيب رباح: قال
: " قال. يا رسول اهللا، قد جتاوزت عنه: فقالرجالً سرق بردة، فرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأمر بقطعه، 

  .فقطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " ! فلوال كان هذا قبل أن تأتيين به يا أبا وهب 
  .طارق هذا إن كان إسالمياً فهو تابعي يروي عن صفوان بن أمية، روى عنه عطاء بن أيب رباح: قال أبو نعيم
ى عنه عطاء، وابنه عبد اهللا بن طارق، يف صحبته نظر، أخشى أن يكون حديثه طارق بن املرقّع، رو: وقال أبو عمر

  .يف موات األرض مرسالً
  .أخرجه الثالثة

  طاهر بن أيب هالة

طاهر بن أيب هالة، أخو هند بن أيب هالة األسيدي التميمي، واسم أيب هالة الّنباش بن زرارة بن وفدان بن " ب " 
بن أسيد بن عمرو بن متيم، حليف بين عبد الدار بن قصي بن كالب، أمه حبيب بن سالمة بن غوي بن جروة 



  .خدجية بنت خويلد، رضي اهللا عنها، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم
بعثين : بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم عامالً على بعض اليمن، ذكر يوسف بن عمرو بإسناده عن أيب موسى، قال

أنا ومعاذ بن جبل، وخالد بن سعيد بن العاص، : خامس مخسة على أخالف اليمنرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
والطاهر بن أيب هالة، وعكّاشة بن ثور، فبعثنا متساندين، وأمرنا أن نتياسر وأن نيسر وال نعّسر، ونبشر وال ننفّر، 

  .وأن إذا قدم معاذ طاوعناه ومل خنالفه
  .أخرجه أبو عمر

  طخفة بن قيس

  .يرد ذكره مستوىف يف طهفة باهلاء، إن شاء اهللا تعاىل. طهفة بن قيس: يلطخفة بن قيس، وق

  باب الطاء والراء

  طرفة والد متيم

ال أدري له صحبة أم ال؟ روى أمحد بن عصام األنصاري، عن : أورده سعيد القرشي وقال. طرفة والد متيم" س " 
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يضع يده : ، قالأيب بكر احلنفي، عن سفيان عن مساك عن متيم بن طرفة، عن أبيه

  .اليمىن على اليسرى يف الصالة، ورمبا انصرف عن ميينه
إمنا هو مساك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أورده سعيد عن : قال أبو حامت الرازي

  .ابن عصام أيضاً
  .أخرجه أبو موسى

  طرفة بن عرفجة

أصيب أنفه يوم الكالب فاختذ أنفاً من ورق، فأننت، فأذن له النيب صلى اهللا عليه وسلم أن . ن عرفجةطرفة ب" ب " 
  .يتخذ أنفاّ من ذهب، قال ثابت بن يزيد، عن أيب األشهب، وقد تقدم اخلالف فيه

  .أخرجه أبو عمر

  طريح بن سعيد

  .أيب عوف يف الصحابةجاهلي، ذكره حممد بن . طريح بن سعيد بن عقبة، أبو إمساعيل الثقفي
أن أبا سفيان رمى جده سعيد بن عقبة يوم الطائف، فأصاب عينه، فأتى رسول : روى إمساعييل بن طريح، عن أبيه
إن شئت دعوت اهللا فردت عليك، وإن : " فقال. هذه عيين أصيبت يف سبيل اهللا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .نةعني يف اجل: قال" . شئت فعٌني يف اجلنة 
حضرت أمية بن أيب الصلت الثقفي حني حضرته الوفاة، : روى ابنه امساعيل، عن أبيه طريح، عن جده سعيد أنه قال
  " .الرجز : " فأغمي عليه مث أفاق، فرفع رأسه، مث نظر إىل البيت فقال



  ها أنا ذا لديكما... لّبيكما لبّيكما 
  .وذكر احلديث 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أبان طريف بن

طريف بن أبان بن جارية بن فهم بن عبلة بن أمنار بن مبشر بن عمرية بن أسد بن ربيعة بن نزار، وعمرية أخو 
  .وفد طريف على النيب صلى اهللا عليه وسلم. جديلة بن أسد

  .قال هشام بن الكليب

  طريفة بن حاجر

تب إليه أبو بكر الصديق يف قتل هو الذي ك: مذكرو يف الصحابة، قال سيف بن عمر. طريفة بن حاجر" ب " 
الفجاءة السلمي، الذي حرقه أبو بكر بالنار، فسار طريفة يف طلب الفجاءة، وكان طريفة وأخوه معن ابنا حاجر مع 

خالد بن الوليد، وكان مع الفجاءة جنبة بن أيب امليثاء، فالتقى جنبة وطريفة، فاقتتال، فقتل جنبة مرتداً، مث سار حىت 
السلمي، وامسه إياس بن عبد اهللا بن عبد ياليل، فأسره وأنفذه إىل أيب بكر، فلما قدم عليه أحرقه  حلق بالفجاءة

  .بالنار
  .أخرجه أبو عمر

  طعمة بن أبريق

  .طعمة بن أبريق بن عمرو بن حارثة بن ظفر بن اخلزرج بن عمرو" س " 
أبو : وقيل. أبو إسحاق املستملي يف الصحابة شهد املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال بدراً، ذكره

  .طعمة بشري بن أبريق األنصاري
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكنت أمشي : روى خالد بن معدان، عن طعمة بن أبريق األنصاري، قال

"  تعاىل هلما البتة غفر اهللا: " ما فضل من جامع أهله حمتسباً؟ قال: قّدام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسأله رجل
.  

  .كذا أورده، وطعمة يتكلم يف إميانه: أخرجه أبو موسى، وقال

  باب الطاء والفاء

  طفيل بن أيب كعب

وأمه بنت الطفيل بن عمرو الدوسي، وكان . قد تقدم نسبه عند ذكر أيب. طفيل بن أيب كعب األنصاري" ب س " 
إنه ولد على : يا أبا بطن فلقب به، قال الواقدي واجلعايب: لصديقاً البن عمر، وكان ذا بطن، فكان أبو عمر يقو



  .عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، روى عن أبيه وغريه
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  طفيل بن احلارث

طفيل بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف، القرشي املطليب، وأمه سخيلة بنت خزاعي بن احلويرث " ب د ع " 
  .الثقفية

هد بدراً وأحداً واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، هو وأخوه عبيدة واحلصني ابنا ش
  .احلارث، وقتل عبيدة ببدر، وسيأيت خربه عنه امسه، إن شاء اهللا تعاىل

حدى الطفيل بن احلارث بن املطلب، وتويف سنة إ: قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة، يف تسمية من شهد بدراً
سنة اثنتني وثالثني، هو وأخوه احلصني يف عام واحد، وتويف الطفيل أوالً، مث تاله احلصني بعده بأربعة : وقيل. وثالثني
  .صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روي عنه أنه قال. أشهر

  .أخرجه الثالثة

  طفيل ابن أخي جويرية

  .اهللا عليه وسلم فيمن لبس احلريرروى عن النيب صلى . طفيل بن أخي جويرية" د ع " 
  .رواه شريك بن جابر، عن خالته أم عثمان، عن الطفيل

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  طفيل بن زيد

  .طفيل بن زيد احلارثي" س " 
أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو الرجاء أمحد بن حممد بن عبد العزيز القارئ بقراءيت عليه، أخربنا أبو بكر حممد 

ن أمحد الصفار، أخربنا أبو سعيد حممد بن علي بن عمرو احلافظ، أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حامد الوزان، أخربنا ب
إمساعيل بن سعدان الفارسي، حدثنا أبو القاسم الطيب بن علي التميمي، حدثنا حممد بن احلسن بن يزيد، حدثنا 

هل فيكم أحد وقع : قال عمر بن اخلطاب يوماً جللسائه: السكن بعد سعيد، عن أبيه، عن الكليب، عن عوانة، قال
وقد أتت  -إليه خرب من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اجلاهلية قبل ظهوره؟ فقال طفيل بن زيد احلارثي 

 نعم يا أمري املؤمنني، كان املأمون بن معاوية على ما بلغك من كهانته وعلمه، وكانت:  -عليه مائة وستون سنة 
عقاب ال تزال تأتيه بني األيام فتقع أمامه فتصيح ويقول كذا وكذا، فنجد كما يقول، وكان نصرانياً، وكان خيرج 

إلينا كل يوم أحد، فأقبلت العقاب يوم عروبة، فصّرت مث هنضت، فلما تعالت الشمس خرج علينا، وذكر حديثاً يف 
  .دالئل النبوة

  .أخرجه أبو موسى

  طفيل بن سعد



كعب بن مالك بن مبذول بن مالك بن النجار، : طفيل بن سعد بن عمرو بن ثقف، واسم ثقف "ب د ع " 
  .األنصاري من بين النجار

  .الطفيل بن سعد: استشهد يوم بئر معونة من األنصار، من بين النجار: قال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب أنه قال

  .ر معونةشهد أحداً، وقتل يوم بئ: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  طفيل بن عبد اهللا األزدي

طفيل بن عبد اهللا بن احلارث بن سخربة بن جرثومة بن عادية بن مّرة بن األوس بن النمر بن عثمان بن " ب د ع " 
: نصر بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن نصر بن األزد، األزدي، وقد ينسب إىل جده فيقال

وهو أخو عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعبد الرمحن، ولدي أيب بكر . طفيل بن سخربة، وهو هذا
ال أدري من : إنه قرشي، وقال: وقال ابن أيب خيثمة. خلف عليها أبو بكر بعد عبد اهللا. الصديق ألمهما أم رومان

  .أي قريش هو؟ والصحيح أنه أزدي وليس بقرشي
: حدثين أيب، حدثنا هبز وعفان، قاال: عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، قال أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن

أنه رأى فيما يرى : عن طفيل بن سخربة" عن ربعى بن حراش " حدثنا محاد بن سلمة، عن عبد امللك بن عمري، 
لو ال أنكم تزعمون إنكم أنتم القوم : اليهود، قال" حنن : " من أنتم؟ قالوا: النائم كأنه مّر برهٍط، من اليهود، فقال

مث مر برهط من النصارى . وأنتم القوم لو ال أنكم تقولون ما شاء اهللا وشاء حممد: قالت اليهود. أن عزيراً ابن اهللا
وأنتم القوم لو : قالوا. املسيح ابن اهللا: إنكم أنتم القوم لو ال أنكم تقولون: من أنتم؟ قالوا حنن النصارى قال: فقال

فلما أصبح أخرب هبا من أخرب، مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه، . شاء اهللا وشاء حممد ما: ال أنكم تقولون
" كنتم " إن طفيالً رأى رؤيا، فأخرب هبا من أخرب منكم، وإنكم : " فلما صلوا خطبهم فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال

" ما شاء اهللا وحده : ما شاء اهللا وشاء حممد، قولوا: تقولون كلمة كان مينعين احلياء منكم أن أهناكم عنها، ال تقولوا
.  

  .أن رجالً رأى يف املنام: عن الطفيل: ورواه سفيان وشعبة، عن عبد امللك، فقاال
  .ورواه معمر، عن عبد امللك، عن جابر بن مسرة
ن عبد اهللا ليس بأخٍ وليس بشيء، فإ. إنه أخو عائشة وعبد اهللا: أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده وأبا نعيم قاال

والصحيح أنه أخو عائشة وعبد الرمحن، على ما ذكرناه . لعائشة من أمها، على ما نذكره يف امسه إن شاء اهللا تعاىل
  .يف امسهمان واهللا أعلم

  طفيل بن عمرو

هللا طفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد ا" ب د ع " 
  .بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن نصر بن األزد، األزدي الدوسي، يلقب ذا النور

أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، حدثنا حبيب بن احلسن، حدثنا حممد حيىي، حدثنا أمحد بن 
كان الطفيل بن عمرو الدوسي ُيحدث أنه قدم مكة : حممد بن أيوب، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال

يا : ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبا، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل شريفاً شاعراً لبيباً، فقالوا



طفيل، إنك قدمت بالدنا، وهذا الرجل بني أظهرنا، قد عضل بنا وفّرق مجاعتنا، وإمنا قوله كالسحر، يفرق بني 
ني أبيه، وبني الرجل وبني أخيه، وبينه وبني زوجه، وإمنا خنشى عليك وعلى قومك، فال تكلمه وال تسمع الرجل وب

  .منه
فواهللا ما زالوا يب حىت أمجعت أن ال أمسع منه شيئاً وال أكلمه، حىت حشوت أذين كرسفاً، فرقا أن يبلغين من : قال

  .قوله، وأنا أريد أن ال أمسعه
فقمت قريباً منه، فأىب : فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، قالفغدوت إىل املسجد : قال

واهللا إين لرجل شاعر لبيب ما ! واثكل أمي: فقلت يف نفسي: اهللا إال أن يسمعين قوله، فسمعت كالماً حسناً، قال
الذي يأيت به حسناً قبلته، وإن كان  إن كان! خيفى علي احلسن من القبيح، فما مينعين أن أمسع هذا الرجل ما يقول

  .قبيحاً تركته
: فمكثت حىت انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بيته، فتبعته، حىت إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت: قال

  .يا حممد، إن قومك قالوا يل كذا وكذا، مث إن اهللا أىب إال أن أمسع قولك، فسمعت قوالً حسناً، فاعرض علي أمرك
فواهللا ما مسعت قوالً قط أحسن منه، وال أمراً أعدل منه، : فعرض علي اإلسالم، وتال علي القرآن، وقال: الق

يا رسول اهللا، إين امرٌؤ مطاع يف قومي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إىل اإلسالم، فادع اهللا أن جيعل : فأسلمت، وقلت
  " .اللهم، اجعل له آية : " فقال. يل آية، تكون يل عوناً عليهم فيما أدعوهم إليه

: فقلت: قال فخرجت إىل قومي حىت إذا كنت بثينة تطلعين على احلاضر، وقع نور بني عيين مثل املصباح، قال
فتحولت يف رأس سوطي، فجعل احلاضر . اللهم، يف غري وجهي، فإين أخشى أن يظنوا أهنا مثلة لفراقي دينهم

علق، وأنا أهبط إليهم من الثنية، فلما نزلت أتاين أيب، وكان شيخاً كبرياً، يتراءون ذلك النور يف سوطي كالقنديل امل
أي بين، فديين دينك، : قال. إين أسلمت: ومل، أي بين؟ قلت: قال. إليك عين أبة، فلست منك ولست مين: فقلت
 -م هلم صن -أخياف علّي من ذي الشرى؟ : مث أتتين صاحبيت، فقلت هلا مثل ذلك، فأسلمت، وقالت. فأسلم
  .ال، أنا ضامن لذلك: فقلت

يا رسول اهللا، إنه : مث دعوت دوساً فأبطئوا عن اإلسالم، فرجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة، فقلت
  " .اللهم اهد دوساً، ارجع إىل قومك فادعهم وارفق هبم : " فقال. قد غلبين على دوس الزنا، فادع اهللا عليهم

بأرض قومي دوس أدعوهم إىل اإلسالم حىت هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة،  فرجعت، فلم أزل: قال
وقضى بدراً وأحداً واخلندق، مث قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبن أسلم معي من قومي، ورسول اهللا 

مث حلقنا برسول اهللا صلى اهللا عليه  صلى اهللا عليه وسلم خبيرب، حىت نزلت املدينة بسبعني أو بثمانني بيتاً من دوس،
  .وسلم خبيرب، فأسهم لنا مع املسلمني

يا رسول اهللا، ابعثين إىل : مث مل أزل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت فتح اهللا، عز وجل، عليه مكة، فقلت
  .حىت أحرقه -صنم عمرو بن محمة  -ذي الكفني 

  "الرجز : " خشبفخرج إليه طفيل يقول وهو حيرقه، وكان من 
  !ميالدنا أقدم من ميالدكا... يا ذا الكفني لست من عبادكا 

  .مث رجع طفيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكان معه باملدينة، حىت قبض اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم
لمني إىل اليمامة، فقال فلما ارتدت العرب خرج مع املسلمني جماهداً أهل الردة حىت فرغوا من جند، وسار مع املس

إين رأيت رؤيا فاعربوها، إين رأيت رأسي حلق، وأنه خرج من فمي طائر، وأنه لقيتين امرأة فادخلتين يف : ألصحابه



أما أنا فقد أولتها، أما حلق رأسي : خرياً، قال: فرجها، وأرى ابين عمراً يطلبين طلباً حثيثاً، مث رأيته حبس عين، قالوا
ائر فروحي، وأما املرأة اليت أدخلتين يف فرجها فاألرض حتفر يل، فأغّيب فيها، وأما طلب ابين يل مث فقطعه، وأما الط

حبسه عين فإين أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابين، فقتل الطفيل باليمامة شهيداً، وجرح ابنه عمرو بن الطفيل مث 
  .، شهيداًعويف، وقتل عام الريموك يف خالفة عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنهم

  .أخرجه الثالثة

  طفيل بن مالك بن خنساء

  .شهد بدراً، له ذكر، وال نعرف له رواية. طفيل بن مالك ابن خنساء" ب د ع " 
: قال ابو نعيم بإسناده عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، يف تسمية من شهد بدراً من األنصار، من اخلزرج

  .الطفيل بن مالك بن خنساء
عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً،  وأخربنا أبو جعفر

والطفيل بن : . . . من األنصار، ومن بين عبيد بن عدي بن غنم بن كعب، مث من بين خنساء بن سنان بن عبيد
  .مالك ابن خنساء
من . طفيل بن النعمان بن خنساء األنصاري السلمي: لالطفيل بن مالك بن النعمان ابن خنساء، وقي: وقال أبو عمر

بين سلمة، شهد العقبة وبدراً وأحداً، وجرح بأحد ثالث عشرة جراحة ومل ميت منها، وقتل يوم اخلندق شهيداً، قتله 
طفيل بن النعمان بن خنساء، وطفيل بن مالك بن خنساء، : وحشي بن حرب، وذكر موسى بن عقبة يف البدريني

  .رجلني
  .طفيل بن النعمان، إن شاء اهللا تعاىل: الم أيب عمر يدل على أنه ظنهما واحداً، ويرد الكالم عليه يفوك

  .أخرجه الثالثة

  طفيل بن مالك

طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني يديه أبو بكر، رضي اهللا عنه، وهو يرجتز : قال. مدين. طفيل بن مالك" ب " 
  "الرمل : " بأبيات أيب أمحد بن جحش املكفوف

  هبا أهلي وأوالدي... حبذا مكة من وادي 
  هبا أمشي بال هادي
  .روى عنه عامر بن عبد اهللا بن الزبري. األبيات بتمامها
  .أخرجه أبو عمر

  طفيل بن النعمان

طفيل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري اخلزرجي " د ع " 
طفيل بن النعمان : قيب بدري، استشهد يوم اخلندق، قال عروة، يف تسمية من شهد العقبة، من بين سلمةالسلمي، ع

  .بن خنساء، وقد شهد بدراً



وقال موسى بن عقبة وابن إسحاق،يف تسمية من شهد بدراً من األنصار، من اخلزرج، مث من بين عبيد بن عدي بن 
  .الطفيل بن النعمان بن خنساء: نان بن عبيدغنم بن كعب بن سلمة، مث من بين خنساء بن س

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
طفيل بن مالك بن : مل خيرجه أبو عمر ألنه غلط يف نسبة أوالً يف ترمجة طفيل بن مالك بن خنساء، فقال: قلت

ضهم نسبه إىل طفيل بن النعمان، ورأى النسب واحداً يف الترمجتني، فظنهما واحداً، وأن بع: وقيل: النعمان، قال
أبية مالك، وبعضهم نسبه إىل جده النعمان، وليس للنعمان صحة يف النسب األول، ومها إبنا عم، وقد ذكرمها 
موسى بن عقبة وابن إسحاق، وكفى هبما، فيمن شهد بدراً أحدمها بعد اآلخر كما ذكرناه يف هذه الترمجة، ويف 

  .اثنني أيضاً مثل ابن إسحاق وموسى، واهللا أعلمترمجة طفيل بن مالك، وقد ذكرمها هشام بن الكليب 

  باب الطاء والالم

  طلحة األنصاري

قال : روى أبو املنذر إمساعيل بن حممد بن طلحة األنصاري، عن أبيه، عن جده، قال. طلحة األنصاري" ع س " 
ا احلي من هبز وتغلب إن أسعد العجم باإلسالم أهل فارس، واشقى العرب به هذ: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. "  
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  طلحة بن الرباء

طلحة بن الرباء بن عمري بن وبرة بن ثعلبة بن غنم بن سري بن سلمة بن أنيف، البلوي األنصاري، " ب د ع " 
  .حليف لبين عمرو بن عوف من األنصار

ة، وجعل يلصق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة لقيه طلح
فضحك رسول اهللا صلى اهللا . يا رسول اهللا، مرين مبا شئت ال أعصي لك أمراً: ويقبل قدمه وهو غالم حدث، وقال

إين مل أبعث : " فخرج مولياً ليفعل، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم" . اذهب فاقتل أباك : " عليه وسلم، وقال
  " .الرحم  بقطيعة

حدثنا عبد الرحيم بن : أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي األمني بإسناده إىل أيب داود سليمان بن األشعث، قال
حدثنا عيسى هو ابن يونس، عن سعيد بن عثمان البلوي، عن : مطرف الرؤاسي أبو سفيان، وأمحد بن جناب قاال

إن طلحة بن الرباء مرض، : ، عن أبيه، عن احلصني بن وحوحعروة بن سعيد األنصاري: عزرة، وقال عبد الرحيم
إين أرى طلحة قد حدث فيه املوت، فإذا مات فآذنوين : " فعاده النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما انصرف قال ألهله

  " .حىت أصلي عليه وعجلوا، فإنه ال ينبغي جلنيفة مسلم أن حتبس بني ظهراين أهله 
ادفنوين وأحلقوين بريب، وال تدعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإين أخاف عليه : الوروى أنه تويف ليالً، فق

اليهود أن يصاب يف سبيب، فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أصبح، فجاء حىت وقف على قربه، وصفّ 
  " .اللهم، الق طلحة وأنت تضحك إليه، وهو يضحك إليك : " الناس معه، مث رفع يديه وقال

  .وقد روي عن طلحة بن الرباء، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا له



  .أخرجه الثالثة
  .بضم السني، وفتح الراء وتشديد الياء: سري

  طلحة بن أيب حدرد

  .وقد ذكر نسبه عند ذكر أبيه، وامسه سالمة. طلحة بن أيب حدرد األسلمي" ب د ع " 
طلحة، : سليم، عن عبد امللك بن أيب حدرد، عن أخ له، يقال له روى معتمر بن سليمان وشبيب، عن ليث بن أيب

  .ما شاء اهللا: أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرت له أين مررت بنفر من اليهود، فقالوا: قال
، " أن من أشراط الساعة أن يروا اهلالل : " حديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: أخرجه الثالثة، قال أبو عمر

  .ومل يذكر احلديث األول، وقد تقدم معناه يف طفيل بن عبد اهللا بن سخربة. وهو ابن ليلة. هو ابن ليلتني: نيقولو

  طلحة بن خراش

طلحة بن خراش بن الصمة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه : قال حيىي بن معني. طلحة بن خراش بن الصمة" س " 
  .وسلم

ن عبد الرمحن بن خراش بن الصمة، عن جابر بن عبد اهللا، وعبد امللك طلحة بن خراش ب: قال ابن أيب حامت الرازي
  .بن جابر بن عتيك

  .ال أدري مها واحد أم اثنان؟ واهللا أعلم: أخرجه أبو موسى، وقال

  طلحة بن داود

ثنا طلحة بن داود أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، أخربنا سليمان بن أمحد، حد" ع س " 
أنه مسع طلحة بن داود : إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عنبسة موىل طلحة بن داود

  .، يعين األزد" نعم املرضعون أهل عمان : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول

ليست له : ا، وقال سعيدأورده الطرباين وسعيد القرشي وغريمه: أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، وقال أبو موسى
صحبة، ورواه سعيد القرشي، عن عبد اهللا بن أمحد، عن عباس بن يزيد، عن عبد الرزاق، فخالف فيه خالفاً بعيداً، 

  .ونعمان واٍد بعرفات" . نعم املرضعون أهل نعمان : " وقال

  طلحة الزرقي

  .طلحة الزرقي، أبو عبيد، من أصحاب الشجرة" ع س " 
كان رسول اهللا صلى : ار، عن عبيد بن طلحة الزرقي، عن أبيه، وكان من أصحاب الشجرة، قالروى عمرو بن دين

  " .اللهم أهله علينا باألمن واإلميان، والسالمة واإلسالم، ريب وربك اهللا : " اهللا عليه وسلم إذا رأى اهلالل قال
ا القول فيه نظر، فإن ابن أيب حدرد هو ابن أيب حدرد، وهذ: قيل: أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، وقال أبو نعيم

  .أسلمي، وهذا زرقي من األنصار، فال يكونان واحداً، واهللا أعلم



  طلحة بن زيد

  .آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني األرقم بن أيب األرقم. طلحة بن زيد األنصاري" ب " 
  .أظنه أخا خارجة بن زيد بن أيب زهري: أخرجه أبو عمر، قال

  حة السحيميطل

ذكره علي بن سعيد العسكري، روى حيىي بن أيب : أورده أبو بكر بن أيب علي، وقال. طلحة السحيمي" س " 
ال ينظر اهللا تبارك وتعاىل إىل : " كثري، عن عكرمة، عن طلحة السحيمي، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال

  " .صالة عبٍد ال يقيم صلبه يف ركوعه وسجوده 
  .أبو موسى أخرجه

  طلحة بن سعيد

  .صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال ابن الكليب. طلحة بن سعيد بن عمرو بن مرة اجلهين

  طلحة أخو عبد امللك

ذكره سعيد القرشي، وروى عن معتمر بن سليمان، عن ليث، عن عبد امللك، عن . طلحة أخو عبد امللك" س " 
يا : إين مررت على مأل من اليهود، فقلت: يب صلى اهللا عليه وسلم فقلتأتيت الن: قال -طلحة : يقال له -أخ له 

يا معشر العرب، أي قوم أنتم لو ال أنكم : فقالوا! عزيز ابن اهللا: معشر اليهود، أي قوم أنتم لو ال أنكم تقولون
  " .تفعلوا  صّدقُوا، قد هنيتكم فال" :فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ! ما شاء اهللا وشاء حممد: تقولون

هذا خطأ، وإمنا هو عبد امللك بن عمري، عن ربعى، عن الطفيل بن عبد اهللا بن سخربة، : أخرجه أبو موسى وقال
  .وقد تقدم

  .ليس على ابن منده فيه استدراك، فإنه قد أخرج هذا احلديث يف ترمجة طلحة بن أيب حدرد، وقد تقدم: قلت

  طلحة بن عبيد اهللا القرشي التيمي

طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب "  ب د ع" 
بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، أبو حممد، القرشي التيمي، وأمه، الصعبة بنت عبد اهللا بن مالك احلضرمية، 

  .يعرف بطلحة اخلري، وطلحة الفيّاض
الم، دعاه أبو بكر الصديق إىل اإلسالم، فأخذه ودخل به على رسول اهللا صلى وهو من السابقني األولني إىل اإلس

اهللا عليه وسلم فلما أسلم هو وأبو بكر أخذمها نوفل بن خويلد بن العدوية فشدمها يف حبل واحد، ومل مينعهما بنو 
رهنما عثمان بن عبيد إن الذي ق: تيم، وكان نوفل أشد قريش، فلذلك كان أبو بكر وطلحة يسميان القرينني، وقيل

  .اهللا أخو طلحة، فشدمها ليمنعهما عن الصالة، وعن دينهما، فلم جييبان، فلم يرعهما إال ومها مطلقان يصليان
وملا أسلم طلحة والزبري آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهما مبكة قبل اهلجرة، فلما هاجر املسلمون إىل 



  .ليه وسلم بني طلحة وبني أيب أّيوب األنصارياملدينة آخى رسول اهللا صلى اهللا ع
وهو أحد العشرة املشهود هلم باجلنة، وأحد أصحاب الشورى، ومل يشهد بدراً ألنه كان بالشام، فقدم بعد رجوع 

لك سهمك، قال : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بدر، فكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سهمه، فقال
بل أرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه : كان يف الشام تاجراً، وقيل: ، فقيل" وأجرك " : وأجري؟ قال

سعيد بن زيد إىل طريق الشام يتجسسان األخبار، مث رجعا إىل املدينة، وهذا أصح، ولوال ذلك مل يطلب سهمه 
  .وأجره

أحد بالءاً عظيماً، ووقى رسول اهللا صلى اهللا وشهد أحداً وما بعدها من املشاهد، وبايع بيعة الرضوان، وأبلى يوم 
عليه وسلم بنفسه، واتقى عنه النبل بيده، حىت شلت إصبعه، وضرب على رأسه، ومحل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم على ظهره حىت صعد الصخرة

نا احلسن بن علي، حدثنا أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء األصبهاين، إجازة، بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم، حدث
سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد اهللا، أخربين أيب، عن جدي، عن موسى بن 

مساين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد طلحة اخلري، ويوم العسرة طلحة : طلحة، عن أبيه طلحة، قال
  .الفياض، ويوم حنني طلحة اجلود

حدثنا أبو : يم بن حممد بن مهران الشافعي وغري واحد، بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن عيسى، قالأخربنا إبراه
سعيد األشج، حدثنا يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق، عن حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه، عن 

 عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إىل كان على رسول اهللا صلى اهللا: جده عبد اهللا بن الزبري، عن الزبري، قال
فسمعت : الصخرة فلم يستطع، فأقعد حتته طلحة فصعد النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت استوى على الصخرة، قال

  " .أوجب طلحة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
ضر، عن عقبة بن علقمة اليشكري، وحدثنا أبو سعيد األشج، حدثنا أبو عبد الرمحن بن منصورالعنزي امسه الن: قال
  " .طلحة والزبري جاراي يف اجلنة : " مسعت أذين رسول اهللا يقول: مسعت علي بن أيب طالب يقول: قال

أخربنا أبو بكر مسمار بن عمر بن العويس النيار أخربنا أبو العباس أمحد بن أيب غالب بن الطالية، أخربنا أبو القاسم 
د بن احلسني األمناطي، أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي، حدثنا عبد العزيز بن علي بن أمح

قال : داود بن رشيد، حدثنا مكي إبراهيم، حدثنا الصلت بن دينار، عن أيب نضرة، عن جابر بن عبد اهللا، قال
  " .ينظر إىل طلحة بن عبيد اهللا من أراد أن ينظر إىل شهيد ميشي على رجليه، فل: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا الطربي بإسناده عن أيب يعلى، عن أيب كريب، حدثنا يونس 
أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن بكري، عن طلحة بن حيىي، عن موسى وعيسى ابين طلحة، عن أبيهما

فسأله األعرايب، فأعرض عنه، مث سأله فأعرض عنه، مث : سأله عمن قضى حنبه من هو؟ قالوسلم قالوا ألعرايب جاء ي
مث إين طلعت من باب املسجد،وعلي ثياب خضر، فلما رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . سأله فأعرض عنه

  " .قضى حنبه هذا ممن : " قال. أنا يا رسول اهللا: ؟ قال األعرايب" أي السائل عمن قضى حنبه : " قال
وقتل طلحة يوم اجلمل، وكان شهد ذلك اليوم حمارباً لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما، فزعم بعض أهل العلم أن 
علياً دعاه، فذكره أشياء من سوابقه، على ما قال للزبري، فرجع عن قتاله، واعتزل يف بعض الصفوف، فرمي بسهم 

  .فمات، رماه مروان بن احلكم إن السهم أصاب ثغرة حنره،: يف رجله، وقيل
  "الوافر : " قال طلحة يوم اجلمل: روى عبد الرمحن بن مهدي، عن محاد بن زيد، عن حيىي بن سعيد، قال



  شربت رضى بين جرم برغمي... ندمت ندامة الكسعّي ملا 
  .اللهم خذ لعثمان مين حىت ترضى

  .وإمنا قال ذلك ألنه كان شديداً على عثمان رضي اهللا عنه
أدهى الناس وأسخاهم طلحة، وأشجع الناس : منيت بأربعة: " قال علي ملا بلغه مسري طلحة والزبري وعائشةو

الزبري، وأطوع الناس يف الناس عائشة، وأكثر الناس غىن يعلى بن منية، واهللا ما أنكروا علي شيئاً، وال استأثرت 
، ولقد ولوه دوين، وإن كنت شريكهم يف اإلنكار ملا مبال، وال ملت هبوى، وإهنم يطلبون حقاً تركوه، ودماً سفكون

أنكروه، وما تبعة عثمان إال عندهم، بايعوين ونكثوا بيعيت وما استأنوا يف حىت يعرفوا جوري من عديل، وإين لراضي 
انصرف حبجة اهللا عليهم وعلمه فيهم، وإين مع هذا لداعيهم ومعذٌر إليهم، فإن قبلوه فالتوبة مقبولة، واحلق أوىل ما 

  " .إليه، وإن أبوا أعطيتهم حد السيف، وكفى به شافياً من باطل وناصراً 
ونزعنا ما يف صدورهم : " إين ألرجو أن أكون أنا وطلحة وعثمان والزبري ممن قال اهللا فيهم: وروى عن علي أنه قال

  " . ٤٧احلجر " " من غلٍّ إخواناً على سررٍ متقابلني 
بن احلكم رماه بسهم يف ركبته، فجعلوا إذا أمسكوا فم اجلرح انتفخت رجله،  وكان سبب قتل طلحة أن مروان

ال أطلب بثأري بعد اليوم، : وقال مروان. دعوه فإمنا هو سهم أرسله اهللا تعاىل، فمات منه: وإذا تركوه جرى، فقال
  .قد كفيتك بعض قتلة أبيك: والتفت إىل أبان بن عثمان، فقال

  .دفن إىل جانب الكأل

اثنتان وستون : وقعة اجلمل لعشر خلون من مجادى اآلخرة سنة ست وثالثني، وكان عمره ستني سنة، وقيل وكانت
  .أربع وستون سنة: سنة، وقيل

كان أبيض يضرب : وكان آدم حسن الوجه كثري الشعر، ليس باجلعد القطط وال بالسبط، وكان ال يغري شيبه، وقيل
  .رحب الصدر، عريض املنكبني، إذا التفت التفت مجيعاً، ضخم القدمنيإىل احلمرة، مربوعاً، إىل القصر أقرب، 

ملا قتل طلحة ورآه علي مقتوالً جعل ميسح التراب عن وجهه، وقال عزيٌز علي، أبا حممد، أن أراك : قال الشعيب
اليوم  ليتين مت قبل هذا: إىل اهللا أشكو عجري وجبري، وترحم عليه، وقال: جمدالً حتت جنوم السماء، مث قال

  :بعشرين سنة، وبكى هو وأصحابه عليه، ومسع علي رجالً ينشد
  إذا ما هو استغىن ويبعده الفقر... فىت كان يدنيه الغىن من صديقه 

  .ذاك أبو حممد طلحة بن عبيد اهللا، رمحه اهللا: فقال
" وعلى ذلك " وزن الدينار والوايف وزنه : كانت غلة طلحة كل يوم ألفاً وافياً، قال الواقدي: وقال سفيان بن عيينة

  .وزن دراهم فارس اليت تعرف بالبغلية
حولوين عن : وروى محاد بن سلمة عن علي بن زيد، عن أبيه، أن رجالً رأى يف منامه أن طلحة بن عبيد اهللا قال

يلي األرضي  قربي فقد آذاين املاء، مث رآه أيضاً حىت رآه ثالث ليال، فأتى ابن عباس فأخربه، فنظروا فإذا شقه الذي
قد اخضر من نز املاء، فحولوه، فكأين أنظر إىل الكافور يف عينيه مل يتغري إال عقيصته فإهنا مالت عن موضعها، 

  .فاشتروا له داراً من دور أيب بكر بعشرة آالف درهم، فدفنوه فيها
يكن مساعاً، حدثنا حممد بن أمحد أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر، أخربنا أبو اخلطاب بن البطر، إجازة إن مل 

بن رزق، حدثنا مكرم بن أمحد القاضي، حدثنا سعيد بن حممد أبو عثمان األخبذاين، حدثنا إبراهيم بن الفضل بن أيب 
أن رجالً كان يقع يف علي وطلحة والزبري، : سويد، حدثنا محاد بن سلمة، حدثنا علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب



اللهم إن كان : ال تقع يف إخواين، فأىب، فقامل سعد فصلى ركعتني، مث قال: نهاه، ويقولفجعل سعد بن مالك ي
مسخطاً لك فيما يقول فأرين فيه آفة، واجعله للناس آية، فخرج الرجل فإذا هو ببخيت يسق الناس، فأخذه بالبالط، 

هنيئاً لك أبا إسحاق، : ويقولونفوضعه بني كركرته والبالط، فسحقه حىت قتله، فأنا رأيت الناس يتبعون سعداً 
  .أجيبت دعوتك
  .أخرجه الثالثة

  طلحة بن عبيد اهللا

طلحة بن عبيد اهللا بن مسافع بن عياض بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن " س " 
  .لؤي

إنه الذي نزل يف : وقيلمسي طلحة اخلري أيضاً كما مسي طلحة بن عبيد اهللا، الذي من العشرة، وأشكل على الناس، 
: وذلك أنه قال"  ٥٣األحزاب " " وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً : " أمره

لذلك مجاعة من أهل التفسري، فظنوا أنه طلحة . فغلط. لئن مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألتزوجن عائشة
  .ملا رأوه طلحة بن عبيد اهللا التيمي القرشي، وهو صحايببن عبيد اهللا الذي من العشرة، 

  .أخرجه أبو موسى، ونقل هذا القول عن ابن شاهني

  طلحة بن عتبة

  .طلحة بن عتبة األنصاري األوسي، مث من بين جحجىب شهد أحداً وقتل يوم اليمامة شهيداً" ب س " 
  .طليحة مصغراً: أخرجه أبو عمر وأبو موسى، وذكره موسى بن عقبة

  طلحة أبو عقيل

  .إن له صحبة: قيل. طلحة أبو عقيل السلمي" ب د ع " 
وكان لطلحة صحبة، وروى أبو الوليد الطيالسي، عن سالم بن : روى ابن شوذب عن عقيل بن طلحة، قال

  .مسكني، عن عقيل بن طلحة، وكان ألبيه صحبه
  .أخرجه الثالثة

  طلحة بن عمرو

طلحة بن عبد اهللا : طلحة بن مالك الليثي، ويقال: قال أبو أمحد العسكريطلحة بن عمرو النضري، و" ب د ع " 
  .طلحة بن عمرو النصري، أحد بين ليث، وكان من أصحاب الصفة: ، ويقال

حدثين أيب، حدثنا عبد الصمد بن عبد : أخربنا أبو ياسر بن هبة اهللا الدقاق بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحد، قال
أن طلحة حدثه، وكان من أصحاب : حرب بن أيب األسود" أيب " داود بن أيب هند، عن  الوارث، حدثنا أيب، عن

أتيت املدينة، وليس يل هبا معرفة، فنزلت يف الصفة مع رجل، وكان بيين وبينه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال



: قال رجل من أصحاب الصفةكل يوم مٌد من متر، فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم، فلما انصرف 
فصعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املنرب، فخطب، مث . يا رسول اهللا، أحرق بطوننا التمر وخترقت عنا احلنف

أن يراح  -تدركون أو من أدرك ذلك منكم  -لو وجدت خبزاً أو حلماً ألطعمتكموه، أما إنكم توشكون : " قال
لقد مكثت أنا وصاحيب مثانية عشرة يوماً وليلة، وما لنا طعام إال : لكعبة، وقالعليكم باجلفان، وتلبسون مثل أستار ا

  " .الربير، حىت جئنا إىل إخواننا من األنصار فواسونا، وكان خري ما أصبنا هذا التمر 
  .وكانت الكعبة تستر بثياب بيض، حتمل من اليمن

  .داودرواه ابن فضيل، وزكريا بن أيب زائدة، ومسلمة بن علقمة، عن 
  .أخرجه الثالثة

  .بالنون: النصري

  طلحة بن مالك

  .موىل أم احلرير، نزل البصرة. طلحة بن مالك اخلزاعي" ب د ع " 
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا سليمان بن حرب، عن : أخربنا حيىي بن حممد إذناً بإسناده إىل ابن أيب عاصم، قال

: كانت أم احلرير إذا مات رجل من العرب اشتد عليها ذلك، فقيل هلا: تحدثتين أمي، قال: حممد بن أيب رزين، قال
مسعت موالي، هو طلحة بن مالك، : قالت. يا أم احلرير، إنا نراك إذا مات رجل من العرب اشتد عليك ذلك

  " .من اقتراب الساعة هالل العرب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول
  .أخرجه الثالثة

  معاويةطلحة بن 

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى عنه ابنه حممد أنه قال. طلحة بن معاوية بن جامهة السلمي" ب د ع " 
أحيةٌ : " يا رسول اهللا، إين أريد اجلهاد معك يف سبيل اهللا، أبتغي بذلك وجه اهللا والدار اآلخرة، قال: وسلم، فقلت

  " .جلنة الزمها، فثم ا: " قال. نعم: قلت: ؟ قال" أمك 
  .أخرجه الثالثة

  طلحة بن نضيلة

أورده أبو بكر بن أيب علي، وروى بإسناده عن األوزاعي، عن أيب عبيد حاجب . طلحة بن نضيلة" ب س " 
سعر : قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سليمان بن عبد امللك، عن القاسم بن خميمرة عن طلحة بن نضيلة قال

  " .ال يسألين اهللا عن سنٍة أحدثتها فيكم مل يأمرين هبا، ولكن سلوا اهللا تعاىل من فضله  : "لنا يا رسول اهللا، قال
  .عن ابن نضيلة، ومل يسمياه: وقد رواه أبو املغرية، وحممد بن كثري، عن األوزاعي، وقاال

  .وأورده ابن منده فيمن مل يسم من الصحابة
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى



  طلحة

ذكره ابن إسحاق فيمن قتل يوم خيرب شهيداً، هو وأوس بن الفائد، وأنيف بن حبيب، وثاابت طلحة، غري منسوب، 
  .بن وائلة، وطلحة

  طلق بن علي

طلق بن قيس بن عمرو بن عبد اهللا بن عمرو بن عبد العزى بن : طلق بن علي بن طلق بن عمرو، وقيل" ب د ع " 
حيمي، وهو والد قيس بن طلق وكنيته أبو علي، وكان من سحيم بن مرة بن الدؤل بن حنيفة، الرعيب احلنفي الس

  .الوفد الذين قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اليمامة فأسلموا، خمرج حديثه عن أهل اليمامة
حدثنا هّناد، عن مالزم، عن : أخربنا أبو القاسم يعيش بن صدقة الفقيه الشافعي، بإسناده إىل أمحد بن شعيب، قال

خرجنا وفداً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فبايعناه، : اهللا بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قالعبد 
وصلينا معه، وأخربناه أن بأرضنا بيعةً، واستوهبناه من فضل طهوره، فدعا مباء فتوضأ ومتضمض، مث صّبه يف إداوة، 

  " .ا هبذا املاء، واختذوها مسجداً إذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوه: " وأمرنا فقال
فقدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا، مث نضحنا مكاهنا، فاختذناها مسجداً، ونادينا باألذان، وراهبنا رجل من طيء، فلما مسع 

  .مث استقبل تلعة من تالعنا، فلم نره بعد. دعوة حق: األذان قال
 حممد بن عيسى الترمذي، حدثنا هّناد، حدثنا مالزم بن وأخربنا إمساعيل بن علي بن عبيد اهللا وغريه بإسنادهم إىل

: " عمرو، عن عبد اهللا بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي احلنفي، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  " .وهل هو إال مضغةٌ منه، أو بضعةٌ منه 

  .يعين الذكر

وحديث مالزم عن عبد اهللا . س بن طلق، عن أبيهوقد روى هذا احلديث أيوب بن عتبة، وحممد بن جابر، عن قي
  .أصح وأحسن، وله عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث غري هذا

  .أخرجه الثالثة

  طلق بن يزيد

  .أورده سعيد القرشي وابن شاهني يف هذه الترمجة. طلق بن يزيد، وقيل يزيد بن طلق، وقيل غري ذلك" س " 
بن أيب عيسى املديين كتابة، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو عمر عبد الوهاب  أخربنا أبو موسى حممد بن أيب بكر

بن حممد بن مهرة املعلم، حدثنا سليمان بن أمحد بن أيوب، حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب، حدثنا 
عن طلق بن يزيد، أو حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عاصم األحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سالم، 

إن اهللا تبارك وتعاىل ال يستحيي من احلق، ال تأتوا النساء يف : " يزيد بن طلق، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .أستاههن 

وكذلك رواه عبد . ورواه إبراهيم، عن عبد امللك بن مسلم، عن عيسى بن حطان عن مسلم، عن علي بن طلق



  .الرزاق، عن معمر، عن عاصم
  .أخرجه أبو موسى

  طليب بن أزهر

طليب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي، القرشي " ب " 
  .الزهري

  .أسلم قدمياً، وهاجر إىل احلبشة هو وأخوه املطلب، فماتا هبا، ومها أخوا عبد الرمحن بن أزهر
  .أخرجه أبو عمر

  طليب بن عرفة

اتق اهللا يف : " قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسمعه يقول. بن عرفة بن عبد اهللا بن ناشبطليب " ب " 
  " .عسرك ويسرك 

مل يرو عنه غري ابنه كليب بن طليب، وكليب ابنه جمهول، حديثه عن أيب قرة موسى بن طارق، عن املثىن بن 
  .الصباح، عن كليب، عن أبيه

  .أخرجه أبو عمر

  طليب بن عمري

ابن عمرو بن وهب بن عبد بن قصي بن كالب بن مرة، القرشي العبدي، أمه : طليب بن عمري، وقيل" ب د ع " 
  .أروى بنت عبد املطلب، عمة النيب صلى اهللا عليه وسلم، يكىن أبا عدي

تبعت حممداً، ا: من السابقني إىل اإلسالم، أسلم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دار األرقم، وخرج إىل أمه فقال
وهاجر إىل أرض " . إن أحق من وازرت ابن خالك، واهللا لو نقدر على ما يقدر عليه الرجال ملنعناه : فقالت
  .احلبشة

أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسميا من هاجر إىل أرض احلبشة، 
ومثله قال موسى بن عقبة، . ن وهب بن أيب كثري بن عبد بن قصيطليب بن عمري ب: ومن بين عبد بن قصي: قال

  .والزهري
  .إنه شهد بدراً: وقال الواقدي وابن إسحاق
  .وكان من خيار الصحابة

: كان طليب بن عمري بن املهاجرين األولني، وشهد بدراً، وقتل بأجنادين شهيداً، وقيل: وقال الزبري بن بكار
، وانقرض ولد عبد بن قصي، قاله الزبري، وآخر من بقي منهم مل يكن له من يرثه استشهد بالريموك، وليس له عقب

من بين عبد بن قصي، فورثه عبد الصمد بن علي بن عبد اهللا بن العباس، وعبيد اهللا بن عروة بن الزبري بالقعدد إىل 
  .قصي، ومها سواء



  .سعد بن أيب وقاص: إنه أول من أراق دماً يف اإلسالم، وقيل: قيل
  .أخرجه الثالثة

  طليحة بن خويلد

طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن األشتر بن حجوان بن فقعس بن طريف بن عمرو بن قعني بن " ب س " 
  .احلارث بن دودان بن أسد بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر، األسدي الفقعسي

سد بن خزمية على النيب صلى اهللا عليه قد وفد أ: كان من أشجع العرب وكان يعد بألف فارس، قال الواقدي
يا رسول : وسلم، وفيهم طليحة بن خويلد سنة تسع ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مع أصحابه، فسلموا وقالوا

: " اهللا، جئناك نشهد أن ال إله إال اهللا، وأنك عبده ورسوله، ومل تبعث إليناس، وحنن ملن وراءنا، فأنزل اهللا تعاىل
  .اآلية"  ٧احلجرات " " أن أسلموا مينون عليك 

فلما رجعوا تنبأ طليحة يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأرسل إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ضرار بن األزور 
األسدي ليقاتله فيمن أطاعه، مث تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فعظم أمر طليحة، وأطاعه احلليفان أسد 

عم أنه يأتيه جربيل عليه السالم بالوحي، فأرسل إليه أبو بكر رضي اهللا عنه خالد بن الوليد، وغطفان، وكان يز
فقاتله بنواحي مسرياء وبزاخة، وكان خالد قد أرسل ثابت بن أقرم وعكاشة بن حمصن، فقتل طليحة أحدمها، وقتل 

: هل أتاك جربيل؟ فقال: حصن، فقالأخوه اآلخر، وكان معه عيينة بن حصن، فلما كان وقت القتار أتاه عيينة بن 
قاتلوا عن : فقال طليحة! لقد تركك أحوج ما كنت إليه: ال، فقال عيينة: ال، فأعاد إليه مرتني، كل ذلك يقول

وملا اهنزم طليحة حلق بنواحي الشام، فأقام عند بين جفنة حىت تويف أبو بكر، مث خرج ! أحسابكم، فأما دين فال دين
أنت قاتل الرجلني الصاحلني، يعين ثابت بن أقرم وعكاشة؟ فقال : ر بن اخلطاب، فقال له عمرحمرماً يف خالفة عم

طليحة أكرمهما اهللا بيدي، ومل يهّني بأيديهما، وإن الناس قد يتصاحلون على الشنآن، وأسلم طليحة إسالماً 
لنعمان بن مقرن رضي اهللا صحيحاً، وله يف قتال الفرس يف القادسية بالٌء حسن، وكتب عمر بن اخلطاب إىل ا

أن استعن يف حربك بطليحة وعمرو بن معد يكرب، واستشرمها يف احلرب، وال توهلما من األمر شيئاً، فإن : عنهما
  .أخرجه أبو عمرو وأبو موسى. كل صانع أعلم بصناعته

  طليحة الديلي

  .هو مذكور يف الصحابة، ال أقف له على خرب: قال أبو عمر. طليحة الديلي" ب " 
  .أخرجه أبو عمر

  طليحة بن عتبة

  .طلحة، وقد تقدم: قاله موسى بن عقبة، وقال غريه. طليحة بن عتبة األنصاري

  طليق بن سفيان



  .طليق بن سفيان بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، من املؤلفة هو وابنه حكيم بن طليق" ب " 
  .ال أعرفه بغري ذلك: أخرجه أبو عمر، وقال

  اء والياءباب الطاء واهل

  طهفة بن زهري

  .وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة تسع، حني وفد أكثر العرب. طهفة بن زهري النهدي" ب " 
ملا اجتمعت وفود العرب إىل رسول اهللا صلى : روى ليث بن أيب سليم، عن حبة العريب، عن حذيفة بن اليمان، قال

يا رسول اهللا، أتيناك من غوري هتامة، بأكوار امليس، ترمتي بنا : الاهللا عليه وسلم، قام طهفة بن زهري النهدي، فق
العيس، نستحلب الصبري ونستخلب اخلبري، ونستحيل اجلهام، من أرض غائلة النطا، غليظة املوطا، قد يبس املدهن، 

الوثن  وجف اجلعثن، وسقط األملوج، ومات العسلوج، وهلك اهلدي، ومات الودي، برئنا إليك يا رسول اهللا من
والعنن، وما حيدث الزمن، لنا دعوة السالم، وشريعة اإلسالم، ما طما البحر وقام تعار، لنا نعم مهل أغفال، ما تبض 

  .ببالل، ووقري كثري الرسل قليل الرسل، أصابتهما سنة محراء، ليس له علل وال هنل
ا ومذقها، وابعث راعيها بالدثر ويانع اللهم بارك هلم يف حمضها وخمضه: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

الثمر، وافجز هلم الثمد، وبارك هلم يف الولد، من أقام الصالة كان مسلماً، ومن أدى الزكاة كان حمسناً، ومن شهد 
  " .ودائع الشرك، ال تلطط يف الزكاة، وال تغافل عن الصالة  -يا بين هند  -أن ال إله إال اهللا كان خملصاً، لكم 

و عمر هاهنا، وأما ابن منده وأبو نعيم فأخرجاه طهية بضم الطاء، وآخره ياء مشددة حتتها نقطتان، ويرد أخرجه أب
  .ذكره إن شاء اهللا تعاىل

  .مجع كور بالضم، وهو رحل البعري، وامليس، خشبٌ صلب تعمل منه األكوار: أكوار امليس: غريبه
  .تدر ونستمطرنس: نستحلب الصبري، الصبري، سحاق رقيق أبيض، ونستحلب

  .احتشاشه باملخلب وهو املنجل: النبات والعشب، واستخالبه: ونستخلب اخلبري، اخلبري
ال نتخيل يف السحاب حاالً إال املطر، : هو السحاب الذي قد فرع ماؤه، ونستخيل، أي: نستخيل اجلهام، اجلهام

  .ل إال اجلهام، من قلة املطرمعناه ال ننظر من السحاب يف حا: وإن كان جهاماً، حلاجتنا إليه، وقيل
  .بعيد: البعد، وبلد نطيء: اليت تغول سالكها ببعدها، والنطا: غائلة النطا، الغائلة
  .نقرة يف اجلبل جيتمع فيها املاء: يبس املدهن، املدهن

نوى املقل، : األملوج. هو القضيب احلديث الطلوع: الغص إذا يبس، وقيل: والعسلوج. أصل النبات: واجلعثن
  .هو ضرب من النبات، ورقه كالعيدان، ويسمى العبل: هو ورٌق من أوراق الشجر، يشبه الطرفاء، وقيل: قيلو

. ما يهدى إىل البيت احلرام من النعم، ومات لعدم ما يرعى: مات الودي، أي النخل من شدة القحط، واهلدي
  .وخيفف ويثقل
برئنا إليك من الشرك والظلم، : اعترض، كأنه قال عن يل الشيء إذا: االعتراض، يقال: والعنن: الوثن معروف

  .أراد اخلالف والباطل: وقيل
  .اسم جبل: ارتفع بأمواج، وتعار: طما البحر

اليت ال ألبان هلا، واألصل أهنا ال مسات عليها، فكأهنا : أي غري مرعية، إلعواز النبات، واألغفال: نعم مهل أغفال



  .مغفلة مهملة
  .طر منها لنب، وما يسيل منها ما يبلأي ما يق: ما تبض ببالل

من اإلبل والغنم ما بني عشرة إىل مخس وعشرين، يريد أن : كثري الرسل قليل الرسل، الرسل بفتح الراء والسني
أي شديد التفرق : اللنب، وقيل كثري الّرَسل، بالفتح: الذي يرسل من املواشي إىل الرعي كثري، وقليل الرِّْسل بالكسر

  .ىيف طلب املرع
  .حتريك السقاء الذي فيه اللنب ليخرج زبده: واملخض. اللنب اخلالص: احملض
  .مذقت اللنب، فهو مذيق، إذا خلطته: املزج واخللط، يقال: واملذق
  .املال الكثري، أراد بالدثر ها هنا اخلصب والكثري من النبات: الدثر

  .ا أعطى كل واحد اآلخر عهداً أن ال يغزوهيريد العهود واملواثيق، يقال توادع الفريقان إذ: ودائع الشرك
  .ال تلطط يف الزكاة أي ال متنعها

  طهفة بن قيس

  .طخفة بن قيس الغفاري: طهفة بن قيس، وقيل" ب د ع " 
  .كان من أهل الصفة وقد اختلف يف امسه اختالفاً كثرياً، واضطرب فيه اضطراباً عظيماً

حدثين أيب، حدثنا إمساعيل بن إبراهيم، عن هشام : بد اهللا بن أمحد قالأخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن ع
كان : الدستوائي، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة بن عبد الرحم، عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري، قال
هب أيب من أصحاب الصفة فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبم، فجعل الرجل يذهب بالرجل، والرجل يذ

فانطلقنا " انطلقوا بنا إىل بيت عائشة : " بالرجلني، حىت بقيت خامس مخسة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فجاءت حبيسة، فأكلنا، " . يا عائشة، أطعمينا : " ، فأكلنا مث قال" يا عائشة، أطعمينا فجاءت جبشيشة : معه، فقال
إن شئتم منتم وإن : " شربنا، مث جاءت بقدح فيه لنب فشربنا، مث قالفجاءت بعّس، ف" . يا عائشة اسقينا : " مث قال

فبينما أنا مضطجع من السحر على بطين إذا رجلٌ : قال. بل ننطلق إىل املسجد: فقلنا" . شئتم انطلقتم إىل املسجد 
  .عليه وسلم فنظرت فإذا هو رسول اهللا صلى اهللا: هذه ضجعةٌ يبغضها اهللا، عز وجل، قال: حيركين برجله، وقال

  .رواه إبراهيم بن طهمان، وخالد بن احلارث، ومعاذ بن هشام، ووهب بن جرير، عن هشام، مثله
ورواه األوزاعي، وشيبان، وموسى بن خلف، وحيىي بن عبد العزيز، وأبو إمساعيل القّناد عن حيىي عن أيب سلمة، 

  .حنوه
  .ن طخفة عن أبيهورواه احلارث بن عبد الرمحن عن أيب سلمة، عن عبد اهللا ب

احلارث، عن قيس بن طغفة، عن " عن " ورواه ابن ايب العشري، عن األوزاعي، عن حيىي، عن حممد بن إبراهيم 
  .أبيه

  .ورواه حممد بن إسحاق، عن حممد بن عمرو بن عطاء عن نعيم اجملمر، عن أيب طخفة، عن أبيه
عن نعيم " يد اهللا، عن حممد بن عمرو بن عطاء وروى مسلمة بن علي، عن زيد بن واقد، عن عبد العزيز بن عب

  .عن ابن طهفة عن أبيه" اجملمر 
  .عن أيب ذر: ورواه نعيم اجملمر أيضاً، عن ابن طهفة الغفاري، وقال

  .ورواه ابن أيب ذئب، عن احلارث بن عبد الرمحن ، عن أيب سلمة، عن عبد اهللا بن طهفة



  .وفيه اختالف كثري، واحلديث واحد
  .الثةأخرجه الث

  طهمان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ذكوان، وقيل غري ذلك: طهمان، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقيل" ب د ع " 
أوصى أيب بشيء لبين هاشم، فأتيت أبا جعفر فأخربته، فبعثين إىل امرأة : روى شريك، عن عطاء بن السائب، قال

قال رسول : طهمان، أو ذكوان، قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقال لهحدثين موىل ل: منهم كبرية، فقالت
  " .يا طهمان، إن الصدقة ال حتل يل وال ألهل بييت، وإن موىل القوم من أنفسهم : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كان هلم غالم : الأخرجه الثالثة، إال أن ابن منده جعل منت احلديث، عن إمساعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده، ق
يعتق يف : " يقال هلك طهمان، أو ذكوان، فأعتق جده بعضه، فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأخربه، فقال

  .فكان خيدم سيده حىت مات" . عنقك 

وهذا املنت أخرجه أبو عمر يف ترمجة طهمان، موىل سعيد بن العاص على ما نذكره، واحلق مع أيب عمر، فإن هذا 
حيكم أن املوىل لغري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأن معتقه جد إمساعيل بن أمية، ال رسول اهللا، وإمنا اشتبه  املنت

  .عليه حيث رأى فيهما طهمان وذكوان، واهللا أعلم

  طهمان موىل سعيد

ن العاص، ذكوان، حديثه عن إمساعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد ب: طهمان، موىل سعيد بن العاص، وقيل" ب " 
  .عن أبيه، عن جده أن غالماً له، يقال له طهمان أعتقوا نصفه، وذكر احلديث مرفوعاً، وقد تقدم ذكره يف ذكوان

  .أخرجه أبو عمر

  طهية بن زهري

طهفة، وقد تقدم يف طفهة : طهية بن زهري النهدي، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة تسع، وقيل" د ع " 
  .أمت من هذا
  .ابن منده وأبو نعيم أخرجه

  ؟؟

  الطيب بن عبد اهللا الداري

فسماه . . . قدم مع أخيه على النيب صلى اهللا عليه وسلم . الطيب بن عبد اهللا الداري، أخو أيب هند" ب د ع " 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحن

قدمنا على رسول اهللا صلى : أيب هند، قالروى زياد بن فائد بن زياد بن أيب هند الداري، عن أبيه، عن جده، عن 
متيم بن أوس، وأخوه نعيم بن أوس، ويزيد بن قيس، وأبو هند بن عبد اهللا، وهو : اهللا عليه وسلم، وحنن ستة نفر



بن " رفاعة " صاحب احلديث، وأخوه الطيب بن عبد اهللا، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحن، و 
  .، وسألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعطينا أرضاً من الشام، فأعطانا، وكتب لناالنعمان، فأسلمنا

الطيب بن الرباء أخو أيب هند الداري ألمه، كان أحد الوفد، ومساه رسول اهللا : أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر قال
  .صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا

وقد . سواد الداري، مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحنسواد بن مالك بن : وقال هشام بن الكليب
  .تقدم ذكره يف سواد

  باب الظاء

  ظامل بن سارق

سراق بن صبح بن كندي بن عمرو بن عدي بن وائل بن احلارث بن العتيك، أبو : ظامل بن سارق، وقيل" ع س " 
  .بكنيتهصفرة، األزدي العتكي والد املهلب بن أيب صفرة، وهو مشهور 

ذكره الطرباين وغريه، وأخرجه ها هنا أبو نعيم وأبو موسى، وأخرجه الثالثة يف الكىن، ويرد هناك، إن شاء اهللا 
  .تعاىل

  ظامل بن عمرو

ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن حلبس بن نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن " س " 
  .األسود، وهومشهور بكنيته كنانة، الكناين الديلي، أبو

ذكره ابن شاهني يف الصحابة، وروى بإسناده عن القاسم بن يزيد، عن سفيان، عن بكري بن عطاء الليثي، عن أيب 
يا : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فأتاه نفر من أهل جند، فقالوا: األسود الديلي، قال

يا رسول اهللا، كيف احلج، فأمر : م وهو واقف بعرفة، فأتاه نفر من أهل جند، فقالوارسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  " .احلج يوم عرفة، من جاء قبل صالة الصبح ليلة مجع، فقد مت حجه : " رجالً فنادى

ورواه غري واحد عن سفيان، . هكذا أورده، وهو خطأ، رواه شعبة، عن بكري، عن عبد الرمحن بن يعمر الديلي
  .وهو الصواب، وال مدخل أليب األسود فيهكذلك، 

أن أبا األسود أتى : أن حممد بن خلف أخربه: وروى عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم
وهذا أيضاً خطأ، رواه أبو عاصم عن ابن جريج، عن ابن . النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو يبايع الناس يوم الفتح

أن أباه األسود حضر النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو يبايع، فسقط على : األسود بن خلف خثيم، عن حممد بن
  .يف الكتابة من أباه، فجعله أبا األسود" اهلاء " الراوي 

وليس أليب األسود الديلي صحبة، وهو تابعي، مشهود، وكان من أصحاب علي، فاستعمله على البصرة، وهو أول 
  .ن، وجواب حاضر، وأخباره مشهورة، وكالمه كثري احلكم واألمثالمن وضع النحو، وله شعر حس

  .أخرجه أبو موسى

  ظبيان بن ربيعة



إمنا أنت : " أقام على إسالمه يف الردة أيام تنبؤ طليحة األسدي، وهو القائل لطليحة. ظبيان بن ربيعة األسدي
  .ق، يف كالم ذكره ابن إسحا" كاهن، تصيب وختطئ، والنيب يصيب وال خيطئ 

  ظبيان بن عمارة

ظبيان بن عمارة، ذكره البخاري يف الصحابة، وهو ممن يروي عن علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه، روى " د ع " 
  .عنه سويد أبو قطبة، قاله ابن منده

ظبيان بن عمارة، ذكره البخاري يف الصحابة، فيما حكاه عنه بعض املتأخرين، والبخاري إمنا ذكره : وقال أبو نعيم
  .أنه روى عن علي قوله

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .كرادة: ظبيان بن كدادة، ويقال" ب د ع " ؟ظبيان بن كدادة 

" نعيم الدنيا يزول : " روى يونس بن خباب، عن عطاء اخلراساين، عن ظبيان، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له
.  

في، قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديث طويل الثق: ظبيان بن كداد اإليادي، وقيل: وقال أبو عمر
  "الطويل : " يرويه أهل األخبار والغريب، وأقطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطعة من بالده، ومن قوله فيه

  شهادةً من إحسانة متقبل... وأشهد بالبيت العتيق وبالصفا 
  القول مرسلويف أمٌني صادق ... بأنك حمموٌد لدينا مبارٌك 

  .أخرجه الثالثة
  ؟؟

  ظهري بن رافع

ظهري بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو، وهو النبيت بن " ب د ع " 
  .مالك بن األوس األنصاري األوسي

إنه شهد : -ورواه موسى بن عقبة عن ابن شهاب  -شهد العقبة الثانية وبدراً، قاله ابن إسحاق، وقال عروة 
  .العقبة

  .مل يشهد بدراً وشهد أحداً وما بعدها من املشاهد، وهو عم رافع بن خديج، ووالد أسيد بن ظهري: قال أبو عمر
حدثنا إسحاق بن منصور، : أخربنا حيىي بن حممود وأبو ياسر بن أيب حبة بإسناديهما إىل مسلم بن احلجاج، قال

دثين األوزاعي، عن أيب النجاشي موىل رافع بن خديج، عن رافع بن حدثنا أبو مسهر، حدثين حيىي بن محزة، ح
وما ذاك؟ ما : فقلت. هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقاً: أتاين ظهري بن رافع فقال: خديج، قال

ها يا تؤاجر: كيف تصنعون مبحاقلكم؟ قلت: سألين: " قال. حق" فهو " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .أو أمسكوها " أو ازرعوها " فال تفعلوا، ازرعوها : قال. رسول اهللا على الربيع أو األوسق من التمر والشعري

  .أخرجه الثالثة



  ظهري بن سنان

: عداده يف أهل احلجاز، روى عيينة بن عاصم بن سعر بن نقادة األسدي، قال. ظهري بن سنان األسدي" د ع " 
قدمت املدينة يف جلب، فلقيين النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال أعرفه، : " ادة األسدي، قالحدثين أيب، عن أبيه نق

يا رسول اهللا، ما يل كذا وكذا، فخذ : فانتسبت له، فدعاين إىل اإلسالم، فأسلمت فقلت" ممن الرجل؟ : " فقال
" طلب إيل طلبة فإين أحب أن يا رسول اهللا، أ: صدقته، فأخذ مين، فكنت أول من أدى صدقته من بين أسد، فقلت

فخرجت فلم أجد يف نعمي، : قال" . ابتغ يل ناقة حلبانةً ركبانةً، غري أن ال توله ذات ولده : " فقال" أطلبكها 
ظهري بن سنان، فقدمت هبا على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقام : فطلبتها فوجدهتا يف نعم ابن عم يل، يقال له

، " دع داعي اللنب : " فنظرت فإذا هو مآلن، فقمت أحلبها، فقال: قعب مث سقاين، قالحيلبها، فحلب، مث مأل ال
يا : فخشيت أن تكون الدعوة لظهري، ألهنا خرجت من إبله، فقلت: ،قال" اللهم بارك فيها وفيمن منحها : " وقال

  " .وفيمن جاء هبا : " رسول اهللا، وفيمن جاء هبا، قال
سعد بن : صحف فيه املتأخر، يعين ابن منده، يف سعر بن نقادة، فقال: وقال أبو نعيمأخرجه ابن منده وأبو نعيم، 

سعر بن نقادة، يعين : نقادة، يعين بالدال، ورواه يف نقادة عن شيخه الذي روى عنه هبذا اإلسناد غري مصحف فقال
  .بالراء

  باب العني

  باب العني واأللف

  عابس موىل حويطب

  .ن عبد العزىعابس موىل حويطب ب" د ع " 
" " ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اهللا : " روي الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس، يف قوله تعاىل

نزلت يف صهيب، وعمار، وأمه مسية، وأبيه ياسر، وبالل وخباب، وعابس موىل حويطب بن : قال"  ٢٠٧البقرة 
  .عبد العزى، أخذهم املشركون يعذبوهنم

  .ده وأبو نعيمأخرجه ابن من

  عابس بن ربيعة

  .عابس بن ربيعة بن عامر الغطيفي، والد عبد الرمحن بن عابس، له صحبة" د ع " 
خري إخويت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عمرو بن ثابت، عن عبد الرمحن بن عابس، عن أبيه، قال

  .رو بن ثابت، مثلهرواه الكرماين بن عمرو، عن عم" . علي، وخري أعمامي محزة 

أخربنا ابراهيم بن حممد الفقيه وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي، حدثنا هّناد، حدثنا أبو معاوية، عن 
إين أقبلك، وأعلم : رأيت عمر بن اخلطاب يقبل احلجر، ويقول: األعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، قال



  .هللا عليه وسلم يقبلك، مل أقبلكأنك حجر، ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى ا
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عابس بن عبس الغفاري

عبس بن عابس، نزل الكوفة، روى عنه أبو أمامة الباهلي، وعليم : عابس بن عبس الغفاري، وقيل" ب د ع " 
  .الكندي وزاذان أبو عمر

كنا جلوساً على سطح، ومعنا : " ر، قالروى يزيد بن هارون، عن شريك، عن عثمان بن عمري، عن زاذان أيب عم
عبس أو عابس الغفاري، والناس خيرجون : رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال أعلمه إال قال

مل تقول هذا؟ أمل يقل رسول اهللا صلى اهللا : ثالثاً، فقال له عليم الكندي: يا طاعون، خذين: من الطاعون، فقال عبس
إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ؟ فقال" عند انقطاع أمله " فإنه " يتمىن أحدكم املوت ال : " عليه وسلم
" إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع احلكم، واستخفافاً بالدم، وقطيعة الرحم، : بادروا باملوت ستاً: " وسلم يقول

  .هاًيقدمونه ليفتيهم، وإن كان أقل منهم فق" ونشأ يتخذون القرآن مزامري 
  .أخرجه الثالثة

  عازب بن احلارث

  .عازب بن احلارث بن عدي األنصاري، تقدم نسبه عند ابنه الرباء" د ع " 
أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد اخلطيب، حدثنا أبو بكر بن بدران احللواين، أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن 

بد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا عمرو بن حممد أبو سعيد، حممد اجلوهري، أخربنا أبو بكر أبو مالك، أخربنا ع
اشترى أبو بكر من عازب رحالً بثالثة عشر درمهاً، : حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب، قال

 كيف صنعت حيث خرج رسول اهللا: ال حىت حتدثنا: فقال. مر الرباء فليحمله إىل منزيل: فقال أبو بكر لعازب: قال
خرجنا فأدجلنا فأحثثنا يومنا وليلتنا، حىت أظهرنا وقام قائم : فقال أبو بكر: صلى اهللا عليه وسلم وأنت معه؟ قال

الظهرية، فضربت ببصري هل أرى ظالً نأوي إليه؟ فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها، فإذا بقية ظلها، فسويته لرسول 
  .د يف ترمجة أيب بكر عبد اهللا بن عثمان، إن شاء اهللا تعاىلوذكر احلديث، وير. . . اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  العاص بن عامر

  .العاص بن عامر بن عوف بن كعب بن أيب بكر بن كالب بن عامر بن صعصعة، العامري الكاليب
  " .أنت مطيع  : "العاص، فقال: له صحبة، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن امسه، فقال

  .قاله ابن الكليب

  العاص بن هشام



سكن مكة روى عكرمة بن خالد، عن أبيه . العاص بن هشام، أبو خالد املخزومي، جد عكرمة بن خالد" ع س " 
إذا وقع الطاعون يف أرضٍ، وأنتم : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف غزوة تبوك: عن جده -أو عمه  -

  " .وا منها، وإن كنتم بغريها فال تقدموا عليها فيها، فال خترج
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  عاصم األسلمي

أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم بالغميم، : مدين، والد هشام، روى عنه ابنه هشام. عاصم األسلمي" ب د ع " 
  .وال يصح، قاله ابن منده

  .حال يص: ذكره بعض املتأخرين وقال: وقال أبو نعيم
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عاصم بن ثابت

قيس بن عصمة بن النعمان بن مالك بن أمة بن ضبيعة : عاصم بن ثابت بن أيب األقلح واسم أيب األقلح" ب د ع " 
بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، األنصاري األوسي مث الضبعي، وهو جد عاصم 

  .وهو محي الدبر، شهد بدراً بن عمر بن اخلطاب ألمه،
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى معمر، عن الزهري، عن عمرو بن أيب سفيان الثقفي، عن أيب هريرة، قال

وسلم سريةً عيناً، وأّمر عليهم عاصم بن ثابت، فانطلقوا، حىت كانوا بني عسفان ومكة ذكروا حليٍّ من هذيل، وهم 
لكم العهد وامليثاق إن نزلتم : ن مائة رجل رام، حىت حلقوهم وأحاطوا هبم، وقالوابنو حليان، فتبعوهم يف قريب م
فقاتلوهم . أما أنا فال أنزل يف جوار مشرك، اللهم فأخرب عنا رسولك: فقال عاصم. إلينا أن ال نقتل منكم رجالً

خر، فأعطوهم العهد، فرموهم حىت قتلوا عاصماً يف سبعة نفر، وبقي خبيب بن عدي، وزيد بن الدثنة، ورجل آ
  .فنزلوا إليهم، فأخذوهم

  .وقد ذكرنا خرب خبيب عند امسه، وأما عاصم فأرسلت قريش إليه ليؤتوا به أو بشيء من جسده ليعرفوه

وكان قتل عقبة بن أيب معيط األموي يوم بدر، وقتل مسافع بن طلحة وأخاه كالب، كالمها اشعره سهماً، فيأيت أمه 
خذها وانا ابن األقلح، فنذرت إن أمكنها اهللا تعاىل من رأس عاصم : الً حني رماين يقولمسعت رج: سالفة ويقول

لتشربن فيه اخلمر، فلما أصيب عاصم يوم الرجيع أرادوا أن يأخذوا رأسه ليبيعوه من سالفة، فبعث اهللا سبحانه 
إن الدبر سيذهب إذا : هم قالواعليه مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسلهم، فلم يقدروا على شيء منه، فلما أعجز

جاء الليل، فبعث اهللا مطراً، فجاء سيل فحمله فلم يوجد، وكان قد عاهد اهللا تعاىل أن ال ميس مشركاً وال ميسه 
مشرك، فحماه اهللا تعاىل بالدبر بعد وفاته، فسمي محّي الدبر، وقنت النيب صلى اهللا عليه وسلم شهراً يلعن رعالً 

  "الطويل : " قال حسانوذكوان بين حليان، و
  أحاديث كانت يف خبيب وعاصم... لعمري لقد شانت هذيل بن مدرك 

  وحليان ركّابون شّر اجلرائم... أحاديث حليان صلوا بقبيحها 
  .أخرجه الثالثة



  عاصم ابن أيب جبل

  .عاصم ابن أيب جبل، وامسه قيس بن عمرو بن مالك بن عزيز بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف
صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان شريفاً زمن عمر بن : سبه األمري أبو نصر بن ماكوال، وقالكذا ن

هو عاصم بن عبد اهللا بن قيس، وقيس هو أبو جبل بن مالك بن عمرو : وقال الواقدي: اخلطاب، قال العدوي، قال
  .شهد أحداً: بن عزيز بن مالك، وقال

  . عمراستدركه ابن الدباغ األندلسي على أيب

  عاصم احلبشي

  .عاصم احلبشي، غالم زرعة الشقري" س " 
أصرم الذي مساه النيب صلى اهللا : ذكره املستغفري، وقد أخرجه أبو عبد اهللا بن منده يف: أخرجه أبو موسى، وقال

  .عليه وسلم زرعة، وهو موىل عاصم احلبشي من فوق

  عاصم بن حدرة

  .ابن حدرد: عاصم بن حدرة، وقيل" ب د ع " 
ما كان لرسول اهللا صلى اهللا : دخلنا على عاصم بن حدرة، فقال: روى سعيد بن بشر، عن قتادة، عن احلسن، قال

  .عليه وسلم بواب قط، وال مشي معه بوسادة قط، وال أكل على خوان قط
  .أخرجه الثالثة

  .حباء مهملة مفتوحة، ودال مهملة ساكنة، مث راء، وهاء، قاله ابن ماكوال: َحْدَرة

  .عاصم بن حصني

  .عاصم بن حصني بن مشمت احلماين" ب " 
  .روى عنه ابنه شعيب بن عاصم. إنه وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أبيه : قيل

  .أخرجه أبو عمر

  عاصم بن احلكم

ر بن أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا إمساعيل بن الفضل بن أمحد السراج، أخربنا أبو طاه. عاصم بن احلكم" س " 
عبد الرحيم، أخربنا أبو بكر بن املقري، أخربنا أبو يعلى املوصلي يف مسنده، حدثنا عمرو بن الضحاك بن خملد، 

أنه شهد النيب صلى اهللا : أن جدي حدثه: حدثنا أيب، حدثنا طالب بن مسلم بن عاصم بن احلكم، حدثين بعض أهلي
م ودماءكم حرام كحرمة هذا البلد، يف هذا اليوم، أال فال أال إن أموالك: " عليه وسلم يف حجته يف خطبته، فقال

أعرفنكم بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض، أال فليبلغ الشاهد الغائب، فإين ال أدري هل ألقاكم ها هنا 
  " .أبداً بعد اليوم، اللهم اشهد، اللهم بلغت 



 عز وجل نظر إىل أهل اجلمع، فقبل من حمسنهم، أال إن اهللا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وباإلسناد قال
  " .وشفع حمسنهم يف مسيئهم، فتجاوز عنهم مجيعاً 

  .أخربنا أبو موسى
  .عاصم بن سفيان الثقفي، سكن املدينة" ب س ع " ؟عاصم بن سفيان 

على  بعث إليه عمر يستعني به: روى حشرج بن نباتة، عن هشام بن حبيب، عن بشر بن عاصم، عن أبيه، قال
إذا كان يوم القيامة أيت : " إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بعض الصدقة، فأىب أن يعمل، وقال

بالوايل، فوقف على جسر جهنم، فيأمر اهللا اجلسر فينتفض به انتفاضة، فإن كان هللا مطيعاً أخذ بيده، وأعطاه كفلني 
  " .يف جهنم مقدار سبعني خريفاً  من رمحته، وإن كان عاصياً حرق به اجلسر، فهوى
  .عن أبيه: كذا رواه حشرج بن نباتة، ورواه غريه ومل يقل

وأخرجه أبو موسى . عاصم أبو بشر: وترجم عليه ابن منده، فقال. ال يصح حديثه: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر
  .عاصم أبو بشر: استدركه أبو زكرياء على جده، وقد أخرجه جده فقال: فقال
  .ق مع أيب موسى، ما كان أليب زكرياء أن يستدركه على جده، واهللا أعلمواحل

  ؟عاصم بن عدي

عاصم بن عدي بن اجلد بن العجالن بن حارثة بن ضبيعة بن حرام بن جعل بن عمرو بن ودم بن ذبيان " ب د ع " 
وس من األنصار، يكىن بن مهيم بن ذهل بن بلي، البلوي، حليف بين عبيد بن زيد، من بين عمرو بن عوف، من األ

  .أبو عمر، وأب عمرو، وهو أخو معن بن عدي، وكان سيد بين العجالن: أبا عبد اهللا، وقيل
مل يشهد بدراً بنفسه، ألن : شهد بدراً وأحداً واخلندق، واملشاهد كلها، مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقيل

خلفه على العالية من املدينة، قال حممد بن إسحاق، وابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رده من الروحاء، واست
  .شهاب، وضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمه وأجره

وهو الذي سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعومير العجالين، فنزلت قصة اللّعان، وهو والد أيب البداح بن 
  .عاصم

أخربنا عمرو بن علي، : لفقيه بإسناده إىل أيب عبد الرمحن النسائي، قالوأخربنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي ا
أن : ، عن أيب البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه" عن أبيه " حدثنا حيىي، حدثنا مالك، حدثنا عبد اهللا بن أيب بكر 

ين بعده، جيمعوهنما يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رّخص للرعاء يف البيتوتة، يرمون يوم النحر واليومني اللذ
  .أحدمها

  .عاش مائة سنة وعشرين سنة: وتويف سنة مخس وأربعني، وقد عاش مائة سنة ومخس عشرة سنة، وقيل
  .أخرجه الثالثة

  .بفتح الواو، والدال املهملة: وْدم
ه موسى عاصم بن العكري، املزين األنصاري، حليف لنيب عوف اخلزرج من األنصار، ذكر" ب " ؟عاصم بن العكري 

  .بن عقبة فيمن شهد بدراً وأحداً، قال الطربي
  .فيه نظر: أخرجه أبو عمر، وقال

  .بضم العني وفتح الكاف، وتسكني الياء وحتتها نقطتان، مث راء: الُعكْير
  ؟



  عاصم بن عمر

اصية مجيلة بنت ثابت بن أيب األقلح، كان امسها ع: عاصم بن عمر بن اخلطاب، العدوي القرشي، أمه" ب د ع " 
  .هي بنت عاصم بن ثابت، ال أخته: فسماها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجيلة، وقيل

ولد عاصم قبل وفارة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسنتني، وخاصمت فيه أمه أباه إىل أيب بكر الصديق وهو ابن 
ن جارية األنصاري، فهي أم عبد الرمحن ابن مثاين سنني، وملا طلّق عمر أّم عاصم تزوجها يزيد ب: أربع سنني، وقيل

  .بن يزيد أيضاً، فهو أخو عاصم ألمه
  .إنه كان ذراعه ذراعاً وحنواً من شرب، وكان خرياً فاضالً يكىن أبا عمر: وكان عاصم طويالً جسيماً، يقال

  "الطويل : " مات سنة سبعني قبل وفاة أخيه عبد اهللا، ورثاه أخوه عبد اهللا فقال
  فعشنا مجيعاً أو ذهنب بنا معاً... كّن خلّفن عاصماً  وليت املنايا

ما من أحد إال وهو يتكلم ببعض ما ال يريد، إال عاصم بن عمر بن : وكان عاصم شاعراً أحسن الشعر، وقيل
  .اخلطاب

  .وهو جّد عمر بن عبد العزيز ألمه، أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنهم
  .أخرجه الثالثة

  بن عمرو عاصم

عاصم بن عمرو بن خالد بن حرام بن أسعد بن وديعة بن مالك بن قيس بن عامر بن ليث بن بكر بن " ب د ع " 
  .عبد مناة بن كنانة، الكناين الليثي

دخلت مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى عنه ابنه نصر أنه قال
كان : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مم ذاك؟ قالوا: قلت. من غضب اهللا وغضب رسوله نعوذ باهللا: يقولون

لعن اهللا القائد واملقود، ويلٌ : " خيطب آنفاً، فقام رجل فأخذ بيد ابنه مث خرجا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .هلذه األمة من فالٍن ذي األستاه 

  .أخرجه الثالثة

  عاصم بن قيس

  .عاصم بن قيس بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف األنصاري" ب د ع  "
  .شهد بدراً قاله حممد بن إسحاق وموسى بن عقبة، وشهد أحداً

  .أخرجه الثالثة

  عاقل بن البكري

بن عبد مناة بن كنانة،  عاقل بن البكري بن عبد ياليل بن ناشب بن غرية بن سعد بن ليث بن بكر" ب د ع " 
  .الكناين اليثي، حليف بين عدي بن كعب



عامر، وخالد، وإياس، بنو البكري، وقتل عاقل ببدر، شهد قتله مالك بن زهري اجلشمي وهو : شهد بدراً هو وإخوته
  .ابن أربع وثالثني سنة

، بالقاف، وكان أول من أسلم وبايع كان امسه غافالً، بالفاء، فلما أسلم مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاقالً
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دار األرقم

  .أخرجه الثالثة

  عامر بن األسود

ذكره سعيد القرشي، وروى عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن . عامر بن األسود الطائي" س " 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاٌب من : " مر بن األسودجده عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب لعا

حممد رسول اهللا لعامر بن األسود املسلم، إنه له ولقومه من طيئ ما أسلموا عليه من بالدهم ومياههم، ما أقاموا 
  .وكتب املغرية" . الصالة وآتوا الزكاة وفارقوا املشركني 

  .أخرجه أبو موسى

  عامر بن األضبط

متعوذاً : هو الذي قتلته سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يظنونه. بن األضبط األشجعيعامر " ب س " 
  .بالشهادة، قاله أبو عمر

بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : وقيل يف سبب قتله ما روى القعقاع بن عبد اهللا، عن أيب عبد اهللا قال
ففزعنا منه، فحمل عليه حملّم بن جثامة فقتله وسلبه بعرياً : الم، قالسرية فمّر بنا عامر بن األضبط، فحيا بتحية اإلس

يأيها : " ووطباً من لنب، وشيئاً من متاع، فلما دفعنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربناه، فأنزل اهللا تعاىل
عن القعقاع بن عبد اللن بن ورواه حممد بن إسحاق "  ٩٤النساء " " الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبّينوا 

  .أيب حدرد، عن أبيه
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى 

  .واهللا تعاىل أعلم. مرداس بن هنيك: إن املقتول يف تلك السرية: وقيل

  عامر بن األكوع

روى عنه ابن أخيه سلمة بن عمرو بن األكوع، ويذكر يف عامر بن سنان بن . عامر بن األكوع" ب د ع " 
  .ء اهللا تعاىلاألكوع، إن شا

  .أخرجه هاهنا الثالثة

  عامر بن أمية

عامر بن أمية بن زيد بن احلسحاس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار األنصاري " ب د ع " 
  .اخلزرجي، من بين عدي بن النجار، وهو والد هشام بن عامر



، قال أبو عمر، وملا دخل ابنه هشام على عائشة، وشهد بدراً، قاله بان إسحاق وابن شهاب، وقتل يوم أحد شهيداً
  .وال عقب له" . نعم املرء كان عامراً : " قالت

حدثنا شيبان بن : أخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن الطربي الفقيه بإسناده إىل أيب يعلى أمحد بن علي، قال
يا : جاءت األنصار يوم أحد فقالوا: ن عامر، قالفروخ، حدثنا سليمان بن املغرية، حدثنا محيد بن هالل، عن هشام ب

، " احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلني والثالثة يف القرب الواحد : " رسوال اهللا، بنا قرٌح وجهد، فكيف تأمرنا؟ قال
  .فقّدم أيب بني يدي اثنني من األنصار: قال" . قدموا أكثرهم قرآناً : " من نقّدم؟ قال: فقالوا
  .ن األنصارواحد م: أو قال

  .أخرجه الثالثة
إن ابنه هشام دخل على عائشة، وإمنا الذي دخل عليها سعد بن هشام بن عامر، حني : كذا قال أبو عمر: قلت

  .سأهلا عن الوتر
  .حباءين وسينني مهمالت: احلسحاس

  عامر بن أيب أمية

ملخزومي، أخو أم سلمة، زوج النيب عامر بن أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي ا" ب د ع " 
  .صلى اهللا عليه وسلم، أسلم عام الفتح، روى عن أم سلمة

أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا الدقاق بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا عفان، حدثنا مهام، عن 
كان ُيصبح " النيب صلى اهللا عليه وسلم أن : قتادة، عن سعيد بن املسيب، عن عامر بن أيب أمية، عن أخته أم سلمة

  " .جنباً، فيصوم وال يفطر 
  .أخرجه الثالثة

  عامر بن البكري

  .تقدم عند أخيه عاقل. عامر بن البكري الليثي" ب د ع " 
  .شهد بدراً، قاله ابن شهاب، شهدها هو وإخوته

  .ال أعلم له رواية: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  امر بن بلحارث

ابن ثعلبة بن زيد بن قيس بن أمّية بن سهل بن عامر، أبو الدرداء، أورده : عامر بن بلحارث، وقيل" س " 
: اسم أيب الدرداء: نسبه حيىي بن يونس هكذا، وخالفه غريه، وقال بعض ولد أيب الدرداء: املستغفري هكذا، وقال

  .عامر
  .أخرجه أبو موسى

: وإمنا هو من بين احلارث بن اخلزرج األكرب، ويقال لولدهابن بلحارث، وهو وهم، : هكذا نسبه فقال: قلت
بلهجيم، وبلعنرب وغريهم، يعين بين احلارث وبين اهلجيم وبين العنرب، بينه وبني احلارث عدة : بلحارث، كما يقال



  .آباٍء، ويذكر يف عومير أمت من هذا
  .أخرجه أبو موسى

  عامر بن ثابت

ىب بن عوف بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف من األنصار، مث من عامر بن ثابت، حليف لبين جحج" ب س " 
  .األوس

  .شهد أحداً وقتل يوم اليمامة، قاله ابن إسحاق
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى خمتصراً

  عامر بن ثابت بن سلمة

  .عامر بن ثابت بن سلمة بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف" ب " 
  .اًقتل يوم اليمامة شهيد
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عامر بن ثابت بن قيس

عامر بن ثابت بن قيس، وقيس هو أبو األقلح، األنصاري األوسي، تقدم نسبه عند ذكر أخيه عاصم، كان " ب " 
إمنا قتله أخوه عاصم بن ثابت، : وقيل: سيداً يف قومه، وهو الذي ضرب عنق عقبة بن أيب معيط يوم بدر، يف قول

  .هللا صلى اهللا عليه وسلم بذلكأمره رسول ا
  .أخرجه أبو عمر

  عامر بن احلارث

  .له صحبة، شهد فتح مصر، وال تعرف له رواية. عامر بن احلارث بن ثوبان" د " 
  .أخرجه ابن منده

  عامر بن احلارث الفهري

  .من بين احلارث بن فهر بن مالك. عامر بن احلارث الفهري" د ع " 
ية، قال حممد بن إسحاق من رواية يونس بن بكري عنه، يف تسمية من شهد بدراً، من شهد بدراً، وال تعرف له روا

  .عامر بن احلارث: بين احلارث بن فهر
ذكره بعض : عامر بن احلارث الفهري، وذكر قول ابن منده، مث قال: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

هو عامر بن عبد اهللا بن اجلراح، أبو : ن سعد، عن ابن إسحاقوقال إبراهيم ب. املتأخرين عن يونس عن ابن إسحاق
  .هو عمرو بن عامر بن احلارث، من بين ضبة بن فهر: عبيدة، وقال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب



هذا قول أيب نعيم، وفيه نظر، فإن ابن إسحاق ذكره كما قال ابن منده، أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد : قلت
أبو عبيدة : ومن بين احلارث بن فهر: يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً، قال بإسناده إىل

وهو عامر بن عبد اهللا بن اجلراح، وعامر بن احلارث، وكذلك ايضاً رواه سلمة عن ابن إسحاق، مثل يونس سواًء، 
ومن : سحاق، يف تسمية من شهد بدراً، قالوإمنا عبد امللك بن هشام روى عن زياد بن عبد اهللا البكائي، عن ابن إ

أبو عبيدة بن اجلراح، وهو عامر بن عبد اهللا بن اجلراح بن هالل بن أهيب بن ضّبة بن : بين احلارث بن فهر
وذكر غريمها، ومل يذكر عامر بن احلارث، . احلارث، وعمرو بن احلارث بن زهري بن أيب شّداد بن ربيعة بن هالل

ومل يزل أصحاب ابن إسحاق وغريه خيتلفون، فكان هذا مما اختلفوا فيه، . بن احلارث عمرو: إمنا ذكر عوضه
وباجلملة فإن ابن منده نقل عن ابن بكري، عن ابن إسحاق الصحيح، فال يلزمه أن يكون إبراهيم بن سعد مل يذكره، 

  .فال حجة على ابن منده، وقد وافق يونس مسلة، واهللا أعلم

  عامر بن احلارث األشعري

عامر بن احلارث بن هانئ بن كلثوم األشعري، يكىن أبا مالك، قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف " د ع " 
  .السفينة

إبراهيم بن مقسم موىل هذيل، ومن أهل الشام عبد الرمحن بن غنم، : وهو ممن ورد إىل مصر، روى عنه من أهلها
  .وأبو سالم احلبشي، قاله يونس بن عبد األعلى

: عبيد، وقيل: عمرو، وقيل: قد اختلف يف اسم أيب مالك، فقيل: ه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيمأخرج
  .وقد ذكر كل اسم يف موضعه. احلارث

  عامر بن حذيفة

عامر بن حذيفة بن غامن بن عامر بن عبد اهللا بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي " ب د ع " 
عبيدة، وهو بكنيته أشهر، ونذكره يف عبيدة، ويف : عامر، وقيل: م، اختلف يف امسه، فقيلالعدوي، يكىن أبا جهن
  .الكىن إن شاء اهللا تعاىل

  .وهو صاحب اخلميصة اليت أرسلها إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة
  عامر الّرام

  " ب د ع " 

  عامر الرام

من حمارب بن خصفة بن قيس عيالن، وهم ولد مالك بن طريف بن  اخلضري، واخلضر قبيلة من قيس عيالن، مث
  .اخلضر، ألنه كان آدم، وكان عامر أرمى العرب: قيل ملالك وأوالده. خلف بن حمارب

أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بإسناده إىل أيب داود، حدثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي، حدثنا حممد بن سلمة، 
إنا لبالدنا إذ رفعت لنا رايات : ، عن أيب منظور، عن عمه عامر الرام، أخي اخلضر، قالعن حممد بن إسحاق



فأقبلت، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالساً . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: وألوية، فقلت
  .حتت شجرة، وحوله أصحابه

  .نه لعبادهوذكر احلديث يف ثواب األسقام ورمحة اهللا سبحا
  .أخرجه الثالثة

  عامر بن ربيعة

عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد اهللا بن احلارث بن رفيدة بن عنز " ب د ع " 
ربيعة بن مالك بن عامر : بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وقيل

عامر بن ربيعة بن عامر بن مالك بن ربيعة بن حجري بن سالمان بن : مان بن هنب بن أفصى، وقيلبن حجري بن سال
  .مالك بن ربيعة بن رفيدة بن عنز بن وائل

هذا االختالف كله ممن نسبه إىل عنز بن وائل، وعنز، بسكون النون، هو أخو بكر وتغلب ابين وائل، ومنهم من 
  .، وهو حليف اخلطاب بن نفيل العدوي، والد عمر بن اخلطابينسبه إىل مذحج، كنيته أبو عبد اهللا

أسلم قدمياً مبكة وهاجر إىل احلبشة، هو وامرأته، وعاد إىل مكة، مث هاجر إىل املدينة أيضاً، ومعه امرأته ليلى بنت أيب 
  .وقيل إن أبا سلمة بن عبد األسد أول من هاجر. إن ليلى أول من هاجر إىل املدينة: حثمة، وقيل

  .وشهد عامر بدراً وسائر املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا أبو منصور مسلم بن علي بن حممد، حدثنا أبو الربكات حممد بن حممد بن مخيس ، حدثنا أبو النصر أمحد بن 

ن اخلليل املرجي، أخربنا أمحد بن علي بن املثىن، حدثنا حيىي، عبد الباقي بن طوق، أخربنا أبو القاسم نصر بن أمحد ب
: " أخربنا عاصم بن عبيد اهللا، عن رجل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له: هو ابن معني، حدثنا حجاج، قال

وها سيكون أمراء بعدي، يصلون الصالة لوقتها، ويؤخروهنا عن وقتها، فصلوها معهم، فإن صلّوها لوقتها وصليتم
وعليهم، ومن فارق اجلماعة مات ميتة " وهلم، وإن أّخروها عن وقتها فصليتموها معهم، فلكم " معهم فلكم 

من أخربك هذا اخلرب؟ : قلت لعاصم" . جاهلية، ومن نكث العهد ومات ناكثاً للعهد جاء يوم القيامة وال حجة له 
  .عبد اهللا بن عامر بن ربيعة، عن أبيه عامر: قال

إذا رأى أحدكم اجلنازة فإن مل يكن : " أنه قال: ع عن ابن عمر، عن عامر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلموروى ناف
  " .ماشياً معها، فليقم حىت ختلفه أو توضع 

  .وتويف سنة اثنتني وثالثني حني نشم الناس يف أمر عثمان
أنه قام من الليل يصلي، حني نّشم الناس " : روى مالك، عن حيىي بن سعيد، عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة، عن ابيه

قم فاسأل اهللا أن يعيذك من الفتنة اليت أعاذ منها صاحل : يف أمر عثمان والطعن عليه، مث نام فأيت يف املنام فقيل له
  .عباده، فقام فصلى، مث دعا مث اشتكى، فما خرج بعد إال جبنازته

  .متويف بعد قتل عثمان، رضي اهللا عنهما، بأيا: وقيل
والصحيح سكوهنا، وعنز قليل، وإمنا عنزة بالتحريك آخره هاء . قال علي بن املديين، هو من عنز، بفتح النون

  .كثري، وهم من ولد عنزة بن أسد بن ربيعة، أيضاً

  عامر بن أيب ربيعة



  .عامر بن أيب ربيعة، أورده أبو بكر بن أيب علي يف الصحابة" س " 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : الرمحن بن باسط، عن عامر بن أيب ربيعة، قال روى يزيد بن أيب زياد، عن عبد

  " .تركوها، هلكوا : ال يزال الناس خبري ما عظّموا هذه احلرمة، فإذا ضيعوها، أو قال: " وسلم يقول
  .أخرجه أبو موسى

  عامر بن ساعدة

د سهل بن أيب حثمة الذي كان بعثه رسول اهللا عامر بن ساعدة بن عامر األنصاري احلارثي، أبو حثمة وال" ب س " 
تويف زمن معاوية، وكان دليل رسول اهللا صلى اهللا : صلى اهللا عليه وسلم خارصاً إىل خيرب، ذكره املستغفري، وقال

امسه عبد : عليه وسلم يوم أحد، ومساه الواقدي عامراً، وكذلك مساه احلسن بن حممد، وهو من بعض أهليه، وقيل
  .له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمه من خيرب وسهم فرسه اهللا، وضرب

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى، ويذكر يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل

  عامر بن سعد بن احلارث

عامر بن سعد بن احلارث بن عبار بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى، استشهد هو وأخوه عمرو يوم 
  .عن الزهريمؤتة، قاله ابن هشام 

  .ذكره ابن الدباذغ فيما استدركه على أيب عمر
: شامي، قال أبو عمر يف أيب سعد اخلري األمناري. عامر بن سعد أبو سعد األمناري" ب " عامر بن سعد األمناري 
  .عمرو بن سعد، ويذكر هناك، إن شاء اهللا تعاىل: امسه عامر بن سعد، وقيل

  عامر بن سعد بن ثقف

  .ن عمرو بن ثقف، شهد بدراً وما بعدها فيما قاله العدوي وابن القداحعامر بن سعد ب
  .ذكره ابن الدباغ األندلسي على أيب عمر

  عامر بن سلمة

من األنصار، ومل يذكر : حليف األنصار، قاله أبو عمر، وقال ابن منده. عامر بن سلمة بن عامر البلوي" ب د ع " 
إنه شهد بدراً، وقال موسى بن عقبة وحممد بن : ليف هلم، وقالوا كلهمأنه حليف األنصار، وذكر أبو نعيم أنه ح

  .عامر بن سلمة بن عامر، حليف هلم: إسحاق يف تسمية من شهد بدراً، من األنصار
: أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً، قال

من أهل : فقوله. وعامر بن سلمة بن عامر، حليف هلم، من أهل اليمن. . . دي بن مالك ومن بين جزي بن ع
  .إنه من بلي، ألن بلّيا من قضاعة، وقضاعة من اليمن يف قول األكثر، واهللا أعلم: اليمن، ال يناقض قوهلم

  .وقيل يف امسه عمرو: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر



  عامر بن سليم

تويف بنيسابور ودفن . صاحب راية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض املغازي. األسلميعامر بن سليم " س " 
  .هبا يف مقربة ملقاباذ، قاله احلاكم أبو عبد اهللا يف تاريخ نيسابور

  .أخرجه أبو موسى

  عامر بن سنان

ان بن أسلم األسلمي، عامر بن سنان، وهو األكوع بن عبد اهللا بن قشري بن خزمية بن مالك بن سالم" ب د ع " 
  .سلمة بن األكوع وإمنا هو ابن عمرو بن األكوع: عم سلمة بن عمر بن األكوع، ويقال

  .وكان عامر شاعراً، وسار مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب، فقتل هبا
د بن إبراهيم بن حدثين حمم: أخربنا أبو جعفر بن السمني، قال بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، قال

أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف مسريه إىل خيرب : أن أباه حدثه: احلارث التيمي، عن أيب اهليثم
، فنزل يرجتز برسول اهللا " انزل يا ابن األكوع، فخذلنا من هناتك : " لعامر بن األكوع، وكان اسم األكوع سناناً

  " .رجز ال: " صلى اهللا عليه وسلم، ويقول
  وال تصّدقنا وال صلينا... واهللا لوال أنت ما اهتدينا 

  وثبت األقدام إن القينا... فأنزلن سكينة علينا 
  وإن أرادوا فتنةً أبينا... إنا إذا قوٌم بغوا علينا 

لو . وجبت واهللا: ، فقال عمر بن اخلطاب" رمحك ربك : " كذا قال يونس، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
" فكلمه كلماً شديداً، . فقتل يوم خيرب شهيداً، وكان قتله، فيما بلغين، أن سيفه رجع عليه وهو يقاتل! مّتعتنا به

  .، فمات منه" وهو يقاتل 
أخربنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي الفقيه الشافعي بإسناده إىل أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب، أخربنا عمرو 

ن وهب، أخربنا يونس، عن ابن شهاب، أخربين عبد الرمحن وعبد اهللا ابنا كعب بن مالك أن بن سّؤاد، أخربنا اب
ملا كان يوم خيرب قاتل أخي قتاالً شديداً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فارتد سيفه : سلمة بن األكوع قال

: قال سلمة. رجل مات بسالحه عليه، فقتله، فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك، وشكوا فيه،
فأذن يل رسول اهللا . يا رسول اهللا أتأذن يل أن أرجز بك: فقفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب، فقلت

  "الرجز : " صلى اهللا عليه وسلم، فقلت
  وال تصّدقنا وال صلينا... واهللا لوال اهللا ما اهتدينا 

  "الرجز : " فقلت" . قت صد: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  و ثبت األقدام إن القينا... فأنزلن سكينةً علينا 

  واملشركون قد بغوا علينا
يرمحه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أخي: قلت" من قال هذا؟ : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .رجلٌ مات بسالحه: ه، يقولونيا رسول اهللا، إنّ ناساً ليهابون الصالة علي: فقلت" . اهللا 
  " .مات جاهداً جماهداً : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



مثل ذلك، غري أنه قال، حني قلت أن ناساً " عن أبيه " مث سألت ابناً لسلمة بن األكوع، فحدثين : قال ابن شهاب
مات جاهداً جماهداً، فله أجره مرتني، وأشار كذبوا، : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ليهابون الصالة عليه

  " .بأصبعيه 
  .أخرجه مسلم، عن أيب الطاهر، عن ابن وهب

  .والصحيح أن عامراً أعم سلمة وليس بأخ له، واهللا أعلم
  .أخرجه الثالثة

، يكىن ومها بطنان من مهدان. الناعطي: البكيلي، ويقال: ويقال. عامر بن شهر اهلمداين" ب د ع " ؟عامر بن شهر 
  .أبو الكنود: أبا شهر، ويقال

أول من اعترض على األسود العنسي : وسكن الكوفة، روى عنه الشعيب، روى عكرمة، عن ابن عباس، قال
  .عامر بن شهر اهلمداين يف ناحيته، وفريوز وداذويه يف ناحيتهما: وكابره

أخربنا املنصور بن أيب احلسن الديين : وكان عامر بن شهر أحد عمال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اليمن
الطربي بإسناده إىل أيب يعلى، حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري، حدثنا أبو أسامة، عن جمالد، عن الشعيب، عن عامر 

قد منعهم اهللا به حىت جاء أهل  -من احلبش  -احلقل : كانت مهدان قد حتصنت يف جبل يقال له: بن شهر، قال
حماربني، حىت هّم القوم احلرب، وطال عليهم األمر، وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  فارس، فلم يزالوا
يا عامر بن شهر، إنك قد كنت ندمياً للملوك مذ كنت، فهل أنت آت هذا الرجل ومرتاٌد لنا؟ فإن : فقالت يل مهدان

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، نعم، وقدمت على رسو: قلت. رضيت لنا شيئاً فعلناه، وإن كرهت شيئاً كرهناه
أوصيكم بتقوى اهللا، أن تسمعوا من قول قريش : يا رسول اهللا، أوصنا، فقال: وجلست عنده، فجاء رهط، فقالوا

مث بدا يل أن أرجع إىل قومي حىت أمر . من مسألته ورضيت أمره -واهللا  -وتدعوا فعلهم، فاجتزأت بذلك 
لم صديقاً، فمررت به، فبينا أنا عنده جالس إذ مر ابن له صغري، فاستقرأه بالنجاشي، وكان للنيب صلى اهللا عليه وس

: مم ضحكت؟ فواهللا هلكذا أنزلت على لسان عيسى بن مرمي: لوحاً معه، فقرأه الغالم، فضحكت، فقال النجاشي
مسعت هذا من  فرجعت، وقد: فما قرأ هذا الغالم؟ قال: قلت. إن اللعنة تنزل إىل األرض إذا كان أمراؤها صبياناً
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهذا من النجاشي

وأسلم قومي ونزلوا إىل السهل، وكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا الكتاب إىل عمري ذي مران، وبعث 
 انطلق إىل: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مالك بن مرارة الرهاوي إىل اليمن مجيعاً، وأسلم عك ذو خيوان، فقيل

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فخذ منه األمان على قومك ومالك، وقد ذكرناه يف ذي خيوان
  .أخرجه الثالثة

  .؟عامر بن صربة عامر بن صربة بن عبد اهللا املنتفق، والد أيب رزين لقيط ابن عامر العقيلي
حممد بن عبد األعلى، حدثنا خالد،  حدثنا: أخربنا أبو القاسم بن يعيش بن صدقة بإسناده إىل أمحد بن شعيب، قال

يا نيب اهللا، إن . حيدث عن أيب رزين أنه قال -مسعت عمرو بن أوس : مسعت النعمان بن سامل قال: حدثنا شعبة، قال
  .حّج عن أبيك واعتمر: ايب شيخ كبري ال يستطيع احلج وال العمرة وال الظّعن؟ قال

  .؟عامر بن الطفيل بن احلارث
كان وافد قومه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : قال حممد بن إسحاق: قال وثيمة. ن احلارثعامر بن الطفيل ب

  .وذكر مقامه يف األزد يف الردة يوصيهم باإلسالم، وذكره الترمذي يف الصحابة أيضاً



  .استدركه ابن الدباغ على ابن عبد الرب
بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، عامر بن الطفيل بن مالك " س " ؟عامر بن الطفيل العامري 

  .العامري اجلعفري، كان سيد بين عامر يف اجلاهلية
اختلف يف إسالمه، فأورده أبو العباس املستغفري يف الصحابة، وروى بإسناده، عن ايب : أخرجه أبو موسى وقال

يا عامر، أفش السالم وأطعم : " ن، قاليا رسول اهللا، زودين كلمات أعيش هب: أنه قال: أمامة، عن عامر بن الطفيل
" الطعام واستحي من اهللا كما تستحي رجالً من أهلك ذا هيئة، وإذا اسأت فأحسن، فإن احلسنات يذهنب السيئات 

.  
وروى املستغفري وغريه ليس حبجة يف إسالم عامر، فإن عامراً مل خيتلف أهل النقال من املتقدمني أنه مات كافراً، 

ملا عاد من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كافراً، هو وأربد بن قيس، أخو لبيد ألمه، وقد  - وهو الذي قال
فأنزل اهللا تعاىل على أربد صاعقة، " اللهم اكفنيهما مبا شئت : " دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليهما، وقال

  .سلولية عدة كعدة البعري وموت يف بيت: وأخذت عامراً الغدة، فكان يقول
  .ومل خيتلفوا يف ذلك، فتركه كان أوىل من ذكره

  ؟؟

  عامر بن أيب عامر

أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أبيه، وروى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه . عامر بن أيب عامر األشعري" س " 
بد امللك بن مروان، مث وفد على معاوية فكان يدخل عليه بغري إذن، وأدرك ع" ال إذن على عامر : " وسلم قال

  .وتويف باألزدن يف ملكه، قاله ابن شاهني عن ابن سعٍد
  .أخرجه أبو موسى

  عامر بن عبد اهللا بن اجلراح

عامر بن عبد اهللا بن اجلراح بن هالل بن اهيب بن ضبة بن احلراث بن فهر بن مالك بن النضر بن " ب د ع " 
  .أبو عبيدة بن اجلراح: إىل جده، فيقالكنانة بن خزمية، أبو عبيدة، اشتهر بكنيته ونسبه 

وهو أحد العشرة املشهود هلم باجلنة، وشهد بدراً وأحداً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو 
  .من السابقني إىل اإلسالم، وهاجر إىل احلبشة وإىل املدينة أيضاً، وكان يدعى القوي األمني

حللقتني اللتني دخلتا يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املغفر يوم أحد، وكان أهتم، وسبب ذلك أنه نزع ا
  .فانتزعت ثنيتاه فحسنتا فاه، فما رئي أهتم قط، أحسن منه

عمر بن اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلراح : قد رضيت لكم أحد هذين الرجلني: " وقال أبو بكر الصديق يوم السقيفة
. "  

ين إىل الشام، والذي فتحوا دمشق، وملا ويل عمر بن اخلطاب اخلالفة عزل خالد بن الوليد وكان أحد األمراء املسري
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ولّي عليكم أمني هذه األمة وقال أبو عبيدة: واستعمل أبا عبيدة، فقال خالد

  " .إن خالداً لسيٌف من سيوف اهللا : " يقول
م الوقعة، جعل أبوه يتصدى له، وجعل أبو عبيدة حييد عنه، فلما أكثر أبوه قصده قتله أبو وملا كان أبو عبيدة ببدر يو



ال جتد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يواّدون من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو : " عبيدة، فأنزل اهللا تعاىل
تويف أبو أيب عبيدة قبل اإلسالم، وقد رد بعض : لوكان الواقدي ينكر هذا، ويقو. اآلية"  ٢٢اجملادلة " " أبناءهم 

  .أهل العلم قول الواقدي
حدثنا عبد اهللا بن شقيق، : أخربنا إمساعيل بن علي بن عبيد اهللا وغريه، قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي، قال

إنه مل يكن : " وسلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه: عن عبد اهللا بن سراقة، عن أيب عبيدة بن اجلراح، قال
: " فوصفه لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال" . نيب بعد نوح إال وقد أنذر قومه الدجال، وإين أنذركموه 

 -يعين اليوم  -مثلها : " يا رسول اهللا، فكيف قلوبنا يومئذ؟ قال: قالوا" . لعله يدركه بعض من رآين ومسع كالمي 
  " .أو خٌري 
و الفضل املخزومي الطربي بإسناده إىل أيب يعلى أمحد بن علي، حدثنا أبو بكر بن ايب شيبة وأبو خيثمة، أخربنا أب

لكل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال أنس: حدثنا إمساعيل بن علية، عن خالد، عن أيب قالبة، قال: قاال
  " . أمة أمني، وإن أميننا، أتيها األمة، أبو عبيدة بن اجلراح

أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد اخلطيب، أخربنا أبو بكر أمحد بن علي بن بدران احللواين، أخربنا القاضي أبو 
الطيب الطربي، أخربنا القاضي أبو الطيب الطربي، أخربنا أبو أمحد الغطريفي، أخربنا أبو خليفة اجلمحي، أخربنا 

لكل أمة أمني وأمني هذه : " أنه قال: ء، عن أيب قالبة، عن أنسسليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن خالد احلذّا
  " .األمة أبو عبيدة بن اجلراح 

  .وملا هاجر أبو عبيدة بن اجلراح إىل املدينة آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني أيب طلحة األنصاري
أيب، أخربنا أبو غالب بن املثىن، حدثنا أبو حممد وأخربنا أبو حممد بن أيب القاسم بن عساكر الدمشقي، إجازة، أخربنا 

حدثنا حيىي بن حممد بن ساعدن حدثنا احلسني بن : اجلواهري، أخربنا أبو عمر بن حّيويه وأبو بكر بن إمساعيل، قاال
قدم عمر بن اخلطاب الشام : احلس، أخربنا عبد اهللا بن املبارك، حدثنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال

. يأتيك اآلن: قالوا. أبو عبيدة: من؟ قال: أي أخي؟ قالوا: لقاه أمراء األجناد وعظماء أهل األرض، فقال عمرفت
فسار معه حىت أتى منزله، فنزل . انصرفوا عنا: فجاء على ناقة خمطومة حببل، فسلم عليه وسأله، مث قال للناس: قال

يا أمري : قال أبو عبيدة. لو اختذت متاعاً؟ أو قال شيئاً: ال عمر، فق" ورحله " عليه، فلم ير يف بيته إال سيفه وترسه 
  .املؤمنني، إن هذا سيبلغنا املقيل

لوددت أين كبش يذحبين أهلي فيأكلون حلمي، : قال أبو عبيدة بن اجلراح: وحدثنا معمر، عن قتادة، قال: قال
  " .وحيسون مرقي 

  " .تسفيين الريح يف يوم عاصف حثيث  لوددت أين كنت رماداً: " وقال عمران بن حصني: قال
وروى عنه العرباض بن سارية، وجابر بن عبد اهللا، وأبو أمامة الباهلي، وأبو ثعلبة اخلشين ومسرة بن جندب، 

  .وغريهم

اللهم، نصيبك يف آل أيب : " ملا نزل طاعون عمواس كان أبو عبيدة معاىف منه وأهله، فقال: وقال عروة بن الزبري
إين ألرجو : إهنا ليست بشيء، فقال: فخرجت بأيب عبيدة يف خنصره بثرة، فجعل ينظر إليها، فقيل له :قال. عبيدة

  " .أن يبارك اهللا فيها، فإنه إذا بارك يف القليل كان كثرياً 
. إن أبا عبيدة بن اجلراح انطلق يريد الصالة ببيت املقدس، فأدركه أجله بفحل، فتويف هبا: وقال عروة بن رومي

  .تويف بعمواس سنة مثان عشرة، وعمره مثان ومخسون سنة: إن قربه ببيسان، وقيل: وقيل



  .وكان خيّضب رأسه وحليته باحلناء والكتم
وبني عمواس والّرملة أربعة فراسخ مما يلي البيت املقدس، وقد انقرض ولد أيب عبيدة، وملا حضره املنوت استخلف 

  .معاذ بن جبل على الناس
  .أخرجه الثالثة

  مر بن عبد اهللا البدريعا

  .عامر بن عبد اهللا البدري" ع س " 
أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو غالب أمحد بن العباس وأبو بكر حممد بن القاسم وأبو حممد نوشروان بن 

قال " ح  "أخربنا أبو بكر بن ريذة، أخربنا أبو القاسم الطرباين، حدثنا معاذ بن املثىن، حدثنا مسّدد : شهرزاد، قالوا
حدثنا خالد بن عبد اهللا، حدثنا عمرو بن : وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، قاال: أبو القاسم

كانت صبيحة بدر يوم : حيىي، عن عمرو بن عامر بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه، عن عامر بن عبد اهللا البدري، قال
  .االثنني لسبع عشرة من رمضان

  .و نعيم وأبو موسىأخرجه أب

  عامر بن عبد اهللا اخلوالين

  .عامر بن عبد اهللا بن جهم، اخلوالين، من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، شهد فتح مصر" د ع " 
  .قاله ابن منده، عن عبد الرمحن بن يونس، وأخرجه معه أبو نعيم خمتصراً

  عامر بن عبد اهللا بن أيب ربيعة

  .أورده ابن شاهني يف الصحابة.  بن أيب ربيععامر بن عبد اهللا" س " 
استسلف : روى بشر بن عمر، عن إمساعيل بن إبراهيم بن عامر بن عبد اهللا بن أيب ربيعة، عن أبيه عن جده، قال

هذا مالك، فبارك : فقال. ادعوا يل ابن أيب ربيعة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني ألفاً، فأتاه مال، فقال
  " . لك يف مالك، إمنا جزاء السلف الوفاء واحلمد اهللا

ابن إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب ربيعة، عن أبيه، عن جده، فعلى هذا يكون : ورواه غري واحد، عن إمساعيل، فقال
  .عبد اهللا، ال مدخل لعامر فيه: الصحايب

  .أخرجه أبو موسى، وهذا أصح، واألول وهم

  عامر بن عبد اهللا

مر به مالك بن عبد اهللا اخلثعمي أمري اجليوش، وعامر يقود بغالً له، وهو . ن عبد اهللا، أبو عبد اهللاعامر ب" س " 
من أغريت : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يا أبا عبد اهللا، أال تركب؟ فقال: ميشي، فقال له مالك

  " .قدماه يف سبيل اهللا فهما حراٌم على النار 



  .واب جابر بن عبد اهللا، ويتصحف عامر من جابركذا روي، والص
  .أخرجه أبو موسى

  عامر بن عبد عمرو

عامر بن عمروبن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن مالك بن عمرو بن عوف بن : عامر بن عبد عمرو، وقيل" ب د ع " 
بن أمية بن عامر مالك بن األوس، أبو حّبة البدري، وهو أخو سعد بن خيثمة ألمه أمهما هند بنت أوس بن عدي 

  .بن خطمة
  .هكذا ذكره بعض املتأخرين: أبو نعيم: شهد بدراً، واستشهد يوم أحد، نسبة هكذا ابن منده وأبو نعيم، وقال

عامر بن عمري أبو حّبة : عامر بن عبد عمرو، ويقال: وأخرجه أبو عمر ترمجتني يف األمساء، ولعله قد نسي، وقال
لبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، غلب عليه أبو حبة البدري لشهوده األنصاري البدري، وهو من بين ثع

  .بدراً، واختلف يف امسه، وهو مذكور يف الكىن
روى عنه أبو بكر بن حزم، وعمار بن أيب عمار، روى ابن شهاب، عن ابن حزم، عن أيب حبة البدري وابن عباس، 

  " .رج يب إىل السماء ظهرت ملستوى أمسع فيه صريف األقالم ملا ُع: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قاال
  .أخرجه الثالثة، وفيه اختالف كثري، يرد يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل

  عامر بن عبد غنم

  .عامر بن عبد غنم بن زهري بن أيب شدّاد بن ربيعة بن هالل، القرشي الفهري" ب " 
هو عامر بن عبد غنم، وأخرجه أبو عمر، : يعهم، وقال هشام الكليبقجدمي اإلسالم، من مهاجرة احلبشة، يف قول مج

  .عامر بن عبد غنم: مساه الكليب: غنم، وقال" عبد " عثمان بن : يف

  عامر بن عبد القيس

ابن عبد اهللا بن عبد قيس بن ناشب بن أسامة بن خدينه بن معاوية بن شيطان : عامر بن عبد القيس، وقيل" س " 
  .أبو عمرو البصري: د بن جون بن العنرب بن عمرو بن متيم التميمي العنربي، أبو عبد اهللا، وقيلبن معاوية بن أسع

أدرك اجلاهلية، وكان أعبد أهل : يعد من الزهاد الثمانية، ذكره أبو موسى يف كتابه يف الصحابة، وهو تابعي، قيل
ألنه ال يأكل اللحم وال ينكح النساء وأنه زمانه، وأشدهم اجتهاداً، وسعي به إىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

يطعن على األئمة، وال يشهد اجلمعة، فأمره أن يسري إىل الشام، فسار، فقدم على معاوية فوافقه وعنده ثريد، فأكل 
: بلغ اخلليفة: قال. ال: يا هذا، أتدري فيم أخرجت؟ قال: معه أكالً غريباً، فعلم أن الرجل مكذوب عليه، فقال

أما اجلمعة فإين أشهدها يف : قال. كل اللحم، وقد رأيتك تأكل، وأنك ال ترى التزويج، وال تشهد اجلمعةأنك ال تأ
: مؤخر املسجد، مث أرجع يف أوائل الناس، وأما اللحم فقد رأيت، ولكن رأيت قصاباً جير الشاة ليذحبها وهو يقول

لحم ذحبت الشاة وأكلتها، وأما التزويج فقد خرجت النفاق النفاق، حىت ذحبها ومل يذكر اسم اهللا، فإذا اشتهيت ال
ال أرجع إىل بلد استحل أهله مين ما استحلوا، فكان يقيم يف : قال. فترجع إىل بلدك: قال. وأنا خيطب علي

حاجيت أن ترد علي حر البصرة فإن ببالكم ال : حاجتك، فقال يوماً: السواحل، فكان يكثر معاوية أن يقول له



  .يشتد علّي الصوم
أريد أن أصحبكم على ثالث : وكان عامر إذا خرج إىل اجلهاد وقف يتوسم الناس، فإذا رأى رفقة توافقه قال

أكون لكم خادماً، ال ينازعين أحد اخلدمة، وأكون مؤذناً، وأنفق عليكم بقدر : ما هي؟ قال: خالل، فإذا قالوا
  .فارقهم نعم، صحبهم، فإذا نازعه أحد من ذلك شيئاً: فإذا قالوا. طاقيت

أحتدث : ويصلي الليل أمجع، وقيل لعامر. هبذا أمرت، وهلذا خلقت: وكان ورده كل يوم ألف ركعة، ويقول لنفسه
  .نعم، أحدث نفسي بالوقوف بني يدي اهللا عز وجل، ومنصر يف من بني يديه: نفسك بشيء يف الصالة؟ قال

، ورضائي بكل قضية فما أبايل مع حيب إياه ما لقد أحببت اهللا تعاىل حباً سّهل علّي كل مصيبة: وقال عامر
  .ألأصبحت عليه، وما أمسيت

  .يا رب غدا الغادون يف حوائجهم، وغدوت إليك أسألك املغفرة: وكان إذا رأى الناس يف حوائجهم يقول
طي، ملثل هذا املصرع فليعمل العاملون، اللهم، إين استغفرك من تقصريي وتفري: وملا نزل به املوت بكى، وقال

  .وما زال يرددها حىت مات. وأتوب إليك من مجيع ذنويب، ال إله إال أنت
  .إن قربه بالبيت املقدس: قيل

  عامر بن عبدة الرقاشي

أن النيب صلى اهللا عليه : روى حديثه األعمش، عن املسيب بن رافع، عن عامر بن عبدة. عامر بن عبدة" د ع " 
حدثنا فالن، : ّرجل، يعرفون وجهه وال يعرفون نسبه، فيحدثهم فيقولونإن الشيطان يأيت يف صورة ال: " وسلم قال

  " .ما امسه؟ ليس يعرفونه 

  عامر بن عبدة

إن النيب صلى اهللا عليه : روى حديثه األعمش، عن املسيب بن رافع، عن عامر بن عبدة. عامر بن عبدة" ب " 
حدثنا فالنٌ، :  يعرفون نسبه، فيحدثهم فيقولونإن الشيطان يأيت يف صورة الرجل، يعرفون وجهه وال: " وسلم قال

  " .ما امسه؟ ليس يعرفونه 
  .أخرجه أبو عمر

عامر بن عبدة أبو إياس البجلي : كذا ذكره أبو عمر، وهو تابعي يروي عن ابن مسعود، قال ابن أيب حامت: قلت
أخرجه مسلم يف صدر كتابه،  هو ثقة، وهذا احلديث: قال ابن معني. مسع ابن مسعود، روى عنه املسيب بن رافع

  .عن ابن مسعود قوله
روى عن ابن مسعود، روى . كويف. بفتح العني والباء، عامر بن عبدة أبو إياس البجلي: وقال ابن مالوال يف عبدة

عبدة، بسكون الباء، وهذا غري الذي قبله، ألن هذا جيلي : عنه املسّيب بن رافع، وأبو إسحاق السبيعي، وقيل
  .شيواألول رقا

  عامر بن العكري



  .شهد بدراً. عامر بن العكري، حليف األنصار" س " 
  .ذكره املستغفري: أخرجه أبو موسى، وقال

  عامر بن عمرو التجييب

عامر بن عمرو بن حذافة بن عبد اهللا بن املهزم بن األغم بن األعجم التجييب، أبو بالل من أصحاب النيب " د ع " 
  .مصر، ال تعرف له رواية صلى اهللا عليه وسلم، شهد فتح

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم كذا خمتصراً
  .بكسر امليم، وسكون اهلاء، وفتح الزاي وختفيفها: املهزم

  عامر بن عمرو املزين

ألن يعلى بن عبيد : أخطأ فيه: عامر بن عمرو املزين، أبو هالل، انفرد حبديثه أبو معاوية الضرير، ويقال" ب ع " 
  .هالل بن عامر عن أبيه، قاله أبو عمر: ل بن عامر، عن رافع بن عمرو، وقال أبو معاويةعن هال: قال فيه

وحدثنا : قال أبو نعيم" ح " حدثنا أبو بكر بن مالك، عن عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه، عن أيب معاوية : وقال أبو نعيم
أبيه، عن هالل بن عامر املزين، عن أبيه،  أبو عمرو بن محدان، عن احلسن بن سفيان، عن إبراهيم بن أيب معاوية، عن

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب الناس مبىن، على بغلة بيضاء، وعليه برد أمحر، ورجل من أهل بدر يعرب : قال
  .وعلي بن أيب طالب يعرب عنه: وقال إبراهيم بن أيب معاوية. عنه

نا أبو العباس بن الطالية، أخربنا أبو القاسم األمناطي، أخربنا أبو بكر مسمار بن عمر بن العويس البغدادي، أخرب
أخربنا أبو طاهر املخلص، حدثنا أبو حممد بن صاعد، حدثنا حممد بن عثمان بن أيب صفوان الثقفي، حدثنا أمية بن 

يب أن رجالً أتى الن: خالد، حدثنا شعبة، عن بسطام بن مسلم، عن عبد اهللا بن خليفة الغربي، عن عامر بن عمرو
لو : " صلى اهللا عليه وسلم فسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .تعلمون ما يف املسألة ما مشى أحدٌ إىل أحٌد يسأله شيئاً 

  عامر بن عمري

  .أهل الكوفة شهد حجة الوداع مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، يعد يف. عامر بن عمري النمريي" د ع " 
إين وجدت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى ثابت البناين، عن أيب يزيد املدين، عن عامر بن عمري، قال

: فقلت" . ريب عز وجل ماجداً، أعطاين سبعني ألفاً يدخلون اجلنة بغري حساب، مع كل واحد من السبعني سبعني 
  .ملهم من األعرابإن أميت ال تبلغ أو ال تكمل هذا، قال أك

وروى موسى بن أكتل بن عمري النمريي، عن عمزه عامر بن عمري وكان شهد حجة الوداع مع رسول اهللا صلى 
  " .الصالة الصالة : آخر ما تكلم به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه: " اهللا عليه وسلم، قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عامر بن عوف



  .ن عوف بن حارثة بن عمرو بن اخلزرج بن ساعدة األنصاري الساعديعامر ب" ع س " 
عامر بن عوف بن : من بين البدن. روى سلمة، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً، من األنصار، من اخلزرج

  .حارثة بن عمرو بن اخلزرج
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  عامر بن غيالن

  .مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف، الثقفي عامر بن غيالن بن سلمة بن معتب بن
  .أسلم قبل أبيه، وهاجر ومات بالشام يف طاعون عمواس، وأبوه يومئذ حي

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عامر الفقيمي

  .عامر الفقيمي، أبو عروة، ذكره املستغفري" س " 
رسول اهللا صلى  -يعين  -ناس ينتظروننا، فمر بنا قدمت املدينة مع أيب، وال: روى غاضرة بن عروة، عن أبيه، قال

يا رسول اهللا، يا رسول اهللا، فسمعته : اهللا عليه وسلم، ورأسه يقطر من وضوء أو غسل، فسمعت الناس يقولون له
  .وأشار بعض الرواة بيده" إن دين اهللا تعاىل يف اليسر : " يا أيها الناس: " يقول بيده هكذا

ما رواه عبد الرمحن بن مهدي، عن سفيان، عن حبيب، عن عروة بن " عامر "  عروة ومما يدل على أن اسم أيب
  .سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الطرية: عامر، قال

مع أيب، فإن كان حمفوظاً فهو : احلديث األول رواه غري واحد، وال أعلم أحداً منهم قال: أخرجه أبو موسى، وقال
  .عزيز

  عامر بن فهرية

عامر بن فهرية، موىل أيب بكر الصديق، يكىن أبا عمرو، وكان مولداً من مولّدي األزد، أسود اللون، " د ع ب " 
  .مملوكاً للطفيل بن عبد اهللا بن سخربة، أخي عائشة ألمها

وكان من السابقني إىل اإلسالم، أسلم قبل أن يدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دار األرقم، أسلم وهو مملوك، 
  .وكان حسن اإلسالم، وعذّب يف اهللا، فاشتراه أبو بكر، فأعتقه

وملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر إىل الغار بثور مهاجرين، أمر أبو بكر مواله عامر بن فهرية أن 
ا غنم أيب يروح بغنم أيب بكر عليهما، وكان يرعاها، فكان عامر يرعى يف رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهم

بكر فاحتلباها، وإذا غدا عبد اهللا بن أيب بكر من عندمها اتبع عامر بن فهرية أثره بالغنم حىت يعفّي عليه، فلما سار 
النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر من الغار هاجر معهما، فأدرفه أبو بكر خلفه، ومعهم دليلهم من بين الديل، 

اهللا عليه وسلم املدينة اشتكى أصحابه، فاشتكى أبو بكر وبالل وعامر بن وهو مشرك، وملا قدم رسول اهللا صلى 
  .فهرية رضي اهللا عنهم



وشهدعامر بدراً وأحداً، وقتل يوم بئر معونة، سنة أربع من اهلجرة، وهو ابن أربعني سنة، وقال عامر بن الطفيل 
ل رأيته رفع بني السماء واألرض حىت رأيت من الرجل الذي ملا قت: لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ملا قدم عليه

  .هو عامر بن فهرية: السماء دونه، قال
 -أخربنا به أبو جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري، عن هشام بن عروة، أو حممد بن إسحاق، عن هشام 

  .قدم عامر بن الطفيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مثله: عن أبيه، قال -شك يونس 
طلب عامر يومئذ يف القتلى فلم يوجد، : وروى ابن املبارك وعبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة قال

فريون أن املالئكة دفنته، ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة أربعني صباحاً، 
  .منزلت يف غري هذا: وقيل"  ١٢٨آل عمران " " ليس لك من األمر شيء : " حىت نزلت

تزّود أبو : وروى ابن منده بإسناده، عن أيوب بن سيار عن حممد بن املنكدر، عن جابر، عن عامر بن فهرية، قال
بكر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جيش العسرة بنحي من مسن، وعكيكة من عسل،على ما كنا عليه من 

  .اجلهد
ابن منده، يف روايته هذا احلديثغفلته وجهالته، فإن عامراً مل خيتلف أحد من أهل النقل أنه أظهر، يعىن : قال أبو نعيم

استشهد يوم بئر معونة وأمجعوا أن جيش العسرة هو غزوة تبوك، وبينهما ست سنني، فمن استشهد ببئر معونة 
  .كيف يشهد جيش العسر

  .جه إىل اهلجرة، واحلق مع أيب نعيموصوابه أنه تزود مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف خمر
  .أخرجه الثالثة

  عامر بن قيس

عامر بن قيس األشعري، أبو بردة، أخو أيب موسى األشعري، ويرد نسبة يف ترمجة أخيه أبو موسى، إن " ب د ع " 
  .شاء اهللا تعاىل

. امسه عامر، وله صحبة :نزل أبو عامر األشعري بالكوفة، وكناه مسلم بن احلجاج، وقال: قال أبو أمحد العسكري
  " .اللهم، اجعل فناء أميت قتالً يف سبيلك بالطعن والطاعون : " ومن حديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .رواه عاصم األحول، عن كريب بن احلارث بن أيب موسى، عن أيب بردة
  .أخرجه الثالثة

  عامر بن كريز

بن عبد مشس بن عبد مناف، والد عبد اهللا بن عامر القرشي العبشمي، عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب " ب س " 
  .وأمه البيضاء بنت عبد املطلب

أسلم يوم الفتح، ذكره ابن شاهني واملستغفري، وبقي إىل خالفة عثمان، وقدم على ابنه عبد اهللا بن عامر البصرة، ملا 
  .استعمله عثمان، رضي اهللا عنه، عليها وعلى خراسان

  .عمر وأبو موسى خمتصراً أخرجه أبو

  عامر بن لدين



أورده ابن شاهني يف الصحابة، وروى بإسناده عن أسد بن موسى، عن معاوية . عامر بن لدين األشعري" س ع " 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن صاحل، عن أيب بشر، مؤذن دمشق، عن عامر بن لدين األشعري، قال

  " .، فال جتعلوا يوم عندكم يوم صيامكم، إال أن تصوموا يوماً قبله أو بعده إن اجلمعة يو عندكم: " يقول
  .عامر عن أيب هريرة: ورواه عبد اهللا بن صاحل، عن معاوية، فقال
عامر بن لدين األشعري، خمتلف يف صحبته، وهو معدود يف أهل : أخرجه أبو موسى وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  .الشام

  عامر بن لقيط العامري

  .عامر بن لقيط العامري" س ع " 

: قال أبو موسى" ح " أخربنا ابن ريذة : أخربنا أبو موسى، أخربنا أبو غالب، وأبو بكر، ونوشروان، ومحد، قالوا
حدثنا سليمان بن أمحد الطرباين، حدثنا أمحد بن عمرو القطراين، حدثنا هاشم بن : وأخربنا احلسن، أخربنا أمحد، قاال

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا يعلى بن األشدق، حدثين عامر بن لقيط العامري، قال القاسم احلراين،
ومسح " . أنت الوافد امليمون، بارك اهللا تعاىل فيك : " أبشره بإسالم قومي وطاعتهم ووافداً إليه، فلما أخربته قال

  .ناصييت، مث صافحين
  .عن يعلى، عن عاصم: رواه غري القطراين عن هاشم، فقال: أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، وقال أبو موسى

  عامر بن ليلى

  .عامر بن ليلى بن ضمرة، أورده أبو العباس بن عقدة" س " 
روى عبد اهللا بن سنان، عن أيب الطفيل عامر بن واثلة، عن حذيفة بن أسيد الغفاري وعامر بن ليلى بن ضمرة، 

وسلم من حجة الوداع، ومل حيج غريها، أقبل حىت إذا كان باجلحفة، وذلك  ملا صدر رسول اهللا صلى اهللا عليه: قاال
أيها الناس، إنه قد نبأين اللطيف اخلبري أنه مل يعمر نيب : " يوم غدير خّم من اجلحفة، وله هبا مسجد معروف، فقال
ذ بيد علّي فرفعها، فأخ: مث ذكر احلديث إىل أن قال" . . إال نصف عمر الذي قبله، وإين يوشك أن أدعى فأجيب 

  .وذكر احلديث. . . . " من كنت مواله فهذا مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه : " وقال
  .هذا حديث غريب جداً، ال أعلم أين كتبته إال من رواية ابن سعيد: قال أبو موسى

  .أخرجه أبو موسى

  عامر بن ليلى

  .ضاً يف ترمجة مفردة عن األولذكره ابن عقدة أي. عامر بن ليلى الغفاري" س " 
وأظنهما واحداً، وروى بإسناده عن عمر بن عبد اهللا بن يعلى بن مّرة، عن أبيه، عن جده يعلى، : قال أبو موسى

من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال
من مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فانتشد له بضعة عشر رجالً، فيهم : فة نشد الناسفلما قدم علي الكو" . عاداه 



  .عامر بن ليلى الغفاري
  .أخرجه أبو موسى

أظنهما واحداً، صحيح، واحلق معه، وإمنا دخل الوهم على ابن عقدة أنه رأى عامر بن ليلى : قول أيب موسى: قلت
ن ضمرة، فرآه يف موضع غفارياً، ورآه يف موضع من ضمرة، فظنه من ضمرة، فظنه ابن ضمرة، وغفار بن مليل ب

  .ابن ضمرة، وكثرياً ما يشتبه ابن مبن، فاعتقد أهنما اثنان ومها واحد، فإن كل غفاري ضمري، واهللا أعلم

  عامر بن مالك األشجعي

نه أبو عثمان روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى ع: قال املستغفري. عامر بن مالك األشجعي" س " 
  .النهدي

  .أخرجه أبو موسى

  عامر بن مالك القرشي

عامر بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة، القرشي الزهري، وهو عامر بن أيب " ب " 
  .وقاص، واسم أيب وقاص مالك

  .أسلم بعد عشرة رجال، وهو من مهاجرة احلبشة، ومل يهاجر إليها أخوه سعد
  .وقد أخرجناه يف عامر بن أيب وقاص. مر خمتصراًأخرجه أبو ع

  عامر بن مالك العامري

عامر بن مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، العامري الكاليب، أبو براء وهو مالعب " د ع " 
  .األسنة، وهو عم عامر بن الطفيل

  .بعث إليه بعكة عسلأرسل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يلتمس منه دواء أو شفاء، ف
  .كذا أخرجه ابن منده وأبو نعيم

مل خيرجه يف الصحابة إال خليفة بن خياط، وحنن نذكر خرب : الصحيح أن أبا براء مل يسلم، وقال املستغفري: قلت
  .مالعب األسنة حىت يعلم أنه مل يسلم

حدثين والدي إسحاق بن : ، قالأخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق
يسار، عن املغرية بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وعبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، وغريمها 

قدم أبو الرباء عامر بن مالك بن جعفر مالعب األسنة، على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : من أهل العلم، قالوا
يا حممد، لو بعثت رجاالً من أصحابك إىل أهل : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم، وقالباملدينة، فعرض عليه ر

إين أخشى عليهم أهل : " جند فدعوهم إىل أمرك، رجوت أن يستجيبوا لك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أنا هلم جار، فابعثهم فليدعوا الناس إىل أمرك: ، فقال أبو الرباء" جند 



يف أربعني رجالً من أصحابه، من خيار " املعنق ليموت " ث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املنذر بن عمرو فبع
وذكر قصة بئر معونة وقتل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل يذكر فيه إسالمه وكذلك غري . املسلمني

  .مل يذكره أبو عمر يف كتابه، واهللا أعلم" وهلذا " ابن إسحاق 

  عامر بن مالك بن صفوان

ذكره ابن قانع يف الصحابة، وروى بإسناده عن سليمان التيمي، عن أيب عثمان، . عامر بن مالك بن صفوان" ب " 
  " .الطاعون شهادة والغرق شهادة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عامر بن مالك، قال

  .أخرجه ابن الدباغ على أيب عمر

  لقشرييعامر بن مالك ا

أنس بن مالك، وقيل غري : مالك بن عمرو، وقيل: عمرو بن مالك، وقيل: عامر بن مالك القشريي، وقيل" س " 
  .ذلك

روى إسحاق بن يوسف األزرق، عن شريك، عن أشعث بن سوار، عن علي بن زيد، عن زرارة بن أوىف، عن عامر 
هلم : " سائل، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلمكنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ جاءه : بن مالك، قال

  " .أحدثك أن اهللا، عز وجل، وضع عن املسافر الصور وشطر الصالة 
  .أخرجه أبو موسى

  عامر بن مالك الكعيب

  .له صحبة: عامر بن مالك الكعيب، قال املستغفري" س " 
  .أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً

أنس بن مالك القشريي، : أبا موسى وغريه نقلوا يف األول اختالفاً كثرياً منهأظن هذا والذي قبله واحداً فإن : قلت
  .عامر بن مالك، وقيل غري ذلك، وقد تقدم يف أنس بن مالك ما فيه كفاية: كعيب، أيضاً، وقيل: وقيل له

  عامر بن حمرمة

رشي الزهري، أخو املسور عامر بن خمرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرّة، الق" د " 
  .بن خمرمة
  .إنه أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه عبد الرمحن األعرج مقطوعاً: يقال

  .أخرجه ابن منده

  عامر بن خملد



عامر بن خملد بن احلارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار، األنصاري اخلزرجي، مث من " ب د ع " 
  .بين مالك بن النجار

  .شهد بدراً، قاله ابن إسحاق وموسى بن عقبة، وقتل يوم أحد شهيداً، وال عقب له
  .أخرجه الثالثة

ذكره سعيد القرشي، وروى بإسناده عن عبد اهللا بن الفضل بن . عامر بن مرقش اهلذيل" س " عامر بن مرقش 
ذيل مر بأثيلة بنت راشد، وقد أن محل بن مالك بن النابغة اهل: رجاء، عن أيب قيس البكري، عن عامر بن مرقش

رفعت برقعها عن وجهها، وهي هتش على غنمها، فلما أبصرها ونظر إىل مجاهلا أناخ راحلته، مث عقلها، مث أتاها 
. مهالً يا محل، فإنك يف موضع وأنا يف موضع، واخطبين إىل أيب، فإنه ال يردك: فذهب يريدها عن نفسها، فقالت
األرض، وجلست على صدره، وأخذت عليه عهداً وميثاقاً أن ال يعود، فقامت عنه،  فأتى عليها فحملته فجدلت به

فلم تدعه نفسه، فوثب عليها، ففعلت به مثل ذلك ثالث مرات، وأخذت يف الثالثة فهراً فشدخت به رأسه، مث 
هذه : واقال. راحليت عثرت يب: يا محل، من فعل بك هذا؟ قال: ساقت غنمها، فمر به ركب من قومه، فقالوا

فحملوه إىل منزله، فحضره . هو ما أقول لكم، فامحلوين: قال. راحلتك معقولة، وهذا فهر إىل جنبك قد شدخت به
فلما مات حاءت هذيل إىل النيب صلى . الناس من دمي أبرياء غري أثيلة: يا محل، من نأخذ بك؟ قال: املوت، فقالوا

يا : " راشد، فأرسل إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأتاه، فقال إن دم محل بن مالك عند: اهللا عليه وسلم، فقالت
راشد، إن هديال تزعم أن دم محل عندك، وكان راشدٌ يسمى يف الشرك ظاملاً، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إن : أثيلة فقال أما أثيلة فال علم يل هبا، فجاء إىل: أثيلة، قال: يا رسول اهللا، ما قتلت، قالوا: وسلم راشداً، فقال
ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يكذب، ! وهل تقتل املرأة الرجل: قالت. هذيال تزعم أن دم محل عندك

  " .بارك اهللا فيك، وأهدر دمه : فجاءت فأخربت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .أخرجه أبو موسى

  عامر املزين

  .لى اهللا عليه وسلم، وهو وهمرأى النيب ص. عامر املزين، أبو هالل" د " 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب مبىن على : روى أبو معاوية، عن هالل بن عامر املزين، عن أبيه، قال

  .بغلة، وعليه برد أمحر
  .هالل بن عامر، عن رافع بن عمرو: والصواب. هالل بن عامر، عن أبيه: كذا رواه أبو معاوية، فقال

حدثين أيب، عن أيب : وقد أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، قال. هكذا أخرجه ابن منده
وقد رواه أمحد ايضاً عن حممد بن عبيد، عن شيخ من بين فزارة، عن هالل بن . معاوية الضرير، بإسناده، وذكره

رافع بن عمرو، : وقد تقدم ذكر ذلك يف. رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمن حنوه: عامر املزين، عن أبيه، قال
  .واهللا أعلم

  عامر بن مسعود القرشي



  .عامر بن مسعود بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح، القرشي اجلمحي" ب د ع " 
ال أدري، وقد : عامر بن مسعود القرشي، له صحبة؟ قال: قلت ألمحد بن حنبل: خمتلف يف صحبته، قال أبو داود

له صحبة، وهو والد إبراهيم : ومسعت مصعباً الزبريي يقول: وقال أبو داود. يب صلى اهللا عليه وسلمروى عن الن
  .بن عامر، الذي روى عنه الثوري وشعبة

إن لكل : وملا وليهم خطبهم فقال يف اخلطبة. وهو الذي ويل الكوفة بعد موت يزيد بن معاوية باتفاق من أهلها عليه
  "البسيط : " ها يف مظاّنها، وعليكم مبا حيل وحيمد واكسروا شرابكم باملاء، فقال شاعرقوم أشربةً ولذات، فاطلبو

  يف قعر خابية ماء العناقيد... من ذا حيّرم ماء املزن خالطه 
  فمها، ويعجبين قول ابن مسعود... إين ألكره تشديد الرواة لنا 

  .هللا عليه وسلموكثري من الناس يظنون أنه أراد تابن مسعود، صاحب النيب صلى ا
وعزله ابن الزبري بعد ثالثة . وملا ويل ابن الزبري اخلالفة أقره على الكوفة، وكان يقلت دحروجة اجلعل، لقصره

  .أشهر، واستعمل بعده عبد اهللا بن يزيد اخلطمي

  عامر بن مطر

ن سحيم، عن عامر ذكره الطرباين يف معجمه، وروى وكيع عن مسعر، عن جبلة ب. عامر بن مطر الشيباين" ع س " 
كذا قاله سهل بن زجنلة، عن . . . تسحرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمن مث قمنا إىل الصالة : بن مطر، قال

  .تسحرنا مع ابن مسعود، وهو الصحيح: ورواه غريه عن وكيع، قال. وكيع
  .أخربجه أبو نعيم وأبو موسى

  عامر بن نايب

  .إنه شهد العقبة: قال هشام الكليب. معامر بن نايب بن زيد بن حرا" ب " 
  .أخرجه ابن الدباع مستدركاً على أيب عمر

  عامر بن اهلذيل

  .ذكره سعيد القرشي. عامر بن اهلذيل" س " 
من حضر : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: روى زياد النمريي، عن نفيع، عن عامر بن هذيل، قال

ى حىت خيرج اإلمام، فهي كفارة له ما بينها وبني اجلمعة األخرى، وزيادة ثالثة اجلمعة بالسكوت واإلنصات، وصلّ
  " .أيام 

  .أخرجه أبو موسى

  عامر أبو هشام

  .استشهد بأحد منن النيب صلى اهللا عليه وسلم . عامر، أبو هشام األنصاري" ب د ع " 
سألت ابن عباس عن وتر رسول اهللا : لروى مهام، عن قتادة، عن زرارة بن أوىف، عن سعد بن هشام بن عامر، قو



ائت عائشة، فإهنا أعلم الناس بوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدخلت أنا : صلى اهللا عليه وسلم، فقال
هشام بن عامر الذي قتل : قالت. سعد بن هشام: من معك يا حكيم؟ قال: وحكيم بن أفلح على عائشة، فقالت

  .رء كان عامراًنعم امل: قالت. نعم: بأحد؟ قلت
  .ولعامر وابنه هشام صحبة

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وأما أبو عمر فإنه ذكر يف ابنه هشام أن أباه عامراً له صحبة وقتل بأحد

  عامر بن هالل

عامر بن هالل، من بين عبس بن حبيب بن خارجة بن عدوان، يكىن أبا سيارة املتعي، كتب له النيب " ب س " 
  .وسلم كتاباً هو عند بين عمه املتعيني صلى اهللا عليه

امسه احلارث، ويرد يف الكىن، وهناك أخرجه ابن منده وأبو عمر، وأخرجه : كذلك مساه أبو أمحد العسكري، وقيل
  .ها هنا أبو عمر وأبو موسى

  عامر بن واثلة

يث بن بكر بن عبد مناة عامر بن وائلة بن عبد اهللا بن عمري بن جابر بن محيس بن حدي بن سعد بن ل" ب د ع " 
  .بن كنانة، الكناين الليثي، أبو الطفيل، وهو بكنيته أشهر

  .ولد عام أحد، أدرك من حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم مثان سنني، وكان يسكن الكوفة، مث انتقل إىل مكة
باجلعرانة، فجاءت امرأة رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقسم حلماً : روى عمارة بن ثوبان، عن أيب الطفيل، قال

  .أمه اليت أرضعته: من هذه؟ قالوا: فبسط هلا رداءه، فقلت
ال حيدثك اليوم أحد على وجه األرض أنه رأى النيب صلى اهللا عليه : أنه قال: وروى سعيد اجلريري، عن أيب الطفيل

  .نعم، مقصداً، أبيض مليحاً: فهل تنعت من رؤيته؟ قال: فقلت له: وسلم غريي، قال

وكان أبو الطفيل من أصحاب علي احملبني له، وشهد معه مشاهده كلها، وكان ثقة مأموناً يعترف بفضل أيب بكر 
  .وعمر وغريمها، إال أنه كان يقدم علياً

  .مات سنة عشر ومائة، وهو آخر من مات ممن رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم: تويف سنة مائة، وقيل
  .أخرجه الثالثة

  .جدي، باجليم واهللا أعلم: ووجدته يف مجهرة ابن الكيب: قال. ضمومة املهملة، قاله ابن ماكوالباحلاء امل: حدي

  عامر بن أيب وقاص

. عامر بن أيب وقاص، أخو سعد بن أيب وقاص، ألبيه وأمه وأمهما محنة بنت سفيان بن أمية بن عبد مشس" ب س " 
، فلقي من أمه ما مل يلق أحد من قريش، وحلفت ال أسلم بعد عشرة رجال، وكان هو احلادي عشر: قال الواقدي

ما شأن : يظلها ظل، وال تأكل طعاماً وال تشرب شراباً، حىت يدع دينه، فأقبل سعد فرأى الناس جمتمعني، فقال
هذه أمك قد أخذت أخاك عامراً، وقد عاهدت اهللا تعاىل أن ال يظلها ظل وال تأكل طعاماً وال تشرب : الناس؟ قالوا



يا أمّه، علّي فأحلفي أن ال تستظلي وال تأكلي وال تشريب حىت تري مقعدك : فقال هلا سعد. حىت يدع الصبأ شراباً
"  ٨العنكبوت " " وإن جاهداك على أن تشرك يب : " إمنا أحلف على ابين الرب، فأنزل اهللا تعاىل: من النار، فقالت

  .اآلية
  .وهاجر إىل أرض احلبشة

  .عامر بن مالك: موسى، وقد تقدم يف أخرجه هاهنا أبو عمر وأبو

  عامر بن يزيد

  .أخو أمساء بنت يزيد بن السكن. عامر بن يزيد بن السكن" ب " 
  .استشهد مع أبيه يوم أحد، ذكره أبو عمر يف باب أبيه مدرجاً، وذكره العدوي أيضاً

  عائذ بن ثعلبة

وقتله الروم بربلس سنة ثالثة ومخسني، قاله ابن له صحبة، شهد فتح مصر، . عائذ بن ثعلبة بن وبرة البلوي" د ع " 
  .يونس

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  عائد بن سعيد

  .عائد بن سعيد بن زيد بن جندب بن جابر بن عبد احلارث بن بغيض اجلسري، حي من عنزة بن ربيعة" ب د ع " 
  .سنة سبع وثالثنيكان فيمن وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقتل مع علي بصفني 

روى عبد اهللا بن إبراهيم القرشي، عن أيب بكر بن النضر، عن أم البنني بنت شراحيل العبدية، عن عائذ بن سعيد 
يا رسول اهللا، بأيب أنت امسح على وجهي وادع : وفدنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت: اجلسري، قال
ما رأيته قام من نوم قط إال وكأن وجهه مدهٌن وإن كان ليتجزأ : ي ارمأتهففعل، قالت أم البنني، وه. يل بالربكة
  .بالتمرات

: أم اليسر وإمنا هو جسري باجليم، وأم البنني: أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده جعله محريياً، وقال يف اسم امرأته
  .بالباء املوحدة والنون

وليس كذلك، وإمنا هو من جسر بن حمارب بن . ة بن ربيعةهو عائذ بن سعد اجلسري، حي من عنز: وقال أبو نعيم
خصفة، فهو حماريب جسري، ولعله قد رأى يف عنزه جسراً، وهو جسر بن النمر بن يقدم بن عنزة، فظن عائداً 

منهم، وليس كذلك، وإمنا هو عائذ بن سعيد بن جابر بن زيد بن عبد احلارث بن بغيض بن شكم بن عبد بن عوف 
  .ر بن عمرية بن علي بن جسر بن حمارب، واهللا أعلمبن زيد بن بك

  عائض بن أيب عائذ



روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه اجلعد بن أيب الصلت أنه . عائذ بن أيب عائذ اجلعفي" ب د ع " 
  .مّر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوم يرفعون احلجر، وكنا نسميه حجر األشداء: قال

  .أخشى أن يكون احلديث مرسالً: قال أبو عمرأخرجه الثالثة، و

  عائذ بن عبد عمرو

عائذ بن عبد عمرو األزدي، عداده يف البصريني، تويف بعد عثمان، ذكره البخاري يف الوحدان، ومل يذكر " د ع " 
  .عنه حديثاً

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم خمتصراً

  عائذ بن عمرو

يد بن رواحة بن زبينة بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن ثور بن هذمة بن عائذ بن عمرو بن هالل بن عب" ب د ع " 
الطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر، املزين، يكىن أبا هبرية، ويقال لولد عثمان وأوس ابين 

  .مزينة، نسباً إىل أمهما: عمرو
بة، سكن البصرة، وابتىن هبا داراً، وتويف يف وكان ممن بايع بيعة الرضوان حتت الشجرة، وكان من صاحلي الصحا

  .إمارة عبيد اهللا بن زياد، أيام يزيد بن معاوية، وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة األسلمي، لئال يصلي عليه ابن زياد
  .روى عنه احلسن، ومعاوية بن قرة، وعامر األحول، وغريهم

 عاصم، حدثنا حممد بن بكار، حدثنا أمية بن خالد، حدثنا أخربنا حيىي بن حممود بن سعد إجازة بإسناده إىل ابن أيب
أن رجالً سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه : شعبة، عن بسطام بن مسلم، عن خليفة، بن عبد اهللا، عن عائذ بن عمرو

  " . لو يعلم ما يف املسألة ما سأل رجلٌ جيد شيئاً: " وسلم، فأعطاه، فلما وضع رجله خارجاً من اسكفة الباب وقال
  .أخرجه الثالثة

  عائذ بن قرط

  .عائذ بن قرط، السكوين، شامي" ب د ع " 
حدثنا احلوطي، حدثنا حممد بن محري، عن : أخربنا حيىي بن حممود إذناً بإسناده إىل أمحد بن عمرو بن الضحاك، قال

الة مل يتمها زيد فيها من صلّى ص: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عمرو بن قيس السكوين، عن عائذ بن قرط
  " .من سبحاته حىت تتم 

  .أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر جعله سكونياً، وأما ابن منده وأبو نعيم فلم ينسباه، وجعله ابن أيب عاصم مثالياً

  عائذ بن ماعص

  .عائذ بن ماعص بن قيس بن خلدة بن خملد بن عامر بن زريق، األنصاري اخلزرجي مث الزرقي" ب س " 
وكان . إنه استشهد يوم بئر معونة: معاذ بن ماعص، وقتل عائذ يوم اليمامة شهيداً، وقيل: د بدراً مع أخيهشه



  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد آخى بينه وبني سويبط بن حرملة العبدري
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  عائذ اهللا بن سعيد

عائذ بن سعيد، غري مضاف إىل : ، هو ابن سعيد بن جندب، وقيلهذا منسوب إىل اسم اهللا تعاىل. عائذ اهللا" ب " 
  .اسم اهللا، عز وجل، وقد تقدم ذكره

  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن ولده لقيط الرواية ابن بكر بن النضر بن سعيد بن عائذ، العالمة
  .أخرجه أبو عمر

  عائذ اهللا بن عبد اهللا

  .ولد عام حنني، وهو مذكور يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل. و إدريس اخلوالينعائذ اهللا بن عبد اهللا، أب" ب " 
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  باب العني والباء

  .ابن أمحر: عباد بن أخضر، وقيل

حىت خيتمها ذكره " قل يأيها الكافرون : " أنه كان إذا أخذ مضجعه قرأ: روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .يد، وابن أيب شيبة يف الوحداناحلضرمي، يف املفار

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر وأبو موسى
  ؟؟

  عبار بن بشر

  .وهو ابن وقش، من بين النبيت، مث من بين عبد األشهل: قال ابن منده. عباد بن بشر بن قيظي" د ع " 
  .شهد بدراً، وقتل يوم اليمامة، قاله حممد بن إسحاق عن الزهري

ن يعقوب بن حممد الزهري، عن إبراهيم بن جعفر بن حممود بن حممد بن مسلمة، حدثنا وروى ابن منده بإسناده ع
فصلينا سجدتني إىل  -أو العصر  -صلينا يف بين حارثة الظهر : أيب، عن جدته تويلة بنت أسلم بن عمرية، قالت

فتحول الرجال مكان  فتحولنا،: قالت. بيت املقدس، فجار رجل فأخربهم أن القبلة قد صرفت إىل املسجد احلرام
  .عباد بن بشر: هذا الرجل الذي أخربهم أن القبلة قد صرفت هو: قال. النساء، والنساء مكان الرجال

جاء : وروى عن إبراهيم بن محزة الزبريي، عن إبراهيم بن جعفر، عن أبيه، عن تولية وكانت من املبايعات قالت
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد استقبل : األنصاري، فقال عباد بن بشر بن قيظي: رجل من بين حارثة، يقال له

  .البيت احلرام، فتحولوا عنه، وذكر حنوه، هذا كالم ابن منده
هو املتقدم من بين عبد األشهل، يعين عباد بن بشر بن وقش : عباد بن بشر بن قيظي األنصاري، قيل: وقال أبو نعيم



املتأخرين، وأخرج له هذا احلديث، وذكر حديث إبراهيم بن جعفر، وقيل غريه، فرقه بعض : الذي يأيت ذكره قال
  .وذكره. . . إنا لنصلي يف بين حارثة، فقال عباد بن بشر بن قيظي : أهنا قالت: عن أبيه، عن تويلة

رواه يعقوب الزرهي، عن إبراهيم بن جعفر، ومل يسم عباداً، ورواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن شريك، عن 
بن صخري، عن إبراهيم بن عباد األنصاري، عن أبيه، وكان إمام بين حارثة على عهد النيب صلى اهللا عليه  أيب بكر

  .أال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد حّول حنو الكعبة، فاستداروا: بينما هو يصلي إذ مسع: وسلمن قال

قطع بأهنما اثنان، أحدمها هذا، والثاين عباد بن  هذا كالم أيب نعيم، ومل يقطع فيه بشيء وأما ابن منده فإنه: قلت
بشرب بن وقش، الذي يأيت ذكره، وال يبعد أن يكونا امسني، فإنه قد جعل يف نسب هذا بشر بن قيظي، وليس يف 

قد نسب إىل جده، مث جعل هذا من بين حارثة، وبنو حارثة ليسوا من بين : نسب الذي يأيت ذكره قيظي، حىت يقال
فإن حارثة هو ابن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس، وعبد األشهل هو ابن جشم بن  عبد األشهل،

احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس، وجيتمعان يف احلارث بن اخلزرج، وإمنا يف بين حارثة عرابة بن 
مربع بن قيظي بن عمرو، عم : ةأوس بن قيظي بن عمرو بن جشم بن حارثة، فيكون هذا ابن عمه، ومن بين حارث

هو أخو عبد اهللا : عّباد بن قيظي األنصاري احلارثي، وقال: وقد ذكر أبو عمر. عرابة، فيكون هذا ابن أخيه أيضاً
  .وعقبة ابين قيظي، وهذا يؤيد أهنما اثنان، واهللا أعلم

  عباد بن بشر بن وقش

األشهل بن جشم بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو،  عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد" ب د ع " 
  .أبو الربيع: وهو النبيت، بن مالك بن األوس، األنصاري األوسي مث األشهلي، يكىن أبا بشر، وقيل
وشهد بدراً وأحداً واملشاهد . أسلم باملدينة على يد مصعب بن عمري، قبل إسالم سعد بن معاذ، وأسيد بن خضري

  .اهللا عليه وسلمكلها مع رسول اهللا صلى 
وكان ممن قتل كعب بن األشرف اليهودي، الذي كان يؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني، وكان 

  .وقال يف ذلك شعراً. الذين قتلوه عباداً وحممد بن مسلمة، وأبا عبس بن جرب، وأبا نائلة، وغريهم
يكن أحد يعتد عليهم فضالً، كلهم من بين عبد  ثالثة من األنصار مل: وكان من فضالء الصحابة، قالت عائشة

  .سعد بن معاذ، وأسيد بن حضري، وعباد بن بشر: األشهل
" اللهم ارحم عباداً : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع صوت عباد بن بشر، فقال: وروت عائشة رضي اهللا عنها

.  
، عن أبيه، حدثنا هبر بن أسد حدثنا محاد بن سلمة، أخربنا عبد الوهاب بن ألأيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

أن أسيد بن حضري وعباد بن بشر كانا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ليلة مظلمة، فخرجا : عن ثابت، عن أنس
  .من عنده، فأضاءت عصا أحدمها، فكانا ميشيان بضوئها، فلما افترقا أضاءت عصا هذا وعصا هذا

أن : حصني بن عبد الرمحن، عن عبد الرمحن بن ثابت، عن عباد بن بشر األنصاري وروى حممد بن إسحاق، عن
  " .يا معشر األنصار، أنتم الشعار، والناس الدثار، ال أوتني من قبلكم : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .له وال عقب. وقتل عباد يوم اليمامة، وكان له يومئذ بالٌء عظيم، وكان عمره مخساً وأربعني سنة
  .أخرجه الثالثة



  عباد أبو ثعلبة

  .عباد، أبو ثعلبة العبدي، يعد يف أهل الكوفة" د ع " 
. . . " ما من مسلم يقرب وضوءه، فيغسل وجهه : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: روى عنه ابنه ثعلبة

  .واحلديث يف فضل الوضوء
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عباد بن جعفر

  .ذكر يف الصحابة، وال يعرف له رؤية وال صحبة. روى عنه ابنه حممد. عباد بن جعفر املخزومي "د ع " 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  عباد بن احلارث

يعرف . عباد بن احلارث بن عدي بن األسود بن األصرم بن جحجىب بن كلفة بن عوف األنصاري األوسي" ب " 
  .يقاتل عليهبفارس ذي اخلرق، فرس له كان 

  .شهد أحداً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فرسه ذلك، وقتل يوم اليمامة شهيداً
  .أخرجه أبو عمر

  عباد بن خالد

  .من أهل الصفة، أورده املستغفري ومل يورد له حديثاً. عباد بن خالد الغفاري" س " 
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  عباد بن اخلشخاش

  .ويذكر يف عبادة أمتّ من هذا، إن شاء اهللا تعاىل. قبادة: عباد بن اخلشخاش، وقيل"  ب" 
  .أخرجه هاهنا أبو عمر

  عباد بن سايس

  .ذكره احلافظ أبو زكرياء هكذا، مل يزد: قال أبو موسى. روى عنه أبو هريرة. عباد بن سايس" س " 
  .أخرجه أبو موسى

  عباد بن سحيم



  .هو تابعي: ذكره ابن أيب عاصم يف الصحابة ومل يورد له شيئاً، وقال البخاري. ضيبعباد بن سحيم ال" د ع " 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  عباد بن سنان

بن جابر بن سامل بن مّرة بن عبس من رفاعة بن احلارث بن هبثة  -ابن شيبان : وقيل -عباد بن سنان " ب د ع " 
  .يف قريشبن سليم، أبو إبراهيم السلمي، حل

روى عنه ابنه . خطب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أمامة بنت ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب، فأنكحه ومل يشهد
  .إبراهيم

فحسب، وقال . شيبان: سنان، وقيل شيبان، وأما ابن منده وأبو عمر فقاال: أخرجه الثالثة، إال أن أبا نعيم قال
  .سنان: الكليب

  عباد بن سهل

  .عباد بن سهل بن خمرمة بن قلع بن حريش بن عبد األشهل، األنصاري األشهلي" ع ب د " 
  .قتل يوم أحد شهيداً، قتله صفوان بن أمية اجلمحي، قاله ابن إسحاق وموسى بن عقبة

  .أخرجه الثالثة

  عباد بن شرحبيل

  .لوهو من بين غرب بن يشكر بن وائ. يعد يف البصريني. عباد بن شرحبيل الغريب الشكري
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا شبابة، : أخربنا أبو الفرج بن حممود إذناً بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم، قال

أصابنا عام خممصة، : عن شعبة، عن أيب بشر جعفر بن أيب وحشية، عن عباد بن شرحبيل، رجل من بين غرب، قال
سنبالً ففركته فأكلته، ومحلت يف كسائي، فجاء صاحب احلائط فأتيت املدينة، فدخلت حائطاً من حيطاهنا، فأخذت 

: " فضربين، وأخذ ثويب، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته بذلك، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فرد إليه ثوبه، وأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم " . " ما علمته إذ كان جاهالً، وال أطعمته إذ كان جائعاً، أو ساغباً 

  " .وأمر له بوسقٍ من طعام أو نصف وسق 
  .أخرجه الثالثة

  عباد بن شيبان

  .عباد بن شيبان، أبو حيىي، روى عنه ابنه حيىي، خمتلف يف إسناد حديثه
: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له: روى جنادة بن مروان، عن أشعث بن سوار، عن حيىي بن عباد، عن أبيه

  " .، هلم إىل الغداء املبارك أبا حيىي
  .وقد ذكر يف شيبان. ورواه حفص بن غياث، عن أشعث، عن أيب هبرية حيىي بن عباد، عن جده شيبان



  عباد بن عبد العزى

عباد بن عبد العزى بن حمصن بن عقيدة بن وهب بن احلاث بن جشم بن لؤي بن غالب، كان يقلب " ب " 
  .ملاخلطيم، ألنه ضرب على أنفه يوم اجل

  .أخرجه أبو عمر عن ابن الكليب

  عباد بن عبيد

  .شهد بدراً، ذكره الطربي. عباد بن عبيد بن التيهان" ب " 
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عباد العدوي

ذكره البخاري يف الصحابة، وروى عن ثابت بن حممد، عن أيب بكر بن عياش، عن عائشة . عباد العدوي" د ع " 
  " .ويلٌ للعرفاء ويلٌ لألمناء : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ي، قالبنت ضرار، عن عباد العدو

  .عن عباد، رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم: وخالفه غريه، فقال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عباد بن عمرو

  .يعد يف الكوفيني. الليثي: عباد بن عمرو الديلي، وقيل" د ع " 
أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقفاً يف موقف، مث رآه : عن ابن عباد، عن أبيهروى عطاء بن السائب، 

أال : وجاء رجل من بين ليث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: بعد ما بعث وقف فيه بعرفات، قال
: اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرات، فأنشده الرابعة، فقال رسول. ال: أنشدك؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  " .إن كان من الشعراء من أحسن فقد أحسنت " 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عباد بن عمرو

  .كان خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم. عباد بن عبد عمرو: عباد بن عمرو، وقيل" د ع " 
عّباد وغري واحد من أعمامي، بشر بن " بن " روى الضحك بن خملد، عن بشر بن صحار األعرجي، عن املعارك 

عن عباد بن عمرو، وكان خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم فخاطبه يهودي فسقط رداؤه عن منكبه، وكان يكره أن 
فجلست بني يديه، فوضع يده على . حتول إيل: قال. أنا: من فعل هذا؟ قلت: يرى اخلامت، فسويته عليه، فقال

إذا أتانا سيب فأتين، فأتيته، فأمر يل جبذعة، وكان اخلامت على طرف كتفه : لرأسي، فأّمرها على وجهي وصدري، وقا
  .األيسر كأهنا ركبة عنز

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



ومثله أخرجه أبو عمر . بكسر العني وبالياء حتتها نقطتان، والذال املعجمة: وأخرجه األمري أبو نصر بن ماكوال عياذ
  .عاىل، وأخرجه ابن منده وأبو نعيم يف املوضعنيويرد يف موضعه، إن شاء اهللا ت

  عباد بن عمرو

  .حيّدث حبديث فتح مكة، يرويه أبو عاصم، ذكره جعفر. عباد بن عمرو" س " 
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  عباد بن قيس

رث عيشة، بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن اخلزرج بن احلا: عباد بن قيس بن عبسه، وقيل" ب " 
  .بن اخلزرج، األنصاري اخلزرجي

  .شهد بدراً هو وأخوه سبيع بن قيس، وقتل يوم مؤتة شهيداً

  .أخرجه أبو عمر

  عباد بن قنظي

  .عباد بن قيظي األنصاري احلارثي، أخو عبد اهللا وعقبة ابين قيظي" ب " 
  .قتل هو وأخوه يوم اجلسر جسر أيب عبيد، له صحبة

  .أخرجه أبو عمر
عداده يف الشاميني، روى أبو الزاهرية، عن جبري بن نفري، عن عباد بن مرة . وقيل مرة بن عبادعباد بن مّرة، 

بأيب أنت وأمي، أرى : أنه خرج يوماً فإذا النيب صلى اهللا عليه وسلم جالس خمتلج لونه، مث عاد فقال: األنصاري
  " .اجلوع : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! لونك خمتلجاً

  .ه عباد بن عباد، عن أبان بن أيب عياش، عن سعيد بن املسيب، عن مرة بن عباد، حنو معناهورورا
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عباد

  .له ذكرى يف املهاجرين وال تعرف له رواية. عباد" ذ ع " 
رسول اهللا صلى أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف هجرة أصحاب 

ونزل عبيدة بن احلارث، والطفيل، ومسطح بن أثاثة، وعباد بن املطلب، وذكر : اهللا عليه وسلم إىل املدينة، قال
  .غريهم، على عبد اهللا بن سلمة العجالين
ال عباد بن املطلب ذكره بعض املتأخرين، وزعم أنه له ذكر يف املهاجرين، و: وذكره ابن منده هكذا، وقال أبو نعيم

وهذا وهم شنيع، وخطأ قبيح، وإمنا هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن : تعرف له رواية، وذكر قول ابن إسحاق، قال
واتفقوا على أنه : املطلب ونزل هو وعبيدة بن احلارث وأخوه، وذكر غريهم، بقباء على أخي بين العجالن، قال



  .ليس يف املهاجرين أحد امسه عباد بن املطلب
: عباد بن املطلب، من املهاجرين األولني إىل املدينة، ذكره جعفر بإسناده إىل ابن إسحاق، قال: ىوقال أبو موس

  .وأظنه عياذ، بالياء والذال املعجمة
الذي قاله أبو نعيم صحيح، ولكنت ليس على ابن منده فيه مأخذ، فإنه نقل رواية يونس عن ابن إسحاق، : قلت

س كما ذكرناه، وقد ذكره سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق أيضاً مثل يونس، وقد صدق يف روايته فإهنا رواية يون
وأما عبد امللك بن هشام فذكره كما قال أبو نعيم، وأما استدراك أبو موسى على ابن منده فال وجه له ، ألنه قد 

  .أخرجه يف عباد وعياذ، كما تراه

  عباد بن هنيك

أنذر قومه حني وجدهم يصلون إىل البيت املقدس، وأخربهم أن  هو الذي. عباد بن هنيك األنصاري اخلطمي" ب " 
  .القبلة قد حولت، يف قول، وقيل غريه

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عباد أبو ثعلبة

عباد، بكسر العني وختفيف الباء، وهو عباد أبو ثعلبة، يعد يف أهل الكوفة، روى األسود بن قيس، عن ثعلبة " ب " 
ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء، فيغسل وجهه حىت : "  صلى اهللا عليه وسلم أنه قالبن عباد العبدي، عن النيب

يسيل املاء على ذقنه، مث يغسل ذراعيه حىت يسيل املاء على مرفقيه، مث يغسل رجليه حىت يسيل املاء من قبل كعبيه، 
  " .مث يقوم فيصلي إال غفر له ما سلف من ذنوبه 

ووافقه األمري أبو نصر، وأما ابن منده وأبو نعيم فذكراه يف عباد، . بكسر العني: أخرجه أبو عمر وقال أبو عمر
املفتوح العني املشدد الباء ومل يتعرضا إىل كسره، والصواب كسر العني، وكذلك قاله ابن يونس أيضاً، وقد ذكرناه 

  .يف عباد بفتح العني

  عباد بن خالد

له صحبة ورواية، له حديثان عند عطاء بن السائب، عن أبيه، . عباد بن خالد الغفاري، بكسر العني أيضاً" ب " 
  .عن خالد بن عباد، عن أبيه عباد بن خالد

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبادة بن األشيب

هو عبادة بن األشيب العنزي، عداده يف أهل  -بضم العني وفتح الباء املخففة، وبعد الدال هاٌء  -عبدة " د ع " 
بسم اهللا : " خرجت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلمت، وكتب يل كتاباً: نه قالفلسطني، روى عنه أ

إين أمّرتك على قومك، ممن جرى عليه عمايل وعمل بين : الرمحن الرحيم، من نيب اهللا لعبادة بن األشيب العنزي
  .مي، فأسلموافأتيت قو: قال" أبيك، فمن قرئ عليه كتايب هذا فلم يطع فليس له من اهللا معونٌ 



  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .أبو بكر بن وائل: بسكون النون، نسبة إىل عنز بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى، وعنزل: عنزل

  عبادة بن أوىف

ابن أيب أوىف بن حنظلة بن عمرو بن رياح بن جعونة بن احلارث بن منري بن عامر : عبادة بن أوىف، وقيل" ب د ع " 
  .بو الوليد النمرييبن صعصعة، أ

ذكره بعض املتأخرين، ومل يذكره أحد يف الصحابة وهو شامي سكن قنسرين، : اختلف يف صحبته، قال أبو نعيم
سكن دمشق، وشهد صفني مع معاوية، يروي عن عمرو بن عبسة، روى عنه أبو سالم األسود، ومكحول، : وقيل

  .ويزيد بن أيب مرمي
  .امرأ مسلماً فيمن أعتق. روى عن عمرو بن عبسة

" مل يذكره يف الصحابة : " قول ايب نعيم. إن حديثه مرسل، ألنه يروي عن عمرو بن عبسة: يقال: قال أبو عمرو
  .يرده إخراج أيب عمر له

  عبادة بن اخلشخاش

عبادة بن اخلشخاش العنربي، قاله ابن منده، ومل يذكره غريه أنه عنربي، وهو ابن اخلشخاش بن عمرو " ب د ع " 
بن " بن ناج " ن زمزمة بن عمرو بن عمارة بن مالك بن عمرو بن بثرية بن مشنوء بن القشر بن متيم بن عوذ مناة ب

  .تيم بن أراشة بن عامر بن عبيلة بن قسميل بن فّران بن بلي البلوي
أخوه ألمه وهو حليف وهو ابن عم اجملذر ابن ذياد و: مل خيتلفوا أنه من بلى، إال ابن منده، فإنه جعله عنربياً، قالوا

  .شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداً. بين سامل من بين عوف من األنصار
قتل يوم أحد من املسلمني، من بين عوف بن : وقد روى ابن منده بإسناد إىل يونس بن بكري، عن أيب إسحاق، قال

  .ر بن ذياد يف قرب واحداخلزرج، مث من بين ساملك عبادة بن اخلشخاش، ودفن هو والنعمان بن مالك، واجملذ
  .أخرجه الثالثة

حباءين : اخلشخاش، خباءين وشينني معجمات وقيل: عباد، بفتح العني، وبغري هاء يف آخره، وقيل: وقيل فيه: قلت
وقول ابن منده أنه عنربي، وهم منه، وأظنه رأى أن اخلشخاش العنربي له صحبة، فظن أن هذا . وسينني مهمالت

عبادة، ومع أنه قد نسبه إىل سامل مث إىل : قتل بأحد من األنصار من بين سامل: على نفسه بقولهابن له، مث هو نقضه 
عبادة بن اخلشخاش بن عمرو : وقد ذكره ابن ماكوال فقال!! إنه عنربي: اخلزرج، ومل ير يف نسبه العنرب، كيف قال

معشر، يعين باخلاءين والشينني املعجمات، بن زمزمة، له صحبة، وشهد بدراً، وقتل يوم أحد، قاله ابن إسحاق وأبو 
هو عبدة بن احلسحاس، باحلاءين والسينني املهمالت، وهو ابن عم اجملذّر بن ذياد وأخوه ألمه، قتل : وقال الواقدي

  .يوم أحد، وهذا مجيعه يرد قول ابن منده، وسياق النسب أول الترمجة عن ابن الكليب يقوي ما قلناه، واهللا أعلم

  رافععبادة بن 



ذكره حيىي بن يونس، عن سلمة بن شبيب، عن أيب املغرية، عن ثابت بن سعيد، عن عمه . عبادة بن رافع" س " 
إن املؤمنني إذا التقيا حيضرمها سبعون حسنة، فأيهما كان أبّش بصاحته : خالد بن ثابت، عن عبادة بن رافع، قال

  . صلى اهللا عليه وسلمكان عبادة من أصحاب النيب: قال. كان له تسع وستون حسنة
  .أخرجه أبو موسى

  عبادة الزرقي

سعد بن عثمان بن خلدة بن : أبو عبادة، فإن كان أبا عبادة فامسه: عباد، وقيل: عبادة الزرقي، وقيل" ب د ع " 
  .خملد بن عامر بن زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج، األنصاري

عبد اهللا وسعد، روى يعلى عن عبد الرمحن بن هرمز، عن : احلجاز، وهو بدري، وقد روى عنه ابناه يعد يف أهل
فرآين عبادة، يعين أباه، وقد أخذت عصفوراً، : عبد اهللا بن عبادة، أنه كان يصيد العصافري يف بئر أيب إهاب، قال

  .ما بني البتيها، كما حرم إبراهيم مكةإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرم : فانتزعه مين، فأرسله، وقال
  .إن هذا عبادة بن الصامت فقد وهم، هذا عبادة بن الزرقي صحايب: من قال: قال موسى بن هارون

  .ال تدفع صحبته: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  عبادة بن الصامت

نم بن عوف بن عمرو بن عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن قوفل، وامسه غ" ب د ع " 
  .عوف بن اخلزرج، األنصاري اخلزرجي، أبو الوليد، وأمه قرة العني بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجالن

شهد العقبة األوىل والثانية، وكان نقيباً عل القواقل بين عوف بن اخلزرج، وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
دراً وأحداً واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بينه وبني أيب مزئد الغنوي، وشهد ب

التق اهللا، ال تأيت يوم القيامة ببعري حتمله له : " واستعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم على بعض الصدقات، وقال له
  .اثنني فوالذي بعثك باحلق ال أعمل على: قال" ! رعاء، أو بقرة هلا حواٌر، أو شاةٌ هلا ثواٌج 

معاذ بن جبل، : مجع القرآن يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم مخسةٌ من األنصار: قال حممد بن كعب القرظي
  .وعبادة بن الصامت، وأيب بن كعب، وأبو أيوب، وأبو الدرداء

عاذ بن م" معه " وأرسل . وكان عبادة يعلم أهل الصفة القرآن، وملا فتح املسلمون الشام أرسله عمر بن اخلطاب
جبل وأبا الدرداء، ليعلموا الناس القرآن بالشام ويفقهوهم يف الدين، وأقام عبادة حبمص، وأقام أبو الدرداء 

بدمشق، ومضى معاذ إىل فلسطني، مث صار عبادة بعد إىل فلسطني، وكان معاوية خالفه يف شيٍء أنكره عبادة، 
ما أقدمك؟ : ض واحدة أبداً، ورحل إىل املدينة، فقال عمرال أساكنك بأر: فأغلط له معاوية يف القول، فقال عبادة

  .ال إمرةٌ لك عليه: ارجع إىل مكانك، فقبح اهللا أرضاً لست فيها أنت وال أمثالك، وكتب إىل معاوية: فأخربه، فقال
روى عنه أنس بن مالك، وجابر بن عبد اهللا، وفضالة بن عبيد، واملقدام بن عمرو بن معد يكرب، وأبو أمامة 

وروى عنه مجاعة من . الباهلي، ورفاعة بن رافع، وأوس بن عبد اهللا الثقفي، وشرحبيل بن حسنة، وكلهم صحاىب
  .التابعني

  .أول من ويل قضاء فلسطني عبادة بن الصامت: قال األوزاعي



ن أيب بكر أخربنا أبو الربكات احلسن بن حممد بن هبة اهللا الدمشقي، أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا ب
اخلطيب الكشمهين وولده أبو البديع حممود، والقاضي أبو سليمان بن داود بن حممد بن احلسن بن خالد املوصلي، 

أخربنا أبو منصور حممد بن علي بن حممود املروزي، حدثنا جدي أبو غامن أمحد بن علي بن احلسني الكراعي، أخربنا 
حدثنا عبد الوهاب، هو : قرئ على احلارث بن أيب أسامة: بصري، قالأبو العباس عبد اهللا بن احلسني بن احلسن ال

ابن عطاء، أخربنا سعيد، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن أيب األشعث الصنعاين، عن عبادة بن الصامت، وكان 
الئم، فقام يف بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أن ال خياف يف اهللا لومة : عقبياً بدرياً، أحد نقباء األنصار

يأيها الناس، إنكم قد أحدثتم بيوعاً، ال أدري ما هي؟ أال إن الفضة بالفضة وزناً بوزن، تربها : الشام خطيباً فقال
وعينها، والذهب بالذهب وزناً بوزن، تربه وعينه، أال وال بأس ببيع الذهب بالفضة يداً بيد، والفضة أكثرها، وال 

حلنطة مدياً مبدي، والشعري بالشعري مدياً مبدي، أال وال بأس ببيع احلنطة بالشعري، يصلح نسيئة، أال وإن احلنطة با
والشعري أكثرمها، يداً بيد، وال يصلح نسيئة، والتمر بالتمر مدياً مبدي، وامللح بامللح مدٌي مبدي، فمن زاد أو ازداد 

  .فقد أرىب
، وهو ابن اثنتني وسبعني سنة، وكان طيوالً جسيماً وتويف عبادة سنة أربع وثالثني بالرملة، وقيل بالبيت املقدس

  .تويف سنة مخس وأربعني أيام معاوية، واألول أصح: مجيالً، وقيل
  .أخرجه الثالثة

  عبادة بن عمرو

  .عبادة بن عمرو بن حمصن بن عمرو بن مبذول، األنصاري مث النجاري ، قتل يوم بئر معونة
أسقط من نسبه شيئاً، فإن من يعاصره من مالك بن النجار يعدون هكذا نسبه أبو أمحد العسكري، وال شك قد 

ثعلبة بن عمرو بن حمصن بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول بن مالك بن النجار، فقد : أكثر من هذا، منهم
  .أسقط عتيكاً وعمراً، وأظنه أخا عبادة واهللا أعلم

  عبادة أبو عوانة

  .حضر كتاب العالء بن احلضرمي، ذكرناه فيما تقدمممن . عبادة أبو عوانة بن الشماخ" س " 
  .أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً

  عبادة بن قرط

ابن قرص وهو أصح، وهو عبادة بن قرص بن عروة بن جبري بن مالك بن : عبادة بن قرط الليثي، وقيل" ب د ع " 
  .قيس بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، الكناين الليثي

 أهل البصرة، قتله اخلوارج باألهواز، وكان قد خرج سهم بن غالب اهلجيمي واخلطيم الباهلي، فلقوه عداده يف
فقتلوه، فأرسل معاوية عبد اهللا بن عامر إىل البصرة، فاستأمن إليه سهم واخلطيم، فآمنهما، وقتل عدة من أصحاهبما، 

قدم البصرة، فقتل سهم بن غالب واخلطيم الباهلي مث عزل عبد اهللا بن عامر واستعمل زياداً سنة مخس وأربعني، ف
  .أحد بين وائل



،  -هو ابن إبراهيم  -حدثين أيب، حدثنا إمساعيل : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، قال
من الشعر، كنا إنكم لتأتون أموراً هي أدق يف أعينكم : قال عبادة بن قرط: أخربنا أيوب، عن محيد بن هالل، قال

صدق، : فذكر ذلك حملمد بن سريين، فقال: قال. نعدها على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املوبقات
  " .وأرى جّر اإلزار منها 

  .أخرجه الثالثة

  عبادة بن قيس

عبادة بن قيس بن زيد بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن " ب د ع " 
  .قيس بن عبسة ابن أمية: وقيل. خلزرج، األنصاري اخلزرجي، مث من بين احلارث بن اخلزرجا

وقد ذكرناه، إال أن . عباد بن قيس: شهد بدراً وأحداً واخلندق واحلديبية وخيرب، وقتل يوم مؤته شهيداً، وقيل فيه
  .يف نسبه اختالفاً قد ذكرناه قبل

  .أخرجه الثالثة

  عبادة بن مالك

أورده . كان على ميسرة الناس يوم مؤته، وكان على ميمنتهم قطبة بن قتادة. ادة بن مالك األنصاريعب" س " 
  .ويذكر إن شاء اهللا تعاىل. عباية: وقيل. املستغفري عن ابن إسحاق

  .أخرجه أبو موسى

  عباس بن أنس

  .عباس بن أنس بن عامر السلمي" س " 
: عبد اهللا الفهري، عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب اجلهم أنه قال روى سعيد بن العالء القرشي، عن عبد امللك بن

وقد كان شهد يوم : قال. كان العباس شريكاً لعبد اهللا بن عبد املطلب، والد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ليم بطولهوذكر إسالم العباس وبين س. اخلندق مع قومه، فلما هزم اهللا تعاىل األحزاب رجعت بنو سليم إىل بالدهم

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  عباس بن عبادة

عباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجالن بن زيد بن غنم بن سامل بن عوف بن عمرو بن عوف " ب د ع " 
  .بن اخلزرج بن ثعلبة، األنصاري اخلزرجي

الذين لقوا رسول اهللا صلى اهللا  شهد العقبتني، وقيل بل كان يف النفر الستة من األنصار: شهد بيعة العقبة، وقيل
  .عليه وسلم فأسلموا قبل مجيع األنصار

أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي البغدادي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق يف بيعة العقبة الثانية، قال 



عبادة بن نضلة أخا بين أن العباس بن : حدثين عاصم بن عمر بن قتادة، وعبد اهللا بن أيب بكر بن حزم: ابن إسحاق
يا معشر اخلزرج، هل تدرون عالم تبايعون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ إنكم تبايعونه على حرب : سامل قال

األمحر واألسود، فإن كنتم ترون أهنا إذا اهنكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتالً أسلمتموه، فمن اآلن، فهو واهللا، إن 
وإن كنت ترون أنكم مستضلعون به، وافون له مبا عاهدمتوه عليه على مصيبة األموال  .فعلتم، خوي الدنيا واآلخرة

  .وقتل األشراف فهو واهللا خري الدنيا واآلخرة
  .فواهللا ما قال العباس هذه املقالة إال ليشد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبا العقد: قال عاصم

ر هبا أمر القوم تلك الليلة، ليشهد عبد اهللا بن أيب أمرهم، فيكون أقوى وقال عبد اهللا بن أيب بكر، ما قاهلا إال ليؤخ
  .هلم
فقال . فبسط يده، فبايعوه. أبسط يدك: قالوا" . اجلنة : " إن حنن وفّينا؟ قال -يا رسول اهللا  -فما لنا بذلك : قالوا

: " ا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلملئن شئت لنميلن عليهم غداً بأسيافن: عباس بن عبادة للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .مل نؤمر بذلك

مث إن عباساً خرج إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو مبكة، وقام معه حىت هاجر إىل املدينة فكان أنصارياً 
  .مهاجرياً

  .داًوقتل يوم أحد شهي. وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني عثمان بن مظعون، ومل يشهد بدراً
  .أخرجه الثالثة

  عباس بن عبد املطلب

عم رسول اهللا صلى اهللا . عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مّرة" ب د ع " 
  .يكىن أبا الفضل، بابنه. عليه وسلم وصنوا أبيه

بن سعد بن  -الضحيان  وهو -وأمه نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر 
وهي أول عربية كست البيت احلرير والديباج وأصناف الكسوة، وسببه أن . اخلزرج بن تيم اهللا بن النمر بن قاسط

  .العباس ضاع، وهو صغري، فنذرت إن وجدته أن تكسو البيت، فوجدته، ففعلت
  .وكان أسن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسنتني، وقيل بثالث سنني

والسقاية يف اجلاهلية، أما السقاية " كان العباس يف اجلاهلية رئيساً يف قريش، وإليه كانت عمارة املسجد احلرام و
فإنه كان ال يدع أحداً يسب يف املسجد احلرام، وال يقول فيه هجراً ال " فمعروفة، وأما عمارة املسجد احلرام 

  .تمعوا وتعاقدوا على ذلك، فكانوا له أعواناً عليهيستطيعون لذلك امتناعاً، ألن مأل قريش كانوا قد اج

وشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيعة العقبة، ملا بايعها األنصار، ليشدد له العقد، وكان حينئذ مشركاً 
وكان ممن خرج مع املشركني إىل بدر مكرهاً، وأسر يومئذ فيمن أسر، وكان قد شّد وثاقه، فسهر النيب صلى اهللا 

فقام " . أسهر ألنني العباس : " ما يسهرك يا نيب اهللا؟ فقال: ه وسلم تلك الليلة ومل ينم، فقال له بعض أصحابهعلي
: ؟ فقال الرجل" ما يل ال أمسع أنني العباس : " رجل من القوم فأرخى وثاقه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

، وفدى يوم بدر نفسه " فافعل ذلك باألسرى كلهم : " يه وسلمأنا أرخيت من وثاقه فقال رسول اهللا صلى اهللا عل
إنه أسلم قبل اهلجرة، وكان يكتم : عقيل بن أيب طالب، ونوفل بن احلارث، وأسلم عقيب ذلك وقيل: وابين أخويه



ّوون إسالمه، وكان مبكة يكتب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخبار املشركني، وكان من مبكة من املسلمني يتق
به وكان هلم عوناً على إسالمهم، وأراد اهلجرة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال له رسول اهللا صلى اهللا 

من لقي العباس فال : " ، فلذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر" مقامك مبكة خٌري : " عليه وسلم
أنت آخر : " وقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. تشهد بذلكوقصة احلجاج بن عالط " يقتله، فإنه أخرج كرهاً 

  " .املهاجرين كما أنين آخر األنبياء 
حدثنا شعيب بن سلمة بن قاسم األنصاري، من : أخربنا أبو الفضل الطربي الفقيه بإسناده إىل أيب يعلى املوصلي قال

زيد بن ثابت، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن ولد رفاعة بن رافع بن خديج، حدثنا أبو مصعب إمساعيل بن قيس بن 
يا عم، أقم : " استأذن العباس بن عبد املطلب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرة، فقال له: سعد الساعدي، قال

  " .مكانك الذي أنت به، فإنّ اهللا تعاىل خيتم بك اهلجرة كما ختم يب النبوة 
معه فتح مكة، وانقطعت اهلجرة، وشهد حنيناً، وثبت مع رسول اهللا  مث هاجر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهد

  .صلى اهللا عليه وسلم ملا اهنزم الناس حبنني
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعظمه ويكرمه بعد إسالمه، وكان وصوالً ألرحام قريش، حمسناً إليهم، ذا 

هذا العباس بن عبد املطلب أجود قريش كفاً، : " رأي سديد وعقل غزير، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم له
  " .هذا بقية آبائي : وأوصلها، وقال

حدثنا قتيبة، حدثنا : أخربنا إبراهيم بن حممد وامساعيل بن علي وغريمها قالوا بإسنادهم إىل حممد بن عيسى السلمي
طلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد حدثين عبد امل: أبو عوانة، عن يزيد بن أيب زياد، عن عبد اهللا بن احلارث قال

يا رسول : ما أغضبك؟ فقال: فقال. أن العباس دخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم مغضباً، وأنا عنده: املطلب
فغضب رسول اهللا صلى : قال. اهللا، ما لنا ولقريش؟ إذا تالقوا بينهم تالقوا بوجوه مبشرة وإذا لقونا لقونا بغري ذلك

" والذي نفسي بيده ال يدخل قلب رجل اإلميان حىت حيبكم هللا ورسوله : " مث قال.  امحر وجههاهللا عليه وسلم حىت
  " .أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاين، فإمنا عم الرجل صنو أبيه : " مث قال. 

احلسني بن  وأخربنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي الفقيه، أخربنا أبو حممد حيىي بن علي بن الطراح، أخربنا أبو
املهتدي، أخربنا عمر بن شاهني، أخربنا حممد بن حممد بن سليمان الباغندي، حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، 

حدثنا إمساعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن بعد الرمحن بن جبري بن نفري، عن كثري بن مرة عن عبد اهللا بن 
إن اهللا اختذين خليالً كما اختذ إبراهيم خليالً، ومنزيل ومنزل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمر قال

  " .إبراهيم جتاهني يف اجلنة، ومنزل العباس بن عبد املطلب بيننا مؤمن بني خليلني 
ما أخربنا به عبد : روى عنه عبد اهللا بن احلارث، وعامر بن سعد، واألحنف بن قيس، وغريهم وله أحاديث منها

حدثين أيب، حدثنا حسني بن علي، عن زائدة، عن : بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد قالالوهاب بن هبة اهللا 
 -علمين : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: يزيد بن أيب زياد، عن عبد اهللا بن احلارث، عن العباس قال

يا رسول اهللا علمني شيئاً : تيته مرة أخرى، فقلتمث أ" سل اهللا العافية : " فقال: شيئاً أدعو به قال -يا رسول اهللا 
  " .يا عباس، يا عم رسول اهللا، سل اهللا العافية يف الدنيا واآلخرة : " أدعو به فقال

أخربنا أبو نصر عبد الرحيم بن حممد بن احلسن بن هبة اهللا، وأبو إسحاق إبراهيم بن ايب طاهر بركات بن اخلشوعي 
افظ أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا الدمشقي، أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن حممد أخربنا احل: وغريمها، قالوا

بن الفرحان السمناين، أخربنا األستاذ أبو القاسم القشريي، أخربنا أبو احلسني أمحد بن حممد بن اخلفاف، أخربنا أبو 



نا الدراوردي، عن يزيد بن اهلاد، عن حممد بن العباس السراج، أخربنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم بن معمر، أخرب
ذاق طعم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن العباس بن عبد املطلب قال

  " .اإلميان من رضي باهللا رباً وباإلسالم ديناً، ومبحمد رسوالً 
حدثنا حممد بن عباد، حدثنا حممد بن : علي بن املثىن، قال وأخربنا أبو الفضل املخزومي الفقيه، بإسناده إىل أمحد بن

كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ببقيع اخليل، : طلحة، عن أيب سهيل بن مالك، عن ابن املسيب، عن سعد قال
  " .هذا العباس عم نبيكم، أجود قريش كفاً وأوصلها : " فأقبل العباس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فسقاهم اهللا تعاىل به، وأخصبت . سقى عمر بن اخلطاب بالعباس رضي اهللا عنهما عام الرمادة ملا اشتد القحطواست
  "الكامل : " وقال حسان بن ثابت. هذا واهللا الوسيلة إىل اهللا، واملكان منه: فقال عمر. األرض

  فسقى الغمام بغرة العباس... سأل اإلمام وقد تتابع جدبنا 
  ورث النيب بذاك دون الناس... الده الذي عم النيب وصنو و

  خمضرة األجناب بعد الياس... أحيا اإلله به البالد فأصبحت 
  .هنيئاً لك ساقي احلرمني: وملا سقي الناس طفقوا يتمسحون بالعباس، ويقولون

كان يعزى  وكان الصحابة يعرفون للعباس فضله، ويقدمونه ويشاورونه ويأخذون برأيه، وكفاه شرفاً، وفضالً أنه
  .بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ملا مات، ومل خيلف عن عصباته أقرب منه

الفضل، وعبد اهللا، وعبيد اهللا، وقثم، وعبد الرمحن، ومعبد، : وكان له من الولد عشرة ذكور سوى اإلناث، منهم
  .واحلارث، وكثري، وعون، ومتام، وكان أصغر ولد أبيه

بل من رمضان، : باملدينة يوم اجلمعة الثنيت عشرة ليلة خلت من رجب، وقيلوأضّر العباس يف آخر عمره، وتويف 
وكان . وصل عليه عثمان، ودفن بالبقيع، وهو ابن مثان ومثانني سنة. سنة اثنتني وثالثني، قبل قتل عثمان بسنتني

  .طويالً مجيالً أبيض بضا، ذا ضفريتني
يص عبد اهللا بن أيب ابن سلول، فألبسوه إياه وهلذا ملا مات عبد وملا أسر يوم بدر مل جيدوا قميصاً يصلح عليه إال قم

  .وأعتق العباس سبعني عبداً. بن أيب كفّنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قميصه
  .أخرجه الثالثة

  عباس بن قيس

  .أبو موسىقاله : أخرجه حيىي بن يونس، ذكره املستغفري هكذا، ومل يورد له شيئاً. عباس بن قيس احلجري" س " 
وقد ذكره أبو بكر اإلمساعيلي، وروى بإسناده عن قيس بن بدر احلجري، عن عباس بن قيس احلجري، عن النبسي 

ابن آدم، أعطيتك ثالثاً، مل يكن لك ذلك حق حىت إذا : " فيما يروي عن ربه تبارك وتعاىل -صلى اهللا عليه وسلم 
عوة عبادي الصاحلني لك بعد موتك، وستري عليك ود. أخذت بكظمك جعلت لك ثلث مالك يكفر لك خطاياك

  " .عيوبك، لو أبديتها لنبذك أهلك فلم يدفنوك 

  عباس بن مرداس السلمي

عباس بن مرداس بن أيب عامر بن جارية بن عبد عبس بن رفاعة بن احلارث بن حيب بن احلارث بن هبثة " ب د ع " 
  .أبو الفضل: كىن أبا اهليثم، وقيلي. بن سليم بن منصور السلمي، وقيل يف نسبه غري ذلك



أسلم قبل فتح مكة بيسري، وكان أبوه مرداس شريكاً ومصافياً حلرب بن أمية، فقتلتهما اجلن مجيعاً، وخربمها 
طالب بن أيب طالب، : معروف، وذكروا أن ثالثة نفر ذهبوا على وجوههم، فهاموا فلم يوجدوا، ومل يسمع هلم بأثر

  .ومرداسوسنان بن حارثة املري، 
وكان العباس من املؤلفة قلوهبم، وممن حسن إسالمه منهم، وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ثالمثائة 

األقرع : راكب من قومه، فأسلموا وأسلم قومه، وملا أعطاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع املؤلفة قلوهبم، وهم
حنني مائة من اإلبل، ونقص طائفة من املائة، منهم عباس بن مرداس، بن حابس، وعيينة بن حصن وغريمها من غنائم 

  "املتقارب : " فقال عباس
  بني عيينة واألقرع... أجتعل هنيب وهنب العبيد 

  يفوقان مرداس يف جممع... فما كان حصن وال حابٌس 
  ومن تضع اليوم ال يرفع... وما كنت دون أمرئ منهما 
  فلم أعط شيئاً ومل أمنع... وقد كنت يف القوم ذا تدرأ 

  عديد قوائمها األربع... فصاال أفاثل أعطيتها 
  بكري على املهر يف األجرع... وكانت هناباً تالفيتها 

  إذا هجع القوم مل أهجع... وإيقاظي القوم أن يرقدوا 
  " .أمتّها له مائة " : فأعطوه حىت رضي، وقيل" . اذهبوا فاقطعوا عين لسانه : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أشجع الناس يف شعره عباس بن مرداس حيث : قال عبد امللك بن مروان. وكان شاعراً حمسناً، وشجاعاً مشهوراً

  "الوافر : " يقول
  أفيها كان حتفي أم سواها... أقاتل يف الكتيبة ال أبايل 

تأخذ من الشراب فإنه يزيد يف قوتك أال : وكان العباس بن مرداس ممن حّرم اخلمر يف اجلاهلية، فإنه قيل له
. ال أصبح سيد قومي وأمسي سفيهها، ال واهللا ال يدخل جويف شيٌء حيول بيين وبني عقلي أبداً: وجراءتك؟ قال

أبو بكر الصديق، وعثمان بن مظعون، وعثمان بن عفان، وعبد الرمحن بن عوف : وكان ممن حرمها أيضاً يف اجلاهلية
أول من : ويقال. عبد املطلب بن هاشم، وعبد اهللا بن جدعان: وحرمها قبل هؤالء. اصموقيس بن ع -وفيه نظر  -

  .بل عفيف بن معد يكرب العبدي: وقيل. حرمها على نفسه يف اجلاهلية عامر بن الظرب العدواين
  .إنه قدم دمشق وابتىن هبا داراً: وكان عباس بن مرداس ينزل بالبادية بناحية البصرة، وقيل

حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا : نصور بن أيب احلسن الفقيه بإسناده إىل أيب يعلى أمحد بن علي قالأخربنا امل
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد القاهر بن السري السلمي، حدثين كنانة بن العباس بن مرداس، عن أبيه العباس

أين قد فعلت وغفرت ألمتك : " عاء، فأجابه اهللا عز وجلوسلم دعا عشية عرفة ألمته باملغفرة والرمحة، وأكثر الد
فلم يكن . يا رب إنك قادٌر أن تغفر للظامل، وتثيب املظلوم خرياً من مظلمته: " فأعاد فقال" . إال ظلم بعضهم بعضاً 

عليه وسلم أن فلما كان من الغد دعا غداة املزدلفة، فعاد يدعو ألمته، فلم يلبث النيب صلى اهللا . تلك العشية إال ذا
: " بأيب أنت وأمي تبسمت يف ساعة مل تكن تضحك فيها، فما أضحكك؟ قال: فقال بعض أصحابه" . تبسم 

تبسمت من عدو اهللا إبليس، حني علم أن اهللا تعاىل أجابين يف أميت وغفر للظامل، أهوى يدعوى بالثبور والويل، وحيثو 
  " .فضحكت من جزعه : وقال مرة. التراب على رأسه
  .أخرجه الثالثة



  عباس بن معد يكرب

ذكره املستغفري هكذا ومل يورد له شيئاً، ويرد نسبه عند ذكر . له صحبة. عباس بن معد يكرب الزبيدي" س " 
  .أبيه، إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  عباس موىل بين هاشم

  .يه وسلمقدمي أدرك النيب صلى اهللا عل. عباس بن موىل بين هاشم" د ع " 
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن العباس موىل بين هاشم، قال

  .وسلم ذات يوم إىل املسجد، فرأى خنامة يف املسجد يف القبلة، فحكه مث لطخه بالزعفران
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عباية أبو قيس

ذكر يف الصحابة، وال . عن ابيه يف الصوم: ثه اجلريري، عن قيس بن عبايةروى حدي. عباية أبو قيس" د ع " 
  .يصح

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عباية بن مالك

  .كان على ميسرة املسلمني يوم مؤته. عباية بن مالك األنصاري
" تعبأ املسلمون مث مضى الناس ف: أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكر، عن حممد بن إسحاق قال

عباية : قطبة بن قتادة، وعلى ميسرهتم رجالً من األنصار، يقال له: على ميمنتهم رجالً من عذرة، يقال له" فجعلوا 
  .عبادة بن مالك: ويقال: قال ابن هشام. بن مالك، فالتقى الناس، يعين مبؤتة

  عبد األعلى بن عدي

  .عبد األعلى بن عدي البهراين" ع س " 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا علي بن أيب : لرمحن بن عدي البهراين، عن أخيه عبد األعلى بن عديروى عبد ا

هكذا فاعتموا، فإن العمائم سيما اإلسالم، : " طالب يوم غدير خم، فعممه وأرخى عذبة العمامة من خلفه، مث قال
  " .وهي حاجٌز بني املسلمني واملشركني 

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  عبد اهللا بن أيب بن خلف



  .أسلم يوم الفتح، وقتل يوم اجلمل. عبد اهللا بن أيب بن خلف القرشي اجلمحي" ب " 
  .أخرجه أبو عمر

  عبد اهللا بن أيب أمحد بن جحش

أيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا ولد، فسماه . ذكر نسبه عند ذكر أبيه. عبد اهللا بن أيب أمحد بن جحش" د ع " 
  .هللا له وألبيه صحبةعبد ا

أخربنا أبو الفرج بن حممود بن سعد بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم، حدثنا حممد بن حيىي الباهلي، حدثنا يعقوب 
: قال. بن حممد، حدثنا عبد العزيز بن عمران، عن جممع بن يعقوب بن حسني بن أيب لبابة، عن عبد اهللا بن أيب أمحد

ن أيب معيط يف اهلدنة، فخرج أخواها عمارة والوليد حىت قدما على رسول اهللا صلى هاجرت أم كلثوم بنت عقبة ب
اهللا عليه وسلم، فكلماه فيها أن يردها إليهما، فنقض اهللا العهد بينه وبني املشركني خاصة يف النساء، ومنعهن أن 

  .يرددن إىل املشركني، فأنزل اهللا تعاىل آية االمتحان
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن األخرم

بن سيدان بن فهم بن غيث بن كعبد بن عامر بن اجلهيم التميمي  -عبد اهللا بن األخرم واسم األخرم ربيعة 
  .روى عنه ابن أخيه املغرية بن سعد بن األخرم. اهلجيمي

أتى النيب صلى  أنه: عن املغرية بن سعد بن األخرم، عن عمه. روى عبد اهللا بن داود عن األعمش عن عمرو بن مرة
دعوه فأرٌب : " فحال الناس بيين وبينه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عليه وسلم، وهو بعرفات، قال

لئن كنت أقصرت اخلطبة : " قال. فقلت يا رسول اهللا، دلين على عمل يقربين من اجلنة، ويباعدين من النار" . ما له 
تشرك به شيئاً، وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وتأيت إىل الناس ما لقد أعرضت وأطولت، تعبد اهللا ال 

  " .حتب أن يؤتى إليك 
وقد تقدم هذا احلديث يف ترمجة سعد بن األخرم، فإن عيسى بن يونس وحيىي بن . قاله هكذا أبو أمحد العسكري

شك األعمش يف أبيه : ابن منري يف حديثه وقال. عيسى روياه عن األعمش، عن عمرن، عن املغرية، عن أبيه أو عمه
  .أو عمه

  عبد اهللا بن األدرع

األزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن : وقيل. عبد اهللا بن األدرع
ن منده، عن مالك بن األوس األنصاري األوسي، شهد بيعة الرضوان، وشهد ابوه أبو حبيبة بدراً واملشاهد، قاله اب

أدركت من رسول : قلت لعبد اهللا بن أيب حبيبة: وروى عن حممد بن إمساعيل بن جممع األنصاري قال. ابن أيب داود
فجلست إىل جنبة، وجلس الناس : قال -يعين مسجد قباء  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئاً؟ قال جاءنا يف مسجدنا 

  .حوله، مث رأيته قام، فرأيته يصلي يف نعليه
  .أخرجه هكذا ابن منده وأبو نعيم



  عبد اهللا بن األرقم

. عبد اهللا بن األرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة القرشي الزهري" ب د ع " 
كانت آمنة بنت وهب أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمة أبيه األرقم، وأمه أميمة بنت حرب بن أيب مههمة بن 

  .عمرة بنت األوقص بن هاشم بن عبد مناف: وقيل. لعزى الفهريعبد ا
وأعطاه رسول اهللا خبيرب . أسلم عام الفتح، وكتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وأليب بكر، وعمر رضي اهللا عنهما

  .مخسني وسقاً، واستعمله عمر على بيت املال، وعثمان بعده، مث إنه استعفي عثمان من ذلك فأعفاه
تبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمن إليه ووثق به، فكان إذا كتب له إىل بعض امللوك يأمره أن خيتمه وملا استك

  .وال يقرؤه ألمانته عنده
من جييب عنه؟ فقال عبد اهللا بن : بلغين أنه ورد على النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب فقال: وروى مالك قال

ى اهللا عليه وسلم، فأعجبه وأنفذه، وكان عمر حاضراً فأعجبه ذلك من عبد فأجاب، وأتى به النيب صل. أنا: األرقم
  .اهللا، حيث أضاف ما أراده إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما ويل عمر استعمله على بيت املال

. أن يقبلهابثالثني ألفاً فأىب  -وهو على بيت املال  -بلغين أن عثمان أجاز عبد اهللا بن األرقم : وروى مالك قال
عملت هللا، وإمنا : وقال. وروى عمر بن دينار أن عثمان، رضي اهللا عنه، أعطاه ثالمثائة ألف درهم فأىب أن يقبلها

  .أجري على اهللا
ما رأيت أخشى : وكان عمر يقول. لو كان لك مثل سابقة القوم ما قدمت عليك أحداً: وقال له عمر بن اخلطاب

  .قمهللا تعاىل من عبد اهللا بن األر
  .وَعِمي قبل وفاته

أخربنا إمساعيل بن علي بن عبيد اهللا وغري واحد قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن عيسى، حدثنا هناد، حدثنا 
أقيمت الصالة، فأخذ بيد رجل فقّدمه، وكان : أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عبد اهللا بن األرقم قال

إذا أقيمت الصالة ووجد أحدكم اخلالء فليبدأ : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت ر: إمام القوم، وقال
  " .باخلالء 

ورواه . رواه شعبة، والثوري، واحلّمادان، ومعمر، وابن عيينة، وحممد بن إسحاق، وغريهم عن هشام بن عروة مثله
شام، عن أبيه، عن رجل، عن عبد اهللا عن ه: وهيب، وشعيب بن إسحاق، وابن جريج يف بعض الروايات عنه فقالوا

ورواه أبو معشر، عن هشام، عن أبيه، عن . ورواه أبو األسود، عن عروة، عن عبد اهللا بن األرقم. بن األرقم
  .عائشة

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن إسحاق

عليه وسلم أصيبت رجله مع رسول اهللا صلى اهللا . عبد اهللا بن إسحاق األعرج، جد حاجب بن أبان" د ع " 
  .فسماه األعرج

كان اسم جدي عبد اهللا بن إسحاق وكان أصيبت رجله مع : روى عبد امللك بن إبراهيم، عن حاجبنب عمر قال



  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسماه رسول اهللا األعرج
  .حاجب بن عمر: ثحاجب بن أبان، ويف احلدي: يف الترمجة -يعين ابن منده  -ذكره . أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .عبد اهللا بن أسعد بن زرارة األنصاري، وهو ابن أيب أمامة أسعد بن زرارة

  .له وألبيه صحبة. تقدم نسبه عند ذكر أبيه
حدثنا أبو كثري األنصاري، عن عبد اهللا بن اسعد : روى حيىي بن أيب بكري، عن جعفر األمحر، عن هالل الصرييف قال

ملا أسري يب إىل السماء انتهى يب إىل قصر من لؤلؤ، فراشه : " صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: بن زرارة قال
أنه سيد املسلمني، وإمام املتقني، وقائد الغر : أو أمرين يف علي بثالث خصال -من ذهب يتألأل، فأوحى اهللا إيل 

  " .احملجلني 
إسرائيل، عن هالل الوزان، عن رجل  عن أيب غسان، عن: ورواه أبو غسان وغري واحد، عن جعفر هكذا، وقيل

ورواه عمران بن احلصني، عن حيىي بن العالء، عن هالل . من األنصار، عن حممد بن عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة
  .عن أبيه. الوزان، عن عبد اهللا بن أسعد بن زرارة

  .ةعبد اهللا بن أيب أمامة، وهو أسعد بن زرار: أخرجه الثالثة، إال أن ابا عمر قال

  عبد اهللا بن األسقع

  .عن املغرية بن زياد، عن مكحول مرسالً: روى حديثه أبو شهاب. عبد اهللا بن اٍألقع الليثي" د ع " 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  عبد اهللا بن األسود السدوسي

نسبه . دوسيعبد اهللا بن األسود بن شعبة بن شهاب بن عوف بن عمرو بن احلارث بن سدوس الس" ب د ع " 
روى حممد بن عمرو، عن ابيه، : وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بين سدوس. هكذا أبو أمحد العسكري

خرجنا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بين سدوس من القرية، : عن جده، عن أبيه عبد اهللا بن األسود قال
دمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنثرنا التمر على بطع بني حىت ق -برود بين عمري  -ومعنا متر من الربود 

  " .اللهم بارك يف اجلذامي، ويف حديثة خرج هذا منها : " فقال. اجلذامي: أي متر هذا؟ فقلنا: فقال. يديه
  .ن حيانبشري بن اخلصاصية، وعمرو بن تغلب، وعبد اهللا بن األسود، وفرات ب: هاجر من ربيعة أربعة: وقال قتادة

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن األسود املزين

ذكرناه يف ترمجة اخلمخام، وميكن أن يكون السدوسي : عبد اهللا بن األسود املزين، أخرجه أبو موسى وقال" س " 
  .املزين، ومزينة غري سدوس: الذي ذكروه، إال أن يف تلك الترمجة قال

: " قال. وروى بإسناده عن جمالد بن مخخام. ن احلارث البكرياب: وقال يف اخلمخام. هذا لفظ أيب موسى: قلت
بشري بن : هاجر أيب اخلمخام إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بكر بن وائل مع أربعة من سدوس، أحدهم



ط فهذا يدل على أن املزين غل" . اخلصاصية، وفرات بن حيان العجلي، وعبد اهللا بن أسود املزين، ويزيد بن ظبيان 
من الكتاب، فإنه قد جعله تارة من بكر، مث من سدوس، وهو من بكر ايضاً، فال مدخل للمزين فيه، والصحيح أنه 

  .األول، واهللا أعلم

  عبد اهللا بن أصرم

أورده ابن شاهني يف الصحابة وروى بإسناده عن املدائين، عن أيب معشر، عن يزيد بن . عبد اهللا بن أصرم" س " 
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد عوف بن أصرم بن عمرو بن شعيثة بن اهلزم بن زويبة، قدم عل: رومان قال

  .فأسلم" أنت عبد اهللا : " قال. عبد عوف: ؟ قال" من أنت : " فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن األعور

بن األطول اجلرمازي املازين، من بين مازن بن عمرو بن متيم، وهو  عبد اهللا: وقيل. عبد اهللا بن األعور" ب د ع " 
  .الشاعر املعروف باألعشى املازين، وقد تقدم يف اهلمزة يف األعشى أكثر من هذا، ألنه بلقبه أشهر منه بامسه

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن أقرم

أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة : ابنه عبيد اهللاروى عنه . عبد اهللا بن أقرم بن زيد اخلزاعي، أبو معبد" ب د ع " 
حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، عن داود بن قيس، عن عبيد اهللا : حدثين أيب قال: قال. بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

كن يف : كنت مع أيب بالقاع من منرة، فمر بنا ركب فأناخوا فقال يل أيب: بن عبد اهللا بن أقرم اخلزاعي، عن أبيه قال
فدنا منهم ودنوت معه، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهم، فكنت . منا حىت آيت هؤالء القوم فأسائلهمهب

  .أنظر إىل عفرة إبطي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ساجد
بن  ورواه عبد احلميد. رواه ابن عيينة وابن املبارك، وعبد الرزاق، ووكيع، وأبو أسامة وغريهم عن داود مثله

  .سليمان، عن رجل من بين أقرم، عن أبيه، عن جده
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية

عبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، واسم أيب أمية حذيفة، وهو أخو أم سلمة " ب د ع " 
  .عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. طلبوأمه عاتكة بنت عبد امل. زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم

زمعة بن األسود بن املطلب : وزعم الكليب أن أزواد الركب من قريش ثالثة. زاد الركب: وكان يقال ألبيه أيب أمية
وإمنا . وأبو أمية بن املغرية، وهو أشهرهم بذلك. ومسافر بن أيب عمرو بن أمية. بن عبد مناف، قتل يوم بدر كافراً

ال تعرف قريش زاد : وقال مصعبد والعدوي. د الركب ألهنم كانوا إذا سافر معهم أحد كان زاده عليهممسوا زا
  .الركب إال أبا أمية وحده



لن : " وكان عبد اهللا بن أيب أمية شديداً على املسلمني، خمالفاً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو الذي قال له
وكان . اآلية"  ٩١ - ٩٠اإلسراء " " نبوعاً أو تكون لك جنة من خنيل نؤمن لك خحىت تفجر لنا من األرض ي

شديد العداوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل يزل كذلك إىل عام الفتح، وهاجر إىل النيب صلى اهللا عليه 
أخربنا أبو : ريقوسلم قبيل الفتح هو وأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب، فلقيا النيب صلى اهللا عليه وسلم بالط

وكان ابو سفيان بن احلارث، وعبد : جعفر بن السمني البغدادي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال
اهللا بن أيب أمية قد لقيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنيق العقاب فيما بني مكة واملدينة، فالتمسا الدخول، 

ال حاجة يل هبما، أما : يا رسول اهللا، ابن عمك، وابن عمتك وصهرك قال: فمنعهما، فكلمته أم سلمة فيهما، فقالت
  .مث أذن هلما، فدخال عليه، فأسلما وحسن إسالمهما: ابن عمي فهتك عرضي، وصهري قال يل مبكة ما قال

هم وشهد عبد اهللا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتح مكة مسلماً، وحنيناً، والطائف، ورمي من الطائف بس
  .فقتله، ومات يومئذ

يا عبد اهللا، إن فتح اهللا الطائف فإين أدلك على ابنة غيالن، فإهنا تقبل بأربع : وله قال هيت املخنث عند أم سلمة
  " .ال يدخل هؤالء عليكن : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. وتدبر بثمان

أنه رأى النيب صلى اهللا : عبد اهللا بن أيب أمية وروى مسلم بن احلجاج بإسناده، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن
  .عليه وسلم يصلي يف بيت أم سلمة، يف ثوب واحد متلحفاً به، خمالفاً بني طرفيه

  .ومثله روى ابن أيب الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن عبد اهللا بن أيب أمية
 بن أيب أمية، ورواه أصحاب هشان، عن وذلك غلط، ألن عروة مل يدرك عبد اهللا، إمنا روى عن عبد اهللا بن عبد اهللا

  .هشام، عن أبيه، عن عمر أيب سلمة، وهو املشهور

  عبد اهللا بن أيب أمية بن وهب

قتل خبيرب شهيداً، ذكره . حليف بين أسد بن عبد العزى بن قصي وابن أختهم. عبد اهللا بن أيب أمية بن وهب" ب " 
  .الواقدي، ومل يذكره ابن إسحاق

  .أخرجه أبو عمر

  عبد اهللا بن أنس

روى عنه زهرة بن : وقال أبو عمر. عبد اهللا بن انس، أبو فاطمة األسدي تقدم ذكره يف حرف اهلمزة" ب د ع " 
  .معبد وأبو عقيل، وجعله أبو عمر، وأبو أمحد العسكري أزدياً

  .أخرجه الثالثة خمتصراً
  .جابر بن عبد اهللا األنصاريروى عنه . عبد اهللا بن أنيس األسلمي" د ع " عبد اهللا بن أنيس 

بلغين حديث عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه : روى عبد اهللا بن حمم بن عقيل، عن جابر بن عبد اهللا قال
وسلم، مسعه من النيب صلى اهللا عليه وسلم، مل أمسعه منه، فسرت شهراً إليه حىت قدمت الشام، فإذا هو عبد اهللا بن 

فخرج إيل . أجابر بن عبد اهللا؟ قلت نعم: ابراً على الباب، فرجع إيل الرسول فقالأنيس، فأرسلت إليه أن ج
حديثٌ بلغين أنك مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل أمسعه منه يف املظامل، : قلت: قال. فاعتنقين واعتنقته

عراةً غرالً  -أو العباد  -لناس حيشر ا: " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. فخشيت أن أموت أو متوت



هبما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد، كما يسمعه من قرب، أنا امللك، أنا الديان، ال ينبغي ألحٍد من أهل اجلنة أن 
يدخل اجلنة وأحٌد من أهل النار يطلبه مبظلمة، وال ينبغي ألحد من أهل النار يدخل النار، وأحد من أهل اجلنة يطلبه 

  " .باحلسنات والسيئات : وكيف، وإمنا نأيت عراة غرالً؟ قال: يقتصه منه، حىت اللطمة، قال مبظلمة، حىت
فرق بعض : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، إال أن ابا نعيم جعل هذا وعبد اهللا بن أنيس اجلهين ترمجة واحدة، وقال

فرق أبو حامت بينه وبني : وقال ابن منده. املتأخرين بينهما، وجعلهما ترمجتني، ومجعنا بينهما، وخرجنا عنهما ما خرج
  .ابن أنيس اجلهين، وأرامها واحداً

  عبد اهللا بن أينس اجلهين

هو من الربك بن : حليف بن سلمة من األنصار، وقال الواقدي. عبد اللن بن انيس اجلهين مث األنصاري" ب د ع " 
عبد اهللا بن أنيس بن اسعد بن حرام بن حبيب هو : وقال: وبر، أخى كلب بن وبرة من قضاعة، ومثله قال الكليب

دخل ولد الربك بن وبرة يف . بن مالك بن غنم بن كعبد بن تيم بن نفاثة بن إياس بن يربوع بن الربك بن وبرة
  .جهينة

  .شهد بدراً وأحداً وما بعدمها. وكان مهاجرياً أنصارياً عقبياً
هو : وقيل. هو من جهينة حليف لألنصار: ني سلمة، وقيلوهو من قضاعة، حليف لبين نأيب من ب: وقال ابن إسحاق

إهنم دخلوا يف جهينة، : وقال. من األنصار، وقول الكليب جيمع هذه األقوال كلها، فإنه من الربك ابن وبرة نسباً
  .أنصاري يكىن أبا حيىي: له حلف يف األنصار فقيل: فقيل لكل منهم جهين، وقال

وهو الذي سأل رسول . وجابر بن عبد اهللا، وبسر بن سعيد. ضمرة، وعبد اهللاعطية، وعمرو، و: روى عنه أوالده
انزل ليلة ثالث : " قال. إين شاسع الدار، فمرين بليلة أنزل هلا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ليلة القدر، وقال

  " .وعشرين 
  .وهو أحد الذين كانوا يكسرون أصنام بين سلمة

بن حممد السيحي أخربنا أبو الربكات حممد بن حممد بن مخيس، أخربنا ابو نصر بن أخربنا أبو منصور مسلم بن علي 
حدثنا . طوق، أخربنا أبو القاسم نصر بن أمحد املرجي، أخربنا أمحد بن علي بن املثىن، حدثنا وهب بن بقية الواسطي

أيب أمية، عن عبد اهللا بن أنيس خالد بن عبد اهللا، حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق، عن حممد بن زيد، عن عبد اهللا بن 
أكرب الكبائر اإلشراك باهللا، وعقوق الوالدين، واليمني املغموس، والذي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  " .نفسي بيده ال خيلف أحد ولو على مثل جناح بعوضة إال كانت وكتةٌ يف قلبه إىل يوم القيامة 
  .و عمروتويف سنة أربع وسبعني، قاله أب

: أرامها واحداً، وقول أيب عمر يف هذه الترمجة: أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده جعل هذا والذي قبله ترمجتني، وقال
يدل على أنه ال يرى غريه، فإن كان قول ابن منده يف األوىل أسلمياً . جابر بن عبد اهللا -يعين اجلهين  -روى عنه 

أنصاري، : وإمنا قالوا. إنه أسلمي: كالم يف صحته، ومل يقل فيه أحد من العلماءليس غلطاً، فهما اثنان، ألن هذا ال 
  .وجهين، وقضاعي، والربك بن وبرة وجهينة من قضاعة، واألصح أهنما واحد

  عبد اهللا بن أنيس الزهري



على ذكره ابن أيب علي، وروى عن سليمان بن أمحد، عن احلسن بن عبد األ. عبد اهللا بن أنيس الزهري" س " 
أن : البوسي الصنعاين، عن عبد الرزاق، عن عبد اهللا بن عمر، عن عيسى بن عبد اهللا بن أنيس الزهري، عن أبيه

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم انتهى إىل قربة معلقة، فخنقها، مث شرب منها وهو قائم
ة أخربنا سليمان بن أمحد هذا احلديث أخربنا به أبو غالب الكوشيدي، أخربنا ابن ريذ: أخرجه أبو موسى وقال

وأورده يف ترمجة عبد . الزهري: الطرباين، حدثنا احلسن، وآخر ذكره معه، عن عبد الرزاق بإسناده إال أنه مل يقل فيه
  .اهللا بن أنيس اجلهين

  ؟؟

  عبد اهللا بن أنيس

نه هو الذي رمى ماعزاً، ذكره أبو عبد اهللا يف ترمجة هزال أ: قال أبو موسى. عبد اهللا بن أنيس، أو ابن أنس" س " 
  .فقتله حني رجم، وميكن أن يكون اجلهين أيضاً، واهللا أعلم

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  عبد اهللا بن أنيس العامري

روى يعلى بن األِدق، عن عبد اهللا بن أنيس بن املنتفق بن عامر الوافد على . عبد اهللا بن أنيس العامري" س " 
فلما أصبح " . أنت الوافد املبارك : " قدمت عليه أبشره بإسالم قومي، فقال: م قالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

قاهلا " . يأىب اهللا، عز وجل، لبين عامر إال خرياً : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. صبحته بنو عامر فأسلموا
  .ثالث مرات

  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن أوس بن قيظي

شهد : قيظي، أخو عرابة وكباثة، أخرجه ابو عمر مدرجاً يف ترمجة والدته أوس بن قيظي، وقالعبد الل بن أوس بن 
  .أحد مع أبيه وأخيه كباثة

  عبد اللن بن أوس بن وقش

  .شهد بدراً، وال تعرف له رواية. عبد اهللا بن أوس بن وقش بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي" د ع " 
ومن : يف تسمية من شهد بدراً قال -ناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإس

  .عبد اهللا بن أوس بن وقش: بين طريف بن اخلزرج
ابن حق : عبد اهللا بن أحق، وقيل: عبد اهللا بن سعد بن أوس بن وقش، وقيل: وقال أبو نعيم. كذا أخرجه ابن منده
عبد اهللا بن أحق بن وقش بن ثعلبة بن طريف : ية من شهد بدراًيف تسم -وقال عن ابن إسحاق . بن أوس بن وقش

عبد اهللا بن أوس، وأسقط أباه حقاً أو : رواه بعض املتأخرين عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق فقال. بن اخلزرج
  .أحق



 ذنب الذي نقله ابن منده عن يونس عن ابن إسحاق صحيح، كذا رويناه أيضاً كما تقدم أول الترمجة، فال: قلت
عبد ربه بن حق بن : له، فإن يونس، كذا قال، وقد روى عبد امللك بن هشام، عن البكائي، عن ابن إسحاق فقال

  .أوس بن وقش بن ثعلبة بن طريف
عبد اهللا بن حق بن أوس بن وقش بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج : ورواه مسلمة بن الفضل ب ابن إسحاق فقال

وهذا عبد اهللا جيتمع هو وسعد بن ! بن إسحاق كما تراه، فأي ذنب البن منده؟بن ساعدة، فهذا االختالف عن ا
  .عبادة يف ثعلبة بن طريف، ويذكر يف عبد اهللا بن سعد، إن شاء اهللا تعاىل

  عبد اهللا بن أيب أوىف

علبة بن علقمة بن خالد بن احلارث بن أيب أسيد بن رفاعة بن ث: عبد اهللا بن أيب أوىف، واسم أيب أوىف" ب د ع " 
  .أبو حممد: وقيل. أبو إبراهيم: وقيل. يكىن أبا معاوية. هوزان بن أسلم األسلمي

شهد احلديبية، وبايع بيعة الرضوان، وشهد خيرب وما بعدها من املشاهد، ومل يزل باملدينة حىت قُبض رسول اهللا صلى 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم، مث حتول إىل الكوفة، وهو آخر من بقي بالكوفة من أصحاب

رأيت على ساعد عبد اهللا بن أيب أوىف : روى أمحد بن حنبل، عن يزيد بن هارون، عن إمساعيل بن أيب خالد قال
  .نعم، وقبل ذلك: أشهدت معه حنيناً؟ قال: فقلت. ضربتها يوم حنني: ما هذه؟ قال: ضربة، فقلت

  .ألفاً وأربعمائة، وكانت أسلم ثُمن املهاجرين يومئذ كان أصحاب الشجرة:روى عنه عمرو بن مرة أنه قال
روى عنه إمساعيل بن أيب خالد، والشعيب، وعبد املالك بن عمرين وأبو إسحاق الشيباين، واحلكم بن عتيبة، وسلمة 

  .بن كهيل، وغريهم
منيع، حدثنا سفيان، عن حدثنا أمحد بن : أخربنا إبراهيم بن حممد الفقيه وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي قال

غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال. أنه سئل عن اجلراد. أيب يعفور العبدي، عن عبد اهللا بن أيب أوىف
  .سبع غزوات: كذا رواه سفيان بن عيينة، ورواه الثوري عن أيب يعفور قال. ست غزوات نأكل اجلراد

علي الفقيه البلدي، وغري واحد قالوا بإسنادهم إىل حممد بن إمساعيل  وأخربنا أبو عبد اهللا بن حممد بن سرايا بن
حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن موسى بن عقبة، عن سامل أيب : اجلعفي قال

 صلى اهللا عليه وسلم كتب إليه عبد اهللا بن أيب أوىف أن رسول اهللا: النضر، موىل عمر بن عبيد اهللا، وكان كاتبه، قال
  " .اعلم أن اجلنة حتت ظالل السيوف : " قال

سبع ومثانني، بعد ما كّف بصره، وكان يصبغ رأسه : تويف عبد اهللا بن أيب أوىف بالكوفة سنة ست ومثانني، وقيل
  .وحليته باحلناء، وكان له ضفريتان

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا ابن حبينة

أهنا أزدية، واسم : وقيل. وهي حبينة بنت احلارث بن املطلب بن عبد مناف -وهي أمه  -عبد اهللا ابن حبينة " ب " 
وقد ينسب إىل . وله صحبة. كان حليفاً لبين امللطلب بن عبد مناف. أبيه مالك بن القشب األزدي، من أزد شنوءة

فاضالً يصوم الدهر، وكان ينزل بطن  وكان ناسكاً. يكىن أبا حممد. عبد اهللا بن مالك ابن حبينة: أبيه وأمه معاً، فيقال



  .رمي على ثالثني ميالً من املدينة
أخرجه ها هنا أبو عمر، ألنه مشهور بأمه، ويذكر يف عبد اهللا بن مالك، إن شاء اهللا تعاىل، فإنه ابن منده وأبا نعيم 

  .أخرجاه هناك

  عبد اهللا بن بدر

بن خشان بن سعد بن وديعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن  عبد اهللا بن بدر بن بعجة بن زيد بن معاوية" ب د ع " 
كان امسه عبد العزى فسمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد . رشدان بن قيس بن جهينة بن زيد اجلهين مدين

  .يكىن أبا بعجة. اهللا
  .بيبروى عنه ابنه بعجة، ومعاذ بن عبد اهللا بن خ. وهو أحد الذين محلوا راية جهينة يوم الفتح

روى حيىي بن أيب كثري، عن بعجة بن عبد اهللا، عن أبيه عبد اهللا بن بدر، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
إين تركت قومي، منهم صائم : عمرو بن عوف" بين " فقال رجل من " . هذا يوم عاشوراء فصوموه : " هلم يوماً

  " .اذهب إىل قومك، فمن كان منهم مفطراً فليتم صومه : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ومنهم مفطر
  .معاوية، روى عنه الّدراوردي: مات بعجة قبل القاسم بن حممد، وله ابن يقال له: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  .بفتح الواو وكسر الدال: بكسر اخلاء والشني املعجمتني ووديعة: خشان

  عبد اهللا بن بدر

  .غري منسوب، ذكره احلضرمي يف املفاريد، وسليمان بن أمحد يف املعجم. رعبد اهللا بن بد" ع س " 
أخربنا أبو موسى بن أيب بكر املديين، كتابة، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، حدثنا حممد بن حممد، حدثنا حممد بن 

مسعت عبد اهللا : جلويرية قالعبد اهللا احلضرمي، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن شعبة، عن أيب ا
  " .ال نذر يف معصية : " بن بدر يذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  عبد اهللا بن بديل

  .عبد اهللا بن بديل بن ورقاء بن عبد العزى اخلزاعي تقدم نسبه عند ذكر أبيه" ب د ع " 
واألول أصح وشهد الفتح، وحنيناً، . بل هو من مسلمة الفتح: زاعة، وقيلأسلم مع أبيه قبل الفتح، وكان سيد خ

والطائف، وتبوك، وكان له خنل كثري، وقتل هو وأخوه عبد الرمحن بصفني مع علي، وكان على الّرّجالة، وهو من 
تسع  وهو الذي صاحل أهل أصبهان مع عبد اهللا بن عامر، يف خالفة عثمان سنة. أفاضل أصحاب علي وأعياهنم

  .وعشرين
  "الرجز : " كان على عبد اهللا بن بديل درعان وسيفان، وكان يضرب أهل الشام ويقول: قال الشعيب

  مث التمشي يف الّرعيل األول... مل يبق إال الصرب والتوكل 
  واهللا يقضي ما يشاء ويفعل... مشى اجلمال يف حياض املنهل 

واهللا لو استطاعت نساء : أهل الشام فقتلوه، فلما رآه معاوية قال فلم يزل يقاتل حىت انتهى إىل معاوية، فأحاط به



  "الطويل : " ومتثل بقول حامت. خزاعة لقاتلتنا فضالً عن رجاهلا
  رمته املنايا قصدها فتقطرا... كليث هزبرٍ كان حيمي ذماره 

  وإن مشّرت يوماً به احلرب مشّرا... أخو احلرب إن عّضت به احلرب عضها 
  .سنة سبع وثالثنيوكانت صفني 

عبد اهللا بن بديل بن ورقاء، ذكر يف كتاب الطبقات يف األصبهانيني : أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده ذكره فقال
  .هذا القدر

  .ذكر بعض املتأخرين عبد اهللا بن بديل بن ورقاء، هذا مجيع ما ذكره: وقال أبو نعيم

  عبد اهللا بن بديل
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بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

  .روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املسح على اخلفني. آخر. عبد اهللا بن بديل" د " 
  .أخرجه ابن منده خمتصراً

  عبد اهللا بن بر

يف النفر  كان امسه الطيب فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا، ذكره ابن إسحاق. عبد اهللا بن بر الداري
  .الداريني الذي وفدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأمر هلم من خيرب خبمسني وسقاً

  .قاله أبو علي الغساين

  عبد اهللا بن الرباء

  .برير بن عبد اهللا: عبد اهللا بن الرباء، أبو هند الداري، ويقال" د " 
  .له واحداً، واهللا أعلمأخرجه ابن منده خمتصراً، وما أقرب أن يكون هذا والذي قب

  عبد اهللا بن برير

  .عداده يف أهل مصر. روى عنه أبو عبد الرمحن احلبلي . عبد اهللا بن برير بن ربيعة" د ع " 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. ذكره أبو سعيد بن يونس

  .بضم احلاء املهملة والباء املوحدة: احلبلي 

  عبد اهللا بن بسر املازين

  .أبا صفوان: هللا بن بسر املازين، من مازن بن منصور بن عكرمة، يكىن أبا بسر، وقيلعبد ا" ب د ع " 
صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم هو . وضع النيب صلى اهللا عليه وسلم يده على رأسه ودعا له. صلى القبلتني

ن مخري، وسليم بن خالد بن معدان، ويزيد ب: روى عنه الشاميون منهم. وأبوه وأمه وأخوه عطية وأخته الصماء
  .عامر، وراشد بن سعد، وغريهم

حدثنا حممد بن املثىن، : أخربنا إمساعيل بن علي بن عبيد اهللا وغريه قالوا بإسنادهم عن حممد بن عيسى بن سورة قال
نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يزيد بن مخري، عن عبد اهللا بن بسر قال

م على أيب، فقّربنا إليه طعاماً، فأكل منه، مث أيت بتمر، فكان يأكله ويلقي النوى بإصبعيه، مجع السبابة والوسطى وسل
  .إلقاء النوى بني إصبعيه -إن شاء اهللا تعاىل  -وهو ظين فيه : قال شعبة -

يام سليمان بن عبد مات حبمص سنة ست وتسعني، أ: وقيل. تويف سنة مثان ومثانني، وهو ابن أربع وتسعني سنة
  .امللك وعمر مائة سنة، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة

عبد اهللا بن بسر السلمي املازين، وهذا ال يستقيم، فإن سليماً أخو مازن، : أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده قال



  .وليس لعبد اهللا حلف يف سليم حىت ينسب إليهم باحللف
بضم : ومخري. بفتح احلاء املهملة وكسر الراء وآخره زاي: وحريز. ومة، والسني املهملةبالباء املوحدة املضم: وُبسْر

  .اخلاء املعجمة، وفتح امليم، وآخره راء

  عبد اهللا بن بسر النضري

وأورده الطرباين . وليس باملازين، ألن بين مازن غري بين نصر: قال أبو موسى. عبد اهللا بن بسر النضري" ب س " 
زين، ووهم فيه، إال أهنما شاميان، وأورده أبو عبد اهللا صوري وأبو بكر اخلطيب وغريمها، وفرقوا يف مسند املا

  .بينهما، وهو الصواب
أخربنا : أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو غالب أمحد بن العباس، وأبو بكر القراين، وأبو مشكر الصاحلاين، قالوا

رباين، حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثنا الفضل بن سهل األعرج، أبو بكر بن ريذة، أخربنا أبو القاسم الط
حدثنا األسود بن عامر شاذان، حدثنا عبد الواحد النصري، من ولد عبد اهللا بن بسر، حدثين عبد الرمحن األوزاعي 

با عمرو، أال يا أ: فقال يل. مررت جبدك عبد الواحد بن عبد اهللا بن بسر، وأنا غاز، وهو أمري على محص: قال
بينما حنن بفناء : حدثين أيب عبد اهللا بن بسر قال: قال. بلى: أحدثك حبديث يسرك، فو اهللا رمبا كتمته الوالة؟ قلت

يا رسول اهللا، إنه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلوس، إذ خرج علينا مشرق الوجه يتهلل، فقمنا يف وجهه فقلنا
إن جربيل أتاين آنفاً فبشرين أن اهللا، عز وجل، أعطاين الشفاعة : " فقال. لقهليسرنا ما نرى من إشراق وجهك وتط

يف أمتك؟ : فقلنا" . ال : " ، فقلنا يف قريش عامة؟ قال" ال : " يا رسول اهللا، أيف بين هاشم خاصة؟ قال: قلنا" . 
  " .هي يف أميت للمذنبني املثقلني : " قال

  .سر روى عنه عمر بن روبةأن عبد اهللا بن ب: وذكر أبو عمر وغريه
  .وإخراج أيب عمر له يقوي قول الصوري واخلطيب يف أنه غري املازين، واهللا أعلم. أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  عبد اهللا بن بغيل

روى عنه أبو سليمان احلمصي، أخرجه ابن منده . ال يعرف له صحبة، وله إدراك. عبد اهللا بن بغيل الكناين" د ع " 
  .بالنون ونذكره إن شاء اهللا تعاىل. نفيل: قد أخرجه غريمها فقال يف اسم أبيهوأبو نعيم، و

  عبد اهللا بن أيب بكر بن ربيعة السعدي

  .عبد اهللا بن أيب بكر بن ربيعة السعدي" س " 
رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم، وذكر قصة عامر بن الطفيل يف . هو من سعد بن بكر: أخرجه أبو موسى وقال

ى النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعودته وموته، وإسالم الضحاك بن سفيان الكاليب، ال حاجة إىل ذكره قدومه عل
  .هاهنا

  عبد اهللا بن أيب بكر الصديق



يذكر فيمن اسم أبيه عبد اهللا إن شاء . عبد اهللا بن أيب بكر الصديق، واسم أيب بكر عبد اهللا بن عثمان" ب د ع " 
  .اهللا تعاىل

  .ثالثةأخرجه هاهنا ال

  عبد اهللا البكري

روت عنه ابنته هبية بنت . سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أفضل األعمال. جمهول. عبد اهللا البكري" د ع " 
  .عبد اهللا البكرية

  .هبذا أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  عبد اهللا بن ثابت األنصاري

  .ينيعدادي يف الكوف. عبد اهللا بن ثابت األنصاري" د ع " 
حدثين أيب، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا سفيان، عن : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحد قال

يا : " جاء عمر بن اخلطاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: جابر، عن الشعيب، عن عبد اهللا بن ثابت قال
، فكتب يل جوامع من التوراة، أال أعرضها عليك؟ فتغري وجه رسول رسول اهللا، إين مررت بأخٍ يل من بين قريظة

: فقال عمر! أال ترى ما بوجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟: قلت" : قال عبد اهللا . " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
والذي : " مث قالفسّري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، : قال. رضينا باهللا رباً، وباإلسالم ديناً، ومبحمد رسوالً

  " .نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى مث اتبعتموه وتركتموين لضللتم، إنكم حظي من األمم وأنا حظكم من النبيني 
ورواه هشيم وحفص بن : رواه خالد وحريث بن أيب مطر، وزكريا بن أيب زائدة، عن الشعيب، عن ثابت بن يزيد

  .غياث وغريمها، عن جمالد، عن الشعيب، عن جابر
وأما أبو عمر فجعل حديث كتب أهل الكتاب يف عبد اهللا بن ثابت، الذي بعد هذه . أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .الترمجة

  عبد اهللا بن ثابت األنصاري أبو أسيد

  .بالضم، والفتح أصح. أبو أسيد: عبد اهللا بن ثابت األنصاري، أبو أسيد، وقيل" ب د ع " 
  " .كلوا الّزيت وادهنوا به : " روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
روى الشعيب حديثاً آخر يف قراءة كتب أهل الكتاب، حديثه مضطرب فيه، : ذكره الثالثة، وقال أبو عمر أيضاً

إن أبا اسيد األنصاري هذا امسه : إن عبد اهللا بن ثابت األنصاري هذا هو الذي روى عنه أبو الطفيل، وقيل: وقيل
  .هذا كالم ايب عمر. اهللا عليه وسلم ثابت، خادم رسول اهللا صلى

عبد اهللا بن ثابت األنصاري، يكىن أبا أسيد، قاله حيىي بن صاعد، وروى بإسناده، عن أيب محزة، عن : وقال ابن منده
ال ندهن، : فقالوا. ادهنوا رؤوسكم: أنه دعا بينه ودعا بزيت فقال: جابر، عن أيب الطفيل، عن عبد اهللا بن ثابت

عن النيب صلى اهللا  -أترغبون عن ُدهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ وروى عنه أنه قال : وقالفجعل يضرهبم 
  " .كلوا الزيت وادهنوا به "  -: عليه وسلم



عبد اهللا بن ثابت، يكىن أبا أسيد، ذكره بعض املتأخرين حاكياً عن ابن صاعد، وهو عندي املتقدم، : وقال أبو نعيم
  .شعيب، وذكر له دهن الزيتيعين الذي يروي عنه ال

  .فأبو عمر وأبو نعيم قد اتفقا على أن جعال االثنني واحداً، وابن منده فرق بينهما، واحلق معهما
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن ثابت األنصاري أبو الربيع

مالك بن عبد اهللا بن ثابت األنصاري، أبو الربيع الظفري، من بين ظفر بن اخلزرج بن عمرو بن " ب د ع " 
  .األوس، ورد ذكره يف حديث جابر بن عتيك

أخربنا أبو أمحد بن سكينة بإسناده إىل سليمان بن اَألشعث، حدثنا القعنيب، عن مالك، عم عبد اهللا بن عبد اهللا بن 
: وهو جد عبد اهللا أبو أمه أنه أخربه، أن جابر بن عتيك أخربه" عن عتيك بن احلارث بن عتيك . " جابر بن عتيك

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء يعود عبد اهللا بن ثابت، فوجده قد غلب، فصاح به رسول اهللا صلى اهللا أ
فصاح النساء " . غلبنا عليك أبا الربيع : " عليه وسلم، فلم جيبه، فاسترجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال

دعهن يا أبا عبد الرمحن يبكني ما دام : " ليه وسلمفقال رسول اهللا صلى اهللا ع. وبكني، فنهاهن جابر بن عتيك
  " .بينهن 

  .وتويف يف مرضه ذلك، فكفنه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قميصه
  .أخرجه الثالثة

إن أبا الربيع كنية عبد اهللا بن عبد اهللا بن ثابت هذا، ويرد يف موضعه، إن شاء اهللا تعاىل، والصواب أهنا كنية : وقيل
  .ابن منده وأبو نعيم ظفرياً، ومل ينسبه أبو عمر إىل قبيلةوجعله . أبيه

أبو الربيع كنية عبد اهللا بن ثابت بن قيس بن هيشة بن احلارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن : وقال ابن الكليب
جيتمع هو وظفر يف مالك بن األوس، فإن ظفر هو ابن اخلزرج بن . عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس

  .رو بن مالك بن األوس، واهللا أعلمعم

  عبد اهللا بن ثعلبة البلوي

حليف بين عمرو بن . عبد اهللا بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة بن مالك البلوي" ب د ع س " 
  .عوف بن اخلزرج، من األنصار

  .ثوقد تقدم ذكرمها يف حبا. شهد بدراً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وأخوه حباث
وأخرجه أبو . ثعلبة بن حزابة، جعل حزابة عوض خزمة، وخزمة أصح: أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده ذكره فقال

  .موسى أيضاً مستدركاً على ابن منده
ال وجه الستدراكه على ابن منده، فإن ابن منده أخرجه، فال أدري كيف خفي عليه؟ ولعله حيث رأى ابن : قلت

ا عبد اهللا بن ثعلبة ظن أنه مل خيرج عبد اهللا أيضاً، ولعله حيث رأى ابن منده ذكره يف كتابه منده مل خيرج حباثاً أخ
ظنه غري هذا، وهو هو، وإمنا  -بضم احلاء املهملة وبالزاي والباء املوحدة  -عبد اهللا بن ثعلبة بن حزابة : فقال



يف أخيه حباث على الصواب، وعّمارة  الغلط وقع يف خزمة وحزابة، والصحيح خزمة، وقد ذكره أبو موسى ونسبه
  .بتشديد امليم، واهللا أعلم

  عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري

ولد قبل . يكىن أبا حممد، وهو حليف بين زهرة. عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري، وتقدم نسبة يف ترمجة أبيه" ب د ع " 
  .اهلجرة بأربع سنني

حدثين الزهري، عن عبد : يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق قالأخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بإسناده إىل 
فأتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمسح على  -وكان ولد عام الفتح  -اهللا بن ثعلبة بن صعري الزهري 

  .وجهه وبّرك عليه
حممد بن حممد بن غيالن، أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا الدقاق، أخربنا أبو القاسم بن احلصني، أخربنا أبو طالب 

أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا حممد بن علي السكري، حدثنا قطن، حدثنا حفص، حدثنا إبراهيم، عن عباد بن 
: أنه أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لقتلى أحد: إسحاق عن الزهري، عن عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري

  " .ٌم يكلم يف سبيل اهللا إال وهو يأيت يوم القيامة لونه لون دم، ورحيه ريح مسك زملوهم جبراحهم، فإنه ليس مكلو" 
ولد بعد : إنه ولد قبل اهلجرة، وقيل: هذا قول من يقول. وتويف سنة تسع ومثانني، وهو ابن ثالثة وتسعني سنة

  .اهلجرة، وإنه مات سنة سبع ومثانني، وهو ابن ثالث ومثانني سنة، واهللا أعلم
  .لثالثةأخرجه ا
  .بضم الصاد، وفتح العني، املهملتني: ُصعيْر

  عبد اهللا الثقفي

املتشبع مبا مل : " من حديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. مدين. عبد اهللا الثقفي، والد سفيان بن عبد اهللا" ب " 
  .روى عنه ابنه سفيان" . يعط كالبس ثويب زور 

  .أخرجه أبو عمر

  عبد اهللا الثمايل

  .روى عنه عبد الرمحن بن أيب عوف، وثور بن يزيد. له صحبة. بد اهللا الثمايلع" د " 
وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى حيىي بن سعيد، عن ثور بن يزيد، عن عبد اهللا الثمايل قال

  .كان من التابعني: وخالفه غريه ن أهل الشام، وقال. وسلم
  .د اهللا الثمايل، ويذكر يف موضعه، إن شاء اهللا تعاىلوهو عبد اهللا بن عب. أخرجه ابن منده

  عبد اهللا بن ثوب

أتى أبو مسلم إىل : قال شرحبيل بن مسلم. غلبت عليه كنيته. عبد اهللا بو ثوب، أبو مسلم اخلوالين" ب د ع " 
اً ناسكاً، له املدينة، وقد قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم، واستخلف أبو بكر رضي اهللا عنه، وكان فاضالً عابد



  .فضائل كثري، وهو من كبار التابعني
إنه أسلم يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل : وقيل. وهو الصحيح: قال. كان مولده يوم حنني: قال أبو نعيم

  .وهو الصحيح. يره
من أرض  روى عنه حممد بن زياد األهلاين، وأبو إدريس اخلوالين، وشرحبيل بن مسلم، ومكحول، ونزل بداريا،

  .وروى عن عمر، وأيب عبيدة، ومعاذ. دمشق
وكان أبو مسلم إذا دخل أرض الروم غازياً ال يزال يف املقدمة، فإذا اذن هلم كان يف الساقة، وكان الوالة يتيّمنون 

  "الرجز : " وشهد صفني مع معاوية، وكان يرجتز ويقول. بأيب مسلم، فيمرّونه على املقدمات

  وقد لبست درعيت ...ما عليت ما عليت 
  أموت عند طاعيت

إن الذي ولد يوم حنني هو أبو إدريس اخلوالنيت، وأما أبو : وتويف أبو مسلم بأرض الروم غازياً، أيام معاوية، وقيل
  .إن شاء اهللا تعاىل. ويرد يف الكىن أمت من هذا. مسلم فكان يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالً

  ياضيعبد اهللا بن جابر الب

وبياضة بطن من األنصار، وهو بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن . عبد اهللا بن جابر البياضي" ب د ع " 
  .مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج األكرب

 -أخربنا حيىي بن مسعود إجازة بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد اهللا بن سفيان 
رأيت عبد اهللا بن جابر البياضي، : مسعت جدي عقبة بن أيب عائشة يقول: قال -املدينة وهو من ثقاهتم من أهل 

  .صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واضعاً إحدى يديه على األخرى يف الصالة
  .روى عنه عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فضل الفاحتة

  .ةأخرجه الثالث

  عبد اهلل بن جابر العبدي

كان مع أبيه حني وفد على النيب . عبد الرمحن بن جابر العبدي أحد وفد عبد القيس: عبد اهللا، وقيل" ب د ع " 
  .صلى اهللا عليه وسلم، ومل يكن من الوفد، إمنا كان صغرياً مع أبيه، وسكن البحرين، مث انتقل إىل البصرة

كنت يف الوفد الذي : عن عبد اهللا بن جابر العبدي قال -جل من أهل البصر ر -روى احلارث بن مرة، عن نفيس 
الّدّباء، واحلنتم والّنقري، واملزفّت فلما : أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أيب، فنهاهم عن الشرب يف األوعية

اذهب بنا فنسلم : يل أيبكان بعد ا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حججت مع أيب حىت إذا كنت مبىن قال 
: فأتيناه، فلما رأي أيب رّحب به ووسع له، فسئل عن نبيذ اجلر فرخص فيه، فقال له أيب: قال. على احلسن بن علي

  .نعم، كانت فيه بعدكم رخصة: أبا فالن، بعدما قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه ما قال؟ قال
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن جرب



  .حديثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عاد جرباً. عبد اهللا بن جرب بن عتيك"  س" 
  .كذا أورده النسائي يف سننه، وهذا إسناد خمتلف فيه

  .أخرجه أبو موسى
: قد اختلف يف الذي عاده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثرياً، فمنهم من قال هكذا، ومنهم من قال: قلت
عبد اهللا بن عبد : ومنهم من قال. ن عبد اهللا بن ثابت عاده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإ: ومنهم من قال. جابر

وكان جابراً أو جرب حاضراً، واألكثر على أن العيادة كانت لعبد اهللا بن ثابت وقد ذكرنا اجلميع يف . اهللا بن ثابت
  .مواضعه من كتابنا هذا، ونسبنا كل قول إىل قائله

  خلزاعيعبد اهللا بن جبري ا

  .سكن الكوفة. يكىن أبا عبد الرمحن، خمتلف يف صحبته. عبد اهللا بن جبري اخلزاعي" ب د ع " 
: طعن النيب صلى اهللا عليه وسلم رجالً يف بطنه إما بقضيب وإما بسواك، فقال: روى مساك بن حرب أنه قال

بل أعفو عنك، لعلك تشفع : بطنه، مث قال، فقّبل " استقد : " أوجعتين فأقدين فأعطاه العود الذي كان معه، مث قال
  " .يل هبا يوم القيامة 

  .عبد اهللا بن جبري هذا هو الذي يروي عن أيب الفيل: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  عبد اهللا بن جبري األنصاري

وف بن وهو الربك بن ثعلبة بن عمرو بن ع -عبد اهللا بن جبري بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس " ب د ع " 
  .مالك بن األوس األنصاري األوسي، مث من بين ثعلبة بن عمرو

وكان رسول اهللا صلى اهللا . وهو أخو خوّات بن جبري، صاحب ذات النحيني. وقتل يوم أحد. شهد العقبة وبدراً
أيتم الطري ال تربحوا مكانكم، وإن ر: عليه وسلم جعل عبد اهللا على الرماة يوم أحد، وكانوا مخسني رجالً، وقال هلم

كيف تصنعون : فلما اهنزم املشركون نزل من عنده من الرماة ليأخذوا الغنيمة، فقال هلم عبد اهللا بن جبري. ختطفنا
  .ومل يعقب. بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمظ فمضوا وتركوه، فأتاه املشركون فقتلوه

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن جحش

ن رياب ب يعمر بن صربة بن مرة بن كثري بن علم بن دودان بن أسد بن خزمية، عبد اهللا بن جحش ب" ب د ع " 
أمه أميمة بنت عبد املطلب عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو حليف لبين عبد مشس، . أبو حممد األسدي

  .حليف حرب بن أمية، وإذا كان حلفاً حلرب فهو حليف لعبد مشس، ألنه منهم: وقيل

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دار األرقم، وهاجر اهلجرتني إىل أرض احلبشة هو وأخواه أبو  اسلم قبل دخول
أمحد، وعبيد اهللا، وأختهم زينب بنت جحش، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم وأم حبيبة ومحنة بنات جحش، فأما 

يبة بنت أيب سفيان، فتزوجها رسول اهللا زوجه أم حب" وبانت منه . " عبيد اهللا فإنه تنصر باحلبشة ومات هبا نصرانياً



صلى اهللا عليه وسلم وهي بأرض احلبشة، وهاجر عبد اهللا إىل املدينة بأهله وأخيه أيب أمحد، فنزل على عاصم بن 
  .ثابت بن أيب القلح

ا وغنيمته أول غنيمة غنمه -يف قول  -وأّمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على سرية، وهو أول أمري أّمره 
  .املسلمون، ومخّس الغنيمة وقسم الباقي، فكان أول مخس يف اإلسالم

  .مث شهد بدراً، وقتل يوم أحد
أن عبد اهللا بن جحش قال له يوم أحد أال تأيت ندعو اهللا؟ فخليا يف : روى إسحاق بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه

. يداً بأسه، شديداً حرده فأقتله فيك وآخذ سلبهاللهم إذا لقيت العدو غداً فلقّين رجالً شد: ناحية فدعا سعد فقال
اللهم ارزقين غداً رجالً شديداً بأسه، شديداً حرده، أقاتله فيك ويقاتلين، : فأمن عبد اهللا بن جحش، مث قال عبد اهللا

فيك ويف : يا عبد اهللا، فيم جدع أنفك وأذناك؟ فأقول: مث يقتلين ويأخذين فيجدع أنفي وأذين، فإذا لقيتك قلت
كانت دعوى عبد اهللا خرياً من دعويت، فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنيه : قال سعد. صدقت: فيقول. رسولك

  .معلقان يف خيط
أخربنا أبو القاسم حيىي بن أسعد بن يونس األزجي، أخربنا أبو غالب بن البناء، أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن 

براهيم بن حممد بن الفتح اجللي املصيصي، أخربنا أبو يوسف حممد بن سفيان بن علي األبنوسي، أخربنا أبو إسحاق إ
مسعت ابن املبارك، حدثنا سفيان : موسى الصفار املصيصي، حدثنا أبو عثمان سعيد بن رمحة بن نعيم األصبحي قال

اللهم أقسم : دقال عبد اهللا بن جحش يوم أح: بن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن املسيب قال
فيم هذا؟ : عليك أن نلقي العدو، وإذا لقينا العدو أن يقتلوين، مث يبقروا بطين، مث ميثلوا يب، فإذا لقيتك سألتين

  .فإين أرجو أن يرب اهللا آخر قسمه كما بّر أوله: قال ابن املسيب. فلقي العدو ففعل وفُعل به ذلك. فيك: فأقول
أن عبد اهللا بن جحش انقطع سيفه يوم أحد، فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا " ات املوفقي" وروى الزبري بن بكار يف 

عليه وسلم عرجون خنلفة، فصار يف يده سيفاً، فكان يسمى العرجون، ومل يزل يتناول حىت بيع من بغا التركي مبائيت 
تل نيفاً وأربعني سنة دينار، وكان الذي قتله يوم أحد أبو احلكم بن األخنس بن شريق الثقفي، وكان عمره حني ق

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليهما" رسول " ودفن هو وخاله محزة بن عبد املطلب يف قرب واحد، صلى 
  .وويل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تركته، فاشترى البنه ماالً خبيرب

قاتل اهللا : احلسن بن علي أنه قال روى الزبري بن بكار، عن احلسن بن زيد بن. اجملدع يف اهللا: وكان عبد اهللا يقال له
وقد أمره هشام بن عبد  -يعين دار مروان  -ابن هشام؟ ما أجرأه على اهللا، دخلت إليه يوماً مع أيب هذه الدار 

امللك بن مروان أن يفرض للناس، فدخل ابن لعبد اهللا بن اجملّدع يف اهللا، فانتسب له وسأله الفريضة، فلم جيبه 
: يرفع إىل السماء لكان ينبغي أن يرفع ملكان أبيه، وأحرى البن أيب جتراة الكندي، ألنه قال بشيٍء، ولو كان أحد

  .وفرض له. لينفعنك: صاحبت عمك عمارة بن الوليد بن املغرية فقال
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن اجلد

  .ن األنصار، شهد بدراً وأحداًتقدم نسبه يف ترمجة أبيه، وهو من بين سلمة م. عبد اهللا بن اجلد ب قيس" ب د ع " 
أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من بين عبيد بن 



  .وعبد اهللا بن اجلد بن قيس بن صخر بن خنساء: . . . عدي بن غنم بن كعب، مث من بين خنساء بن سنان بن عبيد
  .أخرجه الثالثة

  بن أيب اجلدعاءعبد اهللا 

. كناين: وقيل. هو متيمي: قيل: قال أبو عمر. ابن أيب احلمساء: وقال بعضهم. عبد اهللا بن أيب اجلدعاء" ب د ع " 
  .روى عنه عبد اهللا بن شقيق. عبدي: وقيل

هو  -الد أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا خ
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن عبد اهللا بن شقيق، عن عبد اهللا بن أيب اجلدعاء أنه قال -احلذاء 

  " .سواي : " يا رسول اهللا، سواك؟ قال: قال قلنا" . متيم " بين " ليدخلن اجلنة بشفاعة رجل من أميت أكثر من " 
  .ويزيد بن زريع وعلي بن عاصم، عن خالد عن عبد اهللا بن شقيق مثله رواه بشر بن املفضل والثوري وابن علية

وآدم بني : " مىت كنت نبياً؟ قال: وروى عنه عبد اهللا بن شقيق أن رجالً قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .الروح واجلسد 
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن جراد

عبد اهللا بن جراد بن : قاله أبو نعيم، وقيل. هو ابن عمرو بن عقيلعبد اهللا بن جراد اخلفاجي، وخفاجة " ب د ع " 
عداده يف أهل الطائف، حديثه عند ابن . املنتفق بن عامر بن عقيل العقيلي، له صحبة، ساق هذا النسب ابن ماكوال

  .أخيه يعلى بن األشدق
ربنا أبو احلسني حممد بن علي اهلامشي أخربنا حيىي بن حممود بن سعد األصفهاين، أخربنا زاهر بن طاهر السحامي، أخ

إجازة، حدثنا أبو حفص عمر بن أمحد الواعظ، حدثنا أمحد بن عيسى بن السكني البلدي، حدثنا هاشم بن القاسم 
: أنشد لبيد، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيتني: احلّراين، حدثنا يعلى بن األشدق، عن عبد اهللا بن جراد قال

  "الطويل : " قال" . كذبت : " ويف اآلخر" . صدقت : " فقال يف األول
  أال كل شيٍء ما خال اهللا باطلٌ

  "الطويل . " صدقت: قال
  وكل نعيم ال حمالة زائل

  .كذبت، نعيم اجلنة ال يزول: قال
  " . من ظلم ذمّيا مؤدياً جلزيته مقراً بذلّته، فأنا خصمه: " وروى يعلى عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .يعلى بن األشدق ضعيف، كان أعرابياً يسأل الناس: ال يروي عنه غري يعلى، وهو ضعيف، قال أبو أمحد العسكري
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن جزء السلمي



روى نائل بن مطّرف بن رزين بن . يعد يف البصريني. عبد اهللا بن جزء بن أنس بن عامر بن علي السلمي" د ع " 
ملا ظهر اإلسالم كانت لنا بئر بالدفينة، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : عن جده أنه قال أنس، عن أبيه،
رواه حيىي بن يونس الشريازي، عن عبد السالم بن عمر عن نائل بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن . فكتب يل كتاباً

كتاب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن هذا ال: حدثين أيب، عن آبائه، وعن عمر بن جزء: جزء بن أنس قال
  .لرزين بن أنس

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن جزء الزبيدي

أورده أبو بكر بن أيب علي يف الصحابة، وروى عن حيوة بن شريح، عن عقبة بن . عبد اهللا بن جزء الزبيدي" س " 
لى اهللا عليه وسلم شواء وحنن يف املسجد، مث أقيمت أكلنا مع النيب ص: مسلم، عن عبد اهللا بن جزء الزبيدي قال

  .الصالة، فلم نزد على أن مسحنا أيدينا باحلصى
  .كذا أورده، وإمنا هو عبد اهللا بن احلارث بن جزء: أخرجه أبو موسى وقال

  عبد اهللا بن جعفر

عبد مناف، القرشي  بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن -ذي اجلناحني  -عبد اهللا بن جعفر " ب د ع " 
له صحبة، وأمه أمساء بنت عميس اخلثعمية، ولد بأرض احلبشة، وكان أبواه رضي اهللا عنهما هاجرا إليها، . اهلامشي

فولد هناك، وهو أول مولود ولد يف اإلسالم بأرض احلبشة، وقدم مع أبيه املدينة، وهو أخو حممد بن أيب بكر 
  .ي اهللا عنهم ألمهماالصديق، وحيىي بن علي بن أيب طالب رض

  .وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث، وروى عن أمه أمساء وعّمه علي بن أيب طالب
روى عنه بنوه إمساعيل وإسحاق ومعاوية، وحممد بن علي بن احلسني، والقاسم بن حممد، وعروة بن الزبري والشعيب 

  .وغريهم
  . عشر سننيوتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولعبد اهللا

حدثنا أمحد بن منيع وعلي بن : أخربنا إبراهيم بن حممد الفقيه وغري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي قال
ملا جاء نعي جعفر قال : حدثنا سفيان بن عيينة، عن جعفر بن خالد، عن أبيه، عن عبد اهللا بن جعفر، قال: حجر قاال

  " .هل جعفر طعاماً، فإهنم قد جاءهم ما يشغلهم اصنعوا أل: " النيب صلى اهللا عليه وسلم
  :وأخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن املخزومي بإسناده إىل أيب يعلى املوصلي قال

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب، عن احلسن بن 
أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وراءه ذات : قال -اهللا بن جعفر موىل احلسني بن علي، عن عبد  -سعد 

يوم، فأسّر إيلّ حديثاً ال أحدث به أحداً من الناس، وكان أحّب ما استتر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلاجته 
النيب صلى اهللا عليه يعين حائطاً فدخل حائطاً لرجل من األنصار، فإذا فيه مجل، فال رأى  -هدٌف أو حائش خنل 

من : فأتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم فمسح رأسه إىل سنامه وذفريه فسكن فقال: قال. وسلم جرجر وذرفت عيناه
" اليت " أفال تتقي اهللا يف هذه البهيمة : " قال. هو يل يا رسول اهللا: رب هذا اجلمل؟ فجاء فىت من األنصار فقال



  " .جتيعه وتدئبه  ملّكك اهللا إياها، فإنه شكى أنك
خري نسائها مرمي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد اهللا بن جعفر قال

  " .بنت عمران، وخري نسائها خدجية بنت خويلد 
  .وكان عبد اهللا كرمياً جواداً حليماً، يسمى حبر اجلود

الدمشقي إذناً، أخربنا أيب، حدثا أبو احلسن علي بن أمحد بن منصور،  وأخربنا أبو حممد القاسم بن علي بن احلسن
أخربنا أبو احلسن بن أيب احلديد، أخربنا جدي أبو بكر، أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن ربيعة بن زير، أخربنا حممد بن 

لعوام ألف ألف أن عبد اهللا بن جعفر أسلف الزبري بن ا: القاسم بن خالد، حدثنا األصمعي عن العمري وغريه
. إين وجدت يف كتب أيب أن له عليك ألف الف درهم: درهم، فلما قتل الزبري قال ابنه عبد اهللا لعبد اهللا بن جعفر

قال ال أردي . فهو له: قال. يا أبا جعفر، ومهت، املال لك عليه: مث لقيه فقال. هو صادق فاقبضها إذا شئت: فقال
كرهت ذلك فله فيه نظرةٌ ما شئت، وإن مل ترد ذلك فبعين من ماله ما  قال فاختر إذا شئت فهو له، وإن. ذاك
فمضى . فانطلق: قال. أحّب أن ال حيضرين وإياك أحد: فقّوم األموال مث أتاه فقال. أبيعك ولكن أقّوم: قال. شئت

ألق يل يف هذا : همعه فأعطاه حراباً وشيئاً ال عمارة فيه وقّومه عليه، حىت إذا فرغ قال عبد اهللا بن جعفر فغالم
فألقى له يف أغلظ موضع من تلك املواضع مصلّى، فصلى ركعتني وسجد فأطال السجود يدعو، . املوضع مصلى

: احفر يف موضع سجودي فحفر، فإذا عني قد أنبطها، فقال له ابن الزبري: فلما قضى ما أراد من الدعاء قال لغالمه
  .أقيلك فصار ما أخذ منه أعمر مما يف يد ابن الزبري أما دعائي وأجابه اهللا إياي فال: أقلين، قال

وأمري املدينة أبان بن . وأخباره يف جوده وحلمه وكرمه كثرية ال حتصى، وتويف سنة مثانني، عام اجلحاف باملدينة
عثمان لعبد امللك بن مروان، فحضر غسل عبد اهللا وكفنه، والوالئد خلف سريره قد شققن اجليوب، والناس 

على سريره، وأبان بن عثمان قد محل السرير بني العمودين، فما فارقه حىت وضعه بالبقيع، وإن دموعه يزدمحون 
  .كنت واهللا خرياً ال شّر فيك، وكنت واهللا شريفاً واصالً بّراً: لتسيل على خديه، وهو يقول

اهلا، وصلى عليه أبان وإمنا مسي عام اجلحاف ألنه جاء سيل عظيم ببطن مكة جحف احلاج وذهب باإلبل عليها أمح
  "الطويل : " ورئي على قربه مكتوب. بن عثمان

  لقاؤك ال يرجى وأنت قريب... مقيٌم إىل أن يبعث اهللا خلقه 
  وتنسى كما تبلى وأنت حبيب... تزيد بلى يف كل يوم وليلة 

إحدى، وقيل اثنان : وقيلتويف سنة أربع أو مخس ومثانني، واألول أكثر، قال املدائين كان عمره تسعني سنة، : وقيل
  .وتسعون سنة
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا أبو مجرة الريبوعي

ذهب يب أيب إىل رسول اهللا صلى اهللا : قالت -وهلا أيضاً صحبة  -روت عنه ابنته مجرة . عبد اهللا أبو مجرة الريبوعي
  .على رأسيفأجلسين يف حجره مث وضع يده : قالت. ادع لبنيت هذه بالربكة: عليه وسلم فقال

  عبد اهللا بن أيب اجلهم



عبد اهللا بن أيب اجلهم بن حذيفة بن غامن بن عامر بن عبد اهللا بن عبيد بن عويج بن عدي القرشي " ب س " 
  .العدوي، وهو أخو عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب ألمه

  .أسلم يوم فتح مكة، وخرج إىل الشام غازياً، وقتل بأجنادين شهيداً

  معبد اهللا بن جهي

الصمة بن عمرو بن اجلموح : وقيل -عبد اهللا بن جهيم بن احلارث بن الصمة بن زيد مناة بن حبيب " ب د ع " 
بن حرام بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن اخلزرج األنصاري 

  .ابن أخت أيب بن كعبالسلمي، يكىن أبا جهيم، وهو ابن أخي معاذ وخراش ابين الصمة، وهو 
أن : روى يزيد بن خصيفة، عن مسلم بن سعيد أن أبا جهيم أخربه. روى عنه بسر بن سعيد وعمري موىل ابن عباس

إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فال متاروا : " رجلني اختلفا يف آية، فسأال النيب صلى اهللا عليه وسلم عنها، فقال
  " .كفٌر يف القرآن، فإن مراًء يف القرآن 

  .وروى عن يزيد بن بسر بن سعيد، وهو الصحيح
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن احلارث أبو إسحاق

  .أورده العسكري وأبو بكر بن أيب علي وغريمها يف الصحابة. عبد اهللا بن احلارث أبو إسحاق" س " 
اهللا عليه وسلم اشترى حلة بسبع  أن النيب صلى: روى مهام عن قتادة، عن إسحاق بن عبد اهللا بن احلارث، عن أبيه

  .وعشرين ناقة، فكان يلبسها
  .عبد اهللا هذا هو ابن احلارث بن نوفل: أخرجه أبو موسى وقال

هذا االستدراك ال وجه له، فأن ابن منده قد أخرجه، ويرد ذكره، إن شاء اهللا تعاىل، وهذا عبد اهللا هو ابن : قلت
بن هاشم اهلامشي من أهل املدينة، وسكن البصرة، واصطلح عليه أهلها  احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب
أبوه هامشي وأمه أموية، فإن أمه هند بنت أيب سفيان بن : وقالوا. ملا مات يزيد بن معاوية، وجعلوه أمرياً عليهم

  .ملن كانت اخلالفة رضي مبا فعلناه: حرب، وقالوا
روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وروايته مرسلة، . نه إسحاقوهو الذي يلقب بّبة، وكنيته أبو إسحاق، باب

  .إنه ولد يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل
إسحاق وعبد اهللا، وسليمان : روى عنه ابناه. وروى عن عمر، وعثمان، وعلي، والعباس، وأيب بن كعب وغريهم

  .العزيز بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرمحن والسبيعي، وعمر بن عبد

  عبد اهللا بن احلارث بن أسد

بن جندل بن عامر بن مالك بن متيم بن الدؤل بن حل بن  -وقيل أسيد  -عبد اهللا بن احلارث بن أسد " ب د ع " 
عدي بن عبد مناة بن أد بن طاخبة، أو رفاعة العدوي عدي بن عبد مناة، وهو عدي الرباب، كان من فضالء 

  .متيم بن أسد، ويرد يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل، أمت من هذا: وقيل. عبد اهللا: لالصحابة واختلف يف امسه، فقي



  .أسد بغري ياء: وقيل. وقيل بضم اهلمزة وفتح السني. بفتح اهلمزة وكسر السني: أسيد، قيل
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن احلارث بن أمية

. العبالت: ويقال لولد أمية األصغر. ابن عبلة: يقال لهعبد اهللا بن احلارث بن أمية األصغر بن عبد مشس واحلارث 
  .نسبة إىل عبلة أم أمية

وعاش عبد اهللا كثرياً، وأدرك خالفة معاوية شيخاً كبرياً، وورث دار عبد مشس مبكة، ألنه كان أقعدهم نسباً، فحد 
أما يكفيك ! بع اهللا بطنكال أش: معاوية يف خالفته، فدخل الدار ينظر إليها، فخرج إليها مبحجن ليضربه وقال

  .فخرج معاوية وهو يضحك. اخلالفة حىت جتيء فتطلب الدار
  .ذكر هذا هشام بن الكليب. وهو جد الثريا بنت علي بن عبد اهللا، اليت كانت يشبب هبا عمر بن أيب ربيعة

  عبد اهللا بن احلارث بن أوس

  .عبد اهللا بن احلارث بن أوس" س " 
املبارك، عن احلجاج بن أرطاة، عن عبد امللك بن املغرية، عن عبد الرمحن بن  روى عارم بن الفضل، عن ابن

من حج البيت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: البيلماين، عن أوس، عن عبد اهللا بن احلارث بن أوس قال
  .مل ختربناخررت من يديك، هذا عندك و: قال فقال عمر بن اخلطاب" . أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت 
ورواه . عن ابن البيلماين، عن عمرو بن أوس، عن احلارث بن عبد اهللا بن أوس: ورواه غريه عن ابن املبارك فقال

  .وهو الصواب. احملاريب، عن احلجاج، مثله
أخربنا نصر بن عبد الرمحن الكويف، حدثنا : أخربنا به إبراهيم بن حممد الفقيه وغريه بإسناده إىل أيب عيسى قال

احملاريب، عن احلجاج بن أرطاة، عن عبد امللك بن املغرية، عن عبد الرمحن بن البيلماين عن عمرو بن أوس، عن 
  .مثله. . . مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : احلارث بن عبد اهللا بن أوس قال

  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن احلارث الباهلي

  .أبو جميبةعبد اهللا بن احلارث الباهلي، " س " 

عبد اهللا بن : حديثه مشهور يف الصوم، وذكر أبو عبد اهللا بن علي بن حبر البلخي يف مفردات األمساء أن امسه
  .احلارث، وذكره ابن منده وغريه فيمن ال يعرف امسه

  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن احلارث بن جزء



بن عمرو  -وقيل ُعْصم  -يكرب بن عمرو بن عسم عبد اهللا بن احلارث بن جزء بن عبد اهللا بن معد " ب د ع " 
بن عريج بن عمرو بن زبيد الزبيدي وزبيد من مذحج من اليمن، وهو حليف أيب وداعة السهمي، سكن مصر 

  .وتويف هبا بعد أن عمر طويالً
  .وهو ابن أخي حممية بن جزء الذي كان على املقاسم يوم بدر

عبيد بن مالك، حليف بين سهم يكىن أبا احلارث، شهد بدراً، وتويف  هو ابن مالك بن احلارث بن: قال ابن منده
  .قاله يل أبو سعيد بن يونس: وقال. سنة ست ومثانني، وقيل بل قتل باليمامة

  .روى عنه يزيد بن أيب حبيب، وعقبة بن مسلم، وغريمها
حدثنا قتيبة، أخربنا ابن هليعة، : الأخربنا إمساعيل بن علي بن عبيد اهللا وغريه قالوا بإسنادهم إىل حممد بن عيسى ق

ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول اهللا صلى اهللا : " عن عبيد اهللا بن املغرية، عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء قال
  " .عليه وسلم 

جهنم  إن يف: " وروى دّراح أبو السّمح، عن عبد اهللا بن احلارث الزبيدي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  " .حلّيات مثل أعناق البخت تلسع أحدهم اللسعة فيجد محتها أربعني خريفاً 

  .وتويف سنة مخس، أو سبع، أو مثان ومثانني
  .أخرجه الثالثة

  .نظر، واهللا أعلم -إنه شهد بدراً وإنه قتل باليمامة : يف قول ابن منده -وعندي 

  عبد اهللا بن احلارث بن أيب ربيعة

احلارث بن أيب ربيعة بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، القرشي املخزومي، ذكر يف  عبد اهللا بن" ب " 
  .الصحابة

وال يصح عندي صحبته، وحديثه مرسل، رواه ابن جريج، عن عبد اهللا بن أيب أمية عن عبد اهللا بن : قال أبو عمر
عبد اهللا بن احلارث بن : وأظنه هو: قال. ارقاحلارث بن أيب ربيعة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قطع يد الس

عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي، أخو عبد الرمحن بن احلارث، فانظر فيه فإن كان هو فحديثه مرسل ال 
  .شك فيه

  .أخرجه أبو عمر، وهذا كالمه

  عبد اهللا بن احلارث العدوي

يف متيم بن أسيد، ويف عبد اهللا بن احلارث بن أسيد، ويرد  تقدم. عبد اهللا بن احلارث أبو رفاعة العدوي" ب د ع " 
  .يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن احلارث الضيب



عبد اهللا بن احلارث بن زيد بن صفوان بن صباح بن طريف بن زيد بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن كعب بن " ب " 
  .د الّضّبي الصباحيربيعة بن ثعلبة بن سعد بن ضّبة بن أ

ويف عنزة أيضاً : نسبه الكليب وابن حبيب، قال ابن حبيب. وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسماه عبد اهللا
  .صباح، ويف عبد القيس

أخرجه هاهنا أبو عمر، وهو نسبه هكذا، ورواه عن ابن حبيب والكليب، والذي رأيناه يف مجهرة الكليب رواية ابن 
عبد اهللا بن زيد بن صفوان، وأخرجه أبو موسى يف عبد اهللا بن زيد بن صفوان، وسيذكر : كره يفحبيب الذي نذ

  .بعد هذا

  عبد اهللا بن احلارث اخلزاعي

وهو  -بن احلارث بن عائد بن مالك بن جذمية  -وامسه حبيب  -عبد اهللا بن احلارث بن أيب ضرار " ب " 
ن سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقيا بن اب -املصطلق، وإمنا مسي املصطلق حلسن صوته 
وعبد اهللا أخو جويرة بنت احلارث زوج النيب صلى اهللا عليه . خزاعة: عامر ماء السماء، يقال لولد عمرو بن ربيعة

  .وسلم
كّن معه وجراية قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فداء أسارى من بين املصطلق، وغّيب يف بعض الطريق ذوداً 

نعم مبا : " سوداء، فكلّم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف فداء األسارى، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اشهد : ؟ فقال" فأين الذود واجلارية السوداء اليت غّيبت مبوضع كذا : " قال. ما جئت بشيء: فقال" . جئت به 

فقال رسول اهللا صلى اهللا . فأسلم. اهللا ما كان معي أحد، وال سبقين إليك أحدأن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا، و
  " .لك اهلجرة حىت تبلغ برك الغماد : " عليه وسلم

  .أخرجه أبو عمر

  عبد اهللا بن احلارث بن عبد املطلب

كان امسه عبد عبد اهللا بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم، وهو ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، " ب " 
مشس فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا، مات بالصفراء يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

  .هذا سعيد أدركته سعادة: فدفنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قميصه، وقال
  .وقال ذكره مصعب وغريه: أخرجه أبو عمر

  يعبد اهللا بن احلارث بن عمرو القرش

ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . عبد اهللا بن احلارث بن عمرو بن مؤمل القرشي العدوي" ب " 
وكان يرى رأي اخلوارج، وكان  -أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن احلارث بن عمرو : ال صحة له، من ولده. وحنكه

  .يوم قدير، يقاتل قومه -ق طالب احل: الذي يقال له -قد أمجع مع عبد اهللا بن حيىي الكندي 
  .أخرجه أبو عمر



  عبد اهللا بن احلارث بن عومير األنصاري

  .املزين: عبد اهللا بن احلارث بن عومير األنصاري، وقيل" ب د ع " 
لقد كان من رسول اهللا يف عميت سهيمة بنت عومير قضاٌء ما قضى به يف : روى عنه حممد بن نافع بن عجري قال

  . قبلهاامرأٍة من املسلمني
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن احلارث بن قيس القرشي

عبد اهللا بن احلارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي، أخو السائب، كذا نسبه ابن " ب د ع " 
  .الكليب

  .ابن عدي بن سعيد بن سهم، قاله أبو عمر: وقال الواقدي وابن إسحاق
  "الطويل : " اً، وهو الذي يدعى املربق، لبيت قاله وهوكان من مهاجرة احلبشة، وكان شاعر

  من األرض بّر ذو قضاٍء وال حبر... إذا أنا مل أبرق فال يسعّنين 
  "الطويل : " يقول فيها

  كما جحدت عاٌد ومدين واحلجر... وتلك قريٌش جتحد اهللا رهبا 
بشة أن عبد اهللا بن احلارث بن قيس بن وكان مما قيل من الشعر يف احل: روى يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال

: " عدي، ملا أمنوا بأرض احلبشة، ومحدوا جوار النجاشي، وعبدوا اهللا ال خيافون على دينهم أحداً، فقال ابياتاً منها
  "البسيط 

  تنجي من الذل واملخزاة واهلون... إّنا وجدنا بالد اهللا واسعةٌ 
  مات وغيب غري مأمونخزي امل... فال تقيموا على ذل احلياة وال 
  قول النيب وعالوا يف املوازين... إنا تبعنا رسول اهللا وأطّرحوا 

وقتل عبد اهللا بن احلارث يوم الطائف شهيداً، هو وأخوه السائب بن احلارث، كذا قال يونس عن ابن إسحاق، 
رض بنو احلارث بن قيس بن إنه قتل يوم اليمامة شهيداً هو وأخوه أبو قيس، وقد انق: وقيل. وقاله الزبري وغريه

  .عدي
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن احلارث بن نوفل

. عبد اهللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم القرشي اهلامشي، له وألبيه صحبة" ب د ع " 
  .إن له إدراكاً وألبيه صحبة، وأمه هند بنت أيب سفيان بن حرب بن أمية: وقيل

يكىن أبا . النيب صلى اهللا عليه وسلم بسنتني، وأيت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحّنكه ودعا له ولد قبل وفاة
  "الرجز : " ويلقب بّبه، وإمنا لقب بّبه ألن أمه كانت ترقّصه وهو طفل، وتقول. أبو إسحاق: حممد وقيل

  جارية خدبّه... ألنكحن بّبه 
  جتب أهل الكعبة... مكرمةً حمبه 



ذي اتفق عليه أهل البصرة عند موت يزيد بن معاوية، حىت يتفق الناس على إمام، وإمنا فعلوا ذلك ألن أباه وهو ال
  .من وىل األمر رضي به: من بين هاشم وأمه من بين أمية، فقالوا

بن وسكن البصرة ومات بعمان سنة أربع ومثانني، ألنه كان مع ابن األشعث ملا خلع احلجاج وقاتله، فلما اهنزم ا
  .األشعث هرب عبد اهللا إىل ُعمان فمات هبا

روى عبد اهللا بن احلارث بن نوفل، عن عمر، وعثمان، وعلي، والعباس، وابن عباس، وصفوان : قال علي بن املديين
  .روى عنه بنوه عبد اهللا، وعبيد اهللا، وإسحاق عبد امللك بن عمري، وغريهم. بن أمية، وأم هانئ، وكان ثقة

عبد اهللا بن احلارث أبو إسحاق وقد تقدم ذكره : وقد استدركه أبو موسى على ابن منده فقال أخرجه الثالثة،
  .والكالم عليه

  عبد اهللا بن احلارث بن هشام املخزومي

إن حديثه : روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، يقال. عبد اهللا بن احلارث بن هشام بن املغرية املخزومي" ب " 
  .هللا أعلم، إال أنه ولد على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلموا. مرسل وال صحبة له

  .أخرجه أبو عمر، وهو ابن أخي أيب جهل بن هشام، وأبوه مشهور

  عبد اهللا بن احلارث بن هيشة األنصاري

شهد أحداً، وال عقب له، وأخوه . عبد اهللا بن احلارث بن هيشة بن احلارث بن أمية بن معاوية بن مالك األنصاري
  .بن احلارث شهد أحداً أيضاً، وال عقب لهعمرو 

  عبد اهللا بن حارثة األنصاري

  .تقدم نسبه عند ذكر أبيه، يعد يف املدنيني. عبد اهللا بن حارثة بن النعمان األنصاري" ب د ع " 
ان بن ملا قدم صفو: روى إسحاق بن إبراهيم بن عبد اهللا بن حارثة بن النعمان، عن أبيه، عن عبد اهللا بن حارثة قال

على العباس بن عبد : ؟ قال" على من نزلت : " أمية اجلمحي املدينة قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .نزلت على أشد قريش لقريش حّباً : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. املطلب

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن حبشي

روى عنه عبيد بن عمري وحممد بن جبري بن . كة، وله صحبةعبد اهللا بن حبشي اخلثعمي، سكن م" ب د ع " 
حدثين أيب، حدثنا حجاج بن حممد، عن ابن : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، قال: مطعم

هللا جريج، حدثين عثمان بن أيب سليمان، عن علي األزدي، عن عبيد بن عمري بن عبد اهللا بن حبشي أن النيب صلى ا
يف : قيل" . إميان ال شك فيه، وجهاد ال غلول فيه، وحج مربور : " أي األعمال أفضل؟ قال: عليه وسلم سئل

فأي اهلجرة أفضل؟ : قيل" . جهد املقل : " فأي الصدقة أفضل؟ قال: قيل" . طول القنوت : " الصالة أفضل؟ قال
فأي : قيل" . من جاهد املشركني مباله ونفسه : " ؟ قالفأي اجلهاد أفضل: قيل" . من هجر ما حرم اهللا عليه : " قال



  " .من أهريق دمه وعقر جواده : " القتل أشرف؟ قال
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن حبيب

من ضّن مباله : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: روى عنه عبيد بن عمري. جمهول. عبد اهللا بن حبيب" د ع " 
  " .ابده، فعليه بسبحان اهللا وحبمده أن ينفقه، وبالليل أن يك

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن أيب حبيبة

ابن أيب : وقد تقدم نسبه يف عبد اهللا بن األدرع، وقيل. األدرع: عبد اهللا بن أيب حبيبة، واسم أيب حبيبة" ب د ع " 
: و أنصاري من بين عبد األشهل، وقيلحبيبة بن األزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة، من بين عمرو بن عوف، وه

  .من بين عمرو بن عوف بن مالك بن األوس فهو على النسبني أوسي، واألصح أنه من بين عمرو بن عوف
حدثنا أبو بكر بن أيب : أخربنا حيىي بن حممود الثقفي إجازة بإسناده إىل أيب بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك قال

ما : قيل لعبد اهللا بن أيب حبيبة: ا جممع بن يعقوب حدثنا حممد بن إمساعيل قالشيبة، حدثنا يونس بن حممد، حدثن
جاءنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسجدنا بقباء، فجئت : أدركت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال

فرأيته يصلي يف  وأنا غالم حىت جلست عن ميينه، مث دعا بشراب فشرب، مث أعطانيه فشربت منه، مث قام يصلي
  .نعليه

  .أخرجه الثالثة
جاءنا يف مسجدنا بقباء، يدل على أنه من بين عمرو بن عوف، ال من بين عبد األشهل، ألن قباء : قوله: قلت

  .مساكن بين عمرو بن عوف

  عبد اهللا أبو احلجاج الثمايل

  .ن عبد، ويرد ذكره، إن شاء اهللا تعاىلامسه عبد اهللا ب: غري منسوب، قيل. عبد اهللا أبو احلجاج الثمايل" ب د ع " 
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن أيب حدرد

عبد اهللا بن أيب حدرد األسلمي، واسم أيب حدرد سالمة بن عمري بن أيب سالمة بن سعد بن مساب بن " ب د ع " 
ول مشاهده له صحبة، يكىن أبا حممد، وأ. احلارث بن عبس بن هوازن بن أسلم، وقيل عبد بن عمري بن عامر

احلديبية وخيرب وما بعدمها، وبعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عيناً إىل مالك بن عوف النصري ويف سرية أخرى 
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم : " فحياهم بتحية اإلسالم، فقتله حملّم بن جثّامة، فنزلت. قُتل فيها عامر بن األضبط

  .آليةا" . . . يف سبيل اهللا فتبّينوا 
ومن قال هذا فقد . ال صحبة له، وإن أحاديثه مرسلة: واتفق أهل املعرفة على أنه له صحبةٌ، وشذّ بعضهم فقال



حجة ملن  -من إرساله مرة عيناً، ومرة يف السرية اليت قَتل فيها حملٌّم عامر بن األضبط  -أخطأ، ألن فيما تقدم 
: قال: جعفر بن الزبري، عن عبد اهللا بن أيب حدرد" بن  حممد" له صحبة، روى ذلك ابن إسحاق، وروى : يقول

فهذا كله يدل على أن له  -واد من أودية أشجع  -كنت يف سرية بعثها النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل إضم 
  .صحبة

  .وهذا ليس بشيٍء. إن القعقاع بن عبد اهللا بن أيب حدرد له صحبة: وقد قيل: قال أبو عمر

وليس فيه حجة، فقد روى ابن عمر عن أبيه، وكثري . اهللا ال صحبة له بأن يروي عن أبيه واحتّج من زعم أن عبد
ممن له وألبيه صحبة يروي االبن تارة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتارة عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ع كثرة صحبته ومالزمته يروي عن يف بعض ما يروى، وأما رواية الصحابة بعضهم عن بعض فكثري، حىت أن علياً م
  .أيب بكر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثين أيب، حدثنا إبراهيم بن : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد قال
عن ابن أيب حدرد األسلمي إسحاق، حدثنا حامت بن إمساعيل املدين، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب حيىي، عن أبيه، 

يا حممد، إن يل على هذا أربعة دراهم، وقد غلبين : كان ليهودي عليه أربعة دراهم، فاستعدى عليه فقال: أنه قال
والذي نفسي بيده ما أقدر : قال. أعطه حقه: قال! والذي بعثك باحلق ما اقدر عليها: قال. أعطه حقه: فقال. عليها

وكان النيب : قال -فأعطه حقه : نا إىل خيرب، فأرجو أن تغنمنا شيئاً فأرجع فأقضيه قالعليها، قد أخربته أنك تبعث
فخرج بن ابن أيب حدرد إىل السوق وعلى رأسه عصابة، وهو متزر  -صلى اهللا عليه وسلم إذا قال ثالثاً ال يراجع 

دة، فباعها منه بأربعة دراهم، فمّرت اشتر مين هذه الرب: بربدة، فنزع العمامة من رأسه فاتزر هبا، ونزع الربدة فقال
هادونك هذا، لربد عليها، : ما لك يا صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخربها فقالت: عجوز فقالت
  .فطرحته عليه

بن بكري، وإبراهيم بن " عبد اهللا " وتويف عبد اهللا سنة إحدى وسبعينن قاله الواقدي، وضمرة بن ربيعة، وحيىي بن 
  .روى عنه ابنه القعقاع وغريه. وكان عمره إحدى ومثانني سنة، وقال خليفة مات زمن مصعب بن الزبري املنذر،

  عبد اهللا بن حذافة

عبد اهللا بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي " ب د ع " 
  .السهمي، يكىن أبا حذافة، قاله أبو نعيم وأبو عمر

واألول أصح، ونقلت قول ابن . عبد اهللا بن حذافة بن سعد بن عدي بن قيس بن سعد بن سهم: ابن مندهوقال 
  .منده من نسخ صحاح، وهو غلط

وأمه بنت حرثان، من بين احلارث بن عبد مناة، أسلم قدمياً، وصحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهاجر إىل 
بن حذافة، وهو أخو خنيس بن حذافة، زوج حفصة بنت عمر بن  أرض احلبشة اهلجرة الثانية، مع أخيه قيس
  .اخلطاب قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم

ومل يصح، ومل يذكره موسى بن عقبة، وال عروة، وال ابن شهاب، . إن عبد اهللا شهد بدراً: قال أبو سعيد اخلدري
  .وال ابن إسحاق يف البدريني

  .أنه ابن حذافةوشهد له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



أخربين : أخربنا أبو ياسر بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري قال
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج حني زاغت الشمس، فصلى الظهر، فلما سلم قام على : أنس بن مالك

من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فواهللا ال : " أموراً عظاماً، مث قالاملنرب فذكر الساعة، وذكر أن بني يديها 
: " من أيب؟ قال: فسأله عبد اهللا بن حذافة فقال: قال" . تسألوين عن شيٍء إال أخربتكم به ما دمت يف مقامي هذا 

  .وذكر احلديث" . . . أبوك حذافة 
ى يدعوه إىل اإلسالم، فمّزق كتاب رسول اهللا صلى اهللا وأرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكتابه إىل كسر

  .فقتله ابنه شريويه" . اللهم مزق ملكه : " عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا أبو حممد بن أيب القاسم بن عساكر إذناً قال : وكان فيه دعابة، واسرته الروم يف بعض غزواته على قيسارية
أخربنا أبو نعيم، أخربنا ثابت بن بندار بن أسد، : أخربنا أبو سعد املطّرز وأبو علي احلدّاد، قاال: قالأخربنا والدي، 

حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق اإلستراباذي، حدثنا عبد امللك بن حممد بن نعيم، حدثنا صاحل بن علي النوفلي 
بن املغرية، عن عطاء بن عجالن، عن عكرمة، عن ابن قال حدثنا عبد اهللا بن حممد بن ربيعة القدامي، حدثنا عمر 

تنّصر : أسرت الروم عبد اهللا بن حذافة السهمي، صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال له الطاغية: عباس قال
فدعا بالبقرة النحاس فملئت زيتاً وأغليت، ودعا برجل من . ما أفعل: وإال ألقيتك يف البقرة، لبقرة من حناس، قال

. تنّصر وإال ألقيتك: ى املسلمني فعرض عليه النصرانية، فأىب، فألقاه يف البقرة، فغذا عظامه تلوح، وقال لعبد اهللاأسر
ال ترى أين بكيت : قال. قال ردوه: قد جزع، قد بكى: فأمر به أن يلقى يف البقرة فبكى، فقالوا. ما أفعل: قال

 إال نفٌس واحدة يفعل هبا هذا يف اهللا، كنت أحب أن يكون جزعاً مما تريد أن تصنع يب، ولكين بكيت حيث ليس يل
قبل : وأحّب أن يطلقه، فقال: فأعجب منه: قال. يل من األنفس عدد كل شعر يف، مث تسلّط علي فتفعل يب ذها

قال قبل رأسي وأطلقك . ما أفعل: قال. قال تنّصر وأزوجك بنيت وأقامسك ملكي. ما أفعل: قال. رأسي وأطلقك
فلما . فقّبل رأسه، وأطلقه، وأطلق معه مثانني من املسلمني. أما هذه فنعم: قال. عك مثانني من املسلمنيوأطلق م

فكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميازحون : قدموا على عمر بن اخلطاب قام إليه عمر فقبل رأسه، قال
  .القبلة مثانني من املسلمنيأطلق اهللا بتلك : قبلت رأس علج، فيقول هلم: عبد اهللا فيقولون

يعين  -حدثين عبد الرمحن، حدثنا سفيان، عن عبد اهللا : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد قال
أمر : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وسامل أيب النضر، عن سليمان بن يسار، عن عبد اهللا بن حذافة -ابن أيب بكر 
  " .ام التشريق أهنا أيام أكلٍ وشرب أن ينادى أي

  .وتويف عبد اهللا مبصر يف خالفة عثمان
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن حرام

رأيت على رأس : أورده أبو بكر بن أيب علي، وروى بإسناده إىل إبراهيم بن أيب عبلة، قال. عبد اهللا بن حرام" س " 
صلى اهللا عليه وسلم القبلتني، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه صليت مع رسول اهللا : عبد اهللا بن حرام كساء، وقال

  " .أكرموا اخلبز، فإن اهللا عز وجل سّخر له بركات السماء واألرض : " وسلم



عبد اهللا ابن أم حرام، : كذا أورده، وإمنا هو عبد اهللا ابن عمرو بن أم حرام، ورمبا يقال: أخرجه أبو موسى وقال
  .ولعلها أمه أو أم أبيه

  عبد اهللا ابن أم حرام

رأيته يف تذكريت، وعليه عالمة الثالثة، ومل أجده، وإمنا هو مذكور يف عبد . عبد اهللا ابن أم حرام، أبو أيب" ب د ع " 
  .اهللا بن عمرو بن قيس

  عبد اهللا بن حرملة

: أن رجالً قال. هشامجمهول، روى عنه أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن . عبد اهللا بن حرملة املدجلي" د ع " 
ال : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يا رسول اهللا، إين أحب اجلهاد واهلجرة، وأنا يف مال ال يصلحه غريي

  " .يألتك اهللا من عملك شيئاً 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن حريث

إسباغ : " أي األعمال أفضل؟ قال: عليه وسلم سألت رسول اهللا صلى اهللا: عبد اهللا بن حريث البكري، قال" ب " 
  .روت عنه ابنته هبية" . الوضوء والصالة لوقتها 

  .أخرجه أبو عمر

  عبد اهللا بن حزابة

  .روى عنه خالد بن معدان. ذكر يف الصحابة، وهو من تابعي أهل الشام. عبد اهللا بن حزابة" د ع " 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  احلسن عبد اهللا بن

أورده علي العسكري فيما ذكر ابن أيب علي، وروى عن داود بن عبد الرمحن العطار، . عبد اهللا بن احلسن" س " 
أال أبو أّيم، أال أخو أّيم يزّوج عثمان بن عفان، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد اهللا ب احلسن قال

  " .ته إال بوحي من السماء فإين لو كانت عندي ثالثة لزوجته، فما زّوج
  .هذا مرسل، بل معضل، فليس لعبد اهللا بن احلسن صحبة: أخرجه أبو موسى، وقال

  عبد اهللا بن حصن

  .عبد اهللا بن حصن، أبو مدينة الدرامي" س " 



حدثنا أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، أخربنا الطرباين، حدثنا حممد بن هشام املشتملي 
كان الرجالن من : قال. وكانت له صحبة. عبيد اهللا بن عائشة، حدثنا محاد بن ثابت، عن أيب مدينة الدرامي

إىل آخرها، مث يسلم " والعصر " أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا التقيا مل يتفرقا حىت يقرأ أحدمها على اآلخر 
  .عبد اهللا بن حصن: اسم أيب مدينة: ديينقال علي بن امل: قال الطرباين. أحدمها على اآلخر

يروي عن عبد الرمحن بن : أورده ابن منده وغريه أبا مدينة يف الكىن يف التابعني، وقال: أخرجه أبو موسى وقال
  .عوف

  عبد اهللا بن حكل

" . ام عقر دار اإلسالم الش: " روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. شامي. عبد اهللا بن حكل األزدي" ب د ع " 
  .روى عنه خالد بن معدان

  .ذكر يف الصحابة، وهو تابعي: أخرجه الثالثة، وقال ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن حكيم اجلهين

وقال أبو حامت . أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال يعرف له مساع، قاله البخاري. عبد اهللا بن حكيم اجلهين
  .أبو معبد اجلهينإمنا هو عبد اهللا بن عكيم : الرازي

  عبد اهللا بن حكيم القرشي

  .تقدم نسبه عند أبيه. عبد اهللا بن حكيم بن حزام القرشي األسدي" ب س " 
هشام، وخالد، وحيىي، وأمه زينب : صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان إسالمه يوم الفتح هو وأبوه وإخوته

  .واء طلحة والزبري، رضي اهللا عنهموقتل يوم اجلمل مع عائشة، وكان صاحب ل. بنت العوام
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  ؟؟

  عبد اهللا بن حكيم الضيب

  .عبد اهللا بن حكيم الضيب" س " 
أنه وفد على النيب : روى سيف بن عمر، عن الصعب بن بالل بن هالل، عن أبيه، عن عبد احلارث بن حكيم الضيب

أنت عبد اهللا، وواله صدقات قومه : " قال. عبد احلارث بن حكيم: ؟ قال" ما امسك : " صلى اهللا عليه وسلم فقال
. "  

  .والصحيح عبد احلارث. وروى أيضاً فقيلك عن احلارث بن حكيم
  .أخرجه أبو موسى

كان امسه عبد احلارث فسماه رسول اهللا صلى اهللا : عبد اهللا بن زيد الضيب، وقال: وقد أخرج أبو موسى أيضاً: قلت
مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد : عبد اهللا بن احلارث الضيب، وقال: وأخرج أبو عمر. عليه وسلم عبد اهللا



وأنا أظن الثالثة واحداً، فلم يكن فيمن أسلم من ضبة من الكثرة إىل أن تشتبه أمساؤهم وأمساء آبائهم، ويرد . اهللا
  .أمت من هذا، واهللا أعلم" عبد اهللا بن زيد " الكالم يف 

  بن حكيم الكناين عبد اهللا

اللهم : " من أهل اليمن، مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف حجة الوداع. عبد اهللا بن حكيم الكناين" ب " 
  " .اجعلها حجة ال رياء فيها وال مسعة 

أهل الكناين، من  -عبد اهللا بن حكيم يعين بضم احلاء وفتح الكاف : أخرجه أبو عمر، وذكره األمري أبو نصر فقال
روى " . أبصرت عيناي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقفاً بعرفات : " اليمن، يروي عن بشر بن قدامة قال

  .حديثه حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، عن سعيد بن بشري، عنه
. حكيم روى عنه عبد اهللا بن: الضبايب فقال" بشر بن قدامة " فهذا يدلّ على أنه تابعي، وقد ذكره أبو عمر يف 

أبصرت : " وذكر احلديث وقال. روى عنه عبد اهللا بن حكيم: فقاال" بشر بن قدامة " ورواه ابن منده وأبو نعيم يف 
  .تابعي، واهللا أعلم" عبد اهللا " فهذا يدل على أن " . عينات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقفاً بعرفات 

  عبد اهللا امللقب باحلمار

  .قب محاراً كان صاحب مزاحٍ يضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم ويهدي إليهيل. عبد اهللا" د ع " 
حدثنا حيىي بن بكري، : أخربنا حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا قال: أخربنا مسمار بن عمر بن العويس ويغر واحد قالوا

ر بن اخلطاب رضي عن الليث، حدثين خالد بن يزيد، عن سعيد بن أيب هالل، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عم
يلقب محاراً، كان " وكان " أن رجالً كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان امسه عبد اهللا، : اهللا عنه

ُيضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم جلده يف الشراب فأيت به يوماً فأمر به 
فقال النيب صلى اهللا . العنه ما أكثر ما يؤتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماللهم : فجلد، فقال رجل من القوم

  " .ال تلعنه، فواهللا ما علمت إال أنه حيب اهللا ورسوله : " عليه وسلم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن أيب احلمساء

: أبو عمر، عداده يف البصريني، وقيل قاله. عبد اهللا بن أيب احلمساء العامري، من عامر بن صعصعة" ب د ع " 
  .سكن مكة

أخربنا هبة اهللا بن عبد الوهاب بن أيب حبة، أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن حسنون، أخربنا أبو حممد بن أيب 
عثمان الدقاق، أخربنا أبو القاسم احلسن بن احلسن بن املنذر، أخربنا احلسني بن صفوان، أخربنا حممد بن عبد اهللا 

لقرشي، حدثنا أمحد بن إبراهيم، حدثنا أمحد بن سنان القويف، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن بديل بن ميسرة، عن با
بايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم : عبد الكرمي، عن عبد اهللا بن شقيق، عن أبيهن عن عبد اهللا بن أيب احلمساء قال

، فنسيت يومي هذا والغد، فأتيته يف اليوم الثالثة وهو يف ببيع قبل أن يبعث، فوعدته أن آتيه هبا يف مكانه ذلك
  " .أنا هاهنا منذ ثالث أنتظرك ! يا فىت، لقد شققت علّي: " مكانه، فقال يل



الكناين، : التميمي، وقيل: وقد تقدم، وأخرجه أبو عمر هناك وقال. وقيل ابن أيب اجلدعاء: وقال ابن منده وأبو نعيم
وأما ابن منده وأبو نعيم فلم ينسباه يف املوضعني، وقاال يف . عامرياً، فكأنه رآمها اثننيوجعل هذا . العبدي: وقيل

فهما رأياه واحداً، ألهنما مل يذكرا نسباً يفّرق بينهما، مع أهنما . ابن أيب اجلدعاء: ابن أيب احلمساء، وقيل: الترمجتني
  .ابن أيب اجلدعاء: بن أيب احلمساء، وقيلا: جعاله واحداً جعال ترمجتني، كل واحدة منهما يقوالن فيها

  .عبد اهللا بن احلمري األشجعي، من بين دمهان، حليف لألنصار

  .شهد بدراً مع أخيه خارجه، وشهد أحداً، وقد تقدم عند أخيه خارجة أمت من هذا
املعجمة، وذكر ابن  باخلاء -أخرجه أبو عبد اهللا يف اخلاء يعين ُخمْير : أخرجه أبو عمر وأبو موسى، وقال أبو موسى

  .بضم احلاء املهملة، وفتح امليم، وتشديد الياء حتتها نقطتان -ماكوال محري 

  عبد اهللا بن حنطب

  .عبد اهللا بن حنطب بن احلارث بن عبيد بن عمر بن خمزوم بن يقظة القرشي املخزومي، والد املطلب" ب د ع " 
حدثنا قتيبة، حدثنا ابن أيب : لوا بإسنادهم إىل أيب عيسى قالأخربنا إبراهيم بن حممد وإمساعيل بن علي وغريمها قا

فديك، عن عبد العزيز بن املطلب، عن أبيه، عن جده، عن عبد اهللا بن حنطب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى 
  " .هذان السمع والبصر : " أبا بكر وعمر فقال

إين سائلكم عن اثنتينن عن القرآنن : " ليه وسلم قالخطبنا رسول اهللا صلى اهللا ع: وروى عنه ابنه أيضاً أنه قال
.وعن عتريت   "  
  .عبد اهللا بن حنطب مل يدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال الترمذي
  .أخرجه الثالثة

  .بفتح احلاء املهملة، وسكون النون، وفتح الطاء املهملة، وآخره باء موحدة: حنطب

  عبد اهللا بن حنظلة

ن حنظلة بن أيب عامر الراهب األنصاري األوسي، وأبوه حنظلة هو غسيل املالئكة، وقد تقدم عبد اهللا ب" ب د ع " 
  .نسبه عند ذكر أبيه

ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ألن أباه قتل بأحد، وملا تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم كان لعبد 
وأمه مجيلة بنت عبد اهللا بن أيب ابن سلول، فدخل هبا الليلة . أبو بكر: يكىن أبا عبد الرمحن، وقيل. اهللا سبع سنني

اليت يف صبيحتها قتال أحد، فبات عندها، فلما صلى الصبح عاد إليها، فأرسلت إىل أربعة من قومها فأشهدهتم عليه 
هذه : رأيت كأن السماء انفرجت فدخل فيها مث أطبقت، فقلت: مل فعلت هذا؟ قالت: أنه دخل هبا، فقيل هلا بعد

  .فأشهدت عليه، وعلقت بعبد اهللا تلك الليلة. الشهادة
روى عنه عبد اهللا بن يزيد اخلطمي، وأمساء بنت زيد بن اخلطاب، . وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ورآه

  .وعبد اهللا بن أيب مليكة وغريهم
أتينا قيس : قال -أمرياً على الكوفة  وكان -روى املسّيب بن رافع ومعبد بن خالد، عن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي 



فقال . مل أكن ألصلي بقوم لست عليهم امرياً: فقال. قم فصل بنا: بن سعد بن عبادة يف بيته، فأذن بالصالة فقلنا
إن الرجل أحّق بصدر دابته، وصدر فراشه، وأن يؤمّ : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عبد اهللا بن حنظلة

  .قم فصل هبم: فقال قيس ملوىل هلم: قال " .يف رحله 

وقتل عبد اهللا يوم احلرّة، يف ذي احلجة، سنة ثالث وستني، قتله أهل الشام، وكان سبب وقعة احلّرة أنه وفد هو 
وغريه من أهل املدينة إىل يزيد بن معاوية، فرأوا منه ما ال يصلح فلم ينتفعوا مبا أخذوا منه، فرجعوا إىل املدينة 

يزيد، وبايعوا لعبد اهللا بن الزبري، ووافقهم أهل املدينة، فأرسل إليهم يزيد مسلم بن عقبة املّري، وهو الذي وخلعوا 
. مساه الناس بعد وقعة احلرة جمرماً، فأوقع بأهل املدينة وقعة عظيمة، قتل كثرياً منهم يف املعركة، وقتل كثرياً صرباً

، وملا اشتّد القتال قّدم بنيه واحداً واحداً، حىت قتلوا كلهم، وهم مثانية وكان عبد اهللا بن حنظلة ممن قتل يف املعركة
  .بنني، مث كسر جفن سيفه فقاتل حىت قتل

هلم من جهنم مهاٌد ومن : " مسع قارئاً يقرأ. وكان فاضالً صاحلاً، عظيم الشأن كبري احملل، شريف البيت والنسب
: فقال. يا أبا عبد الرمحن، اقعد: ه نفسه ستخرج، مث قام فقيلفبكى حىت ظنوا أن"  ٤١األعراف " " فوقهم غواش 

  .منع مين ذكر جهنم القعود، وال أدري لعلي أحدهم
مل يكن لعبد اهللا بن حنظلة فراٌش ينام عليه، إمنا كان يلقي نفسه إذا أعيا من الصالة، يتوسد : وقال مواله سعيد

  .رداءه وذراعه، ويهجع شيئاً
أما قُتلت؟ قال : رأيت عبد اهللا بن حنظلة يف النوم بعد مقتله يف أحسن صورة، فقلت: سفيانقال عبد اهللا بن أيب 

هم معي : أصحابك؟ ما ُصنع هبم؟ قال: بلى، ولقيت ريب فأدخلين اجلنة، فأنا أسرح يف مثارها حيث شئت، فقلت
  .واستيقظت. حول لوائي، مل حتلّ عقده حىت الساعة

  .أخرجه الثالثة

  والةعبد اهللا بن ح

واألول . نسبة اهليثم بن عدي إىل األزد، ونسبه الواقدي إىل بين عامر بن لؤي. عبد اهللا بن حوالة" ب د ع " 
  .وهو حليف لبين عامر. أشهر، وميكن أن يكون أزدياً

  .سكن األردن من أرض الشام، يكىن أبا حوالة
حدثين أيب، حدثنا حيىي بن إسحاق، حدثين حيىي بن : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد قال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيوب، حدثين يزيد بن أيب حبيب، عن ربيعة بن لقيط، عن عبد اهللا بن حوالة
  " .مويت، والدجّال، وقتل خليفة مضطرب باحلق معطيه : من جنا من ثالث فقد جنا: " قال

إنكم ستجندون : " عبد اهللا بن حوالة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوروى أبو غدريس اخلوالين، عن 
  " .عليك بالشام : " قال. يا رسول اهللا، ِخريل: فقال احلوايلّ" . أجناداً، فجندٌ بالشام، وجنٌد بالعراق، وجنٌد باليمن 

  .ورواه مكحول وجبري بن نفري وغريمها، عن عبد اهللا بن حوالة، حنوه
وتويف بالشام سنة مثانني، وله أحاديث غري  -وكان قدم مصر  -عنه من أهل مصر ربيعة بن لقيط التجييب  وروى
  .هذا

  .أخرجه الثالثة



  عبد اهللا بن حويل

هو ابن : فهو عبد اهللا بن حويل، ويقال -حباء مهملة مفتوحة  -وأما حويل : قال األمري أبو نصر. عبد اهللا بن حويل
  . صلى اهللا عليه وسلمحوالة صاحب رسول اهللا

  عبد اهللا بن خازم

عبد اهللا ب خازم بن امساء بن الّصلت بن حبيب بن حارثة بن هالل بن مساك بن عوف بن امرئ القيس بن " د ع " 
  .هبثة بن سليم بن منصور، أبو صاحل السلمي
. إن له صحبة: لروى عنه سعد بن األزرق وسعيد بن عثمان، قي. أمري خراسان، شجاع مشهور وبطل مذكور

وفتح سرخس، وكان أمرياً على خراسان أيام فتنة ابن الزبري، وأول ما وليها سنة أربع وستني، بعد موت يزيد بن 
معاوية وابنه معاوية، وجرى له فيها حروب كثرية، حىت متّ أمره هبا، وقد استقصينا أخباره يف كتاب الكامل يف 

  .التاريخ
  .يف الفتنة وقتل سنة إحدى وسبعني خبراسان

  عبد اهللا بن خالد بن أسيد

عبد اهللا بن خالد بن أسيد بن أيب العيص بن أمية بن عبد مشس القرشي األموي، وهو ابن أخي عتاب بن " د ع " 
  .أسيد

عرفة يوم الذي يعرف فيه : " روى عنه ابنه عبد العزيز أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. يف صحبته ورؤيته نظر
  " .الناس 

  .هو خمزومي، وليس بشيء، وهو أموي ال شبهة فيه: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال ابن منده
واستعمله زياد على بالد فارس، واستخلفه زياد حني مات، وهو الذي صلى على زياد، وأقره معاوية على الوالية 

  .بعد زياد، قاله الزبري

  عبد اهللا بن خالد بن سعد

  " .اآلحاد واملثاين " أورده أبو بكر بن أيب عاصم يف بين فهر، يف كتاب . ن سعدعبد اهللا بن خالد ب" س " 

أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو علي املقري، أخربنا أبو القاسم بن أيب بكر بن أيب علي، حدثنا عبد اهللا بن حممد 
حدثنا اهليثم بن محيد، حدثنا العالء،  القبّاب، حدثنا أمحد بن عمرو، حدثنا عبد الرمحن عمرو، حدثنا حممد بن عايد،

أن رسول اهللا : رجل من قريش، عن عمه -حرام بن حكيم بن خالد بن سعد : ونسب هذا -عن حرام بن حكيم 
إّنكم أصبحتم يف زمان كثري فقهاؤه، قليل خطباؤه، وقليلٌ من يسأل وكثٌري من يعطي، : " صلى اهللا عليه وسلم قال
، وسيأيت عليكم زمانٌ كثٌري خطباؤه، قليلٌ فقهاؤه، كثٌري من يسأل، قليلٌ من يعطي، العلم العمل فيه خٌري من العلم

  " .فيه خٌري من العمل 
  .، واهللا، عز وجل، أعلم" خالد " ومل يذكر يف نسبه . عبد اهللا بن سعد: وهذا الرجل أورده ابن منده، وجعل ترمجته



ه قد ذكره، وإن كان أبو موسى يستدرك كل من أخل ابن منده أخرجه أبو موسى، وهذا استدراك ال وجه له، فإن
  .بشيء من نسبه، فليستدرك عليه أكثر كتابه، فإنه ترك أكثر األنساب فلم خصص هذا بالذكر؟

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ؟عبد اهللا بن خالد بن عروة عبد اهللا بن خالد بن عروة بن شهاب، قال
  .صلى اهللا عليه وسلم بأكيدر دومة اجلندلفبايعته وأتيت النيب 

  ؟

  عبد اهللا أبو خالد

أن : من أهل الشام روى حديثه عقيل بن مدرك، عن خالد بن عبد اهللا السلمي، عن أبيه. عبد اهللا أبو خالد" د ع " 
  " .إن اهللا أعطاكم ثلث أموالكم زيادة يف أعمالكم : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .ه وأبو نعيمأخرجه ابن مند
  ؟

  عبد اهللا بن أيب خالد

عبد اهللا بن أيب خالد بن قيس بن الك بن كعب بن عبد األشهل بن حارثة بن دينار بن النجار، األنصاري اخلزرجي، 
  .قتل يوم اخلندق. مث من بين دينار
  .قاله ابن الكليب

  عبد اهللا بن خبّاب
  " د ع " 

  عبد اهللا بن خباب

  .عند ذكر أبيه، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، له رؤية وألبيه صحبة وقد تقدم نسبه. بن األرت
روى عن أبيه، وعن أيب بن كعب، قال زكرياء بن العالء أول مولود ولد يف اإلسالم عبد اهللا بن الزبري، وعبد اهللا 

  .بن خّباب
خواهنم من أهل الكوفة، فلقوا عبد وقتل عبد اهللا بن خباب، قتله اخلوارج، كان طائفة منهم أقبلوا من البصرة إىل أ

أنا عبد اهللا بن خباب صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : من أنت؟ قال: اهللا بن خباب ومعه امرأته، فقالوا له
فسألوه عن أيب بكر وعمر وعثمان وعلي، فأثىن عليهم خرياً، فذحبوه فسال دمه يف املاء، وقتلوا املرأة وهي حامل 

فبقروا بطنها، وذلك سنة سبع وثالثني، وكان من سادات املسلمني رضي اهللا ! ا امرأة، أال تتقون اهللا؟أن: متّم فقالت
  .عنه

  عبد اهللا بن خبيب

حليف األنصار، عداده يف أهل املدينة، له وألبيه صحبة، روى عنه ابنه . عبد اهللا بن خبيب اجلهين" ب د ع " 
  .معاذ



حدثنا : منصور ابن سكينة األمني بإسناده إىل أيب داود سليمان بن األشعت قالأخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن أيب 
حممد بن املصفّى، حدثنا بن أيب فديك، عن ابن أيب ذئب، عن أيب أسيد الربّاد، عن معاذ بن عبد اهللا بن خبيب، عن 

فأدركته : ليصلي لنا، قالخرجنا يف ليلة مطرية وظلمة شديدة، نطلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " أبيه قال
قل هو اهللا أحد، واملعوذتني حني : ما أقول؟ قال: فقلت. قل: فلم أقل شيئاً، قال. قل: فلم أقل، مث قال: قل: " فقال

  " .متسي وحني تصبح، ثالث مرات تكفيك من كل شيء 
  .أخرجه الثالثة

  .بفتح اهلمزة وكسر السني: أبو أسيد
  عبد اهللا بن اخلرّيت

   "ب د ع " 

  عبد اهللا بن اخلريت

  .يعد يف احلجازيني، مل يسند ومل تصح له صحبة وال رؤية. البكري، من بين بكر بن معاوية
وكان قد أدرك  -روى حممد بن إسحاق، عن عبد اهللا بن أيب جنيج، عن عبد اهللا بن عمري، عن عبد اهللا بن خريت 

يف املسجد جيلسون فيه، فكان لبين بكر جملس جتلسه، مل يكن من قريش فخذ إال وله ناد معلوم : قال -اجلاهلية 
فبينا حنن جلوس يف املسجد إذ أقبل غالم فدخل من باب املسجد مسرعاً، حىت تعلق بأستار الكعبة، فجاء بعده شيخ 

  .ما أخلق هذا أن يكون من بين بكر: يريده، حىت انتهى إليه، فلما ذهب ليتناوله يبست يده، فقلنا

ال، واهللا إال ان : ال مرحباً بك، ما لك وهلذا الغالم؟ فقال الغالم: فقلنا. من بين بكر: ممن أنت؟ قال: افقمنا إليه فقلن
إذا ذهبت : أيب مات وحنن صبيان صغار، وأمنا مومتة ال جدة هلا، فعاذا هبذا البيت فنقلتنا إليه، وأوصتنا فقالت

وإنّ هذا أخذين واستخدمين . ليتعوذ به فإنه سيمنعهوبقيتم بعدي فظلم أحٌد منكم، فرأى هذا البيت، فليأته ف
قد واهللا نرى : فقلنا. واسترعاين إبله، فجلب من غبله قطيعاً، فجاء يب معه، فلما رأيت البيت ذكرت وصاة أمي

  !.انطلق، لعنك اهللا: فانطلقنا بالرجل، فإذا قد يبست يده، فشددناه على بعري من إبله، وقلنا له. البيت منعك
  .الثالثة أخرجه

  عبد اهللا بن خلف

عبد اهللا بن خلف بن اسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جعثمة بن سعد بن مليح بن عمرو بن ربيعة " ب " 
  .اخلزاعي، والد طلحة الطلحات

كان كاتباً لعمر بن اخلطاب على ديوان البصرة، وأمه جنيبة بنت أيب طلحة العبدري، وقتل مع عائشة يوم اجلمل، 
  .أخوه عثمان بن خلف وقعة اجلمل مع علي وشهد

  .ال أعلم له صحبة، ويف ذلك نظر: أخرجه أبو عمر وقال

  عبد اهللا بن مخري



عبد اهللا بن مخري، من بين عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة، حليف هلم من بين دمهان، بطن من " د ع " 
  .ق وعروة بن الزبريوهو أخو حارثة بن مخري، شهد بدراً، قاله ابن إسحا. أشجع

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً
ورواه يونس بن بكري عن ابن . بضم احلاء املهملة، وفتح امليم، وتشديد الياء، قاله األموي عن ابن إسحاق: ُحَميِّر
  .مخري، خباء معجمة مضمومة، وفتح امليم، وتسكني الياء، واهللا أعلم: إسحاق

  عبد اهللا بن خنيس

  .وهو أصح، ويذكر يف باب عبد الرمحن، إن شاء اهللا تعاىل. عبد الرمحن: اهللا بن خنيس، ويقال عبد" ب " 
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبد اهللا اخلوالين

  .واسم أيب إدريس عائذ اهللا. له صحبة وهو من ساكين الشام. عبد اهللا اخلوالين، والد أيب إدريس اخلوالين" ب " 
  .له صحبة، مسع منه ابنه أبو إدريس: اريأخرجه أبو عمر، وقال البخ

  عبد اهللا بن أيب خويل

  .ذكره الكليب فيمن شهد بدراً، وذكره أبو عمر مدرجاً يف ترمجة أخيه خويل بن أيب خويل. عبد اهللا بن أيب خويل

  عبد اهللا بن خيثمة

  .عبد اهللا بن خيثمة ذكره ابن شاهني" س " 
شهد أحداً وبقي . عبد اهللا بن خيثمة، أحد بين سامل من اخلزرج: لساملي امسهأبو خيثمة ا: قال حممد بن سعد الواقدي

  .إىل أيام يزيد بن معاوية
  .عبد اهللا بن خيثمة، أخو سعد أيب خيثمة، شهد أحداً" :اإلخوة " وقال أبو بكر بن اجلعايب يف كتاب 

  .أخرجه أبو موسى
ا موسى ظن أن عبد اهللا وسعداً اللذين ذكرمها ابن قلت قد ذكر أبو موسى كالم اجلعايب، وهو يدل على أن أب

اجلعايب أن عبد اهللا هو املذكور يف هذه الترمجة، وليس كذلك، فإنه ذكر أن املذكور يف هذه الترمجة هو من بين سامل 
ن من اخلزرج، وكذلك ذكره غريه أنه ساملي، وأما عبد اهللا وسعد ابنا خيثمة اللذان ذكرمها ابن اجلعايب فليسا م

إن عبد اهللا هو ابن : اخلزرج، إمنا مها من األوس، من ولد امرئ القيس بن مالك، وليسا من اخلزرج يف شيء، وقيل
سعد بن خيثمة، ال أخوه، وهو األشهر، فإن كان ابن اجلعايب ظن أن سعد بن خيثمة هذا أخو عبد اهللا بن خيثمة 

هم، وإن كان ظن أن سعداً من األوس وأن عبد اهللا أخوه الساملي، فقد وهم ألن سعداً من األوس ال خالف فيه بين
  .فهو أيضاً وهٌم، إمنا هو ابنه، ويرد ذكره يف عبد اهللا بن سعد بن خيثمة مشروحاً، واهللا أعلم

  عبد اهللا بن دارة



له عبد اهللا بن دارة كان يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه حممد بن كعب القرظي، ال تعرف " د ع " 
  .رواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وروى عن عثمان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

عبد اهللا بن دارة، موىل عثمان، ذكره بعض املتأخرين، وزعم أنه كان يف حياة النيب : وقال أبو نعيم: قال ابن منده
روايته عن . زيد بن دارة: وقيل. د اهللاعب: صلى اهللا عليه وسلم، ومل يذكره أحد يف الصحابة، واختلف يف امسه فقيل

روى حممد بن كعب القرظي عن عبد اهللا بن دارة موىل عثمان عن محران موىل عثمان، عن . محران وعن عثمان أيضاً
لو مل أمسعه مرة أو مرتني أو ثالثاً ما حّدثتكموه، مسعت رسول اهللا صلى اهللا : عثمان أنه توضأ فأسبغ الوضوء وقال

  " .ما توّضأ عبٌد فأسبغ الوضوء، مث قال إىل الصالة إال غفر له ما بينه وبني الصالة األخرى : " قولعليه وسلم ي
  .رواه حممد بن عبد اهللا بن أيب مرمي، عن ابن دارة، عن عثمان نفسه، ومساه زيد بن دارة

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  عبد اهللا بن الدّيان

الدّيان يزيد بن قطن بن زياد بن احلارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن احلارث واسم  -عبد اهللا بن الدّيان " ب " 
عبد اهللا بن عبد : وقيل. كان امسه عبد احلجر فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا. بن كعب احلارثي

لنيب صلى اهللا عليه وسلم، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم فسماه عبد اهللا، وأسلم وبايع ا. املدان، وامسه عمرو
وكانت ابنته هائشة حتت عبيد اهللا بن العباس وهي اليت قتل بسر بن أيب أرطأة أباها وابنيهان والقصة مشهورة، وقد 

أليب عمر، ومل " االستيعاب " وقد ذكر هذا االسم هكذا يف بعض نسخ كتاب . ذكرناها يف بسر من هذا الكتاب
ففي مجيع نسخ كتابه، ويرد هناك، ونشري " عبد اهللا بن عبد املدان " الناسخ، وأما يرد يف البعض، ولعله سهٌو من 

  .إليه أننا ذكرناه هاهنا

  عبد اهللا بن ذرة

  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع خزاعي بن عبد هنم وبالل بن احلارث. عبد اهللا بن ذّرة املزين" س " 
بن ذّرة املزين بن عائذ بن طاخبة بن ألي بن خالوة بن ثعلبة بن ثور بن عبد اهللا : ونسبه أبو أمحد العسكري فقال

وكنيته أبو . وهو موىل أرطبان، جد عبد اهللا بن عون بن أرطبان، من فوق. هدمة بن الطم بن عثمان بن عمرو املزين
  .بردة

  .هو بالذال املعجمة، وتقدم له ذكر يف خزاعي بن عبد ُنْهم: أخرجه أبو موسى وقال

  اهللا بن دياد عبد

عبد اهللا بن دياد بن عمرو بن زمزمة بن عمرو بن عّمارة بن مالك البلوي، حليف األنصاري، وهو اجملذّر بن " ب " 
  .ويرد يف امليم أمتّ من هذا إن شاء اهللا تعاىل. شهد بدراً، وهو باجملذّر أشهر. الغليظ اخللق: ذياد واجملّدر

  .أخرجه هاهنا أبو عمر

  لبجادينعبد اهللا ذو ا



عبد اهللا ذو البجادين، وهو ابن عبد هنم بن عفيف بن سحيم بن عدي بن ثعلبة بن سعد بن عدي بن " ب د ع " 
  .عثمان بن عمرو

وهو . قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان امسه عبد العزى، فسّماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا
، ألنه ملا أسلم عند قومه " ذو البجادين " م، ولقبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عم عبد اهللا بن مغفّل بن عبد نُه

فهرب منهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  -وهو الكساء الغليظ اجلايف  -جّردوه من كل ما عليه وألبسوه جباداً 
أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  وسلم، فلما كان قريباً منه شق جباده باثنني، فاتزر بأحدمها وارتدى باآلخر، مث

إن أمه أعطته جباداً فقطعته قطعتني، فأتى فيهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واهللا : وقيل. ذو البجادين: فقيل له
  .أعلم

  .وصحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقام معه، وكان أّواهاً فاضالً كثرياً لتالوة القرآن العزيز

حدثين حممد بن إبراهيم بن : اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال أخربنا عبيد
يتيماً يف حجر عمه، فكان يعطيه، وكان حمسناً  -رجل من مزينة ذو البجادين  -كان عبد اهللا : احلارث التيمي، قال

: قال. دين حممد ألنزعن منك كل شيء أعطيتك لئن فعلت وتابعت: إليه، فبلغ عمه أنه قد تابع دين حممد، فقال له
فنزع منه كل شيء أعطاه حىت جرّده من ثوبه، فأتى أمه فقطعت جباداً هلا باثنني، فاتزر نصفاً، وارتدى . فإين مسلم

نصفاً، مث أصبح فصلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصبح، فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أنا عبد : ؟ قال" من أنت : " ينظر من أتاه، وكان يفعل، فرآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالتصفّح الناس 

فلزم باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يرفع " . أنت عبد اهللا ذو البجادين، فالزم بايب : " فقال. العزى
  " .دعه عنك، فإنه أحد األواهني : " ء هو؟ قاليا رسول اهللا، أمرا: فقال عمر. صوته بالقرآن والتسبيح والتكبري

  .وتويف يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لكأين أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة : روى األعمش، عن أيب وائلن عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال

أدنيا مين : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولتبوك، وهو يف قرب عبد اهللا ذي البجادين، وأبو بكر وعمر يدليانه، ورسو
فأخذه من قبل القبلة حىت اسنده يف حلده، مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ووليا مها العمل، فلما . أخاكما

: يقول ابن مسعود: قال" . اللهم إين أمسيت عنه راضياً فارض عنه : " فرغا من دفنه استقبل القبلة رافعاً يديه يقول
  .فواهللا لوددت أين مكانه، ولقد أسلمت قبله خبمس عشرة سنة

  .صاحب القرب -واهللا  -وددت أين : فقال أبو بكر: وقد روى من طريق آخر قال
وذكر حممد بن اسحاق أنه مات يف غزوة تبوك، وروى عن حممد بن إبراهيم بن احلارث، عن ابن مسعود يف موته، 

  .ليتين كنت صاحب احلفرة: قال عبد اهللا: وقال. حنو ما تقدمودعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن راشد الكندي

أحد الوفد الذين قدموا من كندة مع األشعث بن قيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه . عبد اهللا بن راشد الكندي
  .وسلم

  عبد اهللا بن رافع



  .شهد أحداً. بن اهليثم بن ظفر األنصاري األوسي الظفري عبد اهللا بن رافع بن سويد بن حرام" ب " 
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبد اهللا بن الربيع

واألجبر هو خدرة بن عوف بن احلارث بن  -عبد اهللا بن الربيع بن قيس بن عمرو بن عّباد بن األجبر " ب د ع " 
  .اخلزرج األنصاري اخلزرجي مث اخلدري

  .ه شهد بدراًإن: وقال عروة. شهد العقبة
وأخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً، من األنصار من 

  .عبد اهللا بن الربيع بن قيس، رجل: وهم بنو خدرة بن عوف بن احلارث بن اخلزرج -ومن بين األجبر : اخلزرج قال
  .أخرجه الثالثة

  غفلعبد اهللا بن ربيعة بن األ

  .عبد اهللا بن ربيعة بن األغفل العامري ، من بين عامر بن صعصعة، قاله أبو عمر" ب د ع " 
واتفقوا . ربيعة بن عامر بن صعصعة: وقيل -عبد اهللا بن ربيعة بن مسروح بن معاوية : وقال ابن منده وأبو نعيم

ا قصة عامر وامتناعه عن اإلسالم ودعاء على أنه وفد مع عامر بن الطّفيل على النيب صلى اهللا عليه وسلم وذكرو
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم عليه، وذكر ابن منده القصة كلها، وأما ابن عبد الرب، وأبو نعيم فاختصراها

فيه نظر، ألن من يعاصر النيب صلى اهللا عليه " ربيعة بن عامر بن صعصعة : " قول ابن منده وأيب نعيم يف نسبه: قلت
ه وبني عامر بن صعصعة أب واحد، إمنا يكون بينهما عدة آباٍء، كعلقمة بن عالثة بن عوف بن وسلم ال يكون بين

األحوص بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كالب، فهذا 
فكيف يكون بني عبد اهللا وبني  لبيد مع طول عمره قبل اإلسالم يكون بينه وبني عامر مخسة آباٍء، وعلقمة ستة آباء،

  .ولعل قد سقط عليهما ما بينه وبني ربيعة بن عامر، ورأيا ربيعة بن عامر، فظناه أباه، واهللا أعلم!! عامر أب واحد
  .وذكر بعضهم أن األغفل بالغيل املعجمة والفاء

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن ربيعة

  .لب بن عبد مناف القرشي املطليب، أمه بنت الزبري بن عبد املطلبعبد اهللا بن ربيعة بن احلارث بن املط" د ع " 
  .روى عنه عروة بن الزبري، والفضل بن احلسن الّضمري

: روى ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن الفضل بن احلسن بن عمرو بن أمية الضمري، عن عبد اهللا بن ربيعة
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو يريد بيت أم سلمة، وأمرته  أن أم احلكم بنت الزبري أرسلته وهو غالم، يف إثر

إن : من أنت؟ فأخربته، فقلت: فأمسكت بردائه، فالتفت إيل فقال: أن يدركه فينتزع عنه رداءه، فأتاه يشتد قال
  .به اذهب إىل أمك فمرها فلتشقه بينها وبني أختها، فلتختمر: فلف رداءه مث أعطانيه فقال. أمي أمرتين هبذا



أخرجه ابن منده وأبو نعيم وجعاله من بين املطلب كما ذكرناه، رأيته يف عدة نسخ كذلك، وإمنا هو من بين : قلت
وكان أسّن من : وقال. وربيعة بن احلارث: عبد املطلب، وقد ذكر الزبري بن بكار ولد احلارث بن عبد املطلب فقال

وأمهم مجيعاً أم احلكم بنت : مث قال. مداً وعبد اهللا والعباسوكان ولد ربيعة بن احلارث حم: مث قال. عمه العباس
  .الزبري بن عبد املطلب، ولكلهم عقب

وكانت حتث : قال. وهي أخت ضباعة بنت الزبري: وقال أبو عمر يف ترمجة أم حكيم بنت الزبري بن عبد املطلب
  .احلارث ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب، روى عنها ابنها عبد اهللا بن ربيعة بن

أم حكيم، ويقال أم احلكم وذكر حديثاً عن الفضل بن احلسن، عن : وذكر ابن منده وأبو نعيم يف امسها أيضاً فقاال
  .ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب: وذكر أيضاً اباه ربيعة فقاال -عبد اهللا بن ربيعة بن احلارث، عن أمه 

  .ابنه عبد اهللا بن ربيعة بن احلارث: ث، قالوقال أبو أمحد العسكري، بعد ذكر ربيعة بن احلار
فظهر هبذا أنه من ولد عبد املطلب بن هاشم، ال من ولد عمه املطلب بن عبد مناف، وهذا ربيعة هو الذي قال فيه 

  .وقد ذكرناه يف ربيعة، واهللا أعلم" . أول دمٍ أضع دم ربيعة بن احلارث : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ربيعة الثقفيعبد اهللا بن 

  .عبد اهللا بن ربيعة الثقفي" س " 
أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا احلسن بن : له حديث واحد: أورده ابن أيب عاصم يف اآلحاد وقال. قال أبو موسى

أمحد املقرئ، حدثنا عبد الرمحن بن حممد بن أمحد، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن فورك أخربنا أمحد بن عمرو بن 
: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أيب إسحاق، عن األسود بن يزيدالضحاك، 

  .ان عبد اهللا بن ربيعة كان يؤم أصحابه يف التطوع يف سوى رمضان
: هكذا رواه أبو موسى، وقد ذكره ابن أيب عاصم يف اآلحاد، عن أيب بكر بن أيب شيبة، وذكر له هذا احلديث وقال

  .وله حديث مسنٌد مل يقع يل: ل أبو بكرقا

  عبد اهللا بن ربيعة النمريي

  .ذكره احلضرمي يف الوحدان. عبد اهللا بن ربيعة النمريي، أبو يزيد" ع س " 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل أهل : روى عفيف بن سامل، عن يزيد بن عبد اهللا بن ربيعة النمريي، عن ابيه

  .وهم إىل اإلسالم، فترب أحد الكتابني ومل يترِّب اآلخر، فأسلم أهل القرية اليت تّرب كتاهبمقريتني بكتابني يدع
  .أخرجه أبو موسى وأبو نعيم

  عبد اهللا بن أيب ربيعة الثقفي

  .عبد اهللا بن أيب ربيعة الثقفي، والد سفيان، روى عنه ابنه سفيان ويف حديثه نظر" د ع " 
ن عروة، عن أبيه، عن سفيان بن عبد اهللا الثقفي، عن ابيه أن النيب صلى اهللا عليه روى محيد بن األسود، عن هشام ب

  " .املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور : " وسلم قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  عبد اهللا بن أيب ربيعة

أمه : وقيل. خزومي، وأمه ثقفيةعبد اهللا بن أيب ربيعة بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي امل" ب د ع " 
امساٌء بنت خمرِّبة من بين خمزوم وقيل من بين هنشل بن دارم واهللا أعلم وهو والد عمر : وأم أخيه عيّاش بن أيب ربيعة

بن عبد اهللا بن أيب ربيعة الشاعر املشهور يكىن أبا عبد الرمحن وكان امسه يف اجلاهلية حبري فسماه رسول اهللا صلى اهللا 
  "الطويل : " وسلم عبد اهللا، وله يقول ابن الزبعرىعليه 

  وراح علينا فضله غري عامت... حبري بن ذي الّرحمني قّرب جملسي 
امسه عمرو، : وقال هشام بن الكليب. عمرو: واألكثر يقوله. امسه كنيته: وقيل. حذيفة: واسم أيب ربيعة عمرو، وقيل

  .حذيفة: واسم أخيه أيب أمية

وكان من أشراف قريش يف اجلاهلية، وأسلم يوم الفتح، وكان من أحسن . ذو الرحمني: قال لهوكان أبو ربيعة ي
الناس وجهاً، وهو الذي أرسلته قريش مع عمرو بن العاص إىل النجاشي يف طلب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 

الفتح، وكان مع احلارث بن  إنه هو الذس استجار بأم هانئ يوم: عليه وسلم الذين كانوا باحلبشة، وقيل غريه، وقيل
قد أجرنا من : " هشام، فأراد علي قتلهما، فمنعته منهما وأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته بذلك، فقال

  " .أجرت 
وواله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلند من اليمن وخماليفها، ومل يزل والياً عليها حىت قتل عمر رضي اهللا عنه، 

أضاف إليه صنعاء، مث ويل عثمان اخلالفة، رضي اهللا عنه، فواله ذلك أيضاً، فلما حصر عثمان جاء وكان عمر قد 
  .لينصره فسقط عن راحلته بقرب مكة فمات

  .يعّد يف أهل املدينة، وخمرج حديثه عنهم
ثنا عمرو بن حد: أخربنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي الفقيه الشافعي، بإسناده عن أيب عبد الرمحن النسائي

علي، حدثنا عبد الرمحن، عن سفيان، عن إمساعيل بن إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب ربيعة، عن ابيه، عن جده عبد اهللا 
بارك اهللا يف أهلك : " استقرض مين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني ألفاً، فجاءه مال فدفعه إيل، وقال: " قال

  " .واحلمد  ومالك، إّنما جزاء السلف األداء
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن ربيعة السلمي

  .كويف. عبد اهللا بن ربيعة السلمي" ب د ع " 
  .حديثه مرسل: وغريمها مينع صحبته ويقول. له صحبة: قال احلكم وشعبة. روى عنه عبد الرمحن بن أيب ليلى

رو بن عتبة بن فرقد السلمي، وهو من عبد اهللا بن ربيعة السلمي، له صحبة، وهو خال عم: وقال علي بن املديين
وروى شعبة، عن احلكم، عن عبد الرمحن . أعمام منصور بن املعتمر، ألن منصوراً هو ابن املعتمر بن عّتاب بن ربيعة

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فسمع مؤذناً : " مسعت عبد اهللا بن ربيعة يقول: بن أيب ليلى قال
فقال أشهد أن حممداً " . أشهد أن ال إله إال اهللا : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. إله إال اهللا أشهد أن ال: يقول

فلما هبطوا الوادي فإذا هو " . جندونه راعي غنم أو عازباً عن أهله : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. رسول اهللا
أترون هذه هّينة على أهلها؟ فواهللا للدنيا أهون : " ه وسلمراعي غنم، وإذا شاة ميتة، فقال رسول اهللا صلى اهللا علي



  " .على اهللا من هذه الشاة على أهلها 
  .وقد روى عنه عمرو بن ميمون، ومالك بن احلارث، وعلي بن األقمر وغريهم

  .أخرجه الثالثة
  .عن ربيعة بفتح الراءبضم الراء، وفتح الباب املوحدة، وتشديد الياء حتتها نقطتان، فلهذا أخرناه : ُربيَِّعة

  ؟

  عبد اهللا بن رزق

  .ذكر يف الصحابة، وال يعرف له صحبة وال رؤية. عبد اهللا بن رزق املخزومي" د ع " 
هللا عز وجل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عمران بن أيب أنس، عن عبد اهللا بن رزق املخزومي قال

  " .وخريته من العجم الفرس  خريتان من خلقه، فحريته من العرب قريٌش،
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن رفاعة

قد تقدم نسبه عند ذكر أبيه، ذكره احلسن بن سفيان يف الوحدان، . عبد اهللا بن رفاعة بن رافع الزرقي" د ع " 
  .ووافقه بعض املتأخرين

 أمحد، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عبد أخربنا أبو ياسر بن أيب حبّة، بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين
عن ابن رفاعة : قال الفزاري مرة: وقال. الواحد بن أمين املكي، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن رفاعة الزرقي، عن ابيه

ركون ملا كان يوم أحد، وانكفأ املش: ابن عبيد بن رفاعة الزرقي قال: وقال غري الفزاري: الزرقي، عن أبيه قال أيب
اللهم لك : " ، صاروا خلفه صفوفاً، فقال" استؤوا حىت اثين على ريب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وذكر احلديث" . . . احلمد كله، ال قابض ملا بسطت، وال باسط ملا قبضت 
  .يف إسناد حديثه نظر: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال ابن منده

  عبد اهللا بن رواحة

عبد اهللا بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس األكرب بن مالك األغر بن ثعلبة " د ع ب " 
أبو : بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي، مث من بين احلارث، يكىن أبا حممد، وقيل

  .ة، من بين احلارث بن اخلزرج أيضاًأبو عمرو وأمه كبشة بنت واقد بن عمرو بن اإلطناب: وقيل. رواحة

وشهد بدراً، وأحداً، واخلندق، واحلديبية، وخيرب، . وكان ممن شهد العقبة، وكان نقيب بن احلارث بن اخلزرج
وهو . وعمرة القضاء، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال الفتح وما بعده، فإنه كان قد قتل قبله

  .وة مؤتة، وهو خال النعمان بن بشريأحد األمراء يف غز
أن عبد اهللا بن رواحة أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم : روى محاد بن زيد، عن ثابت، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى

فجلس مكانه خارجاً من املسجد حىت فرغ النيب صلى اهللا عليه وسلم من . اجلسوا: وهو خيطب، فسمعه يقول



  " .زادك اهللا حرصاً على طواعية اهللا وطواعية رسوله : " اهللا عليه وسلم فقال له خطبته، فبلغ ذلك النيب صلى
وكان من الشعراء الذين يناضلون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه . وكان عبد اهللا أول خارج إىل الغزو وآخر قافل
  "البسيط : " وسلم، ومن شعر يف النيب صلى اهللا عليه وسلم

  واهللا يعلم أن ما خانين البصر... فه إين تفّرست فيك اخلري أعر
  يوم احلساب فقد أزرى به القدر... أنت النيب ومن حيرم شفاعته 
  تثبيت موسى ونصراً كالذي نصروا... فثّبت اهللا ما آتاك من حسن 

قال هشام بن عروةك فثبته اهللا أحسن " . وأنت، فثبتك اهللا يا ابن رواحة : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .الثبات، فقتل شهيداً، وفتحت له أبواب اجلنة، فدخلها شهيداً

أعوذ باهللا أن يأيت علي يوم، ال أذكر فيه عبد اهللا بن رواحة، كان إذا لقيين مقبالً ضرب بني ثديي، : قال أبو الدرداء
: ا شاء، مث يقولفنجلس، فنذكر اهللا م. يا عومير، اجلس فلنؤمن ساعة: وغذا لقيين مدبراً ضرب بني كتفي مث يقول

  .يا عومير، هذه جمالس اإلميان
أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم 

وكان زيد بن أرقم يتيماً يف حجره، فحمله يف حقيبة رحله، وخرج  -يعين إىل مؤته  -سار عبد اهللا بن رواحة : قال
  "الوافر : " غازياً إىل مؤتة، فسمعه زيٌد من الليل وهو يتمثل أبياته اليت قال به

  مسرية أربع بعد احلساء... إذا أدنيتين ومحلت رحلي 
  وال أرجع إىل أهلي ورائي... فشأنك فانعمي وخالك ذم 
  بأرض الشام مشهور الثواء... وجاء املؤمنون وغادروين 

  رمحن منقطع اإلخاءإىل ال... وردك كل ذي نسب قريب 
  وال خنل أسافلها رواء... هنالك ال أبايل طلع بعل 

ولزيد ! ما عليك يا لكع أن يرزقين اهللا الشهادة وترجع بني شعبييت الرحل: فلما مسعه زيد بكى، فخفقه بالدرة وقال
  "الرجز : " يقول عبد اهللا بن رواحة

  زلتطاول الليل هديت فان... يا زيد زيد اليعمالت الذبل 
  .انزل فسق بالقوم: يعين
أّمر رسول اهللا صلى اهللا عليه : وحدثنا ابن إسحاق، حدثين حممد بن جعفر بن الزبري، عن عروة بن الزبري قال: قال

وسلم على الناس يوم مؤتة زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر ب أيب طالب، فإن أصيب جعفر فعبد اهللا بن رواحة، 
فتجهز الناس وهتيؤوا للخروج، فودع الناس أمراء . ملسلمون رجالً فليجعلوه عليهمفإن أصيب عبد اهللا فلريتض ا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلموا عليهم، فلما ودع الناس أمراء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلموا 
 ما يب حب الدنيا وال صبابة أنا واهللا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: قالوا. عليهم، وودعوا عبد اهللا بن رواحة بكى

" " وإن منكم إال واردها كان على ربك حتماً مقضّيا : " إليها، ولكن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ
صحبكم اهللا وردّكم إلينا صاحلني ودفع : فلست أدري كيف يل بالصدر بعد الورود؟ فقال املسلمون"  ٧١مرمي 
  "يط البس: " فقال ابن رواحة. عنكم

  وضربة ذات فرغ يقذف الزبدا... لكنين أسأل الرمحن مغفرة 



  حبربٍة تنفيذ األحشاء والكبدا... أو طعنةٌ بيدي حّران جمهزةٌ 
  يا أرشد اهللا من غاز وقد رشدا... حىت يقولوا إذا مّروا على جدثي 

فبلغهم أن هرقل نزل " معان " ا مث أتى عبد اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوّدعه، مث خرج القوم حىت نزلو
نبعث إىل رسول اهللا صلى اهللا : فأقاموا مبعان يومني، وقالوا. . مبآب يف مائة ألف من الروم ومائة ألف من املستعربة 

فشّجعهم عبد اهللا بن رواحة، فساروا وهم ثالثة . عليه وسلم فنخربه بكثرة عدونا، فإما أن ميّدنا، وإما ان يأمرنا أمراً
  .مث احناز املسلمون إىل مؤتة. مشارف: حىت حلقوا مجوع الروم بقرية من قرى البلقاء، يقال هلا آالف

أن جعفر بن أيب طالب حني قُتل دعا الناس عبد اهللا بن رواحة، وهو يف : وروى عبد السالم بن النعمان بن بشري
  "الرجز : " وقال خياطب نفسه: جانب العسكر، فتقدم فقاتل

  هذا حياض املوت قد صليت... تلي متويت يا نفس إال تق
  إن تفعلي فعلهما هديت... وما متنيت فقد لقيت 

  وأن تأخرت فقد شقيت
 -واىل فالن وفالن . فهي طالق -امرأته  -يا نفس إىل أي شيء تتوقني؟ إىل فالنة : مث قال. يعين زيداً وجعفراً

  .رسولهفهو هللا و -حائط له  -فهم أحرار، واىل معجف  -غلمان له 
  "الرجز : " مث قال

  أقسم باهللا لتنزلنه... يا نفس ما لك تكرهني اجلنة 
  فطاملا قد كنت مطمئنّه... طائعة أو لتكرهّنه 

  قد أجلب الناس وشدوا الّرنّه... هل أنت إال نطفةٌ يف شّنه 
هه، مث صُرع بني ملا نزل ابن رواحة للقتال طعن، فاستقبل الدم بيده فدلك به وج: وروى مصعب بن شيبة قال

فجعل املسلمون حيملون حىت حيوزوه، فلم يزالوا . يا معشر املسلمني، ذّبوا عن حلم أخيكم: الصفني فجعل يقول
  .كذالك حىت مات مكانه

:  -فيما بلغين  -ملا اصيب القوم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا ابن إسحاق قال: قال يونس بن بكري
مث " . رثة الراية فقاتل هبا حىت قتل شهيداً، مث أخذها جعفر بن أيب طالب فقاتل حىت قتل شهيداً أخذ زيد بن حا" 

صمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت تغيّرت وجوه األنصار، وظنوا أنه قد كان يف عبد اهللا بن رواحة ما 
" فيما يرى النائم " قد رفعوا يل يف اجلنة مث أخذه عبد اهللا بن رواحة فقاتل حىت قتل شهيداً، مث ل: يكرهون، فقال

: عم هذا؟ فقيل يل: على سرر من ذهب فرأيت يف سرير عبد اهللا بن رواحة ازوراراً عن سريري صاحبيه، فقلت
  " .مضياً، وتردد عبد اهللا بعض التردد، مث مضى فقتل 

  .وكانت مؤتة يف مجاة سنة مثان. ومل ُيعقب
  .أخرجه الثالثة

  ابعبد اهللا بن ري



روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحديثه مرسل، رواه معمر، عن كثري بن سويد، . عبد اهللا بن رياب" ب " 
  .عنه

  .قاله أبو عمر

  عبد اهللا بن زائدة

عبد اهللا بن : هكذا مساه قتادة، وقال غريه. عبد اهللا بن زائدة بن األصم، وهو املعروف بابن أم مكتوم" ب د ع " 
  .وقيل غري ذلك، ويرد يف موضعه، إن شاء اهللا تعاىل قيس بن زائدة،
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن الزبعرى

عبد اهللا بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص القرشي السهمي " ب د ع " 
  .الشاعر، أمه عاتكة بنت عبد اهللا بن عمري بن أهيب بن حذافة بن مجح

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اجلاهلية وعلى أصحابه بلسانه ونفسه، وكان يناضل وكان من أشد الناس عل
إنه كان أشعرهم يف : كذلك تقول رواة قريش: عن قريش ويهاجي املسلمني، وكان من أشعر قريش، قال الزبري

  .سقطاً اجلاهلية، وأما ما سقط إلينا من شعره وشعر ضرار بن اخلطاب، فضرار عندي أشعر منه وأقل
ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه : مث أسلم عبد اهللا بعد الفتح وحسن إسالمه، قال يونس بن بكري عن ابن اسحاق

وسلم مكة هرب هبرية بن أيب وهب وعبد اهللا بن الزبعرى إىل جنران، فقال حسان بن ثابت يف ابن الزبعرى وهو 
  "الكامل : " بنجران

  جنران يف عيش أجّد لئيم.. .ال تعدمن رجالً أحلّك بغضه 
  "اخلفيف : " فلما مسع ذلك ابن الزبعرى رجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم وقال حني أسلم

  راتٌق ما فتقت إذ أنا بور... يا رسول املليك إنّ لساين 
  الغّي ومن مال ميله مثبور... إذ أجاري الشيطان يف سنن 
  فنسي الشهيد أنت النذير ...آمن اللحم والعظام مبا قلت 

  ساطٌع نوره مضيٌء منري... إن ما جئتنا به حق صدق 

  ق ويف الّصدق واليقني سرور... جئتنا باليقني والّرب والّصد 
  وأتانا الّرخاء وامليسور... أذهب اهللا ضلّة اجلهل عنا 

  الكامل: " وقال أيضاً. يف أبيات له
  لج الرواق هبيموالليل معت... منع الّرقاد بالبلٌ ومهوم 
  فيه فبّت كأنين حمموم... مما أتاين أن أمحد المين 

  عريانةٌ سرح اليدين عشوم... يا خري من محلت على أوصاهلا 
  أسديت إذ أنا يف الضالل أهيم... إين ملعتذر إليك من اليت 
  سهٌم وتأمرين هبا خمزوم... أيام تأمرين بأغوى خطٍة 



  ر الغواة وأمرهم مشؤومأم... وأمد أسباب اهلوى ويقودين 
  قليب وخمطئ هذه حمروم... فاليوم آمن بالنيب حممد 

  وأتت أواصر بيننا وحلوم... مضت العداوة وانقضت أسباهبا 
  وارحم فإنك راحٌم مرحوم... فاغفر فداً لك والداي كالمها 
  نور أغٌر وخامتٌ خمتوم... وعليك من مسة املليك عالمة 

  شرفاً وبرهان اإلله عظيم ...أعطاك بعد حمبة برهانه 
  .قد انقرض ولد ابن الزبعرى

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن زبيب

ذكر يف الصحابة وال يصح، وروى حديثه عبد الرزاق عن كثري بن عطاء . عبد اهللا بن زبيب اجلندي" د ع " 
يا أبا الوليد، يا عبادة : " مقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: حدثين عبد اهللا بن زبيب اجلندي قال: اجلندي قال

بن الصامت، إذا رأيت الصدقة كتمت، واستؤثر على الغزو، وخرب العامر وعمر اخلراب، ورأيت الرجل يتمّرس 
  .وأشار بإصبعيه السبابة واليت تليها -" بأمانته كما يتمّرس البعري بالشجرة، فإنك والساعة كهاتني 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .بفتح اجليم والنون: لزاي، وبباءين موحدتني، بينهما ياء حتتها نقطتان واجلنديضم ا: ُزبيب

  عبد اهللا بن الزبري

عبد اهللا بن الزبري بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي، ابن عم النيب صلى اهللا عليه " ب " 
ال عقب له، وهو أخو ضباعة بنت . وموسلم، وأمه عاتكة بنت أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمز

  .الزبري، وكان الزبري أخا عبد اهللا أيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخا أيب طالب ألبيهما وأمهما
وشهد عبد اهللا قتال الروم يف خالفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، وقتل يوم أجنادين شهيداً، ووجد حوله عصبة 

  .ه اجلراح فماتمن الروم قتلهم، مث أثخنت
برز . أول قتيل قتل من الروم يوم أجنادين البطريق، الذي قتله عبد اهللا بن الزبري بن عبد املطلب: قال الواقدي

مث برز إليه آخر فربز إليه عبد اهللا بن . بطريق معلم، فربز إليه عبد اهللا بن الزبري، فقتله عبد اهللا ومل يتعرض لسلبه
حمني، مث صارا إىل السيفي، فحمل عليه عبد اهللا بن الزبري فضربه وهو دارٌع على عاتقه، الزبري أيضاً فاقتتال بالر

فعزم عليه عمرو . خذها وأنا ابن عبد املطلب فقطع بسيفه الدرع وأسرع يف منكبه، مث ولّى الرومي منهزماً: وقال
ت السيوف وأخذ بعضها من بعض، ُوجد إين واهللا ما أجدين أصرب فلما اختلط: بن العاص أن ال يبارز، فقال عبد اهللا

  .يف ربضة وحوله عشرة من الروم قتلى، وهو مقتول بينهم
  " .ابن أمي : " إنه كان يقول: وقيل" . ابن عمي وحيب : " وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

ه وسلم حنواً من ثالثني وكان عمره يوم تويف النيب صلى اهللا علي. ال حتفظ له رواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .سنة

  .أخرجه أبو عمر



  عبد اهللا بن الزبري بن العوام

عبد اهللا بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة القرشي " ب د ع " 
كان : وقيل -ه وهو اسم أكرب أوالد -باخلاء املعجمة املضمومة  -أبو خبيب : وله كنية أخرى. األسدي، أبو بكر

صفية بنت عبد املطلب، : وأمه أمساء بنت أيب بكر بن أيب قحافة ذات النطاقني وجدته ألبيه. يكنيه بذلك من يعيبه
وخالته عائشة أم . عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وخدجية بنت خويلد عمة أبيه الزبري بن العوام بن خويلد

  .املؤمنني

الم بعد اهلجرة للمهاجرين، فحّنكه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتمرة الكها يف وهو أول مولود ولد يف اإلس
فيه، مث حّنكه هبا، فكان ريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أول شيء دخل جوفه، ومساه عبد اهللا، وكناه أبا بكر 

  .، قاله أبو عمر" ومساه بامسه " جبده أيب بكر الصديق 
محلت به بعد ذلك وولدته باملدينة على رأس عشرين شهراً من : وهي حامل به، وقيل وهاجرت أمه إىل املدينة

قد : وملا ولد كرب املسلمون وفرحوا به كثرياً، ألن اليهود كانوا يقولون. وقيل ولد يف السنة األوىل. اهلجرة
  .فكذهبم اهللا سبحانه وتعاىل. سحرناهم فال يولد هلم ولد
وأحضره أبو الزبري عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليبايعه . لصالة، عظيم الشجاعةوكان صواماً قواماً، طويل ا

  .وعمره سبع سنني أو مثاين سنني، فلما رآه النيب صلى اهللا عليه وسلم مقبالً تبسم، مث بايعه
عروة  روى عنه أخوه. وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث، وعن أبيه، وعن عمر، وعثمان، وغريمها

  .عامر وعباد، وعبيدة السلماين، وعطاء بن أيب رباح، والشعيب وغريهم: وابناه
أخربنا أبو حممد القاسم بن علي بن احلسن الدمشقي كتابة، أخربنا والدي، أخربنا أبو احلسني بن أيب يعلى، وأبو 

أخربنا أمحد بن سليمان، حدثنا الزبري بن  غالب وأبو عبد اهللا ابنا البّناء، أخربنا أبو جعفر، أخربنا أبو طاهر املخلّص،
قسم عبد اهللا : حدثين عبد امللك بن عبد العزيز، عن خاله يوسف بن املاجشون، عن الثقة بسنده قال: أيب بكر قال

فليلة هو قائم حىت الصباح، وليلة هو راكع حىت الصباح، وليلة هو ساجد حىت : بن الزبري الدهر على ثالث ليال
  .الصباح
وحدثين سليمان بن حرب، عن يزيد بن إبراهيم التستري، عن عبد اهللا بن سعيد، عن : وحدثنا الزبري قال :قال

ركع ابن الزبري يوماً ركعة، فقرأت البقرة، وآل عمران، والنساء، واملائدة، وما رفع : مسلم بن ينّاق املكي قال
  .رأسه

ن الزبري يواصل من اجلمعة إىل اجلمعة فإذا كان عند رأيت اب: وروى هشيم، عن مغرية، عن قطن بن عبد اهللا قال
إفطاره من الليلة املقبلة يدعو بقدح، مث يدعو بقعب من مسن، مث يأمر فيحلب عليه، مث يدعو بشيء من صرب فيذره 

  .فأما اللنب فيعصمه، وأما السمن فيقطع عنه العطش، وأما الصرب فيفتح أمعاءه: عليه، مث يشربه
حدثنا أبو خيثمة، حدثنا حيىي بن سعيد، : بن أيب احلسن الطربي بإسناده إىل أيب يعلى املوصلي قال أخربنا أبو الفضل

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قعد يف : عن حممد بن عجالن، عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه قال
وأشار بالسبابة معاً  -يسرى على فخذه اليسرى وضع حيىي يده اليمىن على فخذه اليمىن، وال -التشهد قال هكذا 

  .ومل جياوز بصره إشارته
وغزا عبد اهللا بن الزبري إفريقية مع عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، فأتاهم جرجري ملك إفريقية يف مائة ألف وعشرين 



ج من عسكره، فأخذ ألفاً، وكان املسلمون يف عشرين ألفاً، فسقط يف أيديه، فنظر عبد اهللا فرأى جرجري وقد خر
  .معه مجاعة من املسلمني وقصده فقتله، مث كان الفتح على يده
  .ما زال الزبري منا أهل البيت حىت نشأ له عبد اهللا: وشهد اجلمل مع أبيه الزبري مقاتالً لعلي، فكان علي يقول

ة املري فحصر املدينة، وأوقع وامتنع عن بيعة يزيد بن معاوية بعد موت أبيه معاوية، فأرسل إليه يزيد مسلم بن عقب
مث سار إىل مكة ليقاتل ابن الزبري، فمات يف الطريق، فاستخلف احلصني بن منري . بأهلها وقعة احلّرة املشهورة

الّسكوين على اجليش، فصار احلصني وحصر ابن الزبري مبكة ألربع بقني من احملرم من سنة أربع وستني، فأقام عليه 
احترقت الكعبة، واحترق فيها قرنا الكبش الذي فُدي به إمساعيل بن إبراهيم اخلليل صلى  حماصراً، ويف هذا احلصر

اهللا عليهما وسلم، ودام احلصر إىل أن مات يزيد، منتصف ربيع األول من السنة، فدعان احلصني ليبايعه وخيرج معه 
. ال أهدر الدماء: رة، فلم جيبه ابن الزبري وقالإىل الشام، ويهدر الدماء اليت بينهما ممن قتل مبكة واملدينة، يف وقعة احل

  !!.قّبح اهللا من يعدك داهياً أو أريباً، أدعوك إىل اخلالفة وتدعنين إىل القتل: فقال احلصني

وبويع عبد اهللا بن الزبري باخلالفة بعد موت يزيد، وأطاعه أهل احلجاز، واليمن، والعراق، وخراسان، وجدد عمارة 
احلجر، فلما قتل ابن الزبري أمر عبد امللك بن مروان أن تعاد عمارة الكعبة إىل ما كانت أوالً،  الكعبة، وأدخل فيها
  .ففعل ذلك فهي هذه العمارة الباقية. وخيرج احلجر منها

وبقي ابن الزبري خليفةً إىل أن ويل عبد امللك بن مروان بعد أبيه، فلما استقام له الشام ومصر جهز العساكر، فسار 
عراق فقتل مصعب بن الزبري، وسّير احلجاج بن يوسف إىل احلجاز، فحصر عبد اهللا بن الزبري مبكة، أول ليلة إىل ال

من ذي احلجة سنة اثنتني وسبعني، وحّج بالناس احلجاج ومل يطف بالبيت وال بني الصفا واملروة، ونصب منجنيقاً 
اصره إىل أن قتل يف النصف من مجادى اآلخرة، من على حبل أيب قبيس فكان يرمي احلجارة إىل املسجد، ومل يزل حي

  .سنة ثالث وسبعني
: ملا اشتد احلصر على عبد اهللا قبل قتله بعشرة أيام، دخل على أمه أمساء وهي شاكية، فقالت له: قال عروة بن الزبري

. بعدوك فتقر عيينلعلك متنّيته يل، ما أحبّ ان أموت حىت يأيت على أحد طرفيك، إما قتلت فأحتسبك، وإما ظفرت 
  .فضحك

يا بين، ال تقبلن منهم خطة ختاف فيها على نفسك الذل خمافة : فلما كان اليوم الذي قتل فيه دخل عليها فقالت له
وخرج على الناس وقاتلهم يف املسجد، فكان ال . القتل، فواهللا لضربةٌ بسيف يف عز خٌري من ضربة بسوط يف ذل

من جند الشام، فأتاه حجر من ناحية الصفا، فوقع بني عينيه، فنكس رأسه وهو  حيمل على ناحية إال هزم من فيها
  "الطويل : " يقول

  ولكن على اقدامنا يقطر الدما... ولسنا على األعقاب تدمى كلومنا 
فلما قتلوه كرب أهل الشام، فقال عبد اهللا بن عمر، املكربون عليه يوم ولد، خري من . مث اجتمعوا عليه فقتلوه

  .ربين عليه يوم قتلاملك
دخلت مكة بعد ما قتل ابن الزبري، فجاءت أمه امرأة طويلة عجوزاً مكفوفة البصر تقاد، : وقال يعلى بن حرملة

واهللا ما كان منافقاً، ولكنه كان : املنافق؟ قالت: أما آن هلذا الراكب أن ينزل؟ فقال هلا احلجاج: فقالت للحجاج
ال واهللا ما خرفت، ولقد مسعت رسول اهللا : فقالت. ريف فإنك عجوز قد خرفتانص: قال. صّواماً قواماً وصوالً

تعين . أما الكذاب فقد رأيناه، وأما املبري فأنت املبري" خيرج من ثقيف كذّاٌب ومبري : " صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .بالكذاب املختار بن أيب عبيد



ودعا له مث . السالم عليك أبخ خبيب: فوقف وقال وكان ابن الزبري كوسجاً واجتاز به ابن عمر وهو مصلوب،
  .يعين أن أهل الشام كانوا يسمونه ملحداً ومنافقاً إىل غري ذلك. أما واهللا إن أمة أنت شّرها لنعم األمة: قال

  عبد اهللا بن زغب

  .بة لهال صح: له صحبة وقد خالفه غريه فقال: عبد اهللا بن زغب اإليادي، قال أبو زرعة الدمشقي" ب د ع " 
من كذب علّي متعمداً فليتبوأ مقعده من : " روى عنه عبد الرمحن بن عايذ أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  " .النار 
  .وروى عنه ضمرة بن حبيب أيضاً، وهو الذي يروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث قس بن ساعدة

  .أخرجه الثالثة
  .بالياء حتتها نقطتان، وبالذال املعجمة: ملعجمة، وعايذبضم الزاي وسكون الغني ا: ُزغْب

  عبد اهللا بن زمعة

أمه قريبة . عبد اهللا بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي األسدي" ب د ع " 
  .بنت أيب أمية بن املغرية، أخت أم سلمة أم املؤمنني

روى عنه أبو بكر بن عبد الرمحن، وعروة بن . صلى اهللا عليه وسلم كان من أشراف قريش وكان يأذن على النيب
  .الزبري

أخربنا إبراهيم بن حممد الفقيه وإمساعيل بن علي وغريمها قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد ب عيسى، حدثنا 
: ن زمعة قالهارون بن إسحاق اهلمداين، حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اهللا ب

انبعث هلا رجلٌ عارٌم عزيٌز مثل زمعة مث : " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يوماً يذكر الناقة والذي عقرها فقال
مث وعظهم يف ضحكهم من . جيلد أحدكم امرأته جلد العبد، ولعله يضاجعها من آخر يومه: ذكر النساء فقال
  " !.يضحك أحدكم مما يفعل : الّضرطة فقال

زمعة هو األسود بن املطلب، وقتل زمعة يوم بدر كافراً، وكان األسود من املستهزئني الذين قال اهللا تعاىل  وأبو
  " . ٩٥احلجر " " إنا كفيناك املستهزئني : " فيهم

  .وقتل عبد اهللا مع عثمان يوم الدار، قاله أبو أمحد العسكري عن أيب حسان الزيادي

  .ل يوم احلّرة صرباً، قتله مسلم بن عقبة املّريوكان لعبد اهللا ابن امسه يزيد، قت
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن زمل

روى مسلمة بن عبد اهللا اجلهين، عن عمه أيب مشجعة بن ربعى، عن ابن زمل . عبد اهللا بن زمل اجلهين" د ع " 
بحان اهللا وحبمده، س: " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى الصبح قال وهو ثان رجله: اجلهين قال

  .وذكر احلديث الرؤيا اليت رآها ابن زمل. سبعني مرة" أستغفر اهللا إن اهللا كان تواباً 



وكالمها ليس . الضحاك بن زمل: وقد أخرجه أبو نعيم. أخرجه ابن منده وأبو نعيم، ومسياه عبد اهللا بن زمل
ابن زمل، غري مسمى، : والصحيح. ع التابعنيوالضحاك من أتبا. ابن زامل: بصحيح، فإن عبد اهللا تابعي، ويقال

  .وهو غري عبد اهللا والضحاك، واهللا أعلم

  عبد اهللا بن زهري

أورده العسكري يف األفراد، ذكره أبو بكر بن أيب علي بإسناده عن محاد بن سلمة، عن . عبد اهللا بن زهري" س " 
النفقة يف احلج كالنفقة يف : " اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى : عطار بن السائب، عن عبد اهللا بن زهري قال

  " .سبيل اهللا عز وجل، الدرهم بسبعمائة 
وهو هو، وبعض الرواة قد . أبو زهري: أخرجه أبو موسى مستدركاً على ابن منده، وقد أخرجه ابن منده إال أنه قال
اوي عنه، واملنت يف الترمجتني واحد، غلط فيه أو الناسخ، أو أن بعض الرواة نسبه إىل أبيه، وغريه عرفه بابنه الر

  .ونذكره عقيب هذه الترمجة، إن شاء اهللا تعاىل

  عبد اهللا أبو زهري

  .روى عنه ابنه وال يصح، يف إسناده اختالف. عبد اهللا أبو زهري" د ع " 
عليه  قال رسول اهللا صلى اهللا: روى علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن زهري بن عبد اهللا، عن أبيه قال

  " .النفقة يف احلج كالنفقة يف سبيل اهللا : " وسلم
وهو وهم، وقد اختلف على عطاء بن السائب يف إسناد هذا احلديث، قاله ابن . كذا رواه علي بن عاصم بن عطاء

هذا احلديث، وذكره عن علي بن عاصم،  -يعين ابن منده  -أخرج بعض املتأخرين : وقال أبو نعيم وذكره. منده
وصوابه ما حدثنا حممد بن علي بإسناده، عن منصور بن أيب األسود، : ء بن السائب، عن زهري، عن أبيه قالعن عطا

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عطاء بن السائب، عن أيب زهري الّضبعي، عن ابن بريدة، عن أبيه قال
واه أبو عوانة ومجاعة، عن عطاء كرواية منصور، وما ور" النفقة يف احلج كالنفقة يف سبيل اهللا، الدرهم بسبعمائة 

وإمنا هو أبو زهري، . فهو خطأ فاحش -ذكره الواهم من رواية علي بن عاصم، عن عطاء، عن زهري، عن أبيه 
  .زهري بن عبد اهللا، عن أبيه، واهللا أعلم: فقال. وهو عن عبد اهللا بن بريدة، عن أبيه" أبو " فأسقط 

  نصاريعبد اهللا بن زيد األ

عبد اهللا بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد، من بين جشم بن احلارث بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي " ب د ع " 
  .احلارثي، يكىن أبا حممد، قاله أبو عمر
. ليس يف آبائه ثعلبة، إمنا هو عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه بن زيد بن احلارث: وقال عبد اهللا بن حممد األنصاري

  .ة بن عبد ربه عم عبد اهللا بن زيد، فأدخلوه يف نسبهوثعلب
  .وذلك خطأ، وقد نسبه كما ذكرناه ابن الكليب وابن منده وأبو نعيم، وأثبتوا ثعلبة
  .شهد عبد اهللا العقبة، وبدراً، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وكانت رؤياه . يه وسلم بالالً أن يؤذن على ما رآه عبد اهللاوهو الذي أُري األذان يف النوم، فأمر النيب صلى اهللا عل



  .سنة إحدى، بعد ما بىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسجده
حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد : أخربنا إمساعيل بن علي وغري واحد بإسنادهم إىل حممد بن عيسى بن سورة قال

حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي، عن حممد بن عبد اهللا بن  "حممد بن اسحاق عن " األموي، حدثنا أيب، حدثنا 
هذه رؤيا حق، فقم : " ملا أصبحنا أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته بالرؤيا، فقال: قال" عن أبيه " زيد 

ب نداء بالل فلما مسع عمر بن اخلطا: قال" مع بالل فإنه أندى صوتاً منك، فألق عليه ما قيل لك، وليناد بذلك 
يا رسول اهللا، والذي بعثك باحلق : بالصالة، خرج إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جيّر رداءه، وهو يقول

  " .فلله احلمد، فذاك أثبت : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لقد رأيت مثل الذي قال

عرف له عن النيب صلى اهللا عليه وسلم شيئاً يصح إال عبد اهللا بن زيد هو ابن عبد ربه، وال ن: قال حممد بن عيسى
  .هذا احلديث الواحد، وعبد اهللا بن زيد بن عاصم املازين له أحاديث، وهو عم عباد بن متيم

  .إن عبد اهللا ابنه تصدق مباله: احلديث الذي فيه" عبد اهللا " والد " زيد بن ثعلبة " وقد تقدم عند ذكر 
  .أخرجه الثالثة

وهم منه، وإمنا هو من بين زيد بن " .إنه من بين جشم بن احلارث بن اخلزرج : " يب عمر يف نسبهقول أ: قلت
وعبد اهللا بن زيد : مث قال. وعبد اهللا بن رواحة: قال -فيمن شهد العقبة  -احلارث بن اخلزرج، قال ابن إسحاق 

من بين جشيم بن احلارث بن " و : " وقال فيمن شهد بدراً. بن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد بن احلارث بن اخلزرج
بن " بن عامر " خبيب بن إساف بن عنبة بن عمرو بن خديج : اخلزرج، وزيد بن احلارث بن اخلزرج، ومها التوأمان

  .جشم، وعبد اهللا بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد بن احلارث بن اخلزرج
: " ، وإمنا دخل الوهم عليه أنه رأى ابن إسحاق قد قالومثله نسبه ابن الكليب، فبان هبذا أنه ليس من بين جشم

فظنه من " . وعبد اهللا بن زيد : " ونسبه إىل جشم، مث قال" . خبيب : ومن بين جشم بن احلارث وزيد بن احلارث
 وقد ذكر أبو عمر، عن عبد اهللا. ، واهللا أعلم" جشم " ال من " زيد " جشم أيضاً، ولو استقصى النظر لعلم أنه من 

  " .ثعلبة " إمنا اسقط من نسبه " زيد " بن حممد األنصاري النسب الذي ذكرناه أول الترمجة إىل 
  ؟

  عبد اهللا بن زيد اجلهين

  .يف إسناد حديثه نظر. عبد اهللا بن زيد اجلهين" د ع " 
هللا عليه وسلم أن النيب صلى ا: روى حرام بن عثمان، عن معاذ بن عبد اهللا بن خبيب، عن عبد اهللا بن زيد اجلهين

  " .سرق فاقطع يده، سرق فاقطع رجله، سرق فاقطع يده، سرق فاقطع رجله، سرق فاضرب عنقه : " قال
  .وخالفه غريه. هكذا قال حرام، عن معاذ بن عبد اهللا

يف إسناد حديثه نظر، : وقال -يعين ابن منده  -ذكره بعض املتأخرين : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
أن النيب : كره من حديث حممد بن حيىي املازين، عن حرام، عن معاذ عن عبد اهللا بن خبيب، عن عبد اهللا بن زيدذ

  .احلديث" . . من سرق فاقطع يده : " صلى اهللا عليه وسلم قال
  .تقدموقد . معاذ بن عبد اهللا بن خبيب، عن عبد اهللا بن بدر اجلهين: وصوابه. حيىي، عن حرام، عن معاذ: كذا قال

  ؟؟



  عبد اهللا بن زيد الضيب

رواه . تقدم نسبه يف عبد اهللا بن احلارث بن زيد. عبد اهللا بن زيد بن صفوان بن صباح بن طريف الضيب" س " 
وفد : " الدار قطين بإسناده، عن سيف بن عمر، عن الصعب بن عطية، عن بالل بن أيب بالل الضيب، عن أبيه قال

أنت عبد اهللا ال : " النيب صلى اهللا عليه وسلم، فانتسب له، فدعاه فأسلم، وقال عبد احلارث بن زيد الضيب على
صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبّر، ال تقوى إال بعصمة، وال عمل إال بتوفيق، : فقال" . عبد احلارث 

لنصيب من وعده، ونسلم  وأحق ما عمل له الثواب، وأحق ما حذر منه العقاب، رضينا باهللا رباً، وانتهينا إىل أمره
  .ورجع ومل يهاجر" . من وعيد 

  .أخرجه أبو موسى
هذا االسم أخرجه أبو موسى هاهنا، ويف عبد اهللا بن حكيم الضيب، وروى عن سيف عن الصعب، وذكر مثل : قلت
، ووافقه عبد اهللا بن زيد، كما ذكره أبو موسى: والصحيح أنه" . عبد اهللا بن احلارث " وذكره أبو عمر يف . هذا

عبد اهللا بن " فظنه " عبد احلارث " عليه ابن ماكوال، وابن حبيب، وابن الكليب وغريهم، ولعل أبا عمر قد رأى 
، وأما أبو موسى فال أعلم مل جعله ترمجتني، وغاية ما يف األمر أن اسم أبيه اختلف فيه، ومل يكن وفد ضبة " احلارث 

أمساؤهم عبد احلارث، فغريه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجعله عبد من الكثرة حبيث يكون فيهم ثالثة، كانت 
  .اهللا
  ؟

  عبد اهللا بن زيد بن عاصم

عبد اهللا بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن " ب د ع " 
وقد نسبه أبو عمر عند ذكر أبيه، . مدالنجار األنصاري اخلزرجي، مث املازين، يعرف بابن أم عمارة، يكىن أبا حم

  .فخالف يف بعض النسب كما ذكرناه هناك

شهد أحداً وغريها ومل يشهد بدراً وهو الصحيح، وهو قاتل : وقال أبو عمر. شهد بدراً، قاله ابن منده وأبو نعيم
بن زيد وقطعه عضواً وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب . مسيلمة الكذاب، لعنه اهللا يف قول خليفة بن خياط وغريه

أن يأخذ بثأر أخيه، فقدر اهللا تعاىل أن شارك وحشياً يف قتل " بن زيد " عضواً، وقد ذكرناه، فأحب عبد اهللا 
  .مسيلمة، رماه وحشي باحلربة، وضربه عبد اهللا بن زيد بالسيف فقتله

بن متيم، وحيىي بن عمارة، وواسع روى عنه ابن أخيه عبّاد . وروى عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث
  .بن حّبان وغريهم

أخربنا أبو القاسم احلريري، أخربنا أبو إسحاق الربمكي، أخربنا أبو : أخربنا عمر بن حممد بن طربزد وغريه قالوا
بكر بن خبيث، حدثنا عبد اهللا بن زيدان، حدثنا أبو كريب، حدثنا بن أيب زائدة، عن شعبة عن حبيب بن زيد، عن 

  .أنه توضأ ومسح على أذنيه: اد بن متيم، عن عبد اهللا بن زيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمعّب
أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا حجاج بن حممد، عن ابن جريج، 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا :  بن زيد قالأخربين حيىي بن جرجة، عن ابن شهاب، عن عباد بن متيم، عن عمه عبد اهللا
  .عليه وسلم مستلقياً يف املسجد على ظهره، واضعاً إحدى رجليه على األخرى



مالك، ويونس، وابن جريج، وحيىي بن سعيد، ومعمر، وعبد اهللا بن عمر، : روى هذا احلديث عن ابن شهاب
عن الزهري، عن حممود بن لبيد، : ملاجشون فقالوخالفهم عبد العزيز بن ا. وإبراهيم بن سعد وغريهم مثل سفيان

  .واألول أصح. عن عباد بن متيم، عن عمه
  .وقتل عبد اهللا بن زيد يوم احلرة سنة ثالث وستني، أيام يزيد بن معاوية

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن زيد بن عمرو

  . عليه وسلمكان على ثقل رسول اهللا صلى اهللا. عبد اهللا بن زيد بن عمرو بن مازن" د ع " 
أقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم قافالً إىل املدينة، واحتمل معه الثقل الذي أصاب، : روى يونس عن ابن إسحاق

وهم : قاله ابن منده، وذكر أبو نعيم كالمه هذا وقال. وجعل على الثقل عبد اهللا بن زيد بن عمرو بن مازن
بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار،  وصّحف، أما الوهم فهو عبد اهللا بن كعب بن عمرو

وأما التصحيف فإمنا هو النفل من األنفال والعطية، ليس الثقل من الظعن والنساء، جعل إليه رسول اهللا صلى اهللا 
 -منده  يعين ابن -وقد ذكره هذا املتأخر . عليه وسلم القيام بالنفل، الذي هو الغنائم يف مقفله من بدر إىل املدينة

  .يف باب الكاف، يف باب عبد اهللا بن كعب
على أن ابن منده له بعض العذر، فإن ابن إسحاق . أبو عمر، وابن الكليب، وغريمها: واحلق مع أيب نعيم، ووافقه غري

من يعين  -مث أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قافالً إىل املدينة : " قد ذكر من رواية يونس بن بكري، عنه قال
فإن ابن منده نقل " واحتمل معه النفل الذي أصاب، وجعل على النفل عبد اهللا بن زيد بن عمرو بن مازن  -بدر 

  .بالثاء والقاف، واهللا أعلم" بالثقل " بالنون " النفل " ما مسع، إال أنه ال كالم يف أنه صحف 

  عبد اهللا بن سابط

  .أهيب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحي عبد اهللا بن سابط بن أيب محيضة بن عمرو بن" ب " 
نسبه إىل جده، وهو من " عبد الرمحن بن سابط : " مكي روى عنه ابنه عبد الرمحن بن عبد اهللا بن سابط، ومن قال

إذا روي عنه من رأيه أو " عبد الرمحن بن سابط " غري منسوب، أو " ابن سابط : " كبار التابعني أكثر ما يأيت ذكره
أن عبد اهللا وعبد الرمحن ابين : بالنسب" العلم " شيٌء، وأبوه عبد اهللا له صحبة، وزعم بعض أهل  من غري رأيه

  .سابط أخوان، ال صحبة هلما، وأهنما مجيعاً كانا فقيهني
عبد اهللا، وربيعة، وموسى، وفراس، وعبيد اهللا، : عبد الرمحن بن سابط، أمه وأم إخوته: وقال الزبري وعمه مصعب

  .أم موسى بنت األعور، وامسه خلف بن عمرو بن اهيب بن حذافة بن مجح، وامسها متاضر: حلارثوإسحاق، وا
عبد الرمحن بن عبد اهللا بن سابط، من كبار التابعني وفقهائهم، حدث عنه ابن جريج وغريه، وابوه : قال أبو عمر

  .شهور النسبعبد اهللا بن سابط مذكور يف الصحابة، من بين مجح يف قريش، معروف الصحبة، م
  .أخرجه أبو عمر

  عبد اهللا بن ساعدة بن عامر



عبد اهللا بن ساعدة بن عامر أبو حثمة األنصاري، وذكرناه يف عامر أيضاً، وهو بكنيته اشهر، وهو والد سهل " ب " 
  .بن أيب حثمة، يذكر يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه أبو عمر

  عبد اهللا بن ساعدة بن عائش

د اهللا بن ساعدة بن عائش بن قيس بن زيد بن أمية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك عب" ب د ع " 
  .أصله من بلي، وهو أخو عومي بن ساعدة: نسبه هكذا ابن الكليب وقال. بن األوس األنصاري األوسي

لى اهللا عليه روى عنه مسلم بن جندب ان النيب ص. وهو مدين، ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .من كانت له غنم فليسر هبا عن املدينة، فإن املدينة أقل أرض اهللا مطراً : " وسلم قال

  .تويف سنة مائة: أخرجه الثالثة، وقال ابن منده

  عبد اهللا بن ساعدة اهلذيل

  .عبد اهللا بن ساعدة اهلذيل، يكىن أبا حممد" س " 
، وقد ذكر ابن منده عبد اهللا بن ساعدة األنصاري أنه مات سنة أورده ابن شاهني. روى عن عمر، ومات سنة مائة
  .مائة، فيحتمل أن يكونا واحداً

  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن سامل

أمة : كتاب اهللا" التوراة " يا رسول اهللا، جند يف : قلت: روى عنه عبادة بن نسي أنه قال. عبد اهللا بن سامل" د ع " 
  .الًمث ذكر حديثاً طوي. ّمحادين

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن السائب بن أسد

عبد اهللا بن السائب بن أيب حبيش بن املطلب بن أسد بن عبد العزى، وأمه عاتكة بنت األسود بن املطلب " س " 
  .بن أسد، وكان شريفاً
يش، ويبعد أن يكون له ذكره بعض مشاخينا يف الصحابة، وهو ابن أخي فاطمة بنت أيب حب: أخرجه أبو موسى وقال

  .صحبة

  عبد اهللا بن السائب املخزومي

صيفي بن عائذ بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم : عبد اهللا بن السائب بن أيب السائب، واسم أيب السائب" ب د ع " 
  .القرشي املخزومي القارئ



يف هبا قبل ان يقتل عبد اهللا بن سكن مكة وتو. أخذ عنه أهل مكة القراءة، وعليه قرأ جماهد وغريه من قراء أهل مكة
قرأ ابن كثري القرآن على جماهد، وقرأ . إن موىل جماهد قيس بن السائب: وقيل. إنه موىل جماهد: الزبري بيسري، وقيل

  .جماهد على عبد اهللا بن السائب
  .بكان شريك النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلاهلية عبد اهللا بن السائ: قال هشام بن حممد الكليب

  .كان شريكه السائب بن أيب السائب: وقال الواقدي
  .كان شريكه قيس بن السائب: وقال غريمها

  .وقد جاء بذلك كله أثر، واختلف فيه عل جماهد، وقاله أبو عمر
يكىن أبا عبد . وقال ابن منده وأبو نعيم، عبد اهللا بن السائب بن أيب السائب العائذي املخزومي القاري، من قارة

  .الرمحن
أخربنا هبة اهللا بن عبد الوهاب، أخربنا أبو غالب بن البناء، أخربنا أبو حممد اجلوهري، أخربنا أبو بكر بن محدان، 

حدثين حديثاً : حدثنا بشر بن موسى، حدثنا هوذة بن خليفة، حدثنا ابن جريج، حدثنا حممد بن عّباد بن جعفر قال
حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، عن عبد اهللا بن السائب قالرفعه إىل أيب سلمة بن سفيان وعبد اهللا بن عمرو

فلما جاء " املؤمنون " وسلم يوم الفتح، فصلى يف فناء الكعبة وخلع نعليه، ووضعهما عن يساره، مث استفتح بسورة 
  .أخذته سعلة فركع -أو موسى  -ذكر عيسى 
  .أخرجه الثالثة

هذا لفظهما وقارة هي القبيل املشهورة اليت ينسب غليها هو . قارةإنه قاري من : قول ابن منده وايب نعيم: قلت
هو الديش بن حملم بن غالب : وقيل. بن اهلون بن خزمية بن مدركة بن غلياس بن مضر" مليح " أيثع بن : قارة وهو

ذلك، وإمنا هذا قاريّ بالتشديد، وليس ك: قاله ابن الكليب، فتكون النسبة إليه. بن يثيع بن مليح بن اهلون بن خزمية
هو عبد اهللا من بين خمزوم، وليس من القارة، وهو قارٌئ باهلمز، كما قاله أبو عمر، مث إن ابن منده وأبا نعيم قد 

  .واهللا أعلم!! إن من قارة: نسباه إىل خمزوم، ومع هذا فيقوالن
  ؟

  عبد اهللا بن سربة اهلجين

بصرة، روى عنه ابنه مسلم أنه مسع النيب صلى اهللا عليه عداده يف أهل ال. عبد اهللا بن سربة اجلهين" ب د ع " 
  .أخرجه الثالثة. . . " عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال : إن اهللا ينهاكم عن ثالث: " وسلم يقول

  عبد اهللا بن سربة اهلمداين

حممد بن مهاجر، عن حممد  جمهول، ذكره ابن أيب خيثمة يف الصحابة، روى. عبد اهللا بن سربة اهلمداين" ب د ع " 
ما من عبد تصيبه زمانةٌ متنعه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن سعد، عن عبد اهللا بن سربة اهلمداين، قال

  " .مما يصل إليه األصحاب، بعد أن يكون مسدداً، إال كانت كفارة لذنوبه، وكان عمله بعد فضالً 
  .إنه عبدي، من عبد القيس: يقال: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  عبد اهللا السدوسي



حديثه عند عمرو بن سفيان بن عبد اهللا بن عمري " هو عبد اهللا بن عمري السدوسي . عبد اهللا السدوسي" ب " 
  .عن أبيه، عن جده، عبد اهللا السدوسي" السدوسي 

  .ويذكر يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل . أخرجه أبو عمر

  عبد اهللا بن سراقة

عبد اهللا بن سراقة بن املعتمر بن أنس بن أذاة بن رياح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب " د ع ب " 
جيتمع هو . القرشي العدوي -نسبه الكليب، ونسبه أبو عمر، وأسقط ما بني املعتمر وعبد اهللا يف اآلباء  -بن لؤي 

أمة بنت عبد اهللا بن عمري بن اهيب بن حذافة بن  :وعمر بن اخلطاب يف رياح، وهو أخو عمرو بن سراقة، أمهما
  .مجح

  .شهد عبد اهللا بن سراقة وأخوه عمٌر وبدراً: وقال ابن إسحاق والزبري
  .قاله أبو عمر. مل يشهد عبد اهللا بدراً، وشهد أحداً وما بعدها من املشاهد: وقال موسى بن عقبة وأبو معشر

  .أنه شهد بدراً: ، عن ابن شهابوروى ابن منده وأبو نعيم، عن موسى بن عقبة
روى عمران القطان، عن قتادة، عن عقبة بن وساج، عن عبد اهللا بن سراقة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 

  .قاله ابن منده" . تسحروا ولو باملاء : " قال
ة عن عبد اهللا بن حديث عمران، وذكر إسناده إىل حممد بن بالل، عن عمران، عن قتادة، عن عقب. وقال أبو نعيم
.تسحروا ولو جبرعة من ماء : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: عمرو قال  "  

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن سرجس املزين

له حلف يف بين خمزوم، أكل مع النيب صلى اهللا عليه وسلم خبزاً : قيل. عبد اهللا بن سرجس املزين" ب د ع " 
  .بصرينيوحلماً، واستغفر له، عداده يف ال
رأى عبد اهللا بن سرجس النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يكن له : قال عاصم. روى عنه عاصم األحول وقتادة

  .صحبة
على مذهبهم يف اللقاء والرؤية والسماع، وأما . له صحبة: ال خيتلفون يف ذكره يف الصحابة، ويقولون: قال أبو عمر

  .لعلماء، وأولئك قليلعاصم فأحسبه أراد الصحبة اليت يذهب إليها ا
أخربنا أبو القاسم بن احلصني، أخربنا أبو علي بن املذهب بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة

رأى النيب " كان " حدثين ايب، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا محاد بن زيد، عن عاصم عن عبد اهللا بن سرجس أنه 
اللهم أنت الصاحب يف : " إذا سافر قال" كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : لقا. " صلى اهللا عليه وسلم

السفر، واخلليفة يف األهل، اللهم اصحبنا يف سفرنا، واخلفنا يف أهلنا، اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة 
وسئل عاصم عن احلور بعد : قال " .ودعوة املظلوم وسوء املنظر يف األهل واملال . املنقلب، ومن احلور بعد الكون

  .حار بعد ما كان: الكون قال
  .أخرجه الثالثة



  عبد اهللا بن سعد األزدي

  .عبد اهللا بن سعد األزدي الشامي" ب " 
حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، عن حبري بن سعد، : أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم، قال

إن اهللا عز وجل أعطاين : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد اهللا بن سعد أنه قالعن خالد بن معدان، 
  " .وأبناءهم وسالحهم، وأمدين ِحبمري " الروم " ونساءهم وأبناءهم وسالحهم وأمواهلم، وأعطاين " فارس " 

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً
، ومل " عبد اهللا بن سعد األنصاري : " ابن منده وابو نعيم يفقد أخرجه " الترمجة " هذا احلديث الذي يف هذه : قلت

  .يذكروا هذه الترمجة، وذكرمها أبو عمر ترمجتني، واهللا أعلم

  عبد اهللا بن سعد األسلمي

مدين، حديثه عند الواقدي عن هشام بن عاصم األسلمي، عن عبد اهللا بن سعد . عبد اهللا بن سعد األسلمي" ب " 
  " .إن األرض تطوى بالليل ما ال تطوى بالنهار : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت : األسلمي قال

  .أخرجه أبو عمر

  عبد اهللا بن سعد األنصاري

  .حرام بن معاوية: وقيل. عبد اهللا بن سعد األنصاري، عم حرام بن حكيم" ب د ع " 
  .ة اجليشإنه شهد القادسية، وكان يومئذ على مقدم: يقال. يعد يف الشاميني

  .روى حديثه ابن أخيه حرام بن حكيم، وخالد بن معدان
أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي الصويف بإسناده إىل سليمان بن األشعث، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا عبد 

: ري قالاهللا بن وهب، حدثنا معاوية، عن العالء بن احلارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد اهللا بن سعد األنصا
ذاك املذي، وكل : " سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن املاء يكون بعد املاء؟ قال

  " .فحلٍ ميذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصالة 

قال النيب : وروى بقية بن الوليد، عن حبري بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبد اهللا بن سعد األنصاري أنه قال
الروم " ونساءهم وأبناءهم وسالحهم وأمواهلم، وأعطاين " فارس " إن اهللا عز وجل أعطاين : " صلى اهللا عليه وسلم

  " .وأمدين حبمري . وأبناءهم وسالحهم وأمواهلم" 
  .وذكره أبو أمحد العسكري، وجعله متيمياً من بين العنرب، وجعله أخا ذؤيب بن شغثم بن قرط العنربي

شهد القادسية، روى عنه خالد بن معدان، وحرام بن : " رجه الثالثة، إال أن أبا عمر مل يورد له شيئاً، وإمنا قالأخ
عبد اهللا بن سعد األزدي، وأخرجه ابن منده وأبو نعيم ها هنا، : وحديث فارس والروم ذكره أبو عمر يف" . حكيم 

  .هللا أعلمومل يذكرا سوى هذا، وإمنا أبو عمر جعلهما اثنني، وا

  عبد اهللا بن سعد ين خيثمة



عبد اهللا بن سعد بن خيثمة بن مالك بن احلارث بن النحاط بن كعب بن عمرو من بين عمرو بن " ب د ع " 
  .قاله ابن منده. عوف

عبد اهللا بن سعد بن خيثمة بن احلارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة : وقال الكليب وابن حبيب
  .بن السلم بن امرئ القيس بن مالك بن األوس" بن غنم " 

  .قتل أبوه يوم بدر، وقتل جده يوم أحد. له وألبيه وجلده صحبة
: سألت عبد اهللا بن سعد بن خيثمة األنصاري: روى ابن املبارك، عن رباح بن أيب معروف، عن املغرية بن حكيم قال

  .م والعقبة، وأنا رديف أيبنع: أشهدت أحداً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال
  .أشهدت بدراً؟ قال نعم، والعقبة، وأنا رديف أيب: قال قلت لعبد اهللا: روى بشر بن السري، عن رباح، عن مغرية

  .ضبطوابن املبارك أحفظ وأ. بدراً: هكذا قال: قال أبو عمر
  .أخرجه الثالثة

وقد روى هذا احلديث أبو عامر العقدي، وأبو أمحد الزبريي، وأبو داود الطيالسي، وأبو عاصم، عن رباح بن : قلت
  .نعم، والعقبة ومع أيب رديفاً: أشهدت بدراً؟ قال: قلت لعبد اهللا: أيب معروف فقالوا

  ؟

  عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح

بن أيب سرح بن احلارث بن حبيب بن جذمية بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي  عبد اهللا بن سعد" ب د ع " 
القرشي العامري، قريش الظواهر، وليس من قريش البطاح، يكىن أبا حيىي، وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاعة 

  .أرضعت أّمه عثمان
ي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان يكتب الوح. أسلم قبل الفتح، وهاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عزيز : " إين كنت أصرف حممداً حيث أريد، كان ميلي علي: مث ارتد مشركاً، وصار إىل قريش مبكة، فقال هلم
  " .نعم، كل صواب : " ؟ فيقول" أو عليم حكيم : " فأقول" حكيم 

هللا بن خطل ومقيس بن صبابة ولو وجدوا فلما كان يوم الفتح أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتله وقتل عبد ا
ففر عبد اهللا بن سعد إىل عثمان بن عفان، فغيبه عثمان حىت أتى به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه . حتت أستار الكعبة

فلما " . نعم : " وسلم بعدما اطمأن أهل مكة، فاستأمنه له، فصمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طويالً، مث قال
" . ما صمت إال ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه : " مان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن حولهانصرف عث

  " .إن النيب ال ينبغي أن يكون له خائنة األعني : " فهال أومأت إيل يا رسول اهللا؟ فقال: فقال رجل من األنصار
وهو أحد العقالء الكرماء من قريش، مث . يهوأسلم ذلك اليوم فحسن إسالمه، ومل يظهر منه بعد ذلك ما ينكر عل

واله عثمان بعد ذلك مصر سنة مخس وعشرين، ففتح اهللا على يديه إفريقية، وكان فتحاً عظيماً بلغ سهم الفارس 
وشهد معه هذا الفتح عبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن الزبري، وعبد . ثالثة آالف مثقال، وسهم الراجل ألف مثقال

وكان فارس بين عامر بن لؤي، وكان على ميمنة عمرو بن العاص ملا افتتح مصر، ويف . بن العاصاهللا بن عمرو 
حروبه هناك كلها، فلما استعمله عثمان على مصر وعزل عنها عمراً، جعل عمرو يطعن على عثمان ويؤلب عليه، 

  .ويسعى يف إفساد أمره



هادهنم اهلدنة الباقية " الذي " وهو . ة سنة إحدى وثالثنيوغزا عبد اهللا بن سعد بعد إفريقية األساود من أرض النوب
  .إىل اليوم، وغزا غزوة الصواري يف البحر إىل الروم

وملا اختلف الناس على عثمان رضي اهللا عنه، سار عبد اهللا من مصر يريد عثمان، واستخلف على مصر السائب بن 
عتبة بن ربيعة بن أمية األموي، فأزال عنه السائب، هشام بن عمرو العامري، فظهر عليه حممد بن أيب حذيفة بن 

وتأمر على مصر، فرجع عبد اهللا بن سعد فمنعه حممد بن أيب حذيفة من دخول الفسطاط، فمضى إىل عسقالن فأقام 
وقد ذكرنا هذه احلروب واحلوادث مستقصاة يف . بل أقام بالرملة حىت مات، فاراً من الفتنة: حىت قتل عثمان، وقيل

  .يف التاريخ" امل الك" 
فصلى الصبح فقرأ يف الركعة األوىل بأم القرآن " . اللهم اجعل خامتة عملي الصالة : " ودعا عبد اهللا بن سعد فقال

والعاديات، ويف الثانية بأم القرآن وسورة، وسلم عن ميينه، مث ذهب يسلم عن يساره فتويف، ومل يبايع لعلي وال 
  .وهو الصحيح. مل يشهدها: وقيل. معاوية بل شهد صفني مع: وقيل. ملعاوية

بقي إىل آخر أيام معاوية، فتويف سنة تسع : وقيل. سنة سبع وثالثني: سنة ست وثالثني، وقيل: وتويف بعسقالن
  .واألول أصح. ومخسني

  .أخرجه الثالثة
جذمية : " بشيء، مث قاال ، وليس" احلارث " على " حبيباً " قد وهم ابن منده وأبو نعيم يف نسبه، فإهنما قدما : قلت

وهذا وهم ثان، فإن حسالً " . القرشي من بين معيص : " مث قاال. وإمنا جذمية هو ابن مالك" . بن نصر بن مالك 
قال الزبري بن بكّار " . حبيب " على " احلارث " أخوه معيص بن عامر، وليس بأب له، وال ابن، والصواب تقدمي 

حسل بن عامر، ومعيص بن عامر، : وولد عامر بن لؤي بن غالب: " قال -قريش وإليه انتهت املعرفة بأنساب  -
مث ذكر ولد " . نصراً وجذمية بن مالك بن حسل : مالك بن حسل، فولد مالك بن حسل: فولد حسل بن عامر
 حبيباً وهو ابن شحام، -وولد جذمية، وهو شحام بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي : " نصر بن مالك، مث قال
ربيعة، وأبا سرح، وولد أبو السرح بن احلارث بن حبيب : احلارث، فولد احلارث بن حبيب: فولد حبيب بن جذمية

  " .وكان أخا عثمان من الرضاعة  -سعداً، فولد سعد عبد اهللا بن سعد : بن جذمية بن مالك بن حسل
  .هذا معنا ما قاله الزبري، ومثله قال ابن الكليب

" إمنا ثقله : وقال الكليب. ملهملة، وختفيف الياء حتتها نقطتان، قاله الكليب وابن ماكوال وغريمهابضم احلاء ا: ُحَبْيب
  .هو حبيب، بتشديد الياء: وقال ابن حبيب. للحاجة" حسان 

  عبد اهللا بن سعد بن سفيان

  .عدعبد اهللا بن سعد بن سفيان بن خالد بن عبيد الشاعر بن سامل بن مالك بن سامل بن عوف، أبو س
زعم بنو عوف بن اخلزرج أن . شهد أحداً وما بعدها، وتويف منصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من تبوك
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كفّنه يف قميصه، ذكره الغساين عن ابن القداح

  عبد اهللا بن سعد اهلديل



  .ال عقب له. عبد اهللا بن سعد بن معذا األشهلي
  .العدويقاله الغساين عن 

  عبد اهللا بن السعدي

وهو . عمرو بن وقدان: وقيل. وقدان: وقيل. قدامة: اختلف يف اسم أبيه، فقيل. عبد اهللا بن السعدي" ب د ع " 
الصواب، إن شاء اهللا تعاىل، وهو وقدان بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي 

" ألنه استرضع يف بين سعد بن بكر ، جيتمع هو وسهيل بن عمرو يف " السعدي  : "القرشي العامري، وإمنا قيل ألبيه
  .يكىن أبا حممد" . عبد مشس 

وفدت مع قومي على رسول اهللا : " روى عطاء اخلراساين، عن عبد اهللا بن حمرييز، عن عبد اهللا بن السعدي قال
اهللا عليه وسلم فقضوا حوائجهم وخلّفوين يف  صلى اهللا عليه وسلم، وأنا من أحدثهم سناً، فأتوا رسول اهللا صلى

انقطعت اهلجرة؟ : قلت له" وما حاجتك؟ : " حاجيت قال: رحاهلم، فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت
  " .ال تنقطع اهلجرةما قوتل الكفار : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .تويف سنة سبع ومخسني
  .أخرجه الثالثة

  ن سعيد بن العاصيعبد اهللا ب

وأمه صفية بنت . عبد اهللا بن سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي األموي" ب د ع " 
  .عبد اهللا بن عمر بن خمزوم

. أنت عبد اهللا: " قال. احلكم: قال" ما امسك؟ : " كان امسه يف اجلاهلية احلكم فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
وكان كاتباً حمسناً، قتل . ، فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعلم الكتاب باملدينة" يف اجلاهلية  وكان يكتب

  .وهو أكثر. استشهد يوم اليمامة: وقال أبو معشر. قتل يوم مؤتة: وقال الزبري. يوم بدر شهيداً
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن سفيان األزدي

  .شامي، سكن محص. األزدي عبد اهللا بن سفيان" ب د ع " 
: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -وكالمها من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم  -روى عنه عثمامة بن قيس 

إمنا أحدثكم ما : اقل عبد اهللا بن سفيان" . ما من رجل يصوم يوماً يف سبيل اهللا إال باعده اهللا من النار مائة عام " 
  . عليه وسلممسعت من النيب صلى اهللا

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن أيب سفيان



  .عبد اهللا بن أيب سفيان بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي" د ع " 
وكان  -روى حديثه شعبة، عن مساك، عن عبد اهللا بن أيب سفيان . ذكر يف الصحابة، وال تصح له صحبة وال رؤية

ن لرجل من اليهود على النيب صلى اهللا عليه وسلم متر، فجار يتقاضاه، فاستقرض النيب صلى اهللا كا: قال -كبرياً 
  .وذكر احلديث. . عليه وسلم من خولة بنت حكيم متراً، فأعطاه 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن سفيان بن عبد األسد

وهو ابن . بد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي املخزوميعبد اهللا بن سفيان بن عبد األسد بن هالل بن ع" ب د ع " 
سلمة بن عبد األسد، وهو أخو هبار بن سفيان، هاجرا كالمها إىل احلبشة، وقتل يوم الريموك شهيداً، " أيب " أخي 

  .قاله ابن إسحاق
  .سلمة عم عبد اهللا هو ابن عم أيب سلمة بن عبد األسد، والصحيح أن أبا: أخرجه الثالثة، وقال ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن سفيان

  .ذكره ابن أيب عاصم. عبد اهللا بن سفيان
أخربنا حيىي بن حممود الثقفي إجازة بإسناده إىل أمحد بن عمرو بن الضحاك، حدثنا علي بن ميمون، حدثنا معمر بن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه كان : سليمان، عن زيد بن جبان، عن أيب أمية، عن جماهد، عن عبد اهللا بن سفيان قال
إهنا ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب : " وسلم يصلي قبل الظهر، قبل أن تزول الشمس أربع ركعات، ويقول

  " .أن يصعد يل فيها عمل صاحل 
  ؟

  عبد اهللا أبو سفيان

عن : " وال يصح قوله. يهروى عروة بن الزبري، عن سفيان بن عبد اهللا الثقفي، عن أب. عبد اهللا، أبو سفيان" د ع " 
  .وهو صحيح لسفيان نفسه من غري ذكر أبيه" . أبيه 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن سالم

كان حليفاً هلم من بين قينقاع، وهو من ولد . عبد اهللا بن سالم بن احلارث اإلسرائيلي، مث األنصاري" ب د ع " 
 اجلاهلية احلصني، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني وكان امسه يف. يوسف بن يعقوب عليهما السالم

  .أسلم عبد اهللا
  .وكان إسالمه ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة مهاجراً

  .يوسف وحممد، وأنس بن مالك وزرارة بن أوىف: روى عنه ابناه
ثنا علي بن سعيد الكندي، حدثنا أبو حمياة حد: أخربنا إبراهيم بن حممد الفقيه وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسى قال



ملا أريد قتل عثمان رضي اهللا عنه، جاء : حيىي بن يعلى، عن عبد امللك بن عمري، عن ابن أخي عبد اهللا بن سالم، قال
اخرج إىل الناس فاطردهم عين، فإنك : قال. جئت يف نصرك: ما جاء بك؟ قال: عبد اهللا بن سالم فقال له عثمان

أيها الناس، إنه كان امسي يف اجلاهلية فالن، فسماين : فخرج عبد اهللا إىل الناس فقال. يل منك داخلخارج خري إ
وشهد شاهٌد من بين إسرائيل : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا، ونزلت يف آيات اهللا عز وجل، نزل يفّ

باهللا شهيداً بيين وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كفى : " ونزل يفّ"  ١٠األحقاف " " على مثله فآمن واستكربمت 
، وإن املالئكة قد جاورتكم يف بلدكم هذا، الذي نزل فيه رسول " عنكم " إن هللا سيفاً مغموداً "  ٤٣الرعد " " 

سلن اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاهللا اهللا يف هذا الرجل، أن تقتلوه، فواهللا لئن قتلتموه لتطردن جريانكم املالئكة، ولي
  .اقتلوا اليهودي، واقتلوا عثمان: قالوا. سيف اهللا املغمود عنكم فال يغمد إىل يوم القيامة

حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن معاوية بن صاحل، عن ربيعة بن يزيد، عن أيب إدريس : وأخربنا الترمذي: قال
أجلسوين، : فقال. أبا عبد الرمحن، أوصنا يا: ملا حضر معاذ بن جبل املوت قيل له: اخلوالين، عن يزيد بن عمرية قال

عند عومير أيب الدرداء، وعند : إن العلم واإلميان مكاهنما، من ابتغامها وجدمها، فالتمسوا العلم عند أربعة رهط: قال
سليمان الفارسي، وعند عبد اهللا بن مسعود، وعند عبد اهللا بن سالم الذي كان يهودياً فأسلم، فإين مسعت رسول 

  " .إنه عاشر عشرة يف اجلنة : " لى اهللا عليه وسلم يقولاهللا ص

روى زرارة بن أوىف، عن عبد اهللا بن سالم، ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة خرجت أنظر فيمن ينظر، 
أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، : " فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب، وكان أول ما مسعته يقول

  " .لوا األرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا اجلنة بسالم وص
  .تويف عبد اهللا بن سالم سنة ثالث وأربعني، قاله أبو أمحد العسكري

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن سالمة

  .حدرد األسلمي" أيب " عبد اهللا بن سالمة بن عمري، وهو عبد اهللا بن " ب " 
وقد تقدم ذكره، وإمنا أبو . صلى اهللا عليه وسلم، وممن كان يؤّمره على السرايا كان من وجوه أصحاب رسول اهللا

فغلط " الصحبة والرواية ألبيه : " أمحد أنكر أن يكون له صحبة أو مساع من النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال
  .ووهم، واهللا أعلم

  .دى وسبعني، وهو ابن إحدى ومثانني سنةعبد اهللا بن أيب حدرد، يكىن أبا حممد، تويف سنة إح: وقال املدايين
  .أخرجه أبو عمر

  عبد اهللا بن سلمة بن مالك

بن العجالن بن حارثة بن ضبيعة البلوي " بن اجلد " عبد اهللا بن سلمة بن مالك بن احلارث بن عدي " ب د ع " 
يكىن أبا حممد، وأمه . هو من بلي، وحلفه يف األنصار، يف بين عمرو بن عوف. العجالين، مث األنصاري األوسي

  .أنيسة بنت عدي
  .شهد بدراً، وقتل يوم أحد شهيداً، قتله ابن الزبعرى، قاله ابن إسحاق وغريه



  .هو سلمة بكسر الالم: وقال الدار قطين وابن ماكوال
 وملا قُتل ُحمل هو واملخجذر بن ذياد على ناضح واحد له، يف عباءة واحدة، وكانت أمه قد جاءت إىل النيب صلى

يا رسول اهللا، إبين عبد اهللا بن سلمة كان بدرياً، وقتل يوم أحد، أحببت أن أنقله فآنس : اهللا عليه وسلم فقالت
  .بقربه؟ فأذن هلا يف نقله

وكان عبد اهللا رجالً جسيماً ثقيالً، وكان اجملذّر رجالً خفيفاً قليل اللحم، فاعتدال على الناضح، فعجب الناس هلما 
  " .ساوى بينهما عملهما : " ى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا صل

عبد اهللا بن سلمة بن مالك بن احلارث بن عدي : وقال ابن غسحاق يف تسمية من شهد بدراً من األنصار من األوس
  .بن العجالن، حليف بين عبيد بن زيد، وقتل يوم أحد

ومل . بين العجالن األنصاري، شهد بدراًعبد اهللا بن سلمة بن مالك بن احلارث بن زيد، من : وقال موسى بن عقبة
  .وبنو العجالن البلويون كلهم حلفاء يف بين عمرو بن عوف. إنه من بلي: يقل

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن سلمة املرادي

  .أدرك اجلاهلية: من تابعي أهل الكوفة، قيل. عبد اهللا بن سلمة املرادي" س " 
  .أخرجه موسى خمتصراً

  سليطعبد اهللا بن أيب 

كان ابوه بدرياً، ويف صحبة عبد اهللا نظر، وهو مدين، روى النهي عن حلوم احلمر . عبد اهللا بن أيب سليط" ب " 
  .األهلية

  .أخرجه أبو عمر

  عبد اهللا بن سليمان الليثي

  .عداده يف أهل احلجاز. عبد اهللا بن سليمان بن أكيمة الليثي" د ع " 
يا رسول اهللا، إين أمسع منك احلديث ال : أكيمة، عن أبيه، عن جده قال قلتروى حممد بن عبد اهللا بن سليمان بن 

إذا مل حتلوا حراماً وال حترموا حالالً، وأصبتم : " أستطيع أن أؤديه كما أمسع منك، يزيد حرفاً أو ينقص حرفاً؟ فقال
  .لو ال هذا ما حدثنا: فذكر ذلك للحسن فقال" . املعىن، فال بأس 
رواه الوليد بن سلمة الطرباين، عن يعقوب بن عبد : فقال -وذكر كالم ابن منده  -قال أبو نعيم قاله ابن منده، و

فعلى قول أيب نعيم وابن منده تكون . وقد تقدم يف حرف السني. اهللا بن سليمان بن أكيمة، عن أبيه، عن جده، مثله
  .الصحبة لسليمان، ال لعبد اهللا
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ؟



   بن سنانعبد اهللا

عبد اهللا بن عمرو بن سنان بن نبيشة بن سلمة، من بين الطم : وقال ابن أيب خيثمة. عبد اهللا بن سنان املزين" س " 
  .بن عثمان بن عمرو، وهو أبو علقمة بن عبد اهللا املزين، نزل البصرة، أورده ابن منده يف عبد اهللا بن عمرو

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  رعبد اهللا بن سند

كان أبوه سندر موىل لزنباع بن سالمة اجلذامي، ولسندر والبنه . عبد اهللا بن سندر اجلذامي أبو األسود" ب د ع " 
  .عبد اهللا صحبة

  .روى عنه ابنه، وأبو اخلري مرثد بن عبد اهللا اليزين، وربيعة بن لقيط

إن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ندر يقولروى ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، أن أبا اخلري حدثه، أنه مسع ابن س
يا أبا األسود، أمسعت النيب : قال أبو اخلري" أسلم ساملها اهللا، وغفار غفر اهللا هلا، وجتيب أجابت اهللا ورسوله : " قال

  .نعم: وأحدت الناس عنك هبذا؟ قال: قال. نعم: صلى اهللا عليه وسلم يذكر جنيباً؟ قال
ن عبداً لزنباع اجلذامي، فخصاه وجدعه، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه، فأغلط وله حديث آخر أن أباه كا

  .لزنباع القول
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن سهل بن حنيف

ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد تقدم نسبه . عبد اهللا بن سهل بن حنيف األنصاري" د ع " 
" " إذا جاءك املؤمناك يبايعنك " اليت كانت امرأة حسان بن الدحداح، وفيها نزلت  وأمه أميمة. عند ذكر أبيه

والصحيح أن عبد اهللا يروي . رواه ابن وهب، عن أيب هليعة، عن يزيد بن أيب حبيبك انه بلغه ذلك"  ١٢املمتحنة 
  .عن ابيه سهل بن حنيف

حدثين ايب، حدثنا زكرياء بن عدي، حدثنا عبيد اهللا : الأخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد ق
بن عمرو، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن عبد اهللا بن سهل بن حنيف، عن أبيه، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يوم ال ظل " يف ظله " أو مكاتباً يف رقبته، أظلّه اهللا " أو غارماً يف عسرته " من أعان جماهداً يف سبيل اهللا : " وسلم
  " .إال ظله 

  .الصحيح روايته عن أبيه: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  عبد اهللا بن سهل بن رافع

إنه من : وقيل. عبد اهللا بن سهل بن رافع األنصاري مث األشهلي، من بين زعوراء بن عبد األشهل" ب ع س " 
عبد اهللا بن سهل بن زيد بن عامر بن : سبه بعضهم فقالون: قال أبو عمر. غسان، وهو حليف لبين عبد األشهل

عمرو ب جشم بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس، األنصاري األوسي، وأما النسب األول 



ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة فيمن شهد بدراً من األنصار، من بين عبد األشهل : فذكره أبوه نعيم وقال
  .وحلفائهم
جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من األنصار، من  أخربن أبو

  .وعبد اهللا بن سهل: بين عبد األشهل
إنه شهد بدراً، : أخرجه أبو عمر، وابو نعيم، وأبو موسى، وقال أبو موسى، عن أيب نعيم بإسناده إىل ابن شهاب

  .عن غري، وحيتمل أن يكون املقتول خبيرب، ذكرناه يف ترمجة رافع بن سهلأخرجه أبو نعيم مفرداً : وقال
عبد اهللا بن سهل، من بين عبد : انتهى كالم أيب موسى، وقد ذكر ابن إسحاق فيمن قتل من املسلمني يوم اخلندق

  .األشهل، واهللا أعلم
" فإن األول من بين عبد األشهل، الذي أظنه أن النسب الذي ذكره أبو عمر عن بعضهم ليس املذكور أوالً : قلت

، وكثرياً ما ينسبون ولد األخ القليلي العدد " وهذا من بين عمرو بن جشم بن احلارث، وعمرو أخو عبد األشهل 
وليس هو الذي يأيت يف . إىل األخ املشهور، وقد ذكرنا له أمثاالً كثرية يف غري موضع من كتابنا هذا، واهللا أعلم

ه، فإن الذي يأيت هو عبد اهللا بن سهل بن زيد، وه ابن أخي حويصة، من بين حارثة بن احلارث الترمجة اليت بعد هذ
وقد تقدم . بن اخلزرج، جيتمع هو والذي ذكره يف احلارث بن اخلزرج، فلعله غريمها، أو هو اختالف يف النسب

  .نسبه عند ذكر أخيه رافع بن سهل
قتيل اليهود خبيرب، وهو أخو . بن سهل بن زيد األنصاري احلارثي عبد اهللا" ب د ع " ؟عبد اهللا بن سهل بن زيد 

  .عبد الرمحن، وابن أخي حويصة وحميصة، وبسببه كانت القسامة
قال ابن منده بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، عن الزهرير، عن بشري بن أيب حبشان موىل بين حارثة 

خبيرب، وكان خرج إليها يف أصحاب له ميتارون متراً، فوجد يف عني  عن سهل بن حنيف قال أصيب عبد اهللا بن سهل
وذكر . . قد كسرت عنقه، مث طرح فيها فدفنوه، مث قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكروا له شأنه 

  .احلديث
  .قاله ابه منده عبد اهللا بن عبد الرمحن بن سهل، عن سهل بن حنيف،" بن " رواه مالك يف املوطأ، عن أيب ليلى 

من حديث يونس، عن ابن إسحاق عن الزهري، عن بشري  -يعين ابن منده  -حدث بعض املتأخرين : قال أبو نعيم
وهو يسار مشهور ال " أيب حبشان " يف : بن أيب حبشان موىل بين حارثة، عن سهل بن حنيف، فوهم يف موضعني

ومن أعجبه أنه . ف، وهو سهل بن أيب حثمة ال خالف فيهسهل بن حني: خالف فيه إنه بشري بن يسار، واآلخر يف
ويف املوطأ خالف ما ذكر، . استشهد حبديث مالك، فقال رواه، مالك يف املوطأ عن أيب ليلى، عن سهل بن حنيف

  .فإنه سهل بن أيب حثمة، وليس لسهل بن حنيف يف هذا احلديث ذكر
بشري بن يسار، كما ذكره أبو نعيم، فال أعلم : بكري عنه الذي رويناه من مغازي ابن غسحاق رواية يونس بن: قلت

الوهم من اين دخل على ابن منده، ولعل الكاتب قد كتب يسار، وأمال الياء فظنها ابن منده حاء، وأما حديث 
ل، املوطأ فأخربنا به فتيان اجلوهري بإسناده إىل القعنيب، عن مالك، عن أيب ليلى بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن سه

أن عبد اهللا بن سهل وحميصة خرجا إىل خيرب من جهد : عن سهل بن أيب خثمة أنه أخربه رجال من كرباء قومه
أنتم واهللا : أصاهبم، فأتى حميصة فأخرب أن عبد اهللا بن سهل قد قُتل وطرح يف فقري بئر أو عني، فأتى يهود وقال

رواه مالك أيضاً عن حيىي بن سعيد، عن . اهللا أعلموذكر احلديث، فليس لسهل بن حنيف فيه ذكر، و. . قتلتموه 
  .بشري بن يسار



  .بالياء حتتها نقطتان، والسني املهملة: ويسار. بضم الباء املوحدة، وفتح الشني املعجمة: ُبَشري
  .أخرجه الثالثة

  ؟

  عبد اهللا بن سهيل العامري

وتقدم نسبه عند أبيه، وأمه وأم أخيه أيب . عبد اهللا بن سهيل بن عمرو العامري، من بين عامر بن لؤي" ب د ع " 
  .جندل فاختة بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف، وأخومها ألمهما أبو إهاب بن عزيز بن قيس بن سويد من بين متيم

  .ورواه عن ابن إسحاق. له صحبة، ذكر يف املغازي، وال يعرف له رواية: قال ابن منده
ىل احلبشة اهلجري الثانية يف قول ابن إسحاق والواقدي، مث رجع إىل مكة، يكىن أبا سهيلن وهاجر إ: وقال أبو عمر

، مث خرج مع " يعين باإلسالم " فأخذه أبوه فأوثقه عنده، وفتنه يف دينه، فأظهر العود عن اإلسالم وقلبه مطمئن به، 
فر إىل رسول اهللا صلى اهللا  أبيه إىل بدر وكان يكتم أباه إسالمه، فلما نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدراً،

وشهد بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملشاهد كلها، وكان من فضالء الصحابة، . عليه وسلم من أبيه
  .وهو أحد الشهود يف صلح احلديبية، وهو أسن من أخيه أيب جندل

: " يا رسول اهللا، أيب تؤمنه؟ قال: قالوهو الذي أخذ األمان ألبيه يوم الفتح، أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف
من رأى سهيل بن عمرو فال : " مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن حوله" . هو آمن بأمان اهللا، فليظهر 

فخرج عبد اهللا إىل أبيه " . فلعمري إن سهيالً له عقلٌ وشرف، وما مثل سهيل جهل اإلسالم . يشد إليه النظر
  .كان واهللا بّراً كبرياً وصغرياً: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال سهيلفأخربه مقالة رسول 

  .واستشهد عبد اهللا بن سهيل يوم اليمامة، سنة اثنيت عشرة، وهو ابن مثان وثالثني سنة
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن سهيل أخو أيب جندل

  .شهد بدراً. عبد اهللا بن سهيل بن عمرو، أخو أيب جندل بن سهيل" د " 
أخرجه ابن منده وحده ترمجة ثانية، وروى بإسناده عن ابن إسحاق أنه قال يف تسمية من شهد بدراً، مع رسول اهللا 

  .انتهى كالمه. عبد اهللا بن سهيل بن عمرو: صلى اهللا عليه وسلم، من بين عامر بن لؤي، مث من بين مالك بن حسل
ومرة " عبد اهللا بن سهيل بن عمرو بن عبد مشس : " فمرة قالكرره بعض املتأخرين، فجعله ترمجتني، : قال أبو نعيم

  .ومها واحد" . عبد اهللا بن سهيل، أخو أيب جندل بن سهيل : " قال 
وإمنا يف  -يعين ابن منده  -كرره بعض املتأخرين فجعله ترمجتني : إال أنه قال. احلق مع أيب نعيم، مها واحد: قلت

وقد تقدم ترمجتان، والثالثة هي . هي عّدة نسخ، ثالث تراجم، واجلميع واحدنسخ كتاب ابن منده اليت رأيناها، و
  .اليت نذكرها بعد هذه

  .أخرجه ابن منده

  عبد اهللا بن سهيل



  .إنه غري األول: من مهاجرة احلبشة، يقال. عبد اهللا بن سهيل" د " 
انتهى كالم . عبد اهللا بن سهيل: بشةوممن هاجر إىل أرض احل: قاله ابن منده، وروى بإسناده عن ابن عباس أنه قال

  .ابن منده

وهذا هو األول والثاين، ال شبهة فيه، ولعله قد دخل عليه الوهم أنه رآه يف تسمية من شهد بدراً، ومل ير له : قلت
ورآه يف موضع آخر فيمن هاجر إىل احلبشة، فظنه غري األول، ولقد أحسن أبو عمر . ذكراً فيمن هاجر إىل احلبشة

  .ذي ذكره، أتى باجلميع يف ترمجة واحدة، واهللا أعلميف ال
له صحبةن عداده يف أهل . عبد اهللا بن سويد األنصاري احلارثي، أحد بين حارثة" ب د ع " ؟عبد اهللا بن سويد 

 -أنه سأل عبد اهللا بن سويد احلارثي : روى الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، عن ثعلبة بن أيب مالك. املدينة
ليستأذنكم الذي : " عن اإلذن يف العورات الثالث، يعين قول تعاىل -ن من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وكا

  .ال جناح فيما سواهن: قال. اآلية" . . . .  ٥٨النور " " ملكت أميانكم 
يب محيد روى عن ام محيد عمته، وهي امرأة أ: ذكر بعضهم أنه ال تصح صحبته، وقال: وقال أبو أمحد العسكري

  .روى عنه ثعلبة بن أيب مالك. الساعدي
  .أخرجه الثالثة

ذكروا أنه رأى النيب صلى اهللا عليه : ذكره ابن شاهني وقال. عبد اهللا بن سيدان السلمي" س " ؟عبد اهللا بن سيدان 
  .وسلم

  .اهللا عنهم رضي" وعلي " صليت مع عمر، وعثمان، : وقد روى عن أيب بكر الصديق أنه صلى معه اجلمعة، وقال
  .رواه ابن شاهني، عن حممد بن سعد كاتب الواقدي

  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن سيالن

روى عنه قيس بن أيب حازم، مساه بو علي النيسابوري احلافظ، روى . يعد يف الكوفيني. عبد اهللا بن سيالن" د ع " 
سبحان اهللا، يرسل : " سه إىل السماء يقولأنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم ورفع رأ: عن ابن سيالن" قيس، 

  " .عليكم الفنت إرسال القطر 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

ابن سيالن له صحبة، روى حديثه بيان بن . بكسر السني، وسكون الياء حتتها نقطتان: ِسْيكالن: قال األمري أبو نصر
  .بشر، عن قيس، عنه

  ؟ 

  عبد اهللا بن شبل اإلنصاري

من نقباء . د اهللا بن شبل بن عمرو بن جندة بن مالك بن عمرو، من بين السميعة، مث من اخلزرجعب" ب د ع " 
  .األنصار

إنه أخو عبد : وقيل. عبد اهللا بن شبل، أحد نقباء األنصار، وممن نزل محص، وشهد بيعة الرضوان: قال ابن عيسى



  .غريهمأورده ابن أيب عاصم، وابو عروبة، وابن شاهني، و. الرمحن بن شبل
أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل أيب بكر بن الضحاك بن خملد، حدثنا حممد بن عوف، حدثنا حممد بن 

قال يزيد بن مخري، عن حديث عبد اهللا : إمساعيل بن عياش، عن ابيه، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد قال
واجعل قلبه قلب سوء، وامأل  -مساه  -اللهم العن رجالً : " بن شبل، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  " .جوفه من رضف جهنم 
  .تويف عبد اهللا أيام معاوية

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  عبد اهللا بن شبيل األمحسي

عثمان،  يف صحبته نظر، قدم اذربيجان يف سنة مثان وعشرين غازياً، يف خالفة. عبد اهللا بن شبيل األمحسي" ب " 
  .فأعطوه الصلح الذي كان صاحلهم عليه حذيفة

  .أخرجه أبو عمر
إن عبد اهللا بن شبيل كان على مقدمة الوليد بن عقبة ملا غزا أذربيجان، حني نقضوا الصلح، فأغار : وقال الطربي

  .عبد اهللا على أهل موقان والتتر والطيلسان، ففتح وغنم وسىب، فطلب أهل أذربيجان الصلح، فصاحلهم

  عبد اهللا بن الشخري

وامسه معاوية بن كعب بن ربيعة بن  -عبد اهللا بن الشخري بن عوف بن كعب بن وقدان بن احلريش " ب د ع " 
له صحبة، سكن . وهو بطن من بين عامر بن صعصعة -عامر بن صعصعة العامري مث الكعيب، مث من بين احلريش 

  .البصرة
ا أبو احلسن علي بن حممد بن احلسني بن حسنون، أخربنا أبو حممد أمحد بن أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا، أخربن

علي بن احلسن الدقاق، أخربنا القاضي أبو القاسم بن احلسن بن علي بن املنذرن أخربنا أبو علي احلسني بن صفوان 
يالن بن جرير، عن الربدعي، أخربنا أبو بكر بن أيب الدنيا، حدثنا خالد بن خداش، حدثنا مهدي بن ميمون، عن غ

قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رهط من بين عامر : مطرف بن عبد اهللا بن الشخري، عن أبيه أنه قال
يا رسول اهللا، أنت سيدنا، وأنت والدنا، وأنت أفضلنا علينا فضالً، وأنت أطولنا عليناً طوالً، وأنت اجلفنة : فقالوا

  " .قولوا بقولكم وال يستهوينكم الشيطان : " الغّراء، وأنت وأنت، فقال

: أخربنا الكروخي بإسناده إىل أيب عيسى الترمذي قال: أخربنا إمساعيل بن علي وإبراهيم بن حممد وغريمها، قالوا
حدثنا حممود بن غيالن، حدثنا وهب بن جريرن حدثنا شعبة، عن قتادة، عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري، عن 

مايل مايل، وهل : يقول ابن آدم: " قال" أهلاكم التكاثر : " إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقرأأنه انتهى : ابيه
  . . . " .لك من مالك إال ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت 

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن شداد



د اهللا بن جابر بن بر بن عتواره بن عامر بن ليث بن وهو اهلاد بن عب -عبد اهللا بن شداد بن اسامة بن عمرو " ب " 
ألنه كان يوقد ناراً بالليل، ليهتدي " اهلاد : " بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناين الليثي مث العتواري، وإمنا قيل جلده

  .نسب إىل جده" شداد بن اهلاد : " هبا األضياف، ويقال البنه
روى عنه الشعيب وإمساعيل بن . روى عن ابيه، وعن عمر، وعلي. عليه وسلمولد عبد اهللا على عهد النيب صلى اهللا 

  .حممد بن سعد، وغريمها
  .أخرجه أبو عمر

  عبد اهللا بن أيب شديدة

  .روى عنه املغرية بن سعيد الطائفي. يعد يف اهل الطائف، ال تصح صحبته. عبد اهللا بن أيب شديدة" د ع " 
معاذ اهللا، إن : لو قطعتها؟ فقال: يب شديدة بستاناً، وفيه سدرة قد علت، فقلتدخلت مع عبد اهللا بن أ: قال املغرية

  " .من قطع سدرة من غري زرع، بىن اهللا له بيتاً يف النار : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
بن احلارث بن  عبد اهللا بن أيب شديدة بن عبد اهللا بن ربيعة: وقد نسبه ابن قانع فقال. أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .الثقفي -وهو ثقيف  -حبيب بن احلارث بن مالك بن حطيط بن جسم بن قسي 

  عبد اهللا بن شرحبيل

  .نسبه حيىي بن يونس الشريازي، ذكره يف الصحابة، وعداده يف التابعني. عبد اهللا بن شرحبيل، أبو علقمة" د ع " 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  عبد اهللا بن شريح

نسبه أبو موسى . وهو ابن أم مكتوم، من بين عبد غنم بن عامر بن لؤي -عمرو : عبد اهللا بن شريح وقيل" س " 
قدم املدينة مهاجراً بعد بدر بسنتني، وكان قد ذهب بصره، وشهد القادسية ومعه : عن ابن شاهني هكذا وقال

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يستخلفه على  .الراية، مث رجع إىل املدينة ومات هبا، ومل يسمع له بذكر بعد عمر
  .وحيقق نسبه هناك إن شاء اهللا تعاىل" عمرو بن قيس " املدينة يف بعض غزواته، وقد اختلف يف امسه، ويرد يف 

  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن شريك

صاري األوسي مث عبد اهللا بن شريك بن أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل األن" ب س " 
  .األشهلي، شهد أحداً مع أبيه شريك

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  عبد اهللا بن شفي بن رقي



عبد اهللا بن شفي بن رقي بن زيد بن ذي العابل بن رحيب بن ينحض بن تزايد بن العبل بن عمرو بن مالك " س " 
  .بن زيد بن رعني الرعيين مث العبلي

وسلم ورجع إىل الليمن، وعقد له معاذ بن جبل لواء باليمن، وهو أول لواء عقده  وفد على النيب صلى اهللا عليه
  .باليمن، وقاتل أهل الردة، فقتل أخوه جرادة بن شفي

  .شهد عبد اهللا فتح مصر، وقد ذكره هانئ بن املنذر، وهو رجل معروف من أهل مصر، وهو من العبل
  .ذكر مجيع ذلك أبو سعيد بن يونس

  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن مشر

  .له صحبة، شهد فتح مصر، قاله ابن يونس. عبد اهللا بن مشر اخلوالين" د ع " 
  .عداده يف التابعني: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  عبد اهللا بن شهاب الزهري األكرب

هو جد ابن . الزهريعبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة القرشي " ب د " 
مها أخوان، عبد اهللا األكرب وعبد اهللا األصغر ابنا شهاب بن عبد اهللا، : قال الزبري. يف قول" الفقيه " شهاب الزهري 

كان هذا األكرب امسه عبد اجلان فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا، وهو من املهاجرين إىل أرض 
إىل املدينة، وأخوه عبد اهللا بن شهاب األصغر، شهد أحداً مع املشركني، مث أسلم احلبشة، ومات مكة قبل اهلجرة 

  .هذا قول الزبري. بعد ومات مبكة، وهو جد ابن شهاب
هو الذي شج وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وابن قميئة جرح وجنته، وعتبة بن أيب وقاص : قال ابن إسحاق
  .كسر رباعيته

ما بلغ أحٌد احللم من ولد عتبة بن أيب وقاص إال خبر : الرمحن بن عبد اهللا بن عبد العزيز قالوحىت الزبري، عن عبد 
  .أو هتم، لكسر عتبة رباعية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إن عبد اهللا بن شهاب األصغر هو جد الزهري الفقيه من قبل امه، وأما جده من قبل أبيه فهو عبد اهللا : وقيل
  .األكرب
إن عبد اهللا األصغر هو الذي هاجر إىل أرض احلبشة، وأنه جد الزهري، وأنه هو الذي مات مبكة بعد عوده : وقيل

  .من احلبشة قبل اهلجرة إىل املدينة
يعين من املشركني، واهللا أعلم أي . من ذلك اجلانب: أشهد جدك بدراً؟ قال" :له " وقد روي أن ابن شهاب قيل 

  .جديه أراد
  .بن مندهأخرجه أبو عمر وا

  عبد اهللا بن شهاب الزهري األصغر



وهو أخو عبد اهللا املذكور قبل هذه الترمجة، وهو أصغر من األول، وقد تقدم من ذكر . عبد اهللا بن شهاب الزهري
  .هذا يف ترمجة أخيه ما فيه كفاية، وقد انقرض ولد شهاب بن عبد اهللا، قاله الزبري

  عبد اهللا بن السياب

  .عداده يف أهل محص، مساه ابن أيب داود عبد اهللا. ن السيابعبد اهللا ب" د ع " 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يوم الشعب : قال ابن السياب: روى خالد بن معدان، عن ابن أيب بالل قال

اهللا آخر أصحابه، ليس بينه وبني العدو غري عمه محزة رضي اهللا عنه، يقاتل العدو، فرصده وحشي فقتله، وقد قتل 
  .بيد محزة من الكفار واحداً وثالثني، وكان يسمى أسد اهللا

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن أيب شيخ

أن رسول اهللا صلى اهللا : روى عنه عاصم بن حبري. مساه ابن أيب داود عبد اهللا. عبد اهللا بن أيب شيخ احملارب" س " 
  " .م اهللا، ال تسقوين حلب امرأة يا معشر حمارب، نصرك: " عليه وسلم أتاهم فقال

  .مل يرو عبد اهللا بن أيب شيخ غريه: قال ابن أيب داود
  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن صعصعة

عبد اهللا بن صعصعة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار األنصاري اخلزرجي 
  .وم اجلسرمث النجاري شهد أحداً واملشاهد بعدها، وقتل ي

  عبد اهللا بن صفوان اجلمحي

  .ذكر نسبه عند أبيه. عبد اهللا بن صفوان بن أمية بن خلف اجلمحي" ب س " 
  " .ليغزون هذا البيت جيش خيسف هبم بالبيداء : " روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

بنه أمية، وكان مع ابن الزبري ملا حصره روى عنه مجاعة منهم ا. منهم من جعله مرسالً، ومنهم من أدخله يف املسند
إين واهللا ما : " فقال. قد أقلتك بيعيت: فقال له ابن الزبري. احلجاج، فبذلوا له األمان حني تفرق الناس عن ابن الزبري

 وقتل عبد اهللا بن صفوان يوم قتل عبد اهللا بن الزبري،. ومل يقبل األمان" . قاتلت معك لك، ما قاتلت إال عن ديين 
منتصف مجادى اآلخرة من سنة ثالث وسبعني، وبعث احلجاج برأسه ورأس ابن الزبري ورأس عمارة بن عمرو بن 
حزم إىل املدينة، فنصبوها وجعلوا يقربون رأس ابن صفوان إىل رأس ابن الزبري كأنه يساره، يسخرون بذلك، مث 

  .بعثوا الرؤوس إىل عبد امللك بن مروان
استشفعت بالعباس على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ليبايع أيب على : بن صفوان قالروى جماهد، عن عبد اهللا 

قد أبررت عمي، : " فأقسم عليه العباس، فبايعه النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال. ال هجرة بعد الفتح: اهلجرة، فقال



  " .وال هجرة بعد الفتح 
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  عبد اهللا بن صفوان األنصاري

  .حممد بن صفوان، أو صفوان بن حممد: وقيل. صفوان بن عبد اهللا: وقيل. عبد اهللا بن صفوان األنصاري" د ع " 
مررت على رسول : قال -أو عبد اهللا بن صفوان  -روى داود بن أيب هند، عن الشعيب، عن صفوان بن عبد اهللا 

  .وذكر احلديث. . اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا معلٌق أرنبينب قد اصطدهتما 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً، ويرد مستقصي يف حممد بن صفوان ، إن شاء اهللا تعاىل

  عبد اهللا بن صفوان اخلزاعي

  .له صحبة. عبد اهللا بن صفوان اخلزاعي" ب د ع " 
أوصى أن  -وكانت له صحبة  -أن عبد اهللا بن صفوان . روى محاد بن سلمة، عن أيب سنان، عن يعلى بن شداد
  .تشق أكفانه مما يلي األرض، وأن يهال عليه التراب هيالً

ذكره يف : زعم بعض املتأخرين أن له صحبة، ومل يسند عنه شيئاً، وقال: قال ابن مندهن وقال أبو نعيم ملا ذكره
 بن أوس، عن أيب سنان، عن عبد اهللا: وذكر هذا احلديث بعينه عن محاد فقال" صفوان بن عبد اهللا . " حرف الصاد

  .عن صفوان بن عبد اهللا
  .وهو عندي جمهول، ال يعرف. له صحبة: ذكر بعضهم يف الرواة، وقال: قال أبو عمر
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن صفوان التميمي

قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أبيه صفوان، وهو أخو . عبد اهللا بن صفوان بن قدامة التميمي" ب د ع " 
عبد : محن بن صفوان، له وألبيه وألخيه صحبة، وملا قدما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان امسامهاعبد الر

  .عبد اهللا وعبد الرمحن: العزى وعبد هنم، فسمامها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا الصناحبي

  .روى عنه عطاء بن يسار. عبد اهللا الصناحبي" ب د ع " 
هذا غري أيب : وخالفه غريه فقال" . أبو عبد اهللا : ويقال. عبد اهللا: " يقال: قال ابن أيب خيثمة، عن حيىي بن معني قال

  .عبد الرمحن، وهذا عبد اهللا: عبد اهللا، اسم أيب عبد اهللا
صعب بن عبد اهللا أخربنا حبديثه أبو الفضل بن أيب احلسن بإسناده إىل أيب يعلى أمحد بن علي بن املثىن، حدثنا م

إن رسول اهللا : مسعت عبد اهللا الصناحبي قال: الزبريي، حدثين مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء قال
إن الشمس يطلع معها قرن شيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارهنا فإذا زالت : " صلى اهللا عليه وسلم قال



فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة يف تلك " . ربت فارقها فارقها، فإذا دنت للغروب قارهنا، فإذا غ
  " .الساعات 

ما من عبد مؤمن يتوضأ فيتمضمض إال خرجت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى عنه عطاء أنه قال
  .وذكر احلديث وروى مالك يف املوطأ، عن زيد بن أسلم، مثله" . . اخلطيئة من فيه 

أبو عبد اهللا الصناحبي من كبار التابعني، وامسه عبد الرمحن بن عسيلة، مل يلق النيب صلى اهللا عليه : بو عمرقال أ
عبد اهللا : وعبد اهللا الصناحبي غري معروف يف الصحابة، وقال ابن معني مرة حديثه مرسل وقال مرة أخرى. وسلم

  .والصواب عندي أنه أبو عبد اهللا، ال عبد اهللا: قال. الصناحبي الذي يروي عنه املدنيون يشبه أن تكون له صحبة
الصناحبي الذي روى عن أيب بكر الصديق، ليس له مساع من النيب صلى اهللا عليه : وقال أبو عيسى الترمذي

، يكىن أبا عبد اهللا، رحل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقبض النيب صلى " عبد الرمحن بن عسيلة : " وسلم، وامسه
والصنابح بن األعسر األمحسي . ليه وسلم وهو يف الطريق وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديثاهللا ع

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : الصناحبي أيضاً، وإمنا حديثه: صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقال له
  " .إين مكاثٌر بكم األمم فال تقتتلن بعدي : " وسلم يقول

  .الثالثةأخرجه 

  عبد اهللا بن صياد

هو ابن صائد، كان أبوه من اليهود، ال يدري ممن هو؟ وهو : أورده ابن شاهني وقال. عبد اهللا بن صياد" س " 
عمارة : ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعور خمتوناً، من ولده. إنه الدجال: الذي يقول بعض الناس

  .روى عنه مالك وغريه. املسلمني، من أصحاب سعيد بن املسيب بن عبد اهللا بن صياد، من خيار
حدثنا عبد بن محيد، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن الزهري، عن : أخربنا غري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى

طاب، عمر بن اخل: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مّر بابن صياد يف نفر من أصحابه، منهم: سامل، عن ابن عمر
وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بين مغالة وهو غالم، فلم يشعر حىت ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ظهره 

  .وذكر احلديث. . بيده 
وأخربنا أبو عيسى، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا عبد األعلى، عن اجلريري، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد : قال
لقد مهمت أن آخذ حبالً فأوثقه : فقال يل: وذكر احلديث، قال. وإما معتمرين صحبين ابن صياد إما حجاجاً: " قال

إنه : " إىل شجرة مث أعلم الناس حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ أمل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إنه ال يدخل مكة وال "  :؟ أمل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" عقيم ال يولد له، وقد خلفت ولدي باملدينة 

فواهللا ما زال جييء هبذا حىت قلت فلعله مكذوب : املدينة؟ ألست من أهل املدينة، وأنا هو ذا أنطلق إىل مكة؟ قال
. يا أبا سعيد واهللا ألخربنك خرباً حقاً، واهللا إين ألعرفه وأعرف والده، وأين هو الساعة من األرض: مث قال. عليه
  " .يوم تباً لك سائر ال: فقلت

  .أخرجه أبو موسى

الذي صح عندنا أنه ليس الدجال، ملا ذكره يف هذا احلديث، وألنه تويف باملدينة مسلماً، وحلديث متيم الداوي : قلت
يف الدجال وغريه من أشراط الساعة، فإن كان إسالم بن صياد يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فله صحبة، 



واألصح أنه أسلم بعد النيب صلى اهللا . أسلم بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم فال صحبة لهلنه رآه وخاطبه، وإن كان 
عليه وسلم، لن مجاعة من الصحابة منهم عمر وغريه يظنونه الدجال، فلو أسلم يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم النتفى هذا الظن، واهللا أعلم

  عبد اهللا بن صيفي

ي بن وبرة بن ثعلبة بن غنم بن سري بن سلمة بن أنيف البلوي، حليف األنصار، مث لبين عبد اهللا بن صيف" س " 
  .شهد احلديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبايع حتت الشجرة بيعة الرضوان. عمرو بن عوف

  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن ضمرة

  .عداده يف أهل البصرة. البجلي عبد اهللا بن ضمرة بن مالك بن سلمة بن عبد العزى" ب د ع " 
روى يزيد بن عبد اهللا بن ضمرة، عن أخته أم القصاف بنت عبد اهللا ب ضمرة، عن أبيها عبد اهللا بن ضمرة أنه 

بينما هو ذات يوم عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مجاعة من اصحابه، أكثرهم اليمن، إذ قال هلم : قال
فبقي القوم كل رجل منهم يرجو أن " . يطلع عليكم من هذه الثنية خري ذي مين : " مرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

يكون من أهل بيته، فإذا هم جبرير ب عبد اهللا، قط طلع، فجاء حىت سلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
معهم، مث قام فانصرف،  فقعد" . على ذا يا جرير قاقعد : " فردوا عليه بأمجعهم السالم، مث بسط له رداءه، وقال

! لقد رأينا منك اليوم منظراً جلرير ما رأيناه منك ألحد : فقال مجاعة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .نعم، هذا كرمي قومه ، فإذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه : " قال

  .عبد اهللا بن ضمرة احملدثصابر بن سامل بن محيد بن يزيد بن : من ولده: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  عبد اهللا بن طارق

شهد بدراً عبد اهللا بن طارق : وقال عروة. شهد بدراً، قاله الزهري. عبد اهللا بن طارق الظفري" ب د ع " 
هو عبد اهللا بن طارق بن عمرو بن مالك البلوي، حليف لبين ظفر من األنصار، : وقيل. البلوي، حليف األنصار

  .شهد بدراً وأحداً
هو أحد الستة الذين بعثهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل رهط من عضل والقارة يف آخر سنة ثالث من و

فلما كانوا بالرجيع وهو ماء هلذيل باحلجاز . اهلجرة، ليفقهوهم يف الدين ويعلموهم القرآن وشرائع اإلسالم
بت، ومرثد بن أيب مرثد، وخبيب بن عدي، عاصم بن ثا: استصرخوا عليهم هذيالً وغدروا هبم فقاتلوهم، وكانوا
فقتل مرثد وخاصد وعاصم، واستسلم حبيب وعبد اهللا . وخالد بن البكري، وزيد بن الدثنة، وعبد اهللا بن طارق

وزيد، فأخذوا أسرى وساروا هبم إىل مكة، فلما كانوا بالظهران انتزع عبد اهللا بن طارق يده من احلبل، وأخذ سيفه 
  .فرموه باحلجارة حىت قتلوه، فقربه بالظهران، وذكرهم حسان يف شعره فتأخر القوم عنه،

  عبد اهللا بن أيب طلحة



تقدم نسبه عند ذكر أبيه، وهو أنصاري من . عبد اهللا بن أيب طلحة بن سهل بن األسود بن حرام" ب د ع " 
هو أخو أنس بن مالك ألمه، أمهما وهو عبد اهللا بن أيب طلحة، و. اخلزرج، مث من بين مالك بن النجار، يكىن أبا حيىي

أخربنا أبو علي قراءة عليه وأنا : أم سليم بنت ملحان، وهو الذي جاء يف احلديث ما أخربنا به حيىي بن حممود قال
حاضر أمسع، أخربنا أبو نعيم األصفهاين، حدثنا حممد بن أمحد بن يعقوب الوراق، حدثنا أمحد بن عبد الرمحن 

كان ابٌن أليب طلحة : هارون، عن ابن عون، عن ابن سريين، عن أنس بن مالك قال السقطي، حدثنا يزيد بن
هو : ما فعل الصيب؟ فقالت أم سليم: يشتكي، فخرج يف بعض حاجاته وقبض الصيب، فلما رجع أبو طلحة قال

اصبح أبو فلما : قال. واروا الصيب: وقربت إليه العشاء، فأكل مث اصاب منها، فلما فرغ قالت. أسكن مما كان
فولدت " . بارك اهللا لكم : قال. نعم: أعرستم الليلة؟ قال: " طلحة أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه فقال

فأتيت به رسول اهللا صلى اهللا : قال. امحله حىت تأيت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال يل أبو طلحة. غالماً
فأخذها النيب صلى اهللا عليه وسلم فمضغها، وأخذ من فيه وجعله يف يف  عليه وسلم، وأرسلت معي أم سليم متراٍت،

  .الصيب، وحنكه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومساه عبد اهللا

أرأيت أبا طلحة آل فالن، فإهنم استعاروا عارية من آل : فلما فرغ أبو طلحة قالت أم سليم: ويف غري هذا احلديث
فإن ابنك كان عارية من : قالت أم سليم. ما ذلك هلم: " قال أبو طلحة. أن يردوها فالن، فلما طلبوا العارية أبوا

يعين عبد اهللا بن أيب  -فما كان يف األنصار ناشئ أفضل منه : قال أنس. اهللا تعاىل متعك به إذ شاء، وأخذه إذ شاء
  .طلحة

  .ؤوا القرآن، وروى أكثرهم العلمولد لعبد اهللا بن أيب طلحة عشرة من الذكور كلهم قر: قال علي بن املديين
إسحاق وعبد اهللا، وقتل بفارس شهيداً، وقيل مات باملدينة يف خالفة : روى عنه ابنه. وشهد عبد اهللا مع علي صفني

: " الوليد بن عبد امللك، والصيب أخوه الذي تويف هو أبو عمري، الذي كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ميازحه ويقول
  " .فعل النغري  يا أبا عمري، ما
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن طفهة

وهو من أصحاب الصفة، قد اختلف فيه العلمار اختالفاً . له وألبيه صحبة. عبد اهللا بن طهفة الغفاري" ب د ع " 
  .كثرياً، ذكرناه يف طهفة، وحديثه مصطرب جداً

: رمحن، عن ابن لعبد اهللا بن طهفة، عن أبيهروى ابن أيب ذئب، عن احلارث بن عبد الرمحن، عن أيب سلمة بن عبد ال
  .وذكر القصة. . . " لينقلب كل رجل بضيفه : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا اجتمع عنده الضيفان قال

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن عامر بن أنيس

  .ن ربيعة بن عامر بن صعصعةعبد اهللا بن عامر بن أنيس، من بين املنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب ب" د ع " 
فصافحه النيب صلى : أنه وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإسالم قومه، قال: روى عنه يعلى بن األشدق
فقال رسول اهللا صلى . فلما أصبح صبحته بنو عامر، فأسلموا" أنت الوافد املبارك : " اهللا عليه وسلم وحّياه وقال



  .ثالث مرات" .  لبين عامر إال خرياً يأىب اهللا: " اهللا عليه وسلم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن عامر البلوي

  .حليف لبين ساعدة من األنصار، شهد بدراً. عبد اهللا بن عامر البلوي" ب " 
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبد اهللا بن عامر العنزي األكرب

. حليف بين عدي بن كعب، مث حليف اخلطاب منهم. امر العنزيعبد اهللا بن عامر بن ربيعة بن مالك بن ع" ب " 
  .هو من مذحج، من اليمن: وقيل. وهو من عنز بن وائل، أخي بكر بن وائل، القبيلة املشهورة من ربيعة بن نزار

وهذا عبد اهللا هو األكرب، صحب هو وأبوه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،واستشهد يوم الطائف مع رسول اهللا 
  .اهللا عليه وسلم صلى

ومثله قال الزبري . رجلني، هذا وهو األكرب، والثاين وهو األصغر: أخرجه أبو عمر، وجعل عبد اهللا بن عامر بن ربيعة
وأما ابن منده وأبو نعيم فلم يذكرا غري واحد، وهو الذي نذكره بعد هذه . بن بكار، جعلهما اثنني أكرب وأصغر

  .الترمجة

  ي األصغرعبد اهللا بن عامر العنز

حليف اخلطاب والد عمرو، هو أخو املقدم ذكره . عبد اهللا بن عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر العنزي" ب د ع " 
من عنز بن  -بسكون النون  -قبل هذه الترمجة، وهذا هو األصغر يف قول أيب عمر، يكىن أبا حممد، وهو عنزي 

  .هو من مذحج من اليمن: وقيل. وائل
ولد سنة ست، : ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قيل. عنزة حي من اليمن: أبو نعيموقال ابن منده 

  .كان ابن مخس سنني: وقال أبو نعيم. وتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن أربع سنني
ومها عامر من أكابر ليلى بنت أيب حثمة بن عبد اهللا بن عويج بن عدي بن كعب، وأب: وأمه أم أخيه املقدم ذكره

  .الصحابة
وعبد اهللا بن عامر هذا هو القائل يرثي زيد بن عمر بن اخلطاب، وكان قتل يف حرب كانت بني عدي بن كعب، 

  "الرجز : " جناها بنو أيب جهم بن حذيفة وابن مطيع
  تكشفوا عن رجل صريع... إن عديا ليلة البقيع 

  طيعأدركه شؤم بين م... مقابل يف احلسب الرفيع 
: وقال أبو عمر -وكان من أكرب بين عدي  -أخربين عبد اهللا بن عامر بن ربيعة : وروى شعيب، عن الزهري قال

  .نسبه إىل حلفه، وكذلك كانوا يفعلون



حدثين أيب، حدثنا هاشم، حدثنا الليث بن سعد، عن : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال
أتانا النيب صلى اهللا : ، عن زياد موىل لعبد اهللا بن عامر بن زبيعة العدوي، عن عبد اهللا بن عامر قالحممد بن عجالن

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . تعال يا عبد اهللا أعطك: عليه وسلم يف بيتنا، وأنا صيب، فذهبت ألعب، فقالت أمي
أما إنك : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال .أردت أن أعطيه متراً: ؟ قالت" ما أردت أن تعطيه : " وسلم

  " .لو مل تفعلي كتبت عليك كذبة 
  .وتويف عبد اهللا بن عامر سنة مخس ومثانني

  .أخرجه الثالثة
عنزي، وعنز من ربيعة بن نزار : وليس كذلك، إمنا قيل له" . عنزة حي من اليمن : " قال ابن منده وأبو نعيم: قلت

إن : وقيل. بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزاروهو عنز بن بكر 
بتحريك النون  -عبد اهللا من مذحج، ومذحج من اليمن، وأما أن يكون من عنزة من اليمن فليس كذلك، إمنا عنزة 

مجاعة من النسابني أنه من عنز بن فهو عنزة بن أسد بن نزار قبيلة مشهورة من ربيعة أيضاً، وذكر  -ويف آخرها هاء 
  .ابن الكليب، وابن حبيب، والزبري بن أيب بكر، وابن ماكوال، وغريهم: بكر بن وائل، منهم

  عبد اهللا بن عامر بن كريز

عبد اهللا بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي القرشي العبشمي، " ب د ع " 
أم حكيم البيضاء بنت عبد : أروى بنت كريز، وأمها وأم عامر بن كريز: بن عفان، أم عثمانوهو ابن خال عثمان 

  .املطلب، عمة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأم عبد اهللا دجاجة بنت أمساء بن الصلت السلمية
جعل يتفل عليه و" . هذا يشبهنا : " ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأيت به النيب وهو صغري فقال

إنه : " ويعوذه، فجعل عبد اهللا يبتلع ريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فكان ال يعاجل أرضاً إال ظهر له املاء" ملسقى 

بالد  وكان كرمياص ميمون النقيبة، واستعمله عثمان على البصرة سنة تسع وعشرين بعد أيب موسى، وواله أيضاً
فارس بعد عثمان بن أيب العاس، وكان عمره ملا ويل البصرة أربعاً، أو مخساً وعشرين سنة، فافتتح خراسان كلها، 

أرسل اجليوش ففتح هذه الفتوح كلها، ويف . وأطراف فارس، وسجستان، وكرمان، وزابلستان وهي أعمال غزنة
رة وحجة شكراً هللا، عز وجل، على ما فتح عليه، واليته قتل كسرى يزدجرد، فأحرم ابن عامر من نيسابور بعم

ففرف يف قريش واألنصار شيئاً عظيماً من األموال . صل قرابتك وقومك: وقدم على عثمان باملدينة فقال له عثمان
  .والكسوات، فأثنوا عليه، وعاد إىل عمله

السوق بالبصرة، اشترى دوراً وهو الذي سّير عامر بن عبد قيس العبدي من البصرة إىل الشام، وهو الذي اختذ 
. لبس األمري جلد دب: فهدمها، وجعلها سوقاً، وهو أول من لبس اخلز بالبصرة، لبس جبة دكناء، فقال الناس

  .فلبس جبة محراء
  .وهو أول من اختذ احلياض بعرفة، وأجرى إليها العني

محل ما يف بيت املال وسار إىل مكة، فواىف هبا  ومل يزل والياً على البصرة إىل أن قتل عثمان، فلما مسع ابن عامر بقتله
بل ائتوا البصرة فإن يل هبا صنائع، وهي أرض األموال وهبا عدد : طلحة والزبري وعائشة وهم يريدون الشام، فقال

  .فساروا إىل البصرة. الرجال



ولكن ملا بايع احلسن . نيوشهد وقعة اجلمل معهم، فلما اهنزموا سار إىل دمشق فأقام هبا، ومل يسمع له بذكر يف صف
معاوية وسلم إليه األمر استعمل معاوية بسر بن أيب أرطأة على البصرة، فقال ابن عامر ملعاوية إن يل بالبصرة أمواالً 

  .فواله البصر ثالث سنني. عند أقوام، فإن مل تولين البصرة ذهبت
عن حنظلة بن قيس، عن عبد اهللا بن  حدثين أيب، عن جدي مصعب بن ثابت،: وروى مصعب بن عبد اهللا الزبريي

  " .من قتل دون ماله فهو شهيد : " الزبري وعبد اهللا بن عامر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .وأوصى إىل عبد اهللا بن الزبري، وكان أحد األجواد املمدوحني. سنة مثان ومخسني: وتويف ابن عامر سنة سبع، وقيل

  .أخرجه الثالثة

  ن عامر بن لوميعبد اهللا ب

  .يرد ذكره يف عبد اهللا بن عمرو بن لومي. عبد اهللا بن عامر بن لومي" ع " 
  .ابن عامر: قيل: وقال" عبد اهللا بن عمرو : " ذكره أبو نعيم يف ترمجة

  عبد اهللا بن عائذ الثمايل

  .عبد بن عبد: وقيل. ئذعبد الرمحن بن عا: وقيل. عبد اهللا بن عبد: وقال أبو حامت. عبد اهللا بن عائذ الثمايل

روى : كان عبد الرمحن بن عائذ من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن أصحاب أصحابه: قال حيىي بن جابر
أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا : صفوان بن عمرو، عن عبد الرمحن بن أيب عوف احلرشي، عن عبد اهللا بن عائذ الثمايل

  .احلديث... " لربرت  لو حلفت مييناً: " عليه وسلم يقول
  .ذكره أبو أمحد العسكري
  .ابن قريط له صحبة: ويقال. عبد اهللا بن قرط" د ع " عبد اهللا بن عائذ بن قرط 

روى عمرو بن عثمان وحممد بن هاشم، عن ابن محري، عن عمرو بن قيس السكوين، عن عبد اهللا بن عائذ بن قرط 
يؤتى بصالة املرء يوم القيامة، فإن : " ى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا صل: قال -رجل من الصحابة  -

رواه حرية بن شريح وأبو التقى هشام بن عبد امللك عن ابن محري، عن " أكملها وإال زيد من سبحته حىت تتم 
ن ورواه الوليد بن شجاع، وحسني بن أيب السري، واهليثم بن خارجه، ع. عمرو، عن ابن عائذ بن قرط، ومل يسمياه

  .وهو وهم. ورواه ابن املهنا، عن ابن محري، عن عمرو، عن عائذ بن عمرو. ابن محري، عن عمرو بن عائذ بن قرط
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب

رسول ابن عم . عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو العباس القرشي اهلامشي" ب د ع " 
وهو . اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كين بابنه العباس، وهو أكرب ولده، وأمه لبابة الكربى بنت احلارث بن خزن اهلاللية

  .ابن خالة خالد بن الوليد
ولد والنيب صلى اهللا عليه وسلم وأهل بيته بالشعب من مكة، . وكان يسمى البحر، لسعة علمه، ويسمى حرب األمة



اهللا عليه وسلم فحنكه بريقه، وذلك قبل اهلجرة بثالث سنني وقيل غري ذلك، ورأى جربيل عند فأيت به النيب صلى 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا بندار : أخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران الفقيه وغريه، قالوا بغسنادهم إىل حممد بن عيسى السلمي قال
أنه رأى جربيل . " ان، عن ليث، عن أيب جهضم، عن ابن عباسحدثنا أبو أمحد، عن سفي: وحممود بن غيالن قاال

  " .عليه السالم مرتني، ودعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم مرتني 
حدثنا حممد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد احلذاء، عن : وحدثنا حممد بن عيسى قال: قال

  " .اللهم علمه احلكمة : " ى اهللا عليه وسلم وقالضمين رسول اهللا صل: " عكرمة، عن ابن عباس قال
أخربنا أبو القاسم إمساعيل بن أمحد أخربنا أبو احلسني ابن : أخربن أبو ياسر بن أيب حبة وغري واحد إجازة قالوا

النقور، أخربنا املخلص، أخربنا حيىي بن حممد بن صاعد، حدثنا يوسف بن حممد بن سابق، حدثنا أبو مالك اجلننيب، 
حنن أهل البيت سجرة النبوة، وخمتلف املالئكة، وأهل بيت : " عن جويرب، عن الضحاك، عن ابن عباس قال

  " .الرسالة، وأهل بيت الرمحة، ومعدن العلم 
أخربنا أبو حممد بن أيب القاسم، أخربنا ايب، أخربتنا أم البهاء فاطمة بنت حممد أخربنا أبو طاهر الثقفي، أخربنا أبو 

ن إبراهيم، حدثنا حممد بن جعفر الزراد، حدثنا عبيد اهللا بن سعد، حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا ابن بكر حممد ب
أهنا : " أن عمر كان إذا جاءته األقضية املعضلة قال البن عباس: الزناد، عن أبيه، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة
قال عبيد . يأخذ بقوله، وما كان يدعو لذلك أحداً سواهمث " . قد طرت علينا أقضية وعضل، فأنت هلا وألمثاهلا 

  .يعين يف حذقه واجتهاده هللا وللمسلمني" . وعمر عمر : " اهللا
بعلم ما سبقه، وفقه فيما احتيج إليه من : كان ابن عباس قد فات الناس خبصال: وقال عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة

كان أعلم مبا سبقه من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه، رأيه، وحلم، ونسب، ونائل، وما رأيت أحداً 
وال بقضاء أيب بكر وعمر وعثمان منه، وال أفقه يف رأي منه، وال أعلم بشعر وال عربية وال بتفسري القرآن، وال 

 الفقه، ويوماً حبساب وال بفريضة منه، وال أثقب رأياً فيما احتيج إليه منه، ولقد كان جيلس يوماً وال يذكر فيه إال
التأويل، ويوماً املغازي، ويوماً الشعر، ويوماً أيام العرب، وال رأيت عاملاً قط جلس إليه إال خضع له، وما رأيت 

  .سأله غال وجد عنده علماً" قط " سائالً 
 وتركت األكابر من أصحاب رسول -يعين ابن عباس  -لزمت هذا الغالم : قلت لطاوس: وقال ليث بن أيب سليم

إين رأيت سبعني رجالً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا تدارؤوا يف : قال! اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟
  .أمر صاروا إىل قول ابن عباس

من  -وأومأ إىل جمرى الدموع من خديه  -كان هذا املكان : وقال املعتمر بن سليمان، عن شعيب بن درهم قال
  .لبايل، من كثرة البكاءخدي ابن عباس مثل الشراك ا

، وعاد إىل " بن أيب طالب " واستعمله علي بن أيب طالب على البصر، فبقي عليها أمرياً، مث فارقها قبل أن يقتل علي 
  .احلجاز، وشهد مع علي صفني، وكان أحد األمراء فيها

  .ذر وروى ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعن عمر، وعلي، ومعاذ بن جبل، وأيب
روى عنه عبد اهللا بن عمر، وأنس بن مالك، وأبو الطفيل، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وأخوه كثري بن عباس، 

عكرمة، وكريب، وأبو معبد نافذ، وعطاء بن أيب رباح، وجماهد، وابن أيب : وولد علي بن عبد اهللا بن عباس، ومواليه
املسيب، والقاسم بن حممد، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، مليكة، وعمرو بن دينار، وعبيد بن عمري، وسعيد بن 



وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبري، وعلي بن احلسني، وابو الزبري، وحممد بن كعب، وطاوس، ووهب بن منبه، 
  .وأبو الضحى، وخلق كثري غري هؤالء

بن موسى، أخربنا عبد اهللا، حدثنا "  بن حممد" حدثنا أمحد " : قال " أخربنا غري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى 
وحدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن، حدثنا أبو الوليد، حدثنا : قال الترمذي -الليث وابن هليعة، عن قيس بن احلجاج، 

كنت خلف رسول اهللا : عن حنش الصنعاين، عن ابن عباس قال -املُْعىن واحد . الليث، حدثين قيس بن احلجاج
احفظ اهللا حيفظك، احفظ اهللا جتده جتاهك، إذا سألت : يا غالم، إين أعلمك كالمات: " فقالصلى اهللا عليه وسلم 

فاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء كتبه 
هللا عليك، رفعت األقالم وجفت اهللا لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك، مل يضروك بشيء إال بشيء قد كتبه ا

  " .الصحف 
أخربنا حممد بن عمر الوافدي، حدثين احلسني بن احلسن بن عطية بن سعد بن جنادة العويف : قال حممد بن سعد

ملا وقعت الفتنة بني عبد اهللا بن الزبري وعبد امللك بن مروان، ارحتل عبد اهللا بن : القاضي، عن أبيه، عن جده قال
: تبايعان؟ فأبيا وقاال: احلنفية بأوالدمها ونسائهما، حىت نزلوا مكة، فبعث عبد اهللا بن الزبري إليهما عباس وحممد بن

لتبايعن أو ألحرقنكم : فأىب وأحل عليهما إحلاحاً شديداً، فقال هلما فيما يقول. أنت وشأنك، ال نعرض لك وال لغريك
إنا ال نأمن هذا الرجل، فانتدب أربعة آالف، فدخلوا مكة، فكربة : فبعثا أبا الطفيل إىل شيعتهم بالكوفة وقاال. بالنار

أنا : تعلق بأستار الكعبة وقال: ويقال -تكبريةً مسعها أهل مكة وابن الزبري، فانطلق هارباً حىت دخل دار الندوة 
، قد مجع مث ملنا إىل ابن عباس وابن احلنفية وأصحاهبما، وهم يف ددور قريب من املسجد: قال -عائذ بالبيت 

احلطب فأحاط هبم حىت بلغ رؤوس اجلدر، لو أن ناراً تقع فيه ما رؤي منهم أحد، فأخرناه عن األبواب، وقلنا البن 
ال، هذا بلد حرام، حرمه اهللا، ما أحله عز وجل ألحد إال للنيب صلى اهللا عليه : فقال. ذرنا نريح الناس منه: عباس

ما غنمت سرية بعد نبيها ما غنمت هذه : ملوا وإن منادياً ينادي يف اخليلفتح: وسلم ساعة، فامنعونا وأجيزونا قال
فخرجوا هبم حىت أنزلوهم مىن، فأقاموا ما شاء اهللا . السرية، إن السرايا تغنم الذهب والفضة، وإمنا غنمتم دماءنا

إين أموت يف خري : هاهللا، مث خرجوا هبم إىل الطائف، فمرض عبد اهللا بن عباس، فبينا حنن عنده إذ قال يف مرض
فما لبث . عصابة على وجه األرض، أحبهم إىل اهللا، وأكرمهم عليه، واقرهبم إىل اهللا زلفى، فإن مت فيكم فأنتم هم

إال مثاين ليال بعد هذا القول حىت تويف رضي اهللا عنه، فصلى عليه حممد بن احلنفية، فأقبل طائر أبيض فدخل يف 
  .مات واهللا اليوم حرب هذه األمة: عه، فلما سوي عليه التراب قال ابن احلنفيةأكفانه، فما خرج منها حىت دفن م

وتويف سنة مثان وستني . مخس عشرة سنة: وقيل. وكان له ملا تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالث عشرة سنة
وهذا . بعنيسنة ثالث وس: وقيل. مات سنة سبعني: وقيل. إحدى وسبعني سنة: وقيل. بالطائف، وهو ابن سبعني

  .القول غريب
كان خيضب باحلناء، وكان مجيالً أبيض طويالً، مشرباً صفرة، جسيماً وسيماً صبيح : وكان يصفر حليته، وقيل

  .الوجه، فصيحاً
  "البسيط : " وحج بالناس ملا حصر عثمان، وكان قد عمي يف آخر عمره، فقال يف ذلك

  يب منهما نورففي لساين وقل... إن يأخذ اهللا من عيين نورمها 

  ويف فمي صارم كالسيف مأثور... قليب ذكي وعقلي غري ذي دخل 
  .أخرجه الثالثة



  عبد اهللا بن عبد األسد

عبد اهللا بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي " ب د ع " 
صلى اهللا عليه وسلم، أمه برة بنت عبد املطلب، وهو  القرشي املخزومي، يكىن أبا سلمة، وهو ابن عمة رسول اهللا

أخو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأخو محزة بن عبد املطلب من الرضاعة، أرضعتهم ثويبة موالة أيب هلب 
وهو ممن غلبت عليه . أرضعت محزة رضي اهللا عنه، مث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث أبا سلمة رضي اهللا عنه

  .ويذكر يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىلكنيته، 
  .شهد أبو سلمة بدراً وأحداً وحنيناً واملشاهد، ومات باملدينة ملا رجع من بدر: قال ابن منده

وهو زوج أم سلمة قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم، اسلم بعد عشرة أنفس، وكان احلادي عشر، قاله ابن إسحاق 
  .إليها، قاله أبو عمروهاجر إىل احلبشة، وكان أول من هاجر 

  .وهو أول من هاجر بظعينته إىل احلبشة واىل املدينة: وقال ابن منده
كان أبو سلمة أول من هاجر من قريش إىل املدينة، قبل بيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال أبو نعيم

  .األنصار بالعقبة، ومعه امرأته أم سلمة
  .املدينة إمنا هاجرت بعده، وقد ذكرناه عند امسهاإن أم سلمة مل هتاجر معه إىل : وقيل

  .وولد له باحلبشة عمر بن أيب سلمة
 ١٩احلاقة " . . . " فأما من أويت كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه : " وشهد بدراً وأحداً، ونزل فيه قوله تعاىل

  .اآليات" 
من أسلم منهم، فأوثقوهم وآذوهم، واشتد البالء عدت قريش على : حدثنا يونس بن بكري حدثنا ابن إسحاق قال

عليهم وعظمت الفتنة فيهم وزلزلوا زلزاالً شديداً، عدت بنو مجح على عثمان بن مظعون، وفّر أبو سلمة بن عبد 
يا أبا طالب، منعت : فمنعه، فجاءت بنو خمزوم ليأخذوه فمنعه، فقالوا -وكان خاله  -األسد إىل أيب طالب، ليمنعع 

ومل  -فقال أبو هلب . نعم أمنع ابن أخيت مما أمنع منه ابن أخي: ن أخيك، أمتنع منا ابن أخينا؟ فقال أبو طالبمنا اب
  .صدق أبو طالب، ال يسلمة إليكم:  -يسمع منه كالم خري قط يومئذ 

  .جرةواستخلفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املدينة ملا سار إىل غزوة العسرية سنة اثنتني من اهل
أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء، أخربنا أبو علي قراءة عليه وأنا حاضر امسع، أخربنا أمحد بن عبد اهللا، أخربنا عبد 
اهللا بن جعفر اجلابري، حدثنا حممد بن أمحد بن املثىن، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا ابن أيب ذئب، عن الزهري، عن 

ضر أبا سلمة املوت حضره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما ملا ح: قبيصة بن ذؤيب، عن أم سلمة قالت
  .شخص أغمض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عينيه

فضج ناس من أهله . إن الروح إذا قبض تبعه البصر: " مث قال" : فأغمضه " ورواه أبو قالبة عن قبيصة، وزاد بعد 
اللهم اغفر أليب سلمة، وارفع درجته يف : ؤمنون مث قالال تدعوا على أنفسكم إال خبري، فإن املالئكة ي: فقال

  " .املهديني، واخلفه يف عقبه يف الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العاملني 
تويف أبو سلمة بن عبد األسد بعد أحد، سنة أربع من اهلجرة، وقيلك تويف يف مجادى اآلخرة : قال مصعب الزبريي

تويف بعد أحد، قبل تزوج رسول : وقال ابن إسحاق. سنة اثنتني بعد وقعة بدرإنه تويف : وقال أبو عمر. سنة ثالث
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوجته أم سلمة، يف شوال سنة أربع

فخلفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على " . اللهم اخلفين يف أهلي خبري : " وملا حضرت أبا سلمة الوفاة قال



عمر، وسلمة، وزينب، : ؤمنني، وصار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اباً ألوالدهزوجه أم سلمة، فصارت أماً للم
  .ودرة

  .أخرجه الثالثة
إنه مات باملدينة زمن : إن أبا سلمة شهد بدراً وأحداً وحنيناً واملشاهد، مث قال بعد هذا القول: قال ابن منده: قلت

: وقوله! رجع من بدر كيف يشهد حنيناً وكانت سنة مثان فمن مات ملا. النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا رجع من بدر
إنه تويف بعد بدر : وقال أبو عمر. إنه مات ملا رجع من بدر، فيه نظر، فإنه شهد أحداً ومات بعدها، كما ذكرناه

  .سنة اثنتني، وكانت بدر يف رمضان منها

  عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب األنصاري

 بن أيب بن مالك بن احلارث بن عبيد بن مالك بن سامل بن غنم بن عوف بن اخلزرج عبد اهللا بن عبد اهللا" ب د ع " 
  .لعظم بطنه" احلبلى : " وسامل يقال له. األنصاري اخلزرجي

هو املعروف بابن سلول، وكانت سلول امرأة من خزاعة، وهي أم " عبد اهللا بن أيب " وله شرف يف األنصار، وأبوه 
أيب هو رأس املنافقني، وكان ابنه عبد اهللا بن عبد اهللا من فضالء الصحابة وخيارهم، وكان أيب، وابنه عبد اهللا بن 

  .امسه احلباب، وبه كان أبوه يكىن أبا احلباب، فلما أسلم مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا
أن يتوجوا أباه عبد اهللا بن  وكانت اخلزرج قد أمجعت على. وشهد بدراً، وأحداً، واملشاهد كلها مع رسول اللهصل

أيب وميلكوه أمرهم قبل اإلسالم، فلما جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم رجعوا عن ذلك، فحسد النيب صلى اهللا عليه 
لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز : " وسلم، وأخذته العزة، فأضمر النفاق، وهو الذي قال يف غزوة بين املصطلق

هو واهللا الذليل وأنت العزيز يا رسول : فقال ابنه عبد اهللا للنيب صلى اهللا عليه وسلم"  ٨افقوناملن" " منها األذل 
اهللا، إن أذنت يل يف قتله قتلته، فواهللا لقد علمت اخلزرج ما كان هبا أحد أبر بوالده مين، ولكين أخشى أن تأمر به 

على األرض حياً حىت أقتله، فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل  رجالً مسلماً فيقتله، فال تدعين نفسي أنظر إىل قاتل أيب ميشي
بل حنسن صحبته ونترفق به ما صحبنا، وال يتحدث الناس أن حممداً يقتل : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. النار

  " .أصحابه ولكن بر أباك وأحسن صحبته 
أخربنا إمساعيل بن علي وغري واحد قالوا : عليهفلما مات أبوه سأل ابنه عبد اهللا النيب صلى اهللا عليه وسلم ليصلي 

حدثنا حممد بن بشار، حدثنا حيىي بن سعيد، حدثنا عبيد اهللا، أخربنا نافع، عن : بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي قال
 أعطين: جاء عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني مات أبوه، فقال: " ابن عمر قال

فلما أراد أن يصلي " . إذا فرغتم فآذنوين : " فأعطاه قميصه وقال. قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له
استغفر هلم أو ال : أا بني خريتني: أليس قد هنى اهللا عز وجل أن تصلي على املنافقني؟ فقال: عليه جذبه عمر وقال

"  ٨٤التوبة " " على أحد منهم مات أبداً وال تقم على قربه  وال تصل: " فصلى عليه فأنزل اهللا تعاىل. تستغفر هلم
  .فترك الصالة عليهم

  .أصيب أنف عبد اهللا بن عبد اهللا يوم أحد، فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب: قال ابن منده
ندرت ثنييت، فأمرين :  أنه قالروى عروة بن الزبري، عن عائشة، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب: وقال أبو نعيم

 -يعين ابن منده  -هذا هو املشهور، وقول املتأخر : وقال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اختذ ثنية من ذهب



  .وهم. أصيب أنفه:
  .وبقي عبد اهللا إىل أن قتل يوم اليمامة يف حرب مسيلمة الكذاب شهيداً، يف خالفة أيب بكر سنة اثنيت عشرة

  .لثالثةأخرجه ا

  عبد اهللا بن عبد اهللا األعشى

وقد تقدم يف اهلمزة، ويف أول العبادلة، ألن أباه عبد اهللا يعرف باألعور، . عبد اهللا بن عبد اهللا األعشى املازين" ب " 
  .روى عنه معن بن ثعلبة، وصدقة املازين، والد طيسلة بن صدقة

  .أخرجه أبو عمر

  خزوميعبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب أمية امل

  .عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب أمية املخزومي، وهو ابن أخي أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم" ب س " 
روى عنه عروة بن الزبري، وحممد . ال تصح عندي صحبته لصغره: ذكره مجاعة يف الصحابة، وفيه نظر، قال أبو عمر

  .بن عبد الرمحن بن ثوبان
حدثنا أيب، حدثنا يعقوب، حدثنا أيب، عن ابن إسحاق، : ة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحدأخربنا عبد الوهاب بن هب

رأيت رسول اهللا : حدثنا هشام بن عروة، عن ابيه، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية املخزومي قال
  .صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف ثوب واحد متوشحاً به ما عليه غريه

وروى عن النيب صلى اهللا عليه . تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن مثاين سنني: ابن شاهني وقال وذكره
  .وسلم، أنه رآه يصلي

  .أسلم عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب أمية مع أبيه، وعاش بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال الطربي
، " أمية " من " أيب " بد اهللا بن أيب عبد اهللا بن أمية، فنقل ع: أخرجه أبو عمر وأبو موسى، إال أن أبا موسى قال

  .الثاين، وليس بصحيح، والصواب ما ذكرناه أول الترمجة، وقد تقدم نسبه عند ذكر أبيه" عبد اهللا " وجعله مع 

  عبد اهللا بن عبد اهللا بن ثابت

  .عبد اهللا بن عبد اهللا بن ثابت بن قيس بن هيشة، أبو الربيع األنصاري

: وقيل" . غلبنا عليك أبا الربيع : " هو الذي عاده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال: قال الواقدي والكليب
  .كفنه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قميصه، واهللا أعلم -عبد اهللا  -وملا مات هذا : قاال. كان هذا مع أبيه

  .قاله الغساين مستدركاً على أيب عمر

  هللا بن عتبانعبد اهللا بن عبد ا

  .عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبان األنصاري" س " 
عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبان، كان : قال أهل التاريخ: روى احلافظ أبو موسى بإسناده عن أيب الشيخ احلافظ قال



  .من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو الذي كتب الصلح بني املسلمني وبني أهل جي
  .سى خمتصراًأخرجه أبو مو

  عبد اهللا بن عبد اهللا بن عثمان

. عبد اهللا بن عبد اهللا بن عثمان، وهو عبد اهللا بن أيب بكر الصديق، ويذكر نسبه عند أبيه رضي اهللا عنهما" د ع " 
  .وهو أخو أمساء بنت أيب بكر ألبويها، أمها قتيلة، من بين عامر بن لؤي

لم واباه أبا بكر بالطعام وبأخبار قريشن إذ مها يف الغار، كل ليلة، وهو الذي كان يأيت النيب صلى اهللا عليه وس
وكان عبد اهللا يبيت عندمها وهو شاب، فيخرج من عندمها السحر، . وقيل غري ذلك. فمكثا يف الغار ثالث ليال

  .فيصبح مع قريش فال يسمع أمراً يكادان به إال وعاه حىت يأتيهما خبرب ذلك إذا اختلط الظالم
بد اهللا الطائف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فرمي بسهم، رماه أبو حمجن الثقفي فجرحه، فاندمل وشهد ع

  .جرحه، مث انتقض به، فمات منه أول خالفة أبيه أيب بكر، وذلك يف شوال من سنة إحدى عشرة
  .وكان إسالمه قدمياً، ومل يسمع له مبشهد إال شهوده الفتح، وحنيناً، والطائف

ابتاع احللة اليت أرادوا أن يدفن فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبعة دنانري، فلم يكفن فيها رسول  كان قد
فلو كان فيها خري : ال تكفنوين فيها: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتركها لنفسه ليكفن فيها، فلما حضرته الوفاة قال

الظهر، وصلى عليه ابوه، ونزل يف قربه أخوه عبد الرمحن، ودفن بعد . لكفن فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وعمر، وطلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنهم

  .أخرجه ها هنا أبو نعيم، وأخرجه قبل ابن منده وأبو عمر، واستدركه ها هنا أبو موسى على ابن منده

  عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر

كان عبد اهللا : أورده ابن أيب عاصم يف اآلحاد، قال يزيد بن هارون. عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب" س " 
أن رسول اهللا : " وروى سعيد بن جبري، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر. بن عبد اهللا بن عمر أكرب ولد عبد اهللا

: " ليهم فقالصلى اهللا عليه وسلم حني دفع عشية عرفة، مسع وراءه زجراً شديداً وضرباً يف األعراب، فالتفت إ
  " .السكينة أيها الناس، فإن الرب ليس باإليضاع 

  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب مالك

  .عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب مالك" د " 
عبد اهللا بن عبد اهللا : شهد بدراً من بين عوف بن اخلزرج من األنصار: روى يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال

  .الكبن أيب م
  .أخرجه ابن منده

كذا ذكره يونس بن بكري، عن ابن إسحاق فيما مسعناه، وهو وهم منه، فإن الذي شهدها من بين عوف بن : قلت
ورواه أيضاً . كذا رواه ابن هشام عن البكائي، عن ابن إسحاق. عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب بن مالك: اخلزرج



عن ابن إسحاق، فيمن  -أعين يونس والبكائي وسلمة  -ى الثالثة وقد رو. وهو الصحيح. سلمة، عن ابن إسحاق
عبد اهللا بن : شهد بدراً، من بين عوف بن اخلزرج رجلني، أحدمها هذا، واآلخر أوس بن خويل، إال أن يونس قال

  .فخالف اجلميع، وهو سهو، واهللا أعلم. أيب مالك

  عبد اهللا بن عبد الرمحن األنصاري

  .له صحبة ورواية. بد الرمحن األنصاري األشهليعبد اهللا بن ع" ب س " 
أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء كتابة بإسناده إىل ابن أيب عاصم، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا عبد العزيز بن 

بنا يف جاءنا النيب صلى اهللا عليه وسلم فصلى : حممد، عن إمساعيل بن أيب حبيبة، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن أنه قال
  .مسجد بين عبد األشهل، فرأيته واضعاً يده يف ثوبه إذا سجد

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  عبد اهللا بن عبد الرمحن أبو روحية

  .يذكر يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل. عبد اهللا بن عبد الرمحن، أبو روحية اخلثعمي" ب " 
  .أخرجه أبو عمر

  عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر

  .قتل يوم الطائف، أخرجه هكذا خمتصراً ابن منده وحده. عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق" د " 

هذا غلط، فإن الذي قتل يوم الطائف من ولد أيب بكر رضي اهللا عنه إمنا هو عبد اهللا بن أيب بكر لصلبه، ال : قلت
  .ابن ابنه، واهللا أعلم

  عبد اهللا بن عبد املدان

 بن عبد املدان، واسم عبد املدان عمرو بن الديان، واسم الديان يزيد بن قطن بن زياد بن احلارث عبد اهللا" ب " 
وفد على النيب صلى اهللا عليه . بن مالك بن ربيعة بن كعب بن احلارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد احلارثي

أنت عبد : " فقال. عبد احلجر: ؟ قال" ك ما امس: " وسلمن قاله الطربي، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .اهللا 

قتله بسر بن أيب أرطاة ملا سّيره معاوية إىل احلجاز، واليمن ليقتل شيعة علي، وكان عبيد اهللا بن العباس أمرياً لعلي 
  .على اليمن، وهو زوج ابنه عبد اهللا، فقتله

  .أخرجه أبو عمر

  عبد اهللا بن عبد الغافر



وكان موىل  -روى محاد بن سلمة، عن ثابت البناين، عن عبد اهللا بن عبد الغافر . بد الغافرعبد اهللا بن ع" س " 
إذا ذكر أصحايب فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:  -للنيب صلى اهللا عليه وسلم 

  " .غري هذا فهو كافر  كالم اهللا عز وجل غري خملوق، ومن قال: فأمسكوا، وإذا ذكر القرآن فقولوا
  .أخرجه أبو موسى

  ؟

  عبد اهللا بن عبد امللك

عبد اهللا بن عبد بن مالك بن عبد اهللا : وقيل. عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك: وقيل. عبد اهللا بن عبد امللك" ب س " 
يأكل ما ذبح على النصب لنه كان ال " آيب اللحم : " وإمنا قيل له. بن ثعلبة بن غفار بن مليل، املعروف بآيب اللحم

  .وقد ذكرناه، وقتل يوم حنني. امسه احلويرث: وقيل. كان ال يأكل اللحم ويأباه: يف اجلاهلية، وقيل
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  .عبد اهللا بن عبد مناف

عبد اهللا بن عبد مناف بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة، من بين " ب د ع " 
  .جشم بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي السلمي، أبو حيىي

  .شهد بدراً، قاله عروة، وابن شهاب، وابن إسحاق، وشهد أحداً
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن عبد بن هالل

  .أنصاري، يعد يف أهل قباء. عبد اهللا بن عبد بن هالل" ب د ع " 
ما أنسى حني ذهب يب أيب إىل النيب : عبد بن هالل قال روى بشر بن عمران من أهل قباء حدثين مويل عبد اهللا بن

فما أنسى برد يد رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال. يا رسول اهللا، ادع اهللا له وبارك عليه: صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .وسلم على يافوخي

  .ق شعره من كثرتهومات وهو أبيض الرأس واللحية، وكان ال يكاد يفر. وكان يقوم الليل ويصوم النهار: قال
. عبد اهللا بن عبد بن هالل: وقال أبو نعيم. أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وعبد الثاين غري مضاف إىل اسم اهللا تعاىل

أو . بن هالل" اهللا " عبد اهللا بن عبد : وأخرجه أبو عمر أيضاً وقال. عبد اهللا بن عبد اهللا بن هالل، واهللا أعلم: وقيل
  .عبد هالل: عبيد بن هالل، وقيل

  عبد اهللا بن عبد

يعد يف الشاميني، . عبد بن عبد الثمايل أبو احلجاج، ومثالة بطن من األزد: ويقال. عبد اهللا بن عبد" ب د ع " 
  .سكن محص

قال : روى بقية، عن صفوان بن عمرو، وعن عبد الرمحن بن أيب عوف اجلرشي عن عبد اهللا بن عبد الثمايل أنه قال



: لو أقسمت لربرت، ال يدخل اجلنة قبل سابق اميت إال بضعة عشر رجالً، منهم: "  عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا
  " .إبراهيم، وإمساعيل، وإسحاق، ويعقوب، واألسباط، وموسى، وعيسى ابن مرمي، صلوات اهللا عليهم وسلم 

  .عبد اهللا بن عبد الثمايلعن عبد الرمحن بن عائذ، عن : وله حديث آخر، رواه إمساعيل بن عياش، عن صفوان وقال
عبد اهللا : وأخرجه ابن منده فقال. عبد اهللا أبو احلجاج الثمايل: أخرجه الثالثة، وقد أخرجه الثالثة أيضاً فقالوا

  .وذكر له أنه روى عنه عبد الرمحن بن أيب عوف، وقد تقدم اجلميع. الثمايل

  عبد اهللا بن عبس األنصاري

وهو أنصاري من بين عدي بن كعب بن اخلزرج بن . َعبْيس: ُعبيس، واألكثر: لوقي. عبد اهللا بن عبس" ب د ع " 
  .احلارث بن اخلزرج

شهد بدراً من األنصار من بين : شهد بدراً وما بعدها من املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال الزهري
  .ومل يترك ولداً. عبد اهللا بن عبس: احلارث بن اخلزرج
 بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من اخلزرج، أخربنا عبيد اهللا

  .وهذا ثعلبة هو ابن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج" . عبد اهللا بن عبس : " من بين زيد بن مالك بن ثعلبة

  .ي، وابو عبس أوسي، ومها من األنصارليس هذا من أيب عبس بنسب، هذا خزرج: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  عبد اهللا بن عبس

هو من حلفاء بين احلارث بن : شهد بدراً، ومل ينسبوه، وقالوا: أخرجه أبو عمر قال. عبد اهللا بن عبس" ب " 
  .اخلزرج
يف وهذا هو األول الذي قبله فيما أظن، وإمنا اشتبه على أيب عمر، حيث رأى يف هذا أنه حليف، ومل يذكر : قلت

والعلماء قد اختلفوا يف كثري، منهم من جيعل الرجل حليفاً، ومنهم من جيعله من القبيلة أنفسها، . األول أنه حليف
  .واهللا أعلم

" أورده العسكري يف األفراد، ذكره أبو بكر بن . عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عتيق" س " بد اهللا بن عبيد اهللا  -ع ٢
سعيد العطاردي، عن يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن إبراهيم  علي، بإسناده عن علي بن" أيب 

مسعت رسول اله صلى اهللا عليه وسلم : بن احلارث التيمي، عن حممد بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عتيق، عن أبيه قال
يه وسلم أصابعه الثالثة مث ضم رسول اهللا صلى اهللا عل -من خرج من بيته مهاجراً يف سبيل اهللا عز وجل : " يقول

فخر عن دايته فمات، وقع أجره على اهللا، أو لدغته دابة فمات، وفع أجره على اهللا، عز وجل، أو مات كيف  -
  " .مات وقع أجره على اهللا، عز وجل، أو من قتل قعصاً، فقد استوجب املآب 

  " .عبد اهللا بن عتيك : " أخرجه أبو موسى، ويرد الكالم عليه يف

   بن عتبانعبد اهللا



  .مساه عبد الباقي بن قانع. عبد اهللا بن عتبان األنصاري" س " 
روى عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه، عن أيب أمحد الزبريي، عن كثري بن زيد، عن املطلب بن عبد اهللا، عن ابن 

رسول اهللا صلى اهللا فقال . يا رسول اهللا، إين كنت مع أهلي، فلما مسع صوتك عجلت فاغتسلت: عتبان قال قلت
  " .املاء من املاء : " عليه وسلم

عتبان، وليس لعبد اهللا بن عتبار : قد مّر يف ذكر صاحل أنه كان صاحب هذه احلادثة، وقيل: أخرجه أبو موسى، وقال
 وقد ذكر أبو جعفر الطربي أن سعد بن أيب وقاص سري عبد! ذكر يف هذا احلديث، فال أدري من أين مساه عبد اهللا؟

  .اهللا بن عتبان من العراق إىل اجلزيرة، فسار على املوصل إىل نصيبني، فصاحله أهلها، فال أدري هو هذا أم غريه؟

  عبد اهللا بن عتبة أبو قيس الذكواين

  .مدين، روى عنه سامل بن عبد اهللا بن عمر. عبد اهللا بن عتبة، أبو قيس الذكواين" ب س " 
أورده ابن شاهني يف الصحابة، وفرق بينه وبني ابن عتبة بن : موسى وقالأخرجه أبو عمر خمتصراً وأخرجه أبو 

خرجنا مع عبد اهللا بن عتبة إىل أرض برمي، ورمي من : مسعود، وروى عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا بن عمر قال
  .املدينة على قريب من ثالثني ميالً نقصر الصالة

  عبد اهللا بن عتبة بن مسعود

  " .عبد اهللا بن مسعود : " وهو حجازي، ويرد نسبه عند ذكر عمه.  بن عتبة بن مسعود اهلذيلعبد اهللا" ب د ع " 
: أي شيء تذكر من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: سألت أيب عبد اهللا بن عتبة: روى عنه ابنه محزة أنه قال

بيده، ودعا يل ولذرييت من بعد أذكر أنه أخذين وأنا مخاسي أو سداسي، فأجلسين ي حجره، ومسح على رأسي 
  .بالربكة

ذكره العقيلي يف الصحابة، وغلط، إمنا هو تابعي من كبار التابعني بالكوفة، وهو والد عبيد اهللا بن : قال أبو عمر
روى " . عبد اهللا بن عتبة بن مسعود " واستعمل عمر بن اخلطار . عتبة بن مسعود الفقيه املدين، شيخ ابن شهاب

وذكره البخاري يف التابعني، . يد اهللا، ومحيد بن عبد الرمحن، وحممد بن سريين، وعبد اهللا بن معبد الزماينعنه ابنه عب
بعثنا رسول اهللا : " وإمنا ذكره العقيلي يف الصحابة حلديث أيب إسحاق السبيعي، عن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود قال

أنا خطيبكم : فقال جعفر. ابن مسعود، وجعفر: الً، منهمصلى اهللا عليه وسلم إىل النجاشي حنواً من مثانني رج
والصحيح أن أبا إسحاق رواه عن عبد اهللا بن " . لو صح هذا احلديث لثبتت هجرته إىل احلبشة : " قال. اليوم؟

  .بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل النجاشي: عتبة، عن ابن مسعود قال
  .أخرجه الثالثة

، يدل على انه له صحبة، ألن عمر مات بعد رسول " إن عمر بن اخلطاب استعمل عبد اهللا " : قول أيب عمر: قلت
اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنحو ثالث عشرة سنة، فلو مل يكن له صحبة وكان كبرياً يف حياة رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم مل يستعمله عمر، واهللا أعلم

  عبد اهللا بن عتيك األنصاري



وهو أحد قتلة أيب . عبد اهللا بن عتيك األنصاري، أخو جابر بن عتيك األوسي، من بين مالك بن معاوية "ب د ع " 
  .رافع بن أيب احلقيق اليهودي

  .كذا نسبه ابن منده وأبو نعيم، وهذا فيه نظر نذكره آخر الترمجة، ونذكر نسبه الصحيح إن شاء اهللا تعاىل
قتل . حديثه عند ابنه، وكعب بن مالك، وعبد الرمحن بن كعب. ين عتيكهو أبو جابر وجرب اب: وقال بن أيب داود

  .باليمامة شهيداً سنة اثنيت عشرة
أخربنا أبو جعفر بن السمني البغدادي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، عن حممد بن إبراهيم بن احلارث 

من خرج : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رس: التيمي، عن حممد بن عبد اهللا بن عتيك، عن أبيه قال
وأين : " اإلهبام والسبابة والوسطى، وقال" :مث ضم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصابعه  -جماهداً يف سبيل اهللا 

فخّر عن دابته فمات، فقد وقع أجره على اهللا، أو لدغته دابة فمات، فقد وقع أجره على  -اجملاهدون يف سبيل اهللا؟ 
فقد وقع أجره  -فما مسعتها من أحد قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -هللا، عز وجل، أو مات حتف أنفه ا

  " .على اهللا، عز وجل، ومن قتل قعصاً فقد استوجب املآب 
وكان يف بصره ضعف، فنزل ملا قتله من الدرجة فسقط، فوثئت . وهو الذي ويل قتل أيب رافع بن أيب احلقيق بيده

. فكأين مل أشتكها قط: قال. فلما وصل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسح رجله. واحتمله أصحابهرجله، 
  " .أفلحت الوجوه : " وملا أقبلوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان خيطب، فقال هلم

  .وأظنه وأخاه شهدا بدراً، ومل خيتلفوا أن عبد اهللا بن عتيك شهد أحداً: قال أبو عمر
إن عبد اهللا شهد صفني مع علي بن أيب طالب، فإن كان هذا : وقال هشام بن الكليب، وأبوه حممد بن السائب: قال

  .صحيحاً فلم يقتل يوم اليمامة
إنه ليس بأخ جلابر بن عتيك، وإن أخا جابر هو احلارث، واألول أكثر، ألن الرهط الذين قتلوا ابن : وقد قيل: قال

لذين قتلوا كعب بن األشرف من األوس، كذلك ذكره ابن إسحاق وغريه، مل خيتلفوا يف أيب احلقيق خزرجيون وا
إن عبد اهللا بن عتيك ليس من األوس، وليس بأخ جلابر بن عتيك، وقد نسبه : ذلك، وهو يصحح قول من قال

  .اخلزرج عبد اهللا بن عتيك بن قيس بن األسود بن مري بن كعب بن غنم بن سلمة من: خليفة بن خّياط، فقال
وقد نسبه ابن الكليب وابن حبيب وغريمها مثل خليفة بن خياط سواء، وأما جابر بن عتيك فهو عتيك بن : قلت

وكذلك . قبس بن هيشة بن احلارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بطن من األوس
ومما يقول أنه ليس بأخ له أن األوس قتلوا كعب . نسبه ابن إسحاق وغريه إىل األوس، فال يكون عبد اهللا أخا جابر

  .بن األشرف، واخلزرج قتلوا أبا رافع، ال خيتلف أهل السري يف ذلك
وقد أخرج أبو موسى قبل هذه الترمجة عبد اهللا بن عبيد بن عتيق، وأورد له هذا احلديث الذي رواه ابن بكري عن 

فجعله أبو موسى يف عبد اهللا بن عبيد  -ث يف هذه الترمجة احلدي -ابن إسحاق بإسناده، يف أجر من خرج جماهداً 
وهذا هو . ، وجعلوا الكاف داالً" عبيد " ب " عتيك " وال شك أن بعض النساخ أو الرواة قد صفحوا . بن عتيق

الصحيح، والترمجة األوىل ليست بشيء، ومما يقوي أن الذي قلناه هو الصحيح أن يونس بن بكري روى عن ابن 
  .حلديث الذي ذكرناه يف أول هذه الترمجة يف فضل اجلهاد ، فظهر هبذا أن األول تصحيف، واهللا أعلمإسحاق ا

فهو وهم منه، فإن كان من األوس فهو أخومها ال أبومها، " هو أبو جابر وجرب ابين عتيك : " وأما قول ابن أيب داود
جرب ايضاً، وليسا أخوين، وإن كان عبد اهللا من : لن اجلميع أوالد عتيك، واألكثر على أن جابر بن عتيك قيل فيه

  .اخلزرج، وهو األظهر، فال كالم أنه ليس بأخ هلما إال أهنما من األنصار، واهللا أعلم



  عبد اهللا بن عثمان األسدي

  .قتل يوم اليمامة شهيداً. عبد اهللا بن عثمان األسدي، من أسد بن خزمية، حليف لبين عوف بن اخلزرج" ب " 
  .عمر خمتصراً أخرجه أبو

  عبد اهللا بن عثمان التيمي

  .عبد الرمحن: وقيل. عبد اهللا بن عثمان التيمي" س " 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن لقطة : روى حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب، عن عبد اهللا بن عثمان التيمي

  .احلاج
  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن عثمان الثقفي

روى مهام، عن قتادة، عن احلسن، عن عبد اهللا بن عثمان الثقفي، عن رجل أعور . عثمان الثقفيعبد اهللا بن " س " 
أن النيب  -معروف، إن مل يكن امسه عبد اهللا بن عثمان فال أدري ما امسه؟ : وكان يقال له: قال قتادة -من ثقيف 

امسه زهري بن : وقيل" . ث رياء ومسعة الوليمة أول يوم حق، والثاين معروف، والثال: " صلى اهللا عليه وسلم قال
  .عثمان، وقد تقدم ذكره

  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن عثمان أبو بكر الصديق

عبد اهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي " ب د ع " 
ان، وأمه أم اخلري سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب عثم: التيمي، أبو بكر الصديق بن أيب قحافة، واسم أيب قحافة
قاله حممد بن سعد، وقال . ليلى بنت صخر بن عامر: امسها: بن سعد بن تيم بن مرة، وهي ابنة عم أيب قحافة، وقيل

وهذا ليس بشيء، فإهنا تكون ابنة . امسها سلمى بنت صخر بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم: غريه
  .واألول أصح. العرب تنكح بنات اإلخوة أخيه، ومل تكن

  .وهو صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الغار ويف اهلجرة، واخلليفة بعده
عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الرمحن بن عوف، وابن مسعود، : وروى عنه. روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وابن عمر، وابن عباس، وحذيفة، وزيد بن ثابت، وغريهم
إن أهله مسوه : وقيل. كان عبد الكعبة فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا: وقد اختلف يف امسه، فقيل

" عتيق : " قيل له: واختلفوا يف السبب الذي قيل له ألجله عتيق، فقال بعضهم. عتيق ايضاً: ويقال له. عبد اهللا
ألنه مل " عتيق : " إمنا قيل له: قال الزبري بن بكار ومجاعة معهو. حلسن وجهه ومجاله، قاله الليث بن سعد ومجاعة معه

" أنت عتيق : " ألن رسول اله صلى اهللا عليه وسلم قال له" عتيقاً " إمنا مسي : وقيل. يكن يف نسبه شيء يعاب به
  " .من النار " اهللا 



حدثنا إسحاق بن : يسى الترمذي، قالبإسنادهم إىل أيب ع: أخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران الفقيه وغريه، قالوا
أن أبا : موسى األنصاري، حدثنا معن، حدثنا أسحاق بن حيىي بن طلحة، عن عمه إسحاق بن طلحة، عن عائشة

فيومئذ مسي عتيقاً وقد روي " . أنت عتيق من النار : " بكر دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمن فقال له
  .بن طلحة، عن عائشة موسى: هذا احلديث عن معن وقال

أنبأنا أبو : أنبأنا أيب قال: أيضاً، ملا أخربنا أبو حممد بن أيب القاسم الدمشقي إذناً، أنبأنا أيب قال" الصديق : " وقيل له
أخربنا أبو نعيم، حدثنا أبو حممد بن حيان، حدثنا حممد بن العباس، حدثنا املفضل : سعد املطرز وأبو علي احلداد قاال

ملا أسري بالنيب صلى اهللا : " حدثنا حممد بن كثري، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت بن غسان،
عليه وسلم إىل املسجد األقصى، أصبح حيدث بذلك الناس، فارتد ناس ممن كان آمن وصدق به وفتنوا، فقال أبو 

  .، فلذلك مسي أبو بكر الصديق"  إين ألصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه خبرب السماء غدوة أو روحة: بكر
  "الطويل : " وقال أبو حمجن الثقفي

  سواك يسمى بامسه غري منكر... ومسيت صديقاً وكل مهاجر 
  وكنت جليساً يف العريش املشهر... سبقت إىل اإلسالم واهللا شاهد 

  ؟

  إسالمه

هلم، وكان إليه األشناق يف اجلاهلية،  كان أبو بكر رضي اهللا عنه من رؤساء قريش يف اجلاهلية، حمبباً فيهم، مألفاً
كان إذا محل شيئاً صدقته قريش وأمضوا محالته ومحالة من قام معه، وإن احتملها غريه خذلوه . الديات: واألشناق

  .ومل يصدقوه
فلما جاء اإلسالم سبق إليه، واسلم على يده مجاعة حملبتهم له، وميلهم غليه، حىت إنه أسلم على يده مخسة من 

وقد ذهب مجاعة من العلماء إىل أنه أول من أسلم، منهم ابن عباس، من رواية . عشرة، وقد ذكرناه عند أمسائهمال
  .وقاله حسان بن ثابت يف شعره، وعمرو بن عبسة، وإبراهيم النخعي، وغريهم. الشعيب، عنه

حممد بن عبد الرمحن بن عبد  حدثين: أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال
ما دعوت أحداً إىل اإلسالم إال كانت له عنه : " قال: اهللا بن احلصني التميمي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .كبوة وتردٌد ونظر، إال أبا بكر ما عتم حني ذكرته له ما تردد فيه 

أبنأنا أبو القاسم علي بن أمحد بن حممد بن بيان : قال حدثنا أيب،: أخربنا احلافظ القاسم بن علي بن احلسن كتابة قال
قاال أخربنا أبو القسام بن بشران،  -أخربنا أبو الفضل بن خريون : مث أخربنا أبو الربكات األمناطي قال: قال علي -

بن أخربنا أبو علي الصواف، حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة، حدثنا املنجاب بن احلارث، أخربنا إبراهيم 
يوسف، حدثنا خلف العرفطي أبو أمية، من ولد خالد بن عرفطة، عن ابن داب يعين عيسى بن يزيد قال قال أبو 

: كنت جالساً بفناء الكعبة، وكان زيد بن عمرو بن نفيل قاعداً، فمر به أمية بن أيب الصلت فقال: " بكر الصديق
  "اخلفيف : " فقال. ال، ومل آل من طلب: هل وجدت؟ قال: قال. خبري: كيف اصبحت يا باغي اخلري؟ قال

  ما قضى اهللا واحلنيفة، بور... كل دين يوم القيامة إال 
  .أما إن هذا النيب الذي ينتظر منا أو منكم، أو من أهل فلسطني



فخرجت أريد ورقة بن نوفل وكان كثري النظر يف السماء، : قال. ومل أكن مسعت قبل ذلك بنبئ ينتظر أو يبعث: قال
نعم يا ابن أخي، أىب أهل الكتاب والعلماء إال : فاستوقفته مث اقتصصت عليه احلديث، فقال: مههمة الصدر قال كثري

يا : قلت: قال. أن هذا النيب الذي ينتظر من أوسط العرب نسباً، ويل علم بالنسب، وقومك أوسط العرب نسباً
فلما ُبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم آمنت . ال تظاملما قيل له إال أنه ال ظلم و. يقول: عم، وما يقول النيب؟ قال

  " .وصدقت 
أخربنا أبو الفتح نصر اهللا بن حممد حدثنا، نصر بن إبراهيم، أخربنا علي بن : وأخربنا أبو القاسم، عن أبيه، قال

محد بن احلسن بن عمر القرشي، حدثنا أبو بكر حممد بن علي بن عمر الغازي النيسابوري، حدثنا أبو العباس أ
احلسن الرازي مبكة، حدثنا أبو حممد إمساعيل بن حممد، حدثنا أبو يعقوب القزويين الصويف، حدثنا أبو القاسم عبد 

اهللا بن حممد بن إدريس الراسيب، حدثنا أبو القاسم حيىي بن محيد التككي، حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن اجلراح، حدثنا 
حدثنا أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن  -من ولد عتاب بن أسيد  -أبو خالد، عن عبد العزيز بن معاوية 

إنه خرج إىل اليمن قبل أن : قال أبو بكر الصديق: منصور، عن زيد، عن خالد اجلهين، عن عبد اهللا بن مسعود قال
رياً، فلما يبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم، فنزلت على شيخ من األزد عامل قد قرأ الكتب، وعلم من علم الناس كث

نعم، أنا : وأحسبك قرشياً؟ قال قلت: قال. نعم، أنا من أهل احلرم: أحسبك حرميا؟ قال أبو بكر قلت: رآين قال
نعم، أنا من تيم بن مرة، أنا عبد اهللا بن عثمان، من ولد كعب بن سعد : وأحسبك تيمياً قال قلت: قال. من قريش

ال افل أو ختربين مل ذاك؟ : قلت. تكشف عن بطنك: ما هي؟ قال :قلت. بقيت يل فيك واحد: قال. بن تيم بن مرة
أجد يف العلم الصحيح الصادق أن نبياً يبعث يف احلرم، يعاون على أمره فىت وكهل، فأما الفىت خلواض : قال

غمرات ودفاع معضالت، وأما الكهل فأبيض حنيف، على بطنه شامة، وعلى فخذه اليسرى عالمة، وما عليك أن 
فكشفت له عن بطين، فرأى شامة : قال أبو بكر. ا سألتك، فقد تكاملت يل فيك الصفة إال ما خفي عليتريين م

وما هو؟ : قال أبو بكر قلت. أنت هو ورب الكعبة، وإين متقدم إليك يف أمر فاحذره: فقال. سوداء فوق سريت
  .ا خولك وأعطاكإياك وامليل عن اهلدى، ومتسك بالطريقة املثلى الوسطى، وخف اهللا فيم: قال

أحامل عين أبياتاً من الشعر قلتها يف ذلك النيب؟ : فقضيت باليمن أريب، مث أتيت الشيخ ألودعه، فقال: قال أبو بكر
  .نعم، فذكر أبياتاً: قلت

فقدمت مكة، وقد بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم، فجاءين عقبة بن أيب معيط، وشيبة، وربيعة، وأبو : " قال أبو بكر
يا أبا بكر، أعظم : هل نابتكم نائبة، أو ظهر فيكم أمٌر؟ قالوا: وأبو البختري، وصناديد قريش، فقلت هلمجهل، 
: قال أبو بكر. يتيم أيب طالب يزعم أنه نيب، ولوال أنت ما انتظرنا به، فإذا قد جئت فأنت الغاية والكفاية: اخلطب

فقرعت عليه الباب، . يف منزل خدجية: لم، فقيلفصرفتهم على أحسن مّس وسألت عن النيب صلى اهللا عليه وس
يا أبا بكر، إين رسول : قال. يا حممد، فقدت من منازل أهلك، وتركت دين آبائك وأجدادك؟: فخرج إيل، فقلت

وكم : قلت. الشيخ الذي لقيت باليمن: ما دليلك على ذلك؟ قال: فقلت. اهللا إليك وإىل الناس كلهم، فآمن باهللا
امللك املعظم الذي : ومن خربك هبذا يا حبييب؟ قال: قلت. الشيخ الذي أفادك األبيات: يمن؟ قالمن شيخ لقيت بال
  .، فأنا اشهد أن ال إله إال اهللا، وأنك رسول اهللا:مد يد: قلت. يأيت األنبياء قبلي

  .فانصرفت وما بني البتيها أشد سروراً من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإسالمي: قال أبو بكر
أخربنا أبو حممد اجلوهري، أخربنا عبيد اهللا بن عبد الرمحن : أخربنا أبو غالب بن البناء: أخربنا غري واحد إجازة قالوا

بن حممد، حدثنا حممد بن هارون بن محيد بن اجملدر، حدثنا حممد بن محيد، حدثنا عبد الرمحن بن مغراء، عن جمالد، 



  "البسيط : " أبو بكر، أما مسعت قول حسان: أسلم؟ قال سالت ابن عباسك من أول من: عن الشعيب قال
  فاذكر أخاك أبا بكر مبا فعال... إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة 

  بعد النيب وأوفاها مبا محال... خري الربية أتقاها وأعدهلا 
  وأول الناس منهم صدق الرسال... الثاين التايل احملمود مشهده 

حدثين حممد بن مصفى، حدثنا : ازة بإسناده إىل أيب بكر بن الضحاك بن خملد، قالأخربنا حيىي بن حممود بن سعد إج
القي : أنه مسع عمرو بن عبسة السلمي يقول: الوليد بن مسلم، حدثنا عبد اهللا بن العالء، حدثين أبو سالم احلبشي

. رجل يقول كما تقول يا عمرو، مبكة: يف روعي أن عبادة األوثان باطل، فسمعين رجل وأنا أتكلم بذلك، فقال
فأقبلت إىل مكة أسأل عنه، فأخربت أنه خمتف ال أقدر عليه إال بالليل يطوف بالبيت، فقمت بني الكعبة : قال

ومب ارسلك؟ : رسول اهللا، فقلت: ما أنت؟ قال: وأستارها، فما علمت إال بصوته يهلل اهللا، فخرجت إليه فقلت
حر : ومن معك على هذا؟ قال: قال قلت. ن الدماء، وتوصل األرحامأن يعبد اهللا وال يشرك به شيٌء وحتق: قال
  .فبسط يده فبايعته، فلقد رأيتين وإين لرابع اإلسالم. ابسط يدك أبايعك: فقلت. وعبد

حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا عقبة بن . وأخربنا إمساعيل بن علي وغري واحد بإسنادهم إىل حممد بن عيسى السلمي
ألست أحق الناس هبا؟ يعين : قال، أبو بكر" : قال " عن اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد  خالد، حدثنا شعبة

أول من أسلم : ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ ألست صاحب كذا؟ وقال إبراهيم النخعي -اخلالفة 
  .أبو بكر رضي اهللا عنه

  هجرته مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رضي اهللا عنه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وصحبه يف الغار ملا سارا مهاجرين، هاجر أبو بكر الصديق 
إن مجيع الصحابة ما عدا أبا بكر ليست هلم صحبة مل : لو قال قائل: قال بعض العلماء. وآنسه فيه، ووقاه بنفسه

القرىن العزيز قد نطق أنه  إن أبا بكر مل يكن صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كفر، فإن: يكفر، ولو قال
  .صاحبعه

واقام رسول اهللا صلى : أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناد إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال
اهللا عليه وسلم مبكة ينتظر أمر اهللا، عز وجل، فجاء جربيل عليه السالم وأمره أن خيرج من مكة بغذن اهللا عز وجل 

إىل املدينة، فاجتمعت قريش فمكرت بالنيب صلى اهللا عليه وسلمن فأتاه جربيل وأمره أن ال يبيت له يف اهلجرة 
مكانه، ففعل، وخرج على القوم وهم على بابه، ومعه حفنة من تراب، فجعل ينثرها على رؤوسهم، وأخذ اهللا 

  .أبصارهم
بويع أوسط أيام التشريق، وخرج هلالل ربيع وكان خمرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد العقبة بشهرين، وايام 

  .قاله ابن إسحاق. األول

ال تعجل، لعل اهللا جيعل لك صاحباً : " وقد كان أبو بكر يستأذنه يف اخلروج فيقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
له رسول اهللا صلى فلما كانت اهلجرة جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أيب بكر وهو نائم فأيقظه، فقال " . 

فلقد رأيت أبا بكر يبكي من الفرح، مث خرجا حىت دخال : قالت عائشة" . قد أذن يل يف اخلروج : " اهللا عليه وسلم
  .الغار، فأقاما فيه ثالثاً



أن : حدثين أيب، حدثنا عفان، حدثنا مهام، أخربنا ثابت، عن أنس: أخربنا أبو ياسر بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد قال
لو أن أحدهم :  -وحنن يف الغار : وقال مرة -أبا بكر حدثه قال، قلت للنيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف الغار 

  " .يا أبا بكر، ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما : " قال فقال! نظر إىل حتت قدميه ألبصرنا
خربنا الشريف أبو طالب علي بن أخربنا أبو القاسم احلسني به هبة اهللا بن حمفوظ بن صصرى التغليب الدمشقي، أ

أخربنا الفقيه أبو القاسم : حيدرة بن جعفر العلوي احلسيين، وأبو القاسم احلسني بن احلسن بن حممد األسدي قاال
علي بن حممد بن علي بن أيب العالء املصيصي، أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن القاسم بن أيب نصر، أخربنا 

بن سلمان بن حيدرة، حدثنا عبد اهللا بن أمحد الدورقي، حدثنا عبيد اهللا بن حممد القرشي، حدثنا أبو احلسن خيثمة 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا خرج مهاجراً إىل املدينة، كان أبو بكر معه، : محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس

يا أبا بكر، من هذا معك؟ : كر، فيقولوكان أبو بكر أعرف بذلك الطريق، وكان الرجل ال يزال قد عرف أبا ب
  .فيقول هذا يهديين السبيل

أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر، أخربنا أبو بكر أمحد بن علي بن بدران احللواين، أخربنا أبو حممد 
يب، حدثنا عمرو بن احلسن بن علي بن حممد الفارسي، أخربنا أبو بكر القطيعي، حدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أ

اشترى أبو بكر من عازب سرجاً بثالثة : حممد أبو سعيد، حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن الرباء بن عازب قال
ال، حىت حتّدثنا كيف صنعت حيث : فقال. ُمر الرباء فليحمه إىل منزيل: فقال أبو بكر لعازب: قال. عشر درمهاً

خرجنا فأدجلنا فأحيينا يومنا وليلتنا، حىت : فقال أبو بكر: قال. أنت معهخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، و
هل أرى ظالً نأوي إليه؟ فإذا أنا بصخرة، فأهويت إليها فإذا بقية : أظهرنا وقام قائم الظهرية، فضربت ببصري

" فاضطجع "  اضطجع يا رسول اهللا: قلت" و " ظلها، فسويته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفرشت له فروة، 
. لرجل من قريش: فقال. ملن أنت: أنا براعي غنم، فقلت" أنظر؟ هل أرى أحداً من الطلب؟ فإذا " ، مث خرجت 

فأمرته فاعتقل شاة . نعم: هل أنت حالٌب يل؟ قال: قلت. نعم: هل يف غنمك من لنب؟ قال: فسماه فعرفته، فقلت
من الغبار، ومعي إداوة على فمها خرقة، فحلب يل كثبة من منها، مث أمرته فنفض ضرعها، مث أمرته فنفض كفيه 

: " اللنب، فصببت على القدح، حىت برد أسفله، مث أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ، فقلت
فارحتلنا، والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا : هل آن الرحيل؟ قال: فشرب حىت رضيت، مث قلت. اشرب يا رسول اهللا

ال حتزن : " يا رسول اهللا، هذا الطلب قد حلقنا؟ قال: أحد منهم إال سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت
يا رسول : قال قلت -رحمني أو ثالثة : أو قال -حىت إذ دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رحمني " إن اهللا معنا 

: قال. واهللا، ما على نفسي أبكي، ولكين أبكي عليك: قال قلتمل تبكي؟ : قال. اهللا، هذا الطلب قد حلقنا وبكيت
فساخت فرسه على بطنها يف أرض صلد، ووثب " . اللهم اكفناه مبا ئشت : " فدعى عليه رسول اهللا صلن فقال

يا حممد، قد علمت أن هذا عملك، فادع اهللا أن ينجيين مما أنا فيه، فواهللا ألعمني على من ورائي من : عنها وقال
. لطلب، وهذه كنانيت فخذ منها سهماً، فإنك ستمر على إبلي وغنمي يف موضع كذا وكذا، فخذ منها حاجتكا

فأطلق . ودعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال" . ال حاجة يل فيها : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
" عه، حىت قدمنا املدينة، فتلقاه الناس يف الطريق ورجع إىل أصحابه، ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا م

فقال رسول اهللا صلى : وتنازع القوم أيهم ينزل عليه؟ قال: اهللا أكرب، جاء رسول اهللا، جاء حممد، قال" : يقولون 
ن أول م: وقال الرباء: قال" . أنزل الليلة على بين النجار، أخوال عبد املطلب، أكرمهم بذلك : " اهللا عليه وسلم

قدم علينا من املهاجرين مث مصعب بن عمري، أخو بين عبد الدار، مث قدم علينا ابن أم مكتوم األعمى، أخو بين فهر، 



. هو على أثري: ما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: مث قدم علينا عمر بن اخلطاب يف عشرين راكباً، فقلنا
ومل يقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت : قال الربا. كر معهمث قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو ب

  .وكان الرباء من األنصار من بين حارثة: قال إسرائيل -قرأت سوراً من املفصل 
حدثنا يوسف بن أيب موسى القطان البغدادي، : أخربنا إبراهيم بن حممد الفقيه بإسناده إىل أيب عيسى الترمذي قال

حدثين كثري أبو إمساعيل، عن مجيع بن عمري، عن ابن : عيل، عن منصور بن أيب األسود قالحدثنا مالك بن إمسا
  " .أنت أخي، وصاحيب يف الغار : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أليب بكر: عمر

  ؟شهوده بدراً وغريها

ريف أبو الب علي بن حيدرة بن أخربنا أبو القاسم احلسني بن هبة اهللا بن حمفوظ بن صصرى التغليب، أخربنا الش
أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي بن : جعفر احلسيين، وأبو القاسم احلسني بن احلسن بن حممد األسدي قاال

أيب العالء املصيصي، أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن القاسم بن أيب نصر، أخربنا أبو احلسن خيثمة بن 
أمحد بن حممد األبلي العطار بالبصرة، أخربنا املقدمي، حدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي،  سليمان بن حيدر، حدثنا

قال يل رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا مسعر بن كدام، عن أيب عون، عن أيب صاحل احلنفي، عن علي بن أيب طالب قال
ئيل وإسرافيل، ملك عظيم، يشهد مع أحدكما جربيل، ومع اآلخر ميكا: " عليه وسلم وأليب بكر الصديق يوم بدر

  " .القتال ويكون يف الصف 
: حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم: أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال

بين لك يا رسول اهللا، أال ن:  -ملا التقى الناس يوم بدر  -أن سعد بن معاذ قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عريشاً، فتكون يف وننيخ إليك ركائبك، ونلقى عدونا، فإن أظفرنا اهللا وأعزنا فذاك أحب إلينا، وإن تكن األخرى 

فُبين لرسول اهللا . جتلس على ركائبك، فتلحق مبن وراءنا؟ فأثىن عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرياً، ودعا له
  .بكر، ما معهما غريمهاصلى اهللا عليه وسلم عريش، فكان فيه أبو 

اللهم إن هتلك هذه : " فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يناشد ربه وعده ونصره، ويقول: قال ابن إسحاق
  .بعض مناشدتك ربك، فإن اهللا موفيك ما وعدك من نصره: وأبو بكر يقول" . العصابة ال تعبد 

، واخلندق، واحلديبية واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى وشهد أبو بكر بدراً، وأحداً: قالوا: " وقال حممد بن سعد
اهللا عليه وسلم، ودفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رايته العظمى يوم تبوك إىل أيب بكر، وكانت سوداء، وأطعمه 

حد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب مائة وسق، وكان فيمن ثبت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أ
  " .ويوم حنني حني وىل الناس 

ومل خيتلف أهل السري يف أن أبا بكر الصديق، رضي اهللا عنه، مل يتخلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 
  .مشهد من مشاهده كلها

  فضائله رضي اهللا عنه

شاهني، حدثنا عثمان بن أخربنا عبد اهللا بن أمحد اخلطيب، أخربنا جعفر بن أمحد السراج، أخربنا احلسن بن أمحد بن 
أمحد الدقاق، حدثنا حامد بن سهل، حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد اهللا بن عمرو، عن زيد بن أيب 

أنه مسع رسول اهللا :  -هو ابن عبد اهللا  -حدثنا جندب : أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اهللا بن احلارث قال



قد كان يل فيكم إخوة وأصدقاء، وإين أبرأ إىل اهللا أن أكون اختذت : " توىف بيومصلى اهللا عليه وسلم يقول قبل أن ي
  " .منكم خليالً، ولو كنت متخذاً خليالً الختذت أبا بكر خليالً، وإن ريب اختذين خليالً، كما اختذ إبراهيم خليالً 

د احلسن بن جعفر بن حممد بن قال وأخربنا جعفر، أخربنا أبو القاسم علي بن احملسن التنوخي، حدثنا أبو سعي
الوضاح احلريف السمسار، حدثنا أبو شعيب احلراين، حدثنا حيىي بن عبد اهللا البابلليت، حدثنا األوزاعي، حدثنا حيىي 

سألت عبد اهللا بن عمرو بن العاص : بن أيب كثري، عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي، عن عروة بن الزبري قال
أقبل عقبة بن أيب معيط، : قال. شيء رأيته صنعه املشركون برسول اله صلى اهللا عليه وسلمأخربين بأشد : قلت

فأقبل أبو بكر، فأخذ . ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فلوى ثوبه يف عنقه فخنقه خنقاً شديداً
أتقتلون رجالً أن يقول ريب اهللا وقد يا قوم، : منكبه فدفعه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قال أبو بكر

  .جاءكم بالبينات من ربكم
  .بضم احلاء املهملة وسكون الراء وبالفاء: احلُْريف

أخربنا أبو منصور مسلم بن علي بن حممد السيحي العدل، أخربنا أبو الربكات حممد بن حممد بن مخيس اجلهين، 
" أبو القاسم نصر بن أمحد بن اخلليل املرجي، أخربنا أبو يعلى أخربنا أبو نصر أمحد بن عبد الباقي بن طوق، أخربنا 

، حدثنا زهري بن حرب، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن حممد، عن عبد الرمحن بن محيد، " أمحد بن علي 
مر يف اجلنة، أبو بكر يف اجلنة، وع: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبيه، عن عبد الرمحن بن عوف قاال

وعثمان يف اجلنة، وعلي يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة، وسعد بن أيب 
  " .وقاص يف اجلنة، وسعيد بن زيد يف اجلنة، وأبو عبيدة ابن اجلراح يف اجلنة 

لقاسم احلريري، أخربنا أبو إسحاق الربمكي، أخربنا أبو ا: أخربنا عمر بن حممد بن املعمر بن طربزد وغريه قالوا
حدثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن خبيث الدقاق، حدثنا أبو هاشم حممد بن إبراهيم امللطي، حدثنا أمحد بن موسى 

جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه : بن معدان الكرابيسي، حدثنا زكريا بن رويد الكندي، عن محيد بن انس قال
: قل لعتيق بن أيب قحافة: يا حممد، إ، اهللا يقرأ عليك السالم، ويقول لك: ي من عند اهللا عز وجل، فقالوسلم بوح

  .إنه غري راض
قال ابن : وأخربنا ابن خبيت، حدثنا سليمان بن داود بن كثري بن وقدان، حدثنا سوار بن عبد اهللا العنربي قال: قال
إال : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال أبا بكر، فإنه خرج من املعاتبةعاتب اهللا سبحانه املسلمني كلهم يف : عيينة

  " . ٤٠التوبة " " تنصروه فقد نصره اهللا إذا أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها يف الغار 
تدي، أخربنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي الفقيه، أخربنا أبو حممد بن الطراح، أخربنا أبو احلسني بن امله

حدثنا عبيد اهللا بن حممد بن إسحاق بن حبابة، حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي، حدثنا أبو اجلهم العالء بن موسى 
إن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الباهلي، حدثنا سوار بن مصعب، عن عطية، عن أيب سعيد اخلدري قال

فأما وزيراي من أهل السماء فجربيل وميكائيل، صلى اهللا  يل وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل األرض،
مث رفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راسه إىل " . عليهما وسلم وأما وزيراي من أهل األرض فأبو بكر وعمر 

يف السماء، وإن أبا  -أو الكواكب  -إن أهل عليني لرياهم من هو أسفل منهم كما ترون النجم : " السماء فقال
  .أهل ذاك مها: ؟ قال" أنعما " وما :  -قلت أليب سعيد  -" وعمر منهم وأنعما  بكر

وأعتق سبعة كانوا يعذبون يف اهللا تعاىل، . وأسلم على يد أيب بكر الزبري، وعثمان، و عبد الرمحن بن عوف، وطلحة
عليه وسلم كثري الثقة إليه  وكان رسول اهللا صلى اهللا. بالل، وعامر بن فهرية، وغريمها يذكرون يف مواضعهم: منهم



" . آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر : " قال" إن البقرة تكلمت : " ومبا عنده من اإلميان واليقني، وهلذا ملا قيل له
  .وما مها يف القوم

، حدثنا حممد بن غيالن، حدثنا أبو داود: أخربنا إبراهيم بن حممد وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن عيسى قال
قال رسول اهللا : مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن حيدث عن أيب هريرة قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم قال

قال رسول اهللا صلى " . مل أخلق هلذا، إمنا خلفت للحرث : بينما رجلٌ يركب بقرة إذ قالت: " صلى اهللا عليه وسلم
  .وما مها يف القوم: ل أبو سلمةقا" آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر : " اهللا عليه وسلم

أخربنا أبو منصور بن مكارم بن أمحد بن سعد املؤدب، أخربنا أبو القاسم نصر بن أمحد بن صفوان، أخربنا أبو 
احلسن علي بن إبراهيم السراج، أخربنا أبو طاهر هبة اهللا بن إبراهيم بن أنس، أخربنا علي بن عبيد اهللا بن طوق، 

عبد العزيز بن حيثان حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عمار، حدثنا املعاىف بن عمران، حدثنا  حدثنا أبو جابر زيد بن
كنا نتحدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري هذه : هشام بن سعد، عن عمر بن أسيد، عن ابن عمر قال

ن أحب إيل من محر األمة، مث أبو بكر، مث عمر، ولقد أعطي علي بن أيب طالب ثالث خصال ألن أكون أعطيته
زوجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابنته، وأعطاه الراية يوم خيرب، وسد األبواب من املسجد إال باب : النعم
  .علي

أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء الثقفي، أخربنا أبو علي قراءة عليه وأنا حاضر أمسع، أخربنا أمحد بن عبد اهللا، حدثنا 
وحدثنا عبد اهللا بن احلسن بن بندار، حدثنا : أبو نعيم: قال" ح " نا احلارث بن أيب أسامة أبو بكر بن خالد، حدث

صعد النيب صلى اهللا : حدثنا روح بن عبادة، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: حممد بن إمساعيل الصائغ قاال
ت فما عليك إال نيب وصديق اثب: " عليه وسلم أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف هبم اجلبل، فقال

  " .وشهيدان 
أخربنا أبو الربكات احلسن بن حممد بن هبة اهللا الدمشقي، أخربنا أبو العشائر حممد بن اخلليل بن فارس القيسي، 

أخربنا الفقيه أبو القاسم علي بن حممد بن علي بن أيب العالء، أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن القاسم بن 
أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن أمحد بن أيب ثابت، حدثنا علي بن داود القنطري، حدثنا ابن أيب معروف، 

أن : مرمي، حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا إمساعيل بن أيب خالد، عن عامر الشعيب، عن احلارث، عن علي بن أيب طالب
هذان سيدا كهول أهل اجلنة من األولني واآلخرين،  : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نظر إىل أيب بكر وعمر فقال

  " .إال النبيني واملرسلني، ال ختربمها يا علي 
وأخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان، أخربنا أبو احلسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة األطرابلسي، حدثنا : قال

مد احملاريب، عن جويرب، عن الضحاك يف قوله حيىي بن أيب طالب، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرمحن بن حم
  .مع أيب بكر وعمر"  ١١٩التوبة " " يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني : " تعاىل
وأخربنا خيثمة بن سليمان، حدثنا حيىي بن أيب طالب، حدثنا حممد بن عبيد الطنافسي حدثنا إمساعيل بن أيب : قال

يا وهب، أال أخربك خبري هذه األمة بعد نبيها؟ أبو : قال علي: يب، عن أيب جحيفة السوائي قالخالد، عن عامر الشع
  .بكر، وعمر، ورجل آخر

  .وقد روى حنو هذا حممد بن احلنفية، عن أبيه
وأخربنا خيثمة، حدثنا أمحد بن سليمان الصوري، حدثنا حممد بن مصفى، حدثنا يوسف بن الصباح، حدثنا : قال

تناول النيب صلى اهللا عليه وسلم من : بد احلميد، حدثنا سعيد الفافالين، عن احلسن، عن أنس قالجرير بن ع



األرض سبع حصيات فسبحن يف يده، مث ناوهلن أبا بكر فسبحن يف يده، كما سبحن يف يد النيب صلى اهللا عليه 
يد أيب بكر، مث ناوهلن عثمان وسلمن مث ناوهلن النيب صلى اهللا عليه وسلم عمر فسبحن يف يده كما سبحن يف 

  .فسبحن يف يده كما سبحن يف يد أيب بكر وعمر
أخربنا أبو القاسم احلسني بن هبة اهللا بن حمفوظ بن صصرى التغليب، أخربنا الشريف أبو طالب علي بن حيدرة 

ن أيب العالء أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي ب: العلوي، وأبو القاسم احلسني بن احلسن األسدي قاال
املصيصي، أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن القاسم، أخربنا أبو احلسن خيثمة بن سليمان، أخربنا جعفر بن حممد 

القالنسي بالرملة، أخربنا داود بن الربيع بن مصحح، أخربنا حفص بن ميسرة، عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن 
. أنا: ؟ قال أبو بكر" من أصبح منكم صائماً : "  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: يسار، عن أيب هريرة قال

من أطعم اليوم : " قال. أنا: من شهد جنازة؟ قال أبو بكر: " قال. أنا: ؟ قال أبو بكر" من تصدق بصدقة : " قال
  " . -أو غفر له  -من مجعهن يف يوم واحد وجبت له : " قال. أنا: ؟ قال أبو بكر" مسكيناً 

خيثمة، حدثنا حممد بن احلسني احلنيين، أخربنا عارم أبو النعمان، حدثنا هشيم، عن حصني، عن عبد  و حدثنا: قال
: وفد ناس من أهل الكوفة وناس من أهل البصرة إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، قال: الرمحن بن أيب ليلى قال

ففضل بعض القوم أبا بكر على عمر، وفضل فلما نزلوا املدينة حتدث القوم بينهم إىل أن ذكروا أبا بكر وعمر، 
فجاء عمر ومعه درته فأقبل . بعض القوم عمر على أيب بكر، وكان اجلارود بن املعلى ممن فضل أبا بكر على عمر

أفق أفق : على الذين فضلوه على أيب بكر، فجعل يضرهبم بالّدّرة، حىت ما يتقي أحدهم إال برجله، فقال له اجلارود
ني، فإن اهللا عز وجل مل يكن يرانا نفضلك على أيب بكر، وأبو بكر أفضل منك يف كذا، وأفضل منك يف يا أمري املؤمن

أال أن افضل هذه : فلما كان من العشي صعد املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال. فسري عن عمر مث انصرف. كذا
  .، عليه ما على املفترياألمة بعد نبيها أبو بكر، فمن قال غري ذلك بعد مقامي هذا فهو مفترٍ

و حدثنا خيثمة، حدثنا هالل بن العالء، حدثنا أيب، حدثنا إسحاق األزرق، حدثنا أبو سنان، عن الضحاك بن : قال
يا أمري املؤمنني، حدثنا عن : وافقنا من علي طيب نفس ومزاح، فقلنا: مزاحم، عن النزال بن سربة اهلاليل قال

حدثنا عن أصحاب رسول اهللا صلى : قلنا.  صلى اهللا عليه وسلم أصحايبكل أصحاب رسول اهللا: قال. أصحابك
قال ذاك امرؤٌ مساه اهللا عز وجل صديقاً على لسان جربيل . حدثنا عن أيب بكر: قلنا. سلوين: قال. اهللا عليه وسلم

لديننا، فرضيناه  ولسان حممد صلى اهللا عليه وسلم، كان خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الصالة، رضيه
  .لدنيانا

  ؟

  علمه رضي اهللا عنه

أخربنا أبو حممد بن أيب القاسم، أخربنا أيب، أخربنا أبو بكر احلاسب، أخربنا أبو حممد، أخربنا أبو عمر بن حيوية، 
أخربنا أمحد بن معروف، أخربنا احلسني بن القهم، حدثنا حممد بن سعد حدثنا حممد بن عمر بن واقد األسلمي، عن 

من كان يفيت : حيىي بن املغرية بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر أنه سئل
  .أبو بكر وعمر، ما أعلم غريمها: الناس يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال

منصور بن حممد بن سعيد،  أخربنا أمحد بن عثمان بن أيب علي املقري، أخربنا أبو رشيد عبد الكرمي بن أمحد بن



أخربنا أبو مسعود سليمان بن إبراهيم بن حممد بن سليمان، حدثنا أبو بكر بن مردويه احلافظ، حدثنا دعلج بن 
أمحد، حدثنا حممد بن ايوب، حدثنا حممد بن سنان، حدثنا فليح بن سليمان، مث سام أبو النضر، عن عبيد بن حنني 

عن رجالً خريه اهللا : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب يوماً فقال. ريوبسر بن سعيد، عن أيب سعيد اخلد
فبكى أبو بكر، فتعجبنا لبكائه أن خيرب النيب صلى اهللا عليه وسلم عن " . بني الدنيا وبني ما عنده، فاختار ما عند 

ال تبك يا أبا بكر، إن : " قالف -وكان من املخري صلى اهللا عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا به  -رجل قد خّير 
أمن الناس يف صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليالً الختذته خليالً، ولكن أخوة اإلسالم ومودته، ال يبقني 

  " .يف املسجد باب إال سد، إال باب أيب بكر 

  زهده وتواضعه وإنفاقه رضي اهللا عنه

أخربنا أيب، أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن أيب احلسن بن إبراهيم، : أخربنا أبو حممد القاسم بن علي بن احلسن قال
أخربنا أبو القاسم نصر بن أمحد اهلمداين، أخربنا أبو بكر خليل بن هبة اهللا بن اخلليل، أخربنا أبو علي احلسن بن 

يعقوب اجلورجاين، حممد بن احلسن بن القاسم بن درستويه، حدثنا أمحد بن حممد بن إمساعيل، أخربنا إبراهيم بن 
حدثين احلسني بن عيسى، حدثنا عبد املد بن عبد الوارث، حدثنا عبد الواحد بن زيد، حدثين أسلم الكويف، عن 

دعا أبو بكر بشراب، فأيت مباء وعسل، فلما أدناه من فيه حناه، مث بكى حىت بكى : مرة، عن زيد بن أرقم قال
يا خليف رسول : نوا أهنم ال يقوون على مسألته، مث أفاق فقالوامث عاد فبكى حىت ظ. أصحابه، فسكتوا وما سكت

كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأيته، يدفع عن نفسه شيئاً، ومل ار أحداً معه، : " اهللا، ما أبكاك؟ قال
" . ليك عين إ: هذه الدنيا متثلت فقلت هلا: " يا رسول اهللا، ما هذا الذي تدفع، وال أرى أحداً معك؟ قال: فقلت

  .فذكرت ذلك فمقت أن تلحقين" . أما إنك إن أفلت فلن يفلت من بعدك : فتنحت مث رجعت، فقالت
وأخربنا أيب، أخربنا أبو السعود أمحد بن علي بن حممد بن اجمللي، حدثنا حممد بن حممد بن أمحد العكربي، حدثنا : قال

بكر حممد بن احلسن بن دريد، أخربنا أبو حامت، عن  أبو الطيب حممد بن أمحد بن خلف بن خاقان، أخربنا أبو
اللهم أنت أعلم يب من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلين : كان أبو بكر إذا مدح قال: األصمعي قال

  " .خرياً مما يظنون، واغفر يل ما ال يعلمون، وال تؤاخذين مبا يقولون 
سمرقندي، أخربنا أبو بكر بن الطربي، أخربنا أبو احلسني بن بشران، وأخربنا أيب، أخربنا أبو القاسم بن ال: قال

أسامة، " أبو " أخربنا احلسني بن صفوان، أخربنا أبو بكر القرشي، حدثنا الوليد بن شجاع السكوين وغريه، حدثنا 
أال ندعوا لك يا خليفة رسول اهللا، : دخلوا على أيب بكر يف مرضه فقالوا: عن مالك بن مغول مسع أبا السفر قال

  .ما قال لك؟ قال إين فعال ملا أريد: قالوا. قد نظر إيل: طبيباً ينظر إليك؟ قال

أخربنا أبو العباس أمحد بن عثمان، أخربنا أبو رشيد عبد الكرمي بن أمحد بن منصور بن حممد بن سعيد، أخربنا أبو 
بن موسى بن مردويه احلافظ، حدثنا ميمون  مسعود سليمان بن إبراهيم بن حممد بن سليمان، أخربنا أبو بكر أمحد

بن إسحاق بن احلسن احلنفي، حدثنا أمحد بن عبد اجلبار هو العطاردي، حدثنا أبو معاوية الضرير، عن األعمش، 
" ما نفعين مال قط، ما نفعين مال أيب بكر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال

  .وهل أنا ومايل إال لك يا رسول اهللا؟: بكر وقال فبكى أبو. 
و أخربنا أبو بكر بن مردويه، حدثنا أمحد بن حممد بن عاصم، حدثنا عمر بن عبد الرحيم، حدثنا حممد بن : قال



" . . . " إن تبدوا الصدقات فنعما هي : " ملا نزلت: الصباح، حدثنا موسى بن عمري القرشي، عن الشعيب قال
جاء عمر بنصف ماله حيمله إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على رؤوس : إىل آخر اآلية قال"  ٢٧١البقرة 

ما تركت ألهلك؟ : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. الناس، وجاء أبو بكر مباله أمجع يكاد خيفيه من نفسه
هلي أنت، ما استبقنا باب خري قط إال بنفسي أنت وبأ: يقول عمر أليب بكر: قال" . عدة اهللا وعدة رسوله : قال

  .سبقتنا إليه
وقد رواه أبو عيسى الترمذي، هارون بن عبد اهللا البزاز، عن الفضل بن دكني، عن هشام بن سعد، عن زيد بن 

: أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك ماالً عندي، فقلت: أسلم، عن أبيه، عن عمر قال
وجاء أبو بكر بكل ما . مثله: ما أبقيت ألهلك؟ قلت: فجئت بنصف مايل، فقال: قال. أبا بكر إن سبقتهاليوم أسبق 

  .ال أسبقه إىل شيء أبداً: قلت. أبقيت هلم اهللا ورسوله: عنده، فقال يا أبا بكر، ما أبقيت ألهلك؟ قال
القاسم بن السمرقندي، أخربنا أبو بكر بن أخربنا القاسم بن علي بن احلسن الدمشقي إجازة، أخربنا أيب، أخربنا أبو 

الطربي، أخربنا أبو احلسني بن الفضل، حدثنا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا يعقوب، حدثنا أبو بكر احلميدي، حدثنا 
أسلم أبو بكر وله اربعون الفاً، فأنفقها يف اهللا، وأعتق سبعة كلهم يعذب : سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال

  .أعتق بالالً، وعامر بن فهرية، وزنرية، والنهدية، وابنتها، وجارية بين مؤمل، وأم عبيس :يف اهللا
  .بكسر الزاي، والنون املشددة، وبعدها ياء حتتها نقطتان، مث راء وهاء: زنِّرية

  .بضم العني املهملة، وفتح الباب املوحدة، والياء الساكنة حتتها نقطتان، وآخره سني مهملة: وُعبْيس
وأخربنا أيب، أخربنا أبو القاسم الواسطي، أخربنا أبو بكر اخلطيب، حدثين احلسن بن علي بنب حممد الواعظ، : قال

حدثنا أبو نصر إسحاق بن أمحد بن شبيب البخاري، حدثنا أبو احلسن نصر بن أمحد بن إمساعيل بن سايح بن قوامة 
، حدثنا رشدين، عن احلجاج، بن شداد املرادي، عن أيب ببخارى، أخربنا جربيل بن منجاع الكشاين هبا، حدثنا قتيبة

أن عمر بن اخلطاب كان يتعاهد عجوزاً كبرية عمياء، يف بعض حواشي املدينة من الليل، فيستقي هلا : صاحل الغفاري
ه فجاءها غري مرة كال يسبق إليها، فرصد. ويقوم بأمرها، فكان إذا جاء وجد غريه قد سبقه إليها، فأصلح ما أرادت

وأخربنا أيب، : قال!! أنت هو لعمري: فقال عمر. عمر فإذا هو بأيب بكر الصديق الذي يأتيها، وهو يومئذ خليفة
أخربنا أبو حممد احلسن بن أيب بكر، أخربنا الفضيل بن حيىي، أخربنا أبو حممد بن أيب شريح، أخربنا حممد بن عقيل 

 بن معاذ، حدثنا أيب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن عبد الرمحن، بن األزهر، حدثنا حممد بن إبراهيم، حدثنا عبيد اهللا
سنتني قبل أن يستخلف، وسنة بعدما استخلف فكان جواري : نزل فينا أبو بكر ثالث سنني: مسع عمته أنيسة قالت

  .احلي يأتينه بغنمهن، فيحلبهن هلن

نا حممد بن العباس، أخربنا أمحد بن معروف وأخربنا أيب، أخربنا أبو بكر األنصاري، حدثنا احلسن بن علي، حدث: قال
أخربنا احلسن بن القهم، حدثنا حممد بن سعد، أخربنا حممد بن عمر، حدثنا أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب سربة، عن 

وأخربنا حممد بن عمر، حدثنا موسى بن حممد بن  -: مسعت ابن املسيب قال: مورق عن أيب سعيد بن املعلى قال
وأخربنا حممد بن عمر، حدثنا عبد الرمحن بن : قال" ح " يه، عن عبد الرمحن بن صبيحة، عن أبيه إبراهيم، عن أب

بويع أبو بكر الصديق يوم قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني، : عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال
عند زوجته حبيبة بنت خارجة بن الثنيت عشرة ليلة خلت من ربيع األول، سنة إحدى عشرة وكان منزله بالسنح 

زيد بن أيب زهري، من بين احلارث بن اخلزرج، وكان قد حجر عليه حجرة من شعر، فما زاد على ذلك حىت حتول 
إىل املدينة، وأقام هناك بالسنح بعد ما بويع له سبعة أشهر، يغدو على رجليه ورمبا ركب على فرس له، فيوايف املدينة 



وكان حيلب للحي أغنامهم، فلما بويع له باخلالفة . فإذا صلى العشاء اآلخرة رجع إىل أهلهفيصلي الصلوات بالناس 
بلى، لعمري ألحلبنها لكم، وإين ألرجو أن : فسمعها أبو بكر فقال. اآلن ال حيلب لنا منائحنا: قالت جارية من احلي

أحتبني أن أرغي لك أو أن أصرح؟ : اريةفكان حيلب هلم، فرمبا قال للج. ال يغريين ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه
  .فأي ذلك قالت فعل" ورمبا قالت صرح . أرغ: فرمبا قالت" 

  .وله يف تواضعه أخبار كثرية، نقتصر منها على هذا القدر

  خالفته

أخربنا أبو الربكات احلسن بن حممد بن هبة اهللا الدمشقي، أخربنا أبو العشائر حممد بن اخلليل بن فارس القيسي، 
ربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي بن أيب العالء املصيصي، أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن القاسم أخ

بن معروف بن أيب حبيب، أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن أمحد بن أيب ثابت، حدثنا أمحد بن بكرويه 
أن النيب صلى اهللا : ضالة، عن احلسن، عن أنس بن مالكالبالسي، حدثنا داود بن احلسن املدين، حدثنا املبارك بن ف

العرب، : العجم، والعفر: رأيتين على حوض، فوردت علي غنم سود وبيض، فأولت السود: " عليه وسلم قال
فجاء أبو بكر فأخذ الدلو مين، فنزع ذنوباً أو ذنوبني، ويف نزعه ضعٌف، واهللا يغفر له، فجاء عمر فمأل احلوض 

  " . وأروى الوارد
وأخربنا عبد الرمحن بن عثمان، حدثنا أبو احلسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة حدثنا احلسن بن محيد بن الربيع : قال

اخلراز، حدثنا إبراهيم عن إمساعيل بن حيىي بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن جده سلمة، عن أيب الزعراء، عن عبد 
  " .أيب بكر وعمر : اقتدوا باللذين من بعدي: " ليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا ع: اهللا بن مسعود قال

و حدثنا خيثمة، حدثنا أمحد بن مالعب البغدادي، أخربنا خلف بن الوليد، أخربنا املبارك بن فضالة، حدثين : قال
ئ أرسلين عمر بن عبد العزيز إىل احلسن البصري أسأله عن اشياء، فصعدت إليه فإذا هو متك: حممد بن الزبري قال

اشفين فيما : أرسلين إليك عمر أسألك عن أشياء، فأجابين فيما سألته عنه، وقلت: على وسادة من أدم، فقلت
أو يف : هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فاستوى احلسن قاعداً فقال: اختلف الناس فيه

ه، وهلو كان أعلم باهللا، وأتقى له، وأشد خمافة من أن شك هو ال أبا لك؟ إي واهللا الذي ال إله إال هو، لقد استخلف
  .ميوت عليها لو مل يأمره

، حدثنا يوسف بن خالد، " حدثنا زكرياء بن حيىي " أخربنا منصور بن أيب احلسن الطربي بإسناده إىل أيب يعلى، 
قال رسول اهللا صلى  :حدثنا موسى بن دينار املكي، حدثنا موسى بن طلحة، عن عائشة بنت سعد، عن عائشة قالت

ال ينبغي ألميت أن يؤمهم إمام وفيهم أبو بكر : لو أمرت غريه؟ قال: قالوا. ليصل أبو بكر بالناس: " اهللا عليه وسلم
. "  

حدثنا النصر بن عبد الرمحن : أخربنا إمساعيل بن علي، وإبراهيم بن حممد وغريمها، بإسنادهم إىل أيب عيسى السلمي
قال رسول : ن بشري، عن عيسى بن ميمون األنصاري، عن القاسم بن حممد، عن عائشة قالتالكويف، حدثنا أمحد ب

  " .ال ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غريه : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

و حدثنا أبو عيسىن حدثنا عبد بن محيد، أخربين يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أيب، عن ابيه، أخربين : قال
أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شيٍء فأمرها بأمر، : بن جبري بن مطعم أنا أباه جبري بن مطعم أخربهحممد 



  " .إن مل جتديين فأيت أبا بكر : " أرأيت يا رسول اهللا إن مل أجدك؟ قال: فقالت
منصور بن حممد بن سعيد،  أخربنا أمحد بن عثمان بن أيب علي املقري، أخربنا أبو رشيد عبد الكرمي بن أمحد بن

أخربنا أبو مسعود سليمان بن إبراهيم بن حممد، حدثنا أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه، حدثنا حممد بن سليمان 
املالكي، حدثنا يوسف بن حممد بن يوسف الواسطي، حدثنا حممد بن أبان الواسطي، حدثنا شريك بن عبد اهللا 

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سن البصري، عن علي بن أيب طالب قالالنخعي، عن أيب بكر اهلذيل، عن احل
أباب بكر فصلى بالناس، وإين لشاهد غري غائب، وإين لصحيح غري مريض، ولو شاء أن يقدمين لقدمين، فرضينا 

  " .لدنيانا من رضيه اهللا ورسوله لديننا 
أخربنا أبو القاسم إمساعيل بن أمحد بن عمر السمرقندي،  أخربنا أبو القاسم يعيش بن صقة بن علي الفقيه الشافعي،

أخربنا أمحد بن حممد بن أمحد البزاز، أخربنا عيسى بن علي بن عيسى الوزير، أخربنا عبد اهللا بن حممد البغوي، 
 يعين ابن شريط -حدثنا وهب بن بقية، أخربنا إسحاق األزرق، عن سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أيب هند، عن نبيط 

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا اشتد مرضه أغمي عليه، فلما : -وكان من أصحاب الصفة  -عن سامل بن عبيد  -
إن أيب رجل : مث أغمي عليه، فقالت عائشة: قال -" مروا بالالً فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس : " أفاق قال

يا رسول اهللا، إن أيب رجل أسيف، فلو أمرت : الت عائشة؟ فق" أقيمت الصالة : " أسيف، فلو أمرت غريه؟ فقال
: " مث أفاق فقال" . إنكن صواحبات يوسف، مروا بالالً فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس : " غريه؟ قال

 فجاءت بريرة وإنسان آخر، فانطلقوا ميشون" . ادعو إيل إنساناً أعتمد عليه : " قال. نعم: ؟ قالوا" أقيمت الصالة 
فأجلسوه إىل جنب أيب بكر، فذهب أبو بكر يتأخر، فحبسه حىت فرغ الناس، : به، وإن رجليه ختطان يف األرض قال

" ال يتكلم أحد مبوته إال ضربته بسيفي هذا : " قال عمر -وكانوا قوماً أميني مل يكن فيهم نيب قبله  -فلما تويف قال 
فذهبت فوجدته يف : قال. اهللا عليه وسلم فادعه، يعين أبا بكر اذهب إىل صاحب رسول اهللا صلى: قال فقالوا له! ؟

ال يتكلم أحد مبوته إال ضربته بسيفي : " إن عمر قال: لعل نيب اهللا تويف؟ قلت: فأجهشت أبكي، قال: املسجد، قال
سلم فأكب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و. فأخذ بساعدي مث أقبل ميشي، حىت دخل، فأوسعوا له: قال" ! هذا 

إنك ميتٌ : " فقال. حىت كاد وجهه ميس وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنظر نفسه حىت استبان أنه تويف
فعلموا . نعم: يا صاحب رسول اهللا، تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: قالوا"  ٣٠الزمر " " وإهنم ميتون 
جييء نفٌر منكم فيكربون فيدعون : نعم، قال: لى النيب؟ قاليا صاحب رسول اهللا، هل يصلى ع: قالوا. أنه كما قال

يا صاحب رسول اهللا، هل يدفن النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ : قالوا: فعلموا أنه كما قال. ويذهبون حىت يفرغ الناس
كما  فعرفوا أنه: قال. حيث قبض اهللا روحه، فإنه مل يقبضه إال يف موضع طيب: أين يدفن؟ قال: قالوا. نعم: قال
  .عندكم صاحبكم: مث قال. قال

انطلقوا إىل إخواننا من األنصار، فإن هلم يف : فقال -أو من اجتمع إليه منهم  -مث خرج، فاجتمع إليه املهاجرون 
منا أمٌري ومنكم : " فإهنم ليتآمرون إذ قال رجل من األنصار: فذهبوا حىت أتوا األنصار، قال: قال. هذا احلق نصيباً

إذ مها : " من له هذه الثالثة: سيفان يف غمد إذن ال يصطحبان، مث قال: " عمر وأخذ بيد أيب بكر، فقال فقام" أمري 
مع من؟ فبسط يد أيب بكر فضرب عليها، مث قال "  ٤٠التوبة " " يف الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهللا معنا 

  " .فبايع الناس أحسن بيعة . بايعوا: للناس
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بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا حسني بن علي، عن زائدة، عن عاصم، 
فأتاهم " منا أمري ومنكم أمري : " ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت األنصار: عن زر، عن عبد اهللا قال

يا معشر األنصار، ألستم تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ فأيكم : " لعمر فقا
  " .نعوذ باهللا أن نتقدم أبا بكر : " تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالوا

سن اخللعي، أخربنا أخربنا القاسم بن علي الدمشقي، عن أبيه، أخربنا أبو طالب علي بن عبد الرمحن، حدثنا أبو احل
أبو حممد بن النحاس، أخربنا أبو سعيد بن األعرايب، حدثنا مشرف بن سعيد الواسطي، عن إمساعيل بن أيب خالد، 

أنشدكم : " كان رجوع األنصار يوم سقيفة بين ساعدة بكالم قاله عمر، قال: عن زر بن حبيش، عن عبد اهللا قال
فأيكم تطيب نفسه أن يزيل عن مقامه الذي أقامه فيه : قال. اللهم نعم: لواباهللا، أمر أبو بكر أين يصلي بالناس؟ قا
  !.كلنا ال تطيب أنفسنا، نستغفر اهللا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالوا

  .وقد ورد يف الصحيح حديث عمر يف بيعة أيب بكر، وهو حديث طويل، تركناه لطوله وشهرته
قبض رسول اهللا : ما هذا؟ قالوا: سلم ارجتت مكة، فسمع بذلك أبو قحافة فقالوملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و

فهل رضيت بذلك بنو عبد مناف وبنو : قال. ابنك: أمر جليل، فمن ويل بعده؟ قالوا: قال. صلى اهللا عليه وسلم
  .ال مانع ملا أعطى اهللا، وال معطي ملا منع: قال. نعم: املغرية؟ قالوا

ول من بايعه، وكانت بيعته يف السقيفة يوم وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث كانت وكان عمر بن اخلطاب أ
علي، وبنو هاشم، والزبري بن العوام، وخالد بن سعيد بن الوقاص، وسعد بن : وختلف عن بيعته. بيعة العامة من الغد

هللا عليه وسلم إال سعد بن عبادة، فإنه عبادة األنصاري، مث إن اجلميع بايعوا بعد موت فاطمة بنت رسول اهللا صلى ا
  .وكانت بيعتهم بعد ستة أشهر على القول الصحيح، وقيل غري ذلك. مل يبايع أحداً إىل أن مات

  .وقام يف قتال أهل الردة مقاماً عظيماً ذكرناه يف الكامل يف التاريخ
 أيب، حدثنا وكيع، حدثنا مسعر وسفيان، حدثين: أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد قال

كنت إذا مسعت عن : مسعت علياً يقول: عن عثمان بن املغرية، عن علي بن ربيعة، عن أمساء بن احلكم الفزاري قال
س صلى اهللا عليه وسلم حديثاً نفعين اهللا مبا شاء أن ينفعين، فإذا حدثين عنه غريه أستحلفه، فإذا حلف يل صدقته، 

ما من رجل يذنب : " أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول -وصدق أبو بكر  -أبو بكر  وإنه حدثين
  " .ركعتني فيستغفر اهللا إال غفر له  -مث يصلي : ويصلي، وقال سفيان: قال مسعر -فيتوضأ فيحسن الوضوء 

  وفاته

بقني من مجادى اآلخرة، سنة ثالث رضي اهللا عنه، يوم اجلمعة، لسبع ليال " تويف أبو بكر " قال ابن إسحاق، 
  .عشرة، وصلى عليه عمر بن اخلطاب

  .عشي يوم الثالثاء، لثمان بقني من مجادى اآلخرة: وقيل. ليلة الثالثاء: وقيل. تويف عشي يوم االثنني: وقال غريه
دثنا شجاع بن علي، وأخربنا أبو حممد بن أيب القاسم إجازة، أخربنا أيب، أخربنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد، ح

بعد الفيل بسنتني وأربعة أشهر إال أياماً، ومات بعد النيب  -يعين أبو بكر  -ولد : أخربنا أبو عبد اهللا بن منده قال



وكان رجالً أبيض حنيفاً، خفيف العارضني، . صلى اهللا عليه وسلم بسنتني وأشهر باملدينة، وهو ابن ثالث وستني سنة
وكان أول من أسلم من الرجال، وأسلم أبواه له، . ، ناتئ اجلبهة، خيضب باحلناء والكتممعروق الوجه غائر العينني

  .ولوالديه ولولده وولد ولده صحبة، رضي اهللا عنهم
وأخربنا أيب، أخربنا أبو بكر الفرضني أخربنا أبو حممد اجلوهري، أخربنا أبو عمر بن حيوية أخربنا أمحد بن : قال

القهم حدثنا حممد بن سعد، حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا األويسي، حدثين ليث بن  معروف، أخربنا احلسني بن
سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب أن أبا بكر، واحلارث بن كلدة كانا يأكالن خزيرة أهديت أليب بكر، فقال 

فرفع يده، : قال. ارفع يدك يا خليفة رسول اهللا، واهللا إن فيها لسم سنة، وأنا وأنت منوت يف يوم واحد: احلارث
  .فلم يزاال عليلني حىت ماتا يف يوم واحد، عند انقضاء السنة

وأخربنا أيب بإسناده عن حممد بن سعد، حدثنا حممد بن عمر، حدثنا حممد بن عبد اهللا، عن الزهري، عن عروة، : قال
 -من مجادى اآلخرة  مرض أيب بكر انه اغتسل يوم االثنني، لسبع خلون" ما بدئ " كان أول : عن عائشة قالت
فحم مخسة عشر يوماً، ال خيرج إىل صالة، وكان يأمر عمر يصلي بالناس، ويدخل الناس عليه  -وكان يوماً بارداً 

وهو نازل يومئذ يف داره اليت قطع له النيب صلى اهللا عليه وسلم، وجاه دار عثمان بن " يعودونه وهو يثقل كل يوم 
هم له يف مرضه، وتويف مساء ليلة الثالثاء لثمان ليال بقني من مجادة اآلخرة سنة ، وكان عثمان ألزم" عفان اليوم 

سنتني وأربعة أشهر إال أربع : ثالث عشرة، فكانت خالفته سنتني، وثالثة أشهر وعشر ليال وكان أبو معشر يقول
ل اهللا صلى اهللا عليه ليال، وتويف وهو ابن ثالث وستني سنة، جممع على ذلك يف الروايات كلها، استوىف سن رسو

  " .وكان أبو بكر ولد بعد الفيل بثالث سنني " وسلم، 
وهو أول خليف كان يف اإلسالم، وأول من حج أمرياً يف اإلسالم، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتح مكة 

ن أيب طالب أول من علي ب: سنة مثان، وسّير أبو بكر حيج بالناس أمرياً سنة تسع، وهو أول من مجع القرآن، وقيل
  .مجعه، وكان سبب مجع أيب بكر للقرآن ما ذكرناه يف ترمجة عثمان بن عفان، وهو أول خليفة ورثة أبوه

عبد اهللا : ومثله قال. كان سبب موت أيب بكر الكمد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال زياد بن حنظلة
  .بن عمر

  .رضي اهللا عنهما، وقد ذكرنا ذلك يف ترمجة عمر، رضي اهللا عنه وملا حضره املوت استخلف عمر بن اخلطاب،
  ؟

  عبد اهللا بن عثمان بن عفان

عبد اهللا بن عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس، وأمه رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه " د ع " 
  .ولد بأرض احلبشة. وسلم، وبه كان أبوه عثمان يكىن

ملا هاجر عثمان بن عفان ومعه زوجه رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولدت له : قال مصعب الزبريي
  .هناك غالماً ما مساه عبد اهللا

وكانت أمه أم عياش لرقية بنت رسول اهللا  -وروى عبد الكرمي بن روح بن عنبسة بن سعيد، موىل عثمان بن عفان 
ولدت رقية لعثمان غالماً، فسماه النيب : ن جدته أم عياش قالتعن أبيه روح بن عنبسة، ع -صلى اهللا عليه وسلم 

صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا، وكىن عثمان بأيب عبد اهللا، وعاش ست سنني، ومات ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه 



  .وسلم قربه، قاله الزبري بن بكار
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن العدوي

  .كان امسه السائب فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا. دوي، من بين عديعبد اهللا الع" ب " 
رواه " . ديناران كيتان : " روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ضمان الدَّين حنو حديث أيب قتادة، ويف حديثه

  .حديثه يف املصريني. ابن هليعة عن أيب قبيل
  .أخرجه أبو عمر

  ألنصاريعبد اهللا بن عدي ا

عبد اهللا بن عدي األنصاري روى عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن " ب د ع " 
بينما رسول : " الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار، عن عبد اهللا بن عدي األنصاري، قال

جل فساره يف قتل رجل من املنافقني، فجهر رسول اهللا صلى اهللا اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أصحابه، إذ جاءه ر
: ؟ قال" أليس يصلي : " بلى، وال شهادة له قال: ؟ قال" أليس يشهد أن ال إله إال اهللا : " عليه وسلم بكالمه، فقال

  " .أولئك الذين هنيت عن قتلهم : " قيل. بلى، وال صالة له
ى عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عدي أن رجالً من األنصار أخربه وذكر وقد رو: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  .والصواب هو األول: احلديث، قال

  عبد اهللا بن عدي بن احلمراء

يكىن أبا عمر، . إنه ثقفي حليف هلم: وقيل. عبد اهللا بن عدي بن احلمراء القرشي الزهري، من أنفسهم" ب د ع " 
  .أبو عمرو: وقيل

  .ن أهل احلجاز، وكان ينزل بني قديد وعسفانله صحبة، وهو م
أخربنا إبراهيم بن حممد الفقيه وغريه بإسنادهم إىل حممد بن عيسى، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن عقيل، عن 

رأيت رسول اهللا صلى : أن عبد اهللا بن عدي بن احلمراء الزهري أخربه قال: الزهري، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن
واهللا إنك خلري أرض اهللا، وأحب أرض اهللا إىل اهللا، ولو ال أين : " لم واقفاً على احلزورة وهو، يقولاهللا عليه وس

  " .أخرجت منك ملا خرجت 
  .رواه مجاعة، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه الثالثة
  ب بن عديس البلوي

  .الرمحنعبد اهللا بن عديس البلوي، أخو عبد " د ع " 
" قاله . شهد فتح مصر، وله هبا خطة، وال تعرف له رواية. له صحبة: يقال. نذكر نسبه عند أخيه، إن شاء اهللا تعاىل



  .إنه كان ممن بايع حتت الشجرة: قيل. سعيد بن يونس" أبو 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن عرابة

  .عبد اهللا بن عرابة اجلهين" د ع " 
اقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوة الفتح حىت إذا كنا : اذ بن عبد اهللا بن خبيب أنه قالروى عنه مع

  .وذكر احلديث. . بالكدجيدن أتاه ناس يسألونه التسريح إىل أهليهم، فأذن هلم 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن عرفجة

  .سامل بن مالك بن األوسعبد اهللا بن عرفجة الساملي، من بين " د ع " 
قال ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بين غنم بن سامل بن مالك بن 

  .عبد اهللا بن عرفجة: األوس
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن عرفطة

  .اري، وخدارة أخو خدرة، قاله أبو عمرعبد اهللا بن عرفطة بن عدي بن أمية بن خدارة بن عوف األنص" ب د ع " 
قال عروة وابن شهاب وابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً مع : وجعله ابن منده وأبو نعيم من بين خدرة، وقاال

  .وكان حليف بين احلارث بن اخلزرج. عبد اهللا بن عرفطة: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بين خدرة بن عوف
  .أخرجه الثالثة

كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم أنه من خدرة عن ابن إسحاق، والذي عندنا من سرية ابن إسحاق رواية يونس  :قلت
خدارة بزيادة ألف، وهو أخو خدرة، ولعل الغلط إمنا وقع من : بن بكري، وعبد امللك بن هشام، وسلمة بن الفضل

  .الكاتب، واهللا أعلم

  عبد اهللا أبو عصام املزين

  .أورده شاهني. أبو عصام املزينعبد اهللا " س " 
بعثنا : روى سفيان بن عيينة، عن عبد امللك بن نوفل بن مساحق القرشي، عن عصام بن عبد اهللا املزين، عن أبيه قال

فأتينا بطن خنلة فرأينا : قال" . اقتلوا ما مل تروا مسجداً، أو تسمعوا مؤذناً : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
إن مل تقل : فلم جيبنا، حىت قلنا ثالثاً، وقلنا له" . أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً رسول اهللا : " لنارجالً، فق

  "الطويل : " ذروين أقضي إىل النسوان حاجة، فأتى امرأة منهن فقال: قال" قتلناك 
  أثييب بود قبل إحدى الصفائق" ... فال ذنب يل قد قلت إذ حنن جرية " 

  وينأى أمريي باحلبيب املفارق... بود قبل ان تشحط النوى أثييب 



  .وكانت امرأة كثرية الشحم: قال سفيان. فقتلناه فجاءت امرأة فوقعت عليه، فلم تزل ترشفه حىت ماتت عليه: قال
  .أخرجه أبو موسى

خالد بن الوليد،  وهذه القصة كانت مع بين جذمية، ملا أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا فتح مكة: قلت
فقتلهم خطأ، فودى النيب صلى اهللا عليه وسلم القتلى، واسم املرأة حبيشة، وقد أتينا على القصة مجيعها يف الكامل 

  .يف التاريخ

  عبد اهللا بن عصام

  .عبد اهللا بن عصام األشعري، عداده يف أهل الشام" د ع " 
يعين  -العاضهة واملعتضهة :  صلى اهللا عليه وسلم عشرةلعن رسول اهللا: " روى عنه عبد اهللا بن حمرييز أنه قال

  .احلديث يرد يف عائذ" والواشرة واملوتشرة  -السحرة 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن عكرية

  .إنه من اليمن: عبد اهللا بن عكربة، يقال" د ع " 
مي بن أيب أمية، عن جماهد، عن عبد اهللا بن روى حديثه أبو أمحد الزبريي، عن حنظلة بن عبد احلميد، عن عبد الكر

أخرجه أبو أمحد العسكري، و أخرجه ابن منده وأبو " التخليل من السنة : " ، قال -وكانت له صحبة  -عكربة 
  .نعيم

  عبد اهللا بن عكيم

  .عبد اهللا بن عكيم، أبو معبد" ب د ع " 
  .ابن منده وأبو نعيمسكن الكوفة، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يره، قاله 

  .اختلف يف مساعه من النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أبو عمر
  .روى عن زيد بن وهب، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وعيسى ابنه، وهالل الوزان، والقاسم بن خميمرة

كم، عن عبد الرمحن أخربنا اخلطيب أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، حدثنا شعبة عن احل
أن : " قرئ علينا كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن بأرض جهينة: بن أيب ليلى، عن عبد اهللا بن عكيم قال

  " .ال تستمتعوا من امليتة بشيء من إهاب وال عصب 

عليه وسلم  جاءنا كتاب رسول اهللا صلى اهللا: " وقد روى عن عبد اهللا بن عكيم من غري وجه، ويف بعضها يقول
  " .أن ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب : " قبل وفاته بشهر
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن علقمة القرشي



: قال الطربي. عبد اهللا بن علقمة بن املطلب بن عبد مناف القرشي املطليب، يكىن أبا نبقة، وهو والد هذمي وجنادة
  .خيرب مخسني وسقاًأقطع له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 

  .ذكره أبو عمر وأبو موسى يف الكىن، ومل خيرجه هاهنا واحٌد منهم

  عبد اهللا بن عمار

روى عنه عبد اهللا بن . روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحديثه عندهم مرسل. عبد اهللا بن عمار" ب " 
  .يربوع

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبد اهللا بن عمر اجلرمي

أنه جاء بإداوة من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها ماء، : له صحبة، من حديثه: يقال. عمر اجلرمي عبد اهللا بن
ال تردن ماء إال ومألت اإلداوة على ما فيها، فإذا : " قد غسل فيها وجهه، ومضمض، وغسل ذراعيه، وقال له

  " .وردت بالدك فرش هبا تلك البية واختذها مسجداً 

  بن اخلطابعبد اهللا بن عمر 

يرد نسبه عند ذكر أبيه إن شاء اهللا تعاىل، أمه وأم أخته . عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي" ب د ع " 
  .زينب بنت مظعون بن حبيب اجلمحية: حفصة

وال يصح وإمنا كانت هجرته قبل . إن إسالمه قبل إسالم أبيه: أسلم مع أبيه وهو صغري مل يبلغ احللم، وقد قيل
  .رة أبيه، فظن بعض الناس أن إسالمه قبل إسالم ابيههج

شهدها : أمجعوا على أنه مل يشهد بدراً، استصغره النيب صلى اهللا عليه وسلم فرده، واختلفوا يف شهوده أحداً ، فقيل
  " .احللم " رده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع غريه ممن مل يبلغ : وقيل. 

ملا : حدثين نافع عن ابن عمر قال: علي، بإسناده إىل يونس بن بكري عن ابن إسحاق أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن
فخرج عمر وخرجت . مجيل بن معمر اجلمحي: أي أهل مكة أثقل للحديث؟ قالوا: أسلم عمر بن اخلطاب قال

راجعه الكالم يا مجيل، أشعرت أين قد أسلمت؟ فواهللا ما : وراءه، وأنا غليم أعقل كل ما رأيت، حىت أتاه، فقال
يا معشر قريش، إن عمر قد : حىت قام جير رداءه، وخرج عمر يتبعه، وأنا معه، حىت إذا قام على باب املسجد صرخ

  .وذكر احلديث. . . " ولكن أسلمت . كذبت: قال. صبأ
والصحيح أن أول مشاهده اخلندق، وشهد غزوة مؤتة مع جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنهم أمجعني، وشهد 

  .ريموك، وفتح مصر، وإفريقيةال
وكان كثري االتباع آلثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت إنه نزل منازله، ويصلي يف كل مكان صلى فيه، 

  .فكان عمر بتعاهدها باملاء لئال تيبس. وحىت إن النيب صلى اهللا عليه وسلم نزل حتت شجرة
حدثنا أمحد بن منيع، حدثنا إمساعيل بن : عيسى حممد بن عيسى قالأخربنا إمساعيل بن علي، وغريه بإسنادهم إىل أيب 
رأيت يف املنام كأمنا بيدي قطعة استربق، وال أشري هبا إىل موضع : إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال



إن "  :من اجلنة إال طارت يب إليه، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  " .إن عبد اهللا رجل صاحل : أو -أخاك رجل صاحل 

أخربنا أيب، أخربنا زاهر بن طار، أخربنا أبو بكر : إجازة قال. أخربنا احلافظ أبو حممد القاسم بن أيب القاسم علي
 -ثنا اخلنيسي البيهقي، حدثنا أبو نصر بن قتادة، أخربنا أبو أمحد احلافظ، أخربنا أبو العباس الثقفي، حدثنا قتيبة، حد

خرج ابن عمر يف بعض نواحي املدينة، : يعين حممد بن يزيد بن خنيس، عن عبد العزيز بن أيب رواد، عن نافع قال
هلم يا راعي فأصب من هذه : ومعه أصحاب له، ووضعوا السفرة له، فمر هبم راعي غنم، فسلم، فقال ابن عمر

م يف مثل هذا اليوم احلار الشديد مسومه، وأنت يف هذا احلال أتصو: فقال ابن عمر. إين صائم: فقال له. السفرة 
فهل :  -وهو يريد أن خيترب ورعه  -فقال له ابن عمر . واهللا إين أبادر أيامي هذه اخلالية: ترعى هذه الغنم؟ فقال

م، إهنا غنم إهنا ليست يل بغن: لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك مثنها ونعطيك من حلمها ما تفطر عليه؟ قال
: فما يفعل سيدك إذا فقدها؟ فوىل الراعي عنه، وهو رافعٌ أصبعه إىل السماء، وهو يقول: فقال له ابن عمر. سيدي

فلما قدم املدينة بعث إىل : ؟ قال" قال الراعي فأين اهللا : " فجعل ابن عمرو يردد قول الراعي، يقول: فأين اهللا؟ قال
  .، فأعتق الراعي ووهب منه الغنممواله، فاشترى منه الغنم والراعي

وأخربنا أيب، أخربنا أبو املعايل حممد بن إمساعيل، حدثنا أبو بكر البيهقي، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، حدثنا : قال
قد أقام ابن عمر : قال مالك: أمحد بن سهل الفقيه، حدثنا إبراهيم بن معقل، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب قال

وكان ابن عمر من أئمة : اهللا عليه وسلم ستني سنة يفيت الناس يف املوسم وغري ذلك، قال مالك بعد النيب صلى
  .املسلمني

وأخربنا أيب، أخربنا أبو بكر بن عبد الباقي، أخربنا أبو حممد اجلوهري، و أخربنا أبو عمر بن حيوية أخربنا أبو : قال
كان ابن : أخربت عن جمالد، عن الشعيب قال: " ن سعد قالبكر بن معروف، حدثنا احلسني بن القهم، حدثنا حممد ب

  " .عمر جيد احلديث، ومل يكن جيد الفقه 
وكان ابن عمر شديد اإلحتياط والتوقي لدينه يف الفتوى، وكل ما تأخذ به نفسه، حىت إنه ترك املنازعة يف اخلالفة 

لفنت، ومل يشهد مع علي شيئاَ من حروبه، حني مع كثرة ميل أهل الشام إليه وحمبتهم له، ومل يقاتل يف شيٍء من ا
  .أشكلت عليه، مث كان بعد ذلك يندم على ترك القتال معه

أخربنا القاضي أبو غامن حممد بن هبة اهللا بن حممد بن أيب جرادة، أخربنا عمي أبو اجملد عبد اهللا بن حممد، حدثنا أبو 
أبو الفتح عبد اهللا بن إمساعيل بن أمحد بن إمساعيل بن سعيد، احلسن علي بن عبد اهللا بن حممد بن أيب جرادة، أخربنا 

حدثنا أبو النمر احلارث بن عبد السالم بن رغبان احلمصي، حدثنا احلسني بن خالويه، حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن 
ن ابن حبيب، حممد بن أيب سعيد البزاز، حدثنا حممد بن احلسني بن حيىي الكويف، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد اهللا ب

  " .ما أجد يف نفسي من الدنيا إال أين مل أقاتل الفئة الباغية : " قال ابن عمر حني حضره املوت: أخربين أيب، قال
  " .مع علي : " أخرجه أبو عمر، وزاد فيه

  " .ما منا إال من مالت به الدنيا وما هبا، ما خال عمر، وابنه عبد اهللا : " وكان جابر بن عبد اهللا يقول
فكيف أصنع بأهل العراق؟ : قال. إن أهل الشام يريدونك: وقال له مروان بن احلكم ليبايع له باخلالفة، وقال له

. فإن قاتلتهم يقتل منهم رجل واحد، مل أفعل" . واهللا لو أطاعين الناس كلهم إال أهل فدك : قال. تقاتلهم: قال
  .فتركه

حلج، وكان كثري الصدقة ورمبا تصدق يف اجمللس الواحد بثالثني وكان بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر ا



  .ألفاً
كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه لربه، وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه، فرمبا لزم أحدهم : قال نافع

ن، واهللا ما هبم إال أن يا أبا عبد الرمح: املسجد، فإذا رآه ابن عمر على تلك احلال احلسنة أعتقه، فيقول له أصحابه
  .من خدعنا باهللا اخندعنا له: فيقول ابن عمر! خيدعوك
ولقد رأيتنا ذات عشية، وراح ابن عمر على جنيب له قد أخذه مبال، فلما أعجبه سريه أناخه مبكاهنن مث : قال نافع

  .يا نافع، انزعوا عنه زمامه ورحله وأشعروه وجللوه وأدخلوه يف البدن: نزل عنه، فقال
قد تعلم يا ريب ما مينعين من مزامحة قريش على : " دخل ابن عمر الكعبة، فسمعته وهو ساجد يقول: وقال نافع

  " .الدنيا إال خوفك 
بكى "  ١٦احلديد " " أمل يأن للذين آمنوا أن خنشع قلوهبم لذكر اهللا : " كان ابن عمر إذا قرأ هذه اآلية: وقال نافع

  .حىت يغلبه البكاء
  " .وجه طلق، وكالم لني : الرب شيء هني: " عمروقال ابن 

وروى عن أيب بكر، وعمر، وعثمان، وأيب ذر، ومعاذ بن . وروى ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فأكثر
  .جبل، ورافع بن خديج، وأيب هريرة، وعائشة

وأبو . سامل، وعبد اهللا، ومحزة: هوروى عنه من التابعني بنو. وروى عنه ابن عباس، وجابر واألغر املزين من الصحابة
  .ومصعب بن سعد، وسعيد املسيب، وأسلم موىل عمر، ونافع مواله، وخلق كثري. سلمة ومحيد ابنا عبد الرمحن

أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر الطوسي، أخربنا أبو بكر بن بدران احللواين، أخربنا أمحد بن حممد بن يعقوب 
حدثين جدي حممد بن عبيد اهللا بن الفضل، حدثنا أبو بكر حممد بن هارون بن محيد، حدثنا  املعروف بابن قفرجل،

كل مسكر مخٌر، : " حممد بن سليمان بن حبيب، حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، رفعه قال
  " .خرة وكل مسكر حرام، ومن شرب اخلمر يف الدنيا ومات وهو مدمنها، مل يشرب منها يف اآل

و أخربنا أبو منصور مسلم بن علي بن حممد السيحي، أخربنا أبو الربكات حممد بن حممد بن مخيس اجلهين املوصلي، 
أخربنا أبو نصر أمحد بن عبد الباقي بن طوق، حدثنا أبو القاسم نصر بن أمحد بن اخلليل املرجي، حدثنا أبو يعلى 

أخذ رسول اهللا : ن ليث، عن جماهد، عن عبد اهللا بن عمر قالحدثنا سويد بن سعيد، حدثنا فضيل بن عياض، ع
يا عبد اهللا، كن يف الدينا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل وعد : صلى اهللا عليه وسلم يوماً ببعض جسدي، وقال

يا عبد اهللا بن عمر، فإنه ليس مث دينار وال درهم، إمنا هي حسنات وسيئات، : نفسك يف أهل القبور، مث قال يل
جزاء جبزاء، وقصاص بقصاص، وال تتربأ من ولدك يف الدنيا فيتربأ اهللا منك يف اآلخرة، فيفضحك على رؤوس 

  " .األشهاد، ومن جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إىل يوم القيامة 
الص تويف عبد اهللا بن عمر سنة ثالث وسبعني، بعد قتل ابن الزبري بثالثة أشهر، وكان سبب قتله أن احلجاج أمر رج

فسم زج رمح ورمحه يف الطريق، ووضع الزج يف ظهر قدمه، وإمنا فعل احلجاج ذلك ألنه خطب يوماً وأخر الصالة، 
إن تفعل : قال! فقد مهمت أن أضرب الذي فيه عيناك: فقال له احلجاج. إن الشمس ال تنتظرك: فقال له ابن عمر
  !.فإنك سيفه مسلط

ر، فأمره عبد امللك بن مروان أن يقتدي بابن عمر، فكان ابن عمر يتقدم إن احلجاج حج مع عبد اهللا بن عم: وقيل
احلجاج يف املواقف بعرفة وغريها، فكان ذلك يشق على احلجاج، فأمر رجالً معه حربة مسمومة، فلصق بابن عمر 

: فعل بك؟ قالمن : عند دفع الناس، فوضع احلربة على ظهر قدمة، فمرض منها أياماً، فأتاه احلجاج يعوده، فقال له



ال تفعل يا أبا عبد : فقال! أنت أمرت الذي خنسين باحلربة! ما أراك فاعالً: قال! قتلين اهللا إن مل أقتله: وما تصنع قال
  .وخرج عنه، ولبث أياماً، ومات وصلى عليه احلجاج. الرمحن

: ودفن باحملصب، وقيل. عنيتويف سنة أربع وسب: وقيل. أربع ومثانني سنة: ومات وهو ابن ست ومثانني سنة، وقيل
  .بسرف: وقيل. بفج: وقيل. بذى طوى

كان مولده قبل املبعث بسنة، وهذا يستقيم على قول من جيعل مقام النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة بعد : قيل
، املبعث عشر سنني، ألنه تويف سنة ثالث وسبعني، وعمره أربع ومثانون سنة، فيكون له يف اهلجرة إحدى عشرة سنة

فيكون مولده قبل املبعث بسنة، وكانت أحد يف السنة الثالثة، فيكون له يف اهلجرة إحدى عشرة سنة، وأن عمر 
وأما على قول من جيعل عمره ستاً ومثانني سنة، فيكون . عبد اهللا أربع ومثانون سنة، فيكون مولده بعد املبعث بسنتني

  .مولده وقت املبعث، واهللا أعلم

  بن األحوصعبد اهللا بن عمرو 

أنبأنا طراد بن حممد الزينيب، أخربنا : أخربنا عبد اهللا بن أمحد اخلطيب، قال. عبد اهللا بن عمرو بن األحوص" س " 
هالل احلفار، عن احلسني بن حيىي بن عباس، عن احلسن بن حممد بن الصباح، عن عبيدة بن محيد، عن يزيد بن أيب 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند مجرة العقبة : أمه قالتزياد، عن سليمان بن عمرو بن األحوص، عن 
ورأيت بني أصابعه حجراً، : قالت" . يا أيها الناس، من رمى اجلمرة فلريمها مبثل حصى اخلذف : " راكباً، فقال

فأمرها النيب . يا نيب اهللا، ابين هذا: فرمى ورمى الناس، مث انصرف، فجاءت امرأة معها ابٌن هلا به مّس فقالت: قالت
صلى اهللا عليه وسلم فدخلت بعض األخبية، فجاءت بتور من حجارة فيه ماٌء، فأخذه بيده فمج فيه، ودعا فيه 

فأخذت منه . خذ منه: فقالت. هيب يل من هذا املاء: فتبعتها فقلت: قالت" . اسقيه واغسليه فيه : " وأعاده، وقال
ولقيت املرأة فأخربتين أن ابنها برأ، وأنه : ن بره ما شاء أن يكون، قالتحفنة، فسقيته ابين عبد اهللا، فعاش، فكان م

  .غالم ال غالم أحسن منه
  .أخرجه أبو موسى

  .بفتح العني، وسكون امليم، وآخره واو: َعْمرو هذا

  عبد اهللا بن عمرو بن جبرة

عدي بن كعب القرشي  عبد اهللا بن عمرو بن جبرة بن خلف بن صداد بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن" ب " 
  .العدوي

ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق فيمن استشهد . أسلم يوم الفتح، وقتل يوم اليمامة شهيداً، وال نعلم له رواية
  .يوم اليمامة، من بين عدي بن كعب

  .هم بيت من اليمن تبّناهم جبرة بن عبد اهللا بن قرط: وقال أبو معشر
  .أخرجه أبو عمر

  .وسكون اجليمبضم الباء، : جبرة

  عبد اهللا بن عمرو اجلمحي



مدين، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يأخذ من شاربه وظفره يوم . عبد اهللا بن عمرو اجلمحي" ب " 
  .فيه نظر، روى عنه إبراهيم بن قدامة، يعد يف الشاميني. اجلمعة

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبد اهللا بن عمرو بن حرام

عبد اهللا بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب بن غنم بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن " ب د ع " 
  .تزيد بن جشم بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي السلمي، يكىن أبا جابر، بابنه جابر بن عبد اهللا

وة، وابن شهاب، وموىس بن كان عبد اهللا عقبياً بدرياً نقيباً، كان نقيب بين سلمة هو والرباء بن معرور، ذكره عر
  .عقبة وابن إسحاق وغريهم فيمن شهد بدراً وأحداً، وقتل يوم أحد

أخربنا حممد بن حممد بن سرايا بن علي، أخربنا عبد األول بن عيسى، أخربنا أبو منصور بن أيب عاصم الفضيل بن 
حدثنا علي بن مسلم، حدثنا أبو داود،  حيىي الفضيلي، حدثنا عبد الرمحن بن أيب شريح، أخربنا أبو القاسم املنيعي،

قتل أيب يوم أحد، فجئت إليه وقد مثل : مسعت جابر بن عبد اهللا قال: مسعت حممد بن املنكدر قال: حدثنا شعبة، قال
: به، وهو مغطى الوجه، فجعلت أبكي، وجعل القوم ينهونين، و رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ينهاين، قال

تبكيه أو ال تبكيه، ما : " تبكي، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -يعين عمته  -مرو جعلت فاطمة بنت ع
  " .زالت املالئكة تظله بأجنحتها حىت رفعتموه 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن علي بن سويدة التكرييت، أخربنا أبو عبد اهللا بن احلسني بن الفرحان، إجازة، أخربنا أبو 
أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث، أخربنا " أبو بكر أمحد الواحدي أخربنا " الواحدي، أخربنا احلسن علي بن أمحد 

أبو الشيخ احلافظ، أخربنا أمحد بن احلسني احلذاء، أخربنا علي بن املديين، حدثنا موسى بن إبراهيم بشري بن الفاكه 
نظر إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه : اهللا قال مسعت جابر بن عبد: األنصاري، أنه مسع طلحة بن خراش األنصاري قال

أال أخربك؟ : فقال. يا رسول اهللا، قتل أيب وترك ديناً وعياالً: ؟ قلت" مهتماً " منكسراً " ما يل أراك : " وسلم فقال
أسألك أن : قال. يا عبدي، سلين أعطك: ما كلم اهللا أحداً قط إال من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحاً، فقال

يا رب، أبلغ من : قال. إنه قد سبق مين أهنم ال يردون إليها وال يرجعون: قال! ردين إىل الدنيا فأقتل فيك ثانيةت
  .اآلية"  ١٦٩آل عمران " . . " وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً بل أحياٌء : " ورائي، فأنزل اهللا تعاىل

يا بين، إين ال أراين إال مقتوالً يف أول من يقتل، وإين واهللا ال أدع : فقال وملا أراد أن خيرج إىل أحد دعا ابنه جابراً
بعدي أحداً أعز علي منك، غري نفس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإن علي ديناً فاقض عين ديين، واستوص 

  .فأصبحنا فكان أول قتيل جدعوا أنفه وأذنيه: قال. بأخواتك خرياً
ادفنومها يف قرب واحد، فإهنما كانا : " النيب صلى اهللا عليه وسلم: يف قرب واحد، قال ودفن هو وعمرو بن اجلموح
  " .متصافيني متصادقني يف الدنيا 

  .وكان عمرو أيضاً زوج أخت عبد اهللا، وامسها هند بنت عمرو بن حرام
ات من حليته، كانت مستها حفرت أليب قرباً بعد ستة أشهر، فحولته إليه، فما انكرت منه شيئاً إال شعر: قال جابر
  .األرض

أخربنا أبو احلرم مكي بن زيان بن شبة املقرئ النحوي بإسناده إىل حيىي بن حيىي، عن مالك، عن عبد الرمحن بن عبد 
أنه بلغه أن عمرو بن اجلموح و عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاريني مث : اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة



فر السيل عن قربمها وكان قربمها مما يلي السيل، وكان يف قرب واحد، وكانا ممن استشهد يوم السلميني كانا قد ح
أحد، فحفروا عنهما ليغريا من مكاهنما، فوجدا مل يتغريا كأمنا ماتا باألمس وكان أحدمها قد وضع يده على جرحه، 

 يوم أحد وبني يوم حفر وكان بني. فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه، مث أرسلت فرجعت كما كانت
  " .عنهما ست وأربعون سنة 

  .بل قتله سفيان بن عبد مشس أبو أيب األعور السلمي: وكان الذي قتل عبد اهللا أسامة األعور بن عبيد وقيل
  .أخرجه الثالثة، رضي اهللا عنه وأرضاه

  ؟

  عبد اهللا بن عمرو بن حزم

ارة بن عمرو بن حزم، له ذكر يف املغازي، وال تعرف له عبد اهللا بن عمرو بن حزم األنصاري، أخو عم" د ع " 
  .رواية

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  ؟

  عبد اهللا بن عمرو بن احلضرمي

ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال الواقدي. عبد اهللا بن عمرو بن احلضرمي، حليف بين أمية" ب س " 
  .وسلم، وروى عنه عمر بن اخلطاب

  .مر وأبو موسى خمتصراًأخرجه أبو ع
  ؟

  عبد اهللا بن عمرو بن حلحلة

  .ذكر يف الصحابة وهو وهم. عبد اهللا بن عمرو بن حلحلة" د ع " 
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن حلحلة، عن أبيه ورافع بن خديج قاال

  " .غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم والسواك 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن عمرو األهلاين

وفد إىل النيب صلى اهللا عليه . عبد اهللا بن عمرو بن زيد بن خممر بن عوثبان بن عمرو بن مالك بن أهلان األهلاين
  .قاله ابن الكليب. أنت عبد اهللا: قال. عبد العزى: وسلم فسأله عن امسه، فقال

  لعبد اهللا بن عمرو بن الطفي



  .وقد تقدم نسبه. عبد اهللا بن عمرو بن الطفيل ذي النور األزدي مث الدوسي" ب " 
  .كان من فرسان املسلمني وأهل الشدة والنجدة واستشهد يوم أجنادين سنة ثالث عشرة: قال احلسن بن عثمان

  .أخرجه أبو عمر

  عبد اهللا بن عمر بن العاص

بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن  عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل" ب د ع " 
وكان أصغر . أمه ريطة بنت منبه بن احلجاج السهمي. لؤي القرشي السهمي، يكىن أبا حممد، وقيل أبو عبد الرمحن

  .من ابيه باثنيت عشرة سنة
اهللا عليه وسلم يف أن يكتب أسلم قبل أبيه، وكان فاضالً عاملاً قرأ القرآن والكتب املتقدمة، واستأذن النيب صلى 

  " .نعم، فإين ال أقول إال حقاً : " يا رسول اهللا، أكتب ما أمسع يف الرضا والغضب؟ قال: عنه، فأذن له، فقال
ما كان أحد أحفظ حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مين إال عبد اهللا بن عمرو بن العاص، : قال أبو هريرة

  .فإنه كان يكتب وال أكتب
  .حفظت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ألف مثل: ل عبد اهللاوقا

حدثنا عبيد بن أسباط بن حممد القرشي، حدثين أيب، : أخربنا إمساعيل بن علي وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسى قال
يا رسول اهللا، يف كم أقرأ القرآن؟ : قلت: عن مطرف، عن أيب إسحاق، عن أيب بردة، عن عبد اهللا بن عمرو قال

إين أطيق أفضل من : قلت " .اختمه يف عشرين : " إين أطيق أفضل من ذلك؟ قال: قلت" . اختمه يف شهر : " الق
إين أطيق : قلت" . اختمه يف عشر : " إين أطيق أفضل من ذلك؟ قال: قلت" . اختمه يف مخسة عشرة : " ذلك؟ قال

  " .فما رّخص يل : " قال" من ذلك؟ إين أطيق أفضل : قلت" . اختمه يف مخس : " قال" أفضل من ذلك؟ 
هذه : قال! ما كنت متنعين شيئاً: أتيت عبد اهللا بن عمرو، فتناولت صحيفة حتت مفرشه، فمنعين، قلت: قال جماهد
ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس بيين وبينه أحد، إذا سلمت يل هذه وكتاب اهللا " فيها " الصادقة، 

  . عالم كانت عليه الدنيا؟ والوهط، أرض كانت له يزرعهاوالوهط، فال أبايل
خلري أعمله اليوم أحب إيل من مثيله مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ألنا كنا مع رسول اهللا : وقال عبد اهللا

  .صلى اهللا عليه وسلم هتمنا اآلخرة وال هتمنا الدنيا، وإنا اليوم مالت بنا الدنيا
قال له  -م، وكانت معه راية أبية يوم الريموك، وشهد معه أيضاً صفني، وكان على امليمنة وشهد مع أبيه فتح الشا

يا أبتاه، أتأمرين أن أخرج فأقاتل، وقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال. يا عبد اهللا، اخرج فقاتل: أبوه
ا عهد إليك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن إين أنشدك اهللا يا عبد اهللا، أمل يكن آخر م: قال! يعهد إيل ما عهد؟

فإين أعزم عليك أن خترج فتقاتل، فخرج : قال. اللهم بلى: ؟ قال" أطع أباك : " أخذ بيدك فوضعها يف يدي، وقال
مايل ولصفني، ما يل ولقتال املسلمني، لوددت أين مت قبله : وندم بعد ذلك، فكان يقول. فقاتل وتقلد سيفني

  .إنه شهدها بأمر أبيه له، ومل يقاتل: قيلو. بعشرين سنة
أما واهللا ما طعنت برمح، وال ضربت بسيف، وال رميت بسهم، وما : قال عبد اهللا بن عمرو. قال ابن أيب ملكية

  .كان رجل أجهد مين، رجل مل يفعل شيئاً من ذلك
  .قدمت الناس منزلة أو منزلتني: إنه كانت الراية بيده وقال: وقيل



سم بن علي بن احلسن إجازة، أخربنا أيب، أخربنا أبو بكر حممد بن احلسني، أخربنا أبو احلسني بن املهتدي أخربنا القا
أخربنا أبو القاسم : قاال -و أخربنا أيب، أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي، أخربنا أبو احلسني بن النقور : قال" ح " 

دثنا داود بن رشيد، حدثنا علي بن هاشم، عن أبيه، عن عيسى بن علي بن عيسى، أخربنا عبد اهللا بن حممد، ح
كنت يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف حلقة فيها أبو سعيد اخلدري و : إمساعيل بن رجاء، عن أبيه قال

عبد اهللا بن عمرو، فمر بنا حسني بن علي، فسلم، فرد القوم السالم، فسكت عبد اهللا حىت فرغوا، رفع صوته 
أال أخربكم بأحب أهل األرض إىل اهل السماء؟ : مث أقبل على القوم فقال. وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته: وقال
هو هذا املاشي، ما كلمين كلمة منذ ليايل صفني، وألن يرضى عين أحب إيل من أن يكون يل محر : قال. بلى: قالوا
فغدوت معهما، فاستأذن أبو : قال. واعدا أن يغدوا إليهفت: قال. بلى: أال تعتذر إليه؟ قال: فقال أبو سعيد. النعم
يا ابن رسول اهللا، : فأذن له، فدخل، مث استأذن عبد اهللا، فلم يزل به حىت أذن له، فلما دخل قال أبو سعيد: سعيد

أعلمت يا عبد اهللا أين : فأخربه بالذي كان من قول عبد اهللا بن عمرو، فقال حسني. . إنك ملا مررت بنا أمس 
فما محلك على أن قاتلتين وأيب يوم صفني؟ فواهللا : قال! إي ورب الكعبة: أحب أهل األرض إىل أهل السماء؟ قال

يا رسول اهللا، إن : فقال. أجل، ولكن عمرو سكاين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. أليب كان خرياً مين
يا عبد اهللا، صلّ ومن وصم وأفطر، : " صلى اهللا عليه وسلمعبد اهللا يقوم الليل ويصوم النهار، فقال يل رسول اهللا 

فلما كان يوم صفني أقسم علي فخرجت معه، أما واهللا ما اخترطت سيفاً، وال طعنت برمح، : " قال" . وأطع عمراً 
  " .فكأنه : " قال" . وال رميت بسهم 

تويف سنة : وقيل. ة سبع وستني مبكةسن: وقيل. سنة مخس وستني مبصر: وتويف عبد اهللا سنة ثالث وستني، وقيل
: وقيل. وكان عمره اثنتني وسبعني سنة. سنة ثالث وسبعني: وقيل. سنة مثان وستني: وقيل. مخس ومخسني بالطائف
  .سبعني وتسعني: شك ابن بكري يف. اثنتان وتسعون سنة

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن عمرو بن عوف

ة الذين خرجوا إىل العرنيني الذين قتلوا راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه كان يف مجل. عبد اهللا بن عمرو بن عوف
  .وسلمن قاله الواقدي

  عبد اهللا بن عمرو بن قيس

عبد اهللا بن عمرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار، أبو أيب، وغالب عليه " ب س " 
أمه أم حرام بنت ملحان، امرأة عبادة بن الصامت، فهو ربيب  وهو ابن خالة أنس بن مالك،" . ابن أم حرام " 

  .عبادة، عّمر حىت روى عنه إبراهيم بن أيب عبلة
حدثين أيب، حدثنا كثري بن مروان أبو حممد، حدثنا إبراهيم بن أيب : أخربنا أبو ياسر بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد قال

األنصاري، وقد صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القبلتني، رأيت عبد اهللا بن عمرو بن أم حرام : عبلة قال
  .وعليه خّر أغرب، وأشار بيده إىل منكبيه، فظن كثري أنه رداٌء

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى



  عبد اهللا بن عمرو بن لومي

  .عبد اهللا بن عامر: عبد اهللا بن عمرو بن لومي، وقيل" د ع " 
عبيد بن احلسن، عن عبد اهللا بن معقل، عن رجلني أحدمها من مزينة، أحدمها  روى مسعر، عن. يعد يف الصحابة

وأرى غالباً الذين أتى النيب صلى اهللا : قال مسعر -عبد اهللا بن عمرو بن لومي واآلخر غالب بن أجبر : عن اآلخر
ني مالك، فإين قذرت هلم فأطعم أهلك من مس: " يا رسول اهللا، إنه مل يبق من مايل إال محرات قال: عليه وسلم، فقال

  " .جوال القرية 
عبد اهللا بن عمرو بن مليل املزين، له صحبة أخرجه أبو عمر : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وأخرجه أبو عمر قال

  .خمتصراً
 ال: قال أبو حامت. له صحبة: وقال ابن أيب خيثمة: عبد اهللا بن عمرو بن مليل املزين، قال: وقال أبو أمحد العسكري

وروى العسكري احلديث الذي رواه مسعر، عن عبيد بن احلسن، عن ابن معقل، عن رجلني من مزينة، وقد . أعرفه
  .وهو الصحيح، وإمنا اختلفوا يف اجلد، واهللا أعلم. تقدم يف أول الترمجة كأنه جعلهما واحداً

  عبد اهللا بن عمرو أبو هريرة

تويف سنة تسع ومخسني، هو ابن مثان ومخسني سنة، : قدي هكذا وقالمساه الوا. عبد اهللا بن عمرو، أبو هريرة" س " 
  .ويرد يف كنيته: وكان ينزل ذا احلليفة، وله دار باملدينة تصدق هبا على مواليه

  .أخرجه أبو موسى، وقد اختلف يف اسم أيب هريرة على حنو من عشرين وجهاً
  " .أخرجه أبو موسى " 

  عبد اهللا بن عمرو بن هالل

ابن شرحبيل املزين، والد علقمة وبكر ابين عبد اهللا، وهو أحد : وقيل. عبد اهللا بن عمرو بن هالل" ب د ع " 
 ٩٢التوبة " . . . " وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه : " البكائني الذي نزلت فيهم

  .اآلية، وكانوا ستة نفر" 
احلسن : ه صحبة ورواية، وكان ابنه بكر من جلة أهل البصرة، كان يقالروى عنه ابنه علقمة وابن بريدة، ل

  .شيخها، وبكر فتاها
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا املعتمر بن : أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم، قال

هنى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : " قالسليمان، عن حممد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد اهللا، عن أبيه 
  .كسر سكة املسلمني اجلائزة بينهم، إال من بأس

  " .إذا اشترى أحدكم حلماً فليكثر مرقه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى عنه ابنه علقمة قال
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن عمرو بن هالل



هب بن ثعلبة بن وقش بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعدة، األنصاري عبد اهللا بن عمرو بن و" ب د ع " 
  .اخلزرجي، مث الساعدي

ونسبه ابن " . عبد اهللا بن عمرو : " قال ابن شهاب وابن إسحاق، يف تسمية من قتل يوم أحد، من بين ساعدة
  .إسحاق إىل طريف

  .ن رهط سعد بن معاذكل من كان من بين طريف، فهو م: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر
وكذلك هو فيما رويناه . إن من رهط سعد بن معاذ: وقد نقله ابن منده، عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق: قلت

فإن سعد بن معاذ بن األوس، وبنو طريف من " سعد بن عبادة : " عن يونس عن ابن إسحاق، وهو وهم، والصواب
بادة، رأيت كالم ابن منده وايب عمر يف عدة نسخ صحاح، فليس ساعدة من اخلزرج، وبنو ساعدة قبيلة سعد بن ع

ومن بين طريفك عبد اهللا : " والعجب من يونس يذكره يف اخلزرج، مث يف بين ساعدة ويقول. من الناسخ، واهللا أعلم
! فكيف يكون من رهط ابن معاذ وهو من األوس، وهذا من اخلزرج؟" بن وهب بن عمرو، رهط سعد بن معاذ 

رهط سعد بن : لف يونس عن ابن إسحاق عبد امللك بن هشام، وسلمة، وإبراهيم بن سعد، فقالوا عنهوقد خا
  .عبادة، وهو الصواب

  عبد اهللا بن عمرو بن وقدان

عبد اهللا بن عمرو بن وقدان بن عبد مشس بن عبد ود، العامري املعروف بابن السعدي، وقد تقدم ذكره يف " ب " 
  .عبد اهللا بن السعدي

  .ه أبو عمرأخرج

  عبد اهللا بن عمرو اليشكري

  .كان امسه العرس، فيما ذكره ابن شاهني. عبد اهللا بن عمرو اليشكري" س " 
أول حّي أدّوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدقتهم حيّ بين الشكر، فأتى : روى أبو سنان احلنفي قال
  .ال، ولكنه عبد اهللا: قال. أنا األعرس بن عمرو: من أنت؟ قال: األعرس بن عمرو فقال

  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن عمري األشجعي

  .عبد اهللا بن عمري األشجعي" ب د ع " 
إذا خرج عليكم خارج يشق عصا : " له صحبة، عداده يف أهل املدينة، مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  " .املسلمني ويفرق مجاعتهم، فاقتلوه، ما استثىن أحداً 
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن عمري اخلطمي



  .عبد اهللا بن عمري اخلطمي، من بين خطمة بن جشم بن مالك بن األوس، أنصاري أوسي، مث خطمي" ب د ع " 
يعد يف أهل املدينة، كان أعمى وجاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو أعمى، وكان يؤم يف مسجد بين 

  .خطمة
  .أنه كان إمام بين خطمة على عهد رسول اهللا: ن عروة، عن ابيه، عن عبد اهللا بن عمريروى جرير، عن هشام ب

  .عن عدي بن عمرية: وروى أبو معاوية، عن هشام، عن ابيه فقال
  .أخرجه الثالثة

  ؟

  عبد اهللا بن عمري السدوسي

  .سلمله صحبة، وفد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و. عبد اهللا بن عمري السدوسي" ب د ع " 
أنه جاءنا بإدواة من عند رسول اهللا : روى عمرو بن سفيان بن عبد اهللا بن عمري السدوسي، عن ابيه، عن جده

صلى اهللا عليه وسلم، وقد غسل النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها وجهه ومضمض يف املاء، وغسل يديه وذراعيه مث 
ما بقي فيها، فإذا أتيت بالدك فرش تلك البيعة، واختذها ال تردن ماء إال مألت اإلداوة على : " مأل اإلداوة وقال

  " .وقد صليت أنا فيه : " قال. فاختذوه مسجداً: قال" . مسجداً 
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن عمري بن عدي

  .عبد اهللا بن عمري بن عدي بن أمية بن خدارة بن عوف بن احلارث بن اخلزرج األنصاري" ب د ع " 

وأما ابن منده وأبو نعيم فجعاله خدرياً، من بين خدرة بن عوف، . اجلميع، كذا نسبه أبو عمر شهد بدراً يف قول
  .وخدرة وخدارة أخوان

هو عبد اهللا بن عمري بن حارثة بن ثعلبة بن خالس بن أمية بن خدارة، قال عروة وابن شهاب : وقال ابن ماكوال
  .عبد اهللا بن عرفطة: يف موضع آخر -عين عروة ي -وقال : وقال ابن منده. إنه شهد بدراً: وابن إسحاق

والذي رأيناه يف كتب املغزي أنه من خدارة بزيادة األلف، ال من خدرة، وهو الصحيح، وأما قول ابن منده عن 
قيل يف " عبد اهللا بن عدي " فال شك أن ابن منده قد ظن أن " عبد اهللا بن عرفطة : " عروة أنه قال يف موضع آخر

  .وإمنا مها اثنان، شهدا بدراً" طة عرف: " أبيه
متيم بن : " ومن بين خدارة: " أخربنا أبو جعفر بإسناده، عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً قال
  " .أربعة نفر " يعار بن قيس، و عبد اهللا بن عمري، وزيد بن املزين بن قيس، و عبد اهللا بن قرفطة، 

وكذلك قال غريه، مث قال . فهذا تأكيد يف أهنما اثنان، واهللا أعلم. أربعة نفر:  قالفقد جعلهما اثنني كما ترى، مث
  .وذكرهم -وهم بنو خدرة  -ومن بين األجبر : ابن إسحاق

  .أخرجه الثالثة
  .بتشديد الالم، وفتح اخلاء املعجمة: خالّس



  عبد اهللا بن عمري الليثي

  .ابن شاهني عبد اهللا بن عمري بن قتادة الليثي، أورده" س " 
أخربنا أبو موسى إذناً، عن كتاب أيب بكر بن احلارث، أخربنا أبو أمحد العطار، أخربنا أبو حفص بن شاهني، حدثنا 

احلسني بن أمحد، حدثنا بن أيب خيثمة، حدثنا ايب، حدثنا جرير بن عبد احلميد، حدثنا هشام بن عروة، عن ابيه، عن 
طمة وهو أعمى، على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمن وجاهد مع رسول أنه كان أم بين خ: عبد اهللا بن عمري

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو أعمى
كذا ترجم له ابن شاهني، وميكن أن يكون غري الليثي، ألن بين خطمة من األنصار، وهم : أخرجه أبو موسى وقال

  .غري بين ليث
 اخلطمي العملى، قد أخرجه ابن منده مثلما ذكره أبو موسى، هذا كالم يب موسى، وهذا عبد اهللا بن عمري: قلت

وقد تقدم ذكره قبل هذه الترمجة، وروى له هذا احلديث، عن جرير بإسناده مثله، وال أدري من اين أيت أبو موسى؟ 
، " يء لش: " وإن كان ألجل أنه قيل فيه! يف نسبه، فهذا ال يوجب استدراكاً عليه" قتادة " فإن كان ألجل زيادة 

فهذا غلط من قائله ال يوجب استدراكاً أيضاً، فإن كان كل من يغلط جيعل غلطه استدراكاً، فهذا خيرج عن احلد، 
  !.ال سيما يف زمننا هذا مع غلبة اجلهل، فلم يكن الستدراكه وجه

األزد، وهم من أهل فال شبهة أنه غريه، ألن خطمة من األنصار، واألنصار من " ميكن أن يكون غري الليثي : " وقوله
غلط من " ليثي : " ولعل قوله" ! ميكن أن يكون غريه : " اليمن، وليث من كنانة، وكنانة من مصر، فكيف يقال

وبعض ترمجة األنصار، وبقي حديثه فظنه بعض من رآه أن " الليثي " الناسخ، أو قد سقط من الكتاب ما بعد 
يدل على أنه خطمي، ألن إمام " إنه كان يؤم بين خطمة : " احلديث وقوله يف. احلديث لليثي، وليس له، واهللا أعلم

  .كل قبيلة كان منها، لنفور طباع العرب أن يتقدم على القبيلة من غريها، واهللا أعلم

  عبد اهللا بن عمرية

  .أدرك اجلاهلية، وال تصح صحبته، يعد يف الكوفيني -بزيادة هاء يف آخره  -عبد اهللا بن عمرية " د ع " 
  .وكان قائد األعشى يف اجلاهلية -ى روح، عن شعبة، عن مساك بن حرب، عن عبد اهللا بن عمرية رو

حديثه يف  -يعين بفتح العني، وكسر امليم  -عبد اهللا بن َعمرية : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال األمري أبو نصر
ال أعرف عبد اهللا بن : هيم احلريبقال إبرا: وقال. الكوفيني، روى عن جرير وغريه، روى عنه مساك بن حرب

  .عمرية، وإمنا أعرف عمرية بن زياد الكندي، حدث عن عبد اهللا، إن كان هذا ابنه وإال فال أعرفه

  عبد اهللا بن عنبة

  .عبد اهللا بن عنبة، أبو عنبة اخلوالين، مساه الطرباين يف معجمة، وعداده يف الشاميني سكن محص" د ع " 
أسلم على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يره، . األهلاين، وبكر بن زرعة، وغريمهاروى عنه حممد بن زياد 

  .إنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم وصلى القبلتني: وقيل



وكان من أصحاب  -مسعت أبا عنبة اخلوالين : روى اجلراح بن مليح البهراين، عن بكر بن زرعة اخلوالين، قال
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال -وسلم، ممن صلى القبلتني، وأكل الدم يف اجلاهلية رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  " .ال يزال اهللا عز وجل يغرس غرساً يف هذا الدين، يستعملهم يف طاعته : " وسلم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن عنمة املزين

شهد فتح : مصر، ذكره حممد بن عمر الواقدي وقال عبد اهللا بن عنمة املزين، له صحبة، شهد فتح" د ع " 
  .االسكندرية الثاين، له ذكر يف الصحابة، قاله أبو سعيد بن يونس

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  عبد اهللا بن عوسجة البجلي

بين حارثة بن  عبد اهللا بن عوسجة البجلي، مث العرين، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه بكتابه إىل" س " 
عمرو بن قريط يدعوهم إىل اإلسالم، فأخذوا الصحيفة فغسلوها، فرقعوا هبا أسفل دلوهم، وأبوا أن جييبوا رسول 

فهم أهل سفٍة وكالم " " أذهب اهللا عقوهلم : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .خمتلط 

  .أخرجه أبو موسى

  وفعبد اهللا بن ع

  .روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أخرجه حيىي بن يونس الشريازي يف كتابه. عبد اهللا بن عوف" د ع " 
أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء يف كتابه بإسناده، عن أيب بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك، حدثنا أبو بكر بن أيب 

د بن سلمة، عن جبلة بن عطية عن عبد اهللا بن عوف أن شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن محاد بن هارون ، عن محا
  " .اإلميان ميان : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .هو من تابعي أهل الشامن من الطبقة الثالثة من عمال عمر بن عبد العزيز: قال حممود بن إبراهيم بن مسيع

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن عوف األشج

  .قاله ابن شاهني. هللا بن عوف األشج، م الوفد، نزل البصرةعبد ا" س " 
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  عبد اهللا بن عوف بن عبد عوف



  .احلارث بن زهرة، أخو عبد الرمحن بن عوف" عبد بن " عبد اهللا بن عوف بن عبد عوف بن " س " 
  .مل يهاجر، يعين عبد اهللا بن عوف: الزبري قال. أسلم يوم الفتح، وأخوه األسود له دار باملدينة: قال ابن شاهني

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  عبد اهللا بن أيب عوف

عبد اهللا بن أيب عوف بن عويف بن مالك بن كيسان بن ثعلبة بن عمرو بن يشكر بن علي بن مالك بن سعد بن 
عبد "  صلى اهللا عليه وسلم فسماه النيب" عبد مشس " نذير بن قسر بن عبقر بن أمنار بن إراش البجلي، كان امسه 

  .ملا وفد إليه" اهللا 
  .قاله ابن الكليب

  عبد اهللا بن عومي

ويذكر نسبه عند ذكر أبيه، إن شاء اهللا تعاىل عداده يف أهل املدينة، . عبد اهللا بن عومي بن ساعدة األنصاري" د ع " 
  .اختلف يف امسه

 عن عومي بن ساعدة، عن ابيه، عن جده، أن النيب صلى اهللا روى حممد بن عباد، عن عبد الرمحن بن سامل بن عبد اهللا
  .عليه وسلم أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .بضم العني، تصغري عام: ُعوِْيم

  عبد اهللا بن عياش

عمرو بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي : عبد اهللا ب عياش بن أيب ربيعة، واسم أيب ربيع" ب د ع " 
  .املخزومي

  .لد بأرض احلبشة، يكىن أبا احلارث، وأمه أمساء بنت خمربة بن جندل بن ابري بن هنشل التميميةو
روى عن انيب صلى اهللا عليه وسلم، وروى عن عمر وغريه، فمما روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما رواه عنه 

أيب ربيعة، إما لعيادة مريض، وإما  دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعض بيوت آل: عبد اهللا بن احلارث قال
يا رسول اهللا، أال توصين؟ فقال :  -وهي أم عياش بن أيب ربيعة  -لغري ذلك، فقالت له أمساء بنت خمربة التميمية 

وأيت رسول اهللا صلى اهللا " . يا أم اجلالس، إئيت إىل أختك ما حتبني أن تأيت إليك : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 -وكانت أم اجلالس ذكرت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرضاً باصيب  -لم بصيب من ولد عياش عليه وس

فأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجعل يرقيه وينقل عليه، وجعل الصيب يتفل على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم، فجعل بعض أهل البيت ينتهر الصيب، و رسول اهللا يكفهم عن ذلك

  .ى عنه بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، ونافع موىل بن عمر، وغريمهارو
  .أخرجه الثالثة



فأم عياش هي أم أيب جهل، " يا رسول اهللا : " فقالت له أمساء بنت خمربة التميمية، وهي أم عياش: " قوهلم: قلت
أم عبد اهللا هذا يف أمساء " بة وعلى أمساء بنت خمر. وهي مل تسلم، ويرد ذكرها يف ابنها عياش، ويرد الكالم عليها

، فإن أم عبد اهللا هي بنت أخي أمساء بنت خمربة أم عياش وأيب جهل، وقد نسبوها ها هنا إىل " بنت سالمة بن خمربة 
  .جدها، فرمبا يظن بعض من يراه أنه غلط، واهللا أعلم

  عبد اهللا بن غالب

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية سنة اثنتني من من كبار الصحابة، بعثه ر. عبد اهللا بن غالب الليثي" ب " 
  .اهلجرة

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبد اهللا بن الغسيل

  .جمهول روى عنه عامر بن عبد األسور، يعد يف بادية البصرة. عبد اهللا بن الغسيل" د ع " 
د األسود العبقسي، عن عبد اهللا حدث عبد الرمحن بن احلكم بن الرباء بن قبيصة الثقفي، عن ابيه، عن عامر بن عب

فانطلق بستة . يا عم، اتبعين ببنيك: كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمر بالعباس فقال: بن الغسيل قال
الفضل، و عبد اهللا ، وعبيد اهللا، وقثم، ومعبد، و عبد الرمحن ، فأدخلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بيتاً، : من بنيه

اللهم إن هؤالء أهل بييت وعتريت، فاسترهم من النار كما سترهتم : " وداء خمططة حبمرة، فقالوغطاهم بشملة س
  .فما بقي يف البيت مدرة وال باب إال أمن" . هبذه الشملة 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
قتل يوم أحد،  ألن أباه حنظلة" . ابن الغسيل : " قد كان يقال لعبد اهللا بن حنظلة بن أيب عامر األنصاري: قلت

  .ابن الغسيل وله صحبة أيضاً: فقيل البنه" إن املالئكة تغسله : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  عبد اهللا الغفاري

  .أخرجه ابن منده، ومل يزد على هذا القدر. عبد اهللا الغفاري" د " 

  عبد اهللا بن غنام

  .نصاري البياضي له صحبة، يعد يف أهل احلجازعبد اهللا بن غنام بن أوس بن مالك بن بياضة األ" ب د ع " 
أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي األمني بإسناده إىل سليمان بن األشعث، حدثنا أمحد بن صاحل، حدثنا حيىي بن 

حدثنا سليمان بن بالل، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن عنبسة، عن عبد اهللا : حسان، وإمساعيل قاال
اللهم ما أصبح يب من نعمة فمنك وحدك، : " من قال حني يصبح: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: غنامبن 

  " .فقد أدى شكر يومه، ومن قال ذلك حني ميسي فقد أدى شكر ليلته . ال شريك لك، فلك احلمد، ولك الشكر
: ن وهب، فقال عن عبد اهللا بن عباس، وقيلوقد صحف فيه بعض الرواة من رواية اب: أخرجه الثالثة، قال أبو نعيم



وقد رواه ابن منده من حديث حيىي بن صاحل . من غري أن يذكر امسه" ابن غنام : " هو عبد الرمحن بن غنام، وقيل
  .ومل يذكر امسه" عن ابن غنام : " الوحاظي، و عبد اهللا بن مسلمة، عن سليمان، فقال

  عبد اهللا بن فضالة الليثي

  .د اهللا بن فضالة الليثي أبو عائشةعب" ب د ع " 
واختلف يف إتيانه النيب صلى : وإسناده ليس بالقائم" ولدت يف اجلاهلية، فعق أيب عين بفرس : " روى عنه أنه قال

اهللا عليه وسلم، فروى مسلمة بن علقمة، عن داود بن أيب هند عن أيب حرب بن أيب األسود، عن عبد اهللا بن 
صلى اهللا عليه وسلم، ورواه خالد الواسطي وزهري بن إسحاق، عن داود عن أيب حرب، عن أنه أتى النيب : فضالة

  .عبد اهللا بن فضالة، عن أبيه، وهو أصح، قاله أبو عمر
كان : عداده يف التابعني، وذكره بعض الناس يف الصحابة، قال خليفة. ال تصح له صحبة: وقال ابن منده وأبو نعيم

ما رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو عندهم مرسل : اء البصرة، وقال أبو عمرعبد اهللا بن فضالة على قض
  .على أنه قد أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال خيتلف يف صحبة أبيه، ويذكر يف بابه، إن شاء اهللا تعاىل

  عبد اهللا بن فضالة املزين

ليثي، روى إبراهيم بن جعفر، عن عبد اهللا بن سلمة كأنه غري ال: عبد اهللا بن فضالة املزين قال أبو موسى" س " 
عن جار بن عبد  -وكانت هلما صحبة  -اجلبريي، عن ابيه، عن عمرو بن مرة اجلهين و عبد اهللا بن فضالة املزين 

  " .علي بن أيب طالب أول من أسلم : " أهنم كانوا يقولون: اهللا
  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا أبو قابوس

  . أبو قابوس غري منسوب، عداده يف أهل الكوفةعبد اهللا" د ع " 
  .امسه املخارق: اختلف يف امسه فقيل

إىل النيب صلى اهللا عليه  -وهي امرأة العباس  -جاءت أم الفضل : روى مساك، عن قابوس بن عبد اهللا، عن أبيه قال
تلد فاطمة غالماً، فترضعينه بلنب خرياً رأيت، : " فقال. يا رسول اهللا، إين رأيت بعض جسمك يف بييت: وسلم فقالت

أوجعت ابين، رمحك : " فقال. ، فجاءت به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبال عليه، فقالت بيدها هكذا" قثم 
  .مل يذكر يف هذه الرواية ولد فاطمة" النح من الغالم والغسل من اجلارية " ، مث قال " اهللا 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

   بن قاربعبد اهللا

  .ابن مآرب: وقيل. عبد اهللا بن قارب، أبو وهب الثقفي" ب د ع " 
" رحم اهللا احمللقني : " كنت مع أيب فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو بيده: روى عنه ابنه وهب أنه قال



  " .واملقصرين : " يا رسول اهللا، واملقصرين؟ فقال يف الثانية، والثالثة: فقال رجل
  .ر االختالف فيه، يف أبيه قارب، إن شاء اهللا تعاىليذك

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن قداد

ذكره ابن إسحاق فيمن وفد من بين احلارث بن كعب على النيب صلى اهللا عليه وسلم مع . عبد اهللا بن قداد احلارثي
  .عبد اهللا بن قريط، ويذكر يف موضعه: وقيل فيه. خالد بن الوليد

  قدامةعبد اهللا بن 

. قدامة، وقيل غري ذلك: اختلف يف اسم أبيه فقيل. عبد اهللا بن قدامة السعدي، أخو وقاص بن قدامة" ب د ع " 
كتب هلما النيب صلى اهللا عليه وسلم . وهو من بين عامر بن لؤي، يكىن أبا حممد. وقد ذكر يف عبد اهللا بن السعدي

  .كتاباً
عامر، جعله ابن منده وأبو نعيم سلمياً، ومسى ابن منده أباه قمامة، بدل أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر جعله من 

  .قدامة، ونذكره يف موضعه، ومها واحد، واهللا أعلم

  عبد اهللا بن قرط

كان امسه يف اجلاهلية شيطاناً فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . عبد اهللا بن قرط األزدي الثمايل" ب د ع " 
وشهد الريموك وفتح دمشق، وأرسله يزيد بن أيب سفيان بكتابه إىل أيب بكر . عبد الرمحن صحبةعبد اهللا له وألخيه 

واستعمله أبو عبيدة على محص " فتوح الشام " ذكره عبد اهللا بن حممد بن ربيعة يف كتابه . الصديق رضي اهللا عنهم
  .روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. أيضاًمرتني، ومل يزل عليها حىت تويف أبو عبيدة، مث استعمله معاوية على محص 

  .روى عنه، غضيف بن احلارث، وعمرو بن حمص، وسليم بن عامر اخلبائري، وغريهم
أخربنا حيىي بن حممود بن سعد بإسناده عن أيب بكر بن أيب عاصم، حدثنا حممد بن املثىن، عن حيىي القطان، عن ثور 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جني، عن عبد اهللا بن قرط قالبن يزيد، عن راشد بن سعد، عن عبد اهللا بن 
وقرب إىل رسول اهللا صلى : ، قال" أفضل األيام عند اهللا عز وجل يوم النحر ويوم القر الذي تستقر الناس فيه " 

ية مل أفهمها، اهللا عليه وسلم بدنات مخس أو ست فطفقن يزدلفن إليه يأتيهن يبدأ، فلما وجبت جنوهبا قال كلمة خف
  " .من شاء اقتطع : " فسألت بعض من يليه ما قال؟ فقال

  .وقتل عبد اهللا بأرض الروم شهيداً، سنة ست ومخسني، قاله ابن يونس
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن قرة

روى عبد اهللا بن قرط، و: وقال غريه: أخرجه أبو موسى، ونقله عن اخلطيب أيب بكر قال. عبد اهللا بن قرة" س " 
  .أنه كان امسه شيطاناً فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد تقدم هذا يف عبد اهللا بن قرط



  عبد اهللا بن قرة اهلاليل

دعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم بالربكة، رأيته يف بعض نسخ كتاب أيب . عبد اهللا بن قرة بن هنيك اهلاليل" د " 
  .عبد اهللا بن منده

  عبد اهللا بن قريط

قدم مع خالد بن الوليد يف وفد بين احلارث بن كعب فأسلموا، وذلك سنة . عبد اهللا بن قريط الزيادي" ب  "
  .عشر

  .أخرجه أبو عمر هكذا
ورواه عبد امللك بن هشام، عن البكائي، عن ابن " . قريط : " من رواية سلمة ويونس عنه: قال ابن إسحاق

  . أعلموقد تقدم، ومها واحد، واهللا" قداد : " إسحاق
  ؟

  عبد اهللا بن قمامة

  .كتب هلما النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاباً. عبد اهللا بن قمامة السلمي، أخو وقاص بن قمامة" د " 
  .وقد تقدم ذكره" عبد اهللا بن قدامة : " أخرجه ابن منده هكذا، وقد أخرجه أبو عمر وأبو نعيم فقاال

  عبد اهللا بن قنيع

بان بن ثعلبة بن ربيعة، كان امسه عبد عمرو فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد عبد اهللا بن قنيع بن أه" 
  .قاله الغساين عن ابن هشام. اهللا، وهو قاتل دريد بن الصمة

  عبد اهللا بن قيس األسلمي

 روى يزيد عن عياض، عن األعرج، عن عبد اهللا بن قيس أن النيب صلى اهللا. عبد اهللا بن قيس األسلمي" د ع " 
  " .فهو يف مقت اهللا عز وجل حىت جيلس " بعمله " من قام يرائي : " عليه وسلم قال

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ابتاع من رجل من بين غفار سهمه من خيرب ببعري، : قاله ابن منده، وروى له أبو نعيم
طيتك، فإن شئت فخذ، وإن إن الذي أخذت منك خري من الذي أع: " فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .قد أخذت : قال. شئت فاترك
عبد اهللا " أخرجه ابن منده وأبو نعيم، فابن منده أخرج احلديث األول يف هذه الترمجة، وأخرجه أبو نعيم يف ترمجة 

  .الذي يأيت ذكره، وأخرجه احلديث الثاين يف هذه الترمجة، واهللا عز وجل أعلم" بن قيس اخلزاعي 
وروى له أن النيب صلى اهللا " األسلمي : وقيل: " مر فإنه مل خيرج هذه الترمجة، وإمنا أخرج اخلزاعي، وقالوأما أبو ع

  .ونذكره بعد هذه الترمجة إن شاء اهللا تعاىل. . عليه وسلم ابتاع من رجل من غفار 



  عبد اهللا بن قيس األنصاري

  .صلى اهللا عليه وسلم شهيداً قتل يف بعض بعوث النيب. عبد اهللا بن قيس األنصاري" د ع " 
ما على األرض رجل ميوت ويف قلبه مثقال حبة من خردل من : " روى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

يا : " فلما مسع عبد اهللا بن قيس األنصاري بكى، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم" الكرب، إال جعله اهللا يف النار 
فبعث النيب " أبشر بأنك يف اجلنة : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم! من كلمتك:  تبكي؟ قالعبد اهللا بن قيس، مل

  .صلى اهللا عليه وسلم بعثاً، فقتل فيهم شهيداً
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

عشا عبد اهللا هذا وشهد : ذلك، وقال -يعين الواقدي  -أري أنه قتل شهيداً يوم أحد، وأنكر حممد بن عمر 
  .شاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتويف يف خالفة عثمان رضي اهللا عنهما، وقيل أنه مل يعقبامل

أفرده أبو نعيم عن الذي يروي حديثه ابن عباس يف : أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى، وقال أبو موسى
  .الكرب، وحيتمل أن يكون هو هو، وهو قبل هذه الترمجة

  بن قيس اخلزاعيعبد اهللا 

روى أبو نعيم بإسناده، عن يزيد بن عياض، عن األعرج، عن عبد اهللا بن . عبد اهللا بن قيس اخلزاعي" ب د ع " 
  " .من قام رياء ومسعة، فهو يف مقت اهللا حىت جيلس : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. قيس اخلزاعي

  " .أسلمي : خزاعي وقيل: " أبا عمر قال أخرجه أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى، إال أن
قد أخرج ابن منده هذا املنت يف ترمجة عبد اهللا بن قيس األسلمي، وقد ذكرناه هناك، وأما أبو نعيم فلم خيرجه : قلت

يف تلك الترمجة، ألنه ظنهما اثنني، فذكر يف األول حديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابتاع من رجل من بين 
وروى له . األسلمي: عبد اهللا بن قيس اخلزاعي، وقيل: همه من خيرب، وأما أبو عمر فإنه ظنهما واحداً، وقالغفار س

أسلمي، وكالم أيب : خزاعي، وقيل: وأنا أظنهما واحداً، قيل فيه" . وله حديث آخر : " حديث سهم خيرب، وقال
  .عمر يؤيد ما قلته، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

  س بن زائدةعبد اهللا بن قي

عبد اهللا بن قيس بن زائدة بن األصم بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي " ب " 
  .عمرو، وهو األكثر: عبد اهللا ، وقيل: واختلف يف امسه فقيل. القرشي العامري، املعروف بابن أم مكتوم

  .أخرجه أبو عمر

  عبد اهللا بن قيس األشعري

بن قيس بن سليم بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن  عبد اهللا" ب د ع " 
واسم . اجلماهر بن األشعر بن أدد بن زيد بن يشجب أبو موسى األشعري، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وأمه ظبية بنت وهب، امرأة من عك، أسلمت وماتت باملدينة. األشعر نبت



أن أبا موسى قدم مكة، فحالف أبا أحيحة سعيد بن العاص بن أمية، وكان قدومه مع إخوته يف مجاعة ذكر الواقدي 
  .من األشعريني، مث أسلم وهاجر إىل أرض احلبشة

إن أبا موسى ملا قدم مكة، وحالف سعيد بن العاص، انصرف إىل بالد : وقالت طائفة من العلماء بالنسب والسري
  .حلبشة، مث قدم مع إخوته فصادف قدومه قدوم السفينتني من أرض احلبشةقومه ومل يهاجر إىل أرض ا

الصحيح أن أبا موسى رجع بعد قدومه مكة وحمالفته من حالف من بين عبد مشس إىل بالد قومه، : قال أبو عمر
وج جعفر وأقام هبا حىت قدم مع األشعريني حنو مخسني رجالً من سفينة، فألقتهم الريح إىل النجاشي، فوافقوا خر

سفينة جعفر، وسفينة األشعريني، على النيب صلى اهللا عليه وسلم : وأصحابه منها، فأتوا معهم وقدم السفينتان معاً
إن األشعريني إذ رمتهم الريح إىل احلبشة أقاموا باحلبشة مدة، مث خرجوا عند خروج : وقد قيل. حني فتح خيرب

  .من هاجر إىل احلبشة، واهللا أعلمجعفر، رضي اهللا عنه، فلهذا ذكره ابن إسحاق في
وكان عامل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على زبيد وعدن، واستعمله عمر رضي اهللا عنه على البصرة، وشهد 

  .وفاة أيب عبيدة بن اجلراح بالشام
  .ما كان يشبه كالم أيب موسى إال باجلزار الذي ال خيطئ املفصل: قال ملازة بن زبار

  .أبا موسى أن قوماً مينعهم من اجلمعة أن لبس هلم ثياب، فخرج على الناس يف عباءةبلغ : وقال قتادة
يف سنة تسع عشرة بعث سعد بن أيب وقاص عياض بن غنم إىل اجلزيرة، وبعث معه أبا موسى : وقال ابن إسحاق

لذي أرسل عياضاً إن ا: وقيل. وابنه عمر بن سعد، وبعث عياض أبا موسى إىل نصيبني فافتتحها يف سنة تسع عشرة
  .أبو عبيدة بن اجلراح، فوافق أبا موسى، فافتتحا حران ونصيبني

قدم أبو موسى إىل البصرة سنة سبع عشرة والياً، بعد عزل املغرية، وكتب إليه : قال عاصم بن حفص: وقال خليفة
افتتح أبو موسى أصبهان و -صلحاً : وقيل -أن سر إىل األهواز فأتى األهواز فافتتحها عنوة : عمر رضي اهللا عنه

  .سنة ثالث وعشرين، قاله ابن إسحاق
وكان أبو موسى على البصرة ملا قتل عمر، رضي اهللا عنه، فأقره عثمان عليها، مث عزله واستعمل بعده ابن عامر، 
ه فسار من البصرة إىل الكوفة، فلم يزل هبا حىت أخرج أهل الكوفة سعيد بن العاص، وطلبوا من عثمان أن يستعمل

  .فعزله علي عنها. عليهم، فاستعمله ، فلم يزل على الكوفة حىت قتل عثمان، رضي اهللا عنه
يا أمري املؤمنني، : ملا كان يوم احلكمني، حكم معاوية عمرو بن العاص، قال األحنف بن قيس لعلي: قال عكرمة

واختاروا أبو موسى، فقال ابن . يكون أحد احلكمني منا: فقالت اليمانية. أفعل: قال. حكم ابن عباس، فإنه حنوه
عالم حتكم أبا موسى؟ فواهللا لقد عرفت رأيه فينا، فواهللا ما نصرنا، وهو يرجونا، فتدخله اآلن يف معاقد : عباس لعلي

 -فقالت اليمانية أيضاً . فقال أفعل. فاجعل األحنف فإنه قرن لعمرو! األمر مع أن أبا موسى ليس بصاحب ذلك
فجعله علي رضي اهللا عنه، وقال له . ال يكون فيها إال ميان، ويكون أبا موسى:  -وغريه منهم األشعث بن قيس 

. أحكمكما على أن حتكما بكتاب اهللا، وكتاب اهللا كله معي، فإن مل حتكما بكتاب اهللا فال حكومة لكما: ولعمرو
  .ففعال ما هو مذكور يف التواريخ، وقد استقصينا ذلك يف الكامل يف التاريخ

سنة أربع وأربعني، وهو ابن ثالث وستني : وقيل. مات مبكة سنة اثنتني وأربعني: أبو موسى بالكوفة، وقيل ومات
سنة ثالث ومخسني واهللا : وقيل. سنة اثنتني ومخسني: سنة مخسني، وقيل: وقيل. تويف سنة تسع وأربعني: وقيل. سنة
  .أعلم

  .أخرجه الثالثة



  عبد اهللا بن قيس بن صخر

د اهللا بن قيس بن صخر بن حرام بن ربيعة بن عدي بن غنم بن كعب بن سليمة األنصاري اخلزرجي عب" ب د ع " 
  .السلمي

  .شهد بدراً هو وأخوه معبد
  .إنه شهد بدراً، رواه أبو نعيم عنه: وقال ابن عقبة. قال ابن إسحاق إنه شهد بدراً

  .عوا أنه شهد أحداًإنه مل يذكره يف البدريني، وأمج: وقال أبو عمر، عن موسى بن عقبة
  .أخرجه الثالثة

  ؟

  عبد اهللا بن قيس بن صرمة

  .استشهد يوم بئر معونة. عبد اهللا بن قيس بن صرمة بن أيب أنس
  .قاله الغساين عن العدوي

  ؟

  عبد اهللا بن قيس العتقي

  .له صحبة وشهد فتح مصر، وال تعرف له رواية، قاله أبو يونس. عبد اهللا بن قيس العتقي" د ع " 
  .ومات سنة تسع وأربعني. أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ؟

  عبد اهللا بن قيس بن عدس

  .وهو بالنابغة أشهر -يرد يف النون إن شاء اهللا تعاىل  -عبد اهللا بن قيس بن عدس النابغة اجلعدي 
  ؟

  عبد اهللا بن قيس بن عكرمة

  .عبد اهللا بن قيس بن عكرمة بن املطلب" د ع " 
ألزمقن صالة رسول اهللا : " حممد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عبد اهللا بن قيس أنه قال روى حديثه أبو بكر بن

  " .صلى اهللا عليه وسلم بالليل 
  .ويف صحبته نظر. أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ؟

  عبد اهللا بن خمرمة



  .عبد اهللا بن قيس بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف" س " 
  .اهنيأسلم يوم فتح مكة، قاله ابن ش

وقد أدرك ابناه حممد و عبد : " أخرجه أبو موسى خمتصراً، وقد ذكره أبو أمحد العسكري يف ترمجة ابيه قيس، فقال
  " .اهللا 

  عبد اهللا بن قيس بن العوراء

: وهو الذي قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم" . ابن العوراء : " عبد اهللا بن قيس، أخو بين وهب بن رياب، ويقال له
  " .اللهم أجرب مصيبتهم : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ل اهللا، هلكت بنو ريابيا رسو

ملا استحر القتل من بين نصر يف : أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال
يا رسول اهللا، هلكت بنو : قال -ابن العوراء : وهو الذي يقال له -فزعموا أن عبد اهللا بن قيس : بين رياب قال

  " .اللهم أجرب مصيبتهم : " ، فذكروا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال" رياب 

  عبد اهللا بن قيظي

شهد أحداً، وقتل يوم . عبد اهللا بن قيظي بن قيس بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن جمدعة بن حارثة األنصاري" ب " 
  .وعباد شهداءجسر أيب عبيد هو وأخواه عقبة 

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبد اهللا بن أيب كرب

عبد اهللا بن أيب كرب بن األسود بن شجرة بن معاوية بن ربيعة بن وهب بن ربيعة بن معاوية األكرمني " س " 
  .الكندي، يكىن أبا لينة

  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم
  .نة، ويل لعلي بن أيب طالب والياتوهو والد عياض بن أيب لي: ذكره ابن شاهني
  .أخرجه أبو موسى
  .له ذكر يف حديث عائشة. عبد اهللا بن كرز الليثي" د ع " ؟عبد اهللا بن كرز 

أنه كان قاعداً وحوله نفٌر من املهاجرين : روى ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أيها الناس، إمنا مثل أحدكم ومثل أهله وماله وعمله، كمثل : " عليه وسلمواألنصار، فقال رسول اهللا صلى اهللا 

ما لك : ما عندك، فقد نزل يب ما ترى؟ فقال: ، فقال ألخيه الذي هو ماله وقد نزل به املوت" رجل له إخوة ثالثة 
غري مذهبك،  عندي غىن وال نفع إال ما دمت حياً، فخذ مين اآلن ما أردت، فإين إذا فارقتك سيذهب يب إىل

ال : ؟ فقالوا" هذا أخوه الذي هو ماله، فأي أخ ترونه : " فالتفت النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال. ويأخذين غريك
قد نزل يب املوت، وحضرين ما ترى، فماذا عندك من : مث قال ألخيه الذي هو أهله! نسمع طائالً يا رسول اهللا؟

أعينك، فإذا مت غسلتك وكفنتك وحنطتك ومحلتك يف احلاملني ، عندي أن أمرضك وأقوم عليك و: الغناء؟ قال
؟ " أي أخ ترونه : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وشيعتك، مث أرجع وأثين خبري عند من يسألين عنك



أشيعك إىل : ماذا عندك، وماذا لديك؟ قال: مث قال ألخيه الذي هو عمهل! ال نسمع طائالص يا رسول اهللا: قالوا
فقال رسول اهللا صلى . قربك، فأونس وحشتك، وأذهب غمك، وأجادل عنك، وأقعد يف كفنك، فأشول خبطاياك

" . فاألمر هكذا : " قال. خري أخ يا رسول اهللا: ؟ فقالوا" فأي أخ ترون هذا الذي هو عمله : " اهللا عليه وسلم
وذكر . نعم: أذن يل أن أقول يف هذا شعراً؟ قاليا رسول اهللا، أت: فقام عبد اهللا بن كرر الليثي فقال: قالت عائشة
  .شعره يف املعىن

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  ؟

  عبد اهللا بن كريز

  .أورده علي بن سعيد العسكري يف األفراد. عبد اهللا بن كريز" س " 
بن الزبري، عن  روى عبد اهللا بن مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه، عن حنظلة بن قيس، عن عبد اهللا

  " .من قتل دون ماله فهو شهيد : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم: عبد اهللا بن كريز
  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن كعب احلمريي

  .من أهل الشام، تويف سنة مثان ومخسني. عبد اهللا بن كعب احلْمريي األزدي" د " 
  .أخرجه ابن منده خمتصراً

  ألنصاريعبد اهللا بن كعب بن زيد ا

  .يكىن أبا احلارث، من بين مازن بن النجار األنصاري اخلزرجي. عبد اهللا بن كعب بن زيد بن عاصم" د ع " 
  .شهد بدراً، واله النيب صلى اهللا عليه وسلم حفظ األنفال يوم بدر

  " .عبد اهللا بن كعب بن عاصم : وقيل: " أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
عبد اهللا بن كعب بن عاصم بن : ونسبه ابن منده فقال. تويف سنة ثالث وثالثني، فصلى عليه عثمان: هواقل ابن مند

  .مازن بن النجار، فأسقط منه عدة آباٍء يرد ذكرهم يف الترمجة اليت بعد هذه، إن شاء اهللا تعاىل

  عبد اهللا بن كعب بن عمرو األنصاري

ن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، األنصاري عبد اهللا بن كعب بن عمرو بن عوف ب" ب ع س " 
  .اخلزرجي النجاري، مث املازين

شهد بدراً، وكان على غنائم النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر، وشهد املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .عثمان وسلم، وكان على ُخمس النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثني باملدينة، وصلى عليه

قد جعل أبو نعيم هذا غري الذي قبله، وجعل األول هو الذي حفظ األنفال، وجعل هذا الثاين فيمن شهد : قلت
وأما . بدراً، ومل يذكر أحدمها، وأما ابن منده فلم يذكر الثاين وإمنا جعل األول هو الذي حفظ األنفال، وذكر وفاته



وكىن أبو نعيم . هو الذي حفظ األنفال، وأنه مات سنة ثالثني أبو عمر فلم يذكر األول، وإمنا ذكر هذا وجعله
عبد اهللا بن كعب بن عمرو بن : وقال ابن الكليب. أبا احلارث، وجعل أبو عمر هذه الكنية هلذا: وابن منده األول

ذكر عوف بن مبذول، شهد بدراً، وجعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قبض مغامنها، ووافق أبا عمر ومل ي
  .وقد تقدم ذكره. األول، وإمنا ذكر حبيب بن كعب بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول

والصحيح أن أبا احلارث كنية عبد اهللا بن كعب بن عمرو بن عوف، وهو الذي كان على اخلمس وهو الذي صلى 
ذكره ابن أيب خيثمة، يكىن " : م عبد اهللا بن كعب بن عاص" على أن أبا أمحد العسكري قال يف ترمجة . عليه عثمان

  .أبا احلارث، كان على اخلمس يوم بدر، مات سنة ثالث وثالثني وصلى عليه عثمان
عبد اهللا " وال شك أن ابن منده وأبا نعيم عن ابن أيب خيثمة نقال ما قااله، والعجب من أيب نعيم فإنه ذكره يف ترمجة 

حب " الذي كان على النقل : منده، ونسب ابن منده إىل اخلطأ، وقالاملقدم كالم ابن " بن يزيد بن عمرو بن مازن 
" وجعل ها هنا الذي على النفل " بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار 

  .وهذا خالف ما قاله أوالً، واهللا أعلم" عبد اهللا بن كعب بن زيد بن عاصم 

  عبد اهللا بن كعب بن مالك

  . بن كعب بن مالك بن أيب بن كعب األنصاري السلميعبد اهللا
  .ذكره أبو أمحد العسكري فيمن حلق النيب صلى اهللا عليه وسلم

  عبد اهللا بن كعب املرادي

  .عبد اهللا بن كعب املرادي، قتل يوم صفني، وكان من أيعان اصحاب علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه" ب " 
  .أخرجه أبو عمر

  عبد اهللا بن كليب

كان امسه ذؤيباً فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا، وقد . عبد اهللا بن كليب بن ربيعة اخلوالين" ب " 
  .تقدم يف الذال

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبد اهللا بن لبيد

حديث أيب  ذكره يف. استعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم على بعض الصدقات. عبد اهللا بن اللتبية األزدي" ع س " 
  .محيد الساعدي

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى خمتصراً، ويذكر فيمن مل يسم من األبناء إن شاء اهللا تعاىل

  عبد اهللا بن أيب ليلى



تلقيت النيب صلى اهللا عليه وسلم حني رجع من تبوك، مع غلمان : روى عنه أنه قال. عبد اهللا بن أيب ليلى األنصاري
اسي، كأين أنظر غليه حني هبط من الثنية على بعري، والناس حوله، وتويف وأنا يافع، أرى من األنصار، وأنا غالم مخ

  .الناس حيثون على رؤوسهم وثياهبم، وأبكي لبكائهم
  .ال يعرف لعبد اهللا بن ليلى غري هذا احلديث

  عبد اهللا بن ماعز التميمي

  .ند اجلعيد بن عبد الرمحنعداده يف البصريني، حديثه ع. عبد اهللا بن ماعز التميمي" د ع " 
أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فبايعه : روى اهلنيد بن القاسم، عن اجلعيد بن عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن ماعز

  .إن ماعز أسلم آخر قومه، وإنه ال جيين عليه إال يده، فبايعه على ذلك: فقال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن مالك األسلمي

عبد اهللا بن مالك بن أيب أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوزان بن اسلم بن أفصى األسلمي، وهو من أعمام عبد اهللا بن 
  .أسد األسلمي" أيب " أيب أوىف بن احلارث بن 

خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عمرة، حىت إذا كنا ببطن رابغ وأنا إىل : " روى عنه عقبة بن عامر أنه قال
  .واملعوذتني" قل هو اهللا أحد " وذكره يف فضل . . . " . نبه ج

  .قاله أبو علي الغساين عن ابن الكليب، وقاله أبو أمحد العسكري

  عبد اهللا بن مالك ابن حبينة

عبد اهللا بن الك ابن حبينة، وحبينة أمه، وأبوه مالك هو ابن القشب األزدي، من أزد شنوءة، وهو " ب د ع " 
إن حبينة أم أبيه، : طلب بن عبد مناف، وكان ينزل بطن رمي من نواحي املدينة، يكىن أبا حممد، وقيلحليف بين امل
  .واألول أصح: قال أبو عمر

  .روى عنه ابنه علي، وعطاء بن يسار، واألعرج، وحممد بن عبد الرمحن بن ثوبان، وغريهم
ا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبد حدثن: أخربنا إمساعيل بن علي وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسى قال

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قام يف صالة : عن عبد اهللا ابن حبينة األزدي، حليف بين املطلب. الرمحن األعرج
الظهر، وعليه جلوس، فلما أمت صالته سجد سجدتني يكرب يف كل سجدة، وهو جالس قبل السالم، وسجدمها 

  .ي من اجللوسالناس معه، مكان ما نس
  .وقد ذكر يف عبد اهللا ابن حبينة. وله حديث كثري، تويف آخر أيام معاوية

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن مالك احلجازي



  .عبد اهللا بن مالك احلجازي األوسي، من األنصار، مث من األوس سكن احلجاز له صحبة" ب د ع " 
بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا يعقوب بن أخي الزهري، عن عمه، عن أخربنا أبو ياسر بن أيب حية بإسناده إىل عبد اهللا 

عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، أن شبل بن خليد املزين حدثه، عن عبد اهللا بن مالك األوسي أن النيب 
إن زنت الوليدة إن زنت فاجلدوها، مث إن زنت فاجلدوها، مث إن زنت فاجلدوها، مث : " صلى اهللا عليه وسلم قال

  .احلبل: والضفري" . فبيعوها ولو بضفري 
ورواه سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبد اهللا، عن أيب هريرة وزيد بن خالد وشبل، عن النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن مالك الغفقي

  .مصري. مالك بن عبد اهللا: وقيل. عبد اهللا بن مالك الغافقي أبو موسى" ب د ع " 
روى ابن وهب، عن ابن ربيعة، عن عبد اهللا بن سليمان، عن ثعلبة بن أيب الكنود، عن عبد اهللا بن مالك الغافقي أنه 

  " .إذا توضأت وأنا جنب أكلب وشربت وال أصلي وال أقرأ القرآن : " مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول لعمر
  .أخرجه الثالثة

  القنيعبد اهللا بن مالك بن أيب 

  .عبد اهللا بن مالك بن أيب القني اخلزرجي، أخو كعب بن مالك" د ع " 
  .ال يعرف له رواية. روى عنه ابن أخيه عبد اهللا
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن مالك أبو كاهل

  .عبد اهللا بن مالك، أبو كاهل البجلي األمحسي" ب د ع " 
: واألكثر على أن اسم أيب كاهل. ه، عن عبد اهللا بن مالك، وتابعه قومكذا يقول إمساعيل بن أيب خالد، عن أخي

  .قيس بن عائذ
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن مالك

  .ذكره ابن أيب عاصم. عبد اهللا بن مالك
أخربنا حيىي بن حممود بإسناده إىل ابن أيب عاصم، حدثنا علي بن ميمون، حدثنا سعيد بن مسلمة، حدثنا األعمش، 

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن مرة، عن عبد اهللا بن احلارث، عن عبد اهللا بن مالك قال عن عمرو
إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش فإن الفحش وال التفحش، وإياكم والشح فإنه أهلك 

  " .ه بالقطيعة فقطعوا من كان قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمر



  عبد اهللا بن مالك ب املعتمر

  .عبد اهللا بن مالك بن املعتمر، من بين قطيعة بن عيسى" د ع " 
شهد فتح القادسية، وكان على إحدى . له صحبة، عقد له النيب صلى اهللا عليه وسلم لواء أبيض يف رهط بعثهم

  .ال تعرف له رواية. اجملنبتني
  .يمأخرجه ابن منده وأبو نع

  عبد اهللا بن مالك اخلثعمي

  .له ذكر يف حديث حممد بن مسلمة. عبد اهللا بن مالك اخلثعمي" د ع " 
مروا صبيانكم بالصالة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى أبو حيىي عن عمرو بن عبد اهللا، عن أبيه قال

  .وذكر احلديث. . . " إذا أبلغوا سبعة 
  .يم خمتصراًأخرجه ابن منده وأبو نع

  عبد اهللا بن مبشر

  .فارق هوزان حني أرادوا الرجوع عن اإلسالم ايام الردة. عبد اهللا بن مبشر
  .قاله الغساين عن ابن إسحاق

  عبد اهللا بن حممد بن مسلمة

  .عبد اهللا بن حممد بن مسلمة بن سلمة األنصاري" س " 
  .دهصحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح مكة واملشاهد بع

  " .مسعت عبد اهللا بن سليمان يقول ذلك : " أورده ابن شاهني وقال
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  عبد اهللا بن حممد

  .رجل من أهل اليمن. عبد اهللا بن حممد" ب " 

أنه مسع عبد اهللا بن حممد، من أهل اليمن، حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه  -هو ابن قرط  -روى عبد اهللا 
  " .احتجيب من النار ولو بشق مترة : " لعائشة قال

  .وروى عنه عبد اهللا بن قرط، و عبد اهللا بن قرط يعد يف الصحابة أيضاً
  .خممر، ويرد ذكره إن شاء اهللا تعاىل: وقد قيل" حممد " أخرجه أبو عمر خمتصراً، كذا ذكره أبو عمر 

  عبد اهللا أبو حممد



  .النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مدمن اخلمرروى عن . عبد اهللا، أبو حممد" د ع " 
  .روى حديثه سهيل بن أيب صاحل، عن حممد بن عبد اهللا، عن ابيه

  .والصواب سهيل عن أبيه: أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً، وقال أبو نعيم

  عبد اهللا بن حمرييز

هد بن حيان، حدثنا شعبة، عن خالد حدثين جدي، حدثنا ف: ذكره العقيلي يف الصحابة فقال. عبد اهللا بن حمرييز
إذا سألتم اهللا : " وكانت له صحبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -احلذاء، عن أيب قالبة، عن ابن حمرييز 

  " .فاسألوه ببطون أكفكم وال تسألوه بظهورها 
وعبد الوهاب الثقفي، عن كذا ذكره العقيلي يف الصحابة هبذا احلديث، وهذا احلديث رواه إمساعيل بن علية، 

عبد : " ، احلديث مثله سواء، وقاال.... " إذا سألتم اهللا : " أيوب، عن أيب قالبة أن عبد الرمحن بن حمرييز قال
و عبد اهللا بن . أيضاً، كما قال أيوب" عبد الرمحن : " وقد روى خالد احلذاء يف هذا احلديث. ال عبد اهللا" الرمحن 

روى عن عبادة . هل الشام، من اشراف قريش، من بين مجح، وله جاللة يف العلم والدينحمرييز رجل مشهور من أ
بن الصامت، وأيب سعيد وغريمها، وأما أن تكون له صحبة فال، وال يشكل أمره على أحد من العلماء وقد جعلهما 

، مسع أبا سعيد اخلدري، عبد اهللا بن حمرييز القرشي الشامي، أخو عبد الرمحن: أبو نصر الكالباذي أخوين، فقال
تويف يف خالفة عمر : روى عنه الزهري، وحممد بن حيىي بن حبان، ومات يف والية الوليد بن عبد امللك، وقال اهليثم

  .بن عبد العزيز

  عبد اهللا بن خمرمة

لؤي عبد اهللا بن خمرمة بن عبد العزى بن أيب قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن " ب د ع " 
  .يكىن أبا حممد. القرشي العامري وهو عبد اهللا األكرب وأمه هبنانة بنت صفوان بن أمية بن حمرث امرأة من بين كنانة

  .من السابقني إىل اإلسالم
أن عبد اهللا بن خمرمة هاجر إىل أرض احلبشة مع جعفر بن أيب طالب، : روى ابن منده وأبو نعيم، عن ابن إسحاق

دينة، وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني فروة بن عمرو بن وذفة األنصاري وهاجر ايضاً إىل امل
  .البياضي، وشهد بدراً ومجيع املشاهد

: ومل يذكره ابن إسحاق فيمن هاجر اهلجرة األوىل، وقال: هاجر اهلجرتني مجيعاً، قال: قالد الواقدي: قال أبو عمر
اهللا عليه وسلم، وهو ابن ثالثني سنة، واستشهد يوم اليمامة سنة اثنيت عشرة،  إنه هاجر اهلجرة الثانية مع النيب صلى

وهو ابن إحدى وأربعني سنة، وكان يدعو اهللا عز وجل أن ال مييته حىت يرى يف كل مفصل منه ضربة يف سبيل اهللا، 
  .فضرب يوم اليمامة يف مفاصله واستشهد، وكان فاضالً عابداً

أسعد بن حيىي بن بوش إجازة، أخربنا أبو غالب بن البنا، أخربنا أبو احلسني بن األبنوسي،  أخربنا أبو القاسم حيىي بن
أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن الفتح اجللي املصيصي، حدثنا أبو يوسف بن حممد بن سفيان بن موسى 

ن املبارك، عن ابن هليعة، مسعت اب: الصفار املصيصي، حدثنا أبو عثمان معبد بن رمحة بن نعيم األصبحي، قال
ففعلت، مث رجعت إليه فوجدته قد قضى رضي . فاجعل يف هذا اجملن ماٌء لعلي أفطر عليه: قال. نعم: لصائم؟ قلت



  .اهللا عنه
  .أخرجه الثالثة

 إنه هاجر اهلجرة الثانية مع النيب: قول أيب عمر عن ابن إسحاق إنه مل يذكره فيمن هاجر اهلجرة األوىل، وقال: قلت
هاجر اهلجرة : صلى اهللا عليه وسلم، فقول أيب عمر يدل أنه اراد اهلجرتني هجرة احلبشة وهجرة املدينة، ألنه قال

الثانية مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، والنيب إمنا هاجر إىل املدينة، فحينئذ يناقض ما نقله ابن منده وأبو نعيم عن ابن 
بشة مع جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وإمنا أراد ابن إسحاق أنه مل إسحاق، لنهما نقال عنه أنه هاجر الىاحل

يهاجر اهلجرة األوىل إىل احلبشة، ألن املسلمني هاجروا إىل احلبشة هجرتني أوىل وثانية، والثانية كان فيها جعفر وهو 
هاجر : بن إسحاق، لوال قولهمعه، فحينئذ ميكن اجلمع بني ما نقله أبو عمر، وبني ما نقله ابن منده وأبو نعيم عن ا

مع النيب : " الثانية مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يهاجر إىل احلبشة، ولعل قوله
والصحيح أن ابن إسحاق ذكره فيمن . وهم وغلط، فإن كان كذلك فقد صح قوهلم واتفق" صلى اهللا عليه وسلم 

  .هاجر مع جعفر إىل احلبشة
خربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن السمني بإسناده عن يونس بن بكري عن ابن إسحاق، يف تسمية من هاجر إىل احلبشة أ

" . و عبد اهللا بن خمرمة بن عبد العزى بن أيب قيس بن عبد ود . . . ومن بين عامر بن لؤي : " اهلجرة الثانية، قال
أن قوله مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم وغلط، واهللا  فبان هبذا. وكذلك روى سلمة والبكائي، عن ابن إسحاق

  .أعلم
  ؟

  عبد اهللا بن خممر

  .من أهل اليمن، عداده يف الشاميني، خمتلف يف صحبته. عبد اهللا بن خممر" د ع " 
 حدثنا حممد بن إدريس، حدثنا ابن أيب مرمي، عن: أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء بإسناده عن أبن أيب عاصم قال

حيدث أن س  -رجل من أهل اليمن  -أنه مسع عبد اهللا بن خممر :  -هو ابن قرط  - حيىي بن ايوبن حدثنا عبد اهللا 
  " .احتجيب من النار ولو بشق مترة : " صلى اهللا عليه وسلم قال لعائشة

آخره دال، وقل ابن أخرجه ابن منده وأبو نعيم هكذا باخلاء املعجمة وآخره راء، وأخرجه أبو عمر باحلاء املهملة و
  .منده وأبو نعيم تصحيف

  ؟

  عبد اهللا بن مربع األنصاري

إين رسول رسول اهللا صلى : أتانا ابن مربع فقال: روى عنه يزيد بن شيبان قال. عبد اهللا بن مربع األنصاري" ب " 
  " .م كونا على مشاعركم هذه، فإنكم على غرث من إرث أبيكم إبراهي: " اهللا عليه وسلم إليكم بقول

  .زيد بن مربع: يزيد بن مربع، وقيل: وقيل
وأخرج ابن منده وأبو نعيم هذا املنت يف الترمجة اليت تتلو هذه، ويرد . أخرجه أبو عمر هكذا وأخرج له هذا املنت
  .ذكرها والكالم عليها، إن شاء اهللا تعاىل



  عبد اهللا بن مربع بن قيظي

  .و بن زيد بن جشم بن حارث بن احلارث، األنصاري واحلارثيعبد اهللا بن مربع بن قيظي بن عمر" ب د ع " 
شهد أحداً واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

وقتل هو وأخوه عبد الرمحن يوم جسر أيب عبيد، وهلما أخوان ألبيهما وأمهما، أحدمها زيد، واآلخر مرارة، صحبا 
وكان أبوهم مربع بن قيظي منافقاً، وكان أعمى، وهو الذي سلك النيب . لنيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يشهدا أحداًا

إن كنت نبياً فال : " صلى اهللا عليه وسلم حائطه ملا سار إىل أحد، فجعل حيثو التراب يف وجوه املسلمني، ويقول
  .هذا كالم أيب عمر. تدخل حائطي

: أنه مسع رجالً من أخواله، يقال له: نعيم فنسباه كذلك، ورويا عن عبد اهللا بن صفوان اجلمحيوأما ابن منده وأبو 
ورويا أيضاً . احلديث. . إين رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليكم : أتانا ابن مربع فقال: يزيد بن شيبان قال

مسعت عبد اهللا بن مربع بن قيظي احلارثي : قال عن الواقدي، عن عبد اهللا بن يزيد اهلذيل، عن عبد الرمحن بن حممد
  .رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم زمزم فشرب من مائها: قال

  .أخرجه الثالثة
أخرج ابن منده وأبو نعيم هذين احلديثني يف هذه الترمجتة، وأخرج أبو عمر احلديث األول يف الترمجة األوىل، : قلت

نده وأبو نعيم واحداً، ولو ارتفع نسب األول لعلمنا هل مها واحد أو اثنان، فجعلهما أبو عمر اثنني، وجعلهما ابن م
  .واهللا أعلم

  .بامليم املكسورية والباب املوحدة: ِمْربع

  عبد اهللا بن مرقع

  .عبد الرمحن: وقيل. عبد اهللا بن مرقع" د ع " 

وهو يف ألف ومثامنائة، فقسم علي مثانية  فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب،: روى عنه أبو يزيد املدين أنه قال
عشر سهماً، فأكلوا الكفواكه فحموا، فأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يشنوا عليهم من املاء بني املغرب 

  .والعشاء
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .بضم امليم وبالقاف: مرقّع

  عبد اهللا املزين

  .إنه ابن مغفل: قالي. عبد اهللا املزين، غري منسوب" ب د ع " 
روى حديثه أبو معمر، عن عبد الوارث، عن حسني املعلم، عن ابن بريدة، عن عبد اهللا املزين أن النيب صلى اهللا عليه 

  " .ال يغلبنكم األعراب على اسم صالتكم : " وسلم قال
  .أخرجه الثالثة، وهذا عبد اهللا هو ابن مغفل ال شبهة فيه، واحلديث له، واهللا أعلم



  د اهللا بن املزينعب

  .عبد اهللا بن املزين، أخو زيد بن املزين
وذرك ابن إسحاق زيداً فيمن شهد بدراً، وذكر أبو . ذكرمها ابن عقبة فيمن شهد بدراً، من بين احلارث بن اخلزرج

  .مدرجاً يف ترمجة أخيه زيد" عبد اهللا " عمر 

  عبد اهللا بن أيب مستقة

جئت إىل رسول اهللا صلى اهللا : روى حديثه شبل بن نعيم الباهلي أنه قال. باهليعبد اهللا بن أيب مستقة ال" د ع " 
عليه وسلم يف حجة الوداع، فألفيته وافقاً على بعريه كأن ساقه يف غرزة اجلمار فاحتضنتها، فقرعين بالسوط، 

  .أيب سقية عبد اهللا بن: وقيل فيه. فدفع إيل السوط، فقبلت ساقه ورجله. القصاص يا رسول اهللا : فقلت
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن مسعدة

ابن مسعود الفزاري، صاحب اجليوش، ألنه كان أمرياً عليها يف غزو الروم، : عبد اهللا بن مسعدة، وقيل" ب س " 
  .مساه الطرباين يف األوسط، وذكره غري فيمن ال يسمى
عيم، حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا إبراهيم بن حممد بن بزة أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو ن

أن النيب صلى اهللا : الصنعاين، أخربنا عبد الرزاق، أخربنا ابن جريج، عن عثمان بن أيب سليمان، عن ابن مسعدة
أقصرت الصالة أم نسيت؟ فقال النيب : عليه وسلم صلى الظهر أو العصر، فسلم من ركعتني، فقال له ذو اليدين

فأمت هبم الركعتني، مث سجد سجديت السهو، وهو . صدق: ؟ قالوا" ما يقول ذو اليدين : " صلى اهللا عليه وسلم
  .جالس عد ما سلم

عبد اهللا، من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يروه عن ابن جريج إال عبد : ابن مسعدة امسه: " قال سليمان
  " .الرزاق 

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى
ابن مسعود بن حكمة بن : عبد اهللا بن مسعدة، ويقال: قد ذكره احلافظ أبو القاسم بن عساكر يف تارخيه فقالو

إنه كان من سيب فزارة، وأن : مالك بن حذيفة بن بدر الفزاري، له رؤية من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمن قيل
ن دمشق، وكان مع معاوية بصفني، وبعثه يزيد بن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهبه لفاطمة ابنته، فأعتقته، وسك

  .معاوية على جند دمشق يوم احلرة، وبقي إىل أن بايع مروان باخلالفة باجلابية
أن ابن مسعدة كان شديداً يف قتال ابن الزبري، فضربه مصعب بن عبد : وقال حيىي بن عباد بن عبد اهللا، عن أبيه

بن أيب درع من جانبه اآلخر فجرحه جرحاً آخر، فما عاد خرج الرمحن بن عوف على فخذه فجرحه، وضربه ا
  .للحرب حىت ولو منصرفني

  ؟

  عبد اهللا بن مسعود



عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مشخ بن فار بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل بن احلارث بن " ب د ع " 
هلذيل، حليف بين زهرة، كان أبوه مسعود قد متيم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر أبو عبد الرمحن ا

حالف يف اجلاهلية عبد بن احلارث بن زهرة، وأم عبد اهللا بن مسعود أم عبد عبد بنت عبد ود بن سواء من هذيل 
  .أيضاً

كان إسالمه قدمياً أول اإلسالم، حني أسلم بن زيد وزوجته فاطمة بنت اخلطاب، وذلك قبل إسالم عمر بن اخلطاب 
  .بزمان

لقد رأيتين سادس ستة، ما على ظهر األرض : قال عبد اهللا: وى األعمش، عن القاسم بن عبد الرمحن، عن أبيه قالر
  .مسلم غرينا

حدثنا املعلى بن : وكان سبب إسالمه ما أخربنا به أبو الفضل الطربي الفقيه بإسناده إىل أيب يعلى أمحد بن علي قال
يا غالم، هل : " دلة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقالمهدي، حدثنا أبو عوانة، عن عاصم بن هب

 -أو جذعة  -فأتيته بعناق . ائتين بشاة مل ينز عليها الفحل: فقال! نعم، ولكين مؤمتن: ؟ فقلت" معك من لنب 
خرة فاحتلب فاعتقلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجعل ميسح الضرع ويدعو حىت أنزلت، فأتاه أبو بكر بص

. اقلص: فشرب أبو بكر، مث شرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بعده، مث قال للضرع. اشرب: مث قال أليب بكر: فيها
فمسح رأسي  -أو من هذا القرآن  -يا رسول اهللا، علمين من هذا الكالم : فقصل فعاد كما كان، مث أتيت فقلت

  .سورة، ما نازعين فيها بشر فلقد أخذت منه سبعني: قال. إنك غالم معلّم: وقال
: أخربنا عبد اهللا بن أمحد بإسناده، عن يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق قال: وهو أول من جهر بالقرآن مبكة

كان أول من جهر بالقرآن مبكة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثين حيىي بن عروة بن الزبري، عن أبيه قال
واهللا ما مسعت قريش هذا القرآن : يوماً أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا عبد اهللا بن مسعود، اجتمع

إنا خنشاهم عليك، إمنا نريد رجالً له : فقالوا. أنا: جيهر هلا به قط، فمن رجلٌ يسمعهم؟ فقال عبد اهللا بن مسعود
د اهللا حىت أتى املقام يف الضحى وقريش فغدا عب. دعوين، فإن اهللا سيمنعين: فقال! عشرية متنعه من القوم إن أرادوه

، فاستقبلها فقرأ " بسم اهللا الرمحن الرحيم الرمحن علم القرآن : " يف أنديتها، حىت قام عند املقام، فقال رافعاً صوته
ما كان أعداء اهللا قط أهون علي منهم اآلن، ولئن : فقال! هذا الذي خشينا عليك: هبا، فتأملوا فجعلوا يقولون

  .حسبك، قد أمسعتهم ما يكرهون: اديتهم مبثلها غداً؟ قالواشئتم غ
إذنك علي أن تسمع سوادي : " وملا أسلم عبد اهللا أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليه، وكان خيدمه، وقال له

وكان  فكان يلج عليه، ويلبسه بعليه، وميشي معه وأمامه، ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام،" . ويرفع احلجاب 
  .يعرف يف الصحابة بصاحب السواد والسواك
أخربنا أبو نعيم، أخربنا عبد اهللا بن جعفر  -وأنا حاضر أمسع  -بر أبو الفرج الثقفي، أخربنا أبو علي احلداد 

اجلابري، حدثنا أمحد أمحد بن حممد بن املثىن، حدثنا علي بن زياد األمحر حدثنا ابن إدريس وحفص، عن احلسن بن 
قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه : هللا، عن إبراهيم بن سويد، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن عبد اهللا قالعبيد ا
  " .إذنك علي أن يرفع احلجاب وتسمع سوادي حىت أهناك : " وسلم

ان، وهاجر اهلجرتني مجيعاً إىل احلبشة وإىل املدينة، وصلى القبلتني، وشهد بدراً، وأحداً، واخلندق، وبيعة الرضو
وسائر املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وشهد الريموك بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو الذي 

  .أجهز على أيب جهل، وشهد له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلنة



ن بن ابن عباس، وابن عمر، وأيب موسى، وعمرا: روى عنه من الصحابة. وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
علقمة، : وروى عنه من التابعني. حصني، وابن الزبري، وجابر، وأنس، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وأبو رافع، وغريهم

  .وأبو وائل، واألسود، ومسروق، وعبيدة، وقيس بن أيب حازم، وغريهم
ن مخيس، أخربنا أبو أخربنا أبو الربكات حممد بن حممد ب: بر ابو منصور مسلم بن علي بن حممد املوصلي العدل، قال

نصر أمحد بن عبد الباقي بن طوق، أخربنا أبو القاسم نصر بن أمحد بن اخلليل املرجي، أخربنا أمحد بن علي بن املثىن، 
قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ابن مسعود: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن مغرية، عن أيب رزين قال

" . إين أحب أن أمسعه من غريي : " أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: قال قلت" . اء اقرأ علي سورة النس: " وسلم
اىل آخر اآلية " . . . فكيف إذا جئنا من كل أمٍة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيداً : " فقرأت عليه حىت بلغت

  .فاضت عيناه صلى اهللا عليه وسلم

اهللا الدمشقي، أخربنا أبو العشائر حممد بن خليل بن فارس أخربنا أبو الربكات احلسن بن حممد بن احلسن بن هبة 
القيسي، أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي املصيصي، أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن القاسم بن 
ة، أيب نصر، أخربنا أبو احلسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة اإلطرابلسي، حدثنا أبو عبيدة السري بن حيىي بالكوف

: حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان الثوري، عن عبد امللك بن عمري، عن موىل لربعي، عن ربعى، عن حذيفة قال
  " .ومتسكوا بعهد ابن أم عبد : " قال رس صلى اهللا عليه وسلم

  .وقد رواه سلمة بن كهيل، عن أيب الزعراء، عن ابن مسعود
حدثنا أبو كريب، حدثنا : واحد بإسنادهم إىل حممد بن عيسى قالو أخربنا إمساعيل بن علي بن عبيد اهللا وغري 

قد : إبراهيم بن يوسف بن أيب إسحاق، عن ابيه، عن أيب إسحاق، عن األسود بن يزيد أنه مسع أبا موسى يقول
 قدمت أنا وأخي من اليمن، وما نرى إال أن عبد اهللا بن مسعود رجل من أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، ملا

  " .نرى من دخوله ودخوله أمه على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
و أخربنا حممد بن عيسى، حدثنا حممد بن بشار، حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، حدثنا إسرائيل، عن أيب : قال

 حدثنا بأقرب الناس من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أتينا حذيفة فقلنا: إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد قال
كان أقرب الناس هدياً ودالً ومستاً برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن : قال. هدياً ودالً، فنأخذ عنه ونسمع منه

، ولقد علم احملفوظون من أصحاب حممد أن أم عبد هو من أقرهبم إىل اهللا زلفى " حىت يتوارى منا يف بيته " مسعود 
. "  
عبد اهللا بن عبد الرمحن، حدثنا صاعد احلراين، حدثنا زهري، عن منصور، حدثنا : و أخربنا حممد بن عيسى، قال: قال

لو كنت مؤمراً أحداً : " قال رس صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب إسحاق، عن احلارث، عن علي رضي اهللا عنه قال
  " .من غري مشورة ألمرت ابن أم عبد 

أنه شهد الريموك بالشام : منها. املشاهد العظيمةومن مناقبه أنه بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهد 
إين قد بعثت عمار بن : وكان على النفل، وسيّره عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل الكوفة، وكتب اىل أهل الكوفة

ياسر أمرياً، و عبد اهللا بن مسعود معلماً ووزيراً، ومها من النجباء من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من 
  " .أهل بدر، فاقتدوا هبما، وأطيعوا وامسعوا قوهلما، وقد آثرتكم بعبد اهللا على نفسي 

: بر ابن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا حممد بن فضيل حدثنا مغرية، عن أم موسى قالت
يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه  أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ابن مسعود فصعد على شجرة: " مسعت علياً يقول



ما تضحكون؟ لرجل عبد اهللا : " إىل ساق عبد اهللا فضحكوا من محوشة ساقيه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .أثقل يف امليزان يوم القيامة من أحٍد 

عاً، أخربنا أبو طاهر وأبو و أخربنا عمر بن حممد بن طربزد إجازة، أخربنا أبو الربكات األمناطي إجازة إن مل يكن مسا
أخربنا أبو القاسم الواعظ، أخربنا أبو علي الصواف، حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة، : الفضل الباقالنيان قاال

كنا عنده جلوساً، : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري، حدثنا أيب، عن األعمش، عن حبة بن جوين، عن علي قال
: قال علي. سن خلقاً، وال أرفق تعليماً، وال أحسن جمالسة، وال أشد ورعاً، من ابن مسعودما رأينا رجالً أح: فقالوا

  .اللهم أشهد أين أقول مثل ما قالوا وأفضل: قال. نعم: أنشدكم اهللا أهو الصدق من قلوبكم؟ قالوا
اب حممد أين أعلمهم لقد علم اصح: ملا شق عثمان رضي اهللا عنه املصاحف، بلغ ذلك عبد اهللا فقال: قال أبو وائل

فقمت : بكتاب اهللا، وما أنا خبريهم، ولو أين أعلم أن أحداً أعلم بكتاب اهللا مين تبلّغنيه اإلبل ألتيته فقال أبو وائل
  .إىل اخللق أمسع ما يقولون، فما مسعت أحداً من أصحاب حممد ينكر ذلك عليه

د اجللوس يوارونه من قصره فضحك عمر حني إين جلالس مع عمر إذ جاءه ابن مسعود يكا: وقال زيد بن وهب
  .كنيٌف مليء علماً: رآه، فجعل يكلم عمر ويضاحكه وهو قائم حدثنا ولّى فأتبعه عمر بصره حىت توارى فقال

  .كان عبد اهللا إذا هدأت العيون قام فسمعت له دوياً كدوي النحل حىت يصبح: وقال عبيد اهللا بن عبد اهللا 

ال تعدم حاملاً مذّكراً، رأيتك البارحة ورأيت النيب صلى اهللا عليه : رجلٌ ابن مسعود فقاللقي : وقال سلمة بن متام
اهللا ألنت رأيت : فقال. يا ابن مسعود، هلم إيل، فلقد جفيت بعدي: وسلم على منرب مرتفع، وأنت دونه وهو يقول

  .حىت مات نعم قال فعزمت أن خترج من املدينة حىت تصلي علي، فما لبث أياماً: هذا؟ قال
رمحة : فما تشتهي؟ قال: قال! ذنويب: ما تشتكي؟ قال: مرض عبد اهللا، فعاده عثمان بن عفان، فقال: وقال أبو ظبية

يكون : قال. ال حاجة يل فيه: أال آمر لك بعطاء؟ قال: قال. الطبيب أمرضين: أال آمر لك بطبيب؟ قال: قال. ريب
أمرت بنايت أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا قال أختشى على بنايت الفقر، إين . لبناتك

  " .من قرأ الواقعة كل ليلة مل تصبه فاقة أبداً : " عليه وسلم يقول
أال آمر لك بعطائك؟ ألنه كان قد حبسه عنه سنتني، فلما تويف أرسله إىل الزبري، فدفعه إىل : وإمنا قال له عثمان

  .ان عبد اهللا ترك العطاء استغناًء عنه، وفعل غريه كذلكبل ك: وقيل. ورثته
ملا بعث عثمان إىل عبد اهللا بن مسعود يأمره بالقدوم عليه باملدينة، وكان : وروى األعمش، عن زيد بن وهب قال

حق إن له علي : " فقال عبد اهللا. أقم، وحنن مننعك أن يصل إليك شيٌء تكرهه: بالكوفة، اجتمع الناس عليه فقالوا
  .فرد الناس وخرج إليه" . الطاعة، وإهنا ستكون أموٌر وفٌنت، فال أحب أن أكون أول من فتحها 

وأوصى إىل الزبري رضي اهللا عنهما، ودفن بالبقيع، وصلى عليه . وتويف ابن مسعود باملدينة سنة اثنتني وثالثني
مل : ودفنه ليالً أوصى بذلك، وقيل. الزبري وقيل صلى اهللا عليه وسلم عليه. صلى عليه عمار بن ياسر: عثمان، وقيل

بل تويف : وكان عمره يوم تويف بضعاً وستني سنة، وقيل. يعلم عثمان رضي اهللا عنه فدنه، فعاتب الزبري على ذلك
  .واألول أكثر. سنة ثالث وثالثني

  " .ما ترك بعده مثله : " وملا مات ابن مسعود نعي إىل أيب الدرداء، فقال
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن مسعود الغفاري



  .أبو مسعود الغفاري: وقيل. عبد اهللا بن مسعود الغفاري" س " 
  .ُروي عنه حديث طويل يف فضائل رمضان، مساه بعضهم يف الرواية عبد اهللا، وأكثر ما يروى عنه ال يسمى

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً، ويذكر يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل

  عبد اهللا بن مسلم

أورده أبو القاسم الرقاعي يف العبادلة، وذكر له حديثاً رواه سعيد بن سليمان، بن عباد . عبد اهللا بن مسلم" س  "
ما من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -وكانت له صحبة  -مسعت عبد اهللا بن مسلم : بن حصني قال

  " .مملوك يطيع اهللا تعاىل ويطيع مالكه إال كان له أجران 
  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن مسيب

  .ذكره العسكري يف الصحابة. عبد اهللا بن مسيب" س " 
روى ابن جريج، عن حممد بن عباد بن جعفر، عن أيب سلمة بن سفيان و عبد اهللا بن املسيب و عبد اهللا بن عمرو 

ملؤمنني، حىت إذا جاء ذكر موسى صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصبح مبكة، فاستفتح سورة ا: قالوا
  .وهارون، وجاء ذكر عيسى صلى اهللا عليهم، أخذت النيب صلى اهللا عليه وسلم سعلة فسجد

  .كذا رواه، وهذا اإلسناد عن هؤالء الثالثة حمفوظ عن عبد اهللا بن السائب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن مطر

  .وهو من األزد، وكان يقص بإيليا، وله كرامات وآيات. امسه مشعون: بن مطر أبو رحيانة، وقيلعبد اهللا " د ع " 
  .روى عنه كريب بن أبرهة، وثوبان بن شهر، واهليثم بن شفي وعبادة بن نسي، قاله أبو نعيم

قال رسول : الوهو من بين منري، من بين ثعلبة بن يربوع، روى شهر بن حوشب، عن أيب رحيانة ق: وقال ابن منده
  " .احلمى من فيح جهنم، وهي نصيب املؤمن من النار : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: بر حيىي بن حممود إجامة بإسناده إىل أيب بكر عاصم، حدثنا أبو عمري، عن ضمرة، عن ابن عطاء، عن أبيه قال
: فسكن حىت صار كالزيب، قال .اسكن، فإمنا أنت عبدٌ حبشي: " ركب أبو رحيانة البحر، فاشتد عليه، فقال

  .فظهرت حىت أخذها. اي رب عزمت عليك ملا رددهتا علي: وسقطت إبرته، فقال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

مها رجالن، أحدمها صحايب، : مشعون، قال: ذكر بعض العلماء أن عبد اهللا بن مطر أبا رحيانة الذي قيل فيه: قلت
أبو رحيانة عبد اهللا بن مطر، : والثاين. ن يقص بالبيت املقدس، وله الكراماتوهو مشعون أبو رحيانة، وهو الذي كا

  .كذلك ذكرمها األئمة، منهم مسلم وابن أيب حامت. هو تابعي بصري، روى عن ابن عمر، وسفينة

  عبد اهللا بن أيب مطرف



  .له صحبة، عداده يف الشاميني، وهو أزدي. عبد اهللا بن أيب مطرف" ب د ع " 
أتى احلجاج بن يوسف رجلٌ : هشام بن عمار، عن رفدة بن قضاعة، عن صاحل بن راشد القرشي، قال روى حديثه

فسألوا عبد اهللا . احبسوه وسلوا من ها هنا من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم: قد اغتصب أخته نفسها، فقال
ختطى احلرمتني الثنتني، فخطوا  من: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن أيب مطرف عن ذلك، فقال

  .فكتب بذلك. وكتبوا إىل ابن عباس يسألونه عن ذلك" . وسطه السيف 
  " .ومل يصح عندى قول من قال ذلك . إن رفدة غلط: يقولون: " أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

بن عبد اهللا بن الشخري، ليس يعرف عبد اهللا بن أيب مطرف، وإمنا هو عبد اهللا بن مطرف : وقال أبو أمحد العسكري
، فضربت عنقه، واهللا " يضرب ضربة بالسيف : " وروى أن احلجاج رفع إليه رجل زىن بأخته، فقال. وهو مرسل

  .أعلم

  عبد اهللا بن املطلب بن أزهر

  .ولد بأرض احلبشة، وهلك هبا أبوه، فورثه عبد اهللا. عبد اهللا بن املطلب بن أزهر بن عبد عون الزهري
  .هو أول من ورث أباه يف اإلسالم: حاققال ابن إس

أخربنا أبو جعفر بن أمحد بن علي، بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من هاجر إىل أرض 
واملطلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد احلارث بن زهرة، معه امرأته رملة بنت أيب : " احلبشة، من بين زهرة، قال

  .بأرض احلبشة عبد اهللا بن املطلبعوف بن صبرية، ولدت له 

  عبد اهللا بن املطلب بن حنطب

  .عبد اهللا بن املطلب بن حنطب بن احلارث بن عبيد بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي" س " 
أبو بكر وعمر : " ذكر بعض مشاخينا أن له صحبة، وأنه يروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قال أبو موسى
  " .والبصر مبنزلة السمع 

  .أخرجه أبو موسى
  .له صحبة: وذكره ابن أيب حامت الرازي، وقال

كنت عند : وروى ابن أيب فديك، عن عبد العزيز بن املطلب، عن أبيه، عن جده عبد اهللا بن املطلب بن حنطب قال
  " .هذان السمع والبصر : " النيب صلى اهللا عليه وسلم فأطلع أبو بكر وعمر، فقال

حدثنا قتيبة، حدثنا ابن أيب فديك، عن عبد : راهيم بن حممد الفقيه وغريه، بإسنادهم إىل أيب عيسى قالأخربنا به إب
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر : العزيز بن املطلب، عن أبيه، عن جده، عن عبد اهللا، بن حنطب

  " .هذان السمع والبصر : " فقال
  " .نطب مل يدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن ح: " قال أبو عيسى

  .عبد اهللا بن حنطب: كذا قال

  عبد اهللا بن مطيع



عبد اهللا بن مطيع بن األسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب " ب د ع " 
  .القرشي العدوي

  .سلمولد على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، فحنكه النيب صلى اهللا عليه و
وملا أخرج أهل املدينة بين أمية أيام يزيد بن معاوية من املدينة، وخلعوا يزيد، كان عبد اهللا بن مطيع على قريش، و 

فلما ظفر أهل الشام بأهل املدينة يوم احلرة، اهنزم عبد اهللا بن مطيع وحلق بعبد اهللا . عبد اهللا بن حنظلة على األنصار
األول ملا حصرهم أهل الشام بعد وقعة احلرة، وبقي عنده إىل أن حصر احلجاج  بن الزبري مبكة، وشهد معه احلصر

" الرجز : " بن يوسف بن عبد اهللا بن الزبري مبكة، أيام عبد امللك بن مروان، وكان ابن مطيع معه، فقاتل هو يقول
  ؟أنا الذي فررت يوم احلرة واحلر ال يفر إال مرّه

  زين كّرة بفرّهألج... يا حبذا الكّرة بعد الفّره 
  .وقتل مع ابن الزبري

إميا امرئٍ عرضت عليه : " روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. وكان من جلة قريش شجاعة وجلداً
  " .الكرامة، فال يدع أن يأخذ منها قلّ أم كثر 

وروى زيد :  عدي، قالعبد اهللا بن مطيع بن األسود القرشي، من العبالت من بين: أخرجه الثالثة، وقال أبو نعيم
  .أن عبد اهللا بن مطيع كان من العبالت، من رهط بن عمر: بن أسلم، عن أبيه

إمنا العبالت ولد أمية األصفر بن عبد مشس، وليسوا من " إنه من العبالت : " ال أعرف معىن قول أيب نعيم: قلت
  .بين عدي، واهللا أعلم

يكىن . عون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحيعبد اهللا بن مظ" ب د ع " ؟عبد اهللا بن مظعون 
  .أبا حممد

  .هاجر هو وأخوه عثمان بن مظعون إىل أرض احلبشة، وشهد بدراًهو و إخوته
  .تويف سنة ثالثني، وهو ابن ستني سنة، وال حيفظ ألحد منهم رواية إال لقدامة بن مظعون: قال الواقدي

  .عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنهم وأوالد مظعون أخوال عبد اهللا بن
  .أخرجه الثالثة

  ؟

  عبد اهللا بن مظفر

كذا وجدته يف كتاب أيب احلسن حممد بن ابن القاسم الفارسي، املسمى : قال أبو موسى. عبد اهللا بن مظفر" س " 
، عن سالم بن ، روى فيه بإسناده عن أمحد بن علي بن املثىن، عن أيب الربيع" كتاب األسباب اجلالية للرزق " ب 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمك يقول اهللا تبارك وتعاىل: سليم، عن معاذ بن قرة، عن عبد اهللا بن مظفر قال
يا ابن آدم، تفّرغ لعباديت أمأل قلبك غىن، وأمأل يديك رزقاً، يا ابن آدم، ال تباعد مين أمأل قلبك فقراً، وأمأل " 

  " .يديك شغالً 
: " وإمنا هو معاوية بن قرة، واحملفوظ عن أيب يعلى أمحد بن علي وغريه، عن أيب الربيع هبذا اإلسناد .كذا وجدته:قال



  " .عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار 
  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن معاوية الغاضري

  .رة قيسهو من غاض: قيل. عداده يف الشاميني، نزل محص. عبد اهللا بن معاوية الغاضري" ب د ع " 
من عبد : ثالث من فعلهن فقد ذاق طعم اإلميان: " روى عنه جبري بن نفري ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وأعطى زكاة ماله طيبةً هبا نفسه واجبةً عليه كل عام، ومل يعط اهلرمة وال الدرنة وال . اهللا وحده، فإنه ال إله إال هو
أوسط أموالكم، فإن اهللا عز وجل مل يسألكم خريه، ومل يأمركم بشره وزكاة املريضة وال الشرط الئيمة، ولكن من 

  " .أن يعلم أن اهللا معه حيث كان : " ما تزكية الرجل نفسه؟ قال: فقال رجلٌ" . نفسه 
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا أخو معبد بن قيس

  .عبد، وشهد أخوه معبد أحداًذكره أبو عمر مدرجاً يف ترمجة أخيه م. عبد اهللا أخو معبد بن قيس بن صخر

  عبد اهللا بن معتب

  .ُمغيث، ويرد هناك: عبد اهللا بن معتب، وقيل" س " 
  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن املعتمر

  .له صحبة. عبد اهللا بن املعتمر" ب د ع " 
صلى اهللا عليه نزل عبد اهللا بن املعتمر، وكان من أصحاب النيب : روى عنه سليمان بن شهاب العبسي، قال سليمان

أن الدجال ليس به خفاٌء، إنه جييء من قبل املشرق فيدعو إىل نفسه، : وسلم فحدثين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .فيّتبع ويقاتل ناساً فيظهر عليهم، ال يزال كذلك حىت يقدم الكوفة فيظر عليهم

  .ةبالتاء فوقها نقطتان، وامليم املشدد: قاله ابن منده وأبو نعيم هكذا
ال أعرف له : سليمان بن شهاب، وقال أبو عمر: وكلهم جعلوا الراوي عنه. يف آخر راء" املعتمر : " وقال أبو عمر

  .إال حديثاً واحداً يف الدجال
  .مْغَنم، بالغني املعجمة والنون: أخرجه الثالثة، وجعله أبو عمر كندياً، وقيل فيه

  عبد اهللا بن املعتم

  .عبد اهللا بن املعتم
، ومعه عرفجة بن " تكريت " على إحدى اجملنبتني يوم القادسية، وسرية سعد بن أيب وقاص من العراق إىل كان 



وأرسل عبد اهللا بن املعتم ربعي بن " تكريت " هرمثة، وربعي بن األفكل، وفيها مجع من الروم والعرب، ففتح 
املوصل ربعي بن األفكل، وعلى اخلراج  وجعل عبد اهللا على. ، ففتحهما" املوصل " و " نينوى " األفكل إىل 

  .عرفجة بن هرمثة
ففتحها سنة " املوصل " إن الذي فتحها عتبة بن فرقد، أرسله عمر بن اخلطاب إىل : وقيل. هذا قول ابن إسحاق

  .وقيل غري ذلك. شعرين
  .ةوكان عبد اهللا على مقدمة سعد بن أيب وقاص من القادسية إىل املدائن، وهو وزهرة أبن احلوي

  .بغري راء، واهللا أعلم: املعتم: له صحبة، وقيل -يعين بالراء  -هو عبد اهللا بن املعتمر : وقال أبو أمحد العسكري
  .فهو عبد اهللا بن املعتم -بضم امليم، والتاء فوقها نقتطان، وامليم املشددة  -أما معتم : وقال األمري أبو نصر

وهو الذي افتتح املوصل، وروى ذلك عن سيف بن : املعتم العبسي عبد اهللا بن: وقال أبو زكرياء يزيد بن إياس
  .عمر
  ؟

  عبد اهللا بن معرض

  .عبد اهللا بن معرض الباهلي" د ع " 
  .سكن البادية حنو اليمامة، وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ذكره املنيعي وابن أيب داود يف الصحابة

أنه وفد على رسول اهللا صلى : عن أبيه، عن جده عبد اهللا بن معرض الباهليروى عبد اهللا بن محزة أبو مين الباهلي، 
  .اهللا عليه وسلم، فجعل هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فريضة يف إبلهم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن أيب معقل

  .عبد اهللا بن أيب معقل األنصاري" ب " 
  .لكىن إن شاء اهللا تعاىلشهد أحداً مع أبيه، ونذكر أباه يف ا

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبد اهللا بن املعمر العبسي

  .له صحبة، وهو ممن ختلف عن علي رضي اهللا عنه يف قتال أهل البصرة. عبد اهللا بن املعمر العبسي" ب " 
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبد اهللا بن معية السوائي

  .ين سواءة بن عامر بن صعصعةعبد اهللا بن معية السوائي، من ب" ب د ع " 
  .أدرك اجلاهلية، وزعم بعضهم أنه شهد حصر الطائف



قتل رجالن من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم عند باب بين سامل : روى عنه سعيد بن السائب الطائفي أنه قال
  .، وذكر احلديث . . .يعين أهنما محال إليه  -بن الطائف، فأتى هبما النيب صلى اهللا عليه وسلم لريامها 

  .أخرجه الثالثة
  .عبد اهللا بن معية العامري، أخرج حديثه بعض املشايخ يف الصحابة: قال ابن ماكوال

  .بضم امليم، وبالياء حتتها نقطتان، وهي مشددة، وآخره هاء: معّية

  عبد اهللا بن مغفل

عدى، : بن ربيعة بن عداء، وقيل عبد هنم، بن عفيف بن أسحم: عبد اهللا بن مغفل بن عبد غنم، وقيل" ب د ع " 
وولد عثمان من . عثمان بن عمرو بن أد بن طاخبة املزين" سعد بن عداء بن " ذويد، بن : بن ثعلبة بن ذؤيب، وقيل

  .مزينة، نسبوا إىل أمهم مزينة بنت كلب بن زبرة، وعمرو بن أد هو عم متيم بن مر بن أد
سكن املدينة، مث حتول . أبو زياد: وقيل. أبو عبد الرمحن: د، وقيلكان عبد اهللا من أصحاب الشجرة، يكىن أبا سعي

  .إىل البصرة وابتىن هبا داراً، قرب اجلامع
وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم : " وكان من البكائني الذي أنزل اهللا، عز وجل فيهم

  .اآلية" عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 
، ملا " تستر " العشرة الذين بعثهم عمر إىل البصرة يفقهون الناس، وهو أول من أدخل من باب مدينة  وكان أحد

وقال عبد اهللا بن مغفل إين آلخذ بغصن من أغصان الشجرة اليت بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه . فتحها املسلمون
  .فبايعناه على أن ال نفر: وسلم حتتها أظله هبا، قال 

يب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث، روى عنه احلسن البصري، وأبو العالية، ومطرف ويزيد ابين عبد اهللا روى عن الن
  .الشخري، وعقبة بن صهبان، وأبو الوازع، ومعاوية بن قرة، ومحيد بن هالل وغريهم

سن بن أمحد الدقاق، أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر، أخربنا أبو حممد جعفر بن أمحد، أخربنا احل
أخربنا عثمان بن أمحد، حدثنا احلسن بن مكرم، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا كهمس، عن ابن بريدة، عن عبد اهللا 

اخلذف ال  -كره : ال ختذف، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى أو: أنه رأى رجالً خيذف، فقال" بن مغفل 
  .ال أحدثك أبداً: أو -أحدثك به 

بالبصرة، وصلى عليه أبو برزة " ابن زياد " سنة ستني، أيام إمارة :  عبد اهللا بالبصرة سنة تسع ومخسني، وقيلوتويف
  .األسلمي، بوصية منه بذلك

  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن مغنم

  .عبد اهللا بن مغنم
فهو عبد اهللا بن  -حة خفيفة وأما مغنم بفتح امليم، وسكون الغني املعجمة، وبعدها نون مفتو: قال األمري أبو نصر

روى عنه سليمان بن شهاب العبسي، وحديثه يف الدجال . مغنم، له صحبة ورواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
بالعني املهملة، والتاء فوقها نقطتان، وآخره راء، كذا  -معتمر : وقيل فيه. معروف، أخرجه البخاري يف تارخيه

  .ضبطه أبو عمر، واهللا أعلم



  اهللا بن مغيث عبد

  .أورده العسكري هكذا بالشك -عبد اهللا بن مغيث أو معتب " س " 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مّر على : روى حيىي بن أيوب، عن الوليد بن أيب الوليد، عن عبد اهللا بن مغيث

  " .من غشنا فليس منا : " رجلٌ يبيع طعاماً، فأدخل يده فإذا هو مبتل، فقال
  .و موسىأخرجه أب

  عبد اهللا بن املغرية

  .أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب القرشي اهلامشي: عبد اهللا بن املغرية وكنية املغرية" ب " 
ما قدست أمة ال يؤخذ لضعيفها حقه من قويها غري : " روى عنه مساك بن حرب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .متعتع 

وأي ذلك كان فقد رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان معه . هللا، عن أبيهوقد روي هذا احلديث عن عبد ا
  .مسلماً بعد الفتح

  .أخرجه أبو عمر، وقد ذكره يف عبد اهللا بن أيب سفيان

  عبد اهللا بن املغرية بن معيقيب

  .من مهاجرة احلبشة. عب بن املغرية بن معيقيب
  .قاله أبو أمحد العسكري خمتصراً

  غرية اليشكريعبد اهللا أبو امل

، و حدثنا حيىي بن " حدثنا ابن منري " عبد اهللا أبو املغرية اليشكري أخربنا حيىي بن حممود بإسناده إىل ابن أيب عاصم 
شك : عمه: أو -عيسى، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن املغرية بن عبد اهللا بن سعد بن األخرم، عن أبيه 

  . . . " .ين على عمل يقربين من اجلنة ويباعدين من النار يا رسول اهللا، دلّ: قال قلت -األعمش 
  .كذا أخرجه ابن أيب عاصم، ويرد ذكره يف عبد اهللا اليشكري أبني من هذا، ويف عبد اهللا بن املنتفق أيضاً

  عبد اهللا بن مقرن املزين

  .عبد اهللا بن مقرن املزين" د ع " 
  .سبه عند إخوته النعمان وغريه إن شاء اهللا تعاىلويرد ن. روى عنه ابن سريين، وعبد امللك بن عمري
  .ومل خيرج له شيئاً -يعين ابن منده  -ذكره بعض املتأخرين : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  عبد اهللا بن املنتفق



  .كويف، يف صحبته نظر. السلمي: عبد اهللا بن املنتفق، أبو املنتفق اليشكري، وقيل
انطلقت إىل الكوفة، : روى حممد بن جحادة، عن املغرية بن عبد اهللا اليشكري، عن أبيه قال. غريةروى عنه ابنه امل

ُوصل يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : ابن املنتفق وهو يقول: فدخلت املسجد فإذا رجل من قيس، يقال له
! رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليك عن طريق: فأتيته وهو بعرفات، فزامحت عليه حىت خلصت إليه، فقيل إيل

يا رسول اهللا، : فأخذت بزمام ناقته، وقلت له! " دعوا الرجل، أرٌب ماله: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لئن كنت أقصرت يف املسألة لقد عظمت : " شيئني أسألك عنهما، ما ينجيين من النار؟ وما يدخلين اجلنة؟ فقال

اعبد اهللا ال تشرك به شيئاً، وأقم الصالة املكتوبة وأد الزكاة املفروضة، وصم رمضان، وما : وطولت فاعقل عين إذاً
  .حتب أن يفعله الناس بك فافعله هبم، وما تكره أن يأيت إليك فذر الناس منه، خل سبيل الناقة

وقد . اهللا عليه وسلم ورواه أبو إسحاق ويونس وإسرائيل عن املغرية بن عبد اهللا اليشكري، عن أبيه، عن النيب صلى
  .، واجلميع واحد" عبد اهللا اليشكري " ويرد يف " عبد اهللا أيب املغرية " تقدم يف 

  عبد اهللا بن منيب األزدي

  .عبد اهللا بن منيب األزدي" ب د ع " 
حدثنا  حدثنا إبراهيم بن حممد بن يوسف الفريايب،: أخربنا حيىي بن حممود، إجازة، بإسناده إىل ابن أيب عاصم قال

عمرو بن بكر، حدثنا احلارث بن عبيدة بن رباح الغساين، عن أبيه عبيدة، عن منيب بن عبد اهللا األزدي، عن عبد 
"  ٢٩الرمحن " ، " كل يوم هو يف شأن : " تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية: " اهللا بن منيب أنه قال

  " .يغفر ذنباً، ويفرج كرباً، ويرفع قوماً، ويضع آخرين : " يا رسول اهللا، وما ذلك الشأن؟ قال: قلنا
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن أيب ميسرة

  .بن عوف بن الّسبّاق بن عبد الدار بن قصي -مسّرة : عبد اهللا بن أيب ميسرة وقيل" ب " 
  .قتل مع عثمان بن عفان يوم الدار، ذكره العدوي يف صحبته ورؤيته نظر

  .اًأخرجه أبو عمر خمتصر
ودرج بنو السباق كلهم، غري أهل  -يعين من قريش  -بنو الّسبّاق أول من بغى مبكة، فأهلكوا : قال ابن الكليب

  .بيت باليمن يف عك

  عبد اهللا بن ناشج

  .عبد اهللا بن ناشج احلضرمي" ع س " 
  .هو محصي، ال تصح له صحبة: وقال أبو نعيم. أورده احلسن بن سفيان يف الصحابة

و موسى، إذناً، أخربنا أيب علي، أخربنا أبو نعيم، حدثنا أبو عمرو بن محدان، حدثنا احلسن بن سفيان، أخربنا أب
حدثنا حممد بن مصفى، حدثنا حممد بن حرب، حدثنا أبو حيوة، عن سعيد بن سنان، عن شريح بن كسيب عن عبد 

" شعبةٌ من اللواطية يف أميت، إىل يوم القيامة ال تزال : " اهللا بن ناشج، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول



.  
  .أخرجه أبو موسى

وبعضهم : كذا قرأته على من أثق مبعرفته، قال: ، باحلاء غري املعجمة، قال" ناشح : " قيل: قال أبو أمحد العسكري
  " .ناسج وناشح : يقول

  عبد اهللا بن النحام

  .النحماء: عبد اهللا بن النحام، وقيل" د ع س " 

دخلت يوماً على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : الربيع عن صبيح، عن احلسن، عن عبد اهللا بن النحام قال روى
أال أحدثك يف شيبتك هذه بفضيلة؟ . يا ابن النحام: وأنا أبيض الرأس واللحية، كأن بياض حلييت ورأسي ثغامة قال

وجل، حياسب الشيخ يوم القيامة حساباُ يسرياً، مث يدفع  يا ابن النحام، إن اهللا عز: قال! يا رسول اهللا. بلى: قلت
إذا صار عبدي إىل اجلنة، ونسي هول يوم القيامة حساباُ يسرياً، فادفع الصحيفة إليه، : صحيفته إىل رضوان ويقول

يك إين استحييت من شيبتك أن أالق: ال حتزن، إن ربك، عز وجل، يقول لك: فإذا هو قرأها وتغري لونه هلا فقل له
حبييب، : فإذا أدخل اجلنة أتاه رضوان بالصحيفة، فإذا هو قرأها وتغري لونه واضطرب قلبه يقول. هبا، فقد غفرهتا لك

إين استحييت من شيبتك أن أالقيك هبا، فقد : إن ربك، عز وجل، يقول لك: ما هذه الصحيفة؟ فيقول رضوان
  " .يبة املسلم أكثر مما يستحيي العبد من اهللا، عز وجل يا ابن النحام، إن اهللا عز وجل يستحيي من ش. غفرهتا لك

  " .النحماء : " وقد روي يف املواضع كلها
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم وأبو موسى، إال ان ابن منده وأبا نعيم مل يذكرا غري امسه، واحلديث أخرجه أبو موسى

  ؟

  عبد اهللا بن النضر السلمي

  .عبد اهللا بن النضر السلمي" ب " 
ال ميوت ألحد من املسلمني : " روى عنه أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .أو اثنان : يا رسول اهللا، أو اثنان؟ قال: ، فقالت امرأة" ثالثةٌ من الولد فيحتسبهم إال كانوا له جنة من النار 
. وقد ذكروه يف الصحابة، وفيه نظر. له غري هذا احلديثهو جمهول ال يعرف، وال أعرف : أخرجه أبو عمر وقال

وأما ابن وهب فجعل . أبو النضر، كلّ ذلك قال فيه أصحاب مالك: منهم من يقول فيه حممد، ومنهم من يقول
  .احلديث أليب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن عبد اهللا بن عامر األسلمي

  عبد اهللا بن نضلة أبو برزة

خمتلف يف امسه، أورده ابن شاهني يف هذا الباب، وروى عن الواقدي . بن نضلة، أبو برزة األسلميعبد اهللا " س " 
  .ولده أعلم به: امسه عبد اهللا بن نضلة، قال: أن ولده يقولون

  .وسنذكره يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل



  عبد اهللا بن نضلة القرشي

روى عكرمة، عن ابن عباس أنه . ي، ومن مهاجرة احلبشيةعبد اهللا بن نضلة، من بين عدي بن كعب القرش" د ع " 
  .عبد اهللا بن نضلة، من بين عدي بن كعب القرشي: وممن هاجر إىل أرض احلبشة مع جعفر بن أيب طالب: " قال

الزهري وابن إسحاق، يف : وهو وهم، وال خيتلف أحد من أهل املغازي: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
  .ايات، أنه معمر بن عبد اهللا بن نضلة، ويرد يف بابه إن شاء اهللا تعاىلكل الرو

  عبد اهللا بن نضلة الكناين

روى الفريايب، عن سفيان الثوري، عن عمر بن ابن سعيد، عن عثمان بن أيب . عبد اهللا بن نضلة الكناين" د ع " 
 عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تباع رباع تويف رسول اهللا صلى اهللا: سليمان، عن عبد اهللا بن نضلة الكناين قال

  .مكة
ورواه معاوية بن هشام، عن عمر، عن عثمان، عن نافع بن جبري بن مطعم، عن علقمة بن نضلة، عن النيب صلى اهللا 

  .وهذا أصح. عليه وسلم هبذا
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن نضلة بن مالك

جالن بن زيد بن سامل بن وعوف بن عمرو بن عوف، بن اخلزرج األنصاري عبد اهللا بن نضلة بن مالك بن الع
  .اخلزرجي

  .شهد بدراً، وقتل يوم أحد
  .قاله الكليب

  عبد اهللا بن النعمان

عبد اهللا بن النعمان بن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري " ب س " 
  .اخلزرجي السلمي

  .، بالذال املنقوطة" ُبلذُمة " و  -يعين بالضم  -" بُلُدمة : " م ويقالقال ابن هشا
  .وهو ابن عم أيب قتادة، شهد عبد اهللا بدراً وأحداً قاله ابن إسحاق وموسى

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى خمتصراً

  عبد اهللا

روى ذلك أبو إسحاق، عن . فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا" نعمى " كان امسه  -عبد اهللا " د ع " 
  .الرباء

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  عبد اهللا بن نعيم األشجعي

كان دليل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب، ذكره البغوي هكذا، ومل يورد . عبد اهللا بن نعيم األشجعي" س ع " 
  .له شيئاً

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  عبد اهللا بن نعيم األنصاري

  .أخو عاتكة بنت نعيم، له صحبة. عبد اهللا بن نعيم األنصاري" ب " 
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبد اهللا بن نعيم بن النحام

روى عنه نافع موىل ابن عمر، وأبو الزبري روى معلى بن أسد، عن حرب بن . عبد اهللا بن نعيم بن النحام" د ع " 
بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : قال -كذا قال معلى  -م أيب العالية، عن أيب الزبري، عن عبد اهللا بن متي

إذا رأى أحدكم امرأة : " أصحابه، إذ مرت به امرأة، فدخل على زينب جحش، فقضى حاجته، وخرج فقال
  " .فأعجبته، فليأت أهله، فإن املرأة تقبل يف صورة شيطان، وتدبر يف صورة شيطان 

رواه املتأخر عن ابن أيب احلنني، عن معلى بن أسد، عن حرب، عن أيب : أبو نعيمأخرجه ابن منده وأبو نعيم، قال 
وهو وهم فاحش، فإن معلى بن اسد، ومعلى بن مهدي، " . معلى : كذا قال: " الزبري، عن عبد اهللا بن نعيم، وقال

  .بري، عن جابروكذلك رواه معقل، عن أيب الز. وعبد الصمد بن عبد الوارث، رووه عن أيب الزبري، عن جابر

  عبد اهللا بن نفيل

، وذكره أبو " من آباء عبد اهللا " أورده غري واحد يف حرف النون، : قال أبو موسى. عبد اهللا بن نفيل" ع س " 
  .ومل يورد له حديثاً" . له صحبة " بالباء والغني، وقال، " الباء " يف حرف  -يعين ابن منده  -عبد اهللا 

قال رسول اهللا صلى اهللا : سليمان بن سليم أيب سلمة، عن عبد اهللا بن نفيل الكناين، قال روى عبد اهللا بن سامل، عن
يا أيها : " ال يبغني أحد، فإن اهللا عز وجل يقول: ثالثٌ قد فرغ اهللا تبارك وتعاىل من القضاء فيهن: " عليه وسلم

وال حييق املكر السيئ : " ز وجل يقولوال ميكرن أحد، فإن اهللا ع"  ٢٣يونس " " الناس إمنا بغيكم على أنفسكم 
 ١٠الفتح " " فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه : " وال ينكثن أحد فإن اهللا عز وجل يقول"  ٤٣فاطر " " إال بأهله 

. "  
  .، أخطأ فيه سليمان بن سليم" سلمة بن نفيل " هذا خطأ وإمنا هو : قال ابن أيب عاصم

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  بن أيب منلةعبد اهللا 



  .ذكره العقيلي يف الصحابة، وأما أبوه أبو منلة فصحبته وروايته معروفة. عبد اهللا بن أيب منلة األنصاري" ب " 
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبد اهللا بن نوفل

  .عبد اهللا بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب القرشي اهلامشي، يكىن ابا حممد" ب س " 
  .نيب صلى اهللا عليه وسلم ومل حيفظ عنه شيئاًأدرك ال: قال الواقدي

وكان يشبه . وويل القضاء باملدينة أيام معاوية، واله مروان بن احلكم، وهو أول من ويل القضاء باملدينة، يف قول
تويف أيام : وقيل. قتل يوم احلرة سنة ثالث وستني: وتويف سنة أربع ومثانني، وقيل. بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

  .بّيه، وقد تقدم ذكره: وهو عم عبد اهللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث امللقب. ةمعاوي
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  عبد اهللا بن هنيك

  .أحد بين مالك بن حسل. عبد اهللا بن هنيك
بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بين معيص، وإىل حمارب بن فهر، : ذكره ابن داب يف الصحابة وقال

  .عوهم إىل اإلسالميد

  عبد اهللا بن اهلاد

روى . يف ذكره يف الصحابة نظٌر: أورده احلسن بن سفيان يف الوحدان، وقال أبو نعيم. عبد اهللا بن اهلاد" ع س " 
اللهم : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف دعائه. عبد اهللا بن عمرو اجلمحي، عن عبد اهللا بن اهلاد

  " .أزلّ، واهدين أن أضلّ، اللهم كما حلب بيين وبني قليب فحل بيين وبني الشيطان وعمله ثبتين، أن 
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  عبد اهللا بن هانئ

 -وامسه سلمة  -عبد اهللا بن هانئ، أخو شريح بن هانئ بن يزيد بن هنيك بن دريد بن سفيان بن الضباب " د ع " 
  .ارثي، من بين احلارث بن كعب بن مذحجبن ربيعة بن احلارث بن كعب احل

ملا قدم : بن يزيد أنه قال" عن أبيه املقدام، عن ابيه شريح، عن أبيه هانئ " روى يزيد بن املقدام بن شريح بن هانئ 
: فمن أكربهم؟ قال: قال. شريح، و عبد اهللا، ومسلم: ما لك من الولد؟ فقال: على النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

  " .أنت أبو شريح : " الق. شريح
  .ذكره البخاري فيمن أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا بن هبيب



سحيم بن غرية بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة " أهيب بن " عبد اهللا بن هبيب بن " ب د ع " 
  .استشهد خبيرب. بين أسد بن خزمية وابن أختهم حليف: الكناين الليثي، حليف بين عبد مشس، وقيل

أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن بإسناده إىل يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق، يف تسمية من استشهد يوم خيرب، 
  " .ومن بين سعد بن ليثك عبد اهللا بن فالن بن وهيب بن سحيم، حليف لبين أسد، وابن أختهم : " قال

  .أخرجه الثالثة

  هللا أبو هريرةعبد ا

وقد . صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اختلف يف امسه واسم أبيه اختالفاً كثرياً. عبد اهللا، أبو هريرة" ب " 
  .تقدم البعض، ويأيت الباقي، ونستقصيه يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل، فهو بكنيته أشهر

  .أخرجه أبو عمر

  عبد اهللا بن هداج

  .ج احلنفيعبد اهللا بن هدا" ع س " 
جاء : روى إبراهيم بن املنذر احلزامي، عن هاشم بن غطفان، عن عبد اهللا بن هداج، وكان قد أدرك اجلاهلية قال

" . خضاب اإلسالم : " رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قد خضب بالصفرة، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .خضاب اإلميان : " مرة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلموجاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم خضب باحل

  " .عن عبد اهللا بن هداج، عن أبيه : " رواه أبو بكر بن أيب شيبة املدين، عن هاشم فقال
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  عبد اهللا بن هشام

  .، قاله أبو عمرعبد اهللا بن هشام بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي، هو جد زهرة بن معبد" ب د ع " 
عبد اهللا بن هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مّرة، أمه زينب بنت : وقال أبو نعيم

  .محيد بن زهري بن احلارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي
دثنا علي بن عبد ح: أخربنا حممد بن حممد بن سرايا بن علي وغري واحد، بإسنادهم إىل حممد بن إمساعيل اجلعفي قال

حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد، عن جده عبد  -أيوب " أيب " هو ابن  -بن يزيد، حدثنا سعيد  اهللا، حدثنا عبد اهللا
ذهبت به أمه زينب بنت محيد إىل النيب صلى اهللا : قال -وكان قد أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا بن هشام 

فمسح رأسه، ودعا له . هو صغري: " ه وسلمفقال رسول اهللا صلى اهللا علي. يا رسول اهللا، بايعه: عليه وسلم، فقالت
  " .وكان يضحي بالشاة الواحدة عن مجيع أهله . بالربكة

  .وكان مولده سنة أربع
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن هالل بن عبد اهللا



  .يعد يف املكيني. عبد اهللا بن هالل بن عبد اهللا بن مهام الثقفي" ب د ع " 
كدت أن أقتل يف : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: " سود أنه قالروى عنه عثمان بن عبد اهللا بن األ

  " .لوال أهنا تعطي فقراء املهاجرين ما أخذهتا : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. من الصدقة -أو شاة  -عناق 
  .حديثه عندهم مرسل: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  عبد اهللا بن هالل املزين

روى كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عمرو بن عوف . عداده يف أهل املدينة. عبد اهللا بن هالل املزين" ع ب د " 
: " املزين، عن بكر بن عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن هالل املزين صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول 

  " .ليس ألحٍد بعدنا أن حيرم باحلج مث يفسخ حجه يف عمرة 
  .جه الثالثةأخر

  عبد اهللا بن عبد هالل

  .ذكر بعضهم أنه أنصاري. عب بن عبد هالل
ذهبت يب أمي إىل النيب صلى : " روى زيد بن احلباب، عن بشري بن عمران القبائي، عن عبد اهللا بن عبد هالل قال

" . بردها ودعا يل  فما أنسى وضع يده على رأسي، حىت وجدت. يا نيب اهللا، ادع اهللا له: اهللا عليه وسلم فقالت
  .وقيل ذهب به أبوه

  .ذكره أبو أمحد العسكري

  عبد اهللا بن هند

  .عبد اهللا بن هند، أبو هند األنصاري البياضي" ع س " 
  .مساه البغوي هكذا، وأورده ابن منده يف الكىن. روى عنه جابر يف ختمري اآلنية

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى خمتصراً

  عبد اهللا بن اهليثم

  .د اهللا بن اهليثم بن عبد اهللا بن احلارث بن سيدان بن مرة بن سفيان بن جماشع بن دارم التميميعب
  .كان امسه عبد الالت، فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا

  عبد اهللا بن واقد

  .أورده أبو القاسم الرقاعي يف عبادلة الصحابة. عبد اهللا بن واقد" س " 
إن اليمني يف الدم كانت على عهد رسول اهللا صلى : مسعت عبد اهللا بن واقد يقول: ية الكعيبقال عبد امللك بن سار



  .اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن وائل

له صحبة، شهد أحداً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه . عبد اهللا بن وائل بن عامر بن مالك بن لوذان
  .عبد الرمحن بن وائل يذكر يف موضعه، إن شاء اهللا تعاىل وسلم، وله عقب، وأخوه

  عبد اهللا بن وديعة

  .عبد اهللا بن وديعة بن حرام األنصاري" د ع " 
روى أبو معشر، عن سعيد املقربي، عن أبيه، عن عبد اهللا بن وديعة . له صحبة، أخرجه أبو حامت الرازي يف الصحابة

من اغتسل يوم اجلمعة كغسلة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لصاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا
  .وذكر احلديث. . . " من اجلنابة 

ورواه ابن أيب ذئب، عن سعيد، عن ابن . ، عن أبيه، عن ابن وديعة، عن أيب ذر" عن املقربي " ورواه ابن عجالن، 
  .وهو الصواب. وديعة، عن سلمان الفارسي

  .نعيم أخرجه ابن منده وأبو

  عبد اهللا بن وزاج

  .أورده الطرباين ومن بعده. عبد اهللا بن وزاج" ع س " 
كان عبد اهللا بن وزاج قدمياً له صحبة، حيدثنا أن النيب صلى اهللا : روى عبد الرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه قال

م، بيٌض قمصهم، فإذا أمرهم يوشك أن يؤمر عليكم الروجيل، فيجتمع عليه قوم حملقةٌ أقفيته: " عليه وسلم قال
  " .بشيٍء حضروا 

إذا " فكان " مث إن عبد اهللا بن وزاج ويل على بعض املدن، فاجتمع عليه قوم من الدهاقني، حملقةٌ بيض قمصهم، 
  .صدق اهللا ورسوله: أمرهم بشيٍء حضروا، فيقول
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  عبد اهللا بن وقدان

بن عبد مشس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي العامري  عبد اهللا بن وقدان" ع س " 
وقد تقدم يف . عب بن عمرو بن وقدان: وقيل فيه. يعرف بابن السعدي، ألنه استرضع يف بين سعد بن بكر. القرشي
  .مواضع

  .أبو إدريس، و عبد اهللا بن حمرييز، ومالك بن خيامر: روى عنه كبار التابعني بالشام
أخربنا عيسى بن : بعيش بن صدقة بن علي الفرايت الفقيه، بإسناده إىل أمحد بن شعيب قال. نا أبو القاسمأخرب

: " مساور، حدثنا الوليد، عن عبد اهللا بن العالء بن زبر، عن بسر بن عبد اهللا، عن عبد اهللا بن وقدان السعدي قال



ة، وكنت آخرهم دخوالً على النيب صلى اهللا عليه وفدنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كلنا نطلب حاج
لن تنقطع اهلجرة : " فقال. يا رسول اهللا، إين تركت من خلفي وهم يزعمون أن اهلجرة قد انقطعت: وسلم، فقلت

  " .ما قوتل الكفار 
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  عبد اهللا بن الوليد

وهو ابن أخي خالد بن . بن عبد اهللا بن خمزوم القرشي املخزومي عبد اهللا بن الوليد بن الوليد بن املغرية" ب د ع " 
كان اسم عبد اهللا هذا الوليد، فأيت به النيب صلى . الوليد، وكان أبوه الوليد بن الوليد أسن من خالد وأقدم إسالماً

لقد كادت : " فقال. الوليد بن الوليد بن الوليد بن املغرية: ؟ قال" ما امسك : " اهللا عليه وسلم، وهو غالم، فقال
  " .بنو خمزوم أن جتعل الوليد رباً، لكن أنت عبد اهللا 

  عبد اهللا بن وهب األسدي

  .عبد اهللا بن وهب األسدي
وقال أبو : أخربنا أبو جعفر بن السمني، بإسناده إىل يونس بن بكري، عن إسحاق يف يوم حنني، قال ابن إسحاق

  "الوافر : " بين ناصرة ثواب بن زيد، أحد بين سعد بن بكر، مث أحد
  هوازن، واخلطوب هلا شروط... أال هل أتاك أن غلبت قريش 

  جييء غضابنا بدم عبيط... وكنا يا قريش إذا غضبنا 
  كأن أنوفنا فيها سعوط... وكنا يا قريش إذا غضبنا 

  سياق العري حيدوها النبيط... فأصبحنا تسوقنا قريش 
  "الوافر : " ين أسد، مث من بين غنم جييب أبا ثوابوقال عبد اهللا بن وهب، رجل من ب: قال

  بأفضل ما لقيت من الشروط... بشرط اهللا نضر من لقينا 
  نبل اهلام من علق عبيط... وكنا يا هوازن حني نلقى 
  حنك الربك كالورق اخلبيط... جبمعكم ومجع بين قسي 
  بقتل يف املباين واخلليط... أصبنا من سراتكم وملنا 

  فال ينفك يرغمهم سعوطي... عيالن غضاباً  فإن يك قيس
: عن ابن إسحاق، فجعله من بين غنم من أسد، ورواه ابن هشام عن البكائي، قال" بن بكري " هكذا رواه يونس 

  .فأجابه عبد اهللا بن وهب، رجل من بين متيم، مث من بين أسيد
  .واهللا أعلم

  .ها نقطتان، وآخره دال مهملةبضم اهلمزة، وفتح السني، وتشديد الياء، حتت: أسيِّد

  عبد اهللا بن وهب الدوسي

  .عبد اهللا بن وهب الدوسي، أبو احلارث" د ع " 



وكان صاحب " . السراة " قدم املدينة يف سبعني راكباً من دوس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورجع إىل 
وهو جد مغرا والد عبد الرمحن بن .  عليه وسلموسكن ابنه احلارث املدينة إىل أن قبض النيب صلى اهللا. مثار كثرية

  .مغرا
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا األكرب بن وهب

زينب بنت : عبد اهللا األكرب بن وهب بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وأمه" س " 
  .شيبة بن ربيعة بن عبد مشس القرشية

ملا دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه : ض أصحابنا من رواية حيىي بن عبد اهللا بن احلارث قالأورده بع: قال أبو موسى
ما رأينا من نساء قريش ما يذكر من اجلمال، فقال النيب صلى اهللا عليه : وسلم مكة يوم الفتح، قال سعد بن عبادة

إنك رأيتهن وقد أصبهن بآبائهن  هل رأيت بنات أيب أمية بن املعرية؟ هل رأيت قريبة؟ هل رأيت هند؟: " وسلم
  " .وأبنائهن 

. وذكر الذاكر أن صحبته ال تصح، لن أباه يروي عن ابن مسعود، وهو ابن أخي عبد اهللا بن زمعة بن األسود: قال
  .وهذا احلديث فلو ثبت فكان قبل احلجاب، وإال فهو منكر ال يثبت، واهللا أعلم

  .وقد انقرض عقبه إال من النساء قتل يوم اجلمل أو يوم الدار، قاله الزبري،
  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا بن ياسر العبسي

  .عبد اهللا بن ياسر العبسي، أخو عمار بن ياسر ويذكر نسبه يف ترمجة أخيه عمار إن شاء اهللا تعاىل" ب " 
  .هللا تعاىلومات ياسر وابنه عبد اهللا مبكة مسلمني، وكانوا كلهم من السابقني إىل اإلسالم، وممن عذب يف ا

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبد اهللا بن ياميل

  .أورده ابن عقدة وحده. عبد اهللا بن ياميل" س " 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى جعفر بن حممد عن أبيه، وأمين بن نابل عن عبد اهللا بن ياميل قال

  " .من كنت مواله فعلي مواله : " يقول
  .أخرجه أبو موسى

   الريبوعيعبد اهللا

  .غري منسوب. عبد اهللا الريبوعي" د ع " 
ذهب يب أيب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : روى عطوان بن مشكان الضيب، عن مجرة بنت عبد اهللا الريبوعية قالت



  .فأجلسين يف حجره، ودعا يل. يا رسول اهللا، ادع اهللا البنيت هذه: بعدما وردت عليه إبل الصدقة، فقال
  .مجرة: ن منده وأبو نعيم، وذكره أبو عمر يف ترمجة ابنتهأخرجه اب

  عبد اهللا بن يزيد بن حصن

عبد اهللا بن يزيد بن حصن بن عمرو بن احلارث بن خطمة بن جشم بن مالك بن األوس األنصاري " ب د ع " 
  .يكىن أبا موسى، وهو كويف، وله هبا دار. األوسي مث اخلطمي

سنة، وشهد ما بعدها، واستعمله عبد اهللا بن الزبري على الكوفة، وشهد مع علي  شهد احلديبية وهو ابن سبع عشرة
روى عنه ابنه موسى، وعدي بن ثابت األنصاري، وهو ابن ابنته، وأبو بردة . بن أيب طالب اجلمل وصفني والنهروان

صلى اهللا عليه  وكان من أفاضل الصحابة، وصحب أبوه النيب -وكان الشعيب كاتبه  -بن أيب موسى، والشعيب 
  .وسلم، وشهد أحداً وما بعدها، وهلك قبل فتح مكة

: أخربنا إبراهيم بن حممد الفقيه وإمساعيل بن علي املذكر وغريمها، قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن عيسى
 حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا ابن أيب عدي، عن محاد بن سلمة، عن ايب جعفر اخلطمي، عن حممد بن كعب

: " القرظي، عن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي األنصاري، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول يف دعائه
اللهم ما رزقتين مما أحب فاجعله قوة يل فيما حتب، وما زويت . اللهم أرزقين حبك، وحب من ينفعين حبه عندك

  " .عين مما أحب فاجعله فراغاً يل فيما حتب 
  .أبو جعفر اخلطمي امسه عمري بن يزيد بن مخاشة :قال الترمذي
  .أخرجه الثالثة

  عبد اهللا بن يزيد القارئ

  .عبد اهللا بن يزيد القارئ، له ذكر يف حديث عائشة" د ع " 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع صوت قارئ يقرأ، " روى عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة " 

  " .ورمحة اهللا، لقد أذكرين آية كنت نسيتها : " قال. عبد اهللا بن يزيد: ؟ قالوا" ذا صوت من ه: " فقال
  .رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، حنوه، ومل يسم القارئ

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اهللا أبو يزيد املزين

  .عبٌد: عبد اهللا بن أبو يزيد املزين، وقيل" د ع " 
بن احلارث، عن أيوب بن موسى، عن يزيد بن عبد اهللا املزين، عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه حديثه عند عمرو 

  " .يف اإلبل فرٌع ويف الغنم فرٌع، ويعق عن الغالم، وال ميس رأسه بدم : " وسلم قال
  .يزيد بن عبد، عن أبيه" :فيه " وقيل 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  عبد اهللا بن يزيد النخعي

  .عبد اهللا بن يزيد النخعي، والد موسى" س " 
روى حممد بن الفضل الراسي، عن أيب نعيم، عن عمر بن موسى األنصاري، عن . أورده علي العسكري يف األفراد

موسى بن عبد اهللا بن يزيد النخعي، عن ابيه، أنه كان يصلي للناس، فكان أناس يرفعون رؤوسهم ويضعوهنا قبل أن 
اس، إنكم تأمثون ولو تستقيمون لصليت بكم صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ال أخرم أيها الن: يضع، فقال
  .منها شيئاً

ورواه أمحد بن خليد احلليب، عن أيب نعيم، عن حممد بن موسى األنصاري، عن موسى بن عبد اهللا، عن أبيه، ومل 
  " .النخعي : " يقل

  .وهو أنصاري ال خنعي، وهو به أشبه. طميوأورده الطرباين يف ترمجة عبد اهللا بن يزيد اخل
  .أخرجه أبو موسى

هو اخلطمي ال شبهة فيه، وابنه موسى يروي عنه، ولعل الرواي قد رآه مصحفاً فإن النخعي قريب من : قلت
  .اخلطمي يف الكتابة، واهللا أعلم

  عبد اهللا بن يزيد

بن دينار، عن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان، عن روى ابن املبارك، عن سفيان، عن عمرو . عبد اهللا بن يزيد" س " 
  " .كونوا على مشاعركم : يعين حديث ابن مربع -كنا وقوفاً : " عبد اهللا بن يزيد، قال
فإن علي بن : فقلت له. هذا من ابن املبارك غلط: فذكرت ذلك لصدقة بن الفضل، فقال: قال يعقوب بن سفيان
  .اتكل على مساع غريه: ه؟ فقال صدقةمسعته من سفيان مثل: احلسن بن شقيق قال

  .وقد تقدم يف عبد اهللا بن مربع، وهو أصح
  .أخرجه أبو موسى

  عبد اهللا اليشكري

  .عبد اهللا اليشكري
أخربنا أبو منصوب بن مكارم بإسناده إىل املعاىف بن عمران، عن يونس بن أيب إسحاق، عن املغرية بن عبد اهللا 

جة إىل املسجد، وإما إىل السوق، فإذا أنا جبماعة يف السوق، فملت إليهم وقد غدوت للحا: اليشكري، عن أبيه قال
وصف يل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فعرضت له على قارعة الطريق بني عرفات ومىن، فُرفع يل ركب، فعرفته 

ذروا  : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أيها الراكب، حل عن وجه الركاب: بالصفة، فهتف يب رجل
نبئين يا رسول اهللا بشيٍء يقربين من اجلنة ويباعدين : فجئت حىت أخذت بزمام ناقته فقلت" ! الراكب، أرب ماله 

اعبد اهللا ال تشرك به شيئاً، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت، وتأيت إىل : " قال. من النار
  " .قة الناس ما حتب أن يؤتى إليك، خل زمام النا

  .وقد تقدم يف عبد اهللا بن أيب املغرية، ويف عبد اهللا بن املنتفق، واجلميع واحد، واهللا أعلم
  .واحلمد هللا" عبد اهللا " جنز من امسه 



ألن اسم اهللا تعاىل أشهر أمسائه " عبد الرمحن " وإمنا قدمت اسم اهللا تعاىل على العبيد، على ما بعده من عبد اجلبار و 
  .ب هلذه العلة، واهللا أعلمفتركت الترتي

  عبد اجلبار بن احلارث

  .عبد اجلبار بن احلارث بن مالك احلدسي، أبو عبيد" د ع " 
أنه مسع أباه ساملاً : الغطريف بن سامل: حدثين أيب: روى إبراهيم بن الغطريف بن سامل احلدسي، مث أحد بين منار قال

بد اجلبار بن احلارث عن أبيه عن جده أيب طالسة عن عبد بن أيب طالسة بن ع -حيدث عن عبد اهللا بن الكدير 
وفدت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أرض سراة، : اجلبار بن احلارث بن مالك احلدسي مث املناري قال

ا إن اهللا، عز وجل، قد حّيى حممد وأمته بغري هذه التحية، بالتسليم بعضن: فقال. أنعم صباحاً: فحييته بتحية العرب
: فقال يل. اجلبار: ما امسك؟ فقلت: مث قال. وعليك السالم: السالم عليكم يا رسول اهللا قال: فقلت. على بعض

هذا املناري، فارٌس من فرسان : أنت عبد اجلبار فأسلمت وبايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ملا بايعت قيل له
ففقد رسول اهللا صلى اهللا . ى فرس، فأقمت عنده أقاتل معهفحملين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عل: قال. قومه

يا رسول اهللا، بلغين : ما يل ال أمسع صهيل فرسي احلدسي؟ فقلت: عليه وسلم صهيل فرسي الذي محلين عليه، فقال
لو سألت رسول اهللا صلى : أنك تأذيت بصهيلة، فخصيته فنهى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن إخصاء اخليل فقيل يل

فقلت . بل سأله عاجالً: أعاجالً سأل أم آجالً؟ قالوا: هللا عليه وسلم كتاباً، كما سأله ابن عمك متيم الداري؟ فقلتا
  .عن العاجل رغبت، ولكين أسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعينين بني يدي اهللا، عز وجل

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد اجلد بن ربيعة

  .مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم. د بن ربيعة بن حجر بن احلكم احلكميعبد اجل" ب د ع " 

أنه كان عند النيب صلى اهللا عليه : روى خطاب بن نصري احلكمي، عن عبد اهللا بن حليل عن عبد اجلد بن ربيعة
لنيب صلى اهللا فما بقي فينا أحد إال ا: وسلم، وعنده ناس من أهل اليمن، وعنده عيينة بن حصن، فدعا القوم فقاموا

هذا احلياء، رزقه : " ما هذه السنة؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عليه وسلم ورجل يستره بثوبه، فقلت
  " .أهل اليمن وحرمه قومك 

  .أخرجه الثالثة
  .بضم احلاء املهملة، وفتح الالم: ُحلَيل

  عبد احلارث بن أنس بن الّدّيان
كان ممن ثبت أهل جنران على اإلسالم يف الردة، وله يف ذلك كالم، قاله الغساين . عبد احلارث بن أنس بن الّدّيان

  .عن ابن إسحاق
  .عبد احلجر بن عبد املدان عبد احلجر بن عبد املدان بن الديان

 ومسى النيب صلى اهللا. أرطأة وقتل ابنه مالكاً" أيب " وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، قتله بشر بن : قال الكليب



  .عليه وسلم عبد احلجر، عبد اهللا، قاله الغساين، وقد تقدم ذكره
  .بفتحهما، قاله األمري أبو نصر بن ماكوال: وقيل. بكسر احلاء، وتسكني اجليم: قيل -اِحلْجر 

  عبد احلميد بن حفص

. ، وأمه ثقفيةعبد احلميد بن حفص بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي، أبو عمرو" ع س " 
  .وهو ابن عم خالد بن الوليد. وهو زوج فاطمة بنت قيس

  " .ال نفقة هلا : " وكان طلق امرأته فاطمة ثالثاً، فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
" إن قد نزعت خالد بن الوليد وأمرت أبا عبيدة : " وروى ناشرة بن مسي أنه مسع عمر بن اخلطاب يقول يوم اجلابية

واهللا لقد نزعت عامالً استعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : " ام أبو عمرو بن حفص بن املغرية فقالفق. 
  " .وأغمدت سيفاً سلّه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ووضعت لواء عقده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  . تعاىلوقد تقدم ذكره، ويرد ذكره يف الكىن إن شاء اهللا. امسه أمحد: وقيل
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  عبد احلميد بن عبد اهللا

  .عبد احلميد بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام، أخو جابر، يكىن أبا عمر" س " 
وذكر احلديث الذي عن أيب عمرو بن  -أورده املستغفري هكذا، وروى عن احلسن بن سفيان : قال أبو موسى

فال أدري من أين وقع له أنه أخو جابر، : قال أبو موسى -ويرد ذكره حفص بن املغرية زوج فاطمة بنت قيس، 
  .فإن أبا عمرو بن حفص أشهر من أن خيفى، واهللا أعلم

  .أخرجه أبو موسى

  عبد خري بن يزيد

  .عبد خري بن يزيد اهلمداين، يكىن أبا عمارة" ب د ع " 
  .أدرك زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم

بن حممد بن حممد بن مخيس، أخربنا أيب أبو الربكات حممد، حدثنا أمحد بن عبد الباقي بن  أخربنا أبو الربيع سليمان
طوق أبو نصر، أخربنا أبو القاسم نصر بن أمحد بن املرّجى الفقيه، أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي، حدثنا احلسن بن 

عشرون : كم أتى عليك؟ قال: بد خريمحاد الكويف، حدثنا مسهر بن عبد امللك بن سلع، أخربين أيب قال، قلت لع
نعم، كنا ببالد اليمن، فجاءنا كتاب رسول اهللا صلى اهللا : هل تذكر من أمر اجلاهلية شيئاً؟ قال: قلت. ومائة سنة

ُمرِي هبذه القدر فلترق : عليه وسلم يدعو الناس إىل خري واسع، وكان أيب ممن خرج وأنا غالم، فلما رجع قال ألمي
  .وإمنا أمر بإراقة القدور ألهنا كانت فيها ميتة. فأسلم. د أسلمناللكالب، فإنا ق

  .من أكابر أصحاب علي، رضي اهللا عنه، وسكن الكوفة، وهو ثقة مأمون" عبد خري " وكان 
  .أخرجه الثالثة



  عبد خري

  .كان امسه عبد شر فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد خري. عبد خري" س " 
  .يف ترمجة حوشب ذي ظليم، ومل يذكره يف هذا الباب، وهذا من محري والذي قبله من مهدانذكره ابن منده وغريه 

  .أخرجه أبو موسى

  عبد ربه بن حق

عبد ربه بن حق بن أوس بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج األنصاري " ب " 
  .اخلزرجي الساعدي

عبد رب بن حقي بن : ، من بين ساعدة بن كعب بن اخلزرج، فقالشهد بدراً، ذكره موسى بن عقبة يف البدريني
هو عبد رب بن حق بن أوس بن ثعلبة بن وفقش : وقال ابن عمارة. امسه عبد اهللا بن حق: وقال ابن إسحاق. قوال

  .بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعد
  .أخرجه أبو عمر

  عبد الرمحن بن أبزى اخلزاعي

  .ن أبزى اخلزاعي، موىل نافع بن عبد احلارثعبد الرمحن ب" ب د ع " 

سكن الكوفة، واستعمله، علي رضي اهللا عنه على خراسان، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأكثر روايته عن 
  .عمر، وأيب بن كعب، رضي اهللا عنهما

  .عبد الرمحن بن أبزى ممن رفعه اهللا بالقرآن: وقال فيه عمر بن اخلطاب
  .د و عبد اهللا، و عبد اهللا بن أيب اجملالدروى عنه ابناه سعي

أخربنا اخلطيب أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، حدثنا شعبة، عن حممد بن أيب اجملالد 
كنا نسلم على عهد : امترى أبو بردة و عبد اهللا بن شداد يف السلم، فأرسلوين إىل ابن أيب أوىف، فسألته فقال: قال
  .مثل ذلك: وسألنا ابن أبزى، فقال: قال. ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الرب والشعري، والتمر والزبيبرس

حدثنا حممد بن بشار، حدثنا أبو : وأخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي األمني بإسناده إىل سليمان بن األشعث
عن  -أبو عبد اهللا العسقالين " امي قال أبو داود الس: قال ابن بشار -حدثنا شعبة، عن احلسن بن عمران . " داود

  .أنه صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فكان ال يتم التكبري: ابن عبد الرمحن بن أبزى، عن أبيه
و أخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن الفقيه الطربي قال بإسناده إىل أيب يعلى املوصلي قال حدثنا إبراهيم بن 

أن عمر بن اخلطاب استعمل نافع بن عبد : مي حدثنا محاد بن سلمة، عن محيد، عن احلسن بن مسلماحلجاج السا
احلارث على مكة، فقدم عمر فاستقبله نافع، واستخلف على أهل مكة عبد الرمحن بن أبزى، فغضب عمر حىت قام 

رأهم لكتاب اهللا وأفقههم يف دين إين وجدته أق: قال! استخلفت على آل اهللا عبد الرمحن بن أبزى؟: يف الغرز وقال
إن اهللا سريفع بالقرآن أقواماً ويضع : " لقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فتواضع هلا عمر وقال. اهللا



  " .به آخرين 
  .أخرجه الثالثة

  عبد الرمحن بن أذينة العبدي

  .سنده يف الصحابةأورده إسحاق بن راهويه يف م. عبد الرمحن بن أذينة العبدي" ع س " 
  " .عن أبيه أذينة : صوابه: " وقال أبو نعيم

أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، أخربنا عبد اهللا بن حممد بن شريويه، حدثنا إسحاق بن 
ذكر رسول  إبراهيم، حدثنا حيىي بن آدم، حدثنا أبو األحوص، حدثنا ابو إسحاق، عن عبد الرمحن بن أذينة، أظنه

من حلف على ميني فرأى غريها خرياً منها، فليأت الذي هو خري، وليكفر عن ميينه : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
. "  

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  عبد الرمحن بن األرقم

  .هو أخو عبد اهللا بن األرقم: أورده علي العسكري وغريه، قيل. عبد الرمحن بن األرقم" س " 
زيد بن عبد اهللا التستري، عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند، عن رجل من األنصار، عن عبد الرمحن بن روى ي

تسحروا فنعم غذاء املسلم السحور، تسحروا، فإن اهللا، عز : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األرقم قال
  " .وجل، يصلي على املسحرين 

رجل من  - بن سعيد، عن حممد عن إبراهيم بن احلارث، عن مشاس ورواه عبد الرمحن بن قيس، عن عبد اهللا
  .عن عبد الرمحن -األنصار 

  .أخرجه أبو موسى

  عبد الرمحن بن أزهر

عبد الرمحن بن أزهر بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة بن كالب القرشي الزهري، " ب د ع " 
قد غلط فيه من : أخي عبد الرمحن بن عوف، قاله أبو عمر، وقال وهو ابن. أمه بنت عبد يزيد بن هاشم بن املطلب

  .جعله ابن عم عبد الرمحن بن عوف
  .أزهر بن عبد عوف بن عبد بن احلارث ، وهو ابن عم عبد الرمحن بن عوف: وقال ابن منده 
  .أزهر بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة، وهو ابن أخي عبد الرمحن بن عوف: وقال أبو نعيم

روى عنه أبو سلمة بن عبد الرمحن، وحممد بن إبراهيم بن . شهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حنيناً، يكىن أبا جبري
  .احلارث، وابنه عبد احلميد بن عبد الرمحن بن أزهر

بن فارس  أخربنا زين األمناء أبو الربكات احلسن بن حممد بن هبة اهللا الدمشقي، أخربنا أبو العشائر حممد بن اخلليل
القيسي، أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي بن أيب العالء، أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن القاسم 



بن معروف بن أيب حبيب، أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن أمحد بن أيب ثابت، أخربنا علي بن داود القنطري، 
د، حدثين جعفر بن ربيعة، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن السائب، عن عبد حدثنا ابن أيب مرمي، حدثنا نافع بن يزي

إمنا مثل العبد املؤمن حني يصيبه : " احلميد بن عبد الرمحن بن أزهر، عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ." كمثل احلديدة احملماة تدخل النار، فيذهب خبثها ويبقى طيبها  -احلمى : أو -الوعك 

أخربنا أبو غالب حممد بن احلسن املاوردي مناولة، بإسناده إىل أيب : وأخربنا أبو أمحد بن علي بن سكينة الصويف قال
أن ابن : وجدت يف كتاب خايل عبد الرمحن بن عبد احلميد، عن عقيل: داود السجستاين، حدثنا ابن السرح قال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بشارب وهو : " أبيه شهاب أخربه، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أزهر، عن
، " ارفعوا : " حبنني، فحثا يف وجهه التراب ، مث أمر أصحابه فضربوه بنعاهلم وما كان يف أيديهم ، حىت قال هلم

  .فرفعوا
يل رسول خ -وكان على اخليل  -يعين يوم حنني  -وكان عبد الرمحن حيدث أن خالد بن الوليد جرح يومئذ : قال

فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعدما هزم الكفار ورجع : قال ابن أزهر -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ حىت دللناه، فنظر إىل جرحه: املسلمون إىل رحاهلم ميشي يف املسلمني ويقول

  .أخرجه الثالثة
ونسبه ابن منده كما . هو ابن أخي عبد الرمحن بن عوف: ناه أوالً، وقالهكذا نسبه أبو عمر كما ذكر: قلت

فأما . هو ابن أخي عبد الرمحن: ونسبه أبو نعيم مثل ابن منده، وقال. هو ابن عم عبد الرمحن: ذكرناه عنه، وقال
عبد عوف " إال يف  قول أيب نعيم فهو ظاهر الوهم، ألن عبد الرمحن بن عوف، و عبد اهللا بن أزهر، ال جيتمعان عنده

إنه ابن عم عبد الرمحن بن عوف، : " وأما قول ابن منده. وهو جد عبد الرمحن بن عوف، فكيف يكون ابن أخيه" 
مثل أيب " أزهر بن عوف : " وقال الزبري بن بكار. فهو صحيح على ما ساق من نسبه، ومثله قال البخاري ومسلم

  .، مثل ابن منده وأيب نعيم" أزهر بن عبد عوف : " وقال ابن الكليب. عمر
وأما قول أيب عمر يف نسبه الذي سقناه أول الترمجة، وأنه ابن أخي عبد الرمحن بن عوف، فهو صحيح على ما 

عم عبد الرمحن بن " أزهر ن عبد عوف الزهري : " يف اهلمزة، فقال" أزهر " وقد ساق أبو عمر نسب . ساقه
مها أخوا عبد الرمحن بن : " وقال" أزهر بن عبد عوف : " ر فقالعوف، وقال يف نسب طليب ومطلب ابين أزه

  " .أزهر 
وباجلملة فاجلميع قد قاله العلماء، لكن من جعل أزهر بن عبد عوف . فقد وافق ابن منده وأبا نعيم يف سياق النسب

وقد وافق ابن أيب . وفعبد الرمحن بن ع" عم " فينبغي أن جيعل عبد الرمحن ومطلباً وطليباً بين أزهر جيعلهم بين 
  .خيثمة أبا عمر أيضاً، واهللا أعلم

  عبد الرمحن بن أسعد

  .وقد تقدم النسب عند أسعد بن زرارة. عبد الرمحن بن سعد بن زرارة: عبد الرمحن بن أسعد، وقيل" د ع " 
  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم

ن إسحاق، عن عبد اهللا بن أيب بكر، عن حيىي بن روى يزيد بن هارون ووهب بن جرير عن أبيه كالمها، عن حممد ب
قدم بأسارى بدر وسودة بنت زمعة يعين زوج النيب صلى اهللا عليه : عباد، عن عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة، قال

  .احلديث. . وسلم يف مناحتهم 



، عن حممد بن إسحاق هكذا يف هذه الرواية، وقد أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بإسناده إىل يونس بن بكري
قدم باألسارة حني : حدثين عبد اهللا بن أيب بكر، عن حيىي بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة قال: قال

قدم هبم املدينة، وسودة ابنة زمعة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم عند آل عفراء، يف مناحتهم على عوق ومعّوا ابين 
  .وذكر حديث أسارى بدر. . . " عليهن، احلجاب عفراء، وذلك قبل أن يضرب 

  .، بغري مهزة، واهللا أعلم" عبد الرمحن بن سعد : " وقد رواه ابن هشام، عن إسحاق، فقال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن بن األسود

أمه آمنة بنت عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري، و" د ع " 
  .نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة

  .وكان ذا قدر كبري ومنزلة عند الناس، وهو ابن خال النيب صلى اهللا عليه وسلم، وابن عم عبد اهللا بن األرقم
  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال تصح له رؤية وال صحبة
، وكان " ألبيه هجرة " ال " ليس له و : " ، مث قالواوشهد احلكمني، وكان ممن ذكره أبو موسى وعمرو بن العاص

  .ذا منزلة من عائشة أم املؤمنني
  .روى عنه مروان بن احلكم، وسليمان بن يسار، وغريمها

روى معمر، عن الزهري، عن عوف بن احلارث، عن املسور بن خمرمة و عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث أهنما 
  " .هللا عليه وسلم هنى عن اهلجرة، أنه ال حيل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث إن رسول اهللا صلى ا: " قاال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن األشجعي

  .عبد الرمحن األشجعي، أبو عياش" د ع " 
  .ذكره حيىي بن يونس الشريازي يف الصحابة، وال يصح

أنه أمر أصحابه يومئذ أن يستقوا من آبارهم : " ليه وسلمروى عنه ابنه عياش بن عبد الرمحن، عن النيب صلى اهللا ع
. "  

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن بن أشيم

  .األنصاري: عبد الرمحن بن أشيم األمناري، وقيل" ب د ع " 
 رأيت أنس بن مالك، وسلمة بن األكوع، و عبد الرمحن بن: قال سلمة بن وردان. أظنه حليفاً هلم: قال أبو عمر

  .أشيم، من بين أمنار، وكلهم صحبوا النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يغريون الشيب
  .أخرجه الثالثة



  عبد الرمحن األنصاري

  .وهو جمهول، ال تعرف له صحبة، وقد ذكر يف الصحابة. عبد الرمحن األنصاري، أبو أمحد" د ع " 
ن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أتى خيرب جاءته أ: " حدثين جدي: روى حيىي بن حممد بن عبد الرمحن األنصاري قال

. فأكل منها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبشر بن الرباء بن معرور  -يعين مشوية  -امرأة يهودية بشاة مصلية 
  .وذكر احلديث. . " 

  عبد الرمحن بن جبيد

  .بن عدي بن جمدعة األنصاري عبد الرمحن بن جبيد بن وهب بن قيظي بن قيس بن لوذان بن ثعلبة" ب د ع " 
  .ال صحبة له: وقال غريه. صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، قاله ابن أيب داود

أن عبد الرمحن بن جبيد األنصاري، أخا بين حارثة : روى حممد بن إسحاق، عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي
ّيصة بن مسعود رسول اهللا صلى اهللا ٠الرمحن بن سهل ومحأنه ملا قتل عبد اهللا بن سهل خبيرب، جاء أخوه عبد : حدثّه

فقال رسول اهللا صلى اهللا  -وكان أصغر القوم  -عليه وسلم ليكلموه يف صاحبهم، فتكلم عبد الرمحن بن سهل 
فتكلم حويصة، فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل يهود فاستحلفهم باهللا ما ! الكرب الكرب: " عليه وسلم

  " .اعقلوه ألنه قتل بني أظهرهم : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتلوه،
وقال يف إسناد " . عبد الرمحن بن جبيد : " أخرجه الثالثة، قال أبو نعيم ورواه بعض املتأخرين فقال يف الترمجة

" أن جعل  يعين! وهو تصحيف، ووهم عجيب وغفلة: احلديث، عن حممد بن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن حممد
  !.يف اإلسناد، وصدق أبو نعيم، هكذا يف كتاب ابن منده" حممداً " : " جبيداً 

  عبد الرمحن بن بديل

  .وقد تقدم نسبه. عبد الرمحن بن بديل بن ورقاء اخلزاعي" ب " 
يعاً صفني كان هو وأخوه عبد اهللا رسويل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل اليمن، وشهدا مج: قال ابن الكليب

  .مع علي، رضي اهللا عنه
  .أخرجه أبو عمر

  عبد الرمحن بن بشري

  .بشر: عبد الرمحن بن بشري، وقيل" ب د ع " 
  .روى عنه الشعيب، وابن سريين، وعبد امللك بن عمري. روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فضل علي

كنا جلوساً عند النيب صلى اهللا عليه : ري قالروى السري بن إمساعيل، عن عامر الشعيب، عن عبد الرمحن بن بش
. ال: أنا هو؟ قال: أبو بكر: فقال" ! ليضربنكم رجلٌ على تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزيله : " وسلم إذ قال

  .وكان علي خيصف نعل النيب. ال، ولكن خاصٌف النعل: أنا هو؟ قال: قال عمر



وأما أبو عمر فلم يشك أنه ابن . هو األنصاري: لرمحن بن أيب سربة، وقيلأراه عبد ا: أخرجه الثالثة، وقال أبو نعيم
  .عبد الرمحن بن أيب سرية، واهللا أعلم: وكان قبله. أراه األول: وقال ابن منده. بشري، بإثبات الياء

  عبد الرمحن بن ثابت بن الصامت

  .عبد الرمحن بن ثابت بن الصامت بن عدي بن كعب األنصاري
  .وتويف أبوه ثابت يف اجلاهلية. يف الصحابة، وذكره مسلم يف التابعنيذكره البخاري 
  .أخرجه الثالثة

  عبد الرمحن بن ثابت بن قيس

  .وقد تقدم نسبه، له وألبيه صحبة. عبد الرمحن بن ثابت بن قيس بن مشاس األنصاري" د ع " 
املشركني، فأذن له، فلما رجع قرأ  روى عنه احلسن أنه استأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يزور أخواله من

اجملادلة " " ال جتد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يؤادون من حاد اهللا ورسوله : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .اآلية"  ٢٢

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن بن ثوبان

  .عبد الرمحن بن ثوبان، أبو حممد" د ع " 
وروى بإسناده عن حيىي بن أيب كثري، عن حممد بن عبد الرمحن بن . أخرج عنه الطرباين يف معجمة. ذكر يف الصحابة
ال يصلح فيها  -يعين املدينة  -إن هذه القرية : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف خطبته: ثوبان، عن أبيه

  " .قبلتان، فأميا نصراين أسلم مث تنصر، فاضربوا عنقه 
قال رسول اهللا صلى : بن كثري، عن يزيد بن خصيفة، عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان، عن ابيه قال وروى عباد

  " .فض اهللا فاك : أو يبيع أو يبتاع يف املسجد، فقولوا -ضالة : أو -من مسعتموه ينشد شعراً : " اهللا عليه وسلم
قال رسول اهللا : وبان، عن أيب هريرة قالرواه الدراوردي، عن يزيد بن خصيفة، عن حممد بن عبد الرمحن بن ث

  .صلى اهللا عليه وسلم، حنوه
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن بن جابر

  .عبد اهللا بن جابر العبدي: عبد الرمحن، وقيل" د ع " 
اهللا  كنت يف الوفد الذين قدموا على رسول: روى عنه نفيس العبدي أنه قال. وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم

صلى اهللا عليه وسلم، ولست منهم، إمنا كنت مع أيب، فنهاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الشرب يف 
  .األوعية

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  عبد الرمحن بن جرب

عبد الرمحن بن جرب بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن " ب د ع " 
كان امسه عبد العزى . أبو عبس األنصاري األوسي احلارثي، غلبت عليه كنيته -وقيل يف نسبه غري ذلك  -وس األ

  .فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحن
شهد بدراً، وكان عمره فيها مثانياً وأربعني سنة، وهو أحد قتلة كعب بن األشرف اليهودي الذي كان يؤذي رسول 

  . عليه وسلم واملسلمنياهللا صلى اهللا
  .روى عنه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، وكان يكتب بالعريب قبل اإلسالم

أخربنا مسمار بن عمر بن العويس وأبو الفرج حممد بن عبد الرمحن بن أيب العز الواسطي وغري واحد، قالوا 
حممد بن املبارك، حدثين حيىي بن محزة، حدثين  حدثنا" حدثنا إسحاق : " بإسنادهم إىل أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل

يزيد بن أيب مرمي، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن أيب عبس بن جرب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .ما اغربت قدما عبد يف سبيل اهللا فتمسه النار : " قال

رضي اهللا عنه، ونزل يف قربه أبو بردة بن نيار،  وتويف أبو عبس بن جرب سنة أربع وثالثني، وصلى عليه عثمان،
  .ودفن بالبقيع وهو ابن سبعني سنة، وكان خيضب باحلناء. وحممد بن مسلمة، وسلمة بن سالمة بن وقش

  .أخرجه الثالثة

  عبد الرمحن بن احلارث

يكىن أبا . ملخزوميعبد الرمحن بن احلارث بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي ا" ب س " 
  .حممد، وأمه فاطمة بنت الوليد بن املغرية

كان عبد الرمحن ابن عشر سنني حني قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان من : قال مصعب الزبريي والواقدي
  .فضالء املسلمني وخيارهم علماً وديناً وعلو قدر

  .بو بكر، والشعيب وغريمهاروى عنه ابنه أ. روى عن عمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، وغريهم
: نعم: يوم اجلمل؟ قالوا هلا: والناس يقولون: ذكر لعائشة يوم اجلمل، فقالت: قال أبو معشر، عن حممد بن قيس

وددت أين لو كنت جلست كما جلس صواحيب، وكان أحب إيل من أن أكون ولدت من رسول اهللا صلى : فقالت
  .رمحن بن احلارث بن هشام، أو مثل عبد اهللا بن الزبرياهللا عليه وسلم بضع عشرة، كلهم مثل عبد ال

وتويف أبوه احلارث بن هشام يف طاعون عمواس، فتزوج عمر بن اخلطاب امرأته فاطمة أم عبد الرمحن، ونشأ عبد 
  .الرمحن يف حجر عمر، وكان امسه إبراهيم فغري عمر امسه ملا غري أمساء من تسمى باألنبياء، ومسا عبد الرمحن

وهو ممن أمره عثمان أن يكتب املصاحب مع . اجلمل مع عائشة، وكان صهر عثمان، تزوج مرمي ابنة عثمانوشهد 
وشهد الدار مع عثمان، وجُرح، ومحل إىل بيته، فصاح . زيد بن ثابت، وسعيد بن العاص، و عبد اهللا بن الزبري

  "الطويل : " نساؤه، فسمع عمار بن ياسر أصواهتن، فأنشد
  من احلر يف أكبادنا والتحوب... نا غداة حمجر فذوقوا كما ذق

  .قتل أمه مسية -وهو عم عبد الرمحن  -يريد أن أبا جهل 



  .وانقرض عقب احلارث بن هشام إال من عبد الرمحن، وتويف عبد الرمحن يف خالفة معاوية
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  عبد الرمحن بن حارثة

  .ذكره أبو مسعود يف الصحابة -جارية  :وقيل -عبد الرمحن بن حارثة " د ع " 
جمهول، روى حممد بن كعب القرظي، عن ابن أيب سليط، عن عبد الرمحن بن حارثة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  " .أبردوا بالظهر : " قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن بن حاطب

قدم نسبه عند ذكر أبيه، يكىن أبا حيىي، ولد يف حياة ت. عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة اللخمي" ب د ع " 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأيت العيد يف الطريق، ويرجع يف أخرى: روى عنه ابنه حيىي أنه قال
: ب، عن أبيه قالوقد روى جعفر بن سليمان، عن حممد بن عمرو بن علقمة، عن حممد بن عبد الرمحن بن حاط

  " .إذا مأل الليل كل واد : " سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن وقت صالة العشاء، قال
  " .عن عائشة : " رواه قطن بن نسري، عن جعفر فقال

  .وتويف سنة مثان وستني
  .أخرجه الثالثة

  عبد الرمحن بن حبيب

  .عبد الرمحن بن حبيب اخلطمي" س " 
هو عبد الرمحن بن حبيب بن : عبد الرمحن بن حبيب األنصاري، له صحبة، يقال: احلافظقال اخلطيب أبو بكر 

  .له رواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: حباشة بن حويرثة بن عبيد بن عبد بن غيان بن عامر بن خطمة، وقيل
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

بفتح : وقيل. بكسر العني املهملة، وبالنون: ِعَنان: وقيل. بالغني املعجمة، والياء حتتها نقطتان، وآخره نون: غّيان
  .العني وبالنون

  عبد الرمحن بن حزن

  .عبد الرمحن بن حزن بن أيب وهب بن عائذ بن عمران بن خمزوم القرشي املخزومي، عم سعيد بن املسيب" ب " 
وأبو معبد بنو حزن، كلهم  عبد الرمحن هذا، والسائب،: قتل يوم اليمامة، وكان للمسيب بن حزن إخوة، منهم

أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم بسنه ومولده، وال تعرف هلم رواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال املسيب، فإن 



  .له رواية
  .أخرجه أبو عمر

  عبد الرمحن بن حسان

ك النيب صلى اهللا أدر. تقدم نسبه عند ذكر أبيه، وهو أنصاري خزرجي. عبد الرمحن بن حسان بن ثابت" د ع " 
  .أبو سعيد: عليه وسلم، يكىن أبا حممد، وقيل

وهو شاعر، وأمه سريين القبطية، أخت مارية القبطية، وهبها النيب صلى اهللا عليه وسلم ألبيه حسان، فولدته له عبد 
  .إنه ابن خالة إبراهيم ابن النيب صلى اهللا عليه وسلم: الرمحن، فقيل

  .هو من الطبقة الثانية من تابعي أهل املدينة: حممد بن سعد إنه من التابعني، قال: وقيل
مر حسان برسول اهللا صلى اهللا عليه : روى حممد بن إسحاق، عن سعيد بن عبد الرمحن بن حسان، عن أبيه قال

  "الكامل : " وسلم ومعه احلارث املري، فلما عرفه حسان قال
  يغدرمنكم فإن حممداً ال ... يا حار من يغدر بذمة جاره 

  مثل الزجاجة صدعها ال جيرب... وأمانة املري حيث لقيته 
  والغدر ينبت يف أصول السخرب... إن تغدروا فالغدر من عاداتكم 

أنبأنا أبو حممد بن أيب القاسم احلافظ، أخربين أيب، أنبأنا غيث بن علي، أخربنا الشريف أبو احلسن علي بن حممد بن 
أخربنا أبو حممد بن أيب نصر، أخربنا عمي أبو علي حممد بن القاسم، : بن قبيس قاالعبيد اهللا اهلامشي، وأبو العباس 

حدثين : قال. حدثين هارون بن عبد اهللا الزهري: حدثنا علي بن بكر، عن أمحد بن اخلليل، عن عمر بن عبيدة قال
  "اخلفيف : " شبب عبد الرمحن بن حسان برملة بنت معاوية، فقال: ابن أيب زريق قال

  ل، هل تذكرين يوم غزال إذ قطعنا مسرينا بالتمينرم
  عمرك اهللا هل شيء وإن جلّ سوف يسليك عين: إذ تقولني

  أم هل أطعمت منكم يا ابن حسان كما قد أراك أطعمت مين

يا أمري املؤمنني، أمل تر إىل هذا العلج من أهل يثرب كيف : فبلغ شعره يزيد، فغضب، ودخل على معاوية فقال
يا يزيد، ليس : فقال. وأنشد ما قال. عبد الرمحن بن حسان: من هو؟ قال: اضنا، ويشبب بنسائنا؟ فقاليتهكم بأعر

فلما قدموا أذكره به، . العقوبة من أحد أقبح منها من ذوي القدرة، فأمهل حىت يقدم وفد األنصار، مث أذكرين به
بلى، يا أمري املؤمنني، ولو : بنت أمري املؤمنني؟ قال يا عبد الرمحن، أمل يبلغين أنك تشبب برملة: فلما دخلوا عليه قال

هند؟ : وإن هلا ألختاً يقال هلا: فأين أنت عن أختها هند؟ قال: قال. علمت أن أحداً أشرف منها لشعري لشببت هبا
ب وإمنا أراد معاوية أن يشبب هبما مجيعاً فيكذب نفسه، فلم يرد يزيد ما كان من ذلك، فأرسل إىل كع. نعم: قال

من هو؟ : قال. ولكين أدلك على الشاعر الكافر املاهر! أفرق من أمري املؤمنني: فقال. اهج األنصار: بن جعيل فقال
: ال ختف، أنا لك هبذا، فهجاهم فقال: قال! أفرق من أمري املؤمنني: أهج األنصار فقال: فدعاه فقال. األخطل: قال
  "الكامل " 

  جلحش بني محارة ومحاركا... وإذا نسبت ابن الفريعة خلته 
  باجلزع بني صليصل وصرار... لعن اإلله من اليهود عصابة 



  وخذوا مساحيكم بين النجار... خلّوا املكارم لستم من أهلها 
  واللؤم حتت عمائم األنصار... ذهبت قريش باملكارم والعلى 

: يا أمري املؤمنني، أترى لؤماً؟ قال :فبلغ الشعر النعمان بن بشري، فدخل على معاوية فحسر عن رأسه عمامته، وقال
فلك : قال. نعم: وفعل؟ قال: زعم األخطل أن اللؤم حتت عمائمنا؟ قال: بل ارى كرماً وخرياً، وما ذاك؟ قال

هذا الذي كنت : أدخلين على يزيد، فأدخله عليه، فقال: لسانه، وكتب أن يؤتى به، فلما أيت به قال للرسول
عالم أرسلت إىل هذا الرجل الذي ميدحنا ويرمي من وراء : ودخل على معاوية فقال .فال ختف شيئاً: أخاف، قال
ال يقبل قوله، وهو يدعي لنفسه، : قال. النعمان بن بشري: ومن يعلم بذلك؟ قال: قال! هجا األنصار؟؟: مجرتنا؟ قال

  .فدعاه هبا، فلم يأت بشيء فخاله. ولكن تدعون بالبينة، فإن أثبت بينة أخذت له
  .يف عبد الرمحن سنة أربع ومائة، قاله خليفةوتو

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن ابن حسنة

. عبد الرمحن ابن حسنة، أخو شرحبيل ابن حسنة، وحسنة أمهما موالة ملعمر بن حبيب بن حذافة بن مجح" ب د " 
  .اختلف يف اسم أبيهما، ويف نسبه ووالئه، على ما ذكرناه يف شرحبيل أخيه

  .وى عنه زيد بن وهبر
حدثنا أبو خيثمة، حدثنا : أخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن املخزومي، بإسناده إىل أمحد بن علي بن املثىن قال

غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : وكيع، حدثنا األعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرمحن ابن حسنة قال
ما هذه؟ : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ، فأصبناها، فكانت القدور تغلي هباوسلم، فنزلنا أرضاً كثرية الضباب

فأمرنا فألقيناها وإنا جلياع . إن أمةً من بين إسرائيل مسخت، فأخشى أن تكون هذه: " فقال. ضباب أصبناها: فقلنا
. "  

  .رقة، فوضعها، مث جلس يبولخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه كهيئة الد: وروى زيد أيضاً عنه أنه قال
ومها واحد، ويذكر يف موضعه، إن شاء اهللا . أخرجه ابن منده وأبو عمر، وأخرجه أبو نعيم يف عبد الرمحن بن املطاع

  .تعاىل

  عبد الرمحن ابن أم احلكم

إليها هي له ذكر يف قصة معاوية ووائل بن حجر، وأمه أم احلكم اليت ينسب . عبد الرمحن ابن أم احلكم" د ع س " 
وهو عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عثمان بن عبد اهللا بن ربيعة بن احلارث بن . بنت أيب سفيان بن حرب، أخت معاوية

  .حبيب بن احلارث بن مالك بن حطيط بن جشم بن قسي وهو ثقيف
حلكم، فلهذا وهو مشهور بأمه أم ا. أبو مطرف: وقيلك عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب عقيل أبو سليمان، وقيل

  .أوردناه هاهنا
  .وصلى خلف عثمان، رضي اهللا عنه. إنه له صحبة: وقيل. روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسالً

  .روى عنه إمساعيل بن عبيد اهللا، والعيزار بن حريث، ويعقوب بن عثمان



بشري، وكان قبيح السرية يف واستعمله خاله معاوية على الكوفة سنة سبع ومخسني، مث عزله واستعمل النعمان بن 
  .إمارته

قرأت على أيب الوفاء حفاظ بن احلسن، عن : أخربنا القاسم بن علي بن احلسن احلافظ إجازة، أخربنا والدي قال
عبد العزيز بن أمحد، أخربنا عبد الوهاب امليداين، أخربنا أبو سليمان بن زبر، أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن جعفر، 

استعمل معاوية عبد الرمحن بن أم احلكم على : حدثت عن هشام بن حممد قال: رير الطربي قالحدثنا حممد بن ج
: فواله، قال: قال -أوليك خرياً منها مصر : الكوفة، فأساء السرية فيهم، فطردوه فلحق مبعاوية، وهو خاله، فقال

ارجع إىل خالك، : تني من مصر، فقالفتوجه إليها، وبلغ معاوية بن خديج السكوين اخلرب فخرج فاستقبله على مرحل
  .فرجع إىل خاله. فلعمري ال تسري فينا سريتك يف إخواننا من أهل الكوفة

كان سبب عزله عن الكوفة مع قبح سريته أن عبد اهللا بن مهام السلويل قال شعراً، وكتبه يف رقاع، وألقاها : وقيل
  "الوافر : " يف املسجد اجلامع، وهي

  فقد خرب السّواد فال سوادا... صخر  أال أبلغ معاوية بن
  بعاجل نفعهم ظلموا العبادا... أرى العمال أقساء علينا 

  وتدفع عن رعيتك الفسادا... فهل لك أن تدارك ما لدينا 
  خيرب من بالدته البالدا... وتعزل تابعاً أبداً هواه 

  متادى يف ضاللته وزادا... أقصر عن هواه : إذا ما قلت
  .وية، فعزلهفبلغ الشعر معا

واستعمله معاوية أيضاً على اجلزيرة، وغزا الروم سنة ثالث ومخسني فشتا يف أرضهم، وغلب على دمشق ملا خرج 
  .عنها الضحاك بن قيس إىل مرج راهط، ودعى إىل البيعة ملروان بن احلكم

  .وتويف أيام عبد امللك بن مروان
عبد الرمحن بن : ى، فاختصره، وأما ابن منده وأبو نعيم فقاالأخرجه ابن منده وأبو نعيم وأبو موسى، فأما أبو موس

وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يعد يف الكوفيني، حديثه عن عبد الرمحن بن علقمة، . أيب عقيل الثقفي
ن بن ورويا بإسنادمها عن عون بن أيب جحيفة، عن عبد الرمح. إنه عبد الرمحن بن أم احلكم بن أيب سفيان: ويقال

انطلقت يف وفد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخننا يف : " علقمة الثقفي، عن عبد الرمحن بن أيب عقيل قال
فما خرجنا حىت ما كان  -يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم  -الباب، وما يف األرض أبغض إلينا من رجل نلج عليه 

  " .يف الناس أحد أحب إلينا من رجل دخلنا عليه 
والصحيح أن عبد الرمحن بن أم احلكم ال صحبة له وهو غري ابن أيب عقيل، . هذا كالم ابن منده وأيب نعيم: قلت

إنه من التابعني، ومل : هو من الطبقة األوىل من أهل الطائف، وقال أبو زرعة: قال حممد بن سعد. وهو من التابعني
  .حىت ينسب إليها، فلعله غريه، واهللا أعلميكن كوفياً، إمنا كان أمرياً عليها، ومل تطل أيامه 

انظروا إىل هذا اخلبيث خيطب قاعداً، وقال اهللا : وهو الذي خطب يوم اجلمعة قاعداً، فرآه كعب بن عجرة فقال
  " . ١٠اجلمعة " " وإذا رأوا جتارة أو هلواً انفضوا إليها وتركوك قائماً : " تعاىل

  عبد الرمحن احلمريي



  .احلمريي، والد محيد عبد الرمحن" د ع " 
إذا دعاك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عنه ابنه محيد أنه قال. ال تصح له رؤية: قال ابن منده

  " .الداعيان فأجب أقرهبما باباً، فإن أقرهبما باباً أقدمهما جواراً 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن بن احلنبل

كان هو وأخوه كلدة أخوي صفوان بن أمية ألمه، أمهم صفية . احلنبل، أخو كلدة بن احلنبلعبد الرمحن بن " ب " 
كانا ابين أخت صفوان، أمهما صفية بنت أمية بن خلف، ولذلك : وقيل. بنت معمر بن حبيب بن وهب اجلمحي

اختلف يف نسبه ، ويرد كان كلدة متصالً بصفوان خيدمه ال يفارقه، وكان أبومها قد سقط من اليمن إىل مكة ، وقد 
  .يف ترمجة كلدة أخيه، إن شاء اهللا تعاىل

: " وال تعرف لعبد الرمحن رواية، وهو القائل يف عثمان، رضي اهللا عنه، وكان منحرفاً عنه، وإن كان ال يثبت
  "املتقارب 

  ما خلق اهللا شيئاً سدى... أقسم باهللا رب العباد 
  تبتلى لكي نبتلى بك أو... ولكن خلقت لنا فتنة 
  .وهي أكثر من هذا

وشهد فتح دمشق، وشهد صفني مع علي، . وشهد وقعة أجنادين بالشام، وسريه خالد بن الوليد إىل أيب بكر مبشراً
  .رضي اهللا عنه

  .أخرجه أبو عمر

  عبد الرمحن بن خالد بن الوليد

  .عبد الرمحن بن خالد بن الوليد بن املغرية القرشي املخزومي" ب د ع " 

  .نيب صلى اهللا عليه وسلم ورآه، وألبيه صحبة، أمه أمساء بنت أسد بن مدرك اخلثعمي، يكىن أبا حممدأدرك ال
وكان عبد الرمحن من فرسان قريش وشجعاهنم، له هدي حسن وفضل وكرم، إال أنه كان منحرفاً عن علي وبين 

ه اجلمل وصفي، وشهد عبد الرمحن هاشم خمالفة ألخيه املهاجر بن خالد، فإن املهاجر كان حمباً لعلي، وشهد مع
  .صفني مع معاوية

  .وسكن ِحمص، وكان مع أيب يوم الريموك، وكان معاوية يستعمله على غزو الروم، له معهم وقائع
يا أهل محص، ما لكم ال تذكرون أمرياً من أمرائكم مثل : وملا ولّي العباس بن الوليد محص قال ألشراف أهل محص

كان يدين شريفنا، ويغفر ذنبنا، وجيلس يف أفنيتنا، وميشي يف : ن خالد؟ فقال بعضهمما تذكرون عبد الرمحن ب
  .أسواقنا، ويعود مرضانا، ويشهد جنائزنا، وينصف مظلومنا

وقيلك ملا أراد معاوية البيعة ليزيد ابنه، خطب أهل الشام فقالك يا أهل الشام، كربت سين، وقرب أجلي، وقد 
فأصفقوا على الرضا بعبد الرمحن بن خالد بن الوليد، . ماً لكم، وإمنا أنا رجل منكمأردت أن أعقد لرجل يكون نظا

. مث إن عبد الرمحن مرض فدخل عليه ابن أثال النصراين فسقاه مساً، فمات. فشق ذلك على معاوية وأسرَّها يف نفسه



  .وذلك سنة سبع وأربعني. إن معاوية أمره بذلك: فقيل
  .لعبد الرمحن بن خالدال بقية : قال حممد بن سعد

مث إن املهاجر بن خالد دخل دمشق مستخفياً، هو وغالم له، فرصد الطبيب فخرج ليالً من عند معاوية، فأقصده 
  .املهاجر وهذه القصة مشهورة عند أهل السري، قاله أبو عمر

ابن : رمحن متطبباً، يقال لهكان خالد بن املهاجرين خالد اهتم معاوية أنه دس إىل عمه عبد ال: وقال الزبري بن بكار
  .أثال، فسقان يف دواء فمات، فاعترض البن أثال فقتله، واهللا أعلم

روى عنه خالد بن سلمة، والزهري، وعمرو بن قيس الشامي، وحيىي . روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسالً
  .بن أيب عمرو السيباين، وأبو هزان

إن رسول اهللا : ما هذا؟ فقال: أنه احتجم يف رأسه وبني كتفيه، فقيل لهروى أبو هزان، عن عبد الرمحن بن خالد 
  " .يتداوى بشيء " ال " من أهراق من هذه الدماء فال يضره أن : " صلى اهللا عليه وسلم قال

  "الوافر : " وملا مات رثاه كعب بن جعيل
  بإعوال البكاء على فتاها... أال تبكي وما ظلمت قريٌش 

  وبصرى من أباح لكم محاها... خربتكم ولو سئلت دمشق أل
  وهدم حصنها ومحى محاها... وسيف اهللا أوردها املنايا 

  .أخرجه الثالثة

  عبد الرمحن بن خباب

  .إنه ابن خباب بن األرت، وليس بشيء، يعد يف البصريني: عبد الرمحن بن خباب السلمي وقيل" ب د ع " 
حدثنا حممد بن بشار، : مها بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي قالأخربنا إمساعيل بن علي وإبراهيم بن حممد وغري

هشام، عن فرقد أيب " أيب " عن الوليد بن  -موىل آلل عثمان  -حدثنا أبو داود الطيالسي، عن السكن بن املغرية 
م شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حّض على جيش العسرة، فقا: طلحة، عن عبد الرمحن بن خباب أنه قال

يا : مث حّض على اجليش، فقام عثمان فقال. مائة بعري بأحالسها وأقتاهبا يف سبيل اهللا" علي : " عثمان بن عفان فقال
يا رسول اهللا، : مث حض على اجليش، فقام عثمان فقال. رسول اهللا، علي مائتا بعري بأحالسها وأقتاهبا يف سبيل اهللا

ما على : " فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ينزل عن املنرب ويقول. بيل اهللاعلي ثالمثائة بعري بأحالسها وأقتاهبا يف س
  " .عثمان ما عمل بعدها، ثالثاً 

  .أخرجه الثالثة

  عبد الرمحن بن خبيب

حديثه عن عبد اهللا بن نافع الصائغ، عن هشام بن سعد، عن معاذن بن عبد . عبد الرمحن بن خبيب اجلهين" ب " 
" إذا عرف الغالم ميينه من مشاله، فمروه بالصالة : " يه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالالرمحن اجلهين، عن أب

.  
  .ال يعرف هذا احلديث بغري هذا اإلسناد

  .أخا عبد اهللا بن خبيب -إن صح  -أحسبه : أخرجه أبو عمر وقال



  عبد الرمحن بن خراش

  .يكىن أبا ليلى. عبد الرمحن بن خراش األنصاري" ب " 
  .هد مع علي صفنيش

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبد الرمحن اخلطمي

  .عبد الرمحن اخلطمي، والد موسى" ب د ع " 

ما : أنه مسع حممد بن كعب القرظي وهو يسأل أباه: روى اجلعيد بن عبد الرمحن، عن موسى بن عبد الرمحن اخلطمي
من لعب بامليسر، مث قام يصلي، فمثله : " م يقولمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: مسعت يف شأن امليسر؟ فقال

  " .ال تقبل صالته : كمثل الذي يتوضأ بالقيح، يقول اهللا عز وجل
. أخرجه الثالثة، وقد أخرج أبو موسى عبد الرمحن بن حبيب اخلطمي، وقد تقدم ذكره، ومل يذكر من حاله ما يعلم

  .وقد علم أنه غري هذا، واهللا أعلم هل هو هذا أم ال؟ غالب الظن أنه مل يستدركه عليه إال

  عبد الرمحن أبو خالد

  .ذكره البخاري يف الصحابة، وذكره غريه يف التابعني. عبد الرمحن أبو خالد" د ع " 
خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : روى عبد الرزاق، عن معمر عن خالد بن عبد الرمحن، عن أبيه قال

: " يا رسول اهللا، قال! كم بأحبكم إىل اهللا عز وجل؟ فظننا أنه سيسمي رجالً فقلنا بلىأال أخرب: " غزوة تبوك، فقال
  " .أحبكم إىل اهللا أحبكم إىل الناس 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن بن خنبش

  .عبد اهللا، والصحيح عبد الرمحن: عبد الرمحن بن خنبش التميسمي، وقيل فيه" ب د ع " 
حدثين أيب، حدثنا سيار بن حامت أبو سلمة العنزي، عن جعفر : حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قالأخربنا ابن أيب 

أدركت النيب صلى : "  -وكان شيخاً كبرياً  -بن سليمان الضبعي، عن أيب التياح قال قلت لعبد الرمحن بن خنبش 
حتدرت : وسلم ليلة كادته الشياطني؟ قال كيف صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه: قلت. نعم: اهللا عليه وسلم؟ قال

عليه الشياطني من الشعاب واألدوية، يريدون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفيهم شيطانٌ معه شعلة نار، يريد 
: وما أقول؟ قال: قال. يا حممد، قل: أن حيرق وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهبط جربيل عليه السالم فقال

بكلمات اهللا التامة من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، أعوذ : " قل
ومن شر ما خيرج من األرض، ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر فنت الليل والنهار، ومن شر كل طارق إال طارقاً 

  " .فطفئت ناره وهزمهم اهللا تعاىل . يطرق خبري، يا رمحان
  .أخرجه الثالثة



  عبد الرمحن أبو خيثمة

  .عبد الرمحن، أبو خيثمة بن عبد الرمحن، هو ابن أيب سربة، قد أوردوه" س " 
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

عبد " قد أخرجه ابن منده يف عبد الرمحن بن أيب سربة، وليس مشهوراً بكنيته حىت يستدركه عليه، على أن : قلت
حىت يستدركه عليه، ويرد يف " أبا خيثمة " والد خيثمة، ومل جيعلوا كنيته : قد ذكره ابن منده وغريه فقالوا" الرمحن 

  .عبد الرمحن بن أيب سربة إن شاء اهللا تعاىل ما يعلم به أنه هو، واهللا أعلم

  عبد الرمحن بن أيب درهم

  .عبد الرمحن بن أيب درهم الكندي" ب " 
  .االستغفارمذكور يف الصحابة، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبد الرمحن بن دهلم

  .عبد الرمحن بن دهلم" د ع " 
  .جمهول، ال تعرف له صحبة، ويف إسناد حديثه نظر

عليكم بالرع فإنه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى محيد بن أيب محيد، عن عبد الرمحن بن دهلم قال
  . "يشد الفؤاد ويزيد يف الدماغ 

  .وله أيضاً يف فضل العدس أنه قدس على لسان سبعني نبياً ، وغري ذلك ، وكلها أحاديث منكرة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن أبو راشد

  .عبد الرمحن أبو راشد" ب ع س " 
ا نعيم فرق غري أن أب. ابن عبيد: أو -أورده الطرباين، وحيتمل أن يكون هو عبد الرمحن بن عبد : قال أبو موسى

  .بينهما، وسنذكر عبد الرمحن بن عبد اهللا إن شاء اهللا تعاىل
؟ " ما امسك : " عبد الرمحن أبو راشد األزدي، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: وقال أبو عمر وأبو نعيم

فمن هذا : " قال. دكال، ولكنك عبد الرمحن أبو راش: قال. ؟ قال أبو مغويه" أبو من : " قال. عبد العزى: قال
  " .كال، ولكنه عبد القيوم، أبو عبيدة : " قال. قيوٌم: قال" . وما امسه : " قال. موالي: ؟ قال" معك 

  .أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم، وأبو موسى
  .بضم امليم، وتسكني الغني املعجمة، وكسر الواو، وبعدها ياٌء حتتها نقطتان، وآخره هاء: ُمَغويه

  ؟

  ن الربيع األنصاريعبد الرمحن ب



  .عبد الرمحن بن الربيع األنصاري الظفري" د ع " 

روى عبد الرمحن بن عبد العزيز، عن حكيم بن حكيم، عن فاطمة بنت خشاف، عن عبد الرمحن بن الربيع الظفري 
ة فأىب أن بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل رجل من أشجع تؤخذ صدقته، فأىب أن يعطيها، مث رد إليه الثاني: قال

ما أرى أبا بكر غزاهم إال هبذا احلديث؟ : قال فقلت حلكيم. إن أىب فاضرب عنقه: يعطيها، مث رد إليه الثالثة وقال
  .أجل: قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .بفتح اخلاء املعجمة، وبالشني املعجمة املشددة، وآخره فاء: َخشَّاف

  عبد الرمحن بن ربيعة بن كعب

  .رمحن بن ربيعة بن كعب األسلميعبد ال" ب " 
  .روى عنه أبو سلمة بن عبد الرمحن. مدين

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبد الرمحن بن ربيعة الباهلي

عبد الرمحن بن ربيعة الباهلي، أخو سلمان بن ربيعة بن يزيد بن سهم بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن قتيبة بن " ب " 
  .صعب بن سعد العشرية، نسب ولد معن إليها معن الباهلي، نسبوا إىل باهلة بنت

وملا وجه . يعرف عبد الرمحن بذي النور، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يسمع منه، وهو أكرب من أخيه سلمان
عمر سعد بن أيب وقاص، رضي اهللا عنهما، إىل القادسية، جعل على قضاء الناس عبد الرمحن بن ربيعة، وجعل إليه 

  .وقتال الترك" األبواب " و " الباب " مة الفيء مث استعمله عمر على األقباض وقس
  .يف خالفة عثمان، لثمان سنني مضني منها" الباب " وقتل عبد الرمحن ببلنجر يف أقصى والية 

  .أخرجه أبو عمر

  عبد الرمحن بن رشيد

  .عبد الرمحن بن رشيد" س " 
  .ياه إىل البخاريأورده بعضهم يف الصحابة، عازياً إ: قال أبو موسى

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  عبد الرمحن بن رقيش

  .عبد الرمحن بن رقيش بن رياب بن يعمر األسدي" ب " 
  .شهد أحداً، وهو أخو يزيد بن رقيش أخرجه

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً



  عبد الرمحن بن الزبري

عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن عبد الرمحن بن الزبري بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن " ب د ع " 
  .األوس

  .نسبه هكذا ابن منده، وأبو نعيم
  .هو عبد الرمحن بن الزبري بن باطاً القرظي: وقال أبو عمر

  .وذكر األمري أبو نصر النسبني مجيعاً
إمنا : وسلم واتفقوا على أنه هو الذي تزوج اإلمرأة اليت طلقها رفاعة القرظي بعد رفاعة، فقالت للنيب صلى اهللا عليه

  .معه مثل هدبة الثوب
حدثنا أبو بكر بن أيب : أخربنا أبو الفرج حيىي بن حممود وأبو ياسر بن أيب حبة بإسنادهم إىل مسلم بن احلجاج قال

حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة بن الزبري، عن عائشة أهنا : قاال -واللفظ لعمرو  -شيبة وعمرو الناقد 
يا رسول اهللا، إين كنت عند رفاعة : عة القرظي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالتجاءت امرأة رفا: قالت

فتبسم رسول اهللا صلى . القرظي فطلقين فبت طالقي، فتزوجت عبد الرمحن بن الزبري، وإن ما معه مثل هدبة الثوب
  " .يذوق عسيلتك أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة؟ ال، حىت تذوقي عسيلته و: " اهللا عليه وسلم وقال

ورواه املسور بن رفاعة، عن الزبري بن عبد الرمحن بن الزبري، عن أبيه، . ورواه هشام بن عروة عن أبيه كما ذكرنا
  .حنوه

  .غري ذلك: سهيمة، وقيل: ومسي حممد بن إسحاق املرأة متيمة، وقيل
  .أخرجه الثالثة

  .بضم الزاي، وفتح الباء: عروةوالزُّبري والد . بفتح الزاي: الزَّبري والد عبد الرمحن
  ؟عبد الرمحن الّزّجاج

  .عبد الرمحن الزجاج، موىل أم حبيبة" د ع " 
  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم

  روى عمر بن عثمان بن الوليد بن 

  عبد الرمحن الزجاج

اهللا صلى اهللا عليه  دخل علّي رسول: أخربين أيب وغريه من أهلي، عن عبد الرمحن الزجاج، عن أم حبيبة قالت: قال
غالمي يا رسول : ما هذا يا أم حبيبة؟ فقلت: وسلم و عبد الرمحن الزجاج بني يدي، يف يديه ركوةٌ فيها ماٌء، فقال

  .فأذن يل، فأعتقته: قالت. اهللا، ائذن يل يف عتقه
وسلم، و عبد الرمحن  وزعم أنه أدرك النيب صلى اهللا عليه -يعين ابن منده  -ذكره بعض املتأخرين : قال أبو نعيم

قلت لشيبة بن : وروى بإسناده عن عبد اهللا بن مسلم بن هرمز، عن عبد الرمحن الزجاج قال. يف عداد التابعني
كذبوا وأىب، لقد صلى : إهنم زعموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل الكعبة، فلم يصل فيها؟ فقال: عثمان

  .هبني العمودين، مث ألصق هبا بطنه وظهر
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  عبد الرمحن بن زمعة

عبد الرمحن بن زمعة بن قيس بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي " ب د ع " 
  .القرشي العامري، قاله أبو عمر

حني " . احلجر  الولد للفراش وللعاهر: " هو ابن وليدة زمعة، الذي قضى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مصعب، والزبري، والعدوي فيما : ومل خيتلف النسابون لقريش. ختاصم أخوه عبد بن زمعة وسعد بن أيب وقاص

وأخته سودة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ولعبد الرمحن . أمه أمةٌ كانت ألبيه ميانية، وأبوه زمعة: ذكرناه، قالوا
  .هذا كالم أيب عمر. عقب، وهم باملدينة

روى حديثه هشام بن عروة، عن . عبد الرمحن بن زمعة بن املطلب، أخو عبد اهللا وعبد ابين زمعة: وقال ابن منده
أخي ولد على فراش : أنه خاصم يف غالم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال: أبيه، عن عبد الرمحن بن زمعة

  .عبد بن زمعة: هكذا رواه، وقال غريه: وقال. أيب
عبد الرمحن بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي، أمه قريبة بنت أيب أمية : أبو نعيموقال 

  " .األسود . " وروى عن هشام مثل حديث ابن منده، وزاد يف النسب. بن املغرية بن عمر بن خمزوم
القعنيب، عن مالك، عن شهاب، عن عروة، أخربنا فتيان بن أمحد بن حممد اجلوهري املعروف بابن مسينة بإسناده إىل 

: كان عتبة بن أيب وقاص عهد إىل أخيه سعد بن أيب وقاص: " عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا قالت
  .أن ابن وليدة زمعة مىن، فاقبضه إليك

أخي : بن زمعة فقال فقام إهلي عبد. ابن أخي، قد كان عهد إيل فيه: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: قالت
يا رسول اهللا، إن أخي : فتساوقا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال سعد. وابن وليدة أيب، ولد على فراشه

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . أخي وابن وليدة أيب، ولد على فراشه: وقال عبد بن زمعة. قد كان عهد إيل فيه
مث " . الولد للفراش وللعاهر احلجر : " مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. " هو لك يا عبد بن زمعة : " وسلم

فما رآها حىت لقي اهللا عز . قالت. ملا رأى من شبهه بعتبة بن أيب وقاص" احتجيب منه : " قال لسودة بنت زمعة
  " .وجل 
والصحيح هو الذي قاله أبو عمر، . قواهلمأخرجه الثالثة واختلفوا يف نسبه اختالفاً كبرياً، ال ميكن اجلمع بني أ: قلت

وذكر ابن منده يف عبد بن زمعة . ودليله أن أبا نعيم ذكر يف عبد بن زمعة بن األسود أنه أخو سودة بنت زمعة
أنه أخو سودة، وذكرا يف نسب سودة أهنا بنت زمعة بن قيس كما سقناه أوالً، فبان هبذا أن عبد الرمحن : أيضاً

ومما يؤيد هذا القول . و عبد بن زمعة هو ابن زمعة بن قيس العامري، ال زمعة بن األسود األسديإنه أخ: الذي قاال
فلو مل يكن " احتجيب منه، والولد للفراش : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا اختصم سعد وعبد بن زمعة زوجته
  .يه من شبهة عتبة واهللا أعلمأخاها ألنه ولد على فراش أبيها، ملا أمرها باالحتجاب منه، ملا رأى ف

وإمنا كان الوهم من ابن منده أوالً حيث رأى زمعة، وأنه قرشي، فسبق إىل قلبه أنه زمعة بن األسود األسدي، ألنه 
أشهر، وتبعه أبو نعيم، ولو علما أن بين عامر بن لؤي قرشيون ايضاً ملا قاال ذلك، وهم هريش الظواهر، وبنو كعب 

  .بن لؤي قريش البطاح
فولد زمعة عبد بن زمعة، و : زمعة، مث قال: ولد قيس بن عبد مشس، يعين العامري: " وقد ذكر الزبري بن بكار فقال

وسودة بنت : مث قال. عبد الرمحن بن زمعة، وهو الذي خاصم فيه أخوه عبد بن زمعة عام الفتح سعد بن أيب وقاص



  . صلى اهللا عليه وسلمزمعة كانت عبد السكران بن عمرو، فتزوجها بعده رسول اهللا
  .فهذا يؤيد ما قلناه، واهللا أعلم

  عبد الرمحن بن زهري

  .له ذكر يف الصحابة. عبد الرمحن بن زهري األنصاري، يكىن أبا خالّد" ب د ع " 
وكان له  -امسه عبد الرمحن بن زهري : ويقال -روى حيىي بن سعد بن أبان القرشي، عن أيب فروة، عن أيب خالّد 

إذا رأيتم الرجل قد أعطي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال صحبة من
  " .الزهد يف الدنيا، وقلة املنطق، فاقتربوا منه، فإنه يلقي احلكمة 

  .أخرجه الثالثة
، ويغلب على ظين أهنما قد أخرج ابن منده وأبو نعيم عبد الرمحن أبا خالد ترمجة أخرى تقدم ذكرها قبل هذه: قلت

  .واحد، ومسى أبوه يف هذه الترمجة ومل يسم يف تلك، فلهذا أخرج أبو عمر هذه، ومل خيرج األوىل، واهللا أعلم

  عبد الرمحن بن زيد

تقدم نسبه يف ترمجة . عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب القرشي العدوي، وهو ابن أخي عمر بن اخلطاب" ب د س " 
  .نت أيب لبابة بن عبد املنذرأمه لبابة ب. أبيه

ابن ابنيت يا رسول اهللا، ما : ؟ قال" ما هذا منك يا أبا لبابة : " أتى به أبو لبابة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له
فما رؤي عبد . فحنكه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومسح رأسه، ودعا له بالربكة. رأيت مولوداً أصغر منه

  .د مع قوم قط إال فرعهم طوالً، وكان أطول الرجال وأمتهمالرمحن بن زي
  .وملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عمره ست سنني

  .وابنه عبد احلميد ويل الكوفة لعمر بن عبد العزيز
  "الوافر : " وكان عبد الرمحن شبيهاً بأبيه زيد، وكان عمر بن اخلطاب إذا رآه قال

  حبمد اهللا عاد له الشباب... اكم أخوكم غري أشيب قد أت
  .أخرجه أبو نعيم وأبو عمر، وأبو موسى

  عبد الرمحن بن سابط

  .عبد الرمحن بن سابط" س " 
أخرجه أبو عيسى الترمذي يف جامعه، وروى عن سويد بن نصر، عن ابن املبارك، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد 

  .عن عبد الرمحن بن سابط يف صفة خيل اجلنة
  .عبد الرمحن بن سابط، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مرسل: بد اهللا ابن مندهوقال ع

: وقيل. عن عبد الرمحن بن ساعدة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: عنه: وهذا إسناد خمتلف فيه على علقمة، قيل
  .وقيل غري ذلك. عنه، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: وقيل. عنه، عن عمري بن ساعدة

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا أبو خالد : ا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بإسناده إىل سليمان بن األشعثأخربن



أخربين عبد الرمحن بن سابط أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : األمحر، عن ابن جريج، عن أيب الزبري، عن جابر قال
  .ا بقي من قوائمهاوأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على م

  .أخرجه أبو موسى

  عبد الرمحن بن أيب سارة

  .عبد الرمحن بن أيب سارة" د ع " 
  .هو وهم: قال ابن منده

سألت رسول اهللا : روى عبيد بن عبيد اهللا، عن السري بن إمساعيل، عن الشعيب، عن عبد الرمحن بن أيب سارة قال
" . ث عشرة ركعة، مثاين ركعات، والوتر، وركعتني عند الفجر ثال: " صلى اهللا عليه وسلم عن صالة الليل، فقال

" قل هو اهللا أحد " و " : قل يا أيها الكافرون " و " سبح اسم ربك األعلى " ب : مب أوتر يا رسول اهللا؟ قال: قلت
.  

  .أراه ومهاً، وهو عبد الرمحن بن أيب مسرة: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
اعيل بن زريب، عن الشعيب، عن عبد الرمحن بن أيب سربة أن سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يقرأ وروى عن إمس
  .يف الوتر فذكره

  عبد الرمحن بن ساعدة األنصاري

  .عبد الرمحن بن ساعدة األنصاري الساعدي" ب د ع " 
يا : أحب اخليل فقلت كنت: " روى حنش بن احلارث، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الرمحن بن ساعدة، قال

يا عبد الرمحن، إن أدخلك اهللا اجلنة كانت لك فرس من ياقوتة، هلا : " رسول اهللا، هل يل يف اجلنة خيل؟ قال
  " .جناحان تطري هبما حيث شئت 

  " .عبد الرمحن بن سابط " وهذا احلديث اختلف فيه على علقمة، وقد تقدم ذكره يف . أخرجه الثالثة

  ائبعبد الرمحن بن الس

  .عبد الرمحن بن السائب بن أيب السائب، أخو عبد اهللا بن السائب" ب " 
  .قتل يوم اجلمل، واختلف يف إسالم أبيه على ما ذكرهنا عنه امسه

  .أخرجه أبو عمر

  عبد الرمحن بن سربة األسدي

  .عبد الرمحن بن سربة األسدي" ب د ع " 
  .ه الشعيب، وألبيه صحبةروى عن. عداده يف الكوفيني، ذكره مطّين يف الصحابة

ما يقرأ يف : أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم: روى إمساعيل بن زريب، عن عامر الشعيب، عن عبد الرمحن بن سربة
  " .قل هو اهللا أحد " و " : قل يا أيها الكافرون " و " : سبح اسم ربك األعلى : " الوتر؟ فقال



وهو  -عبد الرمحن بن أيب سربة : يعين -املتأخرين، وأفرده عن املتقدم ذكره بعض : أخرجه الثالثة، وقال أبو نعيم
  .يعين عبد الرمحن بن أيب سربة الذي يذكره آنفاً. عندي األول

ويف هذا عندي نظر، ألن هذا عبد الرمحن بن سربة أسدي، و عبد الرمحن بن أيب سربة الذي يأيت ذكره : قلت
  .جعفي، فكيف يكونان واحداً؟

  ن بن أيب سربةعبد الرمح

بن سلمة بن عمرو " بن ذؤيب " عبد الرمحن بن أيب سربة، واسم أيب سربة يزيد بن مالك بن عبد اهللا " ب د ع " 
  .بن ذهل بن مروان بن جعفي اجلعفي

أحب األمساء إىل : " معدود يف الكوفيني، كان امسه عزيزاً فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحن، وقال
  " . عبد اهللا، و عبد الرمحن اهللا

وقد ذكرنا أخاه سربة بن . يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل" أبا سربة " وهو والد خيثمة بن عبد الرمحن، وحنن نذكر أباه 
  .أيب سربة، قاله أبو عمر

حدثنا وكيع  حدثين أيب، حدثنا حسني بن حممد،: أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد قال
أن أباه عبد الرمحن ذهب مع جده إىل رسول اهللا صلى اهللا . بن أيب إسحاق عن خيثمة بن عبد الرمحن بن أيب سربة
ال تسمه عزيزاً، ولكن : " قال. عزيز: ؟ قال" ما اسم ابنك : " عليه وسلم، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .مسه عبد الرمحن 
  " .مساء عبد اهللا، و عبد الرمحن، واحلارث إن خري األ: مث قال
  .كان امسه عبد العزى: وقيل" . هو عبد الرمحن : " كان امسه جباراً، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل

  .أخرجه الثالثة، إال أن أبا نعيم جعل هذا والذي قبله واحداً، واهللا أعلم

  عبد الرمحن بن سعد

  .وقد تقدم. هو ابن اسعد بن زرارة: تقدم ذكر نسبه عن ذكر أبيه، وقيل. زرارة عبد الرمحن بن سعد بن" ع " 
  .أخرجه يف هذه الترمجة أبو نعيم وحده

  عبد الرمحن بن سعد بن عبد الرمحن

عبد الرمحن بن سعد بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن املنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمرو " ب د ع " 
  .دة األنصاري الساعدي، أو محيد، هو بكنيته أشهربن اخلزرج بن ساع

  .امسه منذر: وقال البخاري. واختلف يف امسه، فقال أمحد بن حنبل ما ذكرناه
  .روى عنه جابر بن عبد اهللا، وعباس بن سهل، وعروة بن الزبري، وغريهم

سلم بقدح لنب من النقيع ليس أنه أتى النيب صلى اهللا عليه و: روى أبو الزبري، عن جابر، عن أيب محيد الساعدي



  " .أال مخرته ولو أن تعرض عليه عوداً : " مبخمر، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وسيذكر يف الكىن أمت من هذا إن شاء اهللا تعاىل

  عبد الرمحن بن سعبد بن يربوع

  .عبد الرمحن بن سعيد بن يربوع بن عنكثة بن عامر بن خمزوم، القرشي املخزومي" ب " 
إن أباه سعيداً كان امسه الصرم، فغري رسول : وقيل. وكان امسه الّصرم فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحن

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم امسه ومساه سعيداً
  .وهذا هو األوىل: قال أبو عمر

  .أخرجه أبو عمر

  عبد الرمحن بن مسرة

  .مشس بن عبد مناف بن قصي عبد الرمحن بن مسرة بن حبيب بن عبد" ب د ع " 
  .كذا نسبه ابن الكليب، وأبو عبيد، وحيىي بن معني، والبخاري، وابن أيب حامت وغريمها

  " .هو عبد الرمحن بن مسرة بن حبيب بن ربيعة بن عبد مشس : " وقال الزبري بن بكار، ومصعب الزبريي
  .م الدمشقيذكر ذلك احلافظ أبو القاس. واألول أصح" ربيعة " فزاد يف نسبه 

  .وقال أبو أمحج العسكري مثل ابن الكليب ومن معه
  .وأمه بنت أيب الفرعة ، وامسه حارثة بن قيس بن أعيا بن مالك بن علقمة جذل الطعان الكناين

يكىن أبا سعيد، أسلم يوم الفتح، وصحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان امسه عبد الكعبة فسماه رسول اهللا 
وسكن البصرة واستعمله عبد اهللا بن عامر ملا كان أمرياً على البصرة على " . عبد الرمحن : " وسلمصلى اهللا عليه 

وصاحل صاحب الرخج، وأقام هبا حىت اضطرب أمر عثمان بن عفان، . جيش فافتتح سجستان، سنة ثالث وثالثني
  .فسار عنها واستخلف رجالً من بين يشكر، فأخرجه أهل سجستان

عاوية عبد اهللا بن عامر على البصرة، سري عبد الرمحن بن مسرة إىل سجستان أيضاً، سنة اثنتني مث ملا استعمل م
وأربعني، ومعه يف تلك الغزوة احلسن البصري واملهلب بن أيب صفرة وقطري بن الفجاءة، ففتح زرنج، ويف سنة 

  .ثالث وأربعني فتح الرخج وزابلستان
ان، واستعمل بعده الربيع بن زياد، فلما ُعزل عاد إىل البصرة فتويف هبا مث عزله معاوية سنة ست وأربعني عن سجست

كانت وفاته مبرو، واألول أثبت وأكثر وإليه تنسب سكة مسرة : سنة إحدى ومخسني، وقيل: سنة مخسني، وقيل
  .بالبصرة

  .وكان متواضعاً، فإذا كان اليوم املطري لبس برنساً وأخذ املسحاة يكنس الطريق
  .سن، وابن سريين، وعمار بن أيب عمار موىل بين هاشم، وسعيد بن املسيب وغريهمروى عنه احل

أخربنا أبو منصور مسلم بن علي بن علي بن السيحي أخربنا أبو الربكات حممد بن حممد مخيس، أخربنا أبو نصر 
حدثنا شيبان بن فروخ  أمحد بن عبد الباقي بن طوق، أخربنا نصر أمحد بن اخلليل، أخربنا أمحد بن علي بن املثىن،

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األبلي، حدثنا جرير بن حازم حدثنا احلسن، عن عبد الرمحن بن مسرة قال



يا عبد الرمحن بن مسرة، ال تسأل اإلمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غري مسألة 
  " .ورأيت غريه خرياً منه فكفر عن ميينك وائت الذي هو خري  أعنت عليها، وإذا حلفت على أمرٍ

  .أخرجه الثالثة

  عبد الرمحن بن مسرية

  .ابن مسري: وقيل. عبد الرمحن بن مسرية" د ع " 
  .ذكر يف الصحابة، وال يصح

النيب  روى السري بن حيىي، عن قبيصة، عن سفيان، عن عون بن أيب جحيفة، عن عبد الرمحن بن مسرية أو مسرية عن
القاتل يف !! أيعجز أحدكم إذا جاءه الرجل يريد قتله أن ميد عنقه مثل ابن آدم؟: " صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  " .النار واملقتول يف اجلنة 
  .رواه حفص بن عمر، عن قبيصة بإسناده، عن عبد الرمحن بن مسرية، عن ابن عمر

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن بن سند

وكان سندر رومياً موىل زنباع، والد روح بن زنباع اجلذامي، مساه . عبد الرمحن بن سندر، أبو األسود" ع س " 
  .احلديث. . . " أسلم ساملها اهللا : " الطرباين عبد الرمحن، وذكره غريه عبد اهللا، وقد تقدم حديثه

  .يسمى، حديثه يف ذكر أسلم وغفارأخرجه ابن منده فيمن ال : أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، وقال أبو موسى

  عبد الرمحن بن سنة األسلمي

  .عداده يف أهل املدينة. عبد الرمحن بن سنة األسلمي" ب د ع " 
أخربنا أبو ياسر بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أبو أمحد اهليثم بن خارجه، حدثنا إمساعيل بن عياش، عن 

مسعت : سف بن سليمان، عن جدته ميمونة، عن عبد الرمحن بن سنة قالإسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة، عن يو
يا رسول اهللا، : فقيل" ! بدأ اإلسالم غريباً مث يعود كما بدأ، فطوىب للغرباء : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  " .الذين يصلحون إذا فسد الناس : " ومن الغرباء؟ قال
  .أخرجه الثالثة

  .والنون املشددة. ة املفتوحةبالسني املهمل: سنة

  عبد الرمحن بن سهل

  .تقدن نسبه عند أبيه. عبد الرمحن بن سهل بن حنيف األنصاري" د ع " 
  .وإمنا الصحبة ألبيه وألخيه أيب أمامة، وله رؤية. ذكره ابن أيب داود يف الصحابة ، وال يصح 

اآلية على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف  نزلت هذه: " روى أبو حازم، عن عبد الرمحن بن سهل بن حنيف قال
فخرج يلتمسهم، فوجد قوماُ يذكرون اهللا، " . واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي : " بعض أبياته



احلمد هللا الذي جعل يف أميت من أمرين أن : " منهم ثائر الرأس، وجايف اجللد،أ وذو الثوب الواحد، فلما رآهم قال
  " .فسي معهم أصرب ن

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن بن سهل بن زيد

نسبه . عبد الرمحن بن سهل بن زيد بن كعب بن عامر بن عدي بن جمدعة بن حارثة األنصاري" ب د ع " 
  .الواقدي، وأمه ليلى بنت نافع بن عامر

  .املشاهد كلها مع النيب صلى اهللا عليه وسلمشهد أحداً، واخلندق، و: وقال أبو نعيم. إنه شهد بدراً: قال أبو عامر
  .وهو املنهوش، فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم عمارة بن حزم فرقاه
  .استعمله عمر بن اخلطاب عل البصرة بعد موت عتبة بن غزوان
م جاءت إىل أيب بكر جدتان، فأعطى السدس أم األ: روى ابن عيينة، عن حيىي بن سعيد، عن القاسم بن حممد قال

يا خليفة :  -رجل من األنصار، من بين احلارثة، قد شهد بدراً  -دون أم األب، فقال له عبد الرمحن بن سهل 
  .فجعله أبو بكر بينهما! رسول اهللا، أعطيته اليت لو ماتت مل يرثها، وتركت اليت لو ماتت لورثها

ل األنصاري يف زمن عثمان، ومعاوية غزا عبد الرمحن بن سه: وهو الذي روى حممد بن كعب القرظي قال: قالوا
أمري على الشام، فمّرت به روايا حتمل اخلمر، فقام إليها عبد الرمحن فشقها برحمه، فمانعه الغلمان، فبلغ اخلرب معاوية 

واهللا ما ذهب عقلي، ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنانا أن : فقال! فقال دعوه، فإنه شيخ قد ذهب عقله
  .ا وأسقيتنايدخل بطونن

هو أخو املقتول خبيرب، وهو الذي بدر بالكالم يف قتل أخيه قبل عميه حويصة : أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر
  " !!.كرب، كرب : " وحميصة، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  عبد الرمحن بن سيحان

  .ابن سحان: عبد الرمحن بن سيحان، وقيل" د ع " 
  .يكىن أبا عقيل. الذي تصدق بالصاع، فلمزه املنافقون -وهم بطن من بلي  -وهو أخو بين أنيف 

الذي يلمزون املطوعني من املؤمنني يف : " روى حممد بن السائب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس يف قوله تعاىل
حثهم عليها، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطبهم ذات يوم، فرغبهم يف الصدقة و"  ٧٩التوبة " " الصدقات 

يا رسول اهللا، بت ليليت كلها : أخو بين أنيف بصاح من متر، فقال -وامسه عبد الرمحن بن سحان  -فجاء أبو عقيل 
فأمره النيب . أجّر باجلرير حىت نلت صاعني من متر، أما أحدمها فأمسكته لعيايل، وأما اآلخر فأقرضته لريب عز وجل

  .فنزلت هذه اآلية. الصدقة، فلمزه املنافقونصلى اهللا عليه وسلم أن ينثره يف متر 
إن احلية هنشت هذا عبد الرمحن، وذكر يف عبد الرمحن بن سهل أنه : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، فأما أبو نعيم فقال

  .وأما ابن منده فلم يذكره إال يف هذا، واهللا أعلم. هو الذي هنشته احلية

  عبد الرمحن بن شبل



بن شبل بن عمرو بن زيد بن جندة بن مالك بن لوذان بن عمرو بن عوف بن مالك بن عبد الرمحن " ب د ع " 
بنو الصماء، : بنو السميعة، وكانوا يقال هلم يف اجلاهلية: وبنو مالك بن لوذان يقال هلم. األوس األنصاري األوسي

  .بن شبل له صحبةوهي امرأة من مزينة مساهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بين السميعة وأخوه عبد اهللا 
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نقرة الغراب، : نزل عبد الرمحن الشام، وروى عنه متيم بن حممود أنه قال

  .وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل املكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعري
حدثنا هدبة بن خالد، : لى املوصلي قالأخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن الديين الفقيه بإسناده عن أيب يع

أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبان، حدثين حيىي بن أيب كثري، عن أيب راشد احلرباين، عن عبد الرمحن بن شبل
  " .اقرؤوا القرآن وال تغلوا فيه وال جتفوا عنه، وال تأكلوا به وال تستكثروا به : " عليه وسلم يقول
  .أخرجه الثالثة

  الرمحن بن شرحبيل عبد

  .عبد الرمحن بن شرحبيل ابن حسنة
  .ذكره الربيع بن سليمان اجليزي فيمن دخل مصر من الصحابة قاله الغساين

إنه وأخاه ربيعة بن عبد الرمحن رأيا النيب : هو عبد الرمحن بن شرحبيل بن عبد اهللا بن املطاع، يقال: وقال ابن يونس
  " .وكان عمران ويل قضاء مصر  -حكى عنه ابنه عمران " صر صلى اهللا عليه وسلم، وشهدا فتح م

  .روى عنه ابن وهب، قاله ابن ماكوال. إنه روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قيل

  عبد الرمحن بن شيبة

عبد الرمحن بن شيبة بن عثمان بن طلحة بن أيب طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي " د ع " 
  .عبدرياحلجيب ال

  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسل، وال يصح له مساع، وألبيه وعمه وجده صحبة
أن عبد الرمحن بن شيبة أخربه : روى عبد امللك بن عمرو، عن علي بن املبارك، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب قالبة

لو فعل هذا : لت له عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم طرقه وجع ، فجعل يتشكى ويتقلب على فراشه ، فقا: 
  " .إن املؤمن يشدد عليه : " بعضنا لوجدت عليه ؟ فقال

يعين  -هو تابعي غري خمتلف فيه، تفرد بالرواية عنه أبو قالبة، ذكره بعض املتأخرين : قال أبو نعيم. قاله ابن منده
املبارك، عن حيىي، عن أيب قالبة، وروى أبو نعيم هذا احلديث عن أبو موسى، عن أيب عامر، عن علي بن  -ابن منده 

  .وهذا أصح" عن عبد الرمحن، عن عبد اهللا 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ؟

  عبد الرمحن بن صبيحة



  .عبد الرمحن بن صبيحة التميمي" ب " 
ولد على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وحج مع أيب بكر، وروى عن أيب بكر وعمر، وله دار : قال الواقدي

  .نة عند أصحاب الغرابيل والقفافباملدي
  .أخرجه أبو عمر

  عبد الرمحن بن صخر

  .عبد الرمحن بن صخر، أبو هريرة" د ع " 
  .اسم أيب هريرة عبد الرمحن بن صخر: مساه عبد اهللا بن سعد الزهري، عن حممد بن إسحاق قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن بن أيب صعصعة

ن أيب صعصعة، وهو ابن عمرو بن زيد بن عوف بن املنذر بن عمرو بن غنم بن مازن بن عبد الرمحن ب" د ع " 
  .النجار األنصاري اخلزرجي املازين، وهو أخو قيس

مسعت رسول اهللا : قال -وكان بدرياً  -روى قيس بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة، عن أبيه، عن جده 
  " .غفر لألنصار، وألبناء األنصار، وألبناء أبناء األنصار اللهم ا: " صلى اهللا عليه وسلم يقول

صعصعة بن " أيب " قيس بن : أخرجه ابن منده وأبو نعيم ونسباه كما ذكرناه، وقد نسبه ابن الكليب فقال يف أخيه
  .وهو أصح" مبذوالً : بن عمرو بن غنم، فأسقط عمر ابا صعصعة، وجعل عوض املنذر" زيد بن عوف بن مبذول 

  الرمحن بن صفوان عبد

  .عبد الرمحن بن صفوان بن أمية اجلمحي القرشي" ب د " 
روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه استعار سالحاً من أبيه صفوان بن أمية، روى عنه ابن أيب . يعد يف املكيني

  .مليكة
اهللا عليه وسلم استعار من إن عبد الرمحن بن صفوان اجلمحي هو الذي روى أن النيب صلى : قال أبو حامت الرازي

عبد الرمحن بن صفوان بن عبد : أبيه سالحاً، روى عنه ابن أيب مليكة، وإن الذي روى جماهد عنه هو آخر يقال له
  .ومل ينسب إىل قريش. الرمحن

  .أخرجه ابن منده وأبو عمر

  عبد الرمحن بن صفوان بن قتادة

  .ه صحبةعبد الرمحن بن صفوان بن قتادة، له وألبي" ب د ع " 
هاجر أيب صفوان : " روى موسى بن ميمون بن موسى املرئي، عن أبيه ميمون، عن جده عبد الرمحن بن صفوان قال

إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو باملدينة، فبايعه على اإلسالم، فمد النيب صلى اهللا عليه وسلم يده فمسح عليها، 



  " .املرء مع من أحب : " نيب صلى اهللا عليه وسلمفقال ال. إين أحبك يا رسول اهللا: فقال صفوان
إنه محصي، وروى عن حممد بن عمرو بن إسحاق، عن أيب علقمة نصر بن علقمة، عن أبيه، عن : وقال ابن منده

إن هذا عبد : هاجرت أنا وأيب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: جده، عن عبد الرمحن بن صفوان بن قتادة قال
  " .املرء من من أحب : " إليك لريى حسن وجهك، فقالالرمحن هاجر 
حّدث بعض املتأخرين عن حممد بن عمرو بن إسحاق بن العالء، عن أيب علقمة نصر بن علقمة، عن : قال أبو نعيم

أبو علقمة نصر بن خزمية بن جنادة : أبيه، عن عبد الرمحن، ووهم، فإن أبا علقمة الذي روى عنه حممد بن عمرو هو
وظ بن علقمة، عن أبيه بالنسخة، وهو غري املرئي، فإن أبا علقمة املرئي بصري، وامسه ميمون بن موسى، بن حمف

  .نصر بن علقمة: وقال. وهذا محصي وامسه نصر بن خزمية، فوهم ومهاً ثانياً
  .له وألبيه صحبة: عبد الرمحن بن صفوان بن قتادة: وقال أبو نعيم
  .أخرجه الثالثة

  ؟

  فوانعبد الرمحن بن ص

صفوان بن عبد الرمحن بن أمية بن : ويقال. القرشي: عبد الرمحن بن صفوان بن قدامة اجلمحي، وقيل" ب د ع " 
  .حديثه عند جماهد. خلف

سألت النيب صلى اهللا : روى أبو بكر بن عياش، عن يزيد بن أيب زياد، عن جماهد، عن عبد الرمحن بن صفوان قال
  " .هجرة بعد اليوم  ال: " عليه وسلم عن اهلجرة فقال

أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن أيب حبة بإسناده إىل عبد الرمحن بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا جرير، عن يزيد بن 
أللبس ثيايب فألنظرن : ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة قلت: أيب زياد، عن عبد الرمحن بن صفوان قال

 عليه وسلم، فانطلقت فوافقت النيب صلى اهللا عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو ما يصنع رسول اهللا صلى اهللا
وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إىل احلطيم، ووضعوا خدودهم على البيت، و رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  " .كعتني صلى ر: كيف صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني دخل الكعبة؟ قال: وسلم وسطهم، فقلت لعمر
. عبد الرمحن بن صفوان بن قدامة التميمي: " كذا قاله ابن مده وأبو نعيم على الشك، وأما أبو عمر فإنه قال: قلت

وكان امسه عبد العّزى فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحن، وكان قدم مع أبيه صفوان وأخيه عبد 
  " .ه صفوان صحبة، يعد يف أهل املدينة اهللا على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وألبي

فإن أبا عمر أخرجه يف ترمجة أخرى غري ترمجة عبد الرمحن بن " ال هجرة بعد اليوم : " وأما احلديث الذي هو
. كذا روي حديثه على الشك: صفوان بن قدامة، فقال عبد الرمحن بن صفوان، أو صفوان بن عبد الرمحن، وقال

عبد الرمحن بن صفوان، قالك أظنه عبد الرمحن بن صفوان بن قدامة، واهللا : واة يقولونروى عنه جماهد، وأكثر الر
  .أعلم

عبد الرمحن بن : كان رجل من املهاجرين، يقال له: وروى حديث جرير، عن يزيد بن أيب زياد، عن جماهد قال
كان فتح مكة جاء بابنه إىل  صفوان، وكان له يف اإلسالم بالٌء حسن، وكان صديقاً للعباس بن عبد املطلب، فلما

  " .ال هجرة بعد الفتح : " فقال. يا رسول اهللا، بايعه على اهلجرة: النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال



أما ابن منده وأبو . هذا كالم أيب عمر، وقد جعل هذا غري صفوان بن أمية بن خلف، وافرد كل واحدمنهما بترمجة
هو صفوان بن عبد الرمحن بن أمية بن خلف، واهللا : صفوان بن قدامة، وقيلإنه عبد الرمحن بن : نعيم فقاال فيه

فابن منده وأبو نعيم جعال عبد الرمحن بن صفوان بن قدامة، و عبد الرمحن بن صفوان بن أمية واحداً، قيل . أعلم
بن صفوان بن  فيه كذا وكذا، وجعال عبد الرمحن بن صفوان بن قتادة آخر، وأما أبو عمر فإنه جعل عبد الرمحن

عبد الرمحن بن صفوان أو : أمية ترمجة، وجعل عبد الرمحن بن صفوان بن قدامة ترمجة أخرى، وجعل ترمجة ثالثة
  .أظنه ابن قدامة، واهللا أعلم: صفوان بن عبد الرمحن، ومل يرفع نسبه أكثر من هذا، وقال

  ؟

  عبد الرمحن بن عائذ

وقد . ك النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذكره البخاري يف الصحابةإنه أدر: يقال. عبد الرمحن بن عائض" د ع " 
  .اختلف فيه

 -أو كلمة حنوها  -تألفوا الناس وتأنوهم : " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا بعث بعثاً قال هلم: وحديثه أنه قال
سلمني إال أحب إيل من أن ال تغريوا عليهم حىت تدعوهم، فإنه ليس من أهل األرض من مدرٍ وال وبرٍ تأتوين هبم م

  " .تأتوين بنسائهم وأبنائهم وتقتلون رجاهلم 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .بالياء حتتها نقطتان، والذال املعجمة: عائذ
  ؟

  عبد الرمحن بن عائذ بن معاذ

  .عبد الرمحن بن عائذ بن معاذ بن أنس
وألبيه عائذ . ه وسلم، واستشهد يوم القادسيةشهد أحداً واملشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا علي: قال العدوي

صحبة، وأظن هذا غري الذي قبله، ألن األول له إدراك فيكون طفالً، وهذا شهد أحداً فيكون كبرياً، ومن يكون له 
إدراك للنيب صلى اهللا عليه وسلم وهو طفل، فال يكون يف القادسية كبرياً حىت يقاتل ويقتل، ألن القادسية كانت 

  .عشرةسنة مخس 
  ؟

  عبد الرمحن بن عائش

  .يعد يف أهل الشام، خمتلٌف يف صحبته ويف إسناد حديثه. عبد الرمحن بن عائش احلضرمي" ب د ع " 
  .روى عنه خالد بن اللجالج وأبو سالم احلبشي، ال تصح صحبته، ألن حديثه مضطرب

بن عمران، عن الوزاعي، عن عبد الرمحن أخربنا أبو منصور بن مكارم بن أمحد بن سعد املؤدب بإسناده عن املعاىف 
أن النيب صلى اهللا عليه : أنه مسع خالد بن اللجالج حيدث مكحوالً عن عبد الرمحن بن عائش احلضرمي: بن زيد

اللهم أسألك الطيبات، وترك : " ، فذكر أشياء، فكان فيما ذكر قال" رأيت ريب يف أحسن صورة : " وسلم قال



.وأن تتوب علي، وإذا أردت فتنةً يف قوم فتوفين غري مفتون املنكرات، وحب املساكني،   "  
مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، : ورواه الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن خالد، عن عبد الرمحن بن عائش قال

  .غري الوليد" مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم : " ومل يقل فيه
مسعت : " الد، عن عبد الرمحن، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يقلورواه صدقة بن خالد، عن ابن جابر، عن خ

. "  
  .وقد رواه ابن جابر أيضاً، عن أيب سالم، عن عبد الرمحن، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ورواه حيىي بن أيب كثري، عن أيب سالم، عن عبد الرمحن بن عائش، عن مالك بن خيامر، عن معاذ بن جبل
أبو قالبة، عن خالد بن اللجالج عن ابن عباس، " فيه " وقال . يح عندهم، قاله البخاري وغريهوهذا هو الصح

  .فغلط
  .هذا كالم أيب عمر، وأخرجه الثالثة

  .بالياء حتتها نقطتان، وآخره شني معجمة، قاله األمري أبو نصر بن ماكوال: عائش

  عبد الرمحن بن العباس

املطلب بن هاشم القرشي اهلامشي، وهو ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه عبد الرمحن بن العباس بن عبد " ب " 
ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقتل بإفريقية شهيداً هو وأخوه . وسلم، وأخو عبد اهللا بن عباس

الرمحن بن قتل عبد : معبد بن العباس، مع عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، قاله مصعب وغريه، وقال ابن الكليب
  .العباس بالشام
  .أخرجه أبوعمر

  عبد الرمحن بن عبد اهللا

عبد الرمحن بن عبد اهللا بن ثعلبة بن بيحان بن عامر بن مالك بن عامر بن جشم بن متيم بن عوذ مناة بن ناج " ب " 
بن كلفة بن بن تيم بن إراشة بن عامر بن عبيلة بن قسميل بن فران بن بلي، أو عقيل البلوي، حليف بين جحجيب 

  .عمرو بن عوف من األنصار
  .كان امسه عبد العزى، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحن

  .شهد بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقتل يوم اليمامة شهيداً، قاله الواقدي
  .أخرجه أبو عمر

  عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عثمان

. وهو عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق بن أيب قحافة القرشي التيمي. بد اهللا بن عثمانعبد الرمحن بن ع" ب د ع " 
أبو عثمان، : أبو عتيق، وقيل: أبو حممد، بابنه حممد الذي يقال له: تقدم نسبه عند ذكر أبيه، يكىن أبا عبد اهللا، وقيل

  .وأمه أم رومان
أٌب وبنوه بعده، كل منهم ابن الذي قبله، أسلموا : والٌءوال يعرف يف الصحابة أربعة . سكن املدينة، وتويف مبكة



وصحبوا النيب صلى اهللا عليه وسلم إال أبو قحافة، وابنه أبو بكر الصديق، وابنه عبد الرمحن بن أيب بكر، وابنه حممد 
  .بن عبد الرمحن أبو عتيق

ز، فقال إليه أبو بكر ليبارزه، فقال له وشهد بدراً وأحداً مع الكفار، وعا إىل الربا. وكان عبد الرمحن شقيق عائشة
  " .متعين بنفسك : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وكان شجاعاً رامياً حسن الرمي، وأسلم يف هدنة احلديبية، وحسن إسالمه
  .كان امسه عبد العزى: وقيل. وكان امسه عبد الكعبة فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحن

وهو الذي قتل حمكم اليمامة بن طفيل، رماه بسهم يف . امة مع خالد بن الوليد، فقتل سبعة من أكابرهموشهد اليم
  .وكان حمكم اليمامة يف ثلمة يف احلصن، فلما قتل دخل املسلمون منها. حنره فقتله

 عليه وسلم كان عبد الرمحن أسن ولد أيب بكر، وكان فيه دعابة، روى عن النيب صلى اهللا: قال الزبري بن بكار
وميمون بن " أبو عثمان اهلندي، وعمرو بن أوس، والقاسم بن حممد، وموسى بن وردان، : أحاديث، روى عنه

  .، و عبد الرمحن بن أيب ليلى، وغريهم" مهران 
ن أخربنا أبو العباس أمحد بن أيب منصور أمحد بن حممد بن ينال الصويف، يعرف بترك كتابةً، أخربنا أبو مطيع حممد ب
عبد الواحد بن عبد العزيز املصري، أخربنا أبو أمحد بن زياد بن مهران العدل، حدثنا أمحد بن يونس، حدثنا أبو 

قال رسول اهللا صلى اهللا : أن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق قال: شهاب، عن عمرو بن قيس، عن ابن أيب ملكية
يأىب اهللا : " مث وىل قفاه، مث أقبل علينا فقال" . تضلون بعده إئتوين بكتٍف ودواة أكتب لكم كتاباً ال : " عليه وسلم

  " .واملؤمنون إال أبا بكر 
روى الزبري بن بكار، عن حممد بن الضحاك احلزامي، عن أبيه الضحاك، عن عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن هشام 

ابنة : فرأى هنالك امرأة يقال هلاأن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق قدم الشام يف جتارة، : بن عروة، عن أبيه
  "الطويل : " اجلودي، وحوهلا والئد، فأعجبته فقال فيها

  فما البنة اجلودي ليلى وماليا... تذكرت ليلى والسماوة دوهنا 
  تدمن بصرى أو حتلّ اجلوابيا... وأىن تعاطي قلبه حارثيةٌ؟ 

  فياإن الناس حجوا قابالً أن توا... ولعلها !وأىن تالقيها؟ بلى؟
إن ظفرت بليلى ابنة اجلودي عنوة، فادفعها : فلما بعث عمر بن اخلطاب جيشه إىل الشام قال لصاحب اجليش: قال

إىل عبد الرمحن بن أيب بكر، فظفر هبا، فدفعها إليهفأعجب هبا وآثرها على نسائه، حىت شكينه إىل عائشة، فعاتبته 
: مث إنه جفاها حىت شكته إىل عائشة، فقالت له عائشة! الرّمانواهللا لكأين أرشف من ثناياها حّب : على ذلك، فقال

فجهزها إىل ! يا عبد الرمحن، أحببت ليلى فأفرطت، وأبغضتها فأفرطت، فإما أن تنصفها وإما أن جتهزها إىل أهلها
  .أهلها وكانت غسانية

  .وشهد وقعة اجلمل مع أخته عائشة
ناً، أخربنا ايب، حدثنا أبو القاسم بن السمرقندي، أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب القاسم الدمشقي إذ" أبو " أخربنا 

بن النقور، أخربنا عيسى بن علي، أخربنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا ابن عائشة، حدثنا محّاد بن سلمة، حدثنا حممد بن 
! تبايعون ألبنائكم؟! رقليةجئتم هبا ه: أن معاوية كتب إىل مروان أن يبايع ليزيد بن معاوية، فقال عبد الرمحن: زياد

إىل آخر "  ١٧األحقاف " " والذي قال لوالديه أف لكما : " يا أيها الناس، هذا الذي يقول اهللا تعاىل: فقال مروان
  .واهللا ما هو به، ولو شئت أن أّمسيه لسميته: فغضبت عائشة وقالت. اآلية



بعث معاوية إىل : عزيز الزهري، عن ابيه، عن جده قالحدثين إبراهيم بن حممد بن عبد ال: وروى الزبري بن بكار قال
عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق مبائة الف درهم، بعد أن أىب البيعة ليزيد بن معاوية، فردها عبد الرمحن وأىب أن 

ومة وكان موته فجأة من ن. وخرج إىل مكة فمات هبا، قبل أن تتم البيعة ليزيد! ال أبيع ديين بدنياي: يأخذها، وقال
وملا اتصل خرب موته بأخته عائشة . نامها، مبكان امسه حبشي على حنو عشرة أميال من مكة، ومحل إىل مكة فدفن هبا

  "الطويل : " ظعنت إىل مكة حاجة، فوقفت على قربه، فبكت عليه ومتثلت
  لن يتصدعا: من الدهر حىت قيل... وكنا كندماين جذمية حقبة 

  لطول اجتماع مل نبت ليلة معا ...فلما تفرقنا كأين ومالكاً 
  .أما واهللا لو حضرتك لدفنتك حيث مت، ولو حضرتك ما بكيتك

  .سنة ست ومخسني، واألول أكثر: سنة مخس ومخسني، وقيل: وكان موته سنة ثالث، وقيل
  .أخرجه الثالثة

  عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عثمان الثقفي

  .ابن أم احلكم وهو. عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عثمان الثقفي
  .عبد الرمحن بن أم احلكم: تقدم يف ترمجة

  عبد الرمحن أبو عبد اهللا

  .عبد الرمحن أبو عبد اهللا، غري منسوب" س ع " 
نظر رسول اهللا : قال -وكانت له صحبة  -روى أبو عمران حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن جده 

أتتكم األزد، أحسن الناس وجوهاً، وأعذبه : " فقال. األزد: من هذه؟ قالوا :صلى اهللا عليه وسلم إىل عصابة، فاقل
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . بكر بن وائل: من هذه؟ قالوا: ونظر إىل كبكبة فقال" . أفواهاً، وأصدقه لقاء 

  " .اللهم اجرب كسريهم وآو طريدهم وال تردن منهم سائالً : " وسلم
  .وسىأخرجه أبو نعيم وأبو م

  عبد الرمحن بن عبد رب األنصاري

  .عبد الرمحن بن عبد رب األنصاري" س " 
  .أورده ابن عقدة وحده

أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا السيد أبو حممد محزة بن العباس، أخربنا أمحد بن الفضل املصري، حدثنا عبد الرمحن 
بن إمساعيل بن إسحاق الراشدي، حدثنا حممد بن خلف بن حممد املديين، حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد، حدثنا حممد 

من مسع النيب صلى : نشد علّي الناس يف الرحبة: النمريي، حدثنا علي بن احلسن العبدي، عن األصبغ بن نباتة، قال
فقامل : اهللا عليه وسلم يوم غدير خم؟ ما قال إال قام، وال يقوم إال من مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

أبو أيوب األنصاري، وأبو عمرة بن عمرو بن حمصن، وأبو زمينب، وسهل بن حنيف، : بضعة عشر رجالً فيهم
وخزمينة بن ثابت، و عبد اهللا بن ثابت األنصاري، وحبشي بن جنادة السلويل، وعبيد بن عازب األنصاري، 



اري، و عبد الرمحن بن عبد رب والنعمان بن عجالن األنصاري، وثابت بن وديعة األنصاري، وأبو فضالة األنص
أال إن اهللا عز وجل ولّيي أنا ويل : " نشهد أنا مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: األنصاري، فقالوا

املؤمنني، أال فمن كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من 
  " .أبغضه، وأعن من أعانه 

  .رجه أبو موسىأخ

  عبد الرمحن بن أيب عبد الرمحن

  .عبد الرمحن بن أيب عبد الرمحن، أبو عمرو املزين" ب د ع " 
أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر، أخربنا أبو بكر بن بدران احللواين، أخربنا أبو احلسني بن النقور، 

حدثنا جدي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أبو معشر، عن حيىي حدثنا عيسى بن علي بن اجلراح، أخربنا البغوي، 
سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن : بن شبل، عن عمرو بن عبد الرمحن املزين، عن أبيه عبد الرمحن املزين قال

عهم قوٌم قتلوا يف سبيل اهللا وهم عاصون آلبائهم، فمنعهم من اجلنة معصية آبائهم، ومن: " أصحاب األعراف، فقال
  " .من النار قتلهم يف سبيل اهللا 

وقال أبو . عبد الرمحن املزين، وسيذكر يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل: أخرجه الثالثة، إال ان أبا نعيم وأبا عمر قاال
  " .اسم أبيه حممد، وهو الصواب، وله ابن أخ يسمى عبد الرمحن : وقيل: " عمر

  عبد الرمحن بن عبد القارئ

  .هم ولد اهلون بن خزمية، أخي أسد بن خزمية: ن بن عبد القاري، والقارةعبد الرمح" ب " 
  .ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ليس له من مساع، وال له منه رواية

. هو صحايب، وذكره يف كتاب الطبقات، يف مجلة من ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال الواقدي
  .بد الرمحن بن األرقم على بيت املال، يف خالفة عمر بن اخلطابكان مع ع: وقال

  .أخرجه أبو عمر

  عبد الرمحن بن عبد

  .بن عبيد، أبو راشد، يكىن أبا مغوية: عبد الرمحن بن عبد، ويقال" د ع " 
بن عبد روى عنه ابنه عثمان، حديثه يف الشاميني، روى عثمان بن حممد، عن أبيه حممد بن عثمان، عن أبيه عثمان 

قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مائة راكب : الرمحن، عن أبيه بن عبد الرمحن أيب راشد بن عبيد قال
  .تقدم أنت يا أبا مغوية: من قومي، فلما قربنا من النيب صلى اهللا عليه وسلم وقفنا، فقالوا يل

عبد الرمحن أبو راشد، فأما : رى هو وأبو عمر، وهيأخرجه ها هنا ابن منده وأبو نعيم، وأخرجه أبو نعيم ترمجة أخ
  .عبد الرمحن أبو راشد: أبو نعيم فجعلهما ترمجتني، وأما أبو عمر فلم يذكر غري ترمجة واحدة، وهي

  عبد الرمحن بن عبيد اهللا



طلحة  عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مّرة القرشي التيمي، أخو" ب " 
  .بن عبيد اهللا

  .له صحبة، قتل يوم اجلمل يف مجادى اآلخرى سنة ست وثالثني، فيها قتل أخوه طلحة، قاله أبو عمر

  عبد الرمحن بن عبيد النمريي

  .عبد الرمحن بن عبيد النمريي" ع س " 
  .عداده يف الشاميني، ذكره ابن أيب عاصم يف اآلحاد، أفرده أبو نعيم بترمجة

حدثنا عبد اهللا : سى إذناً، أخربنا احلسن بن أمحد، حدثنا عبد الرمحن بن أيب بكر وأمحد بن عبد اهللا قاالأخربنا أبو مو
بن حممد بن حممد، حدثنا أمحد بن عمرو بن أيب عاصم، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، حدثنا األوزاعي، حدثنا 

إن اإلسالم مخس : " عبد الرمحن بن عبيد النمريي قال حيىي بن أيب عمرو السيباين، عن عبد اهللا بن الديلمي، عن
  " .عشرة وثالمثائة شريعة، ما من عبد يعمل خبصة منها التماس ثواهبا إال أدخله اهللا اجلنة 

ورواه محاد بن سلمة، عن أيب سنان، عن املغرية بن عبد الرمحن بن . ليس هذا يف كتايب مرفوعاً: قال ابن أيب عاصم
  .عن جده عبيد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمعبيد، عن أبيه، 

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  عبد الرمحن بن عتاب

وأمه جويرة بنت أيب . عبد الرمحن بن عتاب بن أسيد بن أيب العيص بن أمية بن عبد مشس القرشي األموي" س " 
صلى اهللا عليه وسلم، فتزوجها  جهل اليت كان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه خيطبها، فنهاه عنها رسول اهللا

  .عتاب، فولدت له عبد الرمحن
هذا : وقتل يوم اجلمل بالبصرة، فلما رآه علي قتيالً قال. وكان مع عائشة يوم اجلمل، فكان يصلي هبم إماماً

  .فصلوا عليه ودفنوها. وملا قتل محلت الطري يده حىت ألقتها باملدينة، فعرفوا أهنا يده خبامته. يغسوب القوم
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  عبد الرمحن بن عتبة

  .عبد الرمحن بن عتبة بن عومي بن ساعدة" ب " 
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً، وال تصح له صحبة وال رؤية

  عبد الرمحن بن عثمان

بنت  وهو ابن أخي طلحة بن عبيد اهللا، وأمه عمرية. عبد الرمحن بن عثمان بن عبيد اهللا القرشي التيمي" ب د ع " 
  .جدعان أخت عبد اهللا بن جدعان

وشهد الريموك مع أيب عبيدة بن اجلراح، وله من الولد معاذ وعثمان، . أسلم يوم الفتح: أسلم يوم احلديبية، وقيل
  .رويا عنه، وروى عنه سعيد بن املسيب وأبو سلمة، وحيىي بن عبد الرمحن بن حاطب



ابن الزبري فدفن يف املسجد، وأخفي قربه وأجرى عليه اخليل لئال وكان من أصحاب ابن الزبري، فقتل معه، فأمر به 
  .يراه أهال الشام

حدثنا أبو عبد اهللا بن : أخربنا املنصور بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا املخزومي بإسناده إىل أمحد بن علي بن املثىن
ملنكدر، عن أبيه، عن عبد الرمحن بن الدورقي، حدثنا الطالقاين إبراهيم بن إسحاق، حدثين املنكدر بن حممد بن ا

  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عيد قائماً يف السوف، ينظر الناس ميّرون: عثمان التيمي قال
حدثنا أبو الطاهر ويونس : وأخربنا حيىي بن حممود وعبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناديهما إىل مسلم بن احلجاج قال

ثنا عبد اهللا بن وهب، أخربين عمرو بن ابن احلارث، عن بكري بن عبد اهللا بن األشج، عن حد: بن عبد األعلى قاال
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن لقطة : حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب، عن عبد الرمحن بن عثمان التيمي

  .احلاج

على جده، وقد أورده جده  -منده  يعين ابن -استدركه أبو زكريا : أخرجه الثالثة، وأخرجه أبو موسى فقال
  .مشروحاً

  عبد الرمحن بن عثمان بن مظعون

وأمه وأم أخيه السائب بن . عبد الرمحن بن عثمان بن مظعون اجلمحي، يذكر نسبه عند أبيه إن شاء اهللا تعاىل
تويف سنة اثنتني مل يذكروه وإمنا ذكرته ألن أباه . خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن األوقص السلمية: عثمان

باملدينة، وأمه أيضاً كانت باملدينة، فال كالم أنه كان يف حاية النيب صلى اهللا عليه وسلم موجوداً، وله عدة سنني، 
  .واهللا أعلم

  عبد الرمحن بن عدي

  .وقد ذكرنا نسبه يف ترمجة أخيه ثابت بن عدي. عبد الرمحن بن عدي، شهد أحداً" س " 
  .أيب عبيد وقتل عبد الرمحن يوم جسر
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  عبد الرمحن بن عديس

عبد الرمحن بن عديس بن عمرو بن عبيد بن كالب بن دمهان بن غنم بن مهيم بن ذهل بن هين بن " ب د ع " 
  .بلي

 وكان أمري اجليش القادمني. له صحبة، وشهد بيعة الرضوان، وبايع فيها. كذا نسبه ابن منده وأبو نعيم، وهو بلوي
  .من مصر حلصر عثمان بن عفان، رضي اهللا عنه، ملا فتلوه

  .أبو احلصني اهليثم بن شفي، و عبد الرمحن بن مشاسة، وأبو ثور الفهمي: روى عنه مجاعة من التابعني مبصر، منهم
مسعت رسول اهللا : رو ابن هليعة، عن عياش بن عباس، عن أيب احلصني احلجري، عن عبد الرمحن بن عديس قال

فلما كانت الفتنة كان ابن عديس . ، قال" سيخرج ناٌس من أميت ُيقتلُون جببل اخلليل : " اهللا عليه وسلم يقولصلى 



ممن أخذه معاوية يف الرهن فسجنهم بفلسطني، فهربوا من السجن، فاتبعوا حىت أدركوا، فأدرك فارس منهم ابن 
فقتله . الشجر باخلليل كثري: فقال! صحاب الشجرةاتق اهللا يف دمي، فإين من أ! وحيك: عديس، فقال له ابن عديس

  .سنة ست وثالثني
  .أخرجه الثالثة

  عبد الرمحن بن عرابة اجلهين

قاله أبو نعيم، وقد تقدم يف . رفاعة بن عرابة: عبد اهللا، والصواب: وقيل. عبد الرمحن بن عرابة اجلهين" ب د ع " 
  " .عبد اهللا " ويف " رفاعة " 

 بن خبيب، عن عبد الرمحن بن عرابة اجلهين، وله صحبة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم روى معاذ بن عبد اهللا
ربنا أعطنا، : فيقولون. متنوا: أدىن أهل اجلنة حظاً قوٌم خيرجون من النار برمحته، فيدخلون اجلنة، فيقال هلم: " قال

  ." هذا لكم وعشرة أمثاله : قال! ربنا حسبنا: أعطنا، حىت إذا قالوا
  .أخرجه الثالثة

  عبد الرمحن بن عسيلة

كان مسلماً  -قبيلة باليمن، نسب إليها أبو عبد اهللا  -عبد الرمحن بن عسيلة أبو عبد اهللا الصناحبي " ب د ع " 
على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهاجر إليه، فلما وصل إىل اجلحفة لقيه اخلرب بوفاة رسول اهللا صلى اهللا 

  .قبله خبمسة أيام عليه وسلم
  .نزل الكوفة، روى عن أيب بكر، وعمر، وبالل، وعبادة بن الصامت، وكان فاضالً. وهو معدود من كبار التابعني

خرجت من اليمن، فقدمنا اجلحفة : هاجرت؟ قال: قلت للصناحبي: روى يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري قال
بل تويف قبل : وقيل. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ مخس قبض: ما وراءك؟ قال: ضحى، فمر بنا راكب فقلنا

  .وصوله بيومني
أخربنا أبو الربكات احلسن بن حممد بن هبة اهللا الدمشقي، أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن 

د بن علي بن خالد أيب بكر اخلطيب الكشميهين وولده أبو البدائع حممود بن حممد والقاضي أبو سليمان حمم
أخربنا أبو منصور حممد بن علي الدواليب، حدثنا جدي أبو غامن، أخربنا أبو العباس عبد اهللا : املوصلي اإلربلي قالوا

بن احلسني بن احلسن بن أمحد بن النضر النضري القاضي، أخربنا أبو حممد احلارث بن أيب أسامة، حدثنا روح، 
: مسعت أبا عبد اهللا الصناحبي يقول: حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار قال: حدثنا مالك وزهري بن حممد قاال

إن الشمس تطلع بني قرين شيطان، فإذا طلعت قارهنا، فإذا ارتفعت : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  " . فارقها، فإذا دنت للغروب قارهنا فإذا غربت فارقها، فال تصلوا عند هذه الساعات الثالث

  .أخرجه الثالثة
  ؟

  عبد الرمحن أبو عقبة الفارسي



  .عبد الرمحن أبو عقبة الفارسي، موىل األنصار" ع س " 

شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا : روى حيىي بن العالء، عن داود بن حصني، عن عقبة بن عبد الرمحن، عن أبيه قال
: " فسمعها النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. ارسيخذها وأنا الغالم الف: عليه وسلم أحداُ، فضربت رجالً فقلت

  " .خذها وأنا الغالم األنصاري، فإن موىل القوم منهم : هال قلت
  .عبد الرمحن بن عقبة، عن أبيه: وقد روى غريها عن داود فقال. كذا أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

حدثين داود بن احلصني، عن : إسحاق قال أخربنا أبو جعفر بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن
شهدت أحداً مع موالي، فضربت : قال -موىل جرب بن عتيك األنصاري  -عبد الرمحن بن عقبة، عن أبيه عقبة 
فبلغت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، . خذها مين وأنا الرجل الفارسي: رجالً من املشركني، فلما قتلته قلت

  .؟" نا الرجل األنصاري، إن موىل القوم من أنفسهم خذها وأ: أال قال: " فقال
  .وهو هذا، واهللا أعلم. عبد الرمحن األزرق الفارسي: وذكره ابن قانع فقال

  ؟

  عبد الرمحن بن أيب عقيل

عبد اهللا بن أيب عقيل بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف " ب د ع " 
  .الثقفي

وقد اختلفو يف نسبة وأمجعوا . وهو ابن عم احلجاج بن يوسف بن احلكم بن أيب عقيل. بن الكليب كذا نسبه هشام
  .على أنه من ثقيف، ولعبد الرمحن صحبة
وقد ذكر قوٌم عبد اهللا بن علقمة الثقفي يف الصحابة وصحبة عبد الرمحن . روى عنه عبد الرمحن بن علقمة الثقفي

  .أبو عمر: هشام بن املغرية الثقفي، قاله: ضاًويروي عنه أي. بن أيب عقيل صحيحة
يقال إنه ابن أم : ومل ينسباه أكثر من ذلك، وقاال. عبد الرمحن بن أيب عقيل الثقفي: وأما ابن منده وأبو نعيم فقاال

عبد الرمحن بن علقمة، وقد تقدم حديثه يف عبد الرمحن بن أم : روى عنه. يعد يف الكوفيني. احلكم بنت أيب سفيان
  .فهو غري ابن أم احلكم، واهللا أعلم -على ما ذكره أبو عمر يف نسبه " مسعود " احلكم، فإن صح ذكر 

  عبد الرمحن بن علقمة

روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وذكر  -ابن أيب علقمة الثقفي : وقيل -عبد الرمحن بن علقمة " ب د ع " 
  .وسلم، وهو أحدهم على النيب صلى اهللا عليه" قدموا " أن وفد ثقيف 

على النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعهم هدية، " قدم وفد ثقيف : " روى عنه عبد امللك بن حممد بن بشري أنه قال
إن الصدقة يبتغى هبا وجه اهللا تعاىل، وإن اهلدية يبتغى هبا وجه رسول اهللا صلى : " صدقة قال: ما هذه؟ قالوا: فقال

  .فقبلها منهم. ال، بل هدية: فقالوا.  "اهللا عليه وسلم وقضاء احلاجة 
  .وروى عنه عون بن أيب جحيفة أيضاً

  .هو تابعي، ليست له صحبة: وقال أبو حامت



  عبد الرمحن بن علي احلنفي

  .عبد الرمحن بن علي احلنفي اليمامي" ب د ع " 
إن اهللا ال ينظر إىل : " ولمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يق: له صحبة، روى عنه عبد اهللا بن بدر أنه قال
  " .امرئٍ ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود 

  .تفدر به عبد الوارث بن سعيد، عن أيب عبد اهللا سلمة بن متام الشقري، عن عمر بن جابر عن عبد اهللا بن بدر
  .وهو الصواب. ورواه عكرمة بن عمار، عن عبد اهللا بن بدر، عن طلق بن علي

  .أخرجه الثالثة

  رمحن األكرب بن عمرعبد ال

أخو عبد اهللا وحفصة، أمهم زينب بنت مظعون، أخت عثمان . عبد الرمحن األكرب بن عمر بن اخلطاب" ب د ع " 
  .بن مظعون اجلمحي

أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل حيفظ عنه، و عبد الرمحن بن عمر األوسط أبو شحمة، وهو الذي ضربه عمرو 
  .مث محله إىل املدينة فضربه أبوه عمر بن اخلطاب أدب الوالد، مث مرض فمات بعد شهر. . بن العاص، مبصر يف اخلمر

وذلك غلط، و . إنه مات حتت السياط: أما أهل العراق فيقولون. كذا يرويه معمر، عن الزهري، عن سامل، عن أبيه
: " عبد الرمحن بن عمر وإمنا قيل له" بن عبد الرمحن " واجملرب أيضاً امسه . عبد الرمحن بن عمر األصغر هو أبو اجملّبر

. ألنه وقع وهو غالم، فكسر، فأيت به إىل عمته حفصة أم املؤمنني، فقيل هلا انظري إىل ابن أخيك املكسر" اجملرب 
  .قاله أبو عمر. ليس باملكسر، ولكنه اجملرب: فقالت

يا أمري املؤمنني، : ه عمر أن يغري كنيته فقالوأراد أبو. كناه النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا عيسى: وقال ابن منده
  .واهللا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كناين هبا

فعده من الصحابة، وهذه الكنية كىن هبا رسول اهللا صلى  -يعين ابن منده  -وهم فيه بعض املتأخرين : قال أبو نعيم
أبا " وكانت  -لرمحن قال ألبيه ملا أراد أن يغري كنيته اهللا عليه وسلم املغرية بن شعبة، ال عبد الرمحن، وإمنا عبد ا

  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كىن هبا املغرية بن شعبة: واهللا -" عيسى 
  .أخرجه الثالثة

  ؟

  عبد الرمحن بن عمرو بن غزية

  .عبد الرمحن بن عمرو بن غزية األنصاري" س " 
عن عبد الرمحن  -وهو ابن حمصن  -ي، عن عمرو األنصاري أورده الطرباين، وروى عن أيب جعفر حممد بن عل

من اقتراب الساعة كثرة القطر وقلة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -أحد بين النجار  -األنصاري 
  " .النبات، وكثرة األمراء وقلة األمناء 

  .احلارث بن عمرو: أخرجه أبو موسى، وذكره أبو عمر يف أخيه



  ن بن أيب عمرةعبد الرمح

  .عبد الرمحن بن أيب عمرة" ع س " 
  .خمتلف فيه، ذكره احلضرمي يف الوحدان

أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو علي، أخربنا امحد بن عبد اهللا، حدثنا حممد بن حممد، حدثنا حممد بن عبد اهللا 
عة، عن سامل بن اجلعد، عن عبد الرمحن احلضرمي، حدثنا عبد الرمحن بن شريك، حدثنا أيب، حدثنا عثمان بن أيب زر

خبري من رجل مل : " كيف أصبحتم يا آل حممد؟ قال: أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجلٌ فقال: بن أيب عمرة قال
  " .يعد مريضاً ومل يصبح صائماً 
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .بفتح العني وآخره هاء: َعْمرة
  ؟

  عبد الرمحن بن أيب عمرية

  .عداده يف الشاميني. املزين" عبد الرمحن بن أيب عمرية " ع  ب د" 
عبد الرمحن بن عمري، أو : عبد الرمحن بن أيب عمري املزين وقيل: عبد الرمحن بن عمرية، وقيل: وقال الوليد بن مسلم

  .حديثه مضطرب، ال يثبت يف الصحابة" عمرية، القرشي 
إىل حممد بن عيسى السلمي، حدثنا حممد بن حيىي، حدثنا أبو مسهر، أخربنا إبراهيم بن حممد وغري واحد بإسنادهم 

وكان من أصحاب النيب صلى اهللا  -عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الرمحن بن أيب عمرية 
  ." اللهم اجعله هادياً مهدياً، واهد به : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ملعاوية -عليه وسلم 
  .ومنهم من يوقف، حديثه هذا وال يرفعه: " قال أبو عمر
وحديثه منقطع اإلسناد مرسل، ال تثبت : وروى يف فضل قريش، قال" . ال عدوى وال هامة : " ومن حديثه

  " .أحاديثه وال تصح صحبته 

  عبد الرمحن بن العوام

وأمه أم اخلري بنت مالك : لقرشي األسديعبد الرمحن بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ا" س " 
  .بن عميلة بن السابق بن عبد الدار بن قصي

كان امسه يف اجلاهلية عبد الكعبة، فسماه رسول : وقال الزبري. أسلم عام الفتح، وصحب النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .بن عبد الرمحن يوم الداراستشهد يوم الريموك، وقتل ابنه عبد اهللا . اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحن
بسبب عبد الرمحن هذا هجا حسان بن ثابت آل الزبري بن : له" النسب " وقال أبو عبد اهللا العدوي يف كتاب 

  " .إن ذلك كان بسبب عبد اهللا بن الزبري : " العوام، وهذا هو الثبت، وال يصح قول من قال
  .أخرجه أبو موسى

  عبد الرمحن بن عوف



رمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة القرشي الزهري، عبد ال" ب د ع " 
عبد الكعبة، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد : عبد عمرو، وقيل: كان امسه يف اجلاهلية. يكىن أبا حممد

  .وأمه الشفا بنت عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة. الرمحن
سن، وأسلم قبل أن يدخل الرسول صلى اهللا عليه وسلم دار األرقم وكان أحد الثمانية ولد بعد الفيل بعشر سن

الذين سبقوا إىل اإلسالم، وأحد اخلمسة الذي أسلموا على يد أيب بكر، وقد ذكرناهم يف ترمجة أيب بكر، وكان من 
  .يه وسلم بينه وبني سعد بن الربيعوآخى رسول اهللا صلى اهللا عل. املهاجرين األولني، هاجر إىل احلبشة، وإىل املدينة

وشهد بدراً وأحداً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وبعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل 
: أو قال -إن فتح اهللا عليك فتزوج ابنة ملكهم : وقال له. دومة اجلندل إىل كلب، وعممه بيده وسدهلا بني كتفيه

صبغ بن ثعلبة بن ضمضم الكليب شريفهم، فتزوج ابنته متاضر بنت األصبغ، فولدت له أبا وكان األ -شريفهم 
  .سلمة بن عبد الرمحن

وكان أحد العشرة املشهود هلم باجلنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، الذين جعل عمر بن اخلطاب اخلالفة فيهم، 
وصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلفه يف  وأخرب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويف وهو عنهم راضٍ،

  .سفرة، وجرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة، وجرح يف رجله فكان يعرج منها، وسقطت ثنيتاه فكان أهتم
  .وكان كثري اإلنفاق يف سبيل اهللا، عز وجل، أعتق يف يوم واحد ثالثني عبداً

: علي املذكر وغريمها، قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي أخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران الفقيه، وإمساعيل بن
حدثنا صاحل بن مسمار املروزي، حدثنا ابن أيب فديك، عن موسى بن يعقوب، عن عمر بن سعيد، عن عبد الرمحن 

و أب: عشرة يف اجلنة: " أن سعيد بن زيد حدثه يف نفر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: بن محيد، عن أبيه
بكر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة، وعلي، وعثمان، والزبري، وطلحة وعبد الرمحن بن عوف وأبو عبيدة بن اجلراح وسعد 

نشدمتوين : ننشد اهللا من العاشر؟ قال: فقالك القوم -فعد هؤالء التسعة وسكت عن العاشر : قال -بن أيب وقاص 
  " .عمرو بن نفيل  هو سعيد بن زيد بن: قال" اهللا، أبو األعور يف اجلنة 

قرئ على احلسن بن أمحد وأنا حاضر أمسع، أخربنا أبو نعيم احلافظ، : أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء األصبهاين قال
حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة، حدثنا سعيد بن عفري، حدثنا سعيد بن عفري، حدثنا سليمان 

أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخى بني املهاجرين واألنصار، : ن محيد، عنبن بالل، عن حيىي بن سعيد، ع
إن يل ماالً فهو بيين وبينك شطران، ويل امرأتان : وآخى بني سعد بن الربيع وبني عبد الرمحن بن عوف، قال له سعد

ومالك، بارك اهللا لك يف أهلك ال حاجة يل يف أهلك : فقال. فانظر أيتهما أحببت حىت أخالعها، فإذا حلت فتزوجها
  " .ومالك، دلوين على السوق 

أخربنا أبو منصور بن مسلم بن علي بن السيحي أخربنا أبو الربكات حممد بن حممد بن مخيس اجلهين، أخربنا أبو 
 نصر بن طوق، أخربنا أبو القاسم بن املرجي، أخربنا أمحد بن علي، حدثنا زهري بن حرب، حدثنا قتيبة بن سعيد،

قال : حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي، عن عبد الرمحن بن محيد، عن أبيه، عن عبد الرمحن بن عوف قال
أبو بكر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، وعلي يف : عشرة يف اجلنة: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بن عوف يف اجلنة، وسعد بن أيب وقاص يف اجلنة، وسعيد بن  اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، وعبد الرمحن
  " .زيد يف اجلنة، وأبو عبيدة بن اجلراح يف اجلنة 

مسعت : و حدثنا أمحد بن علي، حدثنا موسى بن حّيان املصري، حدثين حممد بن عمر بن عبيد اهللا الرومي قال: قال



مة بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه خليل بن مرة حيّدث عن أيب ميسرة، عن الزهري، عن أيب سل
  " .فضل العامل على العابد سبعني درجة، ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض : " وسلم

وملا تويف عمر رضي اهللا " عبد الرمحن بن عوف أمٌني يف السماء، أمٌني يف األرض : " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
من ُيخْرج نفسه منها، وخيتار : الرمحن بن عوف ألصحاب الشورى الذين جعل عمر اخلالفة فيهمعنه، قال عبد 

أنا أخرج نفسي من اخلالفة وأختار للمسلمني، فأجابون إىل ذلك وأخذ : للمسلمني؟ فلم جييبوه إىل ذلك، فقال
  .مواثيقهم عليه، فاختار عثمان فبايعه

  " .ل يف التاريخ الكام" وقد ذكرناها يف : والقصة مشهورة
يا أّمه، قد خفت أن يهلكين كثرة : إنه دخل على أم سلمة فقال: قيل. وكان عظيم التجاري جمدوداً فيها، كثري املال

  " .يا بين، أنفق : " قالت. مايل

ختار بن أخربنا أبو حممد بن أيب القاسم كتابة، أخربنا أيب، أخربنا أبو عمر حممد بن حممد بن القاسم، وأبو الفتح امل
أخربنا أبو احلسن عبد : عبد احلميد، وأبو احملاسن أسعد بن علي، وأبو القاسم احلسني بن علي بن احلسني قالوا

الرمحن بن حممد بن املظفر، أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن ّمحويه، حدثنا إبراهيم بن خزمي، حدثنا عبد بن محيد، حدثنا 
أن عبد الرمحن بن عوف ملا هاجر : عن ثابت البناين، عن أنس بن مالكحيىي بن إسحاق، حدثنا عمارة بن زاذان، 

: إن يل حائطني، فاختر أيهما شئت؟ فقال: آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني عثمان بن عفان، فقال له
األقيطة فدله، فكان يشتري السمينة و: قال" . بارك اهللا لك يف حائطيك ما هلذا أسلمت دلين على السوق " 

فكثر ماله، : قال" . بارك اهللا لك، أومل ولو بشاة : " فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. واالهاب، فجمع فتزوج
فلما دخلت املدينة مسع ألهل املدينة رجة، : قال. حىت قدمت له سبعمائة راحلة حتمل الرب، وحتمل الدقيق والطعام

. عري قدمت لعبد الرمحن بن عوف، سبعمائة بعري حتمل الرب والدقيق والطعام: ما هذه الرجة؟ فقيل هلا: فقالت عائشة
عري قدمت لعبد الرمحن بن : ما هذه الرجة؟ فقيل هلا: فلما دخلت املدينة مسع ألهل املدينة رجة، فقالت عائشة: قال

يدخل : " ه وسلم يقولمسعت النيب صلى اهللا علي: فقالت عائشة. عوف، سبعمائة بعري حتمل الرب والدقيق والطعام
يا أّمه إين أشهدك أهنا بأمحاهلا وأحالهلا يف : " فلما بلغ ذلك عبد الرمحن قال" . عبد الرمحن بن عوف اجلنة حبواً 

  " .سبيل اهللا عز وجل 
والصحيح أن هذا كان، مع سعد بن الربيع األنصاري كما ذكرنا . كذا يف هذه الرواية أنه آخى بينه وبني عثمان

  .قبل
تصدق عبد الرمحن بن عوف على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشطر ماله : روى معمر عن الزهري قالو

أربعة آالف، مث تصدق بأربعني ألفاً، مث تصدق بأربعني ألف دينار، مث محل على مخسمائة فرس يف سبيل اهللا، مث محل 
  .ةوكان عامة ماله من التجار. على مخسمائة راحلة يف سبيل اهللا

: كان بني خالد بن الوليد وبني عبد الرمحن بن عوف كالم، فقال خالد لعبد الرمحن: وروى محيد، عن أنس، قال
دعوا يل أصحايب، فوالذي نفسي : " فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال. تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا هبا

  " .هم وال نصيفه بيده لو أنفق أحدكم مثل أحٍد ذهباً ما أدرك مد أحد
وهذا إمنا كان بينهما ملا سّير رسس صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد إىل بين جذمية بعد فتح مكة، فقتل فيهم 

وكان بنو جذمية قد قتلوا يف . خالد خطأ، فودى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القتلى، وأعطاهم مثن ما أخذ منهم
لد عبد الرمحن بن عوف، وقتلوا الفاكه بن املغرية، عم خالد، فقال له عبد وا" عوف بن عبد عوف " اجلاهلية 



وأغلظ يف القول، فقال النيب صلى اهللا عليه . إمنا قتلوا اباك: خالد: وقال. إمنا قتلتهم ألهنم قتلوا عمك: الرمحن
  .وسلم ما قال

ن البناء أخربنا أبو حممد اجلوهري، أخربنا أبو أخربنا أبو غالب ب: أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة وغري واحد إوازة قالوا
حدثنا حيىي بن حممد بن صاعد، حدثنا احلسني بن احلسن، حدثنا عبد اهللا : عمر بن حيوية وأبو بكر بن إمساعيل قاال

قتل مصعب : أن عبد الرمحن أيت بطعام، وكان صائماً، فقال: بن املبارك، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه
: وأراه قال -ن عمري، وهو خري مين فكفن يف بردته، إن غطي رأسه بدت رجاله، وإن غطي رجاله بدا رأسه ب

وقد خشينا أن  -أعطينا من الدنيا ما أعطينا : أو قال -مث بسط لنا من الدنيا ما بسط  -وقتل محزة وهو خري مين 
  .تكون حسناتنا عجلت لنا، مث جعل يبكي حىت ترك الطعام

حدثنا احلسن بن إمساعيل أبو سعيد : أبو الفضل بن أيب احلسن الطربي بإسناده إىل أيب يعلى أمحد بن علي قالأخربنا 
البصري، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: الرمحن أن يتأخر فأومأ إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا انتها إىل عبد الرمحن بن عوف وهو يصلي بالناس أراد عبد
  .أن مكانك، فصلى، وصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصالة عبد الرمحن

إبراهيم، ومحيد، وأبو سلمة، ومصعب : روى عنه ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأنس وجبري بن مطعم، وبنوه
ابن أخت عبد الرمحن، وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة، ومالك بن أوس بن  أوالد عبد الرمحن، واملسور بن خمرمة، وهو

  .احلدثان، وغريهم
وتويف سنة إحدى وثالثني باملدينة، وهو ابن مخس وسبعنني سنة، وأوصى خبمسني ألف دينار يف سبيل اهللا، قاله عروة 

  .بن الزبري
ل أربعمائة دينار، وكانوا مائة، فأخذوها، أوصى عبد الرمحن ملن بقي ممن شهد بدراً، لكل رج: وقال الزهري

  .وأوصى بألف فرس يف سبيل اهللا: وأخذها عثمان فيمن أخذ
  " .اذهب يا ابن عوف قد أدركت صفوها، وسبقت رنقها : " وملا مات قال علي بن أيب طالب

  .واجباله: وكان سعد بن أيب وقاص فيمن محل جنازته، وهو يقول
ذهب قطع بالفؤوس، حىت جملت أيدي الرجال منه، وترك ألف بعري، ومائة فرس، "  ذلك" وخلف ماالً عظيماً، من 

  .وثالثة آالف شاة ترعى بالبقيع
  .يعين صوحلت -وكان له أربع نسوة، أخرجت امرأة بثمانني ألفاً 

ظ وكان أبيض مشرباً حبمرة، حسن الوجه، رقيق البشرة، أعني أهدب األشفار، أقىن، له مجة ضخم الكفني، غلي
  .األصابع، ال يغري حليته وال رأسه

  .أخرجه الثالثة

  عبد الرمحن بن أيب عوف

  .عبد الرمحن بن أيب عوف اجلرشي" د ع " 
  .كذا قال آدم بن أيب إياس، وهذا وهم، فإنه من تابعي أهل محص. أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم

" يب عوف وقد أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم روى آدم بن أيب إياس، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرمحن بن أ



  .يوماً الغداة بغلس" صلى 
ذكره بعض املتأخرين يف . عبد الرمحن بن أيب عوف اجلرشي، من تابعي أهل الشام: وقال أبو نعيم. قاله ابن منده

  .الصحابة
  .ن عليه وجهإن آدم وهم وهم فيه، وإنه من تابعي أهل محص، فليس للطع: ومثله قال ابن منده: قلت

  عبد الرمحن بن عومي بن ساعدة

  .ويرد نسبه يف ترمجة ابيه إن شاء اهللا تعاىل. عبد الرمحن بن عومي بن ساعدة األنصاري" د ع " 
  .ولد قبل اهلجرة: ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقيل

ملا مسعنا : ، عن عبد الرمحن بن عومي، قالروى حممد بن إسحاق، عن حممد بن جعفر بن الزبري، عن عروة بن الزبري
  .فذكر احلديث بطوله. . مبخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنا خنرج كل غداة إىل ظهر احلّرة 

  .قاله ابن منده
وروى أبو نعيم بإسناده عن ابن إسحاق، عن حممد بن جعفر بن الزبري، عن عروة، عن عبد الرمحن بن عومي بن 

قال رسول اهللا : ، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم أيضاً، قالساعدة األنصاري
  " .هذا أخي : تؤاخوا يف اهللا أخوين، وأخذ بيد علي وقال: " صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  ؟

  عبد الرمحن أبو عياش األشجعي

  .تقدم يف عبد الرمحن األشجعي. عبد الرمحن، أبو عياش األشجعي" د ع " 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن بن عيسى الثقفي

  .الثقفي -معقل : وقيل -عبد الرمحن بن عيسى بن عقيل " د ع " 
عارم، فسماه : أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بابن يل، يقال له: روى زياد بن عالقة، عن عيسى بن معقل قال

  . عليه وسلم عبد الرمحنرسول اهللا صلى اهللا
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن بن غنام األنصاري

  .عبد الرمحن بن غنام األنصاري" د ع " 
  .ومل يسمه غريه" املصابيح " مساه حيىي بن يونس يف كتاب 

ن، عن عبد اهللا بن حدثنا سليمان بن بالل، عن ربيعة بن أيب عبد الرمح: قاله ابن منده، وروى بإسناده عن القعنيب
اللهم ما أصبح يب من : من قال حني يصبح : " عنبس، عن ابن غنام، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال



  .احلديث. . . . . " نعمة ، أو بأحد من خلقك فمنك 
 -بعض املتأخرين وأخرجه " عبد اهللا " وقد ذُكر يف . عبد الرمحن بن غنام، وهو عبد اهللا بن غنام: وقال أبو نعيم
، وقد نقله بإسناده عن " عبد الرمحن " وفيمن امسه " عبد اهللا " بعينه من حديث القعنيب فيمن امسه  -يعين ابن منده 
  .، ومل يسمه فيهما، واهللا أعلم" عبد الرمحن " و " عبد اهللا " يف املوضعني مجيعاً، يعين " ابن غنام : " القعنيب فقال

  .نعيم أخرجه ابن منده وأبو

  عبد الرمحن بن غنم األشعري

  .عبد الرمحن بن غنم األشعري" ب د ع " 

ولزم معاذ بن جبل منذ بعثه رسول اهللا . كان مسلماً على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يره، ومل يفد إليه
ومسع عمر بن اخلطاب، . صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن إىل أن مات يف خالفة عمر، يعرف بصاحب معاذ، ملالزمته

وكان أفقه أهل الشام، وهو الذي فقّه عامة التابعني بالشام وكانت له جاللة وقدر، وهو الذي عاتب أبا الدردراء 
كيف جاز عليكما ما . عجباً منكما: وأبا هريرة حبمص إذ انصرفا من عند علي رسولني ملعاوية، وكان فيما قال هلما

أن جيعلها شورى، وقد علمتما أنه بايعه املهاجرون واألنصار وأهل احلجاز والعراق، " إىل " تدعوان علياً . جئتما به؟
وأن من رضيه خري ممن كرهه، ومن بايعه خري ممن مل يبايعه، وأي مدخل ملعاوية يف الشورى، وندمهما على مسريمها، 

  .فتابا منه على يديه
  .وتويف سنة مثان وسبعني

  .ومجاعة من أهل الشام، قاله أبو عمر روى عنه أبو إدريس اخلوالين
هو عبد الرمحن بن غنم بن كريب بن هانئ بن ربيعة بن عامر بن عدي بن وائل بن : وقال ابن منده، عن ابن يونس

قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السفينة، وقدم مصر مع . ناجية بن احلنبل بن مجاهر بن أدعم بن األشعر
  .سنة مخس وستنيمروان بن احلكم 

حدثين عبد احلميد، عن شهر بن : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه قال
هو الشديد : " سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن العتل الزنيم، فقال: حوشب، عن عبد الرمحن بن غنم قال

  " .الظلوم الناس، الّرحيب اجلوف " عام والشراب الواجد للط" اخللق املصحح، األكول الشروب، 
  .أخرجه الثالثة

الذي ذكره أبو عمر من معاتبة عبد الرمحن أبا الدردراء وأبا هريرة عندي فيه نظر، فإن أبا الدردراء تقدمت : قلت
 قبل قتل الصحيح أن أبا الدردراء تويف: " وفاته عن الوقت الذي بويع فيه علي يف أصح األقوال، قال أبو عمر

  .إنه تويف سنة مثان أو تسع وثالثني، واهللا أعلم: ورد قول من قال" . عثمان 

  عبد الرمحن بن فالن

  .فالن بن عبد الرمحن، جمهول: أو -عبد الرمحن بن فالن " د ع " 
 روى عنه حازمن بن مروان، روى حممد بن إسحاق الصاغاين، عن عصمة بن سليمان، بن حازم بن مروان، عن عبد

شهد النيب صلى اهللا عليه وسلم إمالك رجل من األنصار، فزوجه : " الرمحن بن فالن أو فالن بن عبد الرمحن قال



فجاؤوا بالدف فضرب به، وجاءت . على اخلري واأللفة، والطائر امليمون، والسعة يف الرزق، دففوا على رأسه: وقال
ما لكم ال : " هم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماألطباق عليها فاكهة وسكر فنثرت عليه، فكف الناس أيدي

فجاذهبم . فال" فأما العرسات " أنا هنيتكم عن هنبة العساكر : يا رسول اهللا، أمل تنه عن النهبة؟ قال: تنتهبون؟ فقالوا
  " .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجاذبوه 
ورواه أبو مسلم الكشي، عن . عن حممد بن إسحاق هكذا حدث به: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

شهد : عصمة، عن حازم موىل بين هاشم، عن ملازة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمالك رجل من الصحابة، فذكر مثله

  عبد الرمحن بن قتادة السلمي

شامي، روي عنه حديث مضطرب اإلسناد، يرويه عنه راشد بن سعد، . ادة السلميعبد الرمحن بن قت" ب د ع " 
  .قاله أبو عمر

  .عبد الرمحن بن قتادة السلمي، يعد يف احلمصيني: قوال ابن منده وابو نعيم
ية أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا احلسن بن سوّار، حدثنا ليث بن سعد، عن معاو

إن : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن صاحل، عن راشد بن سعد، عن عبد الرمحن بن قتادة أنه قال
! هؤالء يف اجلنة وال أبايل، وهؤالء يف النار وال أبايل: " اهللا عزل وجل خلق آدم، مث أخذ ذريته من ظهره، مث قال

  " .على مواقع القدر " : قال ف" يا رسول اهللا فعلى ماذا نعمل؟ : فقال قائلٌ
  .رواه معن بن عيسى، و عبد اهللا بن وهب، ومحاد بن خالد اخلياط وغريهم، عن معاوية، مثله

  .أخرجه الثالثة

  عبد الرمحن بن أيب قراد السلمي

  .ابن الفاكه: عداده يف أهل احلجاز، يقال له. عبد الرمحن بن أيب قراد السلمي" ب د ع " 
  .خزمية بن ثابت، واحلارث بن فضيلروى عنه عمارة بن 
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بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

أخربنا أبو القاسم يعيش بن صدقة الفقيه بإسناده إىل أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا 
حيىي، حدثنا أبو جعفر اخلطمي عمري بن يزيد، عن عمارة بن خزمية واحلارث بن فضيل، عن عبد الرمحن بن أيب قراد 

  .ع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اخلالء، وكان إذا أراد احلاجة أبعدخرجت م: قال
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وروى أبو جعفر األنصاري، عن احلارث بن فضيل، عن عبد الرمحن بن أيب قراد
: ؟ قالوا" ك ما حيملكم على ذل: " توضأ يوماً، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  " .من سّره أن حيبه اهللا ورسوله فليصدق حديثه، وليؤد أمانته، وليحسن جوار من جاور : " فقال. حب اهللا ورسوله
  .أخرجه الثالثة

  عبد الرمحن بن قرط الثمايل

  .مذكور يف الصحابة. عبد الرمحن بن قرط الثمايل" ب د ع " 
  .أظنه أخا عبد اهللا بن قرط: قال أبو عمر

الشام، عداده يف أهل فلسطني، روى مسكني بن ميمون مؤذن مسجد الرملة، عن عروة بن رومي، عن عبد سكن 
الرمحن بن قرط، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسري به إىل املسجد األقصى كان بني املقام وزمزم، وكان 

  .احلديث. .  .جربيل عن ميينه وميكائيل عن يساره، فطارا به حىت بلغ السموات السبع 
وجعل ابن منده وأبو . مسكني بن ميمون -يعين عن عبد الرمحن  -روى عنه : أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر قال

  .، واهللا أعلم" عروة " نعيم بينهما 

  عبد الرمحن بن قيظي

  .عبد الرمحن بن قيظي بن قيس بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن جمدعة بن حارثة األنصاري" ب " 
  .أحداً مع أبيه قيظي، وقتل يوم اليمامة شهيداً شهد

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبد الرمحن بن كعب األنصاري

  .عبد الرمحن بن كعب، أبو ليلى األنصاري املازين، من بين مازن بن النجار" ب د ع " 
  .عبد اهللا بن كعب، أبو ليلى شهد بدراً: وقيل: وقال أبو نعيم

: مل يقدروا على املسري إىل تبوك مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنزل فيه ويف أصحابهوهو أحد البكائني الذين 
  " .تولو وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أن ال جيدوا ما ينفقون " 

  .أخرجه الثالثة



رمحن، وله أخ العلماء قول أيب نعيم أن امسه عبد اهللا، وإمنا امسه عبد ال -يعين ابن منده  -قد ذكر املتأخرين : قلت
  .ابين كعب أخوي، وهذا يرد قول أيب نعيم" عبد اهللا " و " عبد الرمحن " وقد جعل ابن الكليب . امسه عبد اهللا

  عبد الرمحن بن الشر

  .عبد الرمحن بن الشر أخو أيب ثعلبة اخلشين
  .لقاسم بن ثابت وغريه" دالئل النبوة " اختلف يف اسم أبيه اختالفاً كثرياً يف 

  .لغساينذكره ا

  عبد الرمحن بن ماعز

  .ذكره علي بن سعي العسكري يف األفراد، وأورده ابن منده يف عبد اهللا. عبد الرمحن بن ماعز" س " 
  .أخرجه أبو موسى

  عبد الرمحن بن مالك الداري

  .عبد الرمحن بن مالك بن شداد بن جذمية بن دراع بن عدي بن الدار بن هانئ الداري" س " 
فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه " مروان بن مالك " وكان امسه " عبد الرمحن " صلى اهللا عليه وسلم مسا رسول اهللا 

  .، من الداريني الذين أوصى هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب" عبد الرمحن " وسلم 

  عبد الرمحن أبو حممد

  .ر يف الصحابةجمهول، ال تعرف له صحبة، وقد ذك. عبد الرمحن أبو حممد" د " 
روى وكيع، عن حممد بن فضيل، عن حيىي بن حممد بن عبد الرمحن، عن جده، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ملا 

فأكل منها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبشر بن  -يعين مشوية  -أتى خيرب جاءت امرأة يهودية بشاة مصلية 
  .احلديث. . . الرباء بن معرور 

  .مندهأخرجه ابن 

  عبد الرمحن بن حمرييز

  .حديثه يف كيفية رفع األيدي يف الدعاء. عبد الرمحن بن حمرييز" ب " 
هو عندي مرسل، وال وجه لذكره يف الصحابة إال على ما شرطنا فيمن ولد على عهد : أخرجه أبو عمر وقال

: وقيل. ، وقد ذكره فيهم العقيلي" يز عبد اهللا بن حمري" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد تقدم الكالم عليه يف 
  .امسه عبد اهللا، وكان فاضالً

  عبد الرمحن بن مدجل



عبد الرمحن بن مدجل، أورده ابن عقدة وروى بإسناده عن غيالن سعد بن طالب، عن أيب إسحاق، عن عمر " س " 
أن علياً نشد : من ال أحصيوحدثين : قال أبو إسحاق -ذي مّر، ويزيد بن يثيع، وسعيد بن وهب، وهانئ بن هانئ 

من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله : " من مسع قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الناس يف الرحبة
فقام نفر شهدوا أهنم مسعوا ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكتم قوم، فما خرجوا " . وعاد من عاداه 

  .يزيد بن وديعة، و عبد الرمحن بن مدجل: هم آفة، منهممن الدنيا حىت عموا، وأصابت
  .أخرجه أبو موسى

  عبد الرمحن بن مربع

  .، وهو أنصاري حارثي" عبد اهللا " عبد الرمحن بن مربع بن قيظي، تقدم نسبه عند ذكر أخيه " ب " 
  .ربع، ومرارة بن مربعشهد أحداً وما بعدها من املشاهد، وقتل يوم جسر أيب عبيد شهيداً، ومها أخوا زيد بن م

  .أخرجه أبو عمر

  عبد الرمحن بن مرقع

  .يعد يف املدنيني. عبد الرمحن بن مرقع السلمي" ب د ع " 
غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب يف ألف ومثامنائة فقسمها على مثانية : روى عنه أبو يزيد املدين أنه قال

اس يف الفاكهة، فمغثتهم احلمى، فشكوها إىل رسول اهللا صلى اهللا عشر سهماً، وهي خمضرة من الفواكه، فوقع الن
. يا أيها الناس، احلمى سجن اهللا يف األرض، وهي قطعة من النار، فإذا أخذتكم فربدوها باملاء: " عليه وسلم، فقال

  " .ففعلوا، فذهبت عنهم 
  .أخرجه الثالثة

  عبد الرمحن املزين أبو عمرو

  .روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. أبو عمرو عبد الرمحن املزين" ب ع " 
سُئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : روى حيىي بن شبل، عن عمرو بن عبد الرمحن املزين، عن أبيه قال

  .احلديث. . . أصحاب األعراف 
جناه ها هنا، لئال يراه وإمنا أخر" عبد الرمحن بن أيب عبد الرمحن " أخرجه ها هنا أبو نعيم وأبو عمر وقد أخرجوه يف 

  .أحد فيظن أنين أمهلته

  عبد الرمحن املزين

  .عبد الرمحن املزين" س " 
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى شريك بن عبد اهللا، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن املزين، عن أبيه، قال

. . . " ث أرجوها له، وواحدةٌ أخافها عليه ثالثٌ يف الدنيا، وثالثٌ يف اآلخرة، وثال: أعطيت يف علي تسع خاللٍ



  .وذكر احلديث
  .حيتمل أن يكون أحد املذكورين: أخرجه أبو موسى خمتصراً، وقال

  عبد الرمحن بن مسعود اخلزاعي

  .عبد الرمحن بن مسعود اخلزاعي" ع س " 
  .سكن الشام، ذكره حممد بن عثمان بن أيب شيبة

د اهللا اخلزاعي، عن اهليثم بن مالك الطائي، عن عبد الرمحن بن مسعود روى إمساعيل بن عياش، عن سعيد بن عب
أيها الناس، عليكم بالسمع والطاعة فيما أحببتم وكرهتم، أال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اخلزاعي قال

، فإن اهللا معط إن السامع املطيع ال حجة عليه، والسماع العاصي ال حجة له، وعليكم حبسن الظن باهللا عز وجل
  " .كل عبد حبسن ظنه، وزائده عليه 

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  عبد الرمحن بن املطاع

عبد الرمحن بن املطاع بن عبد اهللا بن الغطرف بن عبد العزى بن جثامة بن مالك بن مالدم بن مالك بن رهم " ع " 
  .وهو أخو شرحبيل ابن حسنة. ه من كندةإن: بن يشكر بن مبشر بن الغوث بن مر، أخي متيم بن مر، ويقال

خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " روى األعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرمحن ابن حسنة قال
فسمعه رسول اهللا صلى اهللا عليه ! انظروا، يبول كما تبول املرأة: فقال بعضهم. ومعه كهيئة الدرقة، فبال إليها

ما أصاب بين إسرائيل؟ كانوا إذا أصاهبم شيٌء من البول قطعوه باملقراض، فنهاهم  أما علمت: " وسلم فقال
  " .صاحبهم عن ذلك، فهو يعذب يف قربه 

، ومها " عبد الرمحن ابن حسنة " أخرجه يف هذه الترمجة أبو نعيم وحده، وأما ابن منده وأبو عمر فأخرجاه يف ترمجة 
  .واحد، واهللا أعلم

  بن نوفلعبد الرمحن بن مطيع 

  .عبد الرمحن بن مطيع بن نوفل بن معاوية" د ع " 
  . . . " .من فاتته صالة العصر : " روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وال يصح، دخل اسم يف اسم، رواه ابن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن الزهري، عن أيب بكر بن عبد الرمحن، 
  .وهو وهم هكذا رواه،. عن عبد الرمحن بن مطيع بن نوفل

ورواه خالد بن عبد اهللا، عن عباد، عن الزهري، عن أيب بكر بن عبد الرمحن، عن عبد الرمحن بن مطيع، عن عبد 
  .الرمحن بن نوفل

  .ورواه ابن أيب ذئب، عن الزهري، عن أيب بكر، عن نوفل، مرسالً



معاوية، فوهم فيه بعض املتأخرين،  روايته عن نوفل بن. عبد الرمحن بن مطيع، عداده يف التابعني: وقال أبو نعيم
  .عبد الرمحن بن مطيع بن نوفل بن معاوية: فقال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن بن معاذ بن جبل

عبد الرمحن بن معاذ بن جبل األنصاري يذكر نسبه عند ذكر أبيه، تويف مع أبيه يف طاعون عمواس سنة مثاين " ب " 
عبد الرمحن بن : فمنهم من أنكر أن يكون ولد ملعاذ بن جبل ولد، وقال الزبري: فوا فيهعشرة، وكان فاضالً، فاختل

معاذ بن جبل، مات بالشام يف الطاعون، وكان آخر من بقي من بين أدي بن سعد أخي سلمة بن سعد، فانقرضوا، 
  .وعدادهم يف بين سلمة

  .الشام ، فماتعبد الرمحن بن معاذ بن جبل، طعن قبل أبيه ب: وقال ابن الكليب
ولعل من أنكر أن يكون ولد ملعاذ ولد، أراد أن معاذاً مل خيلف ولداً، فيكون قوله مثل قول ابن الكليب، إن عبد 

الرمحن مات قبل أبيه، وإال فعبد الرمحن بن معاذ مشهور، وال شك أنه له صحبة، ألنه تويف سنة مثان عشرة بعد وفاة 
سنني تقريباً، وملا مات كان كبرياً، فتكون له صحبة، ألنه من أهل املدينة مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم بثماين 

  .إنه مل يفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم واهللا أعلم: خارجاً عنها حىت يقال
 أخربنا عبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين: والصحيح أن عبد الرمحن تويف قبل أبيه معاذ

أيب، حدثنا يعقوب، حدثنا أيب، عن حممد بن إسحاق، حدثين أبان بن صاحل، عن شهر بن حوشب، عن رابه رجل 
ملا اشتعل الوجع قام أبو عبيدة بن : قال -من قومه، كان خلف على أمه بعد أبيه، كان شهد طاعون عمواس 

. كم، ودعوة نبيكم، وموت الصاحلني قبلكميا أيها الناس، إن هذا الوجع رمحة رب: اجلراح يف الناس خطيباً، فقال
واستخلف على الناس معاذ بن جبل، فقام خطيباً . فطعن فمات: قال. وإن أبا عبيدة يسأل اهللا أن يقسم له منه حظه

أيها الناس، إن هذا الوجع رمحة من ربكم، ودعوة نبيكم، وموت الصاحلني قبلكم، وإن معاذاً يسأل اهللا أن : فقال
. . . " فطعن يف راحتيه، فمات. فطعن ابنه عبد الرمحن، فمات، مث قام فدعا ربه لنفسه. ذ منه حظهيقسم آلل معا
  .وذكر احلديث
  .أخرجه أبو عمر

  عبد الرمحن بن معاذ القرشي

عبد الرمحن بن معاذ بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي، ابن عم " ب د ع " 
  .طلحة بن عبيد اهللا

  .له صحبة، روى عنه حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي، ومل يدركه
حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن : أخربنا عبد الوهاب بن علي بن سكينة بإسناده إىل سليمان بن األشعث

وحنن  خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: محيد األعرج، عن حممد بن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن معاذ قال
مبىن، ففتحت أمساعنا حىت كنا نسمع ما يقول وحنن يف منازلنا، فطفق ُيعلّمهم مناسكهم حىت بلغ اجلمار، فوضع 

مث أمر املهاجرون فنزلوا يف مقّدم تاملسجد، وأمر األنصار فنزلوا من " . حبصى اخلذف : " إصبعيه السبابتني مث قال
  .الناس بعد ذلك" نزل " مث : وراء املسجد، قال



وقد روى عن حممد بن . ورواه احلسن بن عمارة، عن محيد األعرج، عن حممد بن عباد، عن عبد الرمحن بن معاذ
  .ابن معاذ: إبراهيم، عن رجل من قومه يقال له

  .أخرجه الثالثة

  عبد الرمحن بن معاوية

  .عبد الرمحن بن معاوية" د ع " 
  .سكن مصر. له ذكر يف الصحابة، وال يصح

أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه : " أيب حبيب، عن سويد بن قيس، عن عبد الرمحن بن معاويةروى يزي بن 
فسكت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فردد عليه ثالث : يا رسول اهللا، ما حيل يل وما حيرم علي؟ قال: وسلم فقال

  " .أنكر قلبك فدعه  ما: " فقال! أنا يا رسول اهللا: أين السائل؟ فقال: مرات، يسكت عنه، مث قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن بن معقل السلمي

  .عبد الرمحن بن معقل السلمي، صاحب الدثنية" ب د ع " 

سألت رسول اهللا صلى : " روى احلسن بن أيب جعفر، عن أيب حممد، عن عبد الرمحن بن معقل صاحب الدثنية قال
ما : قلت. فما مل تنه عنه فإين آكله: قلت" . ال آكله وال أهنى عنه : " ؟ قالما تقول يف الضبع: اهللا عليه وسلم قلت
: " ما تقول يف األرنب؟ قال: قلت. ما مل تنه عنه فإين آكله: قلت" . ال آكله وال أهنى عنه : " تقول يف الضب؟ قال
! ؟" أو يأكل ذلك أحد : " لما تقول يف الثعلب؟ قا: قلت. ما مل حترمه فإين آكله: قلت" . ال آكله وال أحرمه 

  !.؟" أو يأكل ذلك أحد : " ما تقول يف الذئب؟ قال: قلت
  .أخرجه الثالثة

  عبد الرمحن بن معمر األنصاري

  .عبد الرمحن بن معمر األنصاري" د ع " 
  .ال تصح له صحبة، روى عنه حممد بن إبراهيم، وذكره البخاري يف الوحدان

تسحروا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ن عبد الرمحن بن معمر قالروى حممد بن إبراهيم األنصاري، ع
  " .فإن اهللا يصلي على املتسحرين، تسّحروا ولو بشق مترة، ولو بكسرة 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن املكفوف

  .له ذكر يف صالة األعمى. عبد الرمحن املكفوف" س " 
  " .يف كتاب الوظائف " ذكرناه : أخرجه أبو موسى خمتصراً، وقال



  عبد الرمحن بن مل

بن عمرو بن عدي بن وهب بن ربيعة بن سعد بن خزمية بن  -ابن ملّ : ويقال -عبد الرمحن بن مل " ب د ع " 
  .وهند قبيلة من قضاعة. كعب بن رفاعة بن مالك بن هند بن زيد، أبو عثمان النهدي

ومل يره، وأعطى سعاة النيب صلى اهللا عليه وسلم على الصدقة ثالث أسلم يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وقدم املدينة أيام عمر بن اخلطاب، وغزا على عهد عمر غزوات، وشهد فتح . صدقات، وحج قبل املبعث حجتني

  .وشهد بالشام الريموك. القادسية وجلوالء، وتستر، وهناوند، وأذربيجان، ومهران بالعراق
  .غت حنواً من ثالثني ومائة سنة، فما مين شيء إال عرفت النقص فيه، إال أملي، فإنه كما كانبل: وقال أبو عثمان

  .صحب سليمان الفارسي اثنيت عشرة سنة. وكان كثري العبادة، حسن القراءة
رأيت أبا : قلت. ال: هل رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: قلت أليب عثمان النهدي: قال عاصم األحوال

  .ال، ولكين اتبعت عمر حني قام، وقد صّدقت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالث صدقات: قالبكر؟ 
ال أسكن بلداً قتل فيه ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا : وكان يسكن الكوفة، فلما قتل احلسني حتول إىل البصرة، وقال

  .عليه وسلم
، وكان صنماً من رصاص لقضاعة، متثال امرأة، " يغوث : " كنا يف اجلاهلية نعبد صنماً يقال له: وقال أبو عثمان

وكنا نعبد حجراً وحنمله معنا، فإذا رأينا أحسن منه ألقيناه وعبدنا الثاين، وإذا سقط احلجر " ذا اخللصة " وعبدت 
  .حىت ائتنفت اإلسالم. سقط إهلكم فالتمسوا حجراً: عن البعري قلنا

  .وكان كثري الصالة، يصلي حىت يغشى عليه
وروى عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأيب بن كعب، وسعد بن أيب وقاص، وسعيد بن زيد، وحذيفة، وسلمان، 

  .وابن عباس، وأيب موسى وغريهم
  .روى عنه عاصم األحول، وسليمان التيمي، وداود بن أيب هند، وقتادة، ومحيد الطويل، وأيوب، وغريهم

وعاش مائة . تويف أيام احلجاج: وقال حممد بن سعد. رمذيومات سنة مخس وتسعني، قاله عمرو بن علي، والت
  .تويف سنة إحدى ومثانني، وقيل سنة مائة: وقيل. وقيل مائة وأربعني سنة. وثالثني سنة
  .أخرجه الثالثة

  ؟عبد الرمحن بن النّحام
  " د ع " 

  عبد الرمحن بن النحام

  .ابن أم النحام، له ذكر يف حديث عبد اهللا بن مرّة: ، ويقال
أخربنا عبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا األعمش، عن 

يا كعب بن مرة، : أنه قال قال لكعب بن مرة. عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد، عن شضرحبيل بن السمط
ارموا أهل : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت ر: قال. حدثنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحذر

يا رسول اهللا، وما : فقال عبد الرمحن بن أم النحام" " . قال " صنع، من بلغ العدو بسهم رفعه اهللا به درجة 
  " .أما إهنا ليست بعتبة أمك، ولكنها بني الدرجتني مائة عام : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الدرجة؟ قال



رسول اهللا صلى اهللا : قال: رواه أسباط بن حممد عن األعمش عن عمرو عن أيب عبيدة بن عبد اهللا عن أبيه قالو
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم" عبد الرمحن بن أم النحام " وقال فيه : عليه وسلم

  عبد الرمحن بن النعمان

  .عبد الرمحن بن النعمان بن بزرج

باذان، وسعد بن : أسلم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل سبأوممن : ذكره سيف يف الفتوح، قال
  .بالويه، و عبد الرمحن بن النعمان بن بزرج، ووكبود

  عبد الرمحن بن نيار األسلمي

وهو أصح، مساه حيىي بن خذام، عن عبد اهللا بن يزيد . هانئ بن نيار: وقيل. عبد الرمحن بن نيار األسلمي" د ع " 
  .املقري

قاله ابن منده، وروى بإسناده عن أيب حيىي بن أيب ميسرة، عن عبد اهللا بن يزيد املقري، عن سعيد بن أيب أيوب، عن 
: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: يزيد بن أيب حبيب، عن بكري بن األشج، عن سليمان بن يسار، عن ابن نيار

  " .د اهللا عز وجل ال يضرب أحٌد فوق عشرة أسواط، إال يف حّد من حدو
فأما ابن منده فقد " . ابن نيار : " ، ورويا احلديث، ومل يسمياه، إمنا قاال" عبد الرمحن " ومثله قال أبو نعيم، فسمياه 

هو أبو برزة األسلمي وامسه : وقال. ذكرناه، وأما أبو نعيم فرواه بإسناده عن بشر بن موسى، عن عبد اهللا، مثله
  .أبو بردة األسلمي فامسه هانئ، و عبد الرمحن وهم: نضلة بن عبيد، ومن قال

  .وقد رواه غري املقري، ومل يسمه ايضاً
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن أيب : أخربنا إمساعيل بن علي وغري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى الترمذي

ر بن عبد اهللا، عن أيب بردة بن نيار حبيب، عن بكري بن عبد اهللا بن األشج، عن سليمان، عن عبد الرمحن بن حاب
  " .ال جلد فوق عشر جلدات إال يف حد من حدود اهللا عز وجل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .فقد أخطأ" عبد الرمحن : " وأبو بردة بن نيار امسه هانئ، ومن قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

وهذا القول . هانئ بن نيار األسلمي، وهو أصح: وقيل -عبد الرمحن : الكذا ذكره ابن منده وأبو نعيم فقا: قلت
وروى له أبو نعيم احلديث . عندي مردود، فإهنما قد نسبا هانئ بن نيار أبا بردة إىل بلي، وهو حال الرباء بن عازب

بن نيار الذي يف ، فبان هبذا السياق أن عبد الرمحن " ال جلد فوق عشرة جلدات : " الذي ذكره يف هذه الترمجة
ليس بشيء، فإن الذي نقاله مها وغريمها يف هانئ بن  -هانئ بن نيار أصح، وجعالن أسلمياً : هذه الترمجة، وقاال

  .إن امسه عبد الرمحن، واهللا أعلم: نيار أنه بلوي، ومل يقل أحد

  عبد الرمحن بن واثلة األنصاري



محد بن عثمان األهبري يف الطواالت، يف ذكر وفاة النيب صلى عبد الرمحن بن واثلة األنصاري ذكر أبو علي أ" س " 
ذكر بعث معاذ إىل اليمن  -اهللا عليه وسلم بإسناده إىل جعفر بن حممد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي 

 يا إله حممد،: " فلما صار على مرحلتني من املدينة إذا هو هباتف يف سواد الليل، وهو يقول: ورجوعه إىل أن قال
: فخرج إليه معاذ فقال" . بلغ معاذ بن جبل أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم فارق الدنيا، وصار بني أطباق الثرى 

من أنت؟ قال أنا عبد الرمحن بن واثلة األنصاري، أنا رسول أيب بكر الصديق إىل معاذ بن جبل أخربه ! ثكلتك أمك
  .وذكر احلديث. . . وهذا كتابه إليه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد فارق الدنيا، 

  .أخرجه أبو موسى

  عبد الرمحن بن وائل

  .عبد الرمحن بن وائل بن عامر بن مالك بن لوذان
  .له صحبة، وشهد أحداً وما بعدها، وقتل يوم القادسية

  .قاله ابن القداح، ومل يعرفه غريه فيمن شهد أحداً

  عبد الرمحن أبو هند

  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم. ندعبد الرمحن أبو ه" د ع " 
وكان قد أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان . روى إبراهيم بن سعد، عن خالته هند، عن أبيهما عبد الرمحن

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : جيعل بني فراشه قضيباً، وكان يأتيه بنوه وبنو أخيه، فإذا عرض احلديث فقال أحدهم
  .أين أنت من احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: القضيب فيعلوه به، ويقول"  فيخرج: " وسلم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد الرمحن بن يربوع

  .من املؤلفة قلوهبم. عبد الرمحن بن يربوع" 
: ية من قريش، منهمكان املؤلفة قلوهبم ثالثة عشر رجالً منهم مثان: روى علي بن املبارك، عن حيىي بن أيب كثري قال

  .ومنهم احلارث بن هشام، و عبد الرمحن بن يربوع من بين خمزوم: أبو سفيان بن حرب، من بين أمية
  .أخرجه أبو موسى

  عبد الرمحن بن يزيد بن جارية

عبد الرمحن بن يزيد بن جارية بن عامر بن جممع بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن " ب د ع " 
عوف بن مال بن األوس، األنصاري األوسي، أخو جممع، أمه مجيلة بنت ثابت بن أيب األقلح، وهو أخو  عمرو بن

  .عاصم بن عمر بن اخلطاب ألمه، يكىن أبا حممد
ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وله عنه رواية، ويروي عنه عمه جممع بن جارية أن النيب صلى اهللا 

  " .تل ابن مرمي الدجال بباب لد يق: " عليه وسلم قال



  .ولد عبد الرمحن بن يزيد بن جارية يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قاله أبو عمر: قال إبراهيم بن املنذر
وجعله غريه يف . عداده يف التابعني: قال حممد بن إمساعيل: وقاال" جممع بن يزيد " وجعله ابن منده وأبو نعيم أخا 

أن جممعاً و عبد الرمحن ابين يزيد بن جاري : يا عن حيىي بن سعيد األنصاري، عن القاسم بن حممدورو. الصحابة
أن رجالً يدعى خذاماً أنكح بنتاً له، فكرهت نكاح أبيها، فرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نكاح : " أخرباه

  " .أبيها، وتزوجت أبا لبابة بن عبد املنذر 
  .تلف عليه فيهرواه مجاعة عن حيىي، واخ

  .أخرجه الثالثة
  .والياي حتتها نقطتان: باجليم: جاري

  عبد الرمحن بن يزيد بن رافع

  .األنصاري -ابن يزيد بن راشد : وقيل -عبد الرمحن بن يزيد بن رافع " ب د ع " 
  .خمتلف يف صحبته، سكن البصرة

  " .احلمرة، فإهنا أحب الزينة إىل الشيطان إياكم و: " روى عنه احلسن البصري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أخرجه الثالثة

  عبد الرمحن بن يزيد بن عامر

  .عبد الرمحن بن يزيد بن عامر بن حديدة
  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وأخوه منذر بن يزيد، وهلما شرٌف

  .قاله الغساين على العدوي

  عبد الرمحن بن يعمر الديلي

  .بن يعمر الديلي، سكن الكوفة عبد الرمحن" ب د ع " 
حدثنا حممد بن بشار، حدثنا حيىي بن سعيد و عبد : أخربنا إبراهيم بن حممد وغريه بإسنادهم إىل حممد بن عيسى

أن ناساً من أهل جند أتوا رسول : حدثنا سفيان، عن بكري بن عطاء، عن عبد الرمحن بن يعمر: الرمحن بن مهدي قاال
احلج عرفة، ومن جاء قبل صالة الصبح من ليلة : " م وهو بعرفة، فسألوه، فأمر منادياً فنادىاهللا صلى اهللا عليه وسل

وأردف رجالً : زاد حيىي -مجع مت حجه، أيام مين ثالثة أيام، من تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه 
  " .خلفه وجعل ينادي 

  .شعبة والثوري، ورواه وكيع والناس عن سفيان: روى عنه بكري بن عطاء الليثي، ورواه عن بكري
  .أخرجه الثالثة

  عبد الرمحن



  .غري منسوب. عبد الرمحن" د ع " 
أنه قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من : روى عبد الرمحن بن أيب مالك، عن أبيه، عن جده عبد الرمحن
فلما جّهز . بالربكة، وأنزله على يزيد بن أيب سفيان اليمن، فدعاه إىل اإلسالم، فأسلم، ومسح على رأسه، ودعا له

  .أبو بكر، رضي اهللا عنه، جيشاً إىل الشام، خرج مع يزيد إىل الشام، فلم يرجع
وقد تقدم ذكره، ومل خيرجه " عبد الرمحن أبو عبد اهللا " وقد أخرج أبو نعيم وأبو موسى . أخرجه ابن منده وأبو نعيم

منده إال وقد علم أنه غري هذا، ومل خيرج أبو نعيم الرجلني إال وقد ظنهما اثنني، وأما أبو موسى مستدركاً على ابن 
ابن منده فلعله ترك أحدمها ألنه ظنهما واحداً، ألن القصة متقاربة، فإن عبد الرمحن أبا عبد اهللا يروي حديثه يف 

  .األزد، وهذا قد قدم من اليمن، واألزد من اليمن، واهللا أعلم

  والينعبد رضي اخل

  .يكىن أبا مكيف. عبد رضي اخلوالين" د ع " 
وكان ينزل ناحية اإلسكندرية وال . وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد خوالن، وكتب له كتاباً إىل معاذ

  .تعرف له رواية، قاله أبو سعيد بن يونس
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  .بضم الراء: ُرَضي

  ألصم املؤذنعبد العزيز بن ا

روى احلارث بن أيب أسامة، عن روح بن عبادة، عن موسى بن عبيدة، عن . عبد ا لعزيز بن األصم املؤذن" ع " 
  .أحدمها بالل، واآلخر عبد العزيز بن األصم: كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم مؤذنان: نافع، عن ابن عمر قال

  .أخرجه أبو نعيم

  عبد العزيز بن بدر

عزيز بن بدر بن زيد بن معاوية بن خّشان بن أسعد بن وديعة بن مبذول بن عثم بن الربعة بن رشدان عبد ال" ب " 
  .بن قيس بن جهينة اجلهين الربعي

فسماه عبد العزيز، ذكره ابن الكليب يف . عبد العزى: قال" ما امسك؟ : " وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .أخرجه أبو عمر.نسب قضاعة

  .بكسر اخلاء املعجمة، وبالشني املعجمة، وآخره نون: بالعني املهملة والثاء املثلثة، وِخّشان: عثْم

  عبد العزيز بن سخرب



كان امسه عبد العّزى فسماه رسول اهللا . عبد العزيز بن سخرب بن جبري بن منبه بن سعد بن عبد اهللا بن مالك الغافقي
  .صلى اهللا عليه وسلم عبد العزيز، ودخل مصر

  .قاله أبو عبيد اهللا اجليزي

  عبد العزيز بن سيف

  .عبد العزيز بن سيف بن ذي يزن احلمريي" د ع س " 
  .كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، قاله ابن منده

" زرعة بن سيف بن ذي يزن " ذكره بعض املتأخرين، والذي كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال أبو نعيم
  .، ومل يذكر لذلك رواية وال بياناً" عبد العزيز " اً قاله فال أعلم أحد

كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يورد له : وقال -يعين ابن منده  -أورده أبو عبد اهللا : وقال أبو موسى
  .إسناداً، فأنكره عليه أبو نعيم

  " .ي يزن زرعة بن سيف بن ذ" الذي كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال
  .غريه" عبد العزيز " وال أعلم أحداً ذكره : قال

أخربنا أبو اليزن : وقد روى أبو عبد اهللا بن منده حديثه خبراسان، وروى أبو موسى بإسناده عن ابن منده قال
ي إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز بن عفري بن عبد العزيز بن السفر بن عفري بن زرعة بن سيف بن ذ

مسعت أيب وعمي يقوالن، عن : يزن، حدثنا عمي أبو روح أمحد بن خيش حدثين عمي حممد بن عبد العزيز قال
فقال رسول اهللا صلى اهللا : أن عبد العزيز قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وامسه عزيز، قال: أبيهما، عن جدمها

، وهو أخو ذي يزن، فدفع إليه حلالً، ودفع " العزيز بل أنت عبد : " قال. عزيز: ؟ قال" ما امسك : " عليه وسلم
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم منها إىل عمر بن اخلطاب، فقّومت عشرين بعرياً

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وأبو موسى

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن أسيد

  .عبد العزيز بن عبد اهللا بن أسيد" س " 
  .بن أيب داود، وقد اختلف فيهكذا قال ا: أورده ابن شاهني وقال

روى يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب، عن السفاح بن مطر الشيباين، عن عبد العزيز بن عبد اهللا بن أسيد 
  " .يوم عرفة اليوم الذي يعرف فيه الناس : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .أخرجه أبو موسى

  عبد العزيز أبو عبد الغفور

  .بد العزيز أبو عبد الغفورع" س " 
  .يعين ابن منده -غري منسوب، وتبعه عليه أبو زكرياء : أورده أبو نعيم وقال: قال أبو موسى

أخربنا أبو موسى، فيما أذن يل، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، حدثنا أمحد بن جعفر بن سلم، حدثنا أمحد بن علي 



مسرة، حدثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب، عن عثمان بن مطر البصري،  اآلبار، حدثنا مروان بن جعفر بن سعد بن
إن رجباً شهر عظيم، تضاعف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد الغفور بن عبد العزيز، عن ابيه قال
  " .فيه احلسنات، من صام فيه يوماً كان كسنة 

غري منسوب، وهو : وقال. أنه جعله صحابياً، وهو تابعي: اوهذا مرسل، وهم فيه ومهني، أحدمه: قال أبو موسى
كذلك رواه غري . عبد العزيز بن سعيد، رواه معلى بن مهدي، عن عثمان، عن عبد الغفور، عن أبيه، عن جده

  .وقد أورده أبو نعيم وغريه يف باب السني. واحد، عن عبد الغفور
  .أخرجه أبو موسى

  عبد العزيز بن اليمان

  .د العزيز بن اليمان، أخو حذيفة بن اليمانعب" د ع " 
أخربنا إبراهيم بن حممد النيسابوري، حدثنا حممد بن إسحاق الثقفي، حدثنا إمساعيل بن موسى : قال ابن منده

الفزاري، حدثنا احلسن بن زياد اهلمداين، عن ابن جريح، عن عكرمة بن عمار، عن حممد بن عبد اهللا بن أيب قدامة، 
  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا حزبه أمٌر بادر إىل الصالة: ز بن اليمان أخي حذيفة قالعن عبد العزي

 -يعين ابن منده  -املتأخرين  -يعين ابن منده  -كذا ذكره املتأخرين : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
سناده عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه وهو وهم، وصوابه عبد العزيز ابن أحي حذيفة بن اليمان، وروى بإ

عن عكرمة بن  -يعين ابن أيب زائدة  -حدثنا حيىي بن زكريا : حدثنا إمساعيل بن عمر، وخلف بن الوليد قاال: قال
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال عبد العزيز ابن أخي حذيفة بن اليمان: عمار، عن حممد بن عبد اهللا الدؤيل قال

  .إذا حزبه أمر صلى وسلم

ورواه أبو نعيم، عن سريج بن يونس، عن حيىي بن زكرياء، عن عكرمة بن عمار، عن حممد بن عبد اهللا الدؤيل، عن 
  " .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا حزبه أمر بادر إىل الصالة : " عبد العزيز ابن أخي حذيفة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  بلعبد عمرو بن عبد ج

  .عبد عمرو بن عبد جبل الكليب
  .له صحبة: يقال

  .ذكره ابن ماكوال خمتصراً
  .باجليم، وبالباء املوحدة، والالم: َجَبل

  عبد عمرو بن نضلة اخلزاعي

" عبد " اسم ذي اليدين عمرو بن : وقال الواقدي. إنه اسم ذي اليدين: قيل. عبد عمرو بن نضلة اخلزاعي" س " 
  .استشهد يوم بدر. ود



روى حممد بن كثري، عن األوزاعي، عن الزهري، عن سعيد وأيب سلمة وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، عن أيب 
سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الركعتني، فقام عبد عمرو بن نضلة، رجلٌ من خزاعة حليف : هريرة قال

بل نسيت، مث أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه : لقا. كلّ مل يكن: أقصرت الصالة أم نسيت؟ قال: لبين زهرة، فقال
  " .ذي اليدين " وقد تقدم القول فيه يف " أصدق ذو الشمالني؟ : " وسلم على الناس فقال

  .أخرجه أبو موسى

  عبد عوف بن احلارث

وهو والد قيس . عبد عوف بن احلارث بن عوف بن خشيش أبو حازم األمحسي، من أمحس بن الغوث" ب د ع " 
  . حازمبن أيب

  .امسه عوف، وقد ذكرناه يف الكىن : وقيل. روى عنه ابنه قيس، وهو مشهور بكنيته
  .أخرجه الثالثة

  ؟

  عبد قيس بن الي

  .حليف لبين ظفر من األنصار. عبد قيس بن الي بن عصيم" ب " 
  .شهد أحداً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ال أعرف نسبه: قال أبو عمر

  .أخرجه أبو عمر

  بد القيوم أبو عبيدةع

  .عبد القيوم أبو عبيدة األزدي، موالهم" د ع " 
روى موسى بن سهل، عن عبد اجلبار بن حيىي بن الفضل بن حيىي بن قيوم، عن جده، الفضل، عن أبيه حيىي، عن 

: " م أليب راشدأنه وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع مواله أيب راشد، فقال النيب صلى اهللا عليه وسل: جده قيوم
: ؟ قال" فمن هذا معك : " قال" . أنت عبد الرمحن أبو راشد : " قال. عبد العزى أبو مغوية: ؟ قال" ما امسك 
  " .ولكنه عبد القيوم أبو عبيدة : " قال. قيوم: ؟ قال" فما امسه : " قال. موالي

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد املطلب بن ربيعة

امسه : وقيل. لب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشيعبد املط" ب د ع " 
املطلب، وأمه أم احلكم بنت الزبري بن عبد املطلب بن هاشم، وكان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  . عليه وسلم امسهومل يغري رسول اهللا صلى اهللا. كان غالماً، واهللا أعلم: رجالً، قاله الزبري، وقيل
  .سكن املدينة، مث انتقل إىل الشام يف خالفة عمر بن اخلطاب، ونزل دمشق، وابتىن هبا داراً

روى الزهري، عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب، عن عبد املطلب بن ربيعة 



واهللا لو بعثنا هذين الغالمني إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : اجتمع ربيعة بن احلارث والعباس فقاال: بن احلارث قال
  .وذكر احلديث. . وسلم، فكلماه، فأمّرمها على هذه الصدقات 

أخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران وإمساعيل بن حممد بإسنادمها إىل أيب عيسى السلمي، حدثنا قتيبة، حدثنا أبو 
: حدثين عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب:  بن احلارث قالعوانة، عن يزيد بن أيب زياد، عن عبد اهللا

يا : ما أغضبك؟ فقال: أن العباس بن عبد املطلب دخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم مغضباً وأنا عنده، فقال
فغضب رسول : قال !إذ تالقوا بينهم تالقوا بوجوه مبشرة، وإذا لقونا لقونا بغري ذلك! رسول اهللا، ما لنا ولقريش

والذي نفسي بيده ال يدخل قلب رجل اإلميان حىت حيبكم هللا : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت امحر وجهه، مث قال
  " .أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاين، فإمنا عم الرجل صنو أبيه : مث قال. ولرسوله

  . سنة إحدى وستنيكأنه تويف: وتويف بدمشق، فصلى عليه معاوية، وقال ابن أيب عاصم
  .أخرجه الثالثة

  عبد امللك بن أكيدر

  .عبد امللك بن أكيدر، صاحب دومة اجلندل" ع " 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب : روى حيىي بن وهب بن عبد امللك صاحب دومة اجلندل، عن أبيه، عن جده

  .إىل أيب كتاباً، ومل يكن معه خامت، فختمه بظفره
  .بن حممد، عن إبراهيم بن عمرو بن وهب، عن أبيه، عن جدهورواه عبد السالم 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

ال شبهة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل عبد امللك يف غزوة تبوك، وسار إليه خالد بن الوليد فأسره، : قلت
" أكيدر " وقد تقدم يف . لم، واهللا أعلممث صاحله النيب صلى اهللا عليه وسلم ومحل اجلزية إىل النيب صلى اهللا عليه وس

  .أمت من هذا

  عبد امللك احلجيب

  .عبد امللك احلجيب" س " 
أورده أبو بكر بن أيب علي يف الصحابة، وروى عن هاشم بن القاسم احلراين، عن يعلى بن األشدق، عن عبد امللك 

فجيء به " . نعم : " ل اهللا نسقيك نبيذاً؟ قاليا رسو: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بأهل مكة فقالوا: " احلجيب
يا رسول اهللا، إنا لنعطش، وإن ماءنا حلار، وهو يشق علينا : قالوا" . هكذا فاشربوا يا أهل مكة : " فمزجه مث قال
  " .فانتبذوا يف القرب وغريوا طعم املاء واشربوا : " قال. شرب املاء

  .أخرجه أبو موسى

  عبد امللك بن عباد



  .عبد امللك بن عباد بن جعفر املخزومي"  ب د ع" 
أن محزة بن عبد اهللا أخربه، عن : روى سعيد بن السائب الطائفي، عن عبد امللك بن أيب زهري بن عبد الرمحن الثقفي

أول من أشفع : " القاسم بن حبيب، عن عبد امللك بن عباد بن جعفر أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  " .أهل املدينة وأهل مكة وأهل الطائف  له من أميت

رواه عبد الوهاب الثقفي، عن سعيد بن السائب، عن محزة بن عبد اهللا بن سربة، عن القاسم بن حبيب، عن عبد 
  .مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول، حنوه: امللك قال

ك بن زهري، عن محزة بن أيب مشر، عن ورواه حممد بن بكار، عن زافر بن سليمان، عن حممد بن مسلم، عن عبد املل
  .حممد بن عباد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حنوه

  .أخرجه الثالثة

  عبد امللك بن علقمة

  .عبد امللك بن علقمة الثقفي" س " 
  .أورده يونس بن حبيب األصفهاين يف مسند أيب داود الطيالسي

أيب داود الطيالسي، حدثنا أبو بكر احلناط، حدثين حيىي بن هانئ أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر بإسناده إىل 
أن وفد ثقيف قدموا على رسول اهللا صلى اهللا : بن عروة بن قعاص، عن أيب حذيفة، عن عبد امللك بن علقمة الثقفي

اهلدية يبتغى أصدقةٌ أم هديةٌ؟ فإن الصدقة يبتغى هبا وجه اهللا عز وجل، وإن : " عليه وسلم، فأهدوا له هدية، فقال
  " .فسألوه وما زالوا يسألونه حىت ما صلوا الظهر إال مع العصر . هبا وجه الرسول وقضاء احلاجة
  .كذا ترجم لعبد امللك يف املسند

ورواه البخاري يف تارخيه، عن يوسف، عن أيب بكر هذا، وهو ابن عياش، عن حيىي بن أيب حذيفة، عن عبد امللك بن 
  .عن عبد الرمحن بن علقمة - بالنون -حممد بن نسري 
  .عبد الرمحن بن علقمة تابعي: وقال أبو حامت

  .أخرجه أبو موسى

  عبد مناف بن عبد األسد

  .عبد مناف بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، أبو سلمة، زوج أم سلمة قبل النيب" س " 
، وهو بكنيته " عبد اهللا بن عبد األسد " وقد تقدم يف . وسلم بدري قدمي اإلسالم، تويف يف حياة النيب صلى اهللا عليه

  .ويذكر يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل. أشهر
  .أخرجه أبو موسى

مل جتر عادة أيب موسى أن يستدرك أمثال هذا، وأن يذكر من غري النيب صلى اهللا عليه وسلم يف االسم األول، : قلت
  .واهللا أعلم. من هذا الباب، ولو سلك هذا لطال فإنه متروك، وهو مل يفعل هذا فيما تقدم

  عبد هالل



  .ذكره املستغفري يف الصحابة. عبد هالل" س " 
ما أنسى : روى إبراهيم بن عرعرة، عن زيد بن احلباب، عن بشر بن عمران، عن مواله عبد اهللا بن عبد هالل قال

فما أنسى برد يد رسول اهللا صلى : قال. رك عليهادع له وب: حني ذهب يب أيب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .اهللا عليه وسلم على يافوخي

  .وكان ال يكاد يفرق شعره من كثرته. وكان يصوم النهار ويقوم الليل، ومات وهو أبيض الرأس واللحية
  .عبد اهللا بن عبد اهللا بن هالل: ورواه عبدة بن عبد اهللا، عن زيد بإسناده مثله، إال أنه قال

  .أبو موسى أخرجه

  عبد الواحد

  .عبد الواحد، غري منسوب
  .أخرجه الباطرقاين يف طبقات املقرئني

وكان ممن مجع القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو و : روى ابن وهب، عن خالد بن سليمان قال
" . سٌع وتسعون نعجة أنثى ت: " أرأيت حيث يقول اهللا، عز وجل يف كتابه: عبد اهللا بن مسعود، فقال عبد الواحد

فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا : " رأيت حيث يقول اهللا: قال ابن مسعود!! أمل يكن يعرف نعجة أهنن إناث
  .أمل يكن يعرف أن سبعة وثالثة، عشرة؟" رجعتم تلك العشرة كاملة 

  .عبد الواحد مل ينسب، وخالد مصري: قال أبو زرعة

  عبد ياليل بن عمرو

  .عبد ياليل بن عمرو بن عمري الثقفي" س ب " 
كان وجهاً من وجوه ثقيف، وهو الذي أرسلته ثقيف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد قتل عروة بن مسعود، 

وكانت ثقيف أرادوا أن يرسلوه وحده، فامتنع وخاف أن يفعلوا به ما فعلوا . وأرسلوا معه مخسة رجال بإسالمهم
عثمان بن أيب العاص، وأوس بن عوف، ومنري بن خرشة، واحلكم بن : أرسلوا معه اخلمسة، وهمبعروة بن مسعود، ف

فأسلموا كلهم وحسن إسالمهم، وانصرفوا إىل قومهم ثقيف، فأسلموا . عمرو، وشرحبيل بن غيالن بن سلمة
  .كلهم

ة وابن الكليب وأبو عبيد مسعو بن عبد ياليل، قاله موسى بن عقب: وقال غريه. عبد ياليل: كذا قال ابن إسحاق
  .وغريهم

  .وهو الصحيح: قال أبو عمر
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  عبد ياليل بن ناشب



  .عبد ياليل بن ناشب بن غرية الليثي، من بين سعد بن ليث، حليف لبين عدي بن كعب" ب " 
  .وكان شيخاً كبرياً. شهد بدراً، وتويف آخر خالفة عمر بن اخلطاب

  .خمتصراًأخرجه أبو عمر 
عبد ياليل بن ناشب، إال جد إياس، وخالد، وعاقل بين البكري بن عبد ياليل : ال أعرف يف بين سعد بن ليث: قلت

شهد إياٌس وإخوته بدراً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهم حلفاء بين عدي . بن ناشب بن غرية بن سعد بن ليث
  .فال أعرفه كما ذكره، ويبعد أن يكون له صحبة، وإن كان غريه

  عبد بن األزور

  .وهو األشهر. ضرار بن األزور: وقيل. عبد بن األزور" س " 
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما وقفت : روى ماجد بن مروان، حدثين أيب، عن أبيه، عن عبد بن األزور قال

  املتقارب: " بني يديه أنشدته
  وصدعت أهلك شىت مشاالً... تقول مجيلة قرقتنا 

  ن واخلمر تصليةً وابتهاال... ركت القداح وعزف القيا ت
  .وقد تقدم ذكره يف ضرار

  .أخرجه أبو موسى
  .غري مضاف إىل اسم آخر: عبد

  عبد بن جحش

" وقد تقدم نسبه عند أخيه عبد اهللا، ويكىن عبٌد هذا . عبد بن جحش بن رئاب األسدي، من أسد خزمية" ب س " 
  .وهو حليف حرب بن أميةوغلبت عليه كنيته، " أبا أمحد 

وهو ممن هاجر إىل أرض احلبشة، وهو أخو زينب بنت جحش زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويذكر يف الكىن، 
  .إن شاء اهللا تعاىل أمت من هذا
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  .غري مضاف إىل اسم آخر: عبد هذا

  عبد بن اجللندي

  .عبد بن اجللندي
ى عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان بعمان ذكره أبو عمر يف ترمجة أخيه جيفر، أسلم هو وأخوه جيفر عل

  .وقد ذكرناه يف جيفر

  .عبد أبو حدرد



  .هو مشهور بكنيته، وسيذكر إن شاء اهللا تعاىل يف الكىن. عبد، أبو حدرد األسلمي" ب د ع " 
امسه : اسم أيب حدرد عبد، وقال هشام بن الكليب: واختلف العلماء يف امسه، فقال أمحد بن حنبل وحيىي بن معني

  .سالمة بن عمري، وقد تقدم
  .والد أم الدرداء، واهللا أعلم" و " وهو والد عبد اهللا بن أيب حدرد، 

أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق، عن جعفر بن عبد اهللا بن أسلم، 
تزوجت امرأةً من قومي، فأصدقتها مائيت درهم، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب حدرد، قال

! سبحان اهللا: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. مائيت درهم: كم أصدقت؟ قلت: أستعينه على نكاحي، فقال
أياماً، مث أقبل رجل من جشم بن فلبثت ! " ، ال واهللا ما عندي ما أعينك به" ما زاد " لو كنتم تأخذوهنا من واد 

حىت نزل بقومه ومن معه الغابة، يريد أن جيمع قيساً على " قيس بن رفاعة : أو -رفاعة بن قيس : " معاوية ويقال له
حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان ذا اسم وشرف يف جشم، فدعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فخرجنا ومعنا سالحنا، حىت جئنا قريباً . اخرجوا إىل هذا الرجل حىت تأتونا خبرب وعلم :ورجلني من املسلمني، فقال
إذا : من احلاضر مع الغروب، فكمنت يف ناحية وأمرت صاحيب فكمنا يف ناحية أخرى من حاضر القوم، وقلت هلما

وقد كان أبطأ عليهم  وغشينا الليل وذهبت فحمة العشاء،. مسعتماين كربت وشددت يف العسكر فكربا وشدا معي
فقال له نفر . واهللا ألطلنب أثر راعينا: فأخذ سيفه، وقال" رفاعة بن قيس " فقام صاحبهم . راع هلم، فتخوفوا عليه

وخرج حىت مّر يب، فلما أمكنين نفحته . واهللا ال يذهب إال أنا، وال يتبعين منكم أحد: حنن نكفيك فقال: ممن معه
وشد صاحباي " وكربت " مث شددت يف ناحية العسكر . فاحتززت رأسه. تكلم بسهم، فوضعته يف فؤاده، فما

فواهللا ما كان إال النجاء مبا قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أمواهلم، واستقنا إبالً عظيمة . وكربا
اين من تلك اإلبل ثالثة عشر فأعط. وغنماً كثرية، فجئنا هبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجئت برأسه أمحله

  .بعرياً يف صداقي، فجمعت إيل أهلي
  .عن جعفر، عن عبد اهللا بن أيب حدرد، عن أبيه: رواه حممد بن سلمة وغريه عن ابن إسحاق، فقاال

ورواه سلمة بن الفضل مثل رواية يونس، ورواه عبد . عمن ال أهتم: ورواه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق فقال
  .هشام، عن البكائي، عن ابن إسحاق مثل رواية إبراهيم بن سعدامللك بن 

  ؟

  عبد بن زمعة بن األسود

  .كذا نسبه أبو نعيم. عبد بن زمعة بن األسود، أخو سودة بنت زمعة" ب د ع " 
عبد بن زمعة بن قيس بن عبد مشس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي : وقال أبو عمر
  .عاتكة بنت األحنف بن علقمة من بين معيص بن عامر أبو لؤيالعامري، أمه 
  .عبد بن زمعة، أخو سودة بنت زمعة: وقال ابن منده

وكان عبد شريفاً، سيداً من سادات الصحابة، وهو أخو سودة بنت زمعة ألبيها، وأخو عبد الرمحن بن زمعة بن 
، وأخوه ألمه قرظة بن عبد عمرو بن " يب وقاص سعد بن أ" مع " عبد بن زمعة " وليدة زمعة، الذي ختاصم فيه 

  .نوفل بن عبد مناف



أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده عن أيب بكر بن أيب عاصم، حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد، حدثنا أيب، عن حممد 
زمعة،  تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سودة بنت: بن عمرو، عن حيىي بن عبد الرمحن، عن عائشة قالت

إين لسفيٌه يوم أحثو يف : فجاء أخوها عبد بن زمعة من احلج، فجعل حيثو التراب على رأسه، فقال بعد أن أسلم
  .رأسي التراب أن تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسودة بنت زمعة

  .أخرجه الثالثة
. منه، فإن سودة بنت زمعة بن قيسوهم " زمعة بن األسود، أخو سودة بنت زمعة : " قول أيب نعيم يف نسبه: قلت

: وأما ابن منده فلم يزد يف نسبه على زمعة، فخلص من الوهم. وكذلك ذكر نسبها أبو نعيم، ومل يذكر األسود
  .أنه من عامر بن لؤي، وقد تقدم هذا يف عبد الرمحن بن زمعة مستوىف: والصحيح النسب األول

  عبد أبو زمعة البلوي

  .ويعبد أبو زمعة البل" س " 
  .امسه عبد: ممن بايع بيعة الرضوان حتت الشجرة، سكن مصر ، واختلف يف امسه فقال جعفر 

  .أخرجه أبو موسى

  عبد بن عبد أبو احلجاج الثمايل

وهو بكنيته أشهر، نذكره فيها، إن شاء " . عبد اهللا بن عبد " امسه : وقيل. عبد بن عبد، أبو احلجاج الثمايل" ب " 
  .اهللا تعاىل
  .بو عمر يف أيب احلجاج الثمايلذكره أ

  عبد بن عبد اجلديل

  .عبد بن عبد اجلديل" د ع " 
  .روى عنه معبد بن خالد، ذكره البخاري يف التابعني. ذكر يف الصحابة وال يصح. قدمي

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  عبد العركي

  . -ليه وسلم عن ماء البحر الذي سأل رسول اهللا صلى اهللا ع -عبد العركي وقيل عبيد " س " 
  .وأورده الطرباين فيمن امسه عبيد، والعركي املالح، وليس باسم له" . عبد " بلغين أن امسه : قال ابن منيع

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  عبد بن عبد غنم



  .عبد بن عبد غنم، أبو هريرة الدوسي" د ع " 
  .رواية عنه، اختلف يف امسه كثرياًصاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأكثر الصحابة 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد بن قيس بن عامر بن خالد األنصاري

  .عبد بن قيس بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق األنصاري الزرقي" ب " 
  .شهد العقبة وبدراً

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبد املزين

  .نه يزيدروى عنه اب. عبد املزين، أبو يزيد" ب د ع " 
حدثنا يعقوب بن محيد، عن ابن وهب، عن : أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم قال

: " عمرو بن احلارث، عن أيوب بن موسى، عن يزيد بن عبد املزين، عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .يعق عن الغالم، وال ميس رأسه بدم 

  .أراه مرسالً: وقال أبو أمحد العسكري وذكره فقال . إنه مرسل : الثالثة، وقال أبو عمر أخرجه

  عبدة

نصر : وقيل. وهو ابن حزن النصري، من بين نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن -بزيادة هاء  -عبدة " ب د ع " 
  .بن حزن

  .وهو كويف، روى عنه أبو إسحاق السبيعي
ش، ويونس بن أيب إسحاق، عن أيب إسحاق، عن عبدة بن حزن أن النيب صلى اهللا روى شعبة، والثوري، واألعم

  " .بعث داود وهو راعي غنم، وبعث موسى وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا راغي غنم بأجياد : " عليه وسلم قال
  .، بزيادة ياء" عبيدة : " قال يونس بن أيب إسحاق، عن أبيه: قال ابن منده
  .، كما تقدم ذكره" عبيدة : " أيب إسحاق عن: وقال أبو نعيم
أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومنهم . عبدة بن حزن النصري من بين نصر بن معاوية، أبو الوليد: قال البخاري

  .من جيعله تابعياً، وجيعل حديثه مرسالً، لروايته عن ابن مسعود ورواية مسلم البطني واحلسن بن سعد عنه
  .أخرجه الثالثة

  ة بن احلسحاسعبد

  .هو الذي أسر قيس بن السائب يوم بدر. عبدة بن احلسحاس" س " 
  .عبيد بن احلسحاس: وقال أبو حامت بن حّبان يف تارخيه: كذا قال الواقدي، قال: قال جعفر

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً



باحلاء والسني املهملتني، وهو عبدة بن احلَْسحَاس، : واحلسحاس، قال الواقدي. بكسر احلاء وبالباء املوحدة: حّبان
  .ابن عم اجملذر بن ذياد وأخوه ألمه، قتل يوم أحد

  .عبادة بن اخلشخاش بن عمرو بن زمزمة، له صحبة، وقتل يوم أحد: وقال ابن إسحاق وأبو معشر
أمت من " عبادة " باخلاء والشني املعجمتني، وقد تقدم القول فيه يف " واخلشخاش " بزيادة ألف، " عبادة " فجعال 
  .قاله األمري أبو نصر. هذا

  عبدة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .عبدة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" س " 
قيل لعبدة موىل رسول : روى حيىي بن بكري، عن ابن املبارك، عن سليمان التيمي، عن رجل قال. ذكر ابن شاهني

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر بصالة غري املكتوبة؟ قال بني املغرب هل كان رسول : اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .والعشاء

  .أخرجه أبو موسى
  ؟

  عبدة بن مسهر

  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم. عبدة بن مسهر" د ع " 
قال رسول اهللا صلى اهللا : روى إمساعيل بن أيب خالد، عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبدة بن مسهر قال

  .بكعبة جنران: أين منزلك يا ابن مسهر؟ قال قلت: ليه وسلمع
  .رواه ابن أيب زائدة، ومنصور بن أيب األسود، وغريمها عن إمساعيل

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبدة بن مغيث البلوي

عل بن هو ابن مغيث بن اجلد بن عجالن بن حارثة بن ضبيعة بن حرام بن ج -بزيادة هاء أيضاً  -عبدة " ب س " 
  .عمرو بن جشم بن ودم بن ذبيان بن مهيم بن هين بن بلي البلوي، حليف بين ظفر من األنصار

وذكره اخلطيب أبو بكر يف . صاحب اللعان، نسب إىل أمه" شريك ابن سحماء " شهد بدراً وأحداً، وهو والد 
  .يف آخر كتاب األمساء املبهمة" شريك ابن سحماء " ذكر ابنه 

  .وأبو موسىأخرجه أبو عمر 
  .بفتح احلاء، وبالراء: وحرام. بفتح الواو، وبالدال املهملة: ودم

  عبس بن عامر األنصاري

  .عبس بن عامر بن عدي بن نايب بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سليمة األنصاري السلمي" ب " 



بباء " عبسي " موسى بن عقبة ، ومساه " عبساً " ومساه ابن إسحاق . شهد العقبة، وبدراً، وأحداً عند مجيعهم
  .موحدة، ويف آخر ياء حتتها نقطتان

  عبس الغفاري

  .وهو أكثر. عابس: هو الغفاري، ويقال -بالسني أيضاً  -عبس " ب ع س " 
حنس وعليم الكنديان، ويروي زاذان عنه، وعن : روى عنه أبو أمامة الباهلي، روى عنه أيضاً أهل الكوفة. شامي

  .عليم عنه
  .و نعيم، وأبو عمر، وأبو موسىأخرجه أب

أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا يزيد بن هارون، أخربنا شريك بن عبد 
كنا جلوساً على سطح ومعنا رجل من أصحاب : " اهللا، عن عثمان بن عمري، عن زاذان أيب عمر، عن عليم قال

: والناس خيرجون يف الطاعون، فقال -ال أعلمه إال عبساً الغفاري : قال يزيد -وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ال يتمىن : مل تقول هذا؟ أمل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ثالثاً يقوهلا، فقال له عليم. يا طاعون، خذين: عبس

: سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولإين مسعت ر: فقال! أحدكم املوت، فإنه عند انقطاع عمله وال يرد فيستعتب؟
إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع احلكم، واستخفاقاً بالدم، وقطيعة الرحم، ونشأ يتخذون : بادروا باملوت ستاً" 

  " .يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقهاً . القرآن مزامري

  عبيد اهللا بن أسلم

موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يعد . هو ابن أسلم -تعاىل  مصغر مضاف إىل اسم اهللا -عبيد اهللا " ع س " 
  .يف الكوفيني

حدثين أيب، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد قال
أن رسول اهللا صلى  -وسلم  موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه -هليعة، حدثنا بكر بن سوادة، عن عبيد اهللا بن أسلم 

  " .أشبهت خلقي وخلفي : " اهللا عليه وسلم كان يقول جلعفر بن أيب طالب
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  عبيد اهللا بن األسود

  .خرجت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بين سدوس: قال. عبيد اهللا بن األسود السدوسي" ب " 
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  بيد اهللا بن بسر املازينع

  .من بين مازن بن قيس، هو أخو عبد اهللا بن بسر قاله أبو الفضل السليماين. عبيد اهللا بن بسر املازين" س " 
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً



  عبيد اهللا بن التيهان

جشم بن احلارث عبيد اهللا بن التيهان بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد األعلم بن عامر بن زعوراء بن " ب " 
وهو أخو أيب اهليثم بن التيهان، . بن مالك بن األوس األنصاري األوسي -وهو النبيت  -بن اخلزرج بن عمرو 

  .وأخو عبيد بن التيهان أيضاً
إن أبا اهليثم وإخوته : وقيل. وهذا زعوراء هو أخو عبد األشهل. ومل يبق من بين زعوراء أحد، انقرضوا. شهد أحداً

  .واهللا أعلم.  من بليمن قضاعة، مث

  عبيد اهللا بن احلارث

  " .ببه " عبيد اهللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب، وهو أخو عبد اهللا بن احلارث امللقب " س " 
آخر صالة صليتها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعت عبيد اهللا بن احلارث يقول: روى الزهري، عن األعرج قال

  " .قل يا أيها الكافرون : " ، ويف الثانية ب" الطور " ب، قرأ يف األوىل ب وسلم املغر
  .أخرجه أبو موسى

  عبيد اهللا أبو حرب الثقفي

  .حرب بن عبيد اهللا: وقيل. عبيد اهللا أبو حرب الثقفي" د ع " 
قال  -ليه وسلم وكان من الوفد على النيب صلى اهللا ع -روى عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد اهللا، عن أبيه 

العشور : " قد علمته، فكيف الصدقة؟ وكيف العشور؟ قال: فعلمه، مث قال. يا رسول اهللا، علمين اإلسالم: قلت
  " .على اليهود والنصارى، وليس على أهل اإلسالم، إمنا عليهم الصدقة 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبيد اهللا أبو خالد السلمي

  .د السلميعبيد اهللا أبو خال" ع س " 
حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، حدثنا : أخربنا حيىي كتابة بإسناده إىل أيب بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك قال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : إمساعيل بن عياش، عن عقيل بن مدرك، عن خالد بن عبيد السلمي، عن أبيه
  " .الكم، زيادة يف أعمالكم إن اهللا عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أمو: " قال

  .وكأن عبيد اهللا أصح" عبد اهللا " أخرجه أبو عبد اهللا يف : أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، وقال أبو موسى

  عبيد اهللا بن عبد اخلالق األنصاري

  .عبيد اهللا بن عبد اخلالق األنصاري" د ع " 
  " .ابن عمر " له ذكر يف حديث 



من يذهب بكتايب إىل طاغية : " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: عمر قالروى عطاء بن أيب رباح، عن ابن 
أنا أذهب به ويل اجلنة إن : فقال -عبيد اهللا بن عبد اخلالق : يقال له -؟ فقام رجل من األنصار " الروم وله اجلنة 
  " .نعم، لك اجلنة : " هلكت؟ قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبد ربه عبيد اهللا بن زيد بن

  .عبيد اهللا بن زيد بن عبد ربه، أخو عبد اهللا" س " 
أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حيدث يف : روى عبد اهللا بن حممد بن زيد، عن عمه عبيد اهللا بن زيد قال

: بالل، مث قالفألقاه على . فقم فألقه على بالل: قال. إين رايت األذان: فجاءه عبيد اهللا بن زيد فقال: قال. األذان
  .فقام فأقام: قال. أقم أنت: قال. يا رسول اهللا، أنا أريتها وأنا كنت أريد أن أؤذن

  .أخرجه أبو موسى

  عبيد اهللا بن سفيان القرشي املخزومي

  .وقد تقدم نسبه. عبيد اهللا بن سفيان بن عبد األسد القرشي املخزومي" ب " 
  . نعلم له روايةقتل يوم الريموك، وهو أخو هّبار بن سفيان، ال

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عبيد اهللا بن سهل بن عمرو األنصاري

  .عبيد اهللا بن سهل بن عمرو األنصاري" س " 
  .إن له صحبة، ومل يورد له شيئاً: يقال: قال جعفر

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  عبيد اهللا بن شقري القرشي املخزومي

  .بن هالل القرشي املخزومي عبيد اهللا بن شقري بن عبد األسد" ب " 
  .قتل يوم الريموك شهيداً

  .أخرجه أبو عمر أيضاً خمتصراً
وذكر هذه الترمجة  -بالسني املهملة والفاء  -ال أشك أن ابا عمر وهم فيه، فإنه قد ذكر عبيد اهللا بن سفيان : قلت

. أنه قتل يوم الريموك. يف اجلميعوذكر يف عبد اهللا بن سفيان بن عبد األسد، وذكر  -بالشني املعجمة والقاف  -
  .وسفيان بن عبد األسد مشهور، وأما شقري بالقاف والشني املعجمة، فال يعرف

  عبيد اهللا بن ضمرة



  .عبيد اهللا بن ضمرة بن هود احلنفي اليمامي" ب د ع " 
 بعث رسول اهللا صلى اهللا باإلداوة اليت" األقيصر بن سلمة " أشهد جلاء : روى عنه ابنه املنهال أنه قال. سكن املدينة

  .قاله أبو نعيم، وأبو عمر -مروان : أو -عليه وسلم، فنضح هبا مسجد قران 
  .بالصاد املهملة والبا املوحدة وهوذة بالذال املعجمة، وآخره هاء -عبيد اهللا بن صربة بن هوذة : وقال ابن منده

ك اليمامة، وهو مشهور، وأما هود فال يعرف يف والذي أظنه أن هوذة بزيادة هاء أصح، وأن هوذة هو ابن علي مل
  .حنيفة، واهللا أعلم

  عبيد اهللا بن العباس

وهو ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه . عبيد اهللا بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم القرشي اهلامشي" ب د ع " 
  .وسلم، أمه لبابة الكربى أم الفضل بنت احلارث، يكىن أبا حممد

  .ى اهللا عليه وسلم وحفظ عنه، وكان أصغر سناً من أخيه عبد اهللا، قيل كان بينهما يف املولد سنةرأى النيب صل
حدثين أيب، حدثنا جرير، عن يزيد بن أيب زياد، عن : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد قال

صف عبد اهللا وعبيد اهللا، وكثرياً بين العباس، مث كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي: عبد اهللا بن احلارث قال
  " .فيستبقون إليه، فيقعون على ظهره وصدره، فيقبلهم ويلزمهم . من سبق إيل فله كذا: يقول

واستعمله علي بن أيب طالب على اليمن، وأّمره على . وكان عظيم الكرم واجلود، يضرب به املثل يف السخاء
فلما كان سنة مثان وثالثني بعثه علي على املوسم، . ثني، وسنة سبع وثالثنياملوسم، فحج بالناس سنة ست وثال

" شيبة بن عثمان " ليقيم احلج، فاجتمعا فاصطلحا على أن يصلي بالناس " يزيد بن شجرة الرهاوي " وبعث معاوية 
  .كان هذا مع قثم بن العباس: وقيل . 

إىل اليمن لقتل شيعة " بسر بن أرطاة " ه فارق اليمن ملا سار ومل يزل على اليمن حىت قتل علي، رضي اهللا عنه، لكن
وقد " . عبيد اهللا " ولدي " بسر " إىل اليمن، ويف هذه الدفعة قتل " عبيد اهللا " فلما رجع بسر إىل الشام عاد . علي

  " .بسر " ذكرناه يف 
زورين، وكان هو وأخوه عبد اهللا، وحنر كل يوم ج. وكان ينحر كل يوم جزوراً، فنهاه أخوه عبد اهللا، فلم ينته

  .رضي اهللا عنهما، إذا قدما املدينة أوسعهم عبد اهللا علماً، وأوسعهم عبيد اهللا طعاماً

أخربنا أبو حممد بن أيب القاسم، أخربنا أيب، أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي، أخربنا محزة بن علي بن حممد وحممد 
رج العضاري، حدثنا أبو حممد جعفر بن حممد اخلواص، حدثنا أبو العباس أمحد حدثنا أبو الف: بن حممد بن أمحد قاال

أن عبيد اهللا : بن حممد، حدثين عبد اهللا بن مروان بن معاوية الفرازي، حدثين حممد بن الوليد أبو احلجاج الفزازي
لو أنا : فقال ملواله: ، قالبن العباس خرج يف سفر له، ومعه موىل له، حىت إذا كان يف الطريق، رفع هلما بيت أعرايب

وكان عبيد اهللا رجالً مجيالً جهرياً، فلما رآه األعرايب " : قال " فمضى، : قال! مضينا فنزلنا هبذا البيت وبتنا به؟
هل من عشاء : وأنزله األعرايب، مث إن اإلعرايب أتى امرأته فقال! لقد نزل بنا رجل شريف: أعظمه وقال المرأته
: أفتقتل ابنتك؟ قال: قال! ال بد من ذحبها: قال: ال، إال هذه السومية اليت حياة ابنتك من لبنها: تلضيفنا هذا؟ فقال

  "الرجز : " مث إنه أخذ الشاة والشفرة وجعل يقول: قال! وإن
  إن توقظيها تنتحب عليه... يا جاريت ال توقظي البنيه 



  وتنزع الشفرة من يديه
أتى به عبيد اهللا ومواله، فعشامها وعبيد اهللا يسمع كالم األعرايب المرأته  مث ذبح الشاة، وهيأ منها طعاماً، مث

: قال. نعم مخسمائة دينار فضلت من نفقتنا: هل معك شيء؟ قال: وحماورهتما، فلما أصبح عبيد اهللا قال ملواله
واهللا ! وحيك: دراهم؟ قال أتعطيه مخسمائة دينار وإمنا ذبح لك شاة مثن مخسة! سبحان اهللا: قال. ادفعها إىل األعرايب

فبلغ ذلك : قال. هلو أسخى منا وأجود، إمنا أعطيناه بعض ما منلك، وجاد هو علينا وآثرنا على مهجة نفسه وولده
  .من أي بيضة خرج؟ ومن أي عش درج؟! هللا دّر عبيد اهللا : معاوية، فقال

  .بن سريين، وعطاء بن أيب رباحروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه سليمان بن يسار، وحممد 
أخربنا عبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا هشيم، حدثنا حيىي بن أيب إسحاق، 

إىل رسول اهللا صلى اهللا  -الرميصاء : أو -جاءت الغميصاء : عن سليمان بن يسار، عن عبيد اهللا بن العباس قال
، تزعم أنه ال يصل إليها، فما كان إال يسرياً حىت جاء زوجها، فزعم أهنا كاذبة، وإمنا تريد عليه وسلم تشكو زوجها
ليس لك ذاك حىت يذوق عسيلتك رجلٌ غريه : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أن ترجع إىل زوجها األول

. "  
وقيل تويف . إنه تويف سنة مثان ومخسني: ل خليفةوقا. وتويف عبيد اهللا سنة سبع ومثانني، قاله أبو عبيد القاسم بن سالم

  .واألول أصح. باليمن: وهو األكثر، وكان موته باملدينة، وقيل. أيام يزيد بن معاوية
  .أخرجه الثالثة

  عبيد اهللا بن عبيد بن التيهان

  .أيضاً" يك عت: " هو عبيد اهللا بن عتيك، فإن عبيداً قبل فيه: وقيل. عبيد اهللا بن عبيد بن التيهان" ب " 
  .وقد تقدم نسبه يف عبيد اهللا بن التيهان، وهو ابن أخي أيب اهليثم، قتل يوم اليمامة شهيداً

  .أخرجه أبو عمر

  عبيد اهللا بن عدي

عبيد اهللا بن عدي بن اخليار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، وأمه أم قتال بنت أسيد " ب د ع " 
  .بن أسيدبن أيب العيص، أخت عتاب 

ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتويف يف زمن الوليد بن عبد امللك، وله دار باملدينة عند دار علي 
  .بن أيب طالب

  .روى عن عمر وعثمان
أخربنا مكي بن ربان بن شبة النحوي بإسناده إىل حيىي بن حيىي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد 

بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالساً بني ظهري الناس، إذ : يد اهللا بن عدي بن اخليار أنه قالالليثي، عن عب
جاء رجلٌ فساّره، فلم ندر ما ساّره به حىت جهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا هو يستأذنه يف قتل رجل من 

" أليس يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا؟ : " املنافقني، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني جهر
: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال" بلى، وال صالة له : قال" أليس يصلي؟ : " قال" بلى، وال شهادة له : قال
  " .أولئك الذين هناين اهللا عنهم " 



. د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كسفت الشمس على عه: روى عروة بن عياض، عن عبيد اهللا بن عدي أنه قال
  .وذكر احلديث. . 

  .أخرجه الثالثة

  عبيد اهللا بن عمر

  " .عبد اهللا " تقدم نسبه عند أخيه . عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي، أو عيسى" ب د ع " 

ه، وعثمان بن عفان، ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان من شجعان قريش وفرساهنم، مسع أبا
  .وأبا موسى، وغريهم

أتكتىن بأيب عيسى؟ وهل كان له من : روى زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر ضرب ابنه عبيد اهللا بالدرة، وقال
  !.أب؟

وكان سبب شهوده صفني أن أبا لؤلؤة ملا قتل أباه عمر رضي اهللا عنه . وشهد عبيد اهللا صفني مع معاوية، وقتل فيها
قد رأينا أبا لؤلؤة واهلرمزان جنياً، : عمر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر، قيل لعبيد اهللافلما دفن 

وهو رجل من العباد جاء به سعد بن " جفينة " واهلرمزان يقلّب هذا اخلنجر بيده، هو الذي قتل به عمر، ومعهما 
فغدا عليهم عبيد اهللا بالسيف، فقتل . ك إال اهلرمزان، وكلهم مشر" وابن فريوز " أيب وقاص يعلم الكتاب باملدينة 

فأرسل إليه صهيب . واهللا ألقتلن من يصغر هؤالء يف جنبه: وقال. اهلرمزان وابنته وجفينة، فنهان الناس فلم ينته
عمرو بن العاص، فأخذ السيف من يده، وصهيب كان قد وصى إليه عمر بالصالة عليه ويصلي بالناس إىل أن يقوم 

فحبسه ! قتلت جاري وأخفرتين: فلما أخذ عمرو السيف وثب عليه سعد بن أيب وقاص فتناصبا وقال. ةٌخليف
! أشريوا علي يف هذا الرجل الذي فتق يف اإلسالم ما فتق: فقال عثمان. صهيب حىت سلمه إىل عثمان ملا استخلف

أبعد اهللا ! مر أمس ويقتل ابنه اليومقتل ع: فأشار عليه املهاجرون أن يقتله، وقال مجاعة منهم عمرو بن العاص
: من ويل اهلرمزان؟ قالوا: إمنا تركه عثمان ألنه قال للمسلمني: وقيل. فتركه وأعطى دية من قتل! اهلرمزان وجفينة

قال . إن عثمان سلم عبيد إىل القماذيان بن اهلرمزان ليقتله بأبيه: وقيل. قد غفوت عن عبيد اهللا: قال. أنت
أليس إن : قلت. ال: هل ألحد أن مينعين منه؟ قالوا: ف يب الناس وكلموين يف العفو عنه، فقلتفأطا: القماذيان

  .قد عفوت عنه: قلت. بلى: شئت قتلته؟ قالوا
إنه ابتدأ أمره : ولقالوا. عدل ست سنني: ولو مل يكن األمر هكذا مل يقل الطعانون على عثمان: قال بعض العلماء

  .دود اهللاباجلور، ألنه عطل حداً من ح
وهذا أيضاً فيه نظر، فإنه لو عفا عنه ابن اهلرمزان مل يكن لعلي أن يقتله، وقد أراد قتله ملا ويل اخلالفة، ومل يزل عبيد 

اهللا كذلك حياً حىت قتل عثمان وويل علي اخلالفة، وكان رأيه أن يقتل عبيد اهللا، فأراد قتله فهرب منه إىل معاوية 
خليل فقتل يف بغض أيام صفني قتلتة ربيعة، وكان على ربيعة زياد بن خصفة الربعي، وشهد معه صفني وكان على ا

  .خذيها، فأخذهتا ودفنته: فأتت امرأة عبيد اهللا، وهي حبرية ابنة هانئ الشيباين تطلب جثته، فقال زياد
رض، وملا قتل اشترى ملا محلته زوجته على بغل كان معترضاً عليه، وصلت يداه ورجاله إىل األ: وكان طويالً، قيل

قتله عمار بن : بل قتله رجل من مهدان، وقيل: وقيل. معاوية سيفه، وهو سيف عمر، فبعث به إىل عبد اهللا بن عمر



  .وكانت صفني يف ربيع األول من سنة سبع وثالثني. قتله رجل من بين حنيفة، وحنيفة من ربيعة: ياسر، وقيل
  .أخرجه الثالثة

  عبيد اهللا بن فضالة

  .عبيد اهللا بن فضالة الليثي" س " 
  .ومل يورد له شيئاً، وأورده ابن شاهني يف عبيد اهللا" عبد اهللا " أورده ابن منده يف : قال أبو موسى

وروى بإسناده عن عدي بن الفضل، عن داود بن أيب هند، عن أيب حرب بن أيب األسود الديلي، عن عبيد اهللا بن 
من كان له عريف فينزل على عريفه، ومن مل يكن : " اهللا عليه وسلم فقال قدمت على رسول اهللا صلى: فضالة قال

فنزلت الصفة، فنادى رجل يوم اجلمعة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال" . له عريف نزل على أهل الصفة 
ون كأستار توشكون من عاش منكن أن يغدى عليه ويراح جبفنة وتلبس: " فقال. أي رسول اهللا، اجلوع: على املنرب

  " .الكعبة 
، " عبيد اهللا بن فضالة " بدل . رواه غري واحد عن داود بن أيب هند، عن أيب حرب، عن طلحة بن عمرو النصري

  .وقد تقدم
  .أخرجه أبو موسى

  عبيد اهللا بن كثري

  .عبيد اهللا بن كثري، أبو حممد" ب د ع " 
حل، عن حممد بن عبيد اهللا، عن أبيه، أن رسول اهللا خمتلف يف صحبته، روى سليمان بن بالل، عن سهيل بن أيب صا

  " .من لقي اهللا وهو مدمن من اخلمر، لقي اهللا وهو كعابد وثن : " صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ورواه حممد بن سليمان األصبهاين، عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة

وقال أبو : عبيد اهللا أبو حممد: وقال ابن منده. مدعبيد اهللا بن كثري، والد حم: أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر قال
  .فرمبا يظن أهنم ثالثة، وهم واحد، واهللا أعلم. عبيد اهللا غري منسوب: نعيم

  .حممد وأبوه عبيد اهللا جمهوالن، واحلديث لسهيل، عن ابيه، عن أيب هريرة واهللا أعلم: وقال أبو عمر

  عبيد اهللا بن مالك بن النعمان

  .الك بن النعمان بن يعمر بن أيب أسيد األسلمي صحب النيب صلى اهللا عليه وسلمعبيد اهللا بن م
  .قاله الغساين، عن ابن الكليب

  عبيد اهللا بن حمصن

  .رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم. عبيد اهللا بن حمصن األنصاري" ب د ع " 
حدثنا عمرو بن مالك، : سى بن سورة قالأخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران الفقيه وغريه بإسنادهم إىل حممد بن عي



حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا عبد الرمحن بن أيب مشيلة األنصاري، عن سلمة بن : وحممود بن خداش البغدادي قاال
: " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال -وكانت له صحبة  -عبيد اهللا بن حمصن األنصاري اخلطمي، عن أبيه 

  " .سربه، معاىف يف بدنه، عنده قوت يومه، فكأمنا حيزت له الدنيا  من أصبح آمناً يف
  .وروى عنه ابنه سلمة أيضاً، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف فضل رمضان

  .منهم من جيعل حديثه مرسالً وأكثرهم يصحح صحبته، فيجعل حديثه مسنداً: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  عبيد اهللا بن مسلم القرشي

  .مسلم بن عبيد اهللا، قاله ابن منده: وقيل. عبيد اهللا بن مسلم القرشي، أبو مسلم" د ع ب " 
وال أقف على نسبه يف : مذكور يف الصحابة، قال -احلضرمي : عبيد اهللا بن مسلم القرشي، ويقال: وقال أبو عمر

ان هو فهو أسدي، أسد فإن ك" حصني " إنه عبيد بن مسلم الذي روى عنه : وقد قيل: قال. قريش، وفيه نظر
  .قريش

وروى ابن منده وأبو نعيم بإسناديهما عن أيب نعيم الفضل بن دكني والقاسم بن احلكم العرين كالمها، عن هارون 
أنه سأل رسول اهللا : بن سلمان الفراء أيب موسى موىل عمرو بن حريث، عن مسلم بن عبيد اهللا القرشي، عن أبيه

ر كله؟ قال فسكت، مث سأله الثانية فسكت، مث سأله الثالثة فقال النيب صلى اهللا عليه يا رسول اهللا أصوم الده: فقال
أما ألهلك عليك حق؟ صم رمضان والذي يليه، وصم : " قال. أنأ: ؟ قال" أين السائل عن الصوم : " وسلم

  " .األربعاء واخلميسن فإذا أنت قد صمت الدهر 
  .موضعه، إن شاء اهللا تعاىلعبيد بن مسلم، عن أبيه، وسيذكر يف : وقيل

  .أخرجه الثالثة
  ؟

  عبيد اهللا بن مسلم

  .عبيد اهللا بن مسلم" س " 
ليس هو بالذي أورده والذي يروي عنه ابنه، أورده علي العسكري فيما ذكر أبو بكر بن : أخرجه أبو موسى وقال

  .أيب علي
وكانت له صحبة  -ت عبيد اهللا بن مسلم مسع: وروى بإسناده عن عباد بن العوام، عن حصني بن عبد الرمحن قال

، " ليس من مملوك يطيع اهللا تعاىل ويطيع سيده، إال كان له أجران : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول -
  .أخرجه أبو موسى

ذكر  عبيد بن مسلم غري مضاف إيل اسم اهللا تعاىل وقد: وهذا قد أخرجه ابن منده وأبو نعيم إال إهنما قاال: قلت
  .حديثه اململوك

  عبيد اهللا بن معمر



  .عبيد اهللا بن معمر" ب د ع س " 
  .يعد يف أهل املدينة، وقد اختلف يف صحبته. أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .روى عنه عروة بن الزبري، وحممد بن سريين، وال يصح له حديث
بإسناده عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد  سكن املدينة، وروى: وزاد أبو نعيم. هذا مجيع ما ذكره ابن منده

" ما أعطي أهل بيت الرفق إال نفعهم وال منعوه إال ضرهم : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: اهللا بن معمر
.  

عبيد اهللا بن معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم : فإنه قال: قال. وأما أبو عمر فإنه أحسن فيما قال
كذا . صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان من أحدث أصحابه سناً. ن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيميب

وهذا غلط، وال يطلق على مثله أنه صحب، ولكنه رآه ومات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال بعضهم، قال
  .وكان على مقدمة اجليش يومئذ وهو غالم، واستشهد بإصطخر مع عبد اهللا بن عامر وهو ابن أربعني سنة،

  الطويل: " روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الرفق، وهو القائل ملعاوية
  على الكلمة العوراء من كل جانب... إذا أنت مل ترخ اإلزار تكرماً 

  ومن ذا الذي نرجو حلمل النوائب... فمن ذا الذي نرجو حلقن دمائنا 

  .وذكر بعد هذا شيئاً من أخبار عمر بن عبيد اهللا. أحد األجواد وابنه عمر بن عبيد اهللا بن معمر
  .أخرجه الثالثة

ذكره حيىي بن يونس، ال أدري له صحبة أم : عبيد اهللا بن معمر، قال املستغفري: وقد أخرجه أبو موسى فقال: قلت
  .وروى حديث الرفق، فال أعلم ألي سبب أخرجه. ال، وذكر أنه مات يف عهد عثمان بإصطخر

  .وقد أخرجه ابن منده وإن كان خمتصراً
  .ويكىن أبا معاذ بابنه. وروى عبيد اهللا عن عمر وعثمان، وطلحة

كان من أحدث : إنه قتل بإصطخر مع ابن عامر، وهو ابن أربعني سنة، فعليه فيه نظر، فإنه قال: وقول أيب عمر
ابن أربعني سنة، وال . نة تسع وعشرينوهي س -أصحابه سناً، ومل تثبت له رؤية، فكيف يكون من قتل بإصطخر 

  .وعلى هذا يكون له عند وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم واحداً وعشرين سنة، واهللا أعلم! تثبت له رؤية؟

  عبيد اهللا بن معية السائي

  .عبيد اهللا بن معية السوائي، من بين سواءة بن عامر بن صعصعة" ب د ع " 
  .عبد اهللا بن معية، وقد ذكرناه: سكن الطائف، ويقال. ى اهللا عليه وسلمأدرك اجلاهلية، وروى عن النيب صل
: مسعت شيخاً من بين عامر، أحد بين سواءة بن عامر بن صعصعة يقال له: روى وكيع بن سعيد بن السائب قال

وسلم، فبلغه أصيب رجالن من املسلمني يوم الطائف فحمال إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : " عبيد اهللا بن معية قال
  .فبعث أن يدفنا حيث أصيبا أو حيث لقيا. ذلك

  .أخرجه الثالثة

  عبيد اهللا بن أيب مليكة



  .عبيد اهللا بن أيب مليكة والد عبد اهللا الفقيه
إهنا : " فقال. أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أمه: روى احلكم، عن عبد اهللا، عن أبيه عبيد اهللا بن أيب مليكة

  " .هي يف النار : قال. نعم: هل وأدت؟ قال: شيٍء وأوصله وأحسنه صنيعاً، فهل ترجو هلا؟ فقال كانت أبّر
  .أخرجه الغساين

  عبيد بن أرقم

  .هو ابن أرقم، أبو زمعة البلوي -غري مضاف إىل اسم اهللا تعاىل  -عبيد 
  .ويذكر يف الكىن أمت من هذا. سكن مصر، له صحبة، وهو مشهور بكنيته

  .محد العسكريذكره أبو أ

  عبيد األنصاري

  .روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. عبيد األنصاري" ب د ع " 
  .أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باالحتفاء: روى عنه عبد اهللا بن بريدة أنه قال

  .أخرجه الثالثة

  عبيد األنصاري

  .عبيد األنصاري" ب " 
حديثه يف الكوفيني، عند الفضل بن ديكن، عن عبد اهللا . ماالً مضاربة أعطاين عمر: أخرجه أبو عمر غري األول، قال

  .بن محيد بن عبيد، عن أبيه، عن جده
  .فيه ويف الذي قبله، نظر: أخرجه أبو عمر وقال

  عبيد بن أوس

قاله أبو عمر وقال ابن منده وأبو . عبيد بن أوس بن مالك بن سواد بن كعب األنصاري الظفري" ب د ع س " 
  .ومل ينسباه أكثر من هذا. عبيد بن أوس األنصاري :نعيم

بن اخلزرج بن  -وامسه كعب . ُعبيد بن أوس بن مالك بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر: ونسبه ابن الكليب فقال
  .عمرو بن مالك بن األوس

  " .عامراً " و " زيداً " فقد أسقط أبو عمر 
وهو الذي أسر عقيل بن أيب . ألنه قرن أربعة أسرى يوم بدر" مقرن : " وهو أبو النعمان، شهد بدراً، يقال له

إنه أسر العباس، ونوفالً وعقيالً، وأتى هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال له رسول اهللا صلى : طالب، ويقال
  .، ومساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقرناً" لقد أعانك عليهم ملك كرٌمي : " اهللا عليه وسلم

  .وكذلك قال ابن إسحاق، وليس أليب النعمان عقب. نو سلمة يّدعون أن أبا اليسر كعب بن عمرو أسر العباسوب
عبيد بن أوس بن مالك بن سواد األنصاري، من األوس، مث من بين : أخرجه الثالثة، وقد أخرجه أبو موسى فقال



  .هو الذي أسر عقيل بن أيب طالب: شهد بدراً، قيل. سواد بن كعب
قد أخرج ابن منده هذا، ومل يسقط منه إال أسر عقيل، ولعل أبا موسى اشتبه عليه حيث مل ينسبه ابن منده : قلت

  .فظنه غريه، وهو هو، فال وجه الستدراكه، ألنه مل يستدرك كل من أسقط نسبه

  عبيد بن التيهان

أيب اهليثم مالك بن التيهان، إن شاء  عبيد بن التيهان بن مالك، أخو أيب اهليثم بن التيهان، تقدم نسبه يف" ب س " 
  .اهللا تعاىل

وممن قال هذا ابن . ونسبه أبو عمر ها هنا إىل األوس من األنصار، وخالفه غريه فجعلوه من حلفاء بين عبد األشهل
  .إسحاق، وموسى بن عقبة، وأبو معشر

 -عبد اهللا بن حممد بن عمارة وقال موسى بن عقبة وأبو معشر و . هو عبيد: وكان ابن إسحاق والواقدي يقوالن
  .ووافقهم ابن الكليب -هو عتيك بن التيهان 

شهد بدراً، وقتل يوم أحد . وعبيد هذا هو أحد السبعني الذين بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة العقبة
  .بل قتل بصفني مع علي: شهيداً، قتله عكرمة بن أيب جهل، وقيل

هو حليف بلي، وهذا مل يقله غريه، إمنا من العلماء من جعله : إال أن أبا موسى قال أخرجه أبو عمر، وأبو موسى،
  .من األنصار من أنفسهم، ومنهم من جعله من بلي بالنسب وحلفه يف األنصار، وأما قول أيب موسى فغريب

  عبيد بن ثعلبة

  .عبيد بن ثعلبة األنصاري، من بين النجار" ع س " 
عبيد بن : ة من شهد بدراً من األنصار، من اخلزرج، مث من بين ثعلبة بن غنم بن مالكروى عن ابن إسحاق يف تسمي

  .ثعلبة
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  عبيد اجلهين

  .له صحبة. عبيد اجلهين، يكىن أبا عاصم" د ع " 
أتاين جربيل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وكانت له صحبة قال. روى عاصم بن عبيد اجلهين، عن أبيه

  " .النباشون، واملتسمنون، والنساء بالنساء : يف أمتك ثالثة أعمال مل تعمل هبا األمم قبلها: " فقال
  .الشارون، واملتسمنون: رواه بعض املتأخرين فقال: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  عبيد بن حذيفة

هللا بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي، أبو جهم عبيد بن حذيفة بن غامن بن عامر بن عبد ا" ب د ع " 
  .القرشي العدوي، صاحب اخلميصة



  .وسنذكره يف الكىن أمت من هذا إن شاء اهللا تعاىل. عامر: وقيل. عبيد: فقيل: وقد اختلف يف امسه
أبو جهم  عبيد بن حذيفة بن غامن بن عامر بن عبد اهللا بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب،: وقال ابن منده

  .كذا قال. األنصاري
تويف يف خالفة : وقال. عداده يف األنصار: أبو بكر بن أيب عاصم، وقال: وقال أبو نعيم ونسبه إىل كعب، وقال

  .معاوية
  .أخرجه الثالثة

عداده يف األنصار، ال أعرف معناه، فإن أبا جهم الذي : إنه أنصاري، وقول ابن أيب عاصم: قول ابن منده: قلت
. عبيد بن عويج: النسب، عدوي من عدي قريش ال شبهة فيه، جيتمع هو ونعيم النحام ومطيع بن األسود يفهبذا 

  .والذي نقله أبو نعيم عن ابن أيب عاصم أن عداده يف األنصار مل أجده فيما عندنا من كتابه، واهللا أعلم

  عبيد بن خالد السلمي

  .يكىن أبا عبد اهللا. عبدة وعبيدة بن خالد، وعبيد أصح: ويقال. عبيد بن خالد السلمي مث البهزي" ب د ع " 
. سعد بن عبيدة، ومتيم بن سلمة: وهو مهاجري، روى عنه مجاعة من الكوفيني، وسكن الكوفة، وممن روى عنه

  .وشهد صفني مع علي، رضي اهللا عنه
عمرو بن مرة، عن عمرو بن أخربنا عبد اهللا بن أمحد اخلطيب بإسناده عن أيب داود الطيالسي، حدثنا سعيد، عن 

وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم  -ميمون، عن عبد اهللا بن ربيعة السلمي، عن عبيد بن خالد السلمي 
آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بني رجلني، فقتل أحدمها على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث مات : قال -

فقال . اللهم ارمحه اللهم أحلقه بصاحبه: قلنا: ما قلتم؟ قالوا: ى اهللا عليه وسلماآلخر فصلّوا عليه، فقال النيب صل
فأين صالته بعد صالته؟ وأين صيامه وعمله بعد صيامه وعمله؟ ما بينهما أبعد مما بني : " النيب صلى اهللا عليه وسلم

  " .السماء واألرض 
  .رجه الثالثةأخ. رواه منصور وزيد بن أيب أنيسة، عن عمرو بن مرة، حنوه

  عبيد بن خالد احملاريب

  .يعد يف الكوفيني. عبيد بن خالد احملاريب، أخو األسود بن خالد" د ع " 
  .نسبه سليمان بن قرم، عن أشعث بن أيب الشعثاء، عن رهم بنت األسود، عن عمها عبيد بن خالد

  .وروت عنه رهم بنت أخيه األسود بن خالد
بينما أنا أمشي يف " أشعث بن أيب الشعثاء سليم، عن عمته، عن عمها قالك روى سعيد بن عامر، عن سعية، عن 

ارفع إزارك، فإنه أتقى وأنقى، فالتفت فإذا رسول اهللا صلى اهللا : سكة من سكك املدينة إذ ناداين إنسان من خلفي
  ! " .أسوةٌ؟ما لك يف : فرفع إزاره إىل نصف ساقيه وقال! يا رسول اهللا، هو بردة ملحاء: عليه وسلم قلت

وممن روى عنه أبو سلمة موسى بن إمساعيل، ومل يسمع أبو سلمة من شعبة غري هذا . هذا حديث مشهور عن شعبة
  .احلديث

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  عبيد بن اخلشخاش العنربي

  .أخو مالك وقيس، عداده يف أعراب البصرة. عبيد بن اخلشخاش العنربي" د ع " 

بن معاذ، عن أبيه، عن احلسن بن احلسني، عن جده نصر بن حسان، عن حصني بن أيب احلر،  روى معاذ بن املثىن
فكتب إليه . أهنم أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فشكوا إليه رجالً من بين فهم: عن أبيه مالك وعميه قيس وعبيد

بن اخلشخاش، إنكم آمنون  هذا كتاب من حممد رسول اهللا ملالك وعبيد وقيس: " النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .مسلمون على دمائكم وأموالكم، ال تؤخذون جبريرة غريكم، وال جيين عليكم إال أيديكم 

من حديث معاذ بن املثىن، عن  -يعين ابن منده  -رواه بعض املتأخرين : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
من بين " وإمنا هو احلر بن احلصني، وصحف أيضاً عن رجل  .احلسن بن احلسني، عن نصر: أبيه، وصحف فيه فقال

  .على الصواب" عمهم : " فقال" مالك بن اخلشخاش " وقد ذكره يف " . من بين فهم : " ، فقال" عمهم 

  عبيد بن دحي اجلهضمي

  .بصري، خمتلف يف صحبته ويف إسناد حديثه. عبيد بن دحي اجلهضمي" ب د ع " 
أن النيب : روى عنه ابنه حيىي: موىل أيب عيينة -حيين عن سعيد بن زيد، عن واصل روى حيىي بن إسحاق السيل

  .صلى اهللا عليه وسلم كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ ملنزله
ورواه عمرو بن عاصم، عن محاد وسعيد بن زيد، عن واصل، عن حيىي بن عبيد، عن . ورواه وكيع، عن سعيد، مثله

  .أبيه، عن أيب هريرة
بالراء، " رحي " وجعله ابن منده وأبو نعيم . وجعله جهضمياً -بالدال  -دحي : ثة، إال أن أبا عمر قالأخرجه الثال
  .واهللا أعلم" دحي : وقيل: " وقال أبو نعيم. وجعاله جهنياً

  عبيد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .عبيد، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" ب د ع " 
  .التيمي روى عنه سليمان

أخربنا أبو منصور مسلم بن علي بن حممد املعدل، أخربنا حممد بن حممد اجلهين، أخربنا أبو نصر أمحد بن عبد الباقي 
طوق، أخربنا أبو القاسم بن املرجي، أخربنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا عبد األعلى النرسي، حدثنا محاد بن سلمة، 

إن امرأتني كانتا صائمتني، وكانتا يغتابان : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالعن سليمان التيمي، عن عبيد موىل رسول 
إن : " فقاءتا قيحاً، ودماً، وحلماً عبيطاً فقال. قيئا. الناس، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقدح، وقال هلما

  " .هاتني صامتا عن اخلرب، وأفطرتا على احلرام 
روى املعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن رجل، عن عبيد موىل رسول . بينهما رجلوقيل مل يسمع سليمان من عبيد، 

نعم، بني : أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر بصالة بعد املكتوبة؟ قال: سئل: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .املغرب والعشاء
  .أخرجه الثالثة



  .تقدم نسبه عند ذكر أبيه. اعة بن رافع الزرقيعبيد بن رف" د ع " ؟عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي 
  .إنه أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف صحبته اختالف: قيل. سكن املدينة

حدثنا هارون بن عبد اهللا، حدثنا مالك بن : أخربنا أبو أمحد عبد الواحد بن علي بإسناده عن أيب داود السجستاين
زيد بن عبد الرمحن، عن حيىي بن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن إمساعيل، حدثنا عبد السالم بن حرب، عن ي

يشمت العاطس : " بنت عبيد بن رفاعة، عن أبيها، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -عبيدة : أو -أمه محيد 
  " .ثالثاً، فإن شئت فشمته، وإن شئت فكف 

الل، عن أيب أمية األنصاري، عن عبيد بن رفاعة وروى الليث بن سعد، عن خالد بن الوليد، عن سعيد بن أيب ه
  .دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً، وعنده رجل من أصحابه: قال

  .رواه أبو مسعود، عن عبد اهللا بن صاحل، عن الليث، بإسناده عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه مثله
  .بن رافع، وال يصح، فإن كانا ظنامها اثنني فليس كذلكأخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقد ذكراه أيضاً يف عبد اهللا 

  ؟

  عبيد بن زيد بن عامر

  .عبيد بن زيد بن عامر بن العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق األنصاري الزرقي" ب ع س " 
  .شهد بدراً وأحداً، قاله أبو عمر

. العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق عبيد بن زيد بن عامر بن العجالن األنصاري األوسي، من بين: وقال أبو نعيم
عبيد بن : " وروى بإسناده، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، يف تسمية من شهد بدراً، من األنصار من األوس

وروى بإسناده عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من األنصار، من األوس، من بين العجالن بن " . زيد 
  " .الن عبيد بن زيد بن العج: " عمرو

  .وقال أبو موسى حنوه
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

فإن زريقاً من اخلزرج ليس من . هذا غري مستقيم. زرقي، مث جعاله أوسياً: قول أيب نعيم وأيب موسى يف نسبه: قلت
ق يف تسمية من وأما قول أيب نعيم عن ابن إسحا. األوس يف شيٍء وأما ابن شهاب فلم يرفع نسبه حىت يعلم، فخلص

فالذي عندنا من طرق كتاب ابن " عبيد بن زيد : " شهد بدراً، من األنصار من األوس، مث بين العجالن بن عمرو
  .إسحاق فليست كذلك

أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً، من بين العجالن بن 
  " .رافع بن مالك، وعبيد بن زيد بن عامر بن العجالن : " يقعمرو بن عامر بن زر

ومثلهما روى سلمة عن ابن إسحاق، واهللا . ومثله نقل عبد امللك بن هشام، عن البكائي، عن حممد بن إسحاق
  .أعلم

  عبيد بن زيد أبو عياش الزرقي



  .عبيد بن زيد، أبو عياش الزرقي" د " 
  .همساه هكذا حممد بن إسحاق، خالفه غري

أن النيب صلى اهللا عليه : وروى ابن منده بإسناده، عن منصور بن املعتمر، عن جماهد بن جرب، عن أيب عياش الزرقي
  .وذكر احلديث. . . " صلى هبم صالة اخلوف : " وسلم

  .أخرجه ابن منده

  عبيد بن سعد

بن ميسرة عن عبيد بن  ذكره بعضهم، روى عبد الوهاب بن عطاء عمن ذكره عن إبراهيم. عبيد بن سعد" س " 
  " .من أحب فطريت فليسنت بسنيت ومن سنيت النكاح : " سعد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .أخرجه أبو موسى

  عبيد بن سليم

عبيد بن سليم بن حضار األشعري عم أيب موسى كنيته أبو عامر وهو مشهور هبا، وقد ذكرنا نسبه يف ترمجة أيب 
  .يس ونذكر أخباره يف كنيته أمت من هذا إن شاء اهللا تعاىلموسى عبد اهللا بن ق

  عبيد بن سليم بن ضبع

عبيد بن سليم بن ضبع بن عامر بن جمدعة بن جشم بن حارثة األنصاري احلارثي من األوس شهد أحداً " ب س " 
إنه : ود بن احلصني قالسألت ابن أيب حبيبة مل مسي عبيد السهام؟ فقال أخربين دا: يعرف بعبيد السهام قال الواقدي

كان قد اشترى من سهام خيرب مثانية عشر سهماً، فسمي عبيد السهام، وقيل إمنا مسي عبيد السهام ألنه حضر 
هاتوا أصغر : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب، فلما أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يسهم قال هلم

، فسمي بعبيد السهام، ويكىن أبا ثابت، بابنه ثابت بن عبيد الذي روى عنه فأيت بعبيد، فدفع إليه بأسهم. القوم
  .األعمش

  .عبيد السهام وهو هذا: أخرجه أبو عمر وأبو موسى، إال أن أبا موسى مل ينسبه، إمنا قال

  عبيد بن شرية

  .عمري بن شربمة: عبيد بن شرية، ويقال" س " 
ثالمثائة سنة، : عبيد بن شرية اجلرمهي مائيت سنة وأربعني سنة، ويقالعاش : قال هشام بن حممد الكليب، عن أبيه قال

انتهيت إىل : أخربين بأعجب ما رأيت؟ قال: وأدرك اإلسالم فأسلم، وأتى معاوية بن أيب سفيان وهو خليفة، فقال له
  "البسيط : " قوم يدفنون ميتاً، فلما رأيته اغرورقت عيناي، فتمثلت هبذه األبيات

  فبينما العسر إذ دارت مياسري... خرياً وارضني به  استرزق اهللا
  إذ صار ميتاً تعفيه األعاصري... وبينما املرء يف األحياط مغتبطٌ 
  وذو قرابته يف احلي مسرور... يبكي عليه غريب ليس يعرفه 



  .تدري من قائل هذه األبيات؟ هو واهللا الذي دفناه الساعة: فقال يل رجل من القوم: قال
وابن عمه يف ! وأنت غريب وال تعرفه تبكيه: " من طريق آخر، ومساه عمري بن شربمة، وزاد يف آخرهوروى هذا 

  .هذه القرية قد خلف على أهله، وأحرز ماله، وسكن رباعه
أخرجه أبو موسى، وليس فيه ما يدل على أن له صحبة، إال أنه قد كان قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعده، وقد 

  .أسلم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واهللا أعلمأسلم، فلعله 

  عبيد بن صخر األنصاري

  .عبيد بن صخر بن لوذان األنصاري" ب د ع " 
  .كان ممن بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع معاذ إىل اليمن

خر بن لوذان وروى سيف بن عمر التميمي، عن سهل بن يوسف بن سهل األنصاري، عن أبيه، عن عبيد بن ص
تعاهدوا القرآن بالتذكرة، وأتبعوا : " أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم عمال اليمن مجيعاً فقال: األنصاري أنه قال

املوعظة املوعظة، فإنه أقوى للعاملني على العمل مبا حيب اهللا تعاىل، وال ختافوا يف اهللا لومة الئم، واتقوا اهللا الذي إليه 
  " .ترجعون 

يف البقر يف كال ثالثني تبيع، ويف كل : عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل عماله باليمن: بيد أنه قالوروى عن ع
  .بينهما شيء. أربعني مسنة، وليس يف األوقاص

  .أخرجه الثالثة

  عبيد بن عازب األنصاري

  .يف الكوفينييعد . تقدم نسبه عند ذكر أخيه. عبيد بن عازب األنصاري، أخو الرباء بن عازب" ب د ع " 
قال : روى قيس بن الربيع، عن ابن أيب ليلى، عن حفصة بنت الرباء بن عازب، عن عمها عبيد بن عازب قال

  " .ال جتمعوا بني امسي وكنييت : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بن عازب  حفصة بنت الرباء: " وهو وهم، والصواب" . عن حفصة بنت عازب، عن عمها : " رواه ابن منده فقال

. "  
  .يرد عليه" عن عمها : " وقوله

وهو جد عدي بن ثابت، روى يف : " وقال" شهد عبيد وأخوه الرباء مع علي مشاهده كلها : " وقال أبو عمر
  " .الوضوء واحليض 
  .أخرجخه الثالثة

ل يف عبد اهللا بن ، وقا" ألمه " " عدي بن ثابت " أنه جد " ثابت بن قيس بن اخلطيم " قد ذكر أبو عمر يف : قلت
وقال يف " " إنه جد عدي بن ثابت : " ، وقال يف دينار األنصاري" إنه جد عدي بن ثابت ألمه : " يزيد اخلطمي

  .، فليتأمل" إنه جد عدي : قيس األنصاري

  عبيد أبو عبد الرمحن



  .عبيد أبو عبد الرمحن" ب د ع " 
  .حدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وكان  -ر، عن محاد بن سلمة، عن أيب سنان عيسى بن سنان، عن املعرية بن عبد الرمحن بن عبيد روى املنهال بن حب
اإلميان ثالمثائة وثالث وثالثون : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أبيه، عن جده -لعبيد صحبة 

  " .شريعة، من واىف شريعة منها دخل اجلنة 
  .وهو هذا" عبيد رجل من الصحابة : " ترجم عليهأخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر 

  عبيد بن عبد الغفار

موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى محاد بن سلمة بن ثابت البنايت عن عبيد بن  -عبيد بن عبد الغفار " د ع " 
ذكر أصحايب إذا : " عبد الغفار موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .فأمسكوا 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبيد بن عبد

  .عبيد بن عبد" س " 
مسعت عبيد بن عبد أنه مسع النيب صلى اهللا : قال -وله صحبة أيضاً  -روى عنه عتبة بن عبد . أورده املستغفري
ا مذاهبا وأعرافها أذفاؤها، ال تقصوا نواصي اخليل، وال معارفها، وال أذناهبا، فإن أذناهب: " عليه وسلم يقول

  " .ونواصيها اخلري معقوٌد فيها 
  .ويرد يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل، أخرجه أبو موسى" عتبة بن عبد " وقد روى هذا احلديث عن 

  عبيد بن أيب عبيد األنصاري األوسي

وف بن عمرو بن عوف بن عبيد بن أيب عبيد األنصاري األوسي، من بين أمية بن زيد بن مالك بن ع" ب د ع س " 
  .مالك بن األوس

  .شهد بدراً، قاله موسى بن عقبة عن ابن شهاب، وقاله حممد بن إسحاق
وأخرجه أبو . شهد بدراً، وأحداً، واخلندق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  !.عليهموسى على ابن منده، وقد أخرجه ابن منده، فال وجه الستدراكه 

  عبيد العركي

  .عبيد العركي" ع " 
  .امسه عبد، وقد تقدم حديثه يف ماء البحر: ، وقيل" عبيد " أخرجه الطربتاين فيمن امسه 

  " .ويقال عبيد : " قال" عبد " أخرجه أبو نعيم، ومل خيرجه أبو موسى يف هذه الترمجة، إمنا أخرجه يف 



  عبيد بن عمر بن صبح الرعيين

  .عمر بن صبح الرعيين، مث الذحباينعبيد بن " د " 
  .له ذكر يف الصحابة، وشهد فتح مصر، قاله أبو سعيد بن يونس

  .ال تعرف له رواية، وأظنه هو العركي: أخرجه ابن منده، ويقال

  عبيد بن عمرو الكاليب

ر بن وهو الصحيح، وهو من بين كالب بن ربيعة بن عام. عبيدة: وقيل. عبيد بن عمرو الكاليب" ب د ع " 
  .صعصعة

أخربنا عبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين إمساعيل بن إبراهيم بن معمر أو معمر اهلذيل، 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعت جدي عبيد بن عمرو قال: عن سعيد بن خثيم، عن ربيعة بنت عياض قالت
  .وضأت أسبغت الطهوروسلم يتوضأ فأسبغ الطهور، وكانت هي إذا ت
  " .عن عبيدة : " رواه سريج بن يونس، عن سعيد بن خثيم فقال

  " .ربعية " عن ربيعة، ووهم، إمنا هي : " رواه بعض املتأخرين فقال: أخرجه الثالثة، وقال أبو النعيم
  .عبيدة، وعبيدة بن عمرو، يعين بضم العني وفتحها: وقيل فيه: وقال أبو عمر

  قتادةعبيد بن عمري بن 

عبيد بن عمري بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الليثي " ب س " 
  .اجلندعي، يكىن أبا عاصم، قاٌص أهل مكة

وذكر مسلم أنه ولد على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو . ذكر البخاري أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .لتابعني، ويروي عن عمر وغريه من الصحابةمعدود يف كبار ا

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  عبيد القارئ

  .عبيد القارئ، رجل من بين خطمة من األنصار" ب " 
روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه يزيد بن إسحاق، أخرجه أبو عمر خمتصراً، وقد ذكره أبو عمر أيضاً 

، فلو أشار إليه لكان أصلح، فإن أبا أمحد العسكري " عبيد : " وقد قيل فيه. أصحيف عمري، ويرد ذكره هناك، وهو 
  .ذكر الترمجتني معاً

  عبيد بن قشري



  " .إياكم والسرية اليت إن لقيت فّرت، وإن غنمت غلّت : " مصري حديثه مرفوع. عبيد بن قشري" ب " 
  .روى عنه هليعة بن عقبة

  .أخرجه أبو عمر

  رد األنصاريعبيد بن قيس أبو الو

  .عبيد بن قيس أبو الورد األنصاري" س " 
  " .ثابت بن كامل " إن اسم أيب الورد : مساه جعفر، وقيل

  .أخرجه ابن منده يف الكىن: أخرجه أبو موسى، وقال

  عبيد بن خممر

  .عبيد بن خممر أبو أمية املعافري" ب د ع " 
  .روى عنه أبو قبيل املعافري. رشهد فتح مص: له صحبة فيما قال أبو سعيد بن يونس، وقال

  .أخرجه الثالثة

  عبيد بن مراوح املزين

  .عبيد بن مراوح املزين
نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ذكره ابن قانع، وروى بإسناده عن عبيد بن عبيد بن مراوح املزين قال

لقد كربت : ، فقلت" اهللا أكرب : " مبالنقيع، والناس خيافون الغارة، فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلمت، " هلؤالء نبأ : " فقلت" . أشهد أن ال إله إال اهللا : " فقال. كبرياً

  .قاله الغساين. وعلّمين الوضوء وصليت معه، ومحى النقيع، واستعملين عليه

  عبيد بن مسلم األسدي

  .األسديعبيد بن مسلم " ب د ع " 
قال رسول اهللا صلى اهللا : قال -وله صحبة  -روى عباد بن العوام، عن حصني بن عبد الرمحن، عن عبيد بن مسلم 

  " .ليس من مملوك يطيع اهللا ويطيع سيده، إال كان له أجران : " عليه وسلم
: قوال ابن منده وأبو نعيم " .مسعت عبيد بن مسلم : عن عباد بن حصني قال: " أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر قال

  " .روى عّباد بن العوام، عن حصني بن عبد الرمحن، عن عبيد بن مسلم " 

  عبيد بن معاذ

  .وهو عم والد معاذ بن عبد اهللا بن خبيب اجلهين. عبيد بن معاذ بن أنس األنصاري" د ع " 
وامسه  -يب اجلهين، عن أبيه، عن عمه روى عبد اهللا بن سليمان بن أيب سلمة املدين، عن معاذ بن عبد اهللا بن خب



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل، هو طيب النفس، فظننا أنه أمل بأهله، : "  -عبيد 
بالغىن ملن اتقى . ال بأس: " مث ذكر الغىن فقال. قال أجل، واحلمد هللا! يا رسول اهللا، أصبحت طيب النفس: فقلنا

  " .خٌري من الغىن، وطيب النفس من النعيم  -ملن اتقى اهللا  -اهللا، والصحة 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبيد بن معاوية

زيد بن الصامت أبو عياش : وقيل -عتيك بن معاذ : وقيل -عبيد بن معاذ : وقيل -عبيد بن معاوية " ع س " 
  " .عبيد بن زيد " الزرقي، وقد تقدم يف الزاي، ويف 

  .م وأبو موسىأخرجه أبو نعي

  عبيد بن املعلى

عبيد بن املعلى بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عدي بن مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن " ب د ع " 
وعبيد . وبنو مالك بن زيد مناة حلفاء بين زريق، وحبيب وزريق أخوان. مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج

  .أنصاري زرقي
  .تله عكرمة بن أيب جهل قاله ابن إسحاققتل يوم أحد شهيداً، ق

  .أخرجه الثالثة

  عبيد بن معية

  .عبيد اهللا بن معية، وقد تقدم: وقيل. عبيد بن معية" ب د ع " 
  .أخرجه الثالثة

  عبيد بن نضيلة اخلزاعي

  .عبيد بن نضيلة اخلزاعي" ع س " 
  .سكن الكوفة، خمتلف يف صحبته

أهنم : عن القاسم بن خميمرة، عن عبيد بن نضيلة -مان بن عبد امللك حاجب سلي -روى األوزاعي، عن أيب عبيد 
ال يسألين اهللا عن سنٍة أحدثتها فيكم، مل يأمرين هبا، ولكن سلوا اهللا : " فقال. سّعر لنا يا رسول اهللا: قالوا يف عام سنة

.من فضله   "  
بة قصة املرأتني اللتني رمت إحدامها روى شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن املغري بن شع

  .اآلخرى بعمود فسطاط، فقتلتها وما يف بطنها
  .، واهللا أعلم" عبيد " فعلى هذا يكون 

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى



  عبيد بن وهب أبو عامر األشعري

  .عبيد بن وهب، أبو عامر األشعري" ب د ع " 
وال يصح، ألن دريداً كان شيخاً كبرياً . قتله دريد بن الصمة: قيلسنة مثان من اهلجرة شهيداً، " أوطاس " قتل يوم 

  !.ال يقدر على االمتناع، فكيف أن يقتل؟
  .واستغفر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومساه عبيداً

  .روى عنه ابنه عامر، وابن أخيه أبو موسى األشعري
  .ويرد ذكره يف الكىن أمت من هذا، فإنه بكنيته أشهر

  .الثالثة أخرجه
، وهم، وهو " إنه عم أيب موسى : " قد ذكر بعض العلماء أن قوهلم يف أيب عامر بن وهب املستشهد بأوطاس: قلت

عم أيب موسى، وهو الذي قتل بأوطاس، " أبو عامر عبيد بن سليم بن حضار : " مركب من اسم رجلني، أحدمها
وقد بني . يه، نزل الشام، روى عنه ابنه عامر بن أيب عامرعلى اختالف يف امسه واسم أب" عبيد بن وهب : " والثاين

وساق نسبه إىل األشعر بن نبت  -ابن حضار : وقيل -عبيد بن سليم : حاهلما احلاكم أبو أمحد النيسابوري، فقال
له صحبة  -ابن سليم بن حضار األشعري : وقيل -أبو عامر األشعري، عم أيب موسى عبد اهللا بن قيس بن حضار 

: وذكر خرب قتله وقال. ، فقتل" أوطاس " أيام حنني، سّيره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جيش إىل قتل 
له صحبة من النيب صلى اهللا عليه وسلم، . عبد اهللا بن وهب: وقيل -عبد اهللا بن هانئ : وقيل -عبيد بن وهب 

ى، فإن عم أيب موسى قتل حبنني، وهذا مات هو غري عم أيب موس: ، قال" نعم احلي األزد واألشعرون : وروى عنه
  " .نعم احلي األزد واألشعرون : " أيام عبد امللك بن مروان ، روى عنه ابنه عامر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ابن : ويقال -وقال خليفة بن خياط، فيمن نزل الشام من الصحابة أبو عامر األشعري وامسه عبد اهللا بن هانئ 
تويف أيام عبد امللك بن مروان، وهذا ليس بعم أيب موسى فإن سياق نسب أيب . عبيد بن وهب: لويقا -وهب 

  .موسى يبطل أن يكون هذا عمه، واهللا أعلم

  عبيد

  .عبيد، رجل من الصحابة، غري منسوب" د ع " 
أصحاب  حدثين عبيد رجل من: روى جرير بن عبد احلميد، عن عطاء بن السائب، عن أيب عبد الرمحن السلمي

إذا صلى الرجل مث قعد يف مصاله، فذكر اهللا تعاىل، فهو يف صالة، وذلك أن : " النيب صلى اهللا عليه وسلم رفعه قال
  " .اللهم اغفر له، اللهم ارمحه، وإن دخل مصاله ينتظر الصالة، كان مثل ذلك : " املالئكة تصلي عليه يقولون

اء، عن أيب عبد الرمحن، عمن مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم، رواه ابن فضيل، ومحاد بن سلمة وغريمها عن عط
  .حنوه

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبيدة األملوكي



. هو عبيدة األملوكي -بفتح العني، وكسر الباء، وبعدها ياٌء حتتها نقطتان وأخرها هاء  -عبيدة " ب ع س " 
  .شامي. املليكي: ويقال

  " .يا أهل القرآن، ال توسدوا القرآن : " أنه قال روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .روى عنه املهاجر بن حبيب، وسعيد بن سويد

  .بفتح العني، وضمها -عبيدة : أو -عبيدة : أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى، وأبو عمر وقال أبو موسى

  عبيدة بن جابر

  .وقد ذكرناه له صحبة، وألبيه أيضاً،. عبيدة، هو ابن جابر بن سليم اجلهيمي" ب " 
  .أخرجه أبو عمر

  عبيدة النصري

  .وقد ذكرناه، يكىن أبا الوليد. عبدة: ويقال -هو ابن حزن النصري  -مثله أيضاً  -عبيدة " د ع " 
  .تفرد عنه بالرواية أبو إسحاق السبيعي

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبيدة بن خالد

من بين حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن  -بن خلف احلنظلي ا: وقيل -ابن خالد  -مثله أيضاً  -عبيدة " ب س " 
  .احملاريب: وقيل. متيم
عن األشعث، : وقيل. أيب الشعثاء أشعب بن سليم، حديثه عن األشعث، عن عمته، عنه" ابن " هو عم عمة : قيل

ارفع إزارك فإنه " : عن رجل من قومه، عن عمته، عن عمها عبيد بن خالد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  " .أتقى وأبقى 

  .وخلف خطأ" ابن خالد : ابن خلف أو: " بالضم فلم يصنع شيئاً، وقال فيه" عبيدة " وذكره الدارقطين 
  .بالفتح بن خالد، وهو الصواب إن شاء اهللا تعاىل" عبيدة : " وقد ذكره البخاري وابن أيب حامت عن أبيه
  .عبيد بغري هاء، وقد تقدم ذكره: أخرجه أبو عمر، وأبو موسى، وقيل فيه

  عبيدة بن ربيعة بن جبري

  .هو عبيدة بن ربيعة بن جبري، من بين عمرو بن كعب، من هبراء -مثله أيضاً  -عبيدة 
  .كان حليفاً لبين عصية حلفاء األنصار، شهد بدراً

  .قاله هشام بن الكليب
  عبيدة بن صيفي



  .اجلعفي: وقيل. أبو صيفي اجلهين -أيضاً هو  -عبيدة " د ع " 
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم : روى محاد بن عيسى اجلهين، حدثنا أيب، عن أبيه عن جده عبيدة بن صيفي قال

يا عبيدة، إنكم ألهل بيت ال تصيبكم خصاصةٌ إال فرجها اهللا : " ففعل، مث قال. يا نيب اهللا، ادع اهللا لذرييت: فقلت
  " .تعاىل 

هاجرت إىل رسول اهللا : عن بشر بن حممد بن طفيل، عن أبيه، عن عبيدة بن صيفي قال وروي عن محاد بن عيسى،
  .فذكر حنو ما تقدم. يا رسول اهللا، ادع يل: صلى اهللا عليه وسلم ومحلت إليه صدقات مايل، وقلت

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبيدة بن عمرو

أبو : وقيل. لمان بطٌن من مراد، يكىن أبا مسلمابن قيس السلماين، وس: وقيل -عبيدة بن عمرو " ب د ع " 
  .عمرو

وكان فقيهاً جليالً، صحب عبد اهللا بن مسعود، مث صحب علياً، وروى عنهما، وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
  .عنهم

ومل ألقه، وكان من " وصليت " أسلمت قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بسنتني، : روى عنه ابن سريين، أنه قال
  .أكابر التابعني
  .أخرجه الثالثة

  عبيدة بن مسهر

  .عبيدة بن مسهر" د ع " 
  .روى حديثه إمساعيل بن أيب خالد، عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير. أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم

  " .عبدة " وقد تقدم ذكره يف 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عبيدة بن احلارث بن املطلب

هو عبيدة بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي  -بضم العني، وفتح الباء عبيدة، " ب د ع " 
  .وأمه وأم أخويه سخيلة بنت خزاعي بن احلويرث الثقفي. أبو معاوية: يكىن أبا احلارث، وقيل. املطليب

صلى اهللا عليه وكان أسن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعشر سنني، وكان إسالمه قبل دخول رسول اهللا 
أسلم هو وأبو سلمة بن عبد األسدي، وعبد اهللا بن األرقم املخزومي، وعثمان بن . وسلم دار األرقم بن أيب األرقم

  .مظعون يف وقت واحد
وهاجر عبيدة إىل املدينة مع أخويه طفيل واحلصني ابين احلارث، ومع مسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب، ونزلوا 

  .سلمة العجالينعلى عبد اهللا بن 
  .وكان لعبيدة قدر ومنزلة كبرية عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري عن ابن إسحاق قال
نة األوىل من اهلجرة، وبعث يف يعين بعد عوده من غزوة وّدان، بقية صفر، وصدراً من ربيع األول الس -باملدينة 

مقامه ذلك عبيدة بن احلارث بن املطلب يف ستني راكباً من املهاجرين ليس فيهم من األنصار أحد فكان أول لواءٍ 
عقده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فالتقى عبيدة واملشركون بثنية املرة، وكان على املشركني أبو سفيان بن 

  .سهم يف سبيل اهللا سعد بن مالك، وكان هذا أول قتال كان يف اإلسالمحرب، وكان أول من ُرمي ب
مث خرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة، : و حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال: مث شهد عبيدة بدراً، قال

ما لنا إليكم : قالوا. ررهط من األنصا: ممن أنتم؟ قالوا: فدعوا إىل الرباز، فخرج إليهم فتية من األنصار ثالثة، فقالوا
قم يا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يا حممد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا: مث نادى مناديهم. حاجة

وبارز محزة شيبة فقتله . ، فبارز عبيدة عتبة، فاختلفا ضربتني، كالمها أثبت صاحبه" محزة، قم يا علي، قم يا عبيدة 
  .مث كّرا على عتبة فدففا عليه، واحتمال عبيدة فحازوه إىل الرحل. يد فقتله مكانهمكانه، وبارز علي الول

إن عبيدة كان أسن املسلمني يوم بدر، فقطعت رجله، فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأسه على : قيل
  "يل الطو: " يا رسول اهللا، لو رآين أبو طالب لعلم أين أحق بقوله منه، حيث يقول: ركبته، فقال

  ونذهل عن أبنائنا واحلالئل... ونسلمه حىت نصرع حوله 
  .وعاد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بدر، فتويف بالصفراء

وما : فقال! إنا جند ريح مسك؟: إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا نزل مع أصحابه بالنازية قال له أصحابه: قيل
  .مينعكم؟ وها هنا قرب أيب معاوية

  .مكان عمره حني قتل ثالثاً وستني سنة، وكان مربوعاً حسن الوجه: وقيل
  .أخرجه الثالثة

  عبيدة بن خالد

  .هو ابن خالد -بالضم أيضاً  -عبيدة " ب " 

إال عبيدة بن احلارث، إال أن الدار قطين ذكر يف املؤتلف  -بضم العني  -مل أجد يف الصحابة ُعبيدة : قال أبو عمر
، حديثه عند أشعث بن أيب الشعثاء، عن عمته، " ابن خلف : " خالد احملاريب، وقال بعضهم فيه عبيدة بن: واملختلف

عن عمته، : وقال غريمها. وقال شيبان، عن أشعث، عن عمته، عن أبيها. عن عبيدة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .عن أبيها

وذكره ابن . ا ذكر االختالف يف اإلسناد ويف اسم أبيهمل يذكر اختالفاً يف أنه عبيدة، بضم العني، وإمن: قال أبو عمر
  .وما قاله فهو الصواب" ابن خالد : " أيب حامت، عن أبيه بفتح العني، وقال

ابن خلف، وقد تقدم يف عبيدة بن خالد وعبيدة بن خالد، : ونقل ابن ماكوال فيه بضم العني وفتحها إال أنه قال
  .والثالثة واحد
  .أخرجه أبو عمر

  بن عمرو الكاليب عبيدة



وعبيدة " . عبيد " بغري هاء، وقد ذكرناه يف . عبيد: وقيل. هو ابن عمرو الكاليب -بالضم أيضاً  -ُعبيدة " د ع " 
  .أصح

  .أخرجه ها هنا ابن منده وأبو نعيم

  عبيدة بن مالك

  .هو ابن مالك بن مهام بن معاوية -بالضم أيضاً  -ُعبيدة 
  .لنيب صلى اهللا عليه وسلم، وأسلما" مزيدة " وقد ذكر نسبه يف 
  .قاله ابن الكليب

  باب العني مع التاء

  عتاب بن اسيد

عتاب بن أسيد بن أيب العيص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة القرشي " ب د ع " 
  .مشسوأمه زينب بنت عمرو بن أمية بن عبد . أبو حممد: يكىن أبا عبد الرمحن، وقيل. األموي

إن النيب : وقيل. أسلم يوم فتح مكة، واستعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم على مكة بعد الفتح ملا سار إىل حنني
وقال له . صلى اهللا عليه وسلم ترك معاذ بن جبل مبكة يفقه أهلها واستعمل عتاباً بعد عوده من حصن الطائف

من استعملتك؟ استعملتك على أهل اهللا عز وجل، ولو يا عتاب، تدري على : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .أعلم هلم خرياً منك استعملته عليهم 

وكان عمره ملا استعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نيفاً وعشرين سنة، فأقام للناس احلج وهي سنة مثان، وحج 
وقيل بل . أبو بكر أول أمري يف اإلسالمكان : وحج أبو بكر رضي اهللا عنه سنة تسع، فقيل. املشركون على ما كانوا
  .كان عتاب، واهللا أعلم

ومل يزل عتبا على مكة إىل أن تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقره أبو بكر عليها إىل أن مات، وتويف عتاب 
  .يوم مات أبو بكر، ومثله قال أوالد عتاب -يف قول الواقدي  -

  .يب بكر إىل مكة يوم دفن عتابجاء نعي أ: وقال حممد بن سالم وغريه
فروى حممد بن إسحاق السراج، عن عبد " خالد بن اسيد " وكان عتاب رجالً خرياً صاحلاً فاضالً، وأما أخوه 
تويف خالد بن أسيد وهو أخو عتاب ألبويه يوم فتح مكة، قبل : العزيز بن معاوية، من ولد عتاب بن اسيد أنه قال

  .ه وسلم مكةدخول رسول اهللا صلى اهللا علي
أصبت يف عملي الذي استعملين عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى ابن أيب عقرب، عن عتاب بن أسيد قال

فقد رزقين رسول اهللا ! أخذ مين عتاب كذا: وسلم بردين معقدين، كسوهتما غالمي كيسان، فال يقولن أحدكم
  .ال يشبعه كل يوم درمهانصلى اهللا عليه وسلم كل يوم درمهني، فال أشبع اهللا بطناً 

  .روى عنه عطاء بن أيب رباح، وسعيد بن املسيب، ومل يدركاه
حدثنا عبد العزيز بن السري : أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي األمني الصويف بإسناده إىل أيب داود السجستاين
بن املسيب، عن عتاب بن الناقط، حدثنا بشر بن منصور، عن عبد الرمحن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد 



أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ُيخرص العنب كما ُيخرص النخل، تؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ : أسيد قال
  .صدقة النخل متراً
  .أخرجه الثالثة

  عتاب بن سليم بن قيس بن خالد

بن كعب بن سعد بن تيم بن  عتاب بن سليم بن قيس بن خالد بن مدجل أيب احلشر بن خالد بن عبد مناف" ب " 
  .مرة القرشي التيمي

  .أسلم يوم فتح مكة، وقتل يوم اليمامة شهيداً
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .قاله ابن ماكوال والدار قطين. باحلاء املهملة املفتوحة، وبالشني املعجمة، وآخره راٌء: احلَشر
  عّتاب بن مشري الضيب

  .عّتاب بن مشري الضيب" ب د ع " 
  .روى عنه ابنه جممع: حبةله ص

روى الفضل بن دكني وحيىي احلماين، عن عبد الصمد بن جابر بن ربيعة الضيب، عن جممع بن عتاب بن مشري، عن 
يا رسول اهللا، إن يل أباً شيخاً كبرياً وإخوة، فأذهب إليهم لعلهم يسلمون، فآتيك هبم؟ فقال النيب : قلت: ابيه قال

  " .م أسلموا فهو خري هلم، وإن أبوا فإن اإلسالم واسع عريض إن ه: " صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  .بضم الشني املعجمة، وفتح امليم، وآخره راٌء: ُشَمري

  عتبان بن مالك بن عمرو بن العجالن

عتبان بن مالك بن عمرو بن العجالن بن زيد بن عسم بن سامل بن عوف بن اخلزرج األنصاري " ب د ع " 
  .لساملياخلزرجي ا

  .شهد بدراً ومل يذكره ابن إسحاق يف البدريني، وذكره حنوه
مسعت : أخربنا اخلطيب عبد اهللا بن أمحد الطوسي بإسناده عن أيب داود الطيالسي، أخربنا إبراهيم بن سعد قال

ا جاءت كنت أؤم قومي بين سامل، وكان إذ: الزهري حيدث، عن حممود بن الربيع، عن عتبان بن مالك الساملي قال
يا رسول اهللا، إين يشق : السيول شق علي أن أجتاز وادياً بيين وبني املسجد، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت

فجاءين الغد فاحتبسته على . أفعل: علي أن أجتازه، فإن رأيت أن تأتيين وتصلي يف بييت مكاناً أختذه مصلى؟ قال
فصلى فيه . أن أصلي يف بيتك؟ فأشرت إىل املوضع الذي أصلي فيه أين حتب: خزيرة فلما دخل مل جيلس حىت قال

  .مث ذكر احلديث. . . ركعتني 
  .كان يف بصره ضعف: وإمنا طلب ذلك ألنه كان قد عمي، وقيل

أخربنا حممد بن سرايا بن علي الفقيه، ومسمار، وأبو الفرج حممد بن عبد الرمحن بن أيب العز وغريهم، قالوا 
حدثنا إمساعيل، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن حممود بن الربيع األنصاري، عن : د بن إمساعيلبإسنادهم عن حمم



يا رسول اهللا، إهنا تكون : أنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عتبان بن مالك
فجاءه رسول اهللا صلى اهللا . ناً أختذه مصلىالظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول اهللا يف بييت مكا

  .أين حتب أن تصلي؟ فأشار إىل مكان من البيت، فصى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عليه وسلم، فقال
  .ومات أيام معاوية. روى عنه أنس بن مالك، وحممود

  .أخرجه الثالثة

  عتبة بن أسيد بن جارية

أسيد بن عبد اهللا بن سلمة بن عبد اهللا بن غرية بن عوف بن ثقيف الثقفي،  عتبة بن أسيد بن جارية بن" ب د ع " 
  .وهو مشهور بكنيته. وكنيته أبو بصري

وهو الذي هرب من الكفار يف هدنة احلديبية إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فطلبته قريش لريده رسول اهللا 
فرّده رسول اهللا صلى اهللا  -ن يرد عليهم من جاء منهم صلى اهللا عليه وسلم إليهم، فإنه كان قد صاحلهم على أ

فقتل أبو بصري أحدمها وهرب اآلخر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وجاء أبو  -عليه وسلم مع رجلني من الكفار 
! يا رسول اهللا، وفت ذمتك، وأدى اهللا عنك، وقد امتنعت بنفسي من املشركني لئال يفتنوين يف ديين: بصري فقال

فعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! " ويل اّمه مسعر حرب، لو كان له رجال: " ال النيب صلى اهللا عليه وسلمفق
سريده، فخرج إىل سيف البحر، واجتمع إليه كل من فّر من املشركني فضيقوا على قريش وقطعوا الطريق عليهم، 

  .املدينة إال أبا بصري، فإنه كان قد تويففكتب الكفار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فردهم إىل 
  .ونذكره يف الكىن أمت من هذا، إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه الثالثة

  عتبية بن ربيع بن رافع

  .األنصاري اخلدري -وهو خدرة  -عتبة بن ربيع بن رافع بن عبيدة بن ثعلبة بن عبد بن األجبر " ب د ع " 
  .قتل يوم أحد شهيداً، قاله ابن إسحاق

  .أخرجه الثالثة

  عتبة بن ربيعة بن خالد

  .عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية البهرائي، حليف األوس" ب س " 
  .شهد بدراً: قال ابن إسحاق

وقال ابن . هبرائي: اختلف يف شهوده بدراً، وقال ابن إسحاق. وقال أبو عمر. أخرجه أبو عمر، وأبو موسى خمتصراً
  .امرئ القيس بن هبثة بن سليمهبزي، من بين هبز بن : الكليب

  عتبة بن سامل بن حرملة العدوي



  .عتبة بن سامل بن حرملة العدوي" س " 
  .له صحبة، ذكره املستغفري، ومل يزد

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  عتبة بن أيب سفيان

  .ن ألبويهبن حرب بن أمية بن عبد مشس، أخو معاوية بن أيب سفيا -وامسه صخر  -عتبة بن أيب سفيان " ب " 

ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وواله عمر بن اخلطاب الطائف، وملا مات عمرو بن العاص ولّى 
سنة ثالث : معاوية أخاه عتبه مصر، وأقام عليها سنة، مث تويف هبا، ودفن يف مقربهتا، وذلك سنة أربع وأربعني، وقيل

  .وأربعني
يا أهل مصر، خّف على ألسنتكم : " أخطب منه، خطب أهل مصر يوماً فقال مل يكن: وكان فصيحاً خطيباً، وقيل

مدح احلق وال تأتونه، وذم الباطل وأنتم تفعلونه، كاحلمار حيمل أسفاراً يثقله محلها وال ينفعه علمها، وإين ال أداوي 
، فالزموا ما ألزمكم اهللا داءكم إال بالسيف، وال أبلغ السيف ما كفاين السوط، وال أبلغ السوط، ما صلحتم بالدرة
  " .لنا تستوجبوا ما فرض اهللا لكم علينا، وهذا يوٌم ليس فيه عقاٌب، وال بعده عتاب، والسالم 

وشهد صفني مع أخيه معاوية، وكذلك شهد أيضاً احلكمني بدومة اجلندل، وله فيه أثر كبري، وكان قد شهد اجلمل 
  .مع عائشة فدهبت عينه يومئذ

  .أخرجه أبو عمر
  .ذكر يف الصحابة وال يثبت. عتبة بن طويع املازين" د ع " عتبة بن طويع املازين ؟

يا : " روى ابن جريج، عن يزيد بن عبد اهللا بن سفيان، عن عتبة بن طويع املازين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
يف موىل  -فقيل له " ! ملوايل ويا معشر العرب، شراركم من تزوج يف ا! معشر املوايل، شراركم من تزوج يف العرب

  " .فأجازه . نعم: ؟ قال" هل رضيت : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: تزوج امرأة من األنصار
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عتبة بن عائذ

  .عتبة بن عائذ" س " 
  .إن كان ابن عائذ وإال فهو ابن عبد، ألن املتنني واحد: أورده ابن شاهني وقال

وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم  -ابن عائذ : كذا قال -الد بن معدان، عن عتبة بن عائذ روى خ
  " .من شهد العشاء والفجر يف مجاعة، كان له مثل أجر احلاج املعتمر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .رواه أبو عامر األهلاين، عن أيب أمامة وعتبة بن عبد
  .موسى أخرجه أبو

  عتبة بن عبد اهللا بن صخر



عتبة بن عبد اهللا بن صخر ابن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري " ب س " 
  .السلمي: اخلزرجي

  .شهد العقبة، وبدراً
ب بن عتبة بن عبد اهللا بن عبية بن عدي بن غنم بن كع: إال أن أبا موسى قال -أخرجه أبو عمر، وأبو موسى 

  .شهد بدراً، رواه عن ابن إسحاق. سليمة، مث من بين خنساء
من بين خنساء، ومل يذكر بين خنساء يف النسب، : ، ثالثة أباٍء مث قال" صخراً وخنساء وسناناً " فأسقط من نسبه 

  .وقد ذكرت أوالً نسبه على الصحة، واهللا أعلم! حىت يعلم كيف هذا النسب
أخربنا به عبد اهللا بن أمحد بن علي، بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق،  والذي ذكره ابن إسحاق هو ما
: . . . ومن بين عبيد بن عدي بن غنم بن كعب، مث من بين خنساء بن سنان بن عبيد: يف تسمية من شهد بدراً قال

  .وعتبة بن عبد اهللا بن صخر بن خنساء
  .أنا أبا موسى أسقط من النسب ما ذكرناهوكذلك ذكره غري يونس عن ابن إسحاق، فظهر هبذا 

  عتبة بن عبد اهللا

  .عتبة بن عبد اهللا" س " 
حدث إمساعيل بن عياش، عن احلسن بن أيوب، عن عبد اهللا بن ناسح، عن عتبة بن . أورده اإلمساعيلي يف الصحابة

ن، فقال النيب صلى اهللا عليه مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجلني يتبايعان شاة، ومها حيلفا: عبد اهللا قال
  " .إن احللف ميحق الربكة : " وسلم

أخرجه أبو موسى، ولعله االسم الذي يأته بعد هذه الترمجة، وهو عتبة بن عبد السلمي، فإن أبا نعيم ذكر يف ترمجته 
م نقصه، فإهنم يروي عنه، ويكون بعض الرواة قد أضاف اسم أبيه إىل اهللا تعاىل، وبعضه" عبد اهللا بن ناسح " أن 

  .خيتلفون كثرياً مثال هذا، واهللا أعلم

  عتبة بن عبد الثمايل

  .عتبة بن عبد الثمايل" س " 
لو أقسمت لربرت، ال يدخل اجلنة قبل سائر أميت إال بضعة عشر : " حديثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

عشر، وموسى، وعيسى، ومرمي بنت عمران  رجالً، منهم إبراهيم، وإمساعيل، وإسحاق، ويعقوب، واألسباط اثنا
  " .عليهما السالم 

  .كذا وجدته يف تاريخ يعقوب بن سفيان: أخرجه أبو موسى وقال
  .عبد اهللا بن عبد، وقد ذكرناه قبل: والصواب

  عتبة بن عبد السلمي

  .وسلم عتبةكان امسه عتلة فسماه النيب صلى اهللا عليه . عتبة بن عبد السلمي، يكىن أبا الوليد" د ع " 



سكن محص، حديثه عند شريح بن عبيد، ولقمان بن عامر، وكثري بن مرة احلضرمي، وخالد بن معدان، وعبد اهللا 
  .بن ناسح، وعقيل بن مدرك، وحبيب بن عبيد الرحيب، وراشد بن سعد، وغريهم

كان النيب صلى : يقال عتبة بن عبد السلم: روى إمساعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد قال
اهللا عليه وسلم إذا أتاه الرجل، وله االسم ال حيبه حّوله، ولقد أتيناه وإنا لسبعة من بين سليم، أكربنا العرباض بن 

  .سارية فبايعناه مجيعاً
بن  حدثين أيب، حدثنا احلكم بن نافع، حدثنا إمساعيل: أخربنا أبو ياسر بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال

عتبة : وعرباٌض يقول. عرباٌض خٌري مين: كان عتبة يقول: عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد قال
  .خٌري مين، سبقين إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بسنة

أخربنا إبراهيم بن : وأخربنا أيب عنها قالت: قال -أخربنا أبو حممد الدمشقي إذناً عن كتاب أم اجملتىب فاطمة 
ور، أخربنا أبو بكر بن املقري، أخربنا أبو يعلى املوصلي، أخربنا جبارة، حدثنا مندل بن علي، عن ثور بن يزيد منص

ال تقصوا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -وكانت له صحبة  -عن نصر بن علقمة، عن عتبة بن عبد 
  " .إنه دفاؤها، وال أذناهبا فإهنا مذاهبا نواصي اخليل، فإنه معقود بنواصيها اخلري، وال أعرافها ف

  .، وعتبة أصح، وعبيد تصحيف منه، واهللا أعلم" عبيد بن عبد " وقد تقدم هذا احلديث يف 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

ما امسك؟ : دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا غالم حدثٌ فقال: وروى حيىي بن عتبة بن عبد، عن أبيه قال
  .بل أنت عتبة: فقال. عتلة: فقلت

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
من أدخل هذا احلصن سهماً : " وروى حيىي بن عتبة، عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يوم قريظة والنضري

  .فأدخلت ثالثة أسهم" . وجبت له اجلنة 
  .عتلة، يعين بفتحتني: وقال عبد الغين: القاله ابن ماكوال، ق. َعتلة بفتح العني، وسكون التاء فوقها نقطتان

ومل يكن هلما يوم واحد، فإن قريظة كان يومهم بعد اخلندق سنة مخس، وأما " قريظة والنضري " كذا جاء : قلت
وقد جعل أبو عمر عتبة بن عبد، وعتبة بن النذر واحداً، ويرد الكالم فيه إن شاء . النضري فكان إجالؤهم سنة اربع

  .اهللا تعاىل

  عتبة بن عمرو بن جروة

  .عبتة بن عمرو بن جروة بن عدي بن عامر بن عدي بن كعب بن اخلزر بن احلارث بن اخلزرج األنصاري
  .شهد أحداً، وال عقب له

  .ذكره ابن الدباغ، عن العدوي

  عتبة بن عمرو بن صاحل بن ذحبان

  .عتبة بن عمرو بن صاحل بن ذحبان الرعيين، مث الذحباين
  . صلى اهللا عليه وسلم، شهد فتح مصرمن أصحاب النيب

  .قاله ابن ماكوال، عن ابن يونس



  عتبة بن عومي

  .يذكر نسبه عند ذكر أبيه، إن شاء اهللا تعاىل. عتبة بن عومي بن ساعدة األنصاري" د ع " 
  .قال ابن أيب داود شهد بيعة الرضوان حتت الشجرة، وشهد ما بعدها

قال رسول اهللا : ن بن عتبة بن عومي بن ساعدة، عن أبيه، عن جده عتبة قالروى عبد الرمحن بن سامل بن عبد الرمح
إن اهللا اختار يل أصحاباً، وجعلهم يل أنصاراً ووزراء، فمن سّبهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة : " صلى اهللا عليه وسلم

  " .والناس أمجعني 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عتبة بن غزوان بن جابر

تبة بن غزوان بن جابر بن وهيب بن نسيب بن زيد بن مالك بن احلارث بن عوف بن احلارث بن ع" ب د ع " 
  .مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن

  .غزوان بن احلارث بن جابر: وقيل
  .هو عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب بن نسيب بن مالك بن احلارث بن مازن: وقال ابن منده وأبو نعيم

  .ا من النسب زيداً وعوفاًفأسقط
. غزوان بن هالل بن عبد مناف بن احلارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي: وقيل: قال ابن منده

  .قاله ابن أيب خيثمة، عن مصعب الزبريي: وقال
  .وهو حليف بين نوفل بن عبد مناف بن قصي. أبو غزوان: أبا عبد اهللا، وقيل: ُيكىن

لقد رأيتين سابع : اإلسالم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد قال ذلك يف خطبته بالبصرة وهو سابع سبعة يف
  .سبعة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ما لنا طعام إال ورق الشجر، حىت قرحت اشداقنا

هو مبكة، فأقام معه مث عاد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و -وهو ابن أربعني سنة  -وهاجر إىل أرض احلبشة 
وكان الكفار . وإمنا خرجا مع الكفار يتوصالن إىل املدينة. حىت هاجر إىل املدينة مع املقداد، وكان من السابقني

سريةً، عليهم عكرمة بن أيب جهل، فلقيهم سريةً للمسلمني عليهم عبيدة بن احلارث، فالتحق املقداد وعتبة 
  .باملسلمني

لها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وسريه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما إىل مث شهد بدراً، واملشاهد ك
انطلق أنت ومن معك حىت تأتوا أقصى مملكة العرب : " أرض البصرة، ليقاتل من باألبلة من فارس، فقال له ملا سريه

أنك تأيت حومة العدو، وأرجو أن وأدىن مملكة العجم، فسر على بركة اهللا تعاىل ومينه، اتق اهللا ما استطعت، واعلم 
يعينك اهللا عليهم، وقد كتبت إىل العالء بن احلضرمي أن ميدك بعرفجة بن هرمثة، وهو ذو جماهدة للعدو وذو 

مكايدة، فشاوره، وادع إىل اهللا، فمن أجابك فاقبل منه، ومن أىب فاجلزية عن يد مذلة وصغار، وإال فالسيف يف غري 
  " .به من العرب، وحثهم على اجلهاد، وكابد العدو، واتق اهللا ربك هوادة، واستنفر من مررت 

وأمر حمجن بن األدرع فخط مسجد . فسار عتبة وافتتح األبلة، واختط البصرة، هو أول من مصرها وعمرها
مث خرج حاجاً وخلف جماشع بن مسعود، وأمره أن يسري إىل الفرات، وأمر املغرية . البصرة األعظم، وبناه بالقصب

اللهم ال تردين : بن شعبة أن يصلي بالناس، فلما وصل عتبة إىل عمر استعفاه عن والية البصرة، فأىب أن يعفيه، فقال



معدن بين : فسقط عن راحلته فمات سنة سبع عشرة، وهو منصرف من مكة إىل البصرة، مبوضع يقال له! إليها
  .ُسليم، قاله ابن سعد

  .سنة مخس عشرة، وهو ابن سبع ومخسني سنة: ع عشرة، وقيلمات بالربذة سنة سب: وقالد املدايين
  .وكان طواالً مجيالً

أخربنا عبد الوهاب بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا وكيع، حدثنا قرة بن خالد، عن محيد بن هالل 
ابع سبعة مع رسول لقد رأيتين س: مسعت عتبة بن غزوان يقول: العدوي، عن خالد بن عمري، عن رجل منهم قال

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ما لنا طعام إال ورق احلبلة، حىت قرحت أشداقنا
يسار أبو احلسن البصري، وأرطبان : وفتح عتبة دست ميسان، وغنم ما فيها، وسىب احلرمي واألبناء، وممن أخذ منها

  .جد عبد اهللا بن عون بن أرطبان وغريهم
حدثنا أزهر بن محيد أبو احلسن، حدثنا حممد : بإسناده عن أيب بكر بن أيب عاصم قالأخربنا حيىي بن حممود بن سعد 

 -أن عتبة بن غزوان : بن عبد الرمحن الطفاوي، حدثنا أيوب السختياين، عن محيد بن هالل، عن خالد بن عمري
إال صبابة كصبابة اإلناء  أال إن الدنيا قد ولّت حذّاء، ومل يبق منها: " خطب فقال يف خطبته -وكان أمري البصرة 

يتصاهبا أحدكم، وإنكم ستنتقلون منها ال حمالة، فانتقلوا منها خبري ما حبضرتكم إىل دار ال زوال هلا، فلقد ذكر لنا أن 
ولقد ذكر يل أن ما بني ! وأمي اهللا لتمألن. احلجر ُيلقى من شفا جهنم فيهوى فيها سبعني خريفاً، ال يبلغ قعرها

اريع اجلنة مسرية أربعني عاماً، وأمي اهللا ليأتني عليه يوٌم وهو كظيظ بالزحام، وأعوذ باهللا أن أكون املصراعني من مص
  " .عظيماً يف نفسي صغرياً يف أعني الناس، وستجربون األمراء بعدي 

  .أخرجه الثالثة

  عتبة بن فرقد بن يربوع

فاعة بن ربيعة بن رفاعة بن احلارث بن هبثة عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك بن أسعد بن ر" ب د ع " 
  .بن سليم السلمي، أبو عبد اهللا

، أمه بنت عباد بن علقمة بن عباد بن املطلب بن عبد مناف، له صحبة ورواية، " يربوع " اسم فرقد : وقال الكليب
  .وكان شريفاً

  .ليه وسلم غزوتنيغزا مع النيب صلى اهللا ع. عتبه فرقد السلمي، من بين مازن: وقال ابن منده
أخربنا عبد اهللا بن عبد : أخربنا أبو منصور بن مكارم بن سعد املؤدب بإسناده إىل زكريا يزيد بن إياس األزدي قال

كان عتبة بن فرقد شهد خيرب مع رسول اهللا : اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب، حدثنا هشيم، أخربنا حصني قال
فكان بنو سليم . ، فأصابه منها سهم، فجعلها لبين عمه عاماً، وألخواله عاماًفقسم له: صلى اهللا عليه وسلم، قال

كان حصني بينه وبينه : جييئون عاماً فيأخذونه، قال هشيم -يعين أخواله  -جييئون عاماً فيأخذونه، وكان بنو فالن 
  .وكان أمرياً لعمر بن اخلطاب على بعض فتوح العراق -يعين عتبة  -قرابة 

أمحد " حدثنا :  بن حممود، وعبد الوهاب بن هبة اهللا، بإسناديهما عن أيب احلجاج مسلم بن احلجاج قالأخربنا حيىي
كتب إلينا عمر بن اخلطاب رضي : عبد اهللا بن يونس، حدثنا زهري، حدثنا عاصم األحول، عن أيب عثمان قال" بن 

 كد أبيك وال كد أمك، فأشبع املسلمني يف يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك وال: " اهللا عنه وحنن بأذربيجان



  .احلديث. . . " رحاهلم مما تشبع منه يف حلك، وإياكم والتنعم 
حدثنا وهبان، حدثنا خالد عن أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد : أخربنا حيىي بن حممود كتابة بإسناده إىل ابن أيب عاصم

يد أن تكون أطيب رحياً من صاحبتها، وكان عتبة أطيب كنا عند عتبة ثالث نسوة، وإن كل واحدة منهن تر: قالت
أخذه الشرى على عهد رسول اهللا صلى اهللا : رحياً منا، وكان إذا خرج عرف بريح طيبة، فسألته عن ذلك فقال

عليه وسلم، فشكا ذلك إليه، فأمر به فقعد بني يديه، مث تفل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف يده ومسح هبا ظهره 
  .وبطنه

: " وسكن الكوفة، وكان له هبا عقب، يقال. له رواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وروت عنه زوجه أم عاصمو
  " .الفراقدة 

ويف : قال -وويل عتبة بن فرقد لعمر بن اخلطاب املوصل : أخربنا أبو منصور بن مكارم بإسناده إىل أيب زكرياء قال
  .بة داراً ومسجداًوابتىن عت: قال -بعض الروايات أنه فتحها 

أن عمر بن اخلطاب وجه عياض : أخربت عن خليفة بن خياط، حدثنا حامت بن مسلم: و أخربنا أبو زكرياء قال: قال
بن غنم فافتتح املوصل، وخلف عتبة بن فرقد على أحد احلصنني، وافتتح األرض كلها عنوة غري احلصن، صاحله 

  .أهله عليه، وذلك سنة مثان عشرة
أنبأين حممد بن يزيد، عن السري بن حيىي، عن شعيب، عن سيف بن عمر، عن حممد : نا أبو زكرياء قالو أخرب: قال

كان على حرب املوصل يف سنة سبع عشرة ربعي بن األفكل، وعلى اخلراج عرفجة بن : وطلحة واملهلب قالوا
  . عبد اهللا بن املعتمرعتبة بن فرقد على احلرب واخلراج، وكان قبل ذلك كله إىل: هرمثة، ويف قول آخره

  .أخرجه الثالثة
من امسه مازن حىت ينسب إليه، " سليم " ، ال أعرفه، وليس يف نسبه إىل " إنه من مازن : " قول ابن منده: قلت

ولعله قد علق بقلبه مازن بن منصور أخو سليم، أو قد نقل من كتاب فيه إسقاط وغلط، أو أنه وصل إليه ما ال 
  .نعلمه، واهللا أعلم

  عتبة بن أيب هلب

عبد العزى بن عبد املطلب القرشي اهلامشي، وهو ابن عم النيب صلى : واسم أيب هلب -عتبة بن أيب هلب " ب س " 
  .اهللا عليه وسلم، وأمه أم مجيل بنت حرب بن أمية، أخت أيب سفيان، وهي محالة احلطب

عليه وسلم، فبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم  أسلم هو وأخوه معتب يوم الفتح، وكان قد هربا من النيب صلى اهللا
العباس بن عبد املطلب عمهما إليهما، فأتى هبما، فأسلما، فسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإسالمهما، وشهدا 

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنيناً، وكانا ممن ثبت ومل ينهزم، وشهدا الطائف ومل خيرجا عن مكة، ومل يأتيا 
  .ينة، وهلما عقباملد

وقال الزبري بن بكار، شهد عتبة ومعتب ابنا أيب هلب حنيناً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان فيمن ثبت، 
  .وأقام مبكة

  .وقول الزبري يرد عليه، واهللا أعلم" إن ثبت، وما أراه : " وقال أبو موسى. أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  عتبة بن مسعود اهلذيل



  .تقدم نسبة عند ذكر أخيه عبد اهللا بن مسعود، يكىن أبا عبد اهللا. عتبة بن مسعود اهلذيل" ب د ع " 
هاجر مع أخيه عبد اهللا إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية، وقد املدينة، وشهد أحداً وما بعدها من املشاهد كلها مع 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .عندنا من أخيه، ولكنه مات سريعاًما كان عبد اهللا بأفقه : وقال الزهري

  .ما كان عبد اهللا بأقدم صحبة وهجرة من أخيه، ولكنه مات قبله: وقيل عن الزهري
أخي، وصاحيب مع : أتبكي؟ فقال: ملا مات عتبة بكاه أخوه عبد اهللا، فقيل له : وروى عن عبد اهللا بن عتبة قال

  . ما كان من عمر بن اخلطابرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأحب الناس إيل، إال
  .إن عتبة مات يف خالفة عمر رضي اهللا عنه: وقيل

كذا قيل، والذي روى عن القاسم بن عبد الرمحن أن عتبة تويف سنة أربع وأربعني، فعلى هذا يكون موته بعد أخيه، 
  .ال قبله

  .أخرجه الثالثة

  عتبة بن الندر السلمي

  .عتبة بن الندر السلمي" ب د ع " 
  .الشام روى عنه علي بن رباح وخالد بن معدانسكن 

حدثنا ابن مصفى، حدثنا بقية، عن مسلمة بن : أخربنا حيىي بن حممو إذناً وإسناداً إىل أيب بكر بن أيب عاصم قال
 -مسعت عتبة بن الندر : علي، حدثين سعيد بن أيب أيوب، عن احلارث بن يزيد احلضرمي، عن علي بن رباح قال

" كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم يوماً فقرأ سورة :  -النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  وكان من أصحاب
أو  -إن موسى صلى اهللا عليه وعلى مجيع األنبياء وسلم، آجر نفسه مثاين سنني : حىت بلغ قصة موسى، قال" طسم 
  .لعفة فرجه، وطعام بطنه -عشر سنني : قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
كان امسع عتلة، فغري النيب صلى اهللا عليه . عتبة بن الندر، وهو عتبة بن عبد السلمي، له صحبة: أبو عمر وقال

  .فسماه عتبة. وسلم امسه
ما : " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى حممد بن القاسم الطائي، عن حيىي بن عتبة بن عبد، عن أبيه قال

  " .أنت عتبة : " كان امسه نشبة، فقال: وقيل" . ت عتبة أن: " قال. عتلة: ؟ قلت" امسك 
تويف سنة سبع ومثانني أيام . وشهد عتبة بن عبد خيرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكنيته أبو الوليد: قال

  .يعد يف الشاميني. وهو ابن أربع وتسعني سنة. الوليد بن عبد امللك
خالد بن معدان، و عبد الرمحن بن عمرو السلمي، وكثري بن مرة، : نهمروى عنه مجاعة من تابعي أهل الشام، م

  .وأبو عامر األهلاين، وعلي بن رباح. وراشد بن سعد
  .عتبة بن عبد آخر من مات بالشام من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال الواقدي
والصواب ما ذكرناه، ومل خيتلفوا أهنما وقد قيل إن عتبة بن الندر غري عتبة بن عبد، وليس بشيء، : قال أبو عمر

  .سلميان، وأن خالد بن معدان روى عن كل واحد منهما



عتبة : خرعتبة بن الندر شامي، روى عنه خالد بن معدان، وعلي بن رباح، وذكر يف باب آ: قال أبو حامت الرازي
وقال ابنه عبد . روى عنه خالد بن معدان، و عبد الرمحن بن عمرو السلمي. بن عبد السلمي أبو الوليد، شامي

روى عنه كثري بن مرة، ولقمان بن عامر، وراشد بن سعد، وأبو عامر األهلاين، و عبد اهللا بن : الرمحن بن أيب حامت
  .الرمحن بن أيب عوف وابنه حيىيعائذ، وحبيب بن عبيد، وشرحبيل بن شفعة، و عبد 

خالد بن معدان، : هذا كله ذكره يف باب عتبة بن عبد، ومل يذكر يف باب عتبة بن الندر أنه روى عنه غري رجلني
  .ويف ذلك نظر، ألن األغلب عندي ما ذكرته لك. وعلي بن رباح

  .هذا مجيعه كالم أيب عمر، وهو مييل إىل أهنما واحد، واهللا أعلم

  نيارعتبة بن 

  .بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل زرعة بن سيف. عتبة بن نيار" د ع " 
بسم اهللا : " روى األسود، عن عروة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل زرعة بن سيف بن ذي يزن

معاذ بن : خرياًإذا أتاكم رسلي فآمركم هبم : الرمحن الرحيم، أما بعد، من حممد رسول اهللا إىل زرعة بن ذي يزن
  " .جبل، وابن رواحة، ومالك بن عبادة، وعتبة بن نيار 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
يف هذا نظر، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كاتب الناس باليمن سنة تسع بعد الفتح، و عبد اهللا بن : قلت

  .رواحة قتل مبؤتة سنة مثان، واهللا أعلم

  عتبة بن أيب وقاص

  " .سعد " وقد تقدم نسبه عند ذكر أخيه  -مالك : واسم أيب وقاص -عتبة بن أيب وقاص " د ع " 
  .رواه الزهري، عن عروة، عن عائشة. ذُكر يف الصحابة، عهد إىل سعد أخيه أن ابن وليدة زمعة سنه

إليه أخوه " عهد ذكره بعض املتأخرين يف الصحابة، واحتج حبديث الزهري أن سعداً : قاله ابن منده، وقال أبو نعيم
  .بابن وليدة زمعة أنه ابنه" 
وعتبة هو الذي شج وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكسر رباعيته يوم أحد، وما علمت له إسالمه، : قال

  .إنه مات كافراً: ومل يذكره أحد من املتقدمني يف الصحابة، قيل
اعية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعا عليه، أن عتبة كسر رب: وروى عن معمر، عن عثمان اجلزري، عن مقسم

  .، فما حال عليه احلول حىت مات كافراً" اللهم ال حيول عليه احلول حىت ميوت كافراً : " فقال
وقاص كان أصاب دماً يف قريش، فانتقل إىل املدينة قبل " أيب " عتب بن : هذا كالمه، وقد قال الزبري بن بكار

 وماالً ومات يف اإلسالم، وأوصى إىل سعد بن أيب وقاص، وأمه هند بنت وهب بن احلارث اهلجرة، فاختذ هبا منزالً
  .بن زهرة

  عتبة



  .عتبة، آخر" س " 
كيف أول شأنك؟ : ومن حديثه أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم. أورده ابن شاهني، وفرق بينه وبني غريه

  .كر احلديثوذ" . كانت حاضنيت من بين سعد بن بكر : " قال

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  عتريس بن عرقوب

  .عتريس بن عرقوب" د ع " 
  .ذكر فيمن أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وال تصح له صحبة. روى عنه طارق بن شهاب، وهو من أصحاب ابن مسعود
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عتيبة البلوي

  .حلفاً عتيبة، البلوي نسباً، مث األنصاري" ع س " 
سبحانك : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، صلى فقام رجل خلفه فقال: روى احلسن عن ابنٍ أليب ثعلبة، عن أبيه

اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك، عملت سوءاً وظلمت نفسي، فاغفر يل وارمحين 
وهو رجل  -أنا يا رسول اهللا : فقال الرجل"  من صاحب الكالم؟: " فقال. وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم

والذي نفس حممد بيده ما خرج آخرها : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. عتيبة: من بلي، مث من األنصار، يقال له
  " .من فيك حىت رايت أحد عشر ملكاً يبتدروهنا، أيهم يكتبها 

  .أخرجه أبو موسى وأبو نعيم
  ؟

  عتري البدري

  .عتري البدري
  .روى عنه سليمان بن عبد الرمحن األزدي. له صحبة ورواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

بضم العني، وفتح التاء فوقها نقطتان ، مث بالياء حتتها : وقاله ابن ماكوال. ُعثري، بثاء معجمة بثالث: قاله املستغفري
  .وال أدري أهو عتري العذري الذي نذكره أم غريه. نقطتان، وآخره راء

  عتري العذري

  .عترب العذري" س " 
بالسني، وقيل فيه كالمها، وقاله " عّس : " استدركه أبو زكرياء على جده، وقد ذكره جده فقال: قال أبو موسى



  .عسامة: الربذعي بالشني املعجمة، وكذلك عثامة بن قيس قيل فيه
  .كأنه رآمها واحداً" إذا زفت املرأة " : أخرجه أبو موسى، وقد ذكره أبو أمحد بالتاء املثلثة، وروى له حديث

  عتيق بن قيس

  .عتيق بن قيس" س " 
  .ذكرناه يف ترمجة ابنه احلارث

  .أخرجه أبو موسى

  عتيقة بن احلارث

  .َعِتيقة بن احلارث األنصاري" س " 
بن احلارث،  بينا حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ أقبل عتيقة: " روى مكحول، عن عبد اهللا بن عمرو قال

يا رسول اهللا، ما ملن تقلد سيفاً يف سبيل : قال" . سل عما شئت : " قد أصبت خلوة، فأحب أن أسألك؟ قال: فقال
يا رسول اهللا، ما ملن اعتقل رحماً يف : قال" يكون له وشاحاً من أوشحة اجلنة من دّر وياقوت وزبرجد : " اهللا؟ قال

يا رسول اهللا، ما ملن تنكّب قوساً يف سبيل : قال" ماً يوم القيامة يعرف به يكون له عل: " سبيل اهللا عز وجل؟ قال
وذكر حديثاً طويالً يف فضل اجلهاد يف سبيل اهللا . . . " يكون له رداء أخضر من أردية اجلنة : " اهللا عز وجل قال

  .عز وجل
  .أخرجه أبو موسى

  عتيقة

  .ذكره البخاري يف الصحابة، ومل يذكر له حديثاً. حديثهعتيقة، روى عنه عبد اهللا بن صفوان، ومل يصح " د " 
  .أخرجه ابن منده خمتصراً، واهللا أعلم

  عتيك بن التيهان

  .عتيك بن التيهان، أخو أبو اهليثم بن التيهان األنصاري األوسي األشهلي" ب د ع " 
، بالدال، عن الزهري وابن " عتيد " ذكره بعض املتأخرين عتيكاً، ويف نسخيت : قاله ابن منده، وقال أبو نعيم

  .إسحاق
وقد ذكرنا من قال ذلك يف باب عبيد، شهد بدراً، وقتل يوم : عبيد، قال: ويقال: عتيك بن التيهان: وقال أبو عمر
  .بل قتل بصفني: وقيل. أحد شهيداً

  .التيهان والتّيهان، بالتخفيف والتشديد: يقال: قال ابن هشام
  .أخرجه الثالثة

  ؟



  عتيك بن قيس

  .عتيك بن قيس بن هيشة بن احلارث بن أمية بن معاوية بن مالك" س " 
إن من الغرية ما حيب اهللا، : " روى عنه ابنه جابر بن عتيك، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. ذكره ابن شاهني
لغرية اليت يف الريبة، والغرية فالغرية اليت حيبها اهللا ا. ومن اخليالء ما حيب اهللا، ومنه ما يبغض اهللا. ومنها ما يبغض اهللا

اليت يبغضها اهللا الغرية يف غري الريبة، واخليالء الذي حيب اهللا الرجل خيتال بنفسه عند القتال، واخليالء الذي يبغض 
  " .اهللا اخليالء يف البغي والفجور 

  .وهو األصح. ورواه غري واحد، عن ابن جابر بن عتيك، عن أبيه
  .أخرجه أبو موسى

   والثاءباب العني

  عثامة بن قيس

  .وقيل عسامة -عثامة بن قيس " ب د ع " 
روى أبو بشر عن عثامة بن قيس األزدي عن عبد اهللا بن سفيان األزدي، وكالمها من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 

  " .ما من رجل يصوم يوماً يف سبيل اهللا إال باعد اهللا وجهه عن النار مائة عام : " عليه وسلم قال
  .إمنا أحدثكم مبا مسعت: بد اهللا بن سفيانقال ع

حنن أحق : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عثامة بن قيس البجلي قال: وروى عنه بالل بن أيب بالل فقال
  " .بالشك من إبراهيم، ويرحم اهللا لوطاً لقد كان يأوي إىل ركن شديد 

  .أخرجه الثالثة

  عثم بن الربعة

  .جلهينعثم بن الربعة ا" ب " 
  .وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان امسه عبد العزى، فغريه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عثمان بن األرقم

  .عثمان بن األرقم املخزومي" س " 
حلسن بن علي، حدثنا عبد حدثنا ا: أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء إذناً بإسناده عن أمحد بن عمرو بن الضحاك قال

اهللا بن صاحل، حدثين عطاف بن خالد املخزومي، حدثنا عبد اهللا بن عثمان بن األرقم عن جده عثمان بن األرقم 
هل خمرجك : " قال. أريد بيت املقدس: ؟ قلت" أين تريد : " جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يل: " قال

صالة يف هذا املسجد خري من ألف صالة : " فقال. أردت الصالة فيه يا رسول اهللا ال، ولكين: ؟ قلت" إليه التجارة 



  !.يريد بيت املقدس" . مث 
  .رواه ابن عفري، عن عطاف بن خالد املخزومي، عن عبد اهللا بن عثمان بن األرقم، عن جده األرقم

  .رقمعن عبد اهللا بن عثمان، عن جده األ: وروى ابن أيب عاصم أيضاً حديثاً فقال
حدثنا حممد بن عوف، حدثنا ابن أيب مرمي، حدثنا : أخربنا به حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم قال

حدثين عبد اهللا بن عثمان بن األرقم، عن جده األرقم وكان بدرياً، وكان رسول اهللا صلى : عطاف بن خالد، قال
  .اهللا عليه وسلم نزل يف داره عنه الصفا

  .يف ترمجة األرقم ما يقوي هذا، وهو الصواب وقد تقدم
  .أخرجه أبو موسى

  عثمان بن األزرق

  .عثمان بن األزرق" س ع " 
دخل علينا عثمان بن األزرق املسجد يوم اجلمعة واإلمام خيطب، : روى هشان بن زياد، عن عمار بن سعد قال

إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا : فق بك؟ فقاللو وصلت إلينا فكان أو! يرمحك اهللا: فقصر وقعد يف املسجد، فقلنا
  " .كان كجار قصبه يف النار  -فرق بني اثنني : أو -من ختطى رقاب الناس بعد خروج اإلمام : " عليه وسلم يقول

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عثمان بن حنيف

أبا : يكىن عثمان. يفتقدم نسبه عند ذكر أخيه سهل بن حن. عثمان بن حنيف األنصاري األوسي" ب د ع " 
  .أبو عبد اهللا: وقيل. عمرو

واستعمله عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، على مساحة سواد العراق، فمسحه عامره . شهد أحداً واملشاهد بعدها
واستعمله علي، رضي اهللا عنه، على البصرة فبقي عليها إىل أن قدمها طلحة . وغامره، فمسحه وقسط خراجه

مث قدم علي إليها فكانت وقعة اجلمل، فلما . رضي اهللا عنهم يف نوبة وقعة اجلمل، فأخرجوه منهاوالزبري مع عائشة 
  .ظفر هبم علي استعمل على البصرة عبد اهللا بن عباس

  .وسكن عثمان بن حنيف الكوفة، وبقي إىل زمان معاوية
  .ئ بن معاوية الصديفروى عنه أبو إمامة ابن أخيه سهل بن حنيف، وابنه عبد الرمحن بن عثمان، وهان

حدثنا حممود : أخربنا إبراهيم بن حممد وإمساعيل بن علي وغريمها قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن عيسى قال
: بن غيالن، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا شعبة، عن أيب جعفر، عن عمارة بن خزمية بن ثابت، عن عثمان بن حنيف

إن شئت دعوت وإن : " فقال. ادع اهللا أن يعافيين: لى اهللا عليه وسلم فقالأن رجالً ضرير البصر أتى النيب ص
اللهم إين : " فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء، ويدعو هبذا الدعاء: قال! ادعه: قال" . شئت صربت فهو خري لك 

ضي يل، اللهم أسألك وأتوجه إليك مبحمد نبيك نيب الرمحة، يا حممد، إين توجهت بك إىل ريب يف حاجيت هذه لتق
  " .فشفعه يف 

  .أخرجه الثالثة



  عثمان بن ربيعة اجلمحي

  .عثمان بن ربيعة بن أهبان بن وهب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحي" ب " 
  .كان من مهاجرة احلبشة، قاله ابن إسحاق وحده

  .هو الذي هاجر إىل احلبشة" نبيه بن عثمان " ابنه : وقال الواقدي
  .أخرجه أبو عمر

  بن مشاس عثمان

  .عثمان بن مشاس بن لبيد املخزومي" د ع " 
مث : قاله ابن منده، ورواه عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق يف ذكر اهلجرة. مهاجري، شهد بدراً، وقتل يوم أحد

  .خرج مصعب بن عمري، وعثمان بن مظعون، وعثمان بن مشاس بن الشريد، ومجاعة مساهم
  .عثمان بن مشاس بن لبيد ممن أنزل اهللا، عز وجل فيه، وذكره يف كتابه أن: وروى ابن منده، عن ابن عباس
  .مشاس بن الشريد: ، والذي رواه هو عن ابن إسحاق" مشاس بن لبيد : " كذا قال ابن منده يف الترمجة

وهذا وهم فاحش، فإنه مشاس بن عثمان بن الشريد كذا ذكره ابن بكري عن ابن إسحاق فيمن قتل : قال أبو نعيم
فولد عامر بن خمزوم هرمي بن عامر، : وقد ذكره الزبري بن بكار فقال. وقد تقدم يف مشاس. يوم أحد، من بين خمزوم
عثمان بن : عثمان بن الشريد، وولد عثمان بن الشريد: الشريد، وولد الشريد بن هرمي: فولد هرمي بن عامر

هاجرين، قتل يوم أحد شهيداً، وكان يقي كان من أحسن الناس وجهاً، وهو من امل -وهو الشماس  -عثمان 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عثمان بن أيب طلحة

عثمان بن طلحة بن أيب طلحة، واسم أيب طلحة عبد اهللا بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن " ب د ع " 
أمه أم سعيد من بين عمرو بن عوف، قتل أبوه طلحة وعمه  .قصي بن كالب بن مرة القرشي العبدري احلجيب

عثمان بن أيب طلحة مجيعاً يوم أحد كافرين، قتل محزة عثمان، وقتل علي طلحة مبارزة، وقتل يوم أحد منهم أيضاً 
قتل عاصم بن ثابت . مسافع، واجلالس، واحلارث، وكالب بنو طلحة، كلهم إخوة عثمان بن طلحة، قتلوا كفاراً

  .احلارث: كالباً، وقتل قزمان: واجلالس، وقتل الزبري. مسافعاً: يب األقلحبن أ
وهاجر عثمان بن طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هدنة احلديبية مع خالد بن الوليد، فلقيا عمرو بن 

عليه وسلم باملدينة، العاص قد أتى من عند النجاشي يريد اهلجرة، فاصطحبوا حىت قدموا على رسول اهللا صلى اهللا 
"  -يعين أهنم وجوه أهل مكة  -ألقت إليكم مكة أفالذ كبدها : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني رآهم

وأقام مع النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، وشهد معه فتح مكة، ودفع إليه مفتاح الكعبة يوم الفتح وإىل ابن . 
  .خذوها خالدة تالدة وال ينزعها منكم إال ظامل: ة، وقالعمه شيبة بن عثمان بن أيب طلح

وأقام عثمان باملدينة، فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انتقل إىل مكة، فأقام هبا حىت مات سنة اثنتني 



  .إنه استشهد يوم أجنادين: وأربعني، وقيل
ثين أيب، حدثنا عبد الرمحن بن مهدي وحسن بن موسى حد: أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا محاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عثمان بن طلحة: قاال
  .وجاهك بني السارتني -صلى يف البيت ركعتني 

  .أخرجه الثالثة

  عثمان بن أيب العاص

عبد دمهان بن عبد اهللا بن مهام بن أبان بن : وقيل -بشر بن عبد بن دمهان  عثمان بن أيب العاص بن" ب د ع " 
  .سيار بن مالك بن حطيط بن جشم بن ثقيف الثقفي، يكىن أبا عبد اهللا

  .وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد ثقيف فأسلم، واستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الطائف
: " قال -وذكر قصة وفد ثقيف  -محد بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق أخربنا عبيد اهللا أن أ

وكان من  -فلما أسلموا وكتب هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاهبم، أّمر عليهم عثمان بن ايب العاص 
يا رسول اهللا، إين قد : بو بكرفقال أ -أحدثهم سناً، وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه يف اإلسالم وتعلم القرآن 

  .رأيت هذا الغالم أحرصهم على التفقه يف اإلسالم وتعلم القرآن
حدثين سعيد بن أيب هند، عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري، عن عثمان بن : و حدثنا يونس بن إسحاق قال: قال

يا عثمان، :  بعثين إىل ثقيف قالكان من آخر ما أوصاين به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني: أيب العاص قال
  .جتوز يف الصالة، واقدر الناس بأضعفهم، فإن فيهم الكبري والضعيف، وذا احلاجة، والصغري

. ومل يزل عثمان على الطائف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وخالفة أيب بكر، وسنتني من خالفة عمر
فسار إىل عمان ووجه أخاه احلكم إىل البحرين، وسار هو  واستعمله عمر سنة مخس عشرة على عمان والبحرين،

سنة إحدى وعشرين، وكان يغزو سنوات يف خالفة عمر " شهرك " إىل توج فافتتحها ومصرها وقتل ملكها 
وهو الذي منع أهل الطائف من الردة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم فأطاعوه، . وعثمان، يغزو صيفاً ويشتو بتوج

  .ةمث سكن البصر
  .وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى عنه من أهلها ومن أهل املدينة

  .مل يسمع عنه: روى عنه احلسن البصري فأكثر، وقيل

أخربنا يعيش بن صدقة بن علي الفقيه، أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي، أخربنا املبارك بن عبد اجلبار الصرييف، 
مد بن املالعب األمناطي، أخربنا احلاكم أبو حامد أمحد بن احلسني بن علي أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن حم: قال

حدثنا أبو العباس أمحد بن احلارث بن حممد بن عبد الكرمي املروزي العبدي،  -يعرف بابن الطربي  -املروزي 
، حدثنا لقيط حدثنا جدي أبو جعفر حممد بن عبد الكرمي، حدثنا اهليثم بن عدي، حدثنا هشام بن حسان القردوسي

: ما حيبسك ها هنا؟ قال: مر عثمان بن أيب العاص بكالب بن أمية بن األسكر وهو باألبله فقال: " بن عبد اهللا قال
إذا : " إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. نعم: أعشار؟ قال: قال عثمان -على هذه القرية 

هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ فما : ديانتصف الليل أمر اهللا تعاىل منادياً ينا
  " .ترد دعوة داع إال زانية بفرجها، أو عشار 



  .ولعثمان عقب أشراف
  .أخرجه الثالثة

  عثمان بن عامر القرشي

ي عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، أبو قحافة القرش" ب د ع " 
والد أيب بكر الصديق، أمه آمنة بنت عبد العزى بن حرثان بن عبيد بن عدي بن كعب، قاله الزبري بن . التيمي
  .بكار

  .أسلم يوم فتح مكة، وأتى به أبو بكر النيب صلى اهللا عليه وسلم ليبايعه
بن سلمة احلراين، عن هشام،  حدثين أيب، حدثنا حممد: أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد

إن رسول اهللا : سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمن فقال: عن حممد بن سريين قال
وجاء أبو بكر : صلى اهللا عليه وسلم مل يكن شاب إال يسرياً، ولكن أبو بكر وعمر بعده خضبا باحلناء والكتم، قال

صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة، حيمله حىت وضعه بني يدي رسول اهللا صلى اهللا بأبيه أيب قحافة إىل رسول اهللا 
لو أقررت الشيخ يف بيته : " عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر رمحة اهللا عليه ورضوانه

غريومها : " صلى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا . تكرمة أليب بكر، فأسلم ورأسه وحليته كالثغامة بياضاً" . ألتيناه 
  " .وجنبوه السواد 

وهو أول من ورث خليفة يف اإلسالم، . هو أول خمضوب يف اإلسالم، وعاش بعد ابنه أيب بكر، وورثه: وقال قتادة
  .إال أنه رد نصيبه من املرياث، وهو السدس، على ولد أيب بكر

حدثين حيىي بن عباد، عن :  يونس بن بكري عن ابن إسحاقأخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل
ملا كان يوم الفتح نزل رسول اهللا صلى : أبيه عباد، عن أبيه عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن امساء بنت أيب بكر قالت

 -قبيس على أيب " يب " أي بنية، أشريف : اهللا عليه وسلم ذا طوى، قال أبو قحافة لبنت له كانت من أصغر ولده
أرى سواداً جمتمعاً، وأرى رجالً يشتد بني : أي بنية، ماذا ترين؟ قالت: فأشرفت به عليه، فقال -وقد كف بصره 

أرى : ماذا ترين؟ قالت: قال. تلك اخليل أي بنية، وذلك الرجل الوازع مث: فقال. ذلك السواد مقبالً ومدبراً
فخرجت به سريعاً حىت إذا هبطت به إىل . فأسرعي يب إىل بييتقد واهللا إذا دفعت اخليل، : قال. السواد قد انتشر

األبطح لقيتها اخليل ويف عنقها طوق هلا من ورق، فاقتطعه إنسان من عنقها، فلما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ت هال ترك: " وسلم املسجد خرج أبو بكر حىت جاء بأبيه يقوده، فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ميشي هو إليك يا رسول اهللا، فأجلسه بني يديه، مث مسح رسول اهللا صلى اهللا : قال" . الشيخ يف بيته حىت أجيئه 
أنشد باهللا وباإلسالم طوق : فأسلم، مث قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال" . أسلم تسلم : " عليه وسلم صدره وقال

يا أخية، احتسيب : فقال. فما أجابه أحد. وباإلسالم طوق أخيت أنشد باهللا: مث قال الثانية. فما أجابه أحد. أخيت
  .طوقك، فواهللا إن األمانة يف الناس لقليل

  .وتويف أبو قحافة سنة أربع عشرة، وله سبع وتسعون
  .أخرجه الثالثة

  عثمان بن عبد الرمحن التيمي



  .عثمان بن عبد الرمحن التيمي" ب " 
  .أبا عبد الرمحن سنة أربع وسبعني، وله صحبة: ويكىن. د الرمحن التيميمات عثمان بن عب: قال احلسن بن عثمان

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  عثمان بن عبد غنم القرشي

عثمان بن عبد غنم بن زهري بن أيب شداد بن ربيعة بن هالل بن مالك بن ضبة بن احلارث بن فهر بن مالك " ب " 
  .القرشي الفهري

  .هو عامر بن عبد غنم: وقال هشام بن الكليب. جرة احلبشة يف قول اجلميعكان قدمي اإلسالم، وهو من مها
  .أخرجه أبو عمر

  عثمان بن عبيد اهللا بن عثمان

  .عثمان بن عبيد اهللا بن عثمان" ب " 
وهو قرشي من بين تيم، وأمه كرمية بنت موهب بن منران، امرأة من . طلحة بن عبيد اهللا: تقدم نسبه عند أخيه

  .كندة
  .وهاجر، وصحب النيب صلى اهللا عليه وسلمأسلم، 

كان . ال أحفظ له رواية، ومن ولده حممد بن طلحة بن حممد بن عبد الرمحن بن عثمان بن عبيد اهللا: قال أبو عمر
  .أعلم الناس بالنسب واملغازي، وقد روى عنه احلديث

  .أخرجه أبو عمر

  عثمان بن عبيد اهللا بن اهلدير القرشي

عبيد اهللا بن اهلدير بن عبد العزي بن عامر بن احلارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة القرشي عثمان بن " د ع " 
  .التيمي

  .ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عثمان بن عثمان الثقفي

  .عثمان بن عثمان الثقفي" د " 
  .يعد يف أهل محص

إن اهللا تعاىل يقبل توبة العبد قبل أن ميوت : " عوف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال روى عنه عبد الرمحن بن أيب
  " .قبل أن يغرغر : بيوم حىت قال: بشهر، مث قال: بسنة، مث قال

  .أخرجه ابن منده



  عثمان بن عثمان بن الشريد

وأمه صفية بنت . خزوميعثمان بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هرمي بن عامر بن خمزوم القرشي امل" ب " 
  .ربيعة بن عبد مشس، أخت عتبة وشيبة ابين ربيعة

: وذلك ذكره ابن إسحاق، فقال. كان من مهاجرة احلبشة، شهد بدراً وقتل يوم أحد، وهو املعروف بشماس
  .الشماس بن عثمان

نصارى قدم مكة يف عثمان، وإمنا مسي مشاساً ألن بعض مشامسة ال: اسم مشاس بن عثمان: وقال هشام بن الكليب
أنا آتيكم بشماس أحسن منه، فأتى : فعجب الناس من مجاله، فقال عتبة بن ربيعة وكان خاله. اجلاهلية، وكان مجيالً

  .بابن أخته عثمان بن عثمان فسمي مشاساً من يومئذ، وغلب ذلك عليه
  .مشاس بن عثمان أيضاً وقد تقدم يف. عثمان ونسبه إىل الزهري: وكذلك قال الزبري مثل قول ابن الكليب

  .أخرجه أبو عمر

  عثمان بن عفان

جيتمع هو ورسول . عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي األموي" ب د ع " 
 كان يكىن أوالً بابنه عبد اهللا،: أبو عمرو وقيل: أبا عبد اهللا،وقيل: يكىن. اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عبد مناف

وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن . وأمه رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث كين بابن عمرو
البيضاء بنت عبد املطلب عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد مشس، فهو ابن عمة عبد اهللا بن عامر، وأم أروى

  .وسلم
إين لرابع : م، دعاه أبو بكر إىل اإلسالم فأسلم، وكان يقولأسلم يف أول اإلسال. وهو ذو النورين، وأمري املؤمنني

  .أربعة يف اإلسالم
فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسالمه دعا إىل اهللا، عز : أخربنا أبو جعفر بإسناده إىل يونس بن بكري عن ابن إسحاق قال

الً، وكان أنسب قريش لقريش، و جل، ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، وكان أبو بكر رجالً مألفاً لقومه حمبباً سه
وكان رجال قريش يأتونه ويألفونه لغري واحد من األمر، لعلمه وجتاربه . وأعلم قريش مبا كان فيها من خري وشر

فأسلم على يديه، فيما بلغين . وحسن جمالسته، فجعل يدعو إىل اإلسالم من وثق به من قومه، ممن يغشاه وجيلس إليه
بن عفان، وطلحة بن عبيد اهللا وذكر غريهم فانطلقوا ومعهم أبو بكر حىت أتوا رسول اهللا  الزبري بن العوام، وعثمان

صلى اهللا عليه وسلم، فعرض عليهم اإلسالم وقرأ عليهم القرآن، وأنبأهم حبق اإلسالم، فآمنوا، فأصبحوا مقرين حبق 
  .فكان هؤالء الثمانية الذين سبقوا إىل اإلسالم، فصلوا وصدقوا. اإلسالم

ملا أسلم عثمان زوجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بابنته رقية، وهاجرا كالمها إىل أرض احلبشة اهلجرتني مث عاد و
وهلذا كان حسان حيب . وملا قدم إليها نزل على أوس بن ثابت أخي حسان بن ثابت. إىل مكة وهاجر إىل املدينة
  .عثمان ويبكيه بعد قتله

  .قال ابن إسحاق
: ية أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما توفيت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموتزوج بعد رق

  " .لو أن لنا ثالثة لزوجناك " 



أخربنا أبو رشيد عبد الكرمي بن أمحد بن منصور، حدثنا أبو مسعود سليمان : أخربنا أمحد بن عثمان بن أيب علي قال
أخربنا أبو بكر بن املقرئ، حدثنا أبو مسعود سليمان بن إبراهيم بن حممد بن بن إبراهيم بن حممد بن سليمان، 

سليمان، أخربنا أبو بكر بن املقرئ، حدثنا حممد بن إبراهيم بن مردويه، حدثنا علي بن أمحد بن بسطام، أخربنا سهل 
ت علي بن أيب طالب مسع: بن عثمان، حدثنا النضر بن منصور العنزي، حدثين أبو اجلنوب عقبة بن علقمة، قال

لو أن يل أربعني بنتاً زوجت عثمان واحدة بعد واحدة، حىت : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يقول
  " .ال يبقى منهن واحدة 

  .وولد لعثمان ولد من رقية امسه عبد اهللا، فبلغ ست سنني، وتويف سنة أربع من اهلجرة
جته رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانت مريضة على املوت، ومل يشهد عثمان بدراً بنفسه، ألن زو

فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقيم عندها، فأقام، وتوفيت يوم ورد اخلرب بظفر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .دهاواملسلمني باملشركني، لكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضرب له بسهمه وأجره، فهو كمن شه

  .وهو أحد العشرة الذين شهد هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلنة
أخربنا نصر بن أمحد أبو اخلطاب إجازة إن مل يكن مساعاً، أخربنا : أخربنا اخلطيب أبو الفضل عبد اهللا بن أيب نصر قال

بن عاصم، حدثين عثمان بن  أمحد بن طلحة بن هارون، أخربنا أمحد بن سليمان، حدثنا حيىي بن جعفر، حدثنا علي
كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديقة : غياث، حدثين أبو عثمان النهدي، عن أيب موسى األشعري قال

كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديقة بين فالن، : بين أبو عثمان النهدي، عن أيب موسى األشعري قال
يا عبد اهللا بن قيس، قم فافتح له الباب، : " رجل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم والباب علينا مغلق، إذا استفتح

فقمت ففتحت الباب، فإذا أنا بأيب بكر الصديق، فأخربته مبا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " . وبشره باجلنة 
ينكت بعود يف األرض، فاستفتح فحمد اهللا، ودخل، فسلم وقعد، مث أغلقت الباب فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فقتم ففتحت، فإذا أنا بعمر بن اخلطاب، " . يا عبد اهللا بن قينس، قم فافتح له الباب وبشره باجلنة : " فقال. آخر
وأغلقت الباب فجعل النيب صلى اهللا . فأخربته مبا قال النيب صلى اهللا عليه وسلمن فحمد اهللا، ودخل، فسلم وقعد

يا عبد اهللا : " العود يف األرض إذا استفتح الثالث الباب، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم عليه وسلم ينكت بذلك
فقمت ففتحت الباب، فإذ أنا بعثمان بن عفان، " . بن قنيس، قم، فافتح الباب له، وبشره باجلنة على بلوى تكون 

  .مث دخل فسلم وقعد. لتكالناهللا املستعان وعليه ا: فأخرته مبا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
أخربنا أبو منصور بن مكارم، أخربنا أبو القاسم نصر بن أمحد بن صفوان، أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن 

السراج، أخربنا أبو طاهر هبة اهللا بن إبراهيم بن أنس، أخربنا أبو احلسن علي بن عبيد اهللا بن طوق، أخربنا أبو 
حيان، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عمار، حدثنا املعايف بن عمران، عن شعبة بن جابر زيد بن عبد العزيز بن 

قدم سعيد بن زيد هو ابن عمرو بن نفيل : مسعت عبيد اهللا بن األخنس قال: احلجاج، عن احلر بن الصياح قال
جلنة، وعلي يف اجلنة، أبو بكر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة، وعثمان يف ا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال

وطلحة يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة، وسعد يف اجلنة، واآلخر لو شئت مسيته، مث مسى 
  " .نفسه 
وحدثنا املعايف بن عمران، حدثنا سفيان، عن منصور، عن هالل بن يساف عن أيب طالب، عن سعيد بن زيد : قال

وأبغضت : أحسنت، أحببت رجالً من أهل اجلنة قال: قال. علياً حباً مل أحبه شيئاً قطأحببت : أن رجالً قال له
بينما رسول اهللا صلى اهللا : أسأت، أبغضت رجالً من أهل اجلنة، مث أنشأ حيدث قال: قال! عثمان بغضاً شيئاً قط



ثبت حراء، ما عليك إال نيب أ: " عليه وسلم على حراء ومعه أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبري قال
  " .أو صديق أو شهيد 

أخربنا أمحد بن عثمان بن أيب علي، أخربنا أبو رشيد بن عبد الكرمي بن أمحد بن منصور، أخربنا أبو مسعود سليمان 
د بن إبراهيم بن حممد بن سليمان، أخربنا أبو بكر بن مردويه، حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن أمحد، حدثنا حممد بن أمح
بن احلسن، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو األحوص، عن أيب إبراهيم األسدي، عن 

غفر اهللا لك يا عثمان ما قدمت وما : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األوزاعي، عن حسان بن عطية قال
  " .أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما هو كائن إىل يوم القيامة 

خربنا أبو الفرج حيىي بن حممود الثقفي، أخربنا احلسن بن أمحد وأنا حاضر أمسع، أخربنا أمحد بن عبد اهللا احلافظ، أ
وحدثنا عبد اهللا بن احلسن بن بندار، حدثنا : حدثنا أبو بكر بن خالد، حدثنا احلارث بن أيب أسامة ح قال أبو نعيم

صعد النيب صلى اهللا : عبادة، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس قالحدثنا روح بن : حممد بن إمساعيل الصائغ، قاال
أثبت أحٌد، فإمنا عليك نيب وصديق وشهيدان : " عليه وسلم أحداً، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف اجلبل، فقال

. "  
ليل القيسي، أخربنا أبو الربكات احلسن نب حممد بن هبة اهللا الشافعي الدمشقي، أخربنا أبو العشائر حممد بن خ

أخربنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي املصيصي، أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن القاسم، حدثنا أبو 
احلسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة األطرابلسي، حدثنا أبو احلسن أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن سليمان البنا 

ثننا يزيد بن أيب حكيم، حدثنا سفيان البنا بصنعاء، حدثنا إبراهيم بن بصنعاء، حدثنا إبراهيم بن أمحد اليمامي، حد
أمحد اليمامي، حدثنا يزيد بن أيب حكيم، حدثنا سفيان الثوري، عن الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس يف هذه 

لحة، أيب بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وط: نزلت يف عشرة: ، قال" ونزعنا ما يف صدورهم من غل : " اآلية
  .والزبري، وسعد، وعبد الرمحن بن عوف، وسعيد بن زيد، وعبد اهللا بن مسعود

قرأت على : أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن أيب القاسم احلسني بن احلسن األسدي، أخربنا جدي أبو القاسم قال
عبد اهللا الغساين، أخربنا  أيب القاسم علي بن حممد املصيصي، أخربنا أبو نصر حممد بن أمحد بن هارون بن موسى بن

حدثنا عبيد اهللا : أبو احلسن خيثمة بن سليمان بن حيدة، حدثنا هالل بن العالء، حدثنا أيب وعبد اهللا بن جعفر قاال
حدثنا أبو سهلة موىل عثمان : بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، قال

ال، واهللا ال أقاتل، : قال! قاتل يا أمري املؤمنني: وقال عبد اهللا! قاتل يا أمري املؤمنني: الدار قلت لعثمان يوم: قال
  .وعدين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمراً، فأنا صائر إليه

وحدثنا هالل، حدثنا أيب، حدثنا إسحاق األزرق، حدثنا أبو سفيان، عن الضحاك بن مزاحم، عن النزال بن : قال
ذاك امرؤ يدعى يف املأل األعلى ذا : يا أمري املؤمنني، فحدثنا عن عثمان بن عفان، فقال: قلنا لعلي: اهلاليل قالسربة 

  .النورين، كان خنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ابنتيه، ضمن له بيتاً يف اجلنة
حدثنا أبو هشام الرفاعي، : عيسى قالأخربنا إمساعيل بن عبيد وإبراهيم بن حممد وغريمها بإسنادهم إىل حممد بن 

حدثنا حيىي بن اليمان، عن شيخ بن بين زهرة، عن احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب، عن طلحة بن عبيد اهللا 
  " .لكل نيب رفيق، ورفيقي يعين يف اجلنة عثمان : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
زرعة، حدثننا احلسن بن بشر، حدثنا احلكم بن عبد امللك، عن قتادة، عن وحدثنا حممد بن عيسى، حدثنا أبو : قال

ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببيعة الرضوان، كان عثمان بن عفان رسول رسول اهللا : أنس بن مالك قال



إن عثمان يف " : فبايع الناس، قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل مكة قال
حاجة اهللا وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على األخرى فكانت يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعثمان 

  " .خرياً من أيديهم ألنفسهم 

وحدثنا حممد بن عيسى، حدثنا حممد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب : قال
أن خطباء قامت يف الشام، فيهم رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقام آخرهم : األشعث الصنعاين

لوال حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قمت، وذكر الفنت : مرة بن كعب، فقال: رجل يقال له
ثمان بن عفان، فأقبلت عليه هذا يومئذ على اهلدى، فقمت إليه، فإذا هو ع: فقرهبا، فمر رجل مقنع يف ثوب، فقال

  .نعم: هذا؟ قال: بوجهه، فقلت
  .وروى حنو هذا عن بن عمر

وحدثنا حممد بن عيسى، حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا العالء بن عبد اجلبار العطار، حدثنا احلارث : قال
أبو :  صلى اهللا عليه وسلم حيكنا نقول ورسول اهللا: بن عمري، عن عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال

  .يف اخلالفة: يف التفضيل، وقيل: فقيل. بكر، وعمر، وعثمان
أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثين أبو قطن، حدثنا يونس، يعين ابن أيب إسحاق عن 

أنشد باهللا من مسع رسول اهللا : فقال أشرف عثمان من القصر وهو حمصور،: أبيه، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال
اسكن حراء، ليس عليك إال نيب أو صديق أو : صلى اهللا عليه وسلم يوم حراء إذ اهتز اجلبل فركله برجله، مث قال

أنشد باهللا من شهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بيعة الرضوان إذ : شهيد، وأنا معه، فأنتشد له رجال، مث قال
أنشد باهللا من : فأنتشد له رجال، قال. هذه يدي وهذه يد عثمان، فبايع يل: شركني إىل أهل مكة، قالبعثين إىل امل

من يوسع لنا هذا البيت يف املسجد ببيت له يف اجلنة؟ فابتعته من مايل : شهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
شهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم جيش وأنشد باهللا من : فأنتشد له رجال، مث قال. فوسعت به يف املسجد

وأنشد باهللا من : قال. فأنتشد له رجال.من ينفق اليوم نفقة متقبلة؟ فجهزت نصف اجليش من مايل: العسرة، قال
  .فأنتشد له رجال. ماؤها من ابن السبيل، فابتعتها من مايل فأحبتها ابن السبيل. شهد رومة يباع

ا أيب، حدثنا عبد الصمد، حدثنا القاسم يعين ابن الفضل حدثنا عمرو بن مرة، عن سامل وحدثنا عبد اهللا، حدثن: قال
إين : دعا عثمان ناساً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهم عمار بن ياسر، فقال: بن أيب اجلعد قال

سلم كان يؤثر قريشاً على سائلكم، وإين أحب أن تصدقوين، نشدتكم باهللا أتعلمون أن رسول هللا صل اهللا عليه و
لو أن بيدي مفاتيح اجلنة ألعطيتها بين : سائر الناس، ويؤثر بين هاشم على سائر قريش؟ فسكت القوم، فقال عثمان
أال أحدثكما عنه يعين عماراً أقبلت مع : أمية حىت يدخلوا من عند آخرهم، فبعث إىل طلحة والزبري، فقال عثمان

م، وهو آخذ بيدي، نتمشى يف البطحاء، حىت أتى على أبيه وأمه يعذبون، فقال أبو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
اللهم اغفر آلل ياسر، وقد : اصرب، مث قال: " يا رسول اهللا، الدهر هكذا؟ فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: عمار

  " .فعلت 
أن سعيد : ن حيىي بن سعيد بن العاصوحدثنا أيب، حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثين عقيل، عن ابن شهاب، ع: قال

أن أبا بكر استأذن على النيب صلى اهللا : أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم وعثمان حدثاه: بن العاص أخربه
عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه، البس مرط عائشة، فأذن له وهو كذلك، فقضى إليه حاجته مث انصرف، مث 

مث استأذنت عليه فجلس : لى تلك احلال، فقضى إليه حاجته مث انصرف، قال عثماناستأذن عمر فأذن له وهو ع



يا رسول اهللا، مل أرك فزعت أليب : قالت عائشة. فقضيت إليه حاجيت مث انصرفت. امجعي عليك ثيابك: وقال لعائشة
وإين خشيت إن  إن عثمان رجل حيي،: " بكر وال عمر كما فزعت لعثمان؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أال أستحيي ممن تستحي منه : قال مجاعة الناس: وقال الليث" أذنت له على تلك احلال أن ال يبلغ إىل احلاجة 
  .املالئكة

  خالفته

أخربنا مسمار بن عمر بن العويس وأبو فرج، حممد بن عبد الرمحن الواسطي وغري واحد، قالوا بإسنادهم إىل حممد 
رأيت عمر قبل : وسى بن إمساعيل، حدثنا أبو عوانة، عن حصني، عن عمرو بن ميمون قالحدثنا م: بن إمساعيل قال

كيف فعلتما؟ أختافان أن تكونا : أن يصاب بأيام باملدينة، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال
: فقالوا له: هللا عنه قالمحلناها أمراً وهي له مطيقة وذكر قصة قتل عمر رضي ا: محلتما األرض ما ال تطيق؟ قاال
الرهط الذين تويف رسول اهللا : ما أجد أحق هبذا األمر من هؤالء النفر أو: قال. أوص يا أمري املؤمنني؛ استخلف

: صلى اهللا عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى علياً، وعثمان، والزبري، وطلحة، وسعداً، وعبد الرمحن، وقال
فإن أصابت اإلمرة سعداً فهو ذاك، وإال . ن األمر شيء، كهيئة التعزية لهيشهدكم عبد اهللا بن عمرن وليس له م

أوصي اخلليفة من بعدي باملهاجرين األولني، أن : وقال. فليستعن به أيكم ما أمر، فإين مل أعزله من عجز وال خيانة
من قبلهم، أن يقبل من  وأوصيه باألنصار خرياً الذين تبوأوا الدار واإلميان. يعرف هلم حقهم، وحيفظ هلم حرمتهم

وأوصيه بأهل األمصار خرياً، فإهنم ردء اإلسالم، وجباة املال، وغيظ العدو، وأن . حمسنهم، وأن يغضي عن مسيئهم
وأوصيه باألعراب خرياً، فإهنم أصل العرب، ومادة اإلسالم، أن يأخذ من . ال يؤخذ منهم إال فضلهم عن رضاهم
وأوصيه بذمة اهللا وذمة رسوله، أن يويف هلم بعهدهم، وأن يقتل من ورائهم،  .حواشي أمواهلم، ويزد على فقرائهم

فلما قبض خرجنا به فانطلقنا منشي، فسلم عبد اهللا بن عمر، وقال يستأذن عمر بن . وال يكلفوا إال طاقتهم
  .أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه: اخلطاب، فقالت يعين عائشة 
قد جعلت : اجعلوا أمركم إىل ثالث منك قال الزبري: ء الرهط، فقال عبد الرمحنفلما فرغ من دفنه اجتمع هؤال
فقال عبد . قد جعلت أمري إىل عبد الرمحن: وقال سعد. قد جعلت أمري إىل عثمان: أمري إىل علي، وقال طلحة

. فأسكت الشيخان. هأيكما تربأ من هذا األمر فنجعله إليه، واهللا عليه واإلسالم، لينظرن أفضلهم يف نفس: الرمحن
لك قرابة : وأخذ بيد أحدمها فقال. نعم: أفتجعلونه إيل، واهللا علي أن ال آلو عن أفضلكم؟ قاال: فقال عبد الرمحن

من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والقدم يف اإلسالم ما قد علمت، فاهللا عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت 
فبايعه وبايع . ارفع يدك يا عثمان: خر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ امليثاق قالمث خال باآل. عثمان لتسمعن ولتطيعن

  .له علي، ووجل أهل الدار فبايعوه
وبويع عثمان باخلالفة يوم السبت غرة احملرم سنة أربع وعشرين، بعد دفن عمر بن اخلطاب بثالثة أيام، قاله أبو 

  .عمر

  مقتله

سبع عشرة خلت من ذي احلجة سنة مخس وثالثني : اجلمعة لثمان عشرة أو قتل عثمان رضي اهللا عنه باملدينة يوم
  .من اهلجرة، قاله نافع



  .قتل يف وسط أيام التشريق: وقال أبو عثمان النهدي
قتل عثمان على رأس أحد عشرة سنة، وأحد عشر شهراً، واثنني وعشرين يوماً من مقتل عمر : وقال ابن إسحاق

  .شرين من متويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمبن اخلطاب، وعلى رأس مخس وع
  .قتل يوم اجلمعة لثمان ليال خلت من ذي احلجة يوم التروية سنة مخس وثالثني: وقال الواقدي

  .إنه قتل يوم اجلمعة لليلتني بقيتا من ذي احلجة: وقد قيل
  .يوماًحصروه شهرين وعشرين : حصروه تسعة وأربعني يوماً، وقال الزبري: وقال الواقدي

حدثين أيب، حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع، عن أيب : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد
وقتل عثمان يوم اجلمعة، لثمان عشرة مضت من ذي احلجة، سنة مخس وثالثني، وكانت خالف اثنيت : معشر قال

  .سنة، وأحد عشر شهراً، وأربعة عشر يوماً كانت إحدى عشرة: عشرة سنة إال اثين عشر يوماً وقيل
وحدثنا عبد اهللا، حدثين أيب، حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا يونس بن أيب اليعفور العبدي، عن أبيه، عن أيب : قال

أن عثمان أعتق عشرين مملوكاً يعين وهو حمصور ودعا بسراويل فشدها عليه، ومل : سعيد موىل عثمان بن عفان 
إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البارحة يف املنام، ورأيت أبا بكر : جاهلية وال إسالم، وقاليلبسها يف 

  .اصرب فإنك تفطر عندنا القابلة، مث دعا مبصحف فنشره بني يديه، فقتل وهو بني يديه: وعمرن وقالوا يل

حدثنا حجني بن املثىن، . حممود بن غيالنحدثنا : أخربنا إبراهيم بن حممد وغري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى قال
حدثنا الليث بن سعد، عن معاوية بن صاحل،عن ربيعة بن يزيد، عن عبد اهللا بن عامر، عن النعمان بن بشري، عن 

يا عثمان، إنه لعل اهللا يقمصك قمصاً، فإن أرادوك على خلعه ختلعه هلم : " عائشة أن البين صلى اهللا عليه وسلم قال
. "  

سليمان، : أمحد بن عثمان بن أيب علي، أخربنا أبو رشيد عبد الكرمي بن أمحد بن منصور، أخربنا أبو مسعود وأخربنا
أخربنا أبو بكر بن مردويه، أخربنا أبو علي بن شاذان، حدثنا عبد اهللا بن إسحاق، حدثنا حممد بن غالب، حدثنا 

السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس أن النيب  الفضل بن جبري الوراق، حدثنا خالد بن عبد اهللا، عن عطاء بن
فإهنا : قال" فسيكفكهم اهللا " تقتل وأنت مظلوم، وتقطر قطرة من دمك على : " صلى اهللا عليه وسلم قال لعثمان

  " .إىل الساعة لفي املصحف 
هل املدينة وملا حصر عثمان وطال حصره والذين حصروه هم من أهل مصر، والبصرة، والكوفة، ومعهم بعض أ

أرادوه على أن ينزع نفسه من اخلالفة، فلم يفعل، وخافوا أن تأتيه اجليوش من الشام والبصرة وغريمها ويأيت 
وقد ذكرنا كيفية قتله، وخالفته، ومجيع فتوحه . احلجاج فيهلكوا، فتسوروا عليه فقتلوه رضي اهللا عنه وأرضاه

رض الناس على اخلروج عليه يف كتاب الكامل يف التاريخ، وأحواله، وما نقموا عليه حىت حصروه، ومن الذي ح
  .فال نرى أن نطول بذكره هاهنا

مل يصل عليه : املسور بن خمرمة وقيل: حكيم بن حزام وقيل: وملا قتل دفن ليالً، وصلى عليه جبري بن مطعم وقيل
وحضره عبد اهللا بن .  البقيعودفن يف حشر كوكب بالبقيع، وكان عثمان قد اشتراه وزاده يف. أحد، منعوا من ذلك

أم البنني بنت عيينة بن حصن الفزارية، ونائلة بنت الفرافصة الكلبية، فلما دلوه يف القرب صاحت : الزبري، وامرأتاه
  .صيحي اآلن ما بدا لك أن تصيحي: فلما دفنوه قال هلا. اسكيت وإال قتلتك: ابنته عائشة، فقال هلا ابن الزبري

حدثين عثمان بن أيب شيبة، حدثنا جرير، عن مغرية، عن أم : أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد أخربنا أبو ياسر بن
  .كان عثمان من أمجل الناس: موسى قالت



كان ربعة ال بالقصري وال بالطويل، حسن الوجه رقيق البشرة، كبري اللحية، أمسر اللون، كثري الشعر، ضخم : وقيل
ست : كان يصفر حليته ويشد أسنانه بالذهب، وكان عمره اثنيت ومثانني سنة، وقيل. نكبنيالكراديس، بعيد ما بني امل
  .كان عمره تسعني سنة: وقيل: ومثانون سنة، قاله قتادة

  البسيط: ورثاه كثري من الشعراء، قال حسان بن ثابت
  فليأت مأدبةً يف دار عثمانا... من سره املوت صرفاً ال مزاج له 

  يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا... السجود به  ضحوا بأمشط عنوان
  قد ينفع الصرب يف املكروه أحيانا... صرباً، فدى لكم أمي وما ولدت 

  اهللا أكرب يا ثارات عثمانا: ... لتسمعن وشيكاً يف ديارهم
  البسيط: وزاد فيها بعض أهل الشام أبياتاً ال حاجة إىل ذكرها، ومنها

  ما كان بني علي وابن عفانا... ! يا ليت شعري وليت الطري ختربين
  .وإمنا زادوا فيها حتريضاً ألهل الشام على قتال علي، ليقوى ظنهم أنه هو قتله

  البسيط: وقال حسان أيضاً
  بابٌ صريٌع وباب حمرٌق خرب... إن متس دار بين عفان موحشةً 
  فيها، ويأوي إليها اجلود واحلسب... فقد يصادف باغي اخلري حاجته 

  الطويل: سم بن أمية بن أيب الصلتوقال القا
  خالف رسول اهللا يوم األضاحيا... لعمري لبئس الذبح ضحيتم به 

  .ورثاه غريمها من الشعراء، فال نطول بذكره
  .أخرجه الثالثة

  عثمان بن عمرو األنصاري

  .عثمان بن عمرو األنصاري" ع س " 
  .ذكره أبو القاسم الطرباين يف املعجم

دي نعمان بن عمرو بن رفاعة، وروى ما أخربنا به أبو موسى كتابة، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو هو عن: قال أبو نعيم
نعيم، حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين، حدثنا أيب، حدثنا ابن هليعة، عن أيب األسود، 

  .فاعة بن احلارث بن سوادعثمان بن عمرو بن ر: عن عروة يف تسمية من شهد بدراً، من األنصار
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  عثمان بن عمرو

  .عثمان بن عمرو" د ع " 

جاء عثمان بن عمرو إىل رسول اهللا صلى اهللا : له ذكر يف حديث أنس، رواه كثري بن سليم، عن أنس بن مالك قال
م، فإن فيهم الكبري والضعيف وذا إذا صليت بقومك فاخف هب: " عليه وسلم وكان إمام قومه، وكان بدرياً فقال 

  " .احلاجة 



وهذا احلديث . عثمان بن عمرو، وكان بدرياً: هكذا روى هذا احلديث، فقيل: أخرجه ابن منده وأبو نعيم وقاال
  .مشهور بعثمان بن أيب العاص الثقفي، ومل يكن بدرياً، وإمنا كان إسالمه مع وفد ثقيف

  عثمان بن قيس بن أيب العاص

  .عثمان بن قيس بن أيب العاص بن قيس بن عدي السهمي" د ع " 
  .قاله أبو سعيد بن يونس. شهد فتح مصر مع أبيه

أن أفرض لكل من : كتب عمر بن اخلطاب إىل عمرو بن العاص: روى الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب قال
، وافرض خلارجة بن حذافة يف قبلك ممن بايع حتت الشجرة يف مائتني من العطاء، وأبلغ ذلك بنفسك وأقاربك

  .الشرف لشجاعته، وافرض لعثمان بن قيس يف الشرف لضيافته
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عثمان بن حممد بن طلحة التيمي

  .عثمان بن حممد بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي" س " 
  .أورده ابن أيب علي يف الصحابة

ن أيب الرجاء، أخربنا أمحد بن الفضل املقري، حدثنا حممد بن إسحاق، أخربنا حممد بن أيب بكر كتابة، حدثنا سعيد ب
حدثنا عبد اهللا بن حممد احلارث، أخربنا صاحل بن أمحد بن أيب مقاتل، حدثنا عمار بن خالد، حدثنا أسد بن عمرو، 

صيد يصيده  تذاكرنا حلم: عن أيب حنيفة، عن حممد بن املنكدر، عن عثمان بن حممد بن طلحة بن عبيد اهللا قال
احلالل فيأكله احملرم، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نائم حىت ارتفعت أصواتنا، فاستيقظ رسول اهللا صلى اهللا 

  " .فأمرنا بأكله : يف حلم صيد يصيده احلالل فيأكل منه احملرم؟ قال: فيم تتنازعون؟ فقلنا: " عليه وسلم فقال
حىت عد مخسة عشر رجالً يعين . موسى، عن أيب حنيفة، وفالن، وفالنكذا رواه أسد بن : قال عبد اهللا بن حممد
  .وهذا مرسل وخطأ. كلهم رواه كذلك
  .أخرجه أبو موسى

ال خالف يف أن هذا عثمان ليست له صحبة، ألن أباه قتل يوم اجلمل سنة ست وثالثني وهو شب، وكان : قلت
هذا . نه يف حجة الوداع ممن يناظر يف األحكام الشرعية؟مولده آخر أيام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيكون اب

  .واهللا أعلم. ال يصح، وقد سقط فيه شيء

  عثمان بن مظعون

عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن " ب د ع " 
بان بن حذافة بن مجح، وهي أم السائب يكىن أبا السائل، أمه سخيلة بنت العنبس بن أه. غالب القرشي اجلمحي
  .وعبد اهللا ابين مظعون

أسلم عثمان بن مظعون بعد ثالثة عشر رجالً، وهاجر إىل احلبشة هو وابنه : أسلم أول اإلسالم، قال ابن إسحاق
  .السائب اهلجرة األوىل مع مجاعة من املسلمني، فبلغهم وهم باحلبشة أن قريشاً قد أسلم فعادوا



فلما بلغ من باحلبشة سجود أهل مكة : جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري عن ابن إسحاق قالأخربنا أبو 
. مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقبلوا ومن شاء اهللا منهم، وهم يرون هنم قد تابعوا النيب صلى اهللا عليه وسلم

ا أن يدخلوا مكة بغري جوار، فمكثوا حىت دخل كل فلما دنوا منم مكة بلغهم األمر فثقل عليهم أن يرجعوا، وختوفو
  .رجل منهم جبوار من بعض أهل مكة، وقدم عثمان بن مظعون جبوار الوليد بن املغرية

ملا رأى عثمان ما : فحدثين صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، عن أبيه، عمن حدثه قال: قال ابن إسحاق
: أصحابه من األذى، وهو يغدو ويروح بأمان الوليد بن املغرية، قال عثمانيلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و

واهللا إن غدوي ورواحي آمناً جبوار رجل من أهل الشرك، وأصحايب وأهل بييت يلقون البالء واألذى يف اهللا ما ال 
قد كنت يف يا أبا عبد مشس، وفت ذمتك، : فمضى إىل الوليد بن املغرية فقال. يصيبين لنقص شديد يف نفسي

فلعلك : فقال الوليد. جوارك، وقد أحببت أن أخرج منه إىل رسول هللا صلى اهللا عليه وسلم، فلي به وأصحابه أسوة
فانطلق إىل : قال! ال، ولكن أرضى جبوار اهللا، وال أريد أن أستجري بغريه: يا ابن أخي أوذيت أو انتهكت؟ قال

صدق، وقد وجدته وفياً كرمي : فقال عثمان. جاء لريد علي جواريهذا عثمان بن مظعون قد : املسجد، فقال الوليد
مث انصرف عثمان بن مظعون، ولبيد . اجلوار، وقد أحببت أن ال أستجري بغري اهللا عز وجل، وقد رددت عليه جواره

  .الطويل: بن ربيعة بن جعفر بن كالب القيسي يف جملس قريش، فجلس معهم عثمان، فقال لبيد وهو ينشدهم
  كل شيء ما خال اهللا باطلأال 

  الطويل: قال لبيد. صدقت: فقال عثمان
  وكل نعيم ال حمالة زائل

فأعاد لبيد، وأعاد له عثمان بتكذيبه مرة وبتصديقه . أعد علينا: كذبت، فالتفت القوم إليه فقالوا للبيد: فقال عثمان
واهللا يا معشر قريش ما كانت : ل لبيدفقا. كذبت، يعين نعيم اجلنة ال يزول: مرة، وإمنا يعين عثمان إذا قال

واهللا يا عثمان لقد : فقام سفيه منهم إىل عثمان بن مظعون فلطم عينه، فاخضرت، فقال له من حوله! جمالسكم هكذا
جوار اهللا آمن وأعز وعيين الصحيحة فقرية إىل ما : فقال عثمان! كنت يف ذمة منيعة وكانت عينك غنية عما لقيت

هل لك يف جواري؟ فقال : فقال الوليد. سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومبن آمن معه أسوةلقيت أختها ويل بر
  .ال أرب يل يف جوار أحد إال يف جوار اهللا: عثمان

وكن من أشد الناس اجتهاداً يف العبادة، يصوم النهار ويقوم الليل، وجيتنب . مث هاجر عثمان إىل املدينة، وشهد بدراً
وهو . ساء، واستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف التبتل واالختصاء، فنهاه عن ذلكالشهوات، ويعتزل الن

  .ال أشرب شراباً يذهب عقلي، ويضحك يب من هو أدىن مين: ممن حرم اخلمر على نفسه، وقال
راً بعد تويف بعد اثنني وعشرين شه: وهو أول رجل مات باملدينة من املهاجرين، مات سنة اثنتني من اهلجرة، قيل

  .شهوده بدراً، وهو أول من دفن بالبقيع
حدثنا حممد بن بشار، حدثن عبد : أخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران وغريه قالوا بإسنادهم إىل حممد بن عيسى قال

أن النيب صلى اهللا عليه : الرمحن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن عصام بن عبيد اهللا، عن القاسم بن حممد، عن عائشة
  .قبل عثمان بن مظعون وهو ميت، وهو يبكي، وعيناه هتراقان وسلم

أحلق بالسلف الصاحل : " وملا تويف إبراهيم ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم
  .ذاك البنته زينب عليها السالم: وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" . عثمان بن مظعون 

  .يب صلى اهللا عليه وسلم على قربه حبجر، وكان يزورهوأعلم الن



وروى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون حني مات، فانكب عليه ورفع رأسه، 
خرجت منها ومل تلبس منها . اذهب عنك أبا السائب: " مث حىن الثانية، مث حىن الثالثة، مث رفع رأسه وله شهيق وقال

  " .بشيء 
فنظر رسول ! هنيئاً لك اجلنة: ملا مات عثمان بن مظعون قالت امرأته: وروى يوسف بن مهران عن ابن عباس قال
فقال ! يا رسول اهللا، فارسك وصاحبك: فقالت" وما يدريك؟ : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم نظر املغضب، وقال

  " !.ما يفعل يب إين رسول اهللا، وما أدري : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أم : وقيل. كانت أم السائب زوجته: واختلف الناس يف املرأة اليت قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا، فقيل

  البسيط: وقالت امرأته ترثيه. كانت أم خارجة بن زيد: وقيل. العالء األنصارية، وكان نزل عليها
  ن بن مظعونعلى رزية عثما... يا عني جودي بدمع غري ممنون 

  طوىب له من فقيد الشخص مدفون... على امرئ بات يف رضوان خالقه 
  وأشرقت أرضه من بعد تعيني... طاب البقيع له سكىن وغرقده 

  حىت املمات، فما ترقى له شوين... وأورث القلب حزناً ال انقطاع له 
ذاك : " لى اهللا عليه وسلم فأخربته، فقالرأيت لعثمان بن مظعون عيناً جتري، فجئت رسول اهللا ص: وقالت أم العالء

.عمله   "  
  .أخرجه الثالثة

  عثمان بن معاذ القرشي

  .معاذ بن عثمان: عثمان بن معاذ القرشي التيمي أو" ب " 
كذا روى حديثه ابن عيينة، عن محيد بن قيس، عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي، عن رجل من قومه بين تيم 

ارموا اجلمار مبثل : " أنه مسع رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم يقول. معاذ بن عثمان: معاذ أوعثمان بن : يقال له
  " .حصى اخلذف 
  .أخرجه أبو عمر

  عثمة أبو إبراهيم اجلهين

  .عثمة أبو إبراهيم اجلهين" ب ع س " 
جلهين، عن أبيه، عن جده رواه حيىي بن بكري، عن رفيع بن خالد، عن حممد بن إبراهيم بن عثمة ا. حديثه عند أوالده

يا رسول اهللا، بأيب أنت وأمي، إنه : خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم، فلقيه رجل من األنصار فقال: قال
فجاء الرجل ! اجلوع: فنظر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل وجه الرجل ساعة، مث قال! ليسوءين الذي أرى بوجهك
كفاً مث رجع : ام، فأتى بين قريظة فآجر نفسه على كل دلو بتمرة، حىت جيم حفنة أوبيته فلم جيد فيه شيئاً من الطع

فقال . كل أي رسول اهللا: بالتمر، فوجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جملسه مل يرم منه، فوضعه بني يديه وقال
ذي بعثك باحلق، النت أحب إيل أجل، وال: قال" . إين ألظنك حتب اهللا ورسوله : " له النيب صلى اهللا عليه وسلم

فوالذي بعثين باحلق هلما أسرع . إما ال فاصطرب للفاقة، وأعد للبالء جتفافاً: " قال. من نفسي وولدي وأهلي ومايل



  " .إىل من حيبين من هبوط املاء من رأس اجلبل إىل أسفله 
الثاء، يعين املثلثة، وأورده احلافظ أبو أورده ابن شاهني وأبو نعيم ب: وقال أبو موسى. أخرجه أبو موسى وأبو نعيم

  .وكذلك قاله ابن ماكوال وأبو عمر بالنون. عبد اهللا بن منده بالنون بدل الثاء

  عثيم بن كليب

  .عثمان بن كثري بن كليب" س " 
 أورده ابن شاهني يف الصحابة، ورواه عن الواقدي عن حممد بن مسلم بن عثيم بن كثري بن كليب اجلهين، عن أبيه،

  .أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم دفع من عرفة بعد أن غابت الشمس: عن جده
عن عبد اهللا بن منيب، عن عثيم بن كثري بن كليب، عن : ورواه غريه عن الواقدي فقال. كذا أورده ابن شاهني

" عن " حف ولعله كان يف األصل حممد بن مسلم، عن عثيم بن كثري بن كليب، فص. أبيه، عن جده حديثاً آخر
  .بابن، ألن الصحايب فيه كليب

  .أخرجه أبو موسى

  باب العني واجليم

  عجري بن مانع السكسكي

  .عجري بن مانع السكسكي" د ع " 
  .ال تعرف له رواية، قاله ابن يونس. من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، شهد فتح مصر

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عجوز بن منري

  .ن منريعجوز ب" ع س " 
رأيت رسول اهللا : روى نصر بن محاد، عن ابيه، عن شعبة، عن اجلريري، عن أيب السليل، عن عجوز بن منري قال

  " .اللهم اغفر يل ذنيب، عمدي وخطئي : " صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف الكعبة مستقبل الباب، فسمعته يقول
ورواه غندر وحجاج وغريمها عن " . عجوز بن منري  : "هكذا قال: وقال أبو نعيم. أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  " .عجوز من بين منري : " شعبة فقالوا
حدثين أيب، حدثنا حجاج، عن شعبة، عن سعيد : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد
ليه وسلم وهو يصلي باألبطح، رمقت النيب صلى اهللا ع: اجلريري، عن أيب السليل، عن عجوز من بين منري أنه قال

  " .اللهم، اغفر يل ذنيب وخطئي وجهلي : " جتاه البيت قبل اهلجرة، فسمعته يقول
  .وقال أبو موسى حنو ذلك، واهللا أعلم

  عجري بن عبد يزيد



  .عجري بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي املطليب، أخو ركانة بن عبد يزيد" ب " 
ممن بعثه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ليقيموا أنصاب احلرم، وكان من مشايخ قريش وجلتهم، وأطعمه كان 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب ثالثني وسقاً
  .أخرجه أبو عمر

  عجري بن عبد العزى

  .عجري بن يزيد بن عبد العزى" ع س " 
ومل يذكر له شيئاً، وذكر له غريه حديثاً يف فضل مقربة . الصحابةسكن مكة، قاله الطرباين عن البخاري إنه ذكره يف 

قسم له رسول اهللا صلى اهللا عليه : مكة، إنه يبعث منها يوم القيامة سبعون الفاً ال حساب عليهم، وقال املستغفري
  .وسلم من خيرب ثالثني وسقاً

" ، فسقط " عجري بن عبد يزيد : " ذه الترمجةولعله الذي قبل ه. أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، ومل ينسباه إال هكذا
  .، ويشهد هلذا أنه قسم له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب ثالثني وسقاً" عبد 

أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من قسم له رسول اهللا 
  " .ولعجري بن عبد يزيد ثالثني وسقاً : " لصلى اهللا عليه وسلم من خيرب، قا

  .واهللا أعلم. فما أقرب أن يكون األول صحيحاً، وهذا وهم
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  :عداء بن خالد

عداء بن خالد بن هوذة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، وعمرو هو أخو 
وربيعة بن عمرو هو أنف الناقة، وليس هو أنف الناقة الذي مدح احلطيئة . ربيعة: البكاء بن عامر، واسم البكاء

  .قبيلته
وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه أبو رجاء العطاردي، وعبد اجمليد بن . يعد العداء يف أعراب البصرة
  .وهب، وجهضم بن الضحاك

" اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني، فلم يظهرنا اهللا ومل ينصرنا  قاتلنا رسول: " أسلم بعد الفتح وحنني، وهو القائل
  .مث أسلم وحسن إسالمه. 

حدثنا حممد بن بشار، حدثنا عباد بن : أخربنا إبراهيم بن حممد وغري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي قال
أال أقرئك كتاباً كتبه يل رسول : الدقال يل العداء بن خ: ليث، صاحب الكرابيس، حدثنا عبد اجمليد بن وهب قال

هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من رسول : " فأخرج يل كتاباً! بلى: قلت: اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال
  " .اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عبداً أو أمة، ال داء، وال غائلة وال خبثة، بيع املسلم املسلم 

بيع : وسألته عن اخلبثة فقال. اإلباق والسرقة والزنا: عروبة عن الغائلة فقال سألت سعيد بن أيب: قال األصمعي
  .أخرجه ابن منده وأبو عمر. أهل عهد املسلمني



  :عداس

له ذكر يف صفة النيب صلى اهللا . من أهل نينوى املوصل، كان نصرانياً. عداس، موىل شيبة بن ربيعة بن عبد مشس
  .عليه وسلم

حدثنا أبو شعيب احلراين، حدثنا البقيلي عن حممد : كارم بإسناده إىل أيب زكريا يزيد بن إياسأخربنا أبو منصور بن م
وذكر قصة مسري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل  -بن إسحاق، عن يزيد بن زياد، عن حممد بن كعب القرظي 

بن عبد مشس، ومها فيه، فعمد إىل ظل فأجلئوه إىل حائط لعتبة وشيبة ابين ربيعة : قال -الطائف، وما لقي من ثقيف 
حبلة فجلس فيه، وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف، فتحركت له رمحهما، فدعوا 

ففعل عدّاس، . خذ قطفاً من هذا العنب، فضعه بني يدي ذلك الرجل: عداس، فقاال له: غالماً هلما نصرانياً، يقال له
فلما وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه . كل:  يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قال لهوأقبل حىت وضعه بني

! " . واهللا إن هذا الكالم ما يقوله أهل هذه البالد: " بسم اهللا مث أكل، فنظر عداس يف وجهه مث قال: وسلم يده قال
نصراين من أهل : قال" عداس؟ وما دينك  ومن أهل أي البالد أنت يا: " فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وما : قال عداس" . من أهل قرية الرجل الصاجل يونس بن مىت : " نينوى فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، فأكب عداس على رسول " ذاك أخي، كان نبياً وأنا نيب : " يدريك ما يونس؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .يه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميهاهللا صلى اهللا عل
ما ! ويلك يا عداس: أما غالمك فقد أفسده عليك فلما جاءمها عداس قاال له: يقول ابنا ربيعة أحدمها لصاحبه: قال

ال ! وحيك يا عداس: قاال. يا سيدي، ما يف األرض شيء خري من هذا: قال! لك تقبل يدي هذا الرجل ورأسه
  .ري من دينهيصرفنك عن دينك، فإن دينك خ

  .واستدركه أبو زكرياء على جده أيب عبد اهللا بن منده، وقد أخرجه جده. أخرجه أبو نعيم وابن منده

  :عدس بن عاصم

ذكره ابن قانع بإسناد له، عن املستنري بن عبد اهللا . عدس بن عاصم بن قطن بن عبد اهللا بن سعد بن وائل العكلي
  .على النيب صلى اهللا عليه وسلم أن عدسا وخزمية ابين عاصم وفدا: بن عدس

  .ذكره ابن الدباغ األندلسي

  :عدي بن بداء 

حدثنا احلسن بن : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي وغري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي قال: عدي بن بداء
 النضر، عن باذان موىل أمحد بن أيب شعيب احلراين، حدثنا حممد بن سلمة احلراين، حدثنا حممد بن إسحاق، عن أيب

يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت : " أم هانئ، عن ابن عباس، عن متيم الداري يف هذه اآلية
برئ الناس منها غريي وغري عدي بن بداء، وكانا نصرانيني خيتلفان إىل الشام قبل : قال" حني الوصية اثنان 

بديل بن أيب مرمي بتجارة، ومعه جام من : ا، وقدم عليهما موىل لبين سهم، يقال لهاإلسالم، فأتيا الشام لتجارهتم
فأخذنا اجلام فبعناه بألف درهم، مث اقتسمناه أنا وعدي، فلما قدمنا إىل : فضة، فمرض وأوصى إليهما فمات قال

فلما أسلمت بعد قدوم : قال متيم ما ترك غري هذا،: أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، ففقدوا اجلام، فسألونا عنه، فقلنا



النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة تأمثت من ذلك فأتيت أهله فأخربهتم اخلرب، وأديت إليهم مخسمائة درهم، وأخربهتم 
فأتوا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسأهلم البينة، فلم جيدوا، فأمرهم أن يستحلفوه مبا . أن عند صاحيب مثلها

  " .يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم : " لى أهل دينه، فحلف، فأنزل اهللا تعاىليعظم به ع
  .ال يعرف لعدي إسالم، وقد ذكره بعض املتأخرين: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

رسول اهللا  فأمرهم: واحلق مع أيب نعيم؛ فإن احلديث فيه ما يدل على أنه مل يسلم؛ فإن متيماً يقول يف احلديث: قلت
  .صلى اهللا عليه وسلم أن يستحلفوه مبا يعظم به على أهل دينه، وهذا يدل على أنه غري مسلم، واهللا أعلم

  :عدي بن أيب البداح

حدثنا ابن أيب عمر، حدثنا سفيان، : أخربنا إمساعيل وغريه بإسنادهم إىل حممد بن عيسى قال: عدي بن أيب البداح
أن النيب صلى اهللا : مد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أيب البداح بن عدي عن أبيهعن عبد اهللا بن أيب بكر بن حم

  .عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً
كذا رواه ابن عيينة، ورواه مالك بن أنس، عن عبد اهللا بن أيب بكر، عن أبيه، عن أيب البداح بن عاصم بن عدي، 

  .ورواية مالك أصح. عن أبيه
  .أخرجه أبو موسى

  :عدي بن متيم

عبد اهللا بن : وقيل. متيم بن أسيد: كذا أورده ابن أيب علي، وهو خمتلف يف امسه، فقيل. عدي بن متيم، أبو رفاعة
  .ومل يقل عدي فريه فيما أعلم. احلارث

  .قاله أبو موسى

  :عدي التيمي

سلمة، عن عدي التيمي، عن النيب صلى اهللا  روى عنه الوازع بن نافع، عن أيب. أورده اإلمساعيلي: عدي التيمي
  " .تقوم الساعة على حفالة من الناس : " عليه وسلم قال

  :عدي اجلذامي

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن علي بن هبل الطبيب البغدادي نزيل املوصل، أخربنا أبو القاسم : عدي اجلذمي
عبد العزيز بن أمحد الكناين، أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن  إمساعيل بن أمحد بن عمر بن األشعث، أخربنا أبو حممد

عثمان بن أيب نصر، وأبو القاسم متام بن حممد الرازي، وأبو نصر حممد بن أمحد بن هارون املعروف بابن اجلندي، 
أخربنا : قالوا وأبو القاسم عبد الرمحن بن احلسني بن أيب العقب، وأبو بكر حممد بن عبد الرمحن بن عبيد اهللا القطان

أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم بن أيب العقب، أخربنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو النصري، حدثنا سعيد 
أنه لقي رسول اهللا : بن منصور، حدثنا حفص بن ميسرة الصنعاين، حدثين عبد الرمحن بن حرملة، عن عدي اجلذامي

يا رسول اهللا، كانت يل امرأتان اقتتلتا فرميت إحدامها فرمي يف : قلتصلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره قال، 



فكأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ناقة محراء : قال. اعقلها وال ترثها: قال -ماتت : أي -جنازهتا 
طي الوسطى، ويد املعطي فيد اهللا العليا، ويد املع: تعلموا أيها الناس، فإمنا األيدي ثالثة: " جدعاء، وهو يقول

  " .فتعففوا حبزم احلطب، اللهم هل بلغت . السفلى
روى عن عدي : وقال -يعين هذا وعدي بن زيد اجلذامي  -جعلهما الطرباين ترمجتني : أخرجه أبو موسى وقال

ن أيب وروى عن عدي بن زيد عبد اهللا ب. اجلذامي عبد لرمحن بن حرملة أو عن رجل، عنه أنه رمى امرأة فقتلها
مجعهما ابن منده، ألن ابن منده : ومجع بينهما ابن منده، وكأهنما اثنان، وإمنا قال: قال -سفيان، يف محى املدينة 

  .روى هذين احلديثني يف ترمجة عدي بن زيد اجلذامي، واهللا أعلم

  :عدي بن حامت

ن أيب أخزم بن ربيعة بن جرول عدي بن حامت بن عبد اهللا بن سعد بن احلشرج بن امرئ القيس بن عدي بن أخزم ب
بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيئ الطائي، وأبوه حامت هو اجلواد املوصوف باجلود، الذي يضرب به املثل، يكىن 

  .أبو وهب، خيتلف النسابون يف بعض األمساء إىل طيئ: وقيل. عدي أبا طريف
  .سنة عشر، فأسلم وكان نصرانياً: وفد عدي على النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة تسع يف شعبان، وقيل

أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر، أخربنا أبو حممد جعفر بن أمحد القارئ، أخربنا علي بن احملسن 
التنوخي، حدثنا عيسى بن علي بن عيسى بن داود، أخربنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز، حدثنا إسحاق بن 

كنت أسأل : ثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن حممد بن سريين، عن أيب عبيدة بن حذيفة قالإبراهيم املروزي، حد
بعث رسول اهللا صلى اهللا : أال آتيه فأسأله؟ فأتيته فسألته، فقال: عن حديث عدي بن حامت، وهو إىل جنيب، فقلت

ى األرض مما يلي الروم، عليه وسلم حني بعث، فكرهته أشد ما كرهت شيئاً قط، فانطلقت حىت إذا كنت يف أقص
لو أتيت هذا الرجل فإن كان كاذباً مل خيف علي، وإن كان : فكرهت مكاين ذلك مثلما كرهته أو أشد، فقلت

: فأتيته، فقال يل! عدي بن حامت! عدي بن حامت: صادقاً اتبعته؟ فأقبلت، فلما قدمت املدينة استشرفين الناس وقالوا
نعم، : أنت أعلم بديين مين؟ قال: قلت. أنا أعلم بدينك منك: قال. إن يل ديناً: يا عدي بن حامت، أسلم تسلم قلت

. بلى: ألست ركوسياً؟ ألست تأكل املرباع؟ قلت: قال. بلى: قلت: ألست ترأس قومك؟ قال: مرتني أو ثالثاً، قال
قد : أو -أظن قد : قال. يا عدي، أسلم تسلم: فنضنضت لذلك، مث قال: قال. فإن ذلك ال حيل يف دينك: قال

أنه ما مينعك أن تسلم إال غضاضة ممن حويل، وإنك ترى  -كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أرى، أو
يوشك الظعينة أن ترحتل من : قال. مل آهتا، وقد علمت مكاهنا: هل أتيت احلرية؟ قلت: قال. الناس علينا إلباً واحداً

: قال! كسرى بن هرمز؟: قلت: قال. تفتحن علينا كنز كسرى بن هرمزاحلرية بغري جوار، حىت تطوف بالبيت، ول
: قد رأيت اثنتني: قال عدي. كسرى بن هرمز، مرتني أو ثالثاً، وليفيضن املال حىت يهم الرجل من يقبل صدقته

الظعينة ترحتل بغري جوار حىت تطوف بالبيت، وقد كنت يف أول خيل أغارت على كنوز كسرى بن هرمز؛ وأحلف 
  .هللا لتجيئن الثالثة أنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمبا

إىل الشام، وترك : إنه ملا بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل طيئ أخذ عدي أهله، وانتقل إىل اجلزيرة، وقيل: وقيل
 عليه أخته سفانة بنت حامت، فأخذها املسلمون، فأسلمت وعادت إليه فأخربته، ودعته إىل رسول اهللا صلى اهللا

  .وسلم، فحضر معها عنده، فأسلم وحسن إسالمه، وقد ذكرناه يف ترمجة أخته سفانة
وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث كثرية، وملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم على أيب بكر 



وكان جواداً شريفاً يف قومه، . الصديق يف وقت الردة بصدقة قومه، وثبت على اإلسالم ومل يرتد، وثبت قومه معه
" ما دخل علي وقت صالة إال وأنا مشتاق إليها : " معظماً عندهم وعند غريهم، حاضر اجلواب، روى عنه أنه قال

  .وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكرمه إذا دخل عليه. 
عمر بن حيوية، حدثنا أمحد بن  أخربنا غري واحد إجازة عن أيب غالب بن البناء، عن أيب حممد اجلوهري، عن أيب

حدثنا إمساعيل : معروف، حدثنا احلسني بن قهم، حدثنا حممد بن سعد، حدثنا يزيد بن هارون ويعلى بن عبيد قاال
لكا كان زمن عمر، رضي اهللا عنه، قدم عدي بن حامت على عمر، فلما دخل : بن أيب خالد، عن عامر الشعيب قال

بلى، واهللا أعرفك، أكرمك اهللا : يا أمري املؤمنني، أما تعرفين؟ قال: قال -ين جفاء يع -عليه كأنه رأى منه شيئاً 
: فقال. بأحسن املعرفة، أعرفك واهللا، أسلمت إذ كفروا، وعرفت إذ أنكروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا

  .حسيب يا أمري املؤمنني حسيب
  .ويوم اجلسر مع أيب عبيد، وغري ذلكوشهد فتوح العراق، ووقعة القادسية ، ووقعة مهران، 

وكان مع خالد بن الوليد ملا سار إىل الشام، وشهد معه بعض الفتوح، وأرسل معه خالد باألمخاس إىل أيب بكر 
  .الصديق رضي اهللا عنه

أرسل األشعث بن قيس إىل عدي بن حامت يستعري منه قدور حامت، فمألها، ومحلها : وسكن الكوفة، قال الشعيب
  .إنا ال نعريها فارغة: فأرسل إليه عدي! إمنا أردناها فارغة: ل إليه، فأرسل إليه األشعثالرجا

  .إهنن جارات، وهلن حق: وكان عدي يفت اخلبز للنمل ويقول
فلما كان يوم اجلمل فقئت عينه، وقتل . ال حيبق يف قتله عناق: وكان عدي منجرفاً عن عثمان، فلما قتل عثمان قال

إي : قال! يا أبا طريف، هل حبق يف قتل عثمان عناق؟: ي، وقتل ابنه اآلخر مع اخلوارج، فقيل لهابنه حممد بن عل
  .واهللا، والتيس األعظم

  .وشهد صفني مع علي، روى عنه الشعيب، ومتيم بن طرفة، وعبد اهللا بن معقل، وأبو إسحاق اهلمداين، وغريهم
مات بالكوفة أيام : وستني، وله مائة وعشرون سنة قيل وقيل سنة تسع. سنة مثان: وتويف سنة سبع وستني، وقيل

  .أخرجه الثالثة. مات بقرقيسياء، واألول أصح: املختار، وقيل
  .إمنا هي خصاصة باخلاء، وهي الفقر: والنقيصة وقيل. الذلة: والغضاضة. حتريك اللسان: النضنضة

  :عدي بن ربيعة بن سواءة

  .شميعدي بن ربيعة بن سواءة بن جشم بن سعد اجل
والد حممد بن عدي، وهو ممن مسى ابنه حممداً يف اجلاهلية، وال أعلم هل بقي إىل أن بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .أم ال؟ وقد ذكرناه عند ابنه حممد
  .خمتلف يف إسالمه: أخرجه ابن منده وأبو نعيم هكذا، وقال أبو نعيم

  :عدي بن ربيعة

  .يب صلى اهللا عليه وسلم من مسلمة الفتحذكروه فيمن أدرك الن. عدي بن ربيعة
أظنه عدي بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد مشس بن عبد مناف، وهو ابن عم أيب العاص بن : أخرجه أبو عمر وقال



  .الربيع
  .فإن صدق ظنه، فهما اثنان، أعين هذا والذي قبله

  :عدي بن أيب الزغباء

لبة بن ربيعة بن زهرة بن بذيل بن سعد بن عدي بن كاهل بن عدي بن أيب الزغباء، وامسه سنان، بن سبيع بن ثع
  .نصر بن مالك بن غطفان بن قيس بن جهينة اجلهين، حليف بين مالك بن النجار من األنصار

وهو الذي أرسله رسول اهللا . شهد بدراً، وأحداً، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .ع بسبس بن عمرو يتجسسان األخبار من غري أيب سفيان يف وقعة بدرصلى اهللا عليه وسلم م

  .أخرجه الثالثة
  .بضم الباء املوحدة، وفتح الذال املعجمة: بذيل

  :عدي بن زيد اجلذامي

محى رسول اهللا صلى : خمتلف يف حديثه، روى عنه عبد اهللا بن أيب سفيان أنه قال.حجازي. عدي بن زيد اجلذامي
  . كل ناحية من املدينة بريداً، ال خيبط شجره، وال يعضد إال عصا يساق هبا اجلملاهللا عليه وسلم يف

عدي بن زيد أنه رمى امرأته : وروى عنه عبد الرمحن بن حرملة، أنه مسع رجالً من جذام حيدث عن رجل يقال له
: " صلى اهللا عليه وسلمحبجر فماتت، فتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقص عليه أمرها فقال له رسول اهللا 

  " .تعقلها وال ترثها 
  .قاله ابن منده وأبو نعيم

هذا حديث عبد الرمحن بن حرملة، مسع رجالً، : عدي اجلذامي، وروى له حديث قتل امرأته، وقال: وقال أبو عمر
دي عدي بن زيد، وع: عدي ومل ينسبه، وهو هو، وأخرجه أبو موسى فقال: من جذام، عن رجل منهم يقال له
وروى عن . روى عن عدي بن زيد عبد اهللا بن أيب سفيان يف محى املدينة. اجلذامي، وجعلهما الطرباين ترمجتني

ومجع بينهما احلافظ أبو عبد اهللا بن منده، : قال أبو موسى. أنه رمى امرأته فقتلها: اجلذامي عبد الرمحن بن حرملة
  .أعلموقد تقدم ذكر عدي اجلذامي، واهللا . وكأهنما اثنان

  .أخرجه الثالثة وأبو موسى

  :عدي بن شراحيل

  .عدي بن شراحيل، من بين عامر بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة
فكتب له رسول . وفد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإسالمه وإسالم أهل بيته، وسأله األمان من خمافة خافها

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاباً
  .أخرجه أبو موسى

  :ن عبد بن سواءةعدي ب



  .عدي بن عبد بن سواءة بن القاطع بن جري بن عوف بن مالك بن سود بن تديل بن حشم بن جذام اجلذامي
  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، قاله ابن الكليب

 بفتح التاء فوقها نقطتان، وكسر الدال املهملة،: وتديل. بكسر احلاء وسكون الشني املعجمة وآخره ميم: حشم
  .قاله ابن حبيب

  :عدي بن عدي بن عمرية

عدي بن عدي بن عمرية بن فروة بن زرارة بن األرقم بن النعمان بن عمرو بن وهب بن ربيعة بن معاوية األكرمني 
  .الكندي، يكىن أبا فروة

  .أما أبوه فال شك يف صحته. أورده ابن أيب عاصم، وعلي العسكري، والطرباين وغريهم يف الصحابة

طرباين بإسناده عن حيىي بن سعيد، عن أيب الزبري، عن عدي بن عدي بن عمرية الكندي أن النيب صلى اهللا وروى ال
  " .من حلف على مال امرئ مسلم لقي اهللا وهو عليه غضبان : " عليه وسلم قال

عبد  أخربنا أبو أمحد: وهذا احلديث قد رواه غري واحد عن عدي بن عدي عن أبيه، وعن عمه العرس بن عمرية
حدثنا حممد بن العالء، حدثنا أبو : الوهاب بن علي بن سكينة الصويف بإسناده إىل أيب داود سليمان بن األشعث

إذا : " بكر، حدثنا مغرية بن زياد املوصلي، عن عدي بن عدي، عن العرس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
كمن غاب عنها، ومن غاب عنها  -أنكرها : وقال مرة -عملت اخلطيئة يف األرض كان من شهدها وكرهها 

  " .فرضيها كان كمن شهدها 
وهذا العرس بن عمرية هو عم عدي بن عدي، وقد روى أبو داود أيضاً هذا احلديث عن أمحد بن يونس، عن أيب 

فحيث جاءت بعض هذه األحاديث مرسلة . شهاب، عن مغرية، عن عدي بن عدي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .بعضهم صحابياًظنه 

حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن مسلم، حدثنا علي بن عبد اهللا : أخربنا أبو منصور بن مكارم بإسناده إىل أيب زكريا
حدثنا جرير بن حازم، : قاال -وحدثنا أمحد بن علي، حدثنا هدبة : املديين، حدثنا حيىي بن سعيد ح قال أبو زكريا

قال رسول اهللا صلى : حيوة والعرس بن عمرية، عن أبيه عدي بن عمرية قال حدثنا عدي بن عدي، حدثنا رجاء بن
  " .من حلف على ميني ليقتطع هبا مال أخيه لقي اهللا وهو عليه غضبان : " اهللا عليه وسلم
عدي بن عدي أبوه من أصحاب رسول : مسعت أيب يقول: مسعت عبد اهللا بن أمحد بن حنبل يقول: قال أبو زكريا
  . عليه وسلماهللا صلى اهللا

  .أخرجه أبو موسى
إنه : الصحيح أنه ال صحبة له، واستعمله عمر بن عبد العزيز على اجلزيرة واملوصل وكان ناسكاً، وكان يقال: قلت

  .واستعمال عمر له يدل على أنه ال صحبة له فإن خالفته كانت سنة مائة، وعاش هو بعد عمر. سيد أهل اجلزيرة

  :عدي بن عمرو بن سويد

  .بن عمرو بن سويد بن زبان بن عمرو بن سلسلة بن غنم بن ثوب بن معن بن عتود الطائي املعين الشاعر عدي
  :هو جاهلي إسالمي، ومن شعره يف إسالمه: قال ابن الكليب



  إذا داعي صالة الصبح قاما... تركت الشعر واستبدلت منه 
  وودعت املدامة والندامى... كتاب اهللا ليس له شريك 

  هبا سدكاً وإن كانت حراماً... قداح وقد أراين وودعت ال
  .وهو عدي املعروف باألعرج

  .هذا بضم الثاء املثلثة، وفتح الواو: ثوب

  :عدي بن عمرية الكندي

  .روى عنه قيس بن أيب حازم. تويف بالرها.عدي بن عمرية بن فروة الكندي، يكىن أبا زرارة
حدثنا مسدد، حدثنا حيىي، عن : ده عن سليمان بن األشعث قالأخربنا عبد الوهاب بن أيب منصور األمني بإسنا

حدثين عدي بن عمرية الكندي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثين قيس قال: إمساعيل بن أيب خالد قال
ام رجل فق:. يا أيها الناس، من عمل لنا منكم عمالً فكتمنا منه خميطاً فما فوقه، فهو غل يأيت به يوم القيامة: " قال

كذا : مسعتك تقول: وما ذاك؟ قال: يا رسول اهللا، أقبل عين عملك قال: من األنصار أسود كأين أنظر إليه فقال
من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثريه، فما أويت منه أخذه، وما هني عنه انتهى : " وأنا أقول ذاك: قال. وكذا

. "  
  .والصحيح أنه كندي. ضرمي ويقال، الكندياحل: أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر قال

  :عدي بن عمرية

  .عدي بن عمرية، أخو العرس بن عمرية الكندي
" وأمروا النساء يف أنفسهن : " روى عنه ابنه عدي بن عدي بن عمرية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاؤها صمتها : " وقال
أتى رجالن : ن بالل، عن حيىي بن سعيد، عن أيب الزبري، عن عدي بن عدي، عن أبيه أنه قالوروى سليمان ب

هي يل، وغصبنيها، فقال : وقال اآلخر. هي يل: خيتصمان إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أرض، فقال أحدمها
حلف قال له رسول اهللا صلى اهللا فلما أوقفوه لي. فيها اليمني للذي بيده األرض: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فمن تركها؟ : قال" . أما إنه من حلف على مال امرئ مسلم لقي اهللا عز وجل وهو علي غضبان : " عليه وسلم
  " .له اجلنة : " قال

  .يعين عدي بن عمرية بن فروة -هو عندي املتقدم : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

مها واحد، وأما ابنه عدي بن عدي بن عمرية فال صحبة له، وكان عدي بن عمرية بن  الصحيح مع أيب نعيم،: قلت
فروة بالكوفة، وملا ورد إليها أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رأى من أهل الكوفة قوالً يف عثمان رضي اهللا عنه، 

. عثمان، فخرجوا إىل معاوية فقال بنو األرقم، وهم بطن من كندة، رهط عدي بن عمرية؛ ال نقيم يف بلد يشتم فيه
وكان إذا قدم عليه أحد من أهل العراق أنزهلم اجلزيرة خمافة أن يفسدوا أهل الشام، فأنزهلم نصيبني، وأقطع هلم 

وشهدوا معه صفني، . فأنزهلم الرها، وأقطعهم هبا قطائع. إين أختوف عليكم عقارب نصيبني: مث كتب إليهم. قطائع
  .ومات عدي بالرها



  .يعين هذا والذي قبله. مها واحد: بو اهليثموقال أ
وقال : احلضرمي بن زرارة بن األرقم بن النعمان قال: عدي بن عمرية الكندي ويقال: وقال أبو أمحد العسكري

  .عدي بن فروة الكندي، أبو فروة، وفرق ابن أيب خيثة بني عدي بن عمرية وعدي بن فروة، واهللا أعلم: قوم

  إنه عدي بن عمرية بن فروة بن: ويقال: بو عمر قالأخرجه أ. عدي بن فروة

عدي بن عمرية : هو األول، يعين: زرارة بن األرقم الكندي، أصله كويف، وهبا كانت سكناه، وانتقل إىل حران، قيل
الكندي وهو عند أكثرهم غري األول، كذلك قال أبو حامت وغريه وهذا هو والد عدي بن عدي الفقيه الكندي 

وقال أمحد . وخالفه غريه، فجعله األول، وهو عن بعضهم غري األول. عبد العزيز، قاله البخاري صاحب عمر بن
العرس، وروى رجاء : روى عن هذا رجل يقال له. ليس هو من ولد هذا وال هذا، وجعل أباه رجالً ثالثاً: بن زهري

عدي بن عمرية بن زرارة بالكوفة تويف : وقال الواقدي. بن حيوة عن عدي بن عدي بن عمرية بن فروة، عن أبيه
  .سنة أربعني، أظنه األول، واهللا أعلم

هذا كالم أيب عمر، ومل يأت بشيء يدل على أنه غري األول، فإن قول أيب حامت والبخاري ال يدل على أنه : قلت
روة نسب إىل وأما قول أمحد بن زهري فيدل أنه غريمها، وال شك أنه وهم منه، وال أشك أن هذا عدي بن ف. غريمها

جده، فإنه عدي بن عمرية بن فروة، وهو أيضاً عدي بن عمرية أخو العرس بن عمرية، فهؤالء الثالثة عندي واحد، 
  .واهللا أعلم

  :عدي بن قيس السهمي

  .عدي بن قيس السهمي، كان من املؤلفة قلوهبم
: عشر رجالً، مثانية من قريش، وذكر منهمكان املؤلفة قلوهبم ثالثة : روى علي بن املبارك، عن حيىي بن أيب كثري قال

  .عدي بن قيس السهمي
  .وهذا ال يعرف: قال أبو عمر

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  :عدي بن مرة بن سراقة

  .عدي بن مرة بن سراقة بن خباب بن عدي بن اجلد بن العجالن البلوي، حليف لبين عمرو بن عوف من األنصار
  .دييه باحلربة فمات منهاقتل يوم خيرب شهيداً، طعن بني ث

  .أخرجه أبو عمر

  :عدي بن نضلة

نضيلة وهو ابن عبد العزى بن حرثان بن : عدي بن نضلة، هكذا قال ابن إسحاق والواقدي، وقال ابن الكليب
  .عوف بن عبيد بن عويج بن كعب القرشي العدوي وأمه بنت مسعود بن حذافة بن سعد بن سهم

احلبشة، وهبا مات عدي بن نضلة، وهو أول موروث يف اإلسالم باإلسالم ورثه  هاجر هو وابنه النعمان إىل أرض



  .ابنه النعمان
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  :عدي بن نوفل

عدي بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي األسدي، أسد قريش، وهو أخو ورقة وصفوان ابين نوفل، أمه آمنة 
  .مي، ذكر ذلك الزبريبنت جابر بن سفيان، أخت تأبط شراً الفه

أسلم عدي يوم الفتح، مث عمل لعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان رضي اهللا عنهما على حضرموت، وكانت حتته أم 
  :عبد اهللا بنت أيب البختري بن هاشم، وكان يكتب إليها لتسري إليه، فال تفعل، فكتب إليها

  ه مل حتلل بواديه... إذا ما أم عبد الل 
  ج الشوق دواعيه... هي ومل متس قريباً 

  .قد بلغ هذا األمر من ابن عمك، اشخصي إليه ففعلت: فقال هلا أخوها األسود بن أيب البختري
  .أخرجه أبو عمر

  :عدي بن مهام

وفد .عدي بن مهام بن مرة بن حجر بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن احلارث األصغر بن معاوية الكندي، أبو عائذ
  .يه وسلمإىل النيب صلى اهللا عل

  .قاله ابن الدباغ، عن ابن الكليب

  باب العني والراء

  :عرابة بن أوس

عرابة بن أوس بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس، 
  .األنصاري األوسي مث احلارثي

  " .بيوتنا عورة  إن: " كان أبوه أوس بن قيظي من رؤوس املنافقني، أحد القائلني

ابن : وذكر ابن إسحاق والواقدي أن عرابة استصغره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد، فرده مع نفر منهم
  .عمر، والرباء بن عازب، وغريمها

  .وكان عرابة من سادات قومه، كرمياً جواداً، كان يقاس يف اجلود بعبد اهللا بن جعفر وبقيس بن سعد بن عبادة
أردت أن : ن قتيبة واملربد أن عرابة لقي الشماخ الشاعر، وهو يريد املدينة، فسأله عما أقدمه املدينة، فقالوذكر اب

وكان معه بعريان، فأوقرمها له متراً وبراً وكساه وأكرمه، فخرج عن املدينة وامتدحه بالقصيدة اليت . أمتاز ألهلي
  :يقول فيها

  منقطع القرين إىل اخلريات... رأيت عرابة األوسي يسمو 
  تلقاها عرابة باليمني... إذا ما راية رفعت جملد 



  عرابة فاشرقي بدم الوتني... إذا بلغتين ومحلت رحلي 
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  :عرابة بن مشاخ

عرابة بن مشاخ اجلهين، شهد يف الكتاب الذي كتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للعالء بن احلضرمي حني بعثه 
  .البحرين إىل

  .ذكره ابن الدباغ، فيما استدركه على أيب عمر

  :عرابة والد عبد الرمحن

  .له ذكر يف إسناده، ومل يورد له شيئاً أكثر من هذا: أخرجه أبو موسى وقال. عرابة والد عبد الرمحن

  :عرباض بن سارية السلمي

  .يكىن أبا جنيح: عرباض بن سارية السلمي
  .، وجبري بن نفري، وخالد بن معدان وغريهم، وسكن الشامروى عنه عبد الرمحن بن عمرو

أخربنا أبو : أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الوهاب بن عبد اهللا يعرف بابن الشريجي الدمشقي وغري واحد قالوا
ر القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا احلافظ، أخربنا أبو العالء أمحد بن مكي بن حسنويه احلسنوي، أخربنا أبو منصو

حممد بن أمحد بن علي بن شكرويه، حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن جعفر البزدي، حدثنا األصم، حدثنا أمحد 
بن الفرج احلمصي، حدثنا بقية بن الوليد، عن جبري بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرمحن بن عمرو، عن 

يه وسلم موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عل: العرباض بن سارية قال
أوصيكم بتقوى اهللا، والسمع : " يا رسول اهللا، هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: فقال رجل. القلوب

والطاعة وإن كان عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم فسريى اختالفاً كثرياً، وإياكم وحمدثات األمور فإهنا ضاللة، 
  " .عضوا عليها بالنواجذ . أدرك ذلك منكم فعليه بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشدينفمن 

  .تويف يف فتنة ابن الزبري: وتويف العرباض سنة مخس وسبعني، وقيل
  .أخرجه الثالثة

  ؟؟

  :عرزب الكندي

إنكم ستحدثون : " لروى عنه أبو عفيف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا. عرزب الكندي، يعد يف أهل الشام
  .أخرجه ابن منده" . بعي أشياء، فأحبها إيل ما أحدثه عمر 

  .عبد امللك: أبو عفيف امسه

  :عرس بن عامر



  .عرس بن عامر بن ربيعة بن هوذة بني ربيعة، وهو البكاء، بن عامر بن صعصعة
ذكره ابن .ن املصنعة وقراروفد هو وأخوه عمرو بن عامر على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأعطامها مسكنهما م

  .الدباغ

  :عرس بن عمرية

  .تقدم نسبه عند ذكر أخيه عدي. عرس بن عمرية الكندي، أخو عدي بن عمرية
روى عنه زهدم بن احلارث أن النيب صلى اهللا . روى عنه ابن أخيه عدي بن عدي بن عمرية، حديثه عند أهل الشام

  " .أ مقعده من النار من كذب علي متعمداً فليتبو: " عليه وسلم قال
  " .وأمروا النساء يف أنفسهن : " وروى عدي بن عدي، عن العرس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وقد روي هذا عن عدي بن عدي، عن أبيه، عن العرس
  .أخرجه الثالثة. وقد تقدم الكالم فيه يف عدي بن عمرية، وعدي بن عدي

  :العرس بن قيس

  .مذكور يف الصحابة. بن األرقم بن النعمان الكنديالعرس بن قيس بن سعيد 
  .مات يف فتنة ابن الزبري: وقيل. ال أعرفه: أخرجه أبو عمر خمتصراً، وقال

  :عرفجة بن أسعد

عرفجة بن أسعد بن صفوان التيمي، : قاله ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو عمر. عرفجة بن أسعد بن كرب التيمي
  .فه يوم الكالب يف اجلاهليةوهو بصري، وهو الذي أصيب أن

أخربنا أبو منصور بن مكارم املؤدب، أخربنا أبو القاسم نصر بن أمحد بن صفوان بإسناده إىل املعاىف بن عمران، عن 
أن جده أصيب  -وكان جده قد أدرك اجلاهلية  -أيب األشهب، عن عبد الرمحن بن طرفة بن عرفجة، عن جده 

  .ن ورق فأننت، فأمرين النيب صلى اهللا عليه وسلم أن أختذ أنفاً من ذهبأنفه يوم الكالب، فاختذ أنفاً م
  .ورواه هاشم بن الربيد وأبو سعيد الصنعاين، عن أيب األشهب، بإسناده مثله

  .أخرجه الثالثة

  :عرفجة بن خزمية

جماهدة للعدو،  شاوره؛ فإنه ذو -وقد أمده به  -عرفجة بن خزمية، الذي قال فيه عمر بن اخلطاب لعتبة بن غزوان 
  .ومكابدة

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً
عرفجة بن خزمية رأيت ذلك يف عدة نسخ صحيحة مسموعة أصول يعتمد عليها، : كذا ذكره أبو عمر: قلت

وهو الذي أمد به عمر بن اخلطاب عتبة بن غزوان، . وخزمية وهم، وإمنا هو هرمثة، باهلاء والراء، ال باخلاء والزاي



لصديق قد أمد به أيضاً جيفر بن اجللندي بعمان ملا ارتد أهلها، مع لقيط بن مالك األزدي ذي وكان أبو بكر ا
  .التاج، وكان مع عرفجة حذيفة بن حمصن القلعاين وعكرمة بن أيب جهل، فظفروا باملرتدين

  :عرفجة بن شريح

ابن : لضاد املعجمة، وقيلالكندي، وقيل عرفجة بن صريح، بالصاد املهملة وا: عرفجة بن شريح األشجعي، وقيل
  .ومنهم من جعله أسلميا. ابن ذريح، وقيل غري ذلك: ابن شريك، وقيل: طريح، بالطاء، وقيل

  .روى عنه قطبة بن مالك، وزياد بن عالقة، والسبيعي، وغريهم. سكن الكوفة
: وسلم الفجر، مث قالصلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى زياد بن عالقة، عن قطبة بن مالك، عن عرفجة قال

  " .وزن أصحايب الليلة وزن أبو بكر فوزن، مث وزن عمر فوزن مث وزن عثمان فخف " 
حدثنا أبو موسى، حدثنا عبد الصمد، : أخربنا حيىي بن أيب الرجاء إجازة بإسناده إىل أيب بكر أمحد بن أيب عاصم قال

إهنا ستكون : " ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقا: حدثنا شعبة، عن زياد بن عالقة، عن عرفجة بن شريك قال
  " .هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمة حممد وهم مجيع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان 

وليس هو عندي كما قال : عرفجة األشجعي غري عرفجة بن شريح الكندي قال: وقال أمحد بن زهري: قال أبو عمر
  .ويف اسم أيب عرفجة اختالف كثري أخرجه الثالثة: ني، قالوروى له أبو عمر هذين احلديث. أمحد

  :عرفجة بن هرمثة

سعد بن عدي بن حارثة بن : أخي بارق، واسم بارق -عرفجة بن هرمثة بن عبد العزى بن زهري بن ثعلبة بن عمرو 
  .عمرو مزيقيا

ب عتبة بن غزوان ملا واله أرض وهو الذي أمد به عمر بن اخلطا. وهو الذي جند املوصل، وواليها، وله فيها أخبار
  .إين قد أمددتك بعرفجة بن هرمثة وهو ذو جماهدة ومكايدة للعدو، فإذا قدم عليك فاستشره: البصرى وكتب إليه

  .عداده يف بارق: وقد ذكره هشام بن الكليب هبذا النسب، وجعله من بين عمرو وأخي بارق، وقال
  .عتبة بن غزوان وذكر الطربي أنه الذي أمد به عمر بن اخلطاب

  .عرفجة بن خزمية، فصحف فيه، وقد ذكرناه ليعرف ومهه فيه: وذكره أبو عمر
أخربين احلسني بن عليل العنزي، : أخربنا أبو منصور بن مكارم بإسناده إىل أيب زكريا يزيد بن إياس األزدي قال

ان بن عفان، وأسكنها أربعة آالف الذي جند املوصل عثم: حدثين أبو غسان ربيع بن سلمة، حدثنا أبو عبيدة قال
من األزد وطّيء وكندة وعبد القيس، وأمر عرفجة بن هرمثة البارقي فقطع هبم من فارس إىل املوصل، وكان قد بعثه 

  .عثمان يغري على أهل فارس
أنبأين حممد بن زيد، عن السري بن حيىي، عن سيف بن عمر، عن حممد وطلحة : وحدثنا أبو زكريا قال: قال
كتب سعد بن أيب وقاص إىل عمر يف اجتماع أهل املوصل إىل األنطاق وإقباله منها حىت نزل : هلب قالواوامل

أن سرح إىل األنطاق عبد اهللا بن املعتم العبسي، وعلى مقدمته ربعي بن األفكل العنزي، : تكريت، فكتب إليه عمر
  .واملوصل، واهللا أعلم وذكر احلديث يف فتح تكريت. وعلى اخليل عرفجة بن هرمثة البارقي

  :عرفجة بن أيب يزيد



إن له صحبة ومل : ويقال: أورده جعفر املستغفري يف الصحابة، قال: عرفجة بن أيب يزيد، أخرجه أبو موسى وقال
  .يورد له شيئاً

  :عرفطة األنصاري

صيب مما ترك للرجال ن: " وأما قوله تعاىل: عرفطة األنصاري، روى الكليب، عن أيب صاحل عن ابن عباس قال
أم كجة فقام رجالن من : فإن أوس بن ثابت تويف وترك ثالث بنات، وترك امرأة يقال هلا" . الوالدان واألقربون 

يا رسول اهللا، : بين عمه يقال هلما قتادة وعرفطة فأخذا ماله فجاءت أم كجة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت
: ت، وليس عندي ما أنفق عليهن، وقد ترك ماالً حسناً ذهب به ابنا عمهإن أوس بن ثابت تويف وترك علي ثالث بنا

فقال . قتادة وعرفطة، فلم يعطيا بناته شيئاً، وهن يف حجري ال يطعماهنن وال يسقياهنن، وليس بيدّي ما يسعهن
للرجال : " تعاىلفأنزل اهللا " ارجعي إىل بيتك حىت أنظر ما حيدث اهللا، عز وجل : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال تقربا من املال : " فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قتادة وعرفطة" نصيب مما ترك الوالدان واألقربون 
  " .يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني : " ؟ فأنزل اهللا" شيئاً حىت أنظر كم هو 

  .أخرجه أبو موسى

  :عرفطة بن احلباب

األزدي، حليف لبين أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، وهو أبو  -ابن جبري  -: باب بن حبيب وقيلعرفطة بن احل
  .أوىف بن عرفطة

ابن جناب، باجليم والنون، : وذكره ابن إسحاق؛ إال أنه قال. استشهد يوم الطائف، وله عقب، وال تعرف له رواية
  .طة نقطةابن حباب حباء مهملة، وباءين بنق: ويقال: وقال ابن هشام

  .أخرجه أبو عمر وابن مندة

  :عرفطة بن فضلة

  .عرفطة بن نضلة األسدي، يكىن أبا مكعت، وقد ذكر يف أيب مكعت وأيب مصعب، فليطلب منه

  :عرفطة بن هنيك

  .له صحبة. عرفطة بن هنيك التميمي
كنا عند : مية قالروى يزيد بن عبد اهللا، عن صفوان بن أ: أخرجه أبو عمر خمتصراً، وأخرجه أبو موسى فقال

يا رسول اهللا، إين وأهل بييت مرزوقون من هذا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام عرفطة بن هنيك التميمي، فقال
الصيد، ولنا فيه قسم وبركة، وهو مشغلة عن ذكر اهللا عز وجل وعن الصالة يف مجاعة، وبنا إليه حاجة، أفتحله أم 

  .احلديث" وجل أحله  أحله ألن اهللا عز: " حترمه؟ قال

  :عروة بن أثاثة



: وقال أبو عمر. قاله أبو موسى. عروة بن أثاثة العدوي، كان من مهاجرة الفتح، وهو أخو عمرو بن العاص ألمه
بن عبد العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب  -ابن أيب أثاثة : وقيل -هو عروة بن أثاثة 

إلسالم، هاجر إىل أرض احلبشة، ومل يذكره ابن إسحاق فيهم، وذكره موسى بن عقبة وأبو القرشي العدوي، قدمي ا
  .معشر والواقدي

وقد أعاد أبو . من مهاجرة الفتح، فإن الفتح مل يكن له هجرة، وإمنا اهلجرة انقطعت بالفتح: قول أيب موسى: قلت
  .ليه، إن شاء اهللا تعاىل، هناكعروة بن عبد العزى، ويرد الكالم ع: موسى ذكره مرة ثانية، فقال

  :عروة بن أمساء

عروة بن أمساء بن الصلت بن حبيب بن حارثة بن هالل بن مساك بن عوف بن امرئ القيس بن هبثة بن سليم 
  .السلمي، حليف لبين عمرو بن عوف

بعروة بن  وحرض املشركون يوم بئر معونة: ذكره حممد بن إسحاق والواقدي فيمن استشهد يوم بئر معونة، قال
أمساء أن يؤمنوه، فأىب، وكان ذا خلة لعامر بن الطفيل، مع أن قومه من بين سليم حرضوا على ذلك منه، فأىب، 

  .ال أقبل منهم أماناً، وال أرغب بنفسي عن مصارع أصحايب، مث تقدم فقاتل حىت قتل: وقال
  .أخرجه الثالثة

  :عروة بن اجلعد

  .قاله ابن منده وأبو نعيم. البارقي، وقيل األزدي - وقيل ابن أيب اجلعد -عروة بن اجلعد 
  .سكن الكوفة، روى عنه الشعيب، والسبيعي، وشبيب بن غرقدة، ومساك بن حرب، وشريح بن هانئ، وغريهم

وكان ممن سريه عثمان رضي اهللا عنه، إىل الشام من أهل الكوفة، وكان مرابطاً برباز الروز، ومعه عدة أفراس منها 
  .عشرة آالف درهمفرس أخذه ب

  .رأيت يف دار عروة بن اجلعد سبعني فرساً مربوطة للجهاد يف سبيل اهللا عز وجل: وقال شبيب بن غرقدة
حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الزبري بن خريت : أخربنا عبد اهللا بن أمحد اخلطيب بإسناده إىل أيب داود الطيالسي قال

رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح خد : ن اجلعد البارقي قالاألزدي، حدثنا نعيم بن أيب هند، عن عروة ب
  .إن جربيل عاتبين يف الفرس: فرسه، فقيل له يف ذلك، فقال

أزدي واحد؛ فإن بارقاً من األزد، وهو بارق بن عدي بن حارثة : بارقي، وقيل: وقوهلما. أخرجه ابن منده وأبو نعيم
بارق، ألنه نزل عند جبل امسه بارق فنسب إليه، وقيل : ألزد، وإمنا قيل لهبن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن ا

  .غري ذلك

  :عروة السعدي

إن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عروة السعدي، أورده أبو بكر اإلمساعيلي، روى عنه ابنه حممد أنه قال
و فيئاً، وأن يتمرس الرجل بأمانته كما يتمرس من أشراط الساعة أن يعمر اخلراب، وخيرب العمران، وأن يكون الغز



  " .البعري بالشجر 
  .أخرجه أبو موسى

  :عروة بن عامر

  .أورده ابن شاهني. عروة بن عامر اجلهين
: حدثنا أمحد بن حنبل وأبو بكر بن أيب شيبة قاال: أخربنا عبد الوهاب بن أيب منصور الصويف بإسناده إىل أيب داود

ذكرت الطرية : قال -القرشي : قال أمحد -عن حبيب بن أيب ثابت، عن عروة بن عامر  حدثنا وكيع، عن سفيان،
أحسنها الفأل، وال ترد مسلماً، فإذا رأى أحدكم من الطرية ما يكره : " عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  " .قوة إال بك  اللهم، ال يأيت باحلسنات إال أنت، وال يدفع السيئات إال أنت، ال حول وال: يقول
عروة بن عامر، مسع ابن عباس وعبيد بن رفاعة روى عنه حبيب فعلى : قال ابن أيب حامت: أخرجه أبو موسى، وقال
  .هذا يكون احلديث مرسالً
  .عروة بن عامر اجلهين، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسالً، ذكرناه ليعرف: وقال أبو أمحد العسكري

  :يدعروة بن عامر بن عب

عروة بن عامر بن عبيد بن رفاعة، أورده اإلمساعيلي أيضاً، وروى بإسناده عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر 
: أن أمساء بنت عميس أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم بثالثة بنني هلا، واستأذنته أن ترقيهم فقال: بن عبيد بن رفاعة

  .ارقيهم
  .دينار، عن عروة بن رفاعة األنصاري وقد روى عن عمرو بن: قال اإلمساعيلي

  .أخرجه أبو موسى

  :عروة بن عبد العزى

عروة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب، من مهاجرة احلبشة، هلك بأرض 
  .احلبشة، ال عقب له

  .قاله جعفر، أخرجه أبو موسى
كان من مهاجرة الفتح، ومل : ذكور قبل هذه الترمجة، وقالقد أخرج أبو موسى عروة بن أثاثة العدوي وهو م: قلت

ابن أثاثة بن : هو من مهاجرة احلبشة، ومها واحد وهو: ينسبه هناك، مث قال هاهنا عروة بن عبد العزى، ونسبه وقال
ث عبد العزى، وقد تقدم نسبه يف تلك الترمجة على ما ذكره أبو عمر والزبري وغريمها، وال شك أن أبا موسى حي

رأى يف تلك الترمجة عروة بن أثاثة من مهاجرة الفتح، ومل يعرف نسبه، ورآه هاهنا عروة بن عبد العزى وقد نسب 
من مهاجرة الفتح وهو : إىل جده، وهو من مهاجرة احلبشة، ظنهما اثنني، ولو أمعن النظر لرآمها واحداً، وأن قوله

بة من ينسب إىل هذا عبد العزى، مل جيد منهم من هو وغلط من بعض النساخ، واهللا أعلم، ومن رأى من الصحا
النعمان بن عدي بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان، وهذا بينه وبني عبد العزى رجالن، وقس : ولده لصلبه، منهم

فولد أبو أثاثة بن : وقال الزبري بن بكار. على هذا، وهذا إمنا يقوله بقوته، لقول من نسبه إىل أثاثة بن عبد العزى



عبد العزى عمرو بن أثاثة وعروة بن أثاثة وهو من مهاجرة احلبشة، وأمه النابغة بنت حرملة أخو عمرو بن العاص 
  .ألمه، وقد ذكرناه يف عمرو بن أثاثة، واهللا اعلم

  :عروة بن عياض

  .ا إليهإن بارقاً جبل نزله بعض األزد، فنسبو: عروة بن عياض بن أيب اجلعد البارقي، وبارق من األزد، ويقال
استعمل عمر بن اخلطاب عروة هذا على قضاء الكوفة، وضم إليه سلمان بن ربيعة الباهلي وذلك قبل أن يستقضي 

  .شرحياً
وهذا احلديث قد أخرجه ابن منده وأبو نعيم " . اخليل معقود يف نواصيها اخلري " أخرجه أبو عمر، وذكر له حديث 

جلعد، وقد تقدم، ومل خيرج هذا أبو موسى، وعادته إخراج مثله، وكان ابن أيب ا: يف ترمجة عروة بن اجلعد، وقيل
لعروة سبعون فرساً مربوطة، وهو من جلة من سري إىل الشام من أهل الكوفة يف خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا 

  .عنه

  :عروة أبو غاضرة

  .عروة أبو غاضرة الفقيمي، من بين فقيم بن دارم التميمي

حدثنا وهب بن بقية، : نصور بن أيب احلسن الفقيه املخزومي بإسناده إىل أيب يعلى أمحد بن عليأخربنا أبو الفضل امل
أتيت املدينة فدخلت املسجد، والناس : حدثنا عاصم بن هالل، عن غاضرة بن عروة الفقيمي، أخربين أيب قال

فصلى بنا، فلما صلينا جعل  -من غسل اغتسله : أو -ينتظرون الصالة، فخرج علينا رجل يقطر رأسه من وضوئه 
يا رسول اهللا، أرأيت كذا؟ أرأيت كذا؟ يرددها مرات، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : الناس يقومون إليه يقولون

  " .يا أيها الناس، إن دين اهللا يسر يف يسر : " وسلم
  .أخرجه الثالثة

  :عروة القشريي

أتيت النيب صلى اهللا : بإسناده عن عروة القشريي أنه قالعروة القشريي، أورده اإلمساعيلي يف الصحابة، وروى 
فقال النيب صلى اهللا . كان لنا أرباب وربات دعوناها ومل جتب لنا، فجاءنا اهللا بك فاستنقذنا منها: عليه وسلم فقلت

  .مث دعاين مرتني، وكساين ثوبني" أفلح من رزق لبا : " عليه وسلم
  .عن غري هذا الرجل روى هذا القول: أخرجه أبو موسى وقال

  :عروة بن مالك األسلمي

  .عروة بن مالك األسلمي، له صحبة، قاله جعفر، ومل يذكر له شيئاً
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً



  :عروة بن مالك بن شداد

مساه النيب صلى اهللا . بن دراع بن عدي بن الدار بن هانئ -جذمية : وقيل -عروة بن مالك بن شداد بن خزمية 
  .عبد الرمحن عليه وسلم

  .قاله جعفر، أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :عروة املرادي

سكن الكوفة، حدث عن النيب صلى : حكاه ابن منيع، عن البخاري أنه قال: عروة املرادي، قال جعفر املستغفري
  .اهللا عليه وسلم حديثاً، ومل يذكر احلديث

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  .قتل يوم خيرب. ة األنصاري من األوسعروة بن مرة بن سراق: عروة بن مرة

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  :عروة بن مسعود

عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن 
عبد مناف وأمه سبيعة بنت عبد مشس بن . أبو يعفور: عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن الثقفي، أبو مسعود، وقيل

  .القرشية، جيتمع هو واملغرية بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود يف مسعود
قد عرض عليكم خطة : وهو ممن أرسلته قريش إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم احلديبية، فعاد إىل قريش وقال هلم

  .رشد فاقبلوها
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا : قأخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحا

انصرف عن ثقيف اتبع أثره عروة بن مسعود بن معتب، فأدركه قبل أن يصل إىل املدينة فأسلم، وسأله أن يرجع إىل 
وعرف رسول اهللا صلى . إهنم قاتلوك: قومه باإلسالم، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كما يتحدث قومه

. يا رسول اهللا، أنا أحب إليهم من أبصارهم: أن فيهم خنوة باالمتناع الذي كان منهم، فقال له عروة اهللا عليه وسلم
وكان فيهم حمبباً مطاعاً، فخرج يدعو قومه إىل اإلسالم، ورجا أن ال خيالفوه ملنزلته فيهم، فلما أشرف هلم على علية 

وتزعم بنو مالك أنه قتله . كل وجه، فأصابه سهم فقتلهوقد دعاهم إىل اإلسالم، وأظهر هلم دينه، رموه بالنبل من 
أوس بن عوف أحد بين سامل بن مالك، وتزعم األحالف أنه قتله رجل منهم، من بين عتاب بن : رجل منهم، يقال له

 كرامة أكرمين اهللا هبا، وشهادة ساقها اهللا إيل،: ما ترى يف دمك، فقال: وهب بن جابر، فقيل لعروة: مالك، يقال له
فليس يفّ إال ما يف الشهداء الذين قتلوا يف سبيل اهللا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يرحل عنكم، 

إن مثله يف قومه كمثل : " فدفنوه معهم، فيزعمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فيه. فادفنوين معهم
  " .صاحب يس يف قومه 

، قاهلا الوليد بن املغرية املخزومي " نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم لوال : " وقال قتادة يف قوله تعاىل



مكة : والقريتان: قال. لو كان ما يقول حممد حقاً أنزل القرآن علي، أو على عروة بن مسعود الثقفي: أبو خالد قال
  .والطائف

  .وكان عروة يشبه باملسيح صلى اهللا عليه وسلم يف صورته
لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا فإهنا هتدم اخلطايا كما : " بن اليمان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال روى عنه حذيفة

  " .هي لألحياء أهدم وأهدم : " قيل يا رسول اهللا، كيف هي لألحياء؟ قال" . يهدم السيل البنيان 
  .أبو املليح، أسلم بعد قتل أبيه مع قارب بن األسود: ولعروة ولد يقال له

  .أخرجه الثالثة

  :عروة بن مسعود الغفاري

روى عنه الشعيب أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شهر . عروة بن مسعود الغفاري، أورده ابن شاهني
  .رمضان حديثاً له سياق
عبد اهللا، ابن مسعود، غري مسمى، وقد مساه بعضهم : ال أعلم أحداً مساه عروة، إمنا يقال له: أخرجه أبو موسى وقال

  .وقد ذكرناه فيما تقدم، فإن كان هذا قد حفظ، فهو غريب جداً

  :عروة بن مضرس

عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن الم بن عمرو بن طريف بن عمرو بن مثامة بن مالك بن جدعاء بن ذهل بن 
  .رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء

وعروة هو الذي بعث : بن حامت يف الرياسة، وكان أبوه عظيم الرياسة أيضاً كان سيداً يف قومه، وكان يناوئ عدي
  .معه خالد بن الوليد عيينة بن حصن الفزاري، ملا أسره يف الردة إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه
بن أيب حدثنا ا: أخربنا إمساعيل بن عبيد وإبراهيم بن حممد وغريمها بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن عيسى قال

عمر، حدثنا سفيان، عن داود بن أيب هند وإمساعيل بن أيب خالد وزكريا بن أيب زائدة، عن الشعيب، عن عروة بن 
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملزدلفة، حني خرج إىل : مضرس بن أوس بن حارثة بن الم الطائي قال

للت راحليت وأتعبت نفسي، واهللا ما تركت من جبل إال يا رسول اهللا، إين جئت من جبلي طيء، أك: الصالة، فقلت
من شهد صالتنا هذه، ووقف معنا حىت : " فهل يل من حج؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وقفت عليه

  " .ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليالً أو هناراً فقد مت حجه وقضى تفثه 
  .أخرجه الثالثة

  :عروة بن معتب

وهو الصحيح، وذكره ابن أيب . عداده يف التابعني: ألنصاري، خمتلف يف صحبته، قال البخاريعروة بن معتب ا
صاحب الدابة أحق : " خيثمة يف الصحابة، روى عنه الوليد بن عامر املدين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .بصدرها 
  .أخرجه الثالثة



  :عريب أبو عبد اهللا

  .له صحبة: قيل: اده يف أهل الشام، قال البخاريعريب أبو عبد اهللا املليكي، عد
أخربنا حممد بن عمر بن أيب عيسى إذناً، حدثنا احلسن بن أمحد، حدثنا أمحد بن عبد اهللا احلافظ، أخربنا أبو القاسم 
ن سليمان بن أمحد، حدثنا أمحد بن عبد الرمحن بن عفان احلراين، حدثنا أبو جعفر النفيلي، أخربنا سعد بن سنان، ع

الذين ينفقون " إن هذه اآلية : يزيد بن عبد اهللا بن عريب، عن أبيه، عن جده، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .نزلت يف النفقات على اخليل يف سبيل اهللا عز وجل" أمواهلم بالليل والنهار سراً وعالنية 

  .أخرجه الثالثة

  :عريب بن عبد كالل

  .بين مدل بن ذي رعني احلمرييعريب بن عبد كالل بن عريب بن سرح، من 
  .كتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإىل أخيه احلارث بن كالل، وكان إليهما أمر محري

  .قاله الكليب، وقد تقدم يف ترمجة أخيه أكثر من هذا

  باب العني والسني

  :عس العذري

  .عس العذري، وقيل الغفاري
رأيت النيب : القرى، فأقطعها إياه، فهي تسمى بويرة عس وقال استقطع النيب صلى اهللا عليه وسلم أرضاً بوادي

  .صلى اهللا عليه وسلم غزا تبوك، وصلى يف مسجد وادي القرى
  .وأخرجه أبو عمر أيضاً يف عنيز. أخرجه ابن منده وأبو عمر كذا يف عس
ح التاء املعجمة باثنتني من وأما عنتر بفتح العني املهملة وسكون النون وفت: وقد اختلف فيه، فقال األمري أبو نصر

: قال عبد الغين بن سعيد. إنه تفرد به: فوقها فهو عنتر العذري، له صحبة، روى حديثه أبو حامت الرازي، يقال
  .وقيل إنه أصح من عنتر، بالنون والتاء. عس العذري بالسني غري املعجمة: وقيل

حاح ال مزيد على صحتها عنيز بضم العني، وفتح يف عدة نسخ ص" االستيعاب " وأما أبو عمر فرأيته يف كتابه 
" عنتر : كذا قاله أبو عمر، وقال عبد الغين: " النون، وآخره زاي بعد الياء حتتها نقطتان، وعلى حاشية الكتاب

رأيت يف بعض النسخ عس، : يعين بفتح العني، وسكون النون، وآخره راء، بعد تاء فوقها نقطتان، قال عبد الغين
  .معجمة، واهللا أعلم بالسني غري

  :عسجدي بن مانع

عداده يف املعافر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، شهد فتح مصر، وهو . عسجدي بن مانع السكسكي
  .قاله أبو سعيد بن يونس. معروف من أهل مصر

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  :عسعس بن سالمة

روى عنه احلسن، واألزرق بن قيس .  تثبت له صحبةسكن البصرة، ال. عسعس بن سالمة التميمي البصري
  .إنه مل يسمع من النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأن حديثه مرسل: يقال. احلارثي

  .أبو سفرة: أبو صفري، وقيل: أبو صفرة، وقيل: وكنيته
 عليه إن رجالً من أصحاب النيب صلى اهللا: مسعت عسعس بن سالمة يقول: روى شعبة، عن األزرق بن قيس قال

إين نذرت أن أعتزل : وسلم أتى اجلبل يتعبد، ففقد فطلب فوجد، فجيء به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
ثالث مرات، فلصرب أحدكم ساعة من  -أو ال يفعله أحدكم  -ال تفعله : " وأتعبد، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  " .لياً أربعني عاماً هنار يف بعض مواطن اإلسالم، خري له من عبادته خا
  .أخرجه الثالثة

  باب العني والصاد

  :عصام املزين

  .عصام املزين، له صحبة
حدثنا ابن أيب عمر، حدثنا ابن عيينة، : أخربنا إبراهيم بن حممد وغريه بإسنادهم عن حممد بن عيسى بن سورة قال

كان النيب صلى اهللا : قال -نت له صحبة وكا -عن عبد امللك بن نوفل بن مساحق، عن ابن عصام املزين، عن أبيه 
  " .إذا رأيتم مسجداً أو مسعتم مؤذناً، فال تقتلوا أحداً : " عليه وسلم إذا بعث جيشاً قال

  .أخرجه الثالثة

  :عصمة بن أبري

عصمة بن أبري بن زيد بن عبد اهللا بن صرمي بن وائلة بن عمرو بن عبد اهللا بن لؤي بن عمرو بن احلارث بن تيم بن 
  .عبد مناة بن أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر التيمي، تيم الرباب

وهذا تيم هو ابن عم متيم بن مرة بن أد بن . وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بإسالم قومه بين تيم بن عبد مناة
  .طاخبة

  .وكان على بين عبد مناة يومئذ. وشهد عصمة هذا قتال سجاح اليت ادعت النبوة أيام أيب بكر
  .أخرجه أبو عمر

  .بضم اهلمزة، وفتح الباء املوحدة، وسكون الياء حتتها نقطتان، وآخره راء، واهللا أعلم: أبري

  :عصمة األسدي

  .شهد بدراً، وهو حليف بين مازن بن النجار. عصمة األسدي، من بين أسد بن خزمية
  .ة، إن شاء اهللا تعاىلويرد يف عصيم. عصيمة: وقيل: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم



  :عصمة األنصاري

  .حليف لبين مالك بن النجار، وهو من أشجع. عصمة األنصاري
  .ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراً

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً، وهذا عصمة يرد الكالم عليه يف عصيمة، إن شاء اهللا تعاىل

  :عصمة بن احلصني

عصمة بن وبرة بن خالد بن العجالن بن زيد بن غنم بن سامل بن : قالورمبا نسب إىل جده، في. عصمة بن احلصني
  .عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج األكرب األنصاري اخلزرجي

وقد . ومل يذكره ابن إسحاق وال أبو معشر يف البدريني. شهد بدراً قاله موسى بن عقبة، والواقدي، وابن عمارة
بدراً هبيل وعصمة وابنا وبرة، من بين عوف بن اخلزرج، وكذلك  فيمن شهد: روى هشام بن عروة، عن أبيه قال

  .قاله ابن الكليب
  .أخرجه أبو عمر

  :عصمة بن رياب

  .عصمة بن رياب بن حنيف بن رياب بن احلارث بن أمية بن زيد
  .شهد احلديبية، وبايع حتت الشجرة، وشهد املشاهد بعدها، واستشهد يوم اليمامة

  .مستدركاً على أيب عمر ذكره ابن الدباغ األندلسي
  ؟؟

  :عصمة بن السرح

  .روى عنه ابنه عبد اهللا بن عصمة. شهدت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حنيناً: قال. عصمة بن السرح
  .عصمة بن السرج، باجليم: وذكره أبو أمحد العسكري فقال. أخرجه أبو عمر خمتصراً

  :عصمة بن قيس

  .كان امسه عصية، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عصمة. السلمي: عصمة بن قيس اهلرزين، وقيل
تلك أعظم : كيف فتنة املغرب؟ قال: روى عنه األزهر بن عبد اهللا أنه كان يتعوذ باهللا من فتنة املشرق، فقيل له

  .وأعظم
  .أخرجه الثالثة

  :عصمة بن مالك



عصمة : أبا عمر مل ينسبه، ونسبه أبو نعيم فقالعصمة بن مالك األنصاري اخلطمي، قاله أبو نعيم وأبو عمر، إال أن 
: ونسبه ابن منده مثله إال أنه قال. بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف

  .اخلثعمي
لقيام أحدكم يف الدنيا يتكلم حبق يرد به : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عنه عبد اهللا بن موهب قال

  " .طالً، وينصر به حقاً، أفضل من هجرة معي با
  " .الطالق ملن بيده الساق : " وروي عنه أيضاً، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .أخرجه الثالثة
قول ابن منده إنه خثعمي، وهم منه، فإن هذا النسب الذي ساقه مشهور من األنصار ال شبهة فيه، وليس : قلت

   رأيته يف عدة نسخ صحيحة، فال أعلم من أين قال ذلك؟غلطاً من الناسخ، فإنين

  :عصمة بن مدرك

  " .أنه كره القعود يف الشمس : " عصمة بن مدرك، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .رواه نعيم بن محاد، عن زاجر بن الصلت، عن بسطام بن عبيد، عنه
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم، واهللا أعلم

  :عصيمة األسدي

  .شهد بدراً. هو عصيمة األسدي، من بين أسد بن خزمية، حليف لبين مازن بن النجار -تصغري عصمة  -يمة عص
  .شهد بدراً يف قول ابن شهاب وابن إسحاق. عصيمة: عصمة، وقيل: وقاله أبو نعيم وابن منده

  .عصمة أخرجه أبو عبد اهللا بن منده يف: أخرجه أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى، وقال أبو موسى

  :عصيمة األشجعي

  .عصيمة مثله، هو أشجعي، حليف لبين سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار
  .شهد بدراً وأحداً واملشاهد بعدمها، وتويف يف خالفة معاوية

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً
أنه شهد بدراً، هو من أشجع، وذكر : قد ذكر أبو عمر عصمة األنصاري حليف لبين مالك بن النجار، وقال: قلت

  .واهللا أعلم. عصيمة على عادته، لكان حسناً: عصمة، وقيل: فلو قال يف تلك الترمجة. وهو هذا

  باب العني والطاء

  :عطاء بن إبراهيم



  .خمتلف يف صحبته. إبراهيم بن عطاء الثقفي: عطاء بن إبراهيم، وقيل
دثنا احلسن احللواين، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد اهللا ح: أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم قال

: بن مسلم بن هرمز، عن حيىي بن عبد الرمحن بن عطاء بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، رجل من أهل الطائف، قال
  " .قابلوا النعال : " مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو مبىن يكلم الناس، وهو يقول

  .حيىي بن إبراهيم بن عطاء، فوقفت على حيىي بن عطاء بن إبراهيم: كنا نقول: قال أبو عاصم
رواه " قابلوا النعال : " روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. عطاء: أخرجه ابن منده وأبو نعيم كذا، وقال أبو عمر

  .أبو عاصم النبيل، عن عبد اهللا بن مسلم بن هرمز، عن حيىي بن إبراهيم بن عطاء، عن أبيه، عن جده
  .اجعلوا للنعل قبالني" . قابلوا النعال " ومعىن : قال

  :عطاء بن عبيد اهللا

عطاء بن النضر بن احلارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن : وقيل. عطاء بن عبيد اهللا الشييب
  .قصي بن كالب القرشي العبدري

  .كذا نسبه أبو بكر الطلحي
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املقام، وعليه نعالن : فة أنه قالسكن الكوفة، روى عنه فطر بن خلي

  .سبتيان
  .يف صحبته نظر: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  :عطاء أبو عبد اهللا

املؤذن فيما بني : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عنه ابنه عبد اهللا قال. عطاء أبو عبد اهللا، غري منسوب
  " .قامته كاملتشحط يف سبيل اهللا أذانه وإ

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، واهللا أعلم

  :عطاء املزين

أن النيب صلى اهللا عليه : روى سفيان بن عيينة، عن عبد امللك بن نوفل، عن ابن عطاء املزين، عن أبيه. عطاء املزين
  " . إذا رأيتم مسجداً فال تقتلوا أحداً: " وسلم كان إذا بعث سرية قال هلم
  .هو وهم، والصواب ابن عصام املزين، عن أبيه، وقد تقدم ذكره: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال

  :عطاء بن يعقوب

أورده ابن منده يف تارخيه، ومل يورده يف معرفة الصحابة، مسح النيب صلى اهللا . عطاء بن يعقوب، موىل ابن سباع
  .سماءعليه وسلم على رأسه، وكان ال يرفع رأسه إىل ال

  .أخرجه أبو موسى



  :عطارد بن برز

  .ابن برز، والد أيب العشراء الدارمي -بزيادة راء ودال  -عطارد 
لو طعنت يف فخذها : " يا رسول اهللا، أما تكون الذكاة إال يف احللق واللبة؟ قال: روى عنه ابنه أبو العشراء أنه قال

  .وقد ذكرناه" ألجزاك 

  :عطارد بن حاجب

بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد اهللا بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم عطارد بن حاجب 
  .التميمي

األقرع بن حابس، والزبرقان بن بدر، : وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طائفة من وجوه متيم، منهم
  .واألول أصح. سنة عشر: وقيس بن عاصم وغريهم، فأسلموا، وذلك سنة تسع، وقيل

وكان سيداً يف قومه، وهو الذي أهدى للنيب صلى اهللا عليه وسلم ثوب ديباج، كان كساه إياه كسرى، فعجب منه 
اذهب هبذه إىل : " مث قال" ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة خري من هذا : " الصحابة، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  " .باخلميصة ليبعث إيلّ : أيب جهم بن حذيفة، وقل له
  :وملا ادعت سجاح التميمية النبوة كان عطارد ممن تبعها، وهو القائل

  وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا... أمست نبيتنا أنثى نطيف هبا 
  .مث أسلم وحسن إسالمه

  .أخرجه الثالثة

  :عطية بن بسر

  .سكن الشام. عطية بن بسر املازين، أخو عبد اهللا بن بسر
حدثنا أبو طالب عبد اجلبار : نصور بن أيب احلسن املخزومي بإسناده إىل أيب يعلى املوصلي قالأخربنا أبو الفضل امل

بن عاصم، حدثنا بقية بن الوليد، عن معاوية بن حيىي، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن غضيف بن 
: " اهللا عليه وسلم فقال جاء عكاف بن وداعة اهلاليل إىل رسول اهللا صلى: احلارث، عن عطية بن بسر املازين قال

  .احلديث يرد يف ترمجة عكاف بن وداعة اهلاليل.. " ألك زوجة
  .أخرجه الثالثة

  .بضم الباء املوحدة، وبالسني املهملة: بسر

  :عطية بن حصن

  .عطية بن حصن بن ضباب التغليب، من بين مالك بن عدي بن زيد
  .نمر وإياد يوم القادسيةوفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان على تغلب وال

  .ذكره ابن الدباغ، عن سيف بن عمر



  :عطية بن سفيان

  .سفيان بن عطية: عطية بن سفيان بن عبد اهللا بن ربيعة الثقفي، حجازي وقيل
أخربنا عبيد اهللا بن امحد بإسناده عن يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق، عن عيسى بن عبد اهللا بن مالك، عن 

قدم وفد ثقيف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان، فضرب : ن عبد اهللا بن ربيعة قالعطية بن سفيان ب
  .هلم قبة يف املسجد، فلما أسلموا صاموا معه

ورواه زياد البكائي وإبراهيم بن املختار، عن عيسى بن عبد . ومل يذكر ابن إسحاق أنه أمرهم بقضاء ما مضى منه
  .عن عطية، عن بعض وفدهم: يان، وقيلعن علقمة بن سف: اهللا، فقال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عطية بن عازب

  .له صحبة: قالوا. عطية بن عازب بن عفيف النضري
  .ال أعرفه بغري ذلك، وقد روي عن عائشة: أخرجه أبو عمر قال

  .له صحبة، سكن الشام: بضم العني وفتح الفاء؛ قاله أبو نصر، وقال: عفيف

  :عطية بن عامر

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا : عداده يف أهل الشام، روى عنه شريح بن عبيد أنه قال. عطية بن عامر
  .رضي هدي الرجل أمره بالصالة

  .عقبة بن عامر: عطية، وقيل: كذا قيل
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .بالشني املعجمة، واحلاء املهملة: شريح

  :عطية بن عروة

أن أباه : روى عروة بن حممد بن عطية، عن أبيه. حديثه عند أوالده. السعدي، من سعد بن بكرعطية بن عروة 
قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أناس من بين سعد بن بكر، وكنت أصغر القوم، : حدثه قال

غالم : نكم أحد؟ فقالواهل بقي م: فخلفوين يف رحاهلم، مث أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقضى حوائجهم، وقال
اليد : " فأتيته فقال. أجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فأمرهم أن يبعثوين إليه، فقالوا. لنا خلفناه يف رحالنا

  " .املنطية هي العليا، والسائلة هي السفلى 
  .وروي عن إمساعيل بن عبيد اهللا، عن عطية بن عمرو، عن النيب، حنوه

عروة بن حممد بن عطية، كان أمرياً ملروان بن حممد على اخليل، وهو الذي قتل أبا : بو عمرأخرجه الثالثة، وقال أ
  .محزة اخلارجي، وقتل طالب احلق

حدثنا بكر بن خلف واحلسن بن علي املعين : أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بإسناده إىل أيب داود بن األشعث



دخلنا على عروة بن حممد السعدي، فكلمه رجل : وائل القاص قال حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا أبو: قاال
إن الغضب من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فأغضبه، فقام فتوضأ فقال حدثين أيب، عن جدي عطية قال

  .واهللا أعلم" الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإمنا تطفأ النار باملاء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ 
ذكره بعض احملدثني، : عطية بن عفيف، له ذكر يف حديث عائشة، قاله أبو زكريا بن منده، وقال: بن عفيف ؟عطية

  .وأحاله على احلسن بن سفيان
  .أخرجه أبو موسى

  .هو عطية بن عازب بن عفيف الذي ذكرناه، وقد نسب هاهنا إىل جده، واهللا أعلم: قلت
  ؟

  :عطية بن عمرو بن جشم

سكن املدينة فيما أرى، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثاً، قال ذلك : م، قال جعفرعطية بن عمرو بن جش
  .ابن منيع

  .أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً

  :عطية بن عمرو الغفاري

كان للحكم بن : قاله ابن شاهني، وقال أمحد بن سيار املروزي. عطية بن عمرو، أخو احلكم بن عمرو الغفاري
عطية بن عمرو، فمات مبرو، وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومها أخوا رافع بن  :عمرو أخ يقال له

  .عمرو
  .مات احلكم بن عمرو يف مرو، وقربه هبا وقرب أخيه عطية بن عمرو، وله صحبة أيضاً: وقال علي بن جماهد
  .أخرجه أبو موسى

  :عطية القرظي

روى عنه جماهد، . سلم ومسع منه، ونزل الكوفة، وال يعرف له نسبرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و. عطية القرظي
  .وعبد امللك بن عمري

حدثنا حممد : أخربنا عبد الوهاب بن أيب منصور، حدثنا أبو غالب املاوردي مناولة بإسناده إىل سليمان بن األشعث
من سيب قريظة، فكانوا  كنت: بن كثري، حدثنا سفيان، حدثنا عبد امللك بن عمري، حدثين عطية القرظي قال
  .ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن مل ينبت مل يقتل، وكنت فيمن مل ينبت

  .أخرجه الثالثة

  :عطية بن نويرة



عطية بن نويرة بن عامر بن عطية بن عامر بن بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة األنصاري البياضي، شهد 
  .بدراً

  .شهد بدراً: إىل ابن الكليب وقالأخرجه أبو عمر هكذا، ومثله نسبه 

  :عطية

دخل النيب صلى اهللا : أورده اإلمساعيلي يف الصحابة، وروى بإسناده عن عمري أيب عرفجة، عن عطية قال. عطية
عليه وسلم على فاطمة وهي تعصد عصيدة، فجلس حىت بلغت وعندها احلسن واحلسني، فقال النيب صلى اهللا عليه 

اللهم هؤالء أهل بييت، : " فجاء فأكلوا، مث اجتر بساطاً كانوا عليه فجللهم به، مث قال" .  أرسلوا إىل علّي" وسلم، 
إنك على : " فقال! يا رسول اهللا، وأنا معهم: ، فسمعت أم سلمة فقالت" فأذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهرياً 

  " .خري 
  .أخرجه أبو موسى

  باب العني والفاء

  :عفان بن البجري

مذكور فيمن نزل محص من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا . عفان بن عتر السلمي: ري السلمي، وقيلعفان بن البج
  .عليه وسلم، روى عنه جبري بن نفري وخالد بن معدان

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً
  .بضم الباء املوحدة، وباجليم: البجري

  :عفان بن حبيب

  .ومل يورد له شيئاً. ه ابنه داودله صحبة، روى عن: أورده أبو زكريا وقال. عفان بن حبيب
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :عفري بن أيب عفري

حدثنا : أخربنا حيىي بن أيب الرجاء إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم. عفري بن أيب عفري األنصاري، له حديث واحد
ن عبد اهللا بن عبد الرمحن احلسن بن علي عن يزيد بن هارون، حدثنا عبد الرمحن بن أيب بكر، عن حممد بن طلحة ب

يا عفري، ما مسعت رسول اهللا : قال أبو بكر لرجل من العرب يقال له عفري: بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، قال
  " .الود يتوارث، والعداوة تتوارث : " مسعته يقول: صلى اهللا عليه وسلم يقول يف الود؟ قال

  .أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم

  :عفيف بن احلارث



  .أورده الطرباين يف الصحابة. عفيف بن احلارث اليماين
روى املعاىف بن عمران، عن أيب بكر الشيباين، عن حبيب بن عبيد، عن عفيف بن احلارث اليماين أن رسول اهللا 

  " .ما من أمة ابتدعت بعد نبيها يف دينها بدعة إال أضاعت من السنة مثلها : " صلى اهللا عليه وسلم قال
غضيف : كذا أورده الطرباين وتبعه أبو نعيم، وصحفا فيه، وإمنا هو: نعيم وأبو موسى، وقال أبو موسىأخرجه أبو 

وقد أورده هو يف السنة على . أبو بكر بن أيب مرمي الغساين: بن احلارث الثمايل، والشيباين مصحف أيضاً، وإمنا هو
  .الصواب

  :عفيف الكندي

إن عفيفاً الكندي : عفيف بن معدي كرب، ويقال: ي كرب، وقيلعفيف بن قيس بن معد: عفيف الكندي، يقال
  .إهنما واحد؛ قاله أبو عمر: وقيل. الذي له صحبة غري عفيف بن معدي كرب الذي يروي عن عمر

يعين ابن  -عفيف بن قيس الكندي، أخو األشعث بن قيس ألمه وابن عمه، وقال بعض املتأخرين : وقال ابن منده
  .س، ووهم فيه؛ ألنه عفيف بن معدي كرب، روى عنه حيىي وإياس ابناهعفيف بن قي:  -منده 

وأخربنا أبو الربيع سليمان بن أيب الربكات حممد بن حممد بن احلسني بن مخيس، أخربنا أبو نصر أمحد بن عبد الباقي 
حدثنا عبد الرمحن بن احلسن بن طوق، أخربنا أبو القاسم نصر بن أمحد بن املرجي، أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي، 

بن صاحل األزدي، حدثنا سعيد بن خثيم اهلاليل، عن أسد بن عبد اهللا البجلي، عن ابن حيىي بن عفيف، عن أبيه، عن 
جئت يف اجلاهلية إىل مكة، وأنا أريد أن أبتاع ألهلي من ثياهبا وعطرها، فأتيت العباس بن عبد : جده عفيف قال

نده جالس حيث أنظر إىل الكعبة وقد حلقت الشمس يف السماء فارتفعت املطلب، وكان رجالً تاجراً، فأنا ع
وذهبت، إذ جاء شاب فرمى ببصره إىل السماء، مث قام مستقبل الكعبة، مث مل البث إال يسرياً حىت جاء غالم فقام 

أة، فرفع على ميينه، مث مل ألبث إال يسرياً حىت جاءت امرأة فقامت خلفهما، فركع الشاب، فركع الغالم واملر
أمر : قال العباس! يا عباس، أمر عظيم: الشاب، فرفع الغالم واملرأة، فسجد الشاب، فسجد الغالم واملرأة، فقلت

أتدري من هذا الغالم؟ هذا علي ابن . هذا حممد بن عبد اهللا ابن أخي: قال. ال: تدري من هذا الشاب؟ قلت! عظيم
لد زوجته، إن ابن أخي هذا أخربنا أن ربه رب السماء واألرض، أتدري من هذه املرأة؟ هذه خدجية بنت خوي. أخي

  .أمره هبذا الدين الذي هو عليه، وال واهللا ما على األرض كلها أحد على هذا الدين غري هؤالء الثالثة
  .أخرجه الثالثة

  باب العني والقاف

  :عقبة

  .شهد أحداً مع مواله. عقبة، موىل جرب بن عتيك، يكىن أبا عبد الرمحن
حدثنا عبد الرمحن بن صاحل، حدثنا : خربنا املنصور بن أيب احلسن الديين بإسناده إىل أيب أمحد بن علي بن املثىن قالأ

موىل جرب  -يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق، حدثين داود بن احلصني عن عبد الرمحن بن عقبة، عن أبيه عقبة 
خذها وأنا الغالم : من املشركني، فلما قتلته قلت شهدت أحداً مع موالي، فضربت رجالً: قال -بن عتيك 



خذها مين وأنا الغالم األنصاري، فإن موىل : " أال قلت: فبلغت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال. الفارسي
  !.؟" القوم من أنفسهم 

 بن العالء، عن ورواه حيىي. عبد الرمحن بن أيب عقبة، عن أيب عقبة مثله: ورواه جرير بن حازم، عن داود فقال
  .داود، عن عقبة بن عبد الرمحن، عن أبيه

وأنا الغالم : عقبة أبو عبد الرمحن اجلهين، موىل جرب بن عتيك، وذكر له قوله: أخرجه الثالثة؛ إال أن ابن منده قال
  .والكالم يرد عليه يف عقبة أبو عبد الرمحن اجلهين. ال يدخل النار مسلم رآين: الفارسي، واحلديث اآلخر

  :عقبة بن احلارث

وأمه بنت عياض بن . عقبة بن احلارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي، يكىن أبا سروعة
  .رافع، امرأة من خزاعة

إن عقبة هذا هو أخو أيب : سكن مكة يف قول مصعب، وهو قول أهل احلديث، وأما أهل النسب فإهنم يقولون
  .هو الذي قتل خبيب بن عدي، يعين أبا سروعة: قال الزبري. عاً يوم الفتح، وهو أصحسروعة، وأهنما أسلما مجي

حدثنا علي بن حجر، حدثنا إمساعيل : أخربنا إبراهيم بن حممد وإمساعيل وغريمها بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي
ومسعته : ن عقبة بن احلارث قالحدثين عبيد بن أيب مرمي، ع: بن إبراهيم، عن أيوب، عن عبد اهللا بن أيب مليكة قال

فأتيت . إين قد أرضعتكما: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: من عقبة، ولكين حلديث عبيد أحفظ قال
إين قد : إين تزوجت فالنة بنت فالن، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت

وكيف وقد زعمت أهنا قد : إهنا كاذبة قال: فأتيته من قبل وجهه فقلت: الفأعرض عين، ق. أرضعتكما، وهي كاذبة
  " .دعها عنك ! أرضعتكما؟

وكانت املرأة اليت تزوجها أن حيىي بنت أيب إهاب، وهو الذي شرب اخلمر مع عبد الرمحن بن عمر بن اخلطاب 
  .مبصر

  .أخرجه الثالثة

  :عقبة بن حليس

  .صار بن سبيع بن بكر بن أشجع األشجعيعقبة بن حليس بن نصر بن دمهان بن ب
وأسلم قدمياً، وشهد بدراً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، قاله هشام . كان يلقب مذحباً، ألنه ذبح األسارى يوم الرقم

  .بن الكليب
  :وجده نصر بن دمهان، هو الذي عمر طويالً، وعاد شعره أسود وأسنانه طلعت، فقيل فيه

  وستني عاماً، مث قوم فانصاتا... عاشها ونصر بن دمهان اهلنيدة 
  .أخرجه الثالثة

  :عقبة بن احلنظلية

  .ذكره ابن الدباغ. له صحبة، وقد ذكر يف ترمجة أخيه سهل. عقبة بن احلنظلية



  :عقبة بن رافع

ابن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن احلارث بن عامر بن فهر القرشي : عقبة بن رافع، وقيل
  .فهريال

  .شهد فتح مصر، وويل اإلمرة على املغرب، واستشهد بإفريقية، قاله أبو نعيم
  .عقبة بن رافع، مجع أبو نعيم بينه وبني عقبة بن نافع، والظاهر أهنما اثنان: وقال أبو موسى

نا كامل بن أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن الطربي املخزومي بإسناده إىل أيب يعلى أمحد بن علي بن املثىن، حدث
طلحة اجلحدري، عن ابن هليعة، عن عمارة بن غزية، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن حممود بن لبيد، عن عقبة بن 

" إذا أحب اهللا عبداً محاه الدنيا كما حيمي أحدكم مريضه ليشفى : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رافع قال
.  

  .نعمان، بدل عقبة بن رافعقتادة بن ال: رواه غريه، عن عمارة فقال
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

واحلق مع أيب موسى، فإن عقبة بن نافع الفهري أشهر من أن يشتبه نسبه بغريه، وقد ذكر يف كثري من : قلت
  .وسنذكره يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل. التواريخ والسري، ومل أر أحداً شك يف نسبه، وامسه نافع

  :اريعقبة بن ربيعة األنص

  .شهد بدراً يف قول موسى بن عقبة. عقبة بن ربيعة األنصاري، حليف لبين عوف بن اخلزرج
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  :عقبة أبو سعد الزرقي

ثالث أقسم : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عقبة أبو سعد الزرقي، روى عنه ابنه سعد أنه قال
  .مث ذكر احلديث" ال يعطي املؤمن شيئاً من ماله فينقص ماله أبداً : " سول اهللا؟ قالوما هن يا ر: قالوا" . عليهن 

  .كذا أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  :عقبة بن طويع املازين

أورده ابن شاهني يف الصحابة، وروى بإسناده عن مسلم بن خالد الزجني، عن ابن جريج، . عقبة بن طويع املازين
تزوج رجل : " هللا بن قسيط، عن عقبة بن طويع املازين، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالعن يزيد بن عبد ا

  .على حنو ما أورده ابن منده يف عتبة بالتاء.. " من املوايل امرأة من األنصار
  .أخرجه أبو موسى، وال شك أن أحدمها تصحيف؛ فإن عتبة بالتاء يشتبه بعقبة بالقاف، واهللا أعلم

  :عامرعقبة بن 



عقبة بن عامر بن عبس بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن 
  .أبو لبيد، وأبو عمرو، وأبو عبس، وأبو أسيد، وأبو أسد، وغري ذلك: جهينة اجلهين، يكىن أبا محاد، وقيل

سلم املدينة، وأنا يف غنم يل أرعاها، فتركتها مث ذهبت قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و: روى عنه أبو عشانة أنه قال
أميا أحب إليك تبايعين بيعة أعرابية أو بيعة : " فأخربته، فقال" فمن أنت؟ : " تبايعين يا رسول اهللا؟ قال: إليه، فقلت

  .فبايعين. بيعة هجرة: قلت" هجرة؟ 
وكان خيضب .  هبا سنة مثان ومخسنيوكان من أصحاب معاوية بن أيب سفيان، ووىل له مصر وسكنها، وتويف

  .بالسواد
ومن التابعني أبو اخلري، وعلي بن . روى عنه من الصحابة ابن عباس، وأبو عباس، وأبو أيوب، وأبو أمامة، وغريهم

  .رباح، وأبو قبيل، وسعيد بن املسيب، وغريهم
ئ، أخربنا احلسن بن أمحد بن شاذان، أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن الطوسي، أخربنا أبو حممد جعفر بن أمحد القار

حدثنا عثمان بن أمحد الدقاق، حدثنا حيىي بن جعفر الزبرقان، حدثنا حممد بن عبيد، حدثنا إمساعيل بن أيب خالد، عن 
ذهب إىل املسجد األقصى يصلي فيه، فرآه ناس فاتبعوه، فقال : عبد الرمحن بن عائذ، عن عقبة بن عامر اجلهين قال

. انزلوا فصلوا: قال. أتيناك لصحبتك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لتحدثنا مبا مسعت منه: قالوا ما لكم؟: هلم
ما من عبد يلقى اهللا عز وجل ال يشرك به شيئاً، ومل يتند بدم : " فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  " .حرام، إال دخل من أي أبواب اجلنة شاء 
وكان من أحسن الناس صوتاً . ية، وشهد فتوح الشام، وهو كان الربيد إىل عمر بفتح دمشقوشهد صفني مع معاو

  .بالقرآن
  .أخرجه الثالثة

  :عقبة بن عامر بن نايب

  .عقبة بن عامر بن نايب بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري السلمي
  .شهد العقبة األوىل، وبدراً، وأحداً، قاله أبو عمر
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بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

حديثه عند زيد بن أسلم، روى عبد الرمحن بن زيد بن : وذكره أبو نعيم، ومل يذكر أنه شهد بدراً وال غريها، وقال
جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بابين، وهو غالم حديث : أسلم، عن أبيه عن عقبة بن عامر السلمي، قال

اللهم إين أسألك " قل يا غالم : فقال. أنت وأمي، علم ابين دعوات يدعو اهللا هبن، وخفف عليهبأيب : السن، فقلت
  " .صحة يف إميان، وإمياناً يف حسن خلق، وصالحاً يتبعه جناح 
عقبة بن : وقال جعفر: افرده أبو نعيم عن اجلهين، قال: أخرجه أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى، وقال أبو موسى

  .السلمي األنصاري، له صحبة، استشهد يوم اليمامة عامر بن نايب
هل مها واحد أو اثنان؟ فلهذا أحال به على : أفرده أبو نعيم عن اجلهين، يدل على أنه شك: قول أيب موسى: قلت

ك أيب نعيم، أو أنه حيث مل ير ابن منده أخرجه، ظنهما واحداً، وإمنا أخرجه اتباعاً أليب نعيم، وأحال به عليه، وال ش
أهنما اثنان، ولعل أبا موسى حيث مل ير أبا نعيم قد ذكر يف هذا انه شهد بدراً والعقبة اشتبه عليه، وكيف ال يفرده 

وقد شهد العقبة األوىل، وبدراً، وأحداً، ! أبو نعيم وغريه عن اجلهين، وهو غريه، وأعظم حمالً منه، وأعلى قدراً
  .سائر املشاهد وأعلم يوم أحد بعصابة خضراء يف مغفره، وشهد

عقبة : أخربنا أبو جعفر بإسناده، عن يونس، عن ابن إسحاق، فيمن شهد العقبة األوىل، فذكر اثين عشر رجالً، منهم
  .بن عامر، ونسبه مثل األول سواء

  .عقبة بن عامر، من بين سلمة فبان هبذا وغريه أنه غري اجلهين، واهللا أعلم: فيمن شهد بدراً: قال ابن إسحاق
وقد نسبه ابن . زيد بن أسلم عنه مرسل، ألن زيداً مل يدركه، ولعل هذا مما أوهم أبا موسى أنه اجلهين وحديث

الكليب يف األنصار مثل ما نسباه أول الترمجة، ومثل ابن إسحاق، فهو معرق يف األنصار، واألول من جهينة، واهللا 
  .أعلم

  :عقبة والد عبد اهللا بن عقبة

جتد : روى شريك عن عبيد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن عقبة، عن أبيه يرفعه قال. عقبةعقبة، والد عبد اهللا بن 
  .املؤمن جمتهداً فيما يطيق متلهفاً على ما ال يطيق

  .أخرجه أبو موسى

  :عقبة أبو عبد الرمحن

 -عن أبيه عقبة  أورده الطرباين يف الصحابة، وروى بإسناده عن عبد الرمحن بن عقبة،. عقبة، أبو عبد الرمحن اجلهين
ال : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال -وكان أصابه سهم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .يدخل النار مسلم رآين، وال رأى من رآين، وال رأى من رأى من رآين 
  .أخرجه أبو نعيم

عقبة أبو عبد الرمحن : وأما ابن منده فإنه قال. نيجعل أبو نعيم هذا غري عقبة موىل جرب بن عتيك، جعلهما اثن: قلت



وهذا متناقض، فإن موىل جرب بن عتيك فارسي وليس جبهين، وجرب بن عتيك أنصاري، . اجلهين، موىل جرب بن عتيك
: ملا قال: فليس لنسبته إىل جهينة وجه، مث إن ابن منده قد ذكر يف تلك الترمجة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له

وأما أبو عمر فلم يذكر إال موىل جرب بن عتيك، ومل يذكر " ! وأنا الغالم األنصاري : هال قلت" أنا الغالم الفارسي 
وال شك أن ابن منده اشتبه عليه حيث رأى الراوي من كل واحد منهما ابنه عبد الرمحن، وكان جيب على . هذا

ه تركه حيث رأى ابن منده ذكر اجلهين موىل جرب بن احلافظ أيب موسى أن يستدرك أحدمها على ابن منده، ولعل
  .عتيك فركب من االثنني واحداً، فلهذا مل يستدركه عليه، واهللا أعلم

  :عقبة بن عبد

إن مل تستطع أن تضرب به ضرباً فاطعن به : " أعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم سيفاً قصرياً، وقال. عقبة بن عبد
  " .طعناً 

  .الوحاظي، عن حممد بن القاسم الطائي، عن عقبةرواه حيىي بن صاحل 
  .أخرجه أبو موسى

  :عقبة بن عثمان

  .عقبة بن عثمان بن خلدة بن خملد بن عامر بن زريق األنصاري الزرقي
  .شهد بدراً هو وأخوه سعد بن عثمان

من بين : اً قالأخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدر
وأبو عبادة، وهو سعد بن عثمان بن خلدة بن خملد، وأخوه :.. زريق بن عامر، مث من بين خملد بن عامر بن زريق

  .عقبة بن عثمان
عقبة بن عثمان، وسعد بن عثمان رجالن من األنصار، حىت بلغوا جبالً  -يعين يوم أحد  -وفر : قال ابن إسحاق

ثاً مث رجعا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فذكروا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه مقابل األعوص، فأقاما به ثال
  " .لقد ذهبتم فيها عريضة : " وسلم قال

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  :عقبة بن عمرو

دارة بن عطية بن خ -ثعلبة بن أسرية بن عسرية : ثعلبة بن عسرية، وقيل: وقيل -عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسرية 
  .بن عوف بن احلارث بن اخلزرج

  .عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسرية بن عسرية بن عطية، أبو مسعود البدري، وهو مشهور بكنيته: وقيل
وشهد أحداً . وشهد العقبة الثانية، وكان أحدث من شهدها سناً، قاله ابن إسحاق. ومل يشهد بدراُ وإمنا سكن بدراً
  .إنه شهد بدراً وال يصح: البخاري وغريهوما بعدها من املشاهد، وقال 

  .وسكن الكوفة وكان من أصحاب علي، واستخلفه علي على الكوفة ملا سار إىل صفني
روى عنه عبد اهللا بن يزيد اخلطمي، وأبو وائل، وعلقمة، ومسروق، وعمرو بن ميمون، وربعي بن حراش وغريهم، 



  .وحنن نذكره يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل
  .ثالثةأخرجه ال

  :عقبة بن قيظي

عقبة بن قيظي بن قيس بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن جمدعة بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك 
  .بن األوس األنصاري احلارثي

  .شهد مع أبيه وعبد اهللا بن قيظي أحداً، وقتل عقبة وعبد اهللا يوم جسر أيب عبيد شهيدين
  .أخرجه أبو عمر

  :عقبة بن كدمي

  .عقبة بن كدمي بن عدي بن حارثة بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار
  .شهد فتح مصر، وله مبصر عقب، وال نعرف له رواية. له صحبة

  .ذكره ابن يونس
  .شهد أحداً وما بعدها من املشاهد. عقبة بن كدمي بن عمرو بن حارثة بن عدي بن عمرو: وقال العدوي

  .و نعيمأخرجه ابن منده وأب

  :عقبة بن مالك

أورده ابن شاهني، وروى بإسناده عن يزيد بن هارون، عن حيىي بن سعيد، عن عبيد اهللا بن : عقبة بن مالك اجلهين
أن عقبة بن مالك اجلهين أخربه، أن أخت : زحر الضمري، عن أيب سعيد الرعيين، عن عبد اهللا بن مالك اليحصيب

مر : " فية غري خمتمرة، فذكر ذلك عقبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالعقبة نذرت أن متشي إىل بيت اهللا حا
  " .أختك فلتركب ولتختمر، ولتصم ثالثة أيام 

  .وهو الصحيح، أخرجه أبو موسى. عقبة بن عامر: رواه مجاعة، عن حيىي بن سعيد، عن عبيد اهللا فقالوا

  :عقبة بن مالك الليثي

  .يعد يف البصرينيعقبة بن مالك الليثي، له صحبة، 
حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن : أخربنا أبو الفرج بن حممود إجازة بإسناده عن أيب بكر بن أيب عاصم

بعث رسول اهللا سرية فأغارت على قوم، : املغرية، حدثنا محيد بن هالل، عن بشر بن عاصم، عن عقبة بن مالك قال
إين مسلم فلم ينظر إىل ما قال، . معه سيف شاهر، فقال له الشاد فشد من القوم رجل فاتبعه من السرية رجل

فضربه فقتله، فنمى اخلرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال فيه قوالً شديداً، فبلغ القاتل، فبينا رسول اهللا 
ض عنه، فعل ذلك واهللا ما كان الذي قال إال تعوذاً من القتل، فأعر: صلى اهللا عليه وسلم خيطب إذ قال القاتل

إن اهللا عز وجل أىب علّي فيمن : " ثالثاً، فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه تعرف املساءة يف وجهه، فقال
  " .قتل مؤمناً ثالث مرات 



  .أخرجه الثالثة
وهذت عقبة بن مالك قد ذكره أبو يعلى املوصلي يف مسنده الذي رويناه عقبة بن خالد، ولعله تصحيف من 

  .لكاتب، واهللا أعلم، وهذا أصحا

  :عقبة بن نافع

  .عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الظرب بن احلارث بن عامر بن فهر القرشي الفهري
وكان أخا عمرو بن العاص، واله عمرو بن . ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ال تصح له صحبة

ان على مصر، فانتهى إىل لواتة ومزاتة، فأطاعوا مث كفروا، فغزاهم من سنته فقتل وسىب، وذلك العاص إفريقية ملا ك
وافتتح يف سنة اثنتني وأربعني غدامس فقتل وسىب، وافتتح يف سنة ثالث وأربعني مواضع من . سنة إحدى وأربعني

وهو الذي بىن القروان . بالد الرببر بالد السودان، وافتتح ودان وهي من حيز برقة من بالد إفريقية، وافتتح عامة
. وذلك يف زمان معاوية، وكانت هي أصل بالد إفريقية، ومسكن األمراء، مث انتقلوا عنها، وهي إىل اآلن عامرة

وكان معاوية بن حديج قد اختط القريوان مبوضع يدعى اليوم بالقرن، فلما رآه عقبة بن نافع مل يعجبه، فركب 
ان اليوم، وكان غيضة كثري األشجار مأوى الوحوش واحليات، فأمر بقطع ذلك وإحراقه، بالناس إىل موضع القريو

  .واختط املدينة، وأمر الناس بالبنيان

ويف سنة مخسني اختط عقبة القريوان، وأقام هبا ثالث سنني، وقتل عقبة بن نافع سنة ثالث : قال خليفة بن خياط
بن ملرم، وقتل معه أبا املهاجر ديناراً، وكان كسيلة نصرانياً، مث  وستني، بعد أن غزا السوس األقصى، قتله كسيلة

  .قتل كسيلة يف ذلك العام أو يف العام الذي يليه، قتله زهري بن قيس البلوي
  .إن عقبة بن نافع كان جماب الدعوة: ويقال

بة بن رافع أو نافع وقد تقدم عق: عقبة بن نافع، وأما أبو نعيم فقال: أخرجه الثالثة، فأما ابن منده وأبو عمر فقاال
  .ذكره، وهذا هو الصحيح

  .بفتح الالم والراء، وبينهما ميم ساكنة، وآخره ميم: بفتح الكاف، وكسر السني املهملة، وملرم: كسيلة

  :عقبة بن نافع األنصاري

أن رجالً : يأورده اإلمساعيلي، وروى بإسناده، عن عكرمة، عن عقبة بن نافع األنصار. عقبة بن نافع األنصاري
مرها فلتركب، فإن اهللا ال يصنع بعناء : " إن أخته نذرت أن حتج ماشية، فقال: سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .أختك شيئاً 
  .عقبة بن مالك، واحلديث معه: ، وقد تقدم ذكر من قال فيه" إمنا هو عقبة بن عامر : " قال اإلمساعيلي

  .أخرجه أبو موسى أيضاً

  :النعمان عقبة بن



  .عقبة بن النعمان العتكي، أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني مات، وهو من أهل عمان
  .ذكره وثيمة، قاله ابن الدباغ فيما استدركه على أيب عمر

  :عقبة بن منر

يف وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد مهدان، وذكره . اهلمداين -ابن مر : وقيل -عقبة بن منر 
  .عقبة بن النمر: كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل زرعة بن ذي يزن وهو يف مغازي ابن إسحاق

  .أخرجه أبو موسى

  :عقبة بن وهب

بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن مالك بن كثري بن غنم بن دودان بن أسد  -ابن أيب وهب : ويقال -عقبة وهب 
  .خو شجاع بن وهب، ومها حليفا بين عبد مشس بن عبد منافوهو أ. بن خزمية األسدي، يكىن أبا سنان

  .هاجر إىل املدينة، وشهد بدراً هو وأخوه شجاع بن وهب
  .أخرجه الثالثة

  :عقبة بن وهب بن كلدة

عقبة بن وهب بن كلدة بن اجلعد بن هالل بن احلارث بن عمرو بن عدي بن جشم بن عوف بن هبثة بن عبد اهللا بن 
  .الن الغطفاين، حليف لبين سامل بن غنم بن عوف بن اخلزرجغطفان بن قيس بن عي
  .شهد العقبتني، وبدراً

كان من أول من أسلم من األنصار وحلق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلم يزل مبكة حىت : قال ابن إسحاق
ري، وشهد معه بدراً مهاجري أنصا: هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهاجر معه إىل املدينة، وكان يقال له

  .وأحداً
بل : وقيل إن عقبة بن وهب هذا هو الذي نزع احللقتني من وجنيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد، ويقال

إهنما مجيعاً عاجلامها وأخرجامها من وجنيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال الواقدي. نزعهما أبو عبيدة بن اجلراح
  .وسلم

أبو موسى، ومل خيرجه ابن منده وأبو نعيم، ولعلهما ظناه الذي قبله، وهو غريه، والفرق بينهما أخرجه أبو عمر و
غطفان بن قيس بن عيالن : وقول أيب موسى يف نسبه. أن هذا غطفاين، واألول أسدي: ظاهر من عدة وجوه، منها

  .فقد سقط منه، فإنه غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن، واهللا أعلم

  :عقربة اجلهين

: مسعت أيب بشرياً يقول: روى عقبة بن عبد اهللا بن عقبة بن بشري بن عقربة، عن أبيه، عن جده قال. عقربة اجلهين
أنت : قال. عقربة: ما امسك؟ قلت: قتل أيب عقربة يوم أحد، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبكي، فقال



  .بشري، أما ترضى أن أكون أباك، وعائشة أمك؟ فسكّت
  .خرجه ابن منده وأبو نعيمأ

  :عقفان بن شعثم

عداده يف أعراب البصرة، حديثه أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وابناه خارجة . عقفان بن شعثم، أبو وراد
  .ومرداس، فدعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده

  :عقيب بن عمرو

  .يد بن جشم بن حارثة األنصاري احلارثيعقيب بن عمرو، أخو سهل بن عمرو بن عدي بن ز
يكىن أبا احلارث، صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم واستصغره يوم . سعد: شهد أحداً، وكان لعقيب ابن يقال له

  .أحد فرده، ومل يشهد يوم أحد
  .أخرجه أبو عمر

  :عقيبة بن رقيبة

  .تقدم ذكره. رقيبة بن عقيبة: وقيل. عقيبة بن رقيبة
  .ده وأبو نعيم خمتصراًأخرجه ابن من

  :عقيل بن أيب طالب

عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي، ابن عم : عقيل بن أيب طالب، واسم أيب طالب
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأخو علي وجعفر ألبويهما، وهو أكربمها، وان أكرب من جعفر بعشر سنني، 

  .ر سنني، قاله حممد بن سعد وغريهوجعفر أكرب من علي بعش
  .يكىن أبا يزيد، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم

  " .إين أحبك حبني، حباً لقرابتك، وحباً ملا كنت أعلم من حب عمي إياك : قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
مث أتى مسلماً . العباس وكان عقيل ممن خرج مع املشركني إىل بدر مكرهاً، فأسر يومئذ، وكان ال مال له ففداه عمه

قبل احلديبية، وهاجر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة مثان، وشهد غزوة مؤتة، مث رجع فعرض له مرض، فلم 
وقد أعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب مائة . يسمع له بذكر يف غزوة الفتح وال حنني وال الطائف

  .وأربعني وسقاً كل سنة
  .ممن ثبت يوم حنني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنه: وقد قيل

وكان أعلم قريش بالنسب، . وكان سريع اجلواب املسكت للخصم، وله فيه أشياء حسنة ال نطول بذكرها
  .وأعلمهم بأيامها، ولكنه كان مبغضاً إليهم، ألنه كان يعد مساويهم

ه وسلم، وجيتمع الناس إليه يف علم النسب وأيام وكانت له طنفسة تطرح له يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا علي



وكان يكثر ذكر مثالب قريش، فعادوه لذلك، وقالوا فيه بالباطل، ونسبوه فيه إىل احلمق، واختلقوا عليه . العرب
 إن معاوية: أحاديث مزورة، وكان مما أعاهنم عليه مفارقته أخاه علياً رضي اهللا عنه، ومسريه إىل معاوية بالشام، فقيل

أخي خري يل يف ديين، وأنت : فقال عقيل. هذا أبو يزيد لوال علمه بأين خري له من أخيه، ملا أقدم عندنا: قال له يوماً
  .خري يل يف دنياي، وقد آثرت دنياي، وأسأل اهللا خامتة خري مبنه

بن أيب القاسم الدمشقي  أخربنا أبو حممد: وإمنا سار إىل معاوية ألنه كان زوج خالته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة وملا
قرأت على أيب حممد عبد اهللا بن أسد بن عمار، عن عبد العزيز بن أمحد، أخربنا عبد الوهاب : كتابة، أخربنا أيب قال

بن جعفر بن علي، ونقلته من خطه، حدثين أمحد بن علي بن عبد اهللا، حدثين حممد بن سعيد العوصي، حدثنا حممود 
د اهللا بن حممد، حدثين حممد بن حسان الضيب، حدثنا اهليثم بن عدي، حدثين عبد اهللا بن بن حممد احلافظ، حدثنا عبي

أن عقيل بن أيب طالب لزمه دين، فقدم على علي بن أيب طالب الكوفة، : عياش املرهيب وإسحاق بن سعد، عن أبيه
: ما هو إال ما أرى؟ قال: عقيل فأنزله وأمر ابنه احلسن فكساه، فلما أمسى دعا بعشائه فإذا خبز وملح وبقل، فقال

ولكن اصرب حىت خيرج عطائي، . ما هي عندي: قال. أربعون ألفاً: وكم دينك؟ قال: فتقضي ديين؟ قال: قال. ال
أتأمرين أن أدفع إليك : فقال! بيوت املال بيدك وأنت تسوفين بعطائك: فقال له عقيل. فإنه أربعة آالف فأدفعه إليك

يا أبا يزيد، كيف : فأذن له، فأتى معاوية فقال له. فإين آت معاوية: قال! تمنوين عليها؟أموال املسلمني، وقد ائ
كأهنم أصحاب حممد، إال أين مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهم، وكأنك : تركت علياً وأصحابه؟ قال

معاوية على سريره، وأمر بكرسي فلما كان الغد قعد . وأصحابك أبو سفيان وأصحابه، إال أين مل أر أبا سفيان فيكم
إىل جنب السرير، مث أذن للناس فدخلوا، وأجلس الضحاك بن قيس معه على سريره، مث أذن لعقيل فدخل عليه، 

هذا ! احلمد هللا الذي رفع اخلسيسة ومتم النقيصة: فقال. الضحاك بن قيس: يا معاوية، من هذا معك؟ قال: فقال
إين لعامل مبحاسن قريش، وإن عقيالً : فقال الضحاك. ح، لقد كان خبصائها رفيقاًالذي كان أبوه خيصي هبمنا باألبط

  .وأمر له معاوية خبمسني ألف درهم، فأخذها ورجع. عامل مبساويها
كان يف قريش أربعة يتنافر : روى هشام بن حممد بن الشائب الكليب، عن أبيه، عن أيب صاحل، عن ابن عباس قال

عقيل بن أيب طالب، وخمرمة بن نوفل الزهري، وأبو جهم بن حذيفة العدوي وحويطب : الناس إليهم ويتحاكمون
. وكان الثالثة يعدون حماسن الرجل إذا أتاهم، فإذا كان أكثر حماسن نفروه على صاحبه. بن عبد العزى العامري

هر من مساوّي ما مل وددت أين مل آته، أظ: فيقول الرجل. وكان عقيل يعد املساوئ، فأميا كان أكثر مساوئ تركه
  .يكن الناس يعلمون

  .وهو قليل احلديث. روى عنه ابنه حممد، واحلسن البصري، وغريمها

حدثين ايب، حدثنا احلكم بن نافع، : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال
تزوج عقيل بن أيب طالب :  بن حممد ابن عقيل قالحدثنا إمساعيل بن عياش، عن سامل بن عبد اهللا، عن عبد اهللا

ال تقولوا ذلك؛ فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن ذلك، ! مه: فقال. بالرفاء والبنني: فخرج علينا، فقلنا له
  " .بارك اهللا لك وبارك عليك، وبارك لك فيها : " قولوا : وقال

  .وتويف عقيل يف خالقة معاوية
  .أخرجه الثالثة

  :يل بن مالكعق



كان جاراً لبين حنيفة، وكان مسلماً جمتهداً، فأوصاهم باإلقامة على . من أبناء امللوك. عقيل بن مالك احلمريي
  .اإلسالم حني أرادوا الردة، فأبوا عليه

  .قاله وثيمة، ذكره ابن الدباغ فيما استدركه على أيب عمر

  :عقيل بن مقرن

  .أخو النعمان، وسويد، ومعقل بين مقرن يكىن أبا حكيم،. عقيل بن مقرن املزين
  .تقدم نسبه، قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحبه

  .وممن نزل الكوفة من أصحابه عقيل بن مقرن أبو حكيم: قال الواقدي
  .وكذلك قال أمحد بن سعيد الدارمي. عقيل بن مقرن، أبو حكيم املزين: وقاله البخاري

  . أعلمأخرجه أبو عمر وأبو موسى واهللا

  :باب العني والكاف

  :عك ذو خيوان

  .تقدم ذكره يف الذال. عك ذو خيوان
  .أخرجه أبو عمر، وابو موسى

  :عكاشة بن ثور

كان عامالً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على السكاسك والسكون وبين . عكاشة بن ثور بن أصغر الغوثي
  .معاوية من كندة

  .ال أعرفه بغري هذا: هكذا، وقالذكره سيف يف كتابه، أخرجه أبو عمر 

  :عكاشة الغنوي

أورده ابن شاهني يف الصحابة، وروى بإسناده عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عكاشة : عكاشة الغنوي
أنه كانت له جارية يف غنم له ترعاها، ففقد منها شاة، فضرب اجلارية على وجهها، مث أخرب رسول اهللا : الغنوي

أتعرفينين؟ : فدعاها النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. لو أعلم أهنا مؤمنة ألعتقتها: وسلم بفعله، وقال صلى اهللا عليه
  " .أعتقها فإهنا مؤمنة : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. يف السماء. فأين اهللا؟ قالت: قال. أنت رسول اهللا: فقالت

  .اهللا أعلمأخرجه أبو موسى، والذي صح أن هذا كان لبين مقرن، و

  عكاشة بن حمصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كثري بن غنم بن دودان بن أسد بن

  .حليف بين عبد مشس، يكىن أبا حمصن. خزمية األسدي
هاجر إىل املدينة، وشهد بدراً وأبلى فيها بالًء حسناً، وانكسر يف يده سيف، . كان من سادات الصحابة وفضالئهم



فعاد يف يده سيفاً يومئذ شديد املنت، أبيض احلديدة،  -عوداً : أو - عليه وسلم عرجوناً فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا
فقاتل به حىت فتح اهللا عز وجل على رسوله صلى اهللا عليه وسلم، مث مل يزل عنده يشهد به املشاهد مع رسول اهللا 

  .ونصلى اهللا عليه وسلم حىت قتل يف الردة وهو عنده، وكان ذلك السيف يسمى الع
وشهد أحداً، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وبشره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .أنه ممن يدخل اجلنة بغري حساب
وقتل يف قتال أهل الردة، يف خالفة أيب بكر؛ قتله طليحة بن خويلد األسدي الذي ادعى النبوة، قتل هو وثابت بن 

  .هذا قول أهل السري والتواريخ. أقرم يوم بزاخة
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية إىل بين أسد، فقتله طليحة بن خويلد، وقتل : وقال سليمان التيمي

  .ثابت بن أقرم
وكان عكاشة يوم تويف النيب صلى اهللا . وهو وهم، وإمنا قاله لقرب احلادثة من عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .لم ابن أربع وأربعني سنة، وكان من أمجل الرجالعليه وس
  .روى عنه أبو هريرة وابن العباس

  .أخرجه الثالثة
  .بضم احلاء املهملة، وسكون الراء، وبالثاء املثلثة، وبعد األلف نون: عكاشة بتخفيف الكاف وتشديدها، وحرثان

  :عكاف بن وداعة

: ن بن أيب عبد اهللا الفقيه بإسناده عن أمحد بن علي بن املثىن قالأخربنا منصور بن أيب احلس. عكاف بن وداعة اهلاليل
حدثنا أبو طالب عبد اجلبار بن عاصم، حدثنا بقية بن الوليد، عن معاوية بن حيىي، عن سليمان بن موسى، عن 

لى جاء عكاف بن وداعة اهلاليل إىل رسول اهللا ص: مكحول، عن غضيف بن احلارث، عن عطية بن بسر املازين قال
: وال جارية؟ قال: قال. ال: يا عكاف، ألك زوجة؟ قال: اهللا عليه وسلم، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فأنت إذاً من إخوان الشياطني، إما أن تكون من رهبان : قال. نعم، واحلمد هللا: وأنت صحيح موسر؟ قال: قال. ال
نع، وإن من سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، وأراذل النصارى فأنت منهم، وإما أن تكون منا فاصنع كما نص

: قال. يا رسول اهللا، ال أتزوج حىت تزوجين من شئت: فقال عكاف: قال! تزوج! موتاكم عزابكم، وحيك يا عكاف
  .فقد زوجتك على اسم اهللا والربكة كرمية بنت كلثوم احلمريي: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه الثالثة

  :بن ذؤيب عكراش

  .كذا قاله ابن منده. عكراش بن ذؤيب التميمي املنقري
عكراش بن ذؤيب بن حرقوص بن جعدة بن عمرو بن النزال بن مرة بن عبيد، أتى النيب : وقال أبو نعيم وأبو عمر

 بن -وامسه احلارث  -ومل يذكرا متام النسب؛ فإن عبيداً هو ابن مقاعس . صلى اهللا عليه وسلم بصدقات قومه
  .عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم

وملا أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بصدقات قومه بين مرة، أمر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن توسم مبيسم 
  .الصدقة



لك حدثنا حممد بن بشار حدثنا العالء بن عبد امل: أخربنا إمساعيل بن عبيد وغري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى قال
بعثين بنو مرة بن عبيد : بن أيب سوية أبو اهلذيل، حدثين عبيد اهللا بن عكراش بن ذؤيب، عن أبيه عكراش قال

بصدقات أمواهلم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فقدمت املدينة فوجدته جالساً يف املهاجرين واألنصار، فأخذ 
فأقبلنا نأكل، فأكل . م؟ فأتينا جبفنة كثرية الثريد والودكهل من طعا: بيدي فانطلق يب إىل منزل أم سلمة، فقال

فقبض بيده اليسرى على يدي اليمىن، مث . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما بني يديه، وخبطت بيدي يف نواحيها
التمر، شك : أو -مث أتينا بطبق فيه ألوان الرطب " . يا عكراش، كل من موضع واحد، فإن طعام واحد : " قال

يا عكراش، : " فجعلت آكل من بني يدي، وجعلت يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الطبق فقال -عبيد اهللا 
مث أتينا مباء، فغسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده، مث مسح ببلل " . كل من حيث شئت، فإنه غري لون واحد 

  " .ريته النار يا عكراش هكذا الوضوء مما غ: " كفه وجهه وذراعيه، مث قال
  .أخرجه الثالثة

إنه منقري وهم منه، إمنا هو من ولد مرة بن عبيد أخي منقر بن عبيد، ودليله ما ذكر يف : قول ابن منده: قلت
أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بصدقة قومه بين مرة بن عبيد، وكل إنسان كان حيمل صدقة قومه، ال : احلديث

  .صدقة غريهم، واهللا أعلم

  :عكرمة بن أيب جهل

وأمه أم جمالد إحدى نساء . عكرمة بن أيب جهل بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي
بين هالل بن عامر، واسم أيب جهل عمرو، وكنيته أبو احلكم وإمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون كنوه 

  .هو عثمان. وكنية عكرمة -وكنيته أبا جهل، فبقي عليه ونسي امسه 
! أسلم بعد الفتح، بقليل، وكان شديد العداوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اجلاهلية، ومن أشبه أباه فما ظلم

وكان فارساً مشهوراً، وملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة هرب منها وحلق باليمن، وكان رسول اهللا 
  .م ملا سار إىل مكة أمر بقتل عكرمة ونفر معهصلى اهللا عليه وسل

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا أمحد بن املفضل، : أخربنا أبو الفضل الفقيه املخزومي بإسناده إىل أيب يعلى قال
ملا كان يوم فتح مكة أمن رسول اهللا : زعم السدي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: حدثنا أسباط بن نصر قال

عكرمة : اقتلوهم وإن وجدمتوهم متعلقني بأستار الكعبة:  عليه وسلم الناس إال أربعة نفر وامرأتني، وقالصلى اهللا
بن أيب جهل، وعبد اهللا بن خطل، ومقيس بن صبابة وعبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، فأما ابن خطل فأدرك وهو 

 -وكان أثبت الرجلني  -فسبق سعيد عماراً متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، 
فقتله، وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس يف السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، فقال 

إن مل ينجين يف البحر : فقال عكرمة. أخلصوا فإن آهلتكم ال تغين عنكم شيئاً ها هنا: أصحاب السفينة ألهل السفينة
نجيين يف الرب غريه، اللهم لك علي عهد إن أنت عافيتين مما أنا فيه أن آيت حممداً حىت أضع يدي يف إال خالص ما ي

وأما عبد اهللا بن سعد فإنه اختفى عند عثمان بن عفان، فلما دعا . فجاء فأسلم: قال. يده، فألجدنه عفواً كرمياً
يا رسول : على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس للبيعة، جاء به حىت وقفه 

أما كان : مث أقبل على أصحابه فقال. فرفع رأسه فنظر إليه، فعل ذلك ثالثاً، مث بايعه بعد الثالث. اهللا، بايع عبد اهللا



  .فيكم رجل رشيد فيقوم إىل هذا حني رآين كففت يدي عن مبايعته فيقتله
رث بن هشام، سارت إليه وهو باليمن بأمان رسول اهللا صلى اهللا عليه إن زوجته أم حكيم بنت عمه احلا: وقيل

  .وسلم، وكانت أسلمت قبله يوم الفتح، فردته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأسلم وحسن إسالمه
 مرحباً بالراكب: وكان من صاحلي املسلمني، وملا رجع قام إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاعتنقه، وقال

  .املهاجر
فساءه ذلك، فشكى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه ! هذا ابن عدو اهللا أيب جهل: وملا أسلم كان املسلمون يقولون

  " .ال تسبوا أباه، فإن سب امليت يؤذي احلي : " وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه
لى آل حممد، فما أحسن هذا اخللق وأعظمه اللهم صل على حممد، وع. عكرمة بن أيب جهل: وهناهم أن يقولوا

  .وأشرفه
  .يا رسول اهللا، ال أدع ماالً أنفقت عليك إال أنفقت يف سبيل اهللا مثله: وملا أسلم عكرمة قال

  .واستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على صدقات هوازن عام حج
: حدثنا عيد بن محيد وغري واحد قالوا: ي قالأخربنا إبراهيم بن حممد وغري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى الترمذ

قال : حدثنا موسى بن مسعود، عن سفيان، عن أيب إسحاق، عن مصعب بن سعد، عن عكرمة بن أيب جهل قال
  " .مرحباً بالراكب املهاجر : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم جئته

عنه على جيش، وسريه إىل أهل عمان، وكانوا ارتدوا،  استعمله أبو بكر رضي اهللا. وله يف قتال أهل الردة أثر عظيم
مث وجهه أبو بكر أيضاً إىل اليمن، فلما فرغ من قتال أهل الردة سار إىل الشام جماهداً أيام أيب بكر مع . فظهر عليهم

جيوش املسلمني، فلما عسكروا باجلرف على ميلني من املدينة، خرج أبو بكر يطوف يف معسكرهم، فبصر خبباء 
ظيم حوله مثانية أفراس ورماح وعدة ظاهرة فانتهى إليه فإذا خبباء عكرمة، فسلم عليه أبو بكر، وجزاه خرياً، ع

. فدعا له خبري، فسار إىل الشام واستشهد بأجنادين. ال حاجة يل فيها، معي ألفا دينار: وعرض عليه املعونة، فقال
  .يوم الصفر: يوم الريموك، وقيل: وقيل

د كتابة، عن أيب القاسم بن السمرقندي، أخربنا أبو احلسني بن النقور، أخربنا أبو طاهر املخلص، أخربنا غري واح
أخربنا أبو بكر بن سيف، أخربنا السري بن حيىي، حدثنا شعيب بن إبراهيم، حدثنا سيف بن عمر، عن أيب عثمان 

قاتلت رسول اهللا : يعين يوم الريموك -عكرمة بن أيب جهل يومئذ : عن أبيه قال -وهو يزيد بن أسيد  -الغساين 
من يبايعين على املوت؟ فبايعه عمه احلارث بن : مث نادى. صلى اهللا عليه وسلم يف كل موطن، وأفر منكم اليوم

هشام، وضرار بن األزور يف أربعمائة من وجوه املسلمني وفرساهنم، فقاتلوا قدام فسطاط خالد حىت أثبتوا مجيعاً 
  .ار بن األزورجراحة وقتلوا إال ضر

وأخربنا أبو القاسم أيضاً، أخربنا أبو علي بن املسلمة، أخربنا أبو احلسن بن احلمامي، أخربنا أبو علي بن : قالوا
: الصواف، حدثنا حممد بن احلسن بن علي القطان، حدثنا إمساعيل بن عيسى العطار، حدثنا إسحاق بن بشر قال

أن عكرمة بن أيب جهل  -وأخربين ابن مسعان أيضاً عن الزهري  -: أخربين حممد بن إسحاق ، عن الزهري قال
اتق : يعين يوم فحل كان أعظم الناس بالًء، وأنه كان يركب األسنة حىت جرحت صدره ووجهه، فقيل له -يومئذ 

ه؟ ال كنت أجاهد بنفسي عن الالت والعزى، فأبذهلا هلا، أفأستبقيها اآلن عن اهللا ورسول: فقال. اهللا، وارفق بنفسك
  .فلم يزدد إال إقداماً حىت قتل رمحه اهللا تعاىل: قالوا. واهللا أبداً

وأخربنا غري واحد إجازة، أخربنا أبو املعايل ثعلب بن جعفر، أخربنا احلسني بن حممد الشاهد، حدثنا عبد اهللا بن 



بن سنان، حدثنا  حممد بن عبد اهللا بن هالل النحوي، حدثنا يوسف بن يعقوب بن أمحد اجلصاص، حدثنا حممد
يعقوب بن حممد، حدثنا املطلب بن كثري، حدثنا الزبري بن موسى، عن مصعب بن عبد اهللا بن أيب أمية، عن أم سلمة 

رأيت أليب جهل عذقاً يف اجلنة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت
  .يا أم سلمة، هذا هو: لفلما أسلم عكرمة بن أيب جهل قا" . 

  .وليس لعكرمة عقب، وانقرض عقب أيب جهل إال من بناته
  .أخرجه الثالثة

  .عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري: ؟عكرمة بن عامر
  .وهو معدود يف املؤلفة قلوهبم. هو الذي باع دار الندوة من معاوية مبائة ألف

  .عمر خمتصراً أخرجه أبو

  عكرمة بن عبيد

  .عكرمة بن عبيد اخلوالين
  .ذكر يف الصحابة وال تعرف له رواية وشهد فتح مصر

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً
  ؟

  :باب العني والالم

  ؟

  :العالء بن حارثة

  .العالء بن حارثة بن عبد اهللا بن أيب سلمة بن عبد العزى بن غرية بن عوف بن ثقيف
ثقيف، أحد املؤلفة قلوهبم وهو من حلفاء بين زهرة، أعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غنائم  من وجوه

  .حنني مائة من اإلبل
  .خارجة: العالء بن جارية، وبعضهم يقول: وقال أبو أمحد العسكري

  .أخرجه الثالثة

  :العالء بن احلضرمي

اد بن أكرب بن ربيعة بن مالك بن أكرب بن عويف بن مالك بن عب -واسم احلضرمي عبد اهللا  -العالء بن احلضرمي 
عبد اهللا بن عبيدة : وقيل -عبد اهللا بن ضمار : وقيل -عبد اهللا بن عمار : وقيل -بن اخلزرج بن أّيب بن الصدف 

  .بن ضمار بن مالك
  .زعم األملوكي أنه عبد اهللا بن عباد، فصحف: وقال الدار قطين

وتويف النيب صلى . حليف حرب بن أمية، واله النيب صلى اهللا عليه وسلم البحرين وال خيتلفون أنه من حضرموت،



: اهللا عليه وسلم وهو عليها، فأقره أبو بكر خالفته كلها، مث أقره عمر، وتويف يف خالفة عمر سنة أربع عشرة، وقيل
  .تويف سنة إحدى وعشرين والياً على البحرين، واستعمل عمر بعده أبا هريرة

عالء هو أخو عامر بن احلضرمي الذي قتل يوم بدر كافراً، وأخومها عمروبن احلضرمي أول قتيل من وهذا ال
  .وكان ماله أول مال مخس يف اإلسالم قتل يوم خنلة. املشركني قتله مسلم

وأختهم الصعبة بنت احلضرمي، وتزوجها أبو سفيان وطلقها، فخلف عليها عبيد اهللا بن عثمان التيمي، فولدت له 
  .قال هذا مجيعه ابن الكليب. لحة بن عبيد اهللا التيميط

إن العالء كان جماب الدعوة، وأنه خاض البحر بكلمات قاهلا ودعا هبا وملا قاتل أهل الردة بالبحرين كان له : يقال
ميمون بن : وكان له أخ يقال له. يف قتاهلم أثر كبري، وقد ذكرناه يف الكامل يف التاريخ، وذلك مشهور عنه

  .حلضرمي، وهو صاحب البئر اليت بأعلى مكة املعروفة ببئر ميمون، حفرها يف اجلاهليةا
حدثنا أمحد بن منيع، حدثنا سفيان بن عيينة، عن : أخربنا إبراهيم بن حممد وغريه بإسنادهم عن حممد بن عيسى قال

ميكث املهاجر بعد قضاء : قال - يعين مرفوعاً -عبد الرمحن بن محيد مسع السائب بن يزيد، عن العالء بن احلضرمي 
  .نسكه مبكة ثالثاً

  .ورواه إمساعيل بن حممد بن سعد بن محيد، عن السائب، عن العالء، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  :العالء بن خارجة

  .العالء بن خارجة، من أهل املدينة، روى عنه عبد امللك بن يعلى

بن حرملة، عن عبد امللك بن يعلى، عن العالء بن خارجة أن النيب صلى اهللا عليه  روى وهيب، عن عبد الرمحن
تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم حمبة لألهل، ومثراة يف املال، ومنسأة يف : " وسلم قال

  " .األجل 
خالد الزجني، عن عبد امللك بن  ورواه مسلم بن. ورواه هشام املخزومي، ومسلم بن إبراهيم، عن وهيب، مثله

  .عيسى بن العالء، عن عبد اهللا بن يزيد موىل املنبعث، عن أيب هريرة، حنوه
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  :العالء بن خباب

  .روى عنه ابنه عبد اهللا، وعبد الرمحن بن عابس. سكن الكوفة. العالء بن خباب
لو شاء : " ن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حني استيقظروى مساك بن حرب، عن عبد اهللا بن العالء، ع

  .ومن حديثه يف أكل الثوم" . أيقظنا، ولكنه أراد أن يكون ملن بعدكم 
  .ذكروه يف الصحابة، وما أظنه مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو عمر

  .د اهللا بن خبابالعالء بن عب: العالء بن خباب، ويقال: وقال أبو أمحد العسكري
  .أخرجه الثالثة



  :العالء بن سبع

إنه العالء بن احلضرمي، قاله أبو : روى عنه السائب بن يزيد، وقد قيل. له صحبة، ويف صحبته نظر. العالء بن سبع
  .عمر

  .العالء بن سبع، له صحبة: وقال أبو موسى
  .أخرجاه خمتصراً

  :العالء بن سعد

  .ابنه عبد الرمحن أنه كان ممن بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتحروى عنه . العالء بن سعد الساعدي
روى عطاء بن يزيد بن مسعود من بين احلبلي، عن سليمان بن عمرو بن الربيع بن سامل، عن عبد الرمحن بن العالء 

هل تسمعون ما أمسع؟ : من بين ساعدة، عن أبيه العالء بن سعد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يوماً جللسائه
أطت السماء وحق هلا أن تئط، إنه ليس فيها موضع قدم إال وعليه ملك قائم : وما تسمع يا رسول اهللا؟ قال: قالوا

  " .وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن املسبحون : " أو راكع أو ساجد، مث تال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :العالء بن صحار

وامسه كعب بن احلارث بن يربوع التميمي السليطي،  -ن صحار السليطي، من بين سليط عالثة ب: وقيل -العالء 
  .وهو عم خارجة بن الصلت

  .أخربت بامسه عن أيب عبيد القاسم بن سالم: قال ابن أيب خيثمة: ذكره ابن شاهني فقال
ابن : ويقال: احلسن، قال عالقة بن شجار، قاله علي بن املديين، يعين السليطي الذي روى عنه: وقال املستغفري

عبد اهللا بن عثري بن عبد : اسم عم خارجة: وقال خليفة: وحكاه أيضاً عن ابن أيب خيثمة، عن أيب عبيد، قال. صحار
عالثة بن شجار خبط أيب يعلى : وحكى عن خليفة قال. قيس بن خفاف، من بين عمرو بن حنظلة من الرباجم

  .بالتخفيفابن شجار : وقال الربدعي: النسفي، قال

  :العالء بن عقبة

أخرجه أبو موسى . كتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ذكره يف حديث عمرو بن حزم، ذكره جعفر. العالء بن عقبة
  .خمتصراً

  :العالء بن عمرو

  .له صحبة وشهد مع علّي صفني. العالء بن عمرو األنصاري
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً



  :العالء بن مسروح

كانت أخيت مليكة وامرأة منا : روى عمرو بن متيم بن عومي، عن أبيه، عن جده قال. حجازي .العالء بن مسروح
فقال العالء : محل بن مالك بن النابغة وذكر احلديث، وفيه: يقال هلا أم عفيف بنت مسروح، حتت رجل منا يقال له

فقال رسول اهللا . ذلك يطل يا رسول اهللا، أنغرم من ال شرب وال أكل وال نطق وال استهل، فمثل: بن مسروح
  !.؟" أسجع كسجع اجلاهلية : " صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :العالء بن وهب

  .العالء بن وهب بن حممد بن وهبان بن ضباب بن حجري بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي
فواله، وتزوج زينب بنت عقبة بن أيب  شهد القادسية، وكتب عثمان إىل معاوية يأمره أن يستعمله على اجلزيرة،

  .أقام بالرقة أمرياً. معيط، وهو من مسلمة الفتح
أخرجه ابن منده وأبو نعيم، ومل يذكره أبو عروبة وال أبو علي بن سعيد يف تاريخ اجلزريني، ومها إماما اجلزريني يف 

  .احلديث

  :العالء بن يزيد

وهو جد . ى اهللا عليه وسلم، وقدم مصر بعد أن فتحت، وعقبه هبارأى النيب صل. العالء بن يزيد بن أنيس الفهري
  .أيب احلارث أمحد بن سعيد الفهري

  .قاله أبو سعيد بن يونس
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عالثة بن صحار

  .عالثة بن صحار السليطي، عم خارجة بن الصلت
  .اخلالف يف العالء بن صحار كذا ذكره ابن أيب خيثمة، عن أيب عبيد القاسم بن سالم، وقد تقدم

أن عماً له أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما خرج مر على أعرايب جمنون : روى الشعيب، عن خارجة بن الصلت
نعم، فرقيته بأم الكتاب ثالثة : أعندك شيء تداويه فإن صاحبك قد جاء خبري؟ قال: موثق يف احلديد، فقال بعضهم

: قلت: فأعطوين مائة شاة فلم آخذها حىت أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته، فقال. أيام، كل يوم مرتني، فربأ
  .كلها باسم اهللا، لعمري ملن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق: قال. ال: غري هذا؟ قلت
  .أخرجه الثالثة

  :عالقة بن صحار



  .تقدم القول فيه يف العالء بن صحار. عالقة بن صحار

  :علباء األسدي

إنه حلق يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم، وروى بإسناده عن : قالوا: قاله أبو أمحد العسكري، وقال. علباء األسدي
أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا : حممد بن بكر، عن ابن جريج عن أيب الزبري، عن علباء األسدي أخربه

  " .احلمد هللا الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني : " لاستوى على بعريه خارجاً إىل سفر كرب ثالثاً، مث قا
كذا ذكره العسكري، وقد أخربنا به أبو بكر حممد بن رمضان بن عثمان التربيزي، حدثنا أيب، حدثنا األستاذ أبو 
القاسم القشريي، حدثنا علي بن أمحد بن عبدان، أخربنا أمحد بن عبيد النضري، حدثنا حممد بن الفرج األزرق، 

أن رسول اهللا صلى : أخربين أبو الزبري، عن علباء األزدي، أن ابن عمر علمهم: قال ابن جريج: حدثنا حجاج قال
  .اهللا عليه وسلم كان إذا استوى على البعري خارجاً إىل سفر كرب ثالثاً

هم يبدلون أخرج العسكري علباء هذا يف بين أسد بن خزمية، والذي أظنه أنه بسكون السني، ألنه من األزد، و
أزدي وأسدي، بسني ساكنة، فرآه العسكري بالسني، فظنه بسني مفتوحة، : كثرياً يف هذا من الزاي سيناً، فيقولون

أعين بالسني  -فجعله من أسد خزمية، وقد غلط يف مثل هذا إنسان من أكابر العلماء، فإنه رأى ابن اللتبية األسدي 
  .واهللا أعلم. أسد رجل من بين: فظنه بالفتح، فقال -الساكنة 

  :علباء األسدي

وفدت على : أنه قال: روى عنه عباد بن جهور. وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم. علباء بن أصمع القيسي
إن الناس إذا أقبلوا على الدنيا أضروا باآلخرة، ورضي كل قوم مبا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسمعته يقول

  " .عمهم اهللا عز وجل بغضبه، مث دعوه فلم جيب هلم يشتهون، وتركوا الدين، 
  .أخرجه ابن منده

  :علباء السلمي

أخربنا حيىي بن حممود إذناً بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم . يعد يف أهل املدينة له حديث واحد. علباء السلمي
ن عبد احلميد بن جعفر، عن حدثنا حممد بن علي بن ميمون، حدثنا خضر بن حممد، حدثنا علي بن ثابت، ع: قال

ال تقوم الساعة حىت يلي الناس رجل : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أبيه، عن علباء السلمي قال
  " .جهجاه : من املوايل، يقال له

  .أخرجه ابن منده وأبو عمر

  :علبة بن زيد

بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس  علبة بن زيد بن صيفي عن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن احلارث
  .األنصاري األوسي احلارثي، من بين حارثة

  " .تولوا وأعينهم تفيض من الدمع " وهو أحد البكائني الذين . روى عنه حممود بن لبيد. يعد يف أهل املدينة



عليه وسلم على  ملا حض رسول اهللا صلى اهللا: وروى عبد اجمليد بن أيب عبس بن جرب، عن أبيه، عن جده قال
ليس عندي ما أتصدق به، اللهم إين أتصدق بعرضي على من : الصدقة، جاء كل منهم بطاقته، فقال علبة بن زيد

  " .إن اهللا عز وجل قبل صدقتك : " ناله من خلقك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  :علس بن األسود

  .فيمن وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وأخوه سلمة بن األسودذكره الطربي . علس بن األسود الكندي
  .أخرجه أبو عمر

  :علس

علس بن النعمان بن عمرو بن عرفجة بن العاتك بن امرئ القيس بن ذهل بن معاوية بن : قال الكليب. علس
  .احلارث األكرب الكندي

هل هذا هو الذي ذكره الطربي ونسبه إىل : أدريوفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وأخواه حجر ويزيد، فال 
  .األسود أم غريه؟ وقد ذكرناه على ما قاله هشام الكليب، واهللا أعلم

  :علسة بن عدي

  .ممن بايع بيعة الرضوان حتت الشجرة، وشهد فتح مصر. علسة بن عدي البلوي
  .قاله ابن يونس. روى عنه ابنه الوليد بن علسة، وموسى بن أيب األشعث

  .جه ابن منده وأبو نعيمأخر

  :علقمة بن األعور

  .أبو علقمة: وقيل. علقمة بن األعور السلمي

  .روى عنه ابن عباس. يعد يف أهل املدينة
ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اخلمر إال أخرياً؛ لقد غزا غزوة : روى عكرمة، عن ابن عباس قال

ما هذا؟ : ور السلمي، وهو سكران حىت قطع بعض عرى احلجرة فقالتبوك، فغشي حجرته من الليل علقمة بن األع
  .ليقم رجل منكم يأخذ بيده، يرده إىل رحله: فقال. علقمة سكران: فقيل

  .الصواب علقمة: أخرجه ابن منده، وقال

  :علقمة أبو أوىف األسلمي

" . اللهم صل على آل أيب أوىف : " بعث إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بصدقته، فقال: علقمة أبو أوىف األسلمي
  .وهو والد عبد اهللا بن أيب أوىف، وكان من أصحاب الشجرة



حدثنا حفص بن : أخربنا مسمار بن عمر بن العويس وغري واحد بإسنادهم إىل أيب عبد اهللا بن حممد بن إمساعيل قال
 عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم كان النيب صلى اهللا: عمر، حدثنا شعبة، عن عمرو، عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال

  " .اللهم صل على آل أيب أوىف : " فأتاه أيب بصدقته، فقال. اللهم صل على آل فالن: قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :علقمة بن جنادة

  .علقمة بن جنادة بن عبد اهللا بن قيس األزدي مث احلجري
  .قاله أبو سعيد بن يونس.  سنة تسع ومخسنيشهد فتح مصر، وويل البحر ملعاوية، وتويف. له صحبة

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :علقمة بن احلارث

روى أمحد بن خلف الدمشقي، عن أمحد بن أيب احلواري، عن أيب سليمان الداراين، عن علقمة . علقمة بن احلارث
على رسول اهللا صلى اهللا  قدمت: بن سويد بن علقمة بن احلارث، عن أبيه، عن جده علقمة بن احلارث أنه قال

  .احلديث.. عليه وسلم وأنا سابع سبعة من قومي
سويد بن احلارث بدل علقمة، وقد : رواه غري واحد، عن أمحد بن أيب احلواري، فقالوا: أخرجه أبو موسى وقال

  .تقدم

  :علقمة بن حجر

وائل بن علقمة بن حجر، عن روى احلجاج بن أرطاه، عن عبد اجلبار بن . أورده علي العسكري. علقمة بن حجر
  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه: أبيه، عن جده قال
  .وهو الصحيح. وهذا خطأ، رواه غري واحد عن عبد اجلبار بن وائل بن حجر، عن أبيه. أخرجه أبو موسى

  :علقمة احلضرمي

كنت يف الوفد : بن علقمة احلضرمي، عن أبيه قال ذكره ابن قانع، وروى بإسناده عن كلثوم: علقمة احلضرمي
  " .ارجعوا غري حمبوسني وال حمصورين : " الذين قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .ذكره ابن الدباغ مستدركاً على ابن منده

  :علقمة بن حوشب

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  سكن املدينة روى: قال الربدعي: أورده جعفر وقال. علقمة بن حوشب الغفاري
  .حديثاً، ومل يذكره
  .أخرجه أبو موسى



  :علقمة بن احلويرث

  .علقمة بن احلارث الغفاري: وقيل -علقمة بن احلويرث 
حدثنا خليفة بن خياط، حدثنا : أخربنا حيىي بن حممود األصفهاين إجازة بإسناده عن أيب بكر أمحد بن عمر وقال

وكانت له صحبة  -مسعت علقمة بن احلويرث الغفاري : مد بن مطرف، عن جده قالالفضيل بن سليمان، عن حم
  " .زنا العينني النظر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -

  .أخرجه الثالثة

  :علقمة بن رمثة

  .كان ممن بايع حتت الشجرة، وشهد فتح مصر. علقمة بن رمثة البلوي
حبيب، عن سويد بن قيس التجييب، عن زهري بن قيس البلوي، عن علقمة بن  روى الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن العاص إىل البحرين، مث خرج رسول اهللا صلى : رمثة البلوي أنه قال
! حم اهللا عمراًر: اهللا عليه وسلم يف سرية، وخرجنا معه، فنعس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث استيقظ، فقال

إن : من عمرو يا رسول اهللا؟ قال: فتذاكرنا كل إنسان امسه عمرو، مث نعس ثانية فقال مثلها، مث ثالثة، فقلنا: قال
أتبع هذا الذي قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه : فلما كانت الفتنة قلت: قال زهري -لعمرو عند اهللا خرياً كثرياً 
  .وسلم ما قال، فلم أفارقه

  .رجه الثالثةأخ

  :علقمة بن سفيان

  .سكن البصرة، روى عنه ابنه سفيان وغريه. علقمة بن سفيان بن عبد اهللا بن ربيعة الثقفي
: حدثين عبد الكرمي قال: أنبأنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري، عن إمساعيل بن إبراهيم األنصاري قال

د الذين وفدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ثقيف، فضرب كنت يف الوف: حدثين علقمة بن سفيان قال
  .لنا قبتني عند دار املغرية، فكان بالل يأتينا بفطرنا يف رمضان وحنن مسفرون جداً

  .رواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عيسى بن عبد اهللا، عن عطية بن سفيان بن عبد اهللا الثقفي
  .وهو الصواب، قاله ابن منده. ن إسحاق، عن عيسى، عن علقمة بن سفيانوقال زياد البكائي، عن اب

  .علقمة بن سهيل: وروى الضحاك بن عثمان، عن عبد الكرمي فقال
وقد ذكرناه يف عطية بن . قد اضطربوا فيه اضطراباً كثرياً، وال يعرف هذا الرجل يف الصحابة: وقال أبو عمر

  .سفيان
  .أخرجه الثالثة

  :علقمة أبو مساك



أورده ابن شاهني، وروى بإسناده عن بندار، عن حممد بن عبد اهللا األنصاري، عن أيب يونس، عن . علقمة، أبو مساك
  .بينما أنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ دخل رجل يقود رجالً بنسعة: مساك بن علقمة، عن أبيه قال

مساك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل بن هذا خطأ، فقد روى عن بندار، عن : أخرجه أبو موسى وقال
  .وهو الصحيح. حجر

  :علقمة بن مسي

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم.قاله ابن يونس. صحايب، شهد فتح مصر، وال تعرف له رواية. علقمة بن مسي اخلوالين

  :علقمة بن طلحة

  م وله صحبة، وقتل يوم الريموك شهيداًتقدم نسبه، أسل. علقمة بن طلحة بن أيب طلحةة، أخو عثمان بن طلحة

  علقمة بن عالثة

كان من .علقمة بن عالثة بن عوف بن األحوص بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الكاليب
أشراف بين ربيعة بن عامر، وكان من املؤلفة قلوهبم، وكان سيداً يف قومه، حليماً عاقالً، ومل يكن فيه ذاك الكرم 

وملا . ، وكالمها كاليب وفاخره، والقصة مشهورة" عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كالب " و الذي نافر وه
عاد النيب صلى اهللا عليه وسلم من الطائف ارتد علقمة وحلق بالشام، فلما تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم أقبل 

وغنم املسلمون . كر رضي اهللا عنه سرية فاهنزم منهممسرعاً حىت عسكر يف بين كالب بن ربيعة، فأرسل إليه أبو ب
مث . أهله، ومحلوهم إىل أيب بكر، فجحدوا أن يكونوا على حال علقمة، ومل يبلغ أبا بكر عنهم ما يكره، فأطلقهم

وكان احلطيئة خرج إليها . أسلم علقمة فقبل ذلك منه، وحسن إسالمه، واستعمله عمر على حوران فمات هبا
  بل أن يصل إليه احلطيئة، فأوصى له علقمة كبعض ولده، فقال احلطيئة من أبياتفمات علقمة ق

  وبني الغىن إال ليال قالئل... فما كان بيين لو لقيتك ساملاً 
لصغر " األحوص " وإمنا قيل له . ربيعة: وأم علقمة ليلى بنت أيب سفيان بن هالل، سبية من النخع، واسم األحوص

  .أخرجه الثالثة.يد اخلدري أنه أكل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمروى عنه أبو سع.يف عينيه

  بن عبيد بن -ابن أيب الفغواء : وقيل -علقمة بن الفغواء :علقمة بن الفغواء

بعثه . له صحبة، سكن املدينة، وهو أخو عمرو بن الفغواء.عمرو بن مازن بن عدي بن عمرو بن ربيعة اخلزاعي
وكان دليل النيب صلى اهللا . وسلم مبال إىل أيب سفيان بن حرب ليقسمه يف فقراء قريش رسول اهللا صلى اهللا عليه

: روى أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن عبد اهللا بن علقمة بن الفغواء، عن أبيه قال.عليه وسلم إىل تبوك
فال يرد علينا، حىت يأيت أهله  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراق املاء نكلمه فال يكلمنا، ونسلم عليه

يا : " حىت نزلت! فيتوضأ وضوءه للصالة، فقلنا يا رسول اهللا، نكلمك فال تكلمنا، ونسلم عليك فال ترد علينا؟
  أخرجه الثالثة" .أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة 



  علقمة بن جمزر

أحد عمال النيب صلى اهللا .بن مدجل الكناين املدجلي علقمة بن جمزر بن األعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو
عليه وسلم على جيش، واستعمل عبد اهللا بن حذافة السهمي على سرية، وكان رجالً فيه دعابة، فأجج ناراً وقال 

: فقام رجل فاحتجز ليقتحمها، فضحك وقال. فاقتحموا هذه النار: قال. بلى: أليس طاعيت واجبة؟ قالوا: ألصحابه
" أما إذا فعلوها فال تطيعوهم يف معصية اهللا عز وجل : " فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. نت ألعبإمنا ك

  وبعث عمر بن اخلطاب علقمة يف جيش إىل احلبشة، فهلكوا كلهم، فرثاه جواس العذري بقوله.
  تغدو على ابن جمزر وتروح... إن السالم وحسن كل حتية 
  .األوىل مشددة مكسورة. جبيم، وزائني: جمزر.يمأخرجه ابن منده وأبو نع

  علقمة بن ناجية

أنبأنا حيىي بن أيب الرجاء فيما أذن .مدين، سكن البادية. علقمة بن ناجية بن احلارث بن كلثوم اخلزاعي مث املصطلقي
وم بن حدثنا يعقوب بن محيد، عن عيسى بن احلضرمي بن كلث: يل بإسناده إىل أمحد بن عمرو بن الضحاك قال

بعص إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : علقمة بن ناجية بن احلارث اخلزاعي، عن جده، عن أبيه علقمة قال
الوليد بن عقبة يصدق أموالنا، فسار حىت إذا كان قريباً منا رجع، فركبنا يف أثره، وسقنا طائفة من صدقاتنا، فقدم 

يا رسول اهللا، أتيت قوماً يف جاهليتهم جّدوا للقتال، ومنعوا : قبلهم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق : " فلم يغري ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أنزل اهللا تعاىل. الصدقة

  أخرجه الثالثة" .بنبأ فتبينوا 

  علقمة بن نضلة

روى عثمان بن أيب سليمان، عن .سكن مكة. الكندي: ويقال علقمة بن نضلة بن عبد الرمحن بن علقمة الكناين،
تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعي رباع مكة إال السوائب، من : علقمة بن نضلة قال

  ذكر يف الصحابة، وهو من التابعني: أخرجه الثالثة، وقال ابن منده.احتاج سكن، ومن استغىن أسكن

  علقمة بن وقاص

وقال . ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيما ذكر الواقدي، قاله أبو عمر: علقمة بن وقاص الليثي
شهدت اخلندق، وكنت يف الوفد الذين قدموا على النيب صلى اهللا عليه : روى عنه ابنه عمرو أنه قال. ابن منده
يف الصحابة، وذكره احلامت أبو أمحد  -يعين ابن منده  -ذكره بعض املتأخرين : أخرجه الثالثة، وقال أبو نعيم.وسلم

  والناس يف التابعني، وتويف أيام عبد امللك بن مروان باملدينة

  علقمة بن يزيد



كذا نسبه ابن منده .علقمة بن يزيد بن عمرو بن سلمة بن منبه بن ذهل بن غطيف بن عبد اهللا بن ناجية بن مراد:
هللا عليه وسلم، ورجع إىل اليمني وشهد فتح مصر، وواله عتبة بن أيب سفيان وفد على النيب صلى ا. وأبو نعيم

  أخرجه ابن منده وأبو نعيم.قاله ابن يونس.رواه أبو قبيل املعافري، وحكى عنه.اإلسكندرية يف خالفة معاوية

  علي بن احلكم

اندقت رجل أخي علي بن  :روى كثري بن معاوية بن احلكم، عن أبيه قال. علي بن احلكم السلمي، أخو معاوية:
قاله ابن منده وأبو .احلكم وهو علي فرس، فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فمسح على رجله فصحت مكاهنا

أظنه علياً السلمي جد بديح بن سدرة بن علي : علي بن احلكم، أخو معاوية بن احلكم، قال: وقال أبو عمر.نعيم
، وأما ابن منده " سدرة " والد " علي بن احلكم " قد جعل أبو عمر : لتق.اخرجه الثالثة.السلمي، من أهل قباء

وأبو نعيم فإهنما جعال علي بن احلكم أخا معاوية، وجعال علي بن أيب علي الذي يأيت ذكره أبا سدرة، فجعالمها 
  اثنني، وجعلهما أبو عمر واحداً، واهللا أعلم

  :علي بن رفاعة

روى عمرو بن دينار، عن حيىي بن جعدة، عن علي بن .ن سعيد العسكريأورده علي ب: علي بن رفاعة القرظي
كان أيب من الذين أسلموا من أهل الكتاب، وكانوا عشرة، وكانوا جيلسون جمالس، فغذا مروا هبم : رفاعة قال

هذا أخرجه أبو موسى، فعلى " .أولئك يؤتون أجرهم مرتني مبا صربوا : " يستهزئون ويسخرون، فأنزل اهللا عز وجا
  تكون الصحبة ألبيه

  :علي بن ركانة

يا : " روى عنه ابنه حممد بن علي بن ركانة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. ال تصح له صحبة. علي بن ركانة
  أخرجه ابن منده وأبو نعيم" .معشر قريش، ابن أخت القوم منهم 

  :علي بن شيبان

يكىن . رو بن عبد العزى بن سحيم بن مرة بن الدؤل بن حنيفةعلي بن شيبان بن حمرز بن عمرو بن عبد اهللا بن عم
أخربنا أبو الفرج بن أيب .سكن اليمامة، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه ابنه عبد الرمحن.أبا حيىي

نفي، عن حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، عن مالزم بن عمرو احل: الرجاء كتابة بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم قال
خرجنا : قال -وكان أحد الوفد  -عبد اهللا بن بدر، عن عبد الرمحن بن علي بن شيبان، عن أبيه، علي بن شيبان 

صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلمح : حىت قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فبايعناه، قال
يف السجود، فلما قضى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصالة  مبؤخر عينه إىل رجل ال يقيم صلبه يف الركوع وال

وقد رواه عبد الوارث بن سعيد، عن " .أيها املسلمون ال صالة المرئ ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود : " قال
يه أيب عبد اهللا الشقري، عن عمر بن جابر، عن عبد اهللا بن بدر، عن عبد الرمحن بن علي، عن النيب صلى اهللا عل

  أخرجه الثالثة" .عن أبيه : " وسلم، ومل يقل



  :علي بن أيب طالب

علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي 
: امسه كنيته، واسم هاشم: وقيل. ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واسم أيب طالب عبد مناف. اهلامشي

أبو احلسن أخو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وصهره على : وكنيته. وأم علي فاطمة بنت أسد بن هاشم. روعم
ابنته فاطمة سيدة نساء العاملني، وأبو السبطني، وهو أول هامشي ولد بني هامشيني، وأول خليفة من بين هاشم، وكان 

وهاجر إىل .. قول كثري من العلماء على ما نذكره وهو أول الناس إسالماً يف.علي أصغر من جعفر وعقيل وطالب
املدينة، وشهد بدراً، وأحداً واخلندق، وبيعة الرضوان، ومجيع املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال تبوك؛ 
 فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلفه على أهله، وله يف اجلميع بالء عظيم واثر حسن، وأعطاه رسول اهللا صلى

وملا قتل مصعب بن عمري يوم أحد  -وفيه خالف  -اهللا عليه وسلم اللواء يف مواطن كثرية بيده، منها يوم بدر 
وآخاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرتني، . وكان اللواء بيده، دفعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل علي

مث آخى بني املهاجرين واألنصار بعد اهلجرة، وقال لعلي يف فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخى بني املهاجرين، 
  أنت أخي يف الدنيا واآلخرة: " كل واحدة منهما

  إسالمه رضي اهللا عنه

مث إن علي بن أيب طالب : أنبأنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري عن ابن إسحاق قال
يا حممد، ما هذا؟ : فوجدمها يصليان، فقال علي: قال -الم خدجية وصالهتا معه يعين بعد إس -جاء بعد ذلك اليوم 

دين اهللا الذي اصطفى لنفسه، وبعث به رسله، فأدعوك إىل اهللا وغلى : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اً حىت أحدث أبا هذا أمر مل أمسع به قبل اليوم، فلست بقاض أمر: فقال له علي" .عبادته وكفر بالالت والعزى 

يا علّي، إن مل : فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره، فقال له. طالب
فمكث علّي تلك الليلة، مث إن اهللا أوقع يف قلب علّي اإلسالم، فأصبح غادياً إىل رسول اهللا صلى اهللا . تسلم فاكتم

تشهد أن ال إله : " ضت علّي يا حممد؟ فقال له سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمماذا عر: عليه وسلم حىت جاءه فقال
ففعل علّي وأسلم، ومكث علّي يأتيه سراً " . إال اهللا، وحده ال شريك له، وتكفر بالالت والعزى، وتربأ من األنداد 

حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه  وكان مما أنعم اهللا به علي علّي أنه ريب يف. خوفاً من أيب طالب، وكتم علّي إسالمه
أسلم : رواه عن جماهد قال: حدثين عبد اهللا بن أيب جنيح قال: قال يونس عن ابن إسحاق قال. وسلم قبل اإلسالم

أنبأنا إبراهيم بن حممد بن مهران الفقيه وغري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن .علي وهو ابن عشر سنني
يد عن إبراهيم بن املختار، عن شعبة عن أيب بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عيسى الترمذي عن حممد بن مح

وحدثنا : قال.حيىي بن أيب سليم: أول من أسلم علي ومثله روى مقسم عن ابن عباس واسم أيب بلج: " عباس، قال
بعث النيب  :أبو عيسى، حدثنا إمساعيل بن موسى، حدثنا علي بن عابس، عن سليم املالئي، عن أنس بن مالك قال

وحدثنا حممد بن عيسى، حدثنا حممد بن بشار وابن : قال.وأسلم علّي يوم الثالثاء. صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني
حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أيب محزة رجل من األنصار، عن زيد بن أرقم : مثىن قاال

أول من أسلم أبو : فذكرت ذلك إلبراهيم النخعي، فأنكره وقال: رةقال عمرو بن م -أول من أسلم علّي : قال
أنبأنا أبو الفضل بن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا املخزومي بإسناده عن أمحد بن .وأبو محزة امسه طلحة بن يزيد. بكر



جوين، عن  حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا حممد بن فضيل، حدثنا األجلح، عن سلمة بن كهيل، عن حبة بن: علي
مل أعلم أحداً من هذه األمة عبد اهللا قبلي، لقد عبدته قبل أن يعبده أحد منهم مخس سنني، أو سبه : علي قال
أنبأنا عبد اهللا بن أمحد الطوسي .رواه إمساعيل بن غرباهيم بن بسام، عن شعيب بن صفوان، عن األجلح، حنوه.سنني

: مسعت علياً يقول: شعبة، حدثنا سلمة بن كهيل بن حبة العرين قالحدثنا : اخلطيب بإسناده عن أيب داود الطيالسي
وأنبأنا أبو الطيب حممد بن أيب بكر بن أمحد املعروف بكلي .أنا أول من صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم

محد بن عبد األصبهاين كتابة، وحدثين به عثمان بن أيب بكر بن جلدك املوصلي، عنه، أخربنا أبو علي احلدلد، أنبأنا أ
اهللا بن إسحاق، أنبأنا سليمان بن أمحد بن أيوب، حدثنا ابن عبد األعلى الصنعاين، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا 

أول هذه األمة وروداً : الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أيب صادق، عن عليم الكندي، عن سلمان الفارسي قال
أنبأنا .لدبري عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن قيس بن مسلمرواه ا.على نبيها أوهلا إسالماً، علي بن أيب طالب

ذاكر بن كامل اخلفاف، أنبأنا احلسن بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم الباقرجي أنبأنا أبو طاهر حممد بن علي بن 
 حممد بن يوسف املقري العالف، أنبأنا أبو علي خملد بن جعفر بن خملد الباقرجي، حدثنا حممد بن جرير الطربي،

حدثنا عبد األعلى بن واصل، حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرمحن بن األسود، عن حممد بن عبيد اهللا بن عبد 
لقد صلت املالئكة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الرمحن بن مسلم، عن أبيه، عن أيب أيوب األنصاري قال
أنبأنا حيىي بن حممود بن سعد، حدثنا احلسن بن " .غريه علّي وعلى علّي سبع سنني، وذاك أنه مل يصل معي رجل 

أمحد قراءة عليه وأنا حاضر أمسع أنبأنا أمحد بن عبد اهللا أبو نعيم أنبأنا أبو القاسم الطرباين، حدثنا العباس بن الفضل 
أبيه  االسقاطي، حدثنا عبد العزيز بن اخلطاب، حدثنا علي بن غراب، عن يوسف بن صهيب، عن ابن بريدة، عن

  خدجية أول من أسلم مع رسول اهللا: قال

إن علياً أول : وقال أبو ذر واملقداد، وخباب، وجابر، وابو سعيد اخلدري، وغريهم.صلى اهللا عليه وسلم، مث علي
أول : وروى معمر، عن قتادة، عن احلسن وغريه قال.قاله أبو عمر. من أسلم بعد خدجية، وفضله هؤالء على غريه

علي أو أبو : وسئل حممد بن كعب القرظي عن أول من أسلم.بعد خدجية، وهو ابن مخس عشرة سنةمن أسلم علّي 
علّي أوهلما إسالماً، وإمنا اشتبه على الناس ألن علياً أخفى إسالمه عن أيب طالب وأسلم أبو ! سبحان اهللا: بكر؟ قال

وقال أبو األسود تيم بن .لي يف ترمجتهع: وقد ذكرنا حديث عفيف الكندي يف أن أول من أسلم.بكر وأظهر إسالمه
وقد قال مجاعة غري .وال أعلم أحداً يقول بقوله هذا: قال أبو عمر.إن علياً والزبري أسلما ومها ابنا مثان سنني: عروة

وقال أبو ذر واملقداد، .أبو بكر، واهللا أعلم اهللا عليه وسلم، مث علي: إن علياً أول من اسلم، وقيل: من ذكرنا
قاله أبو . إن علياً أول من أسلم بعد خدجية، وفضله هؤالء على غريه: وجابر، وابو سعيد اخلدري، وغريهموخباب، 

أول من أسلم علّي بعد خدجية، وهو ابن مخس عشرة : وروى معمر، عن قتادة، عن احلسن وغريه قال.عمر
علّي أوهلما إسالماً، وإمنا ! اهللا سبحان: علي أو أبو بكر؟ قال: وسئل حممد بن كعب القرظي عن أول من أسلم.سنة

وقد ذكرنا حديث عفيف .اشتبه على الناس ألن علياً أخفى إسالمه عن أيب طالب وأسلم أبو بكر وأظهر إسالمه
إن علياً والزبري أسلما ومها ابنا مثان : وقال أبو األسود تيم بن عروة.علي يف ترمجته: الكندي يف أن أول من أسلم

: إن علياً أول من اسلم، وقيل: وقد قال مجاعة غري من ذكرنا.وال أعلم أحداً يقول بقوله هذا: قال أبو عمر.سنني
  أبو بكر، واهللا أعلم

  هجرته رضي اهللا عنه



 -وأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أنبأنا عبيد اهللا بن أمحد بغسناده، عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال
ينتظر جميء جربيل عليه السالم وأمره له أن خيرج من مكة بإذن اهللا له يف  -ىل املدينة يعين بعد أن هاجر أصحابه إ

اهلجرة إىل املدينة، حىت إذا اجتمعت قريش فمكرت بالنيب، وأرادوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أرادوا، أتاه 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب جربيل عليه السالم وأمره أن ال يبيت يف مكانه الذي يبيت فيه، فدعا رس

طالب فأمره أن يبيت على فراشه، ويتسجى بربد له أخضر، ففعل، مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على 
وتتابع الناس يف اهلجرة، وكان آخر من قدم املدينة من الناس ومل يفنت يف دينه : قال ابن إسحاق.القوم وهم على بابه

لب وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخره مبكة، وأمره أن ينام على فراشه وأجله ثالثاً، علي بن أيب طا
أنبأنا أبو حممد بن أيب القاسم .مث حلق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وأمره أن يؤدي إىل كل ذي حق حقه ففعل
ألغر قراتكني بن األسعد، حدثنا أبو حممد اجلوهري، أنبأنا أيب أنبأنا أبو ا: علي بن احلسن بن هبة اهللا الدمشقي إجازة

حدثنا أبو حفص بن شاهني، حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد اهلمداين، حدثنا أمحد بن يوسف، حدثنا أمحد بن يزيد 
النخعي، حدثنا عبيد اهللا بن احلسن، حدثين معاوية بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب رافع، عن أبيه، عن جده عن أيب 

وحدثين حممد بن عبيد اهللا بن علي بن أيب رافع، عن أبيه، عن جده، عن أيب رافع يف : رافع قال عبيد اهللا بن احلسن
وخلفه النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم : هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم قال

ؤدي عنه أمانته ووصايا من كان يوصي إليه، وما كان يءمتن خيرج إليه بأهله، وأمره أن ي -يعين خلف علياً  -
إن قريشاً مل يفقدوين ما : عليه من مال، فأدى علّي أمانته كلها، وأمره أن يضطجع على فراشه ليلة خرج، وقال

فاضطجع على فراشه، وكانت قريش تنظر إىل فراش النيب صلى اهللا عليه وسلم فريون عليه علياً، فيظنونه . رأوك
لو خرج حممد خلرج بعلي معه، فحبسهم اهللا : لنيب صلى اهللا عليه وسلم، حىت إذا أصبحوا رأوا عليه علياً، فقالواا

بذلك عن طلب النيب حني رأوا علياً، وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم علياً أن يلحقه باملدينة، فخرج علي يف طلبه 
: فلما بلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم قدومه قال. حىت قدم املدينةبعدما أخرج إليه أهله ميشي الليل ويكمن النهار، 

فأتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما رآه اعتنقه وبكى، رمحة . يا رسول اهللا، ال يقدر أن ميشي: قيل. ادعوا يل علياً
ح هبما رجليه، ودعا له ملا بقدميه من الورم، وكانتا تقطران دماً، فتفل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف يديه، ومس

  بالعافية فلم يشتكهما حىت استشهد رضي اهللا تعاىل عنه

  شهوده رضي اهللا عنه بدرا

ً  

أنبأنا أبو جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري عن أيب إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من قريش، :وغريها
وأمجع أهل التاريخ والسند على أنه شهد بدراً .هوعلي بن أيب طالب، وهو أول من آمن ب: مث من بين هاشم قال

أنبأنا أبو .وغريها من املشاهد، وأنه مل يشهد غزوة تبوك ال غري، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلفه على أهله
د اهللا حدثنا أمحد بن سعيد أبو عب: عبد اهللا حممد بن حممد بن سرايا الفقيه وغري واحد بإسنادهم إىل حممد بن إمساعيل

سأل رجل الرباء وأنا : حدثنا إسحاق بن منصور السلويل، حدثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أيب إسحاق قال
أخربنا حيىي بن حممود، أنبأنا عم جدي أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد .بارز وظاهر: أشهد علّي بدراً؟ قال: أمسع

أنبأنا أبو بكر بن زادان، حدثنا أبو عروبة، حدثنا أبو رفاعة، : قاالالثقفي، أنبأنا أبو طاهر عم والدي وأبو الفتح، 



حدثنا أبو عوانة، عن األعمش، عن احلكم، عن مصعب بن سعد، عن  -يعرف باهلجيمي  -حدثنا حممد بن احلسن 
أبو أمحد  أنبأنا).سنحنح الليل كأّني جّني: (خيطر بالسيف هام املشركني يقول -يعين علياً  -لقد رأيته : سعد قال

عبد الوهاب بن علي األمني أنبأنا أبو الفتح حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سليمان، أنبأنا أبو الفضل أمحد بن 
قرئ على أيب حممد احلسن بن حممد بن حيىي بن احلسن بن : احلسن بن صرون، وأبو طاهر أنبأنا أمحد بن شاذان، قال

احلسني بن علي بن أيب طالب، قال جدي أبو احلسني حيىي بن احلسن بن جعفر بن عبيد اهللا بن احلسني بن علي بن 
كتب إيلّ حممد بن علي وحممد بن حيىي خيرباين، عن حممد بن اجلنيد، حدثنا حصن بن جنادة، عن حيىي بن : جعفر قال

ا كان لقد أصابت علياً يوم أحد ست عشرة ضربة كل ضربة تلزمه األرض، فم: سعيد، عن سعيد بن املسيب قال
  .يرفعه إال جربيل عليه السالم

وحدثنا جدي حدثنا بكر بن عبد الوهاب، حدثنا حممد بن عمر، حدثنا إمساعيل بن عياش احلمصي، عن حيىي : قال
كان سعد بن عبادة صاحب راية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املواطن : بن سعيد، عن ثعلبة بن أيب مالك قال

  .تال أخذها علي بن أيب طالبكلها فإذا كان وقت الق
أنبأنا أيب، أنبأنا أبو احلسني بن الفراء وأبو غالب وأبو . أنبأنا أبو حممد القاسم بن علي بن احلسن بن هبة اهللا احلافظ

حدثنا أبو جعفر بن املسلمة، أنبأنا أبو طاهر املخلص، حدثنا أمحد بن سليمان، حدثنا : عبد اهللا، أنبأنا البناء قالوا
يقول أسيد بن أيب أناس بن زنيم، وهو حيرض مشركي قريش  -وله يعين لعلي بن أيب طالب :  بن بكار قالالزبري

  :على قتله ويعريهم
  جذع أبر على املذاكي القرح... يف كل جممع غاية أخزاكم 

  قد ينكر احلي الكرمي ويستحي... هللا دركم أملا تنكروا 
  تلة قعصة مل تذبحذحباً، وق... هذا ابن فاطمة الذي أفناكم 
  فعل الذليل وبيعة مل تربح... أعطوه خرجاً واتقوا بضريبة 

  يف املعضالت؟ وأين زين األبطح... أين الكهول؟ وأين كل دعامة 
  بالسيف يعمل حده مل يصفح... أفناهم قعصاً وضرباً يفري 

حدثنا أبو موسى، حدثنا حممد بن : املثىنأنبأنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن املديين بإسناده عن أمحد بن علي بن 
ملا ختلى الناس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال علي: مروان العقيلي، عن عمارة بن أيب حفصة، عن عكرمة قال

واهللا ما كان ليفر وما أراه يف : وسلم، يوم أحد نظرت يف القتلى فلم أر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت
 غضب علينا مبا صنعنا فرفع نبيه، فما يفّ خري من أن قاتل حىت أقتل، فكسرت جفن سيفي، مث القتلى، ولكن اهللا

  .محلت على القوم فأفرجوا يل، فإذا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهم

ا أبو القاسم أنبأنا أبو الربكات احلسن بن حممد بن هبة اهللا الدمشقي، أنبأنا أبو العشائر حممد بن اخلليل القيسي، أنبأن
علي بن حممد بن علي بن أيب العالء املصيصي، أنبأنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن القاسم، أنبأنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن حممد بن أيب ثابت، حدثنا حيىي بن أيب طالب، أنبأنا زيد بن احلباب، حدثنا احلسني بن وافد عن عبد اهللا 

حممد بن : وقيل -ن يوم خيرب أخذ أبو بكر اللواء، فلما كان من الغد أخذه عمر ملا كا: بن بريدة، عن أبيه قال
ألدفعن لوائي إىل رجل مل يرجع حىت يفتح اهللا عليه، فصلى رسول : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -مسلمة 

فمسحهما مث دفع إليه اللواء اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الغداة، مث دعا باللواء، فدعا علياً وهو يشتكي عينيه، 



  .يعين علياً -حدثين أيب أنه كان صاحب مرحب : فسمعت عبد اهللا بن بريدة يقول: قال -ففتح 
  .وأخباره يف حروبه كثرية ال نطول بذكرها

  :علمه رضي اهللا عنه

اهللا بن  روى علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فأكثر، وروى عنه بنوه احلسن واحلسني وحممد وعمر، وعبد
مسعود، وابن عمر، وعبد اهللا بن جعفر، وعبد اهللا بن الزبري، وأبو موسى األشعري، وأبو سعيد اخلدري، وأبو 

رافع، وصهيب، وزيد بن أرقم، وجابر بن عبد اهللا، وأبو أمامة، وأبو سرحية حذيفة بن أسيد وأبو هريرة، وسفينة، 
ريث وأبو ليلى والرباء بن عازب، وعمارة بن رويبة، وبشر بن وأبو جحيفة السوائي، وجابر بن مسرة، وعمرو بن ح

سحيم، وأبو الطفيل، وعبد اهللا بن ثعلبة بن صعري، وجرير بن عبد اهللا، وعبد الرمحن بن أشيم، وغريهم من 
  .الصحابة

، سعيد بن املسيب، ومسعود بن احلكم الزرقي، وقيس بن أيب حازم، وعبيدة السلماين: وروى عنه من التابعني
وعلقمة بن قيس، واألسود بن يزيد، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، واألحنف بن قيس، وأبو عبد الرمحن السلمي، وأبو 

  .األسود الديلي، وزر بن حبيش، وشريح بن هانئ، والشعيب وشقيق، وخلق كثري غريهم
أبو سعيد حممد بن عبد الرمحن، أنبأنا أبو  أنبأنا حيىي بن حممود، أنبأنا زاهر بن طاهر، أنبأنا حممد بن عبد الرمحن، أنبأنا

سعد حممد بن بشر بن العباس، أنبأنا أبو الوليد حممد بن إدريس الشامي، حدثنا سويد بن سعيد، أنبأنا علي بن 
فدنوت، . ادن: قال! مسهر، عن األعمش، عن رسول اهللا، تبعثين إىل اليمن، ويسألوين عن القضاء وال علم يل به

فال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما شككت " . اللهم ثبت لسانه، واهد قلبه : " صدري، مث قالفضرب بيده على 
  .يف قضاء بني اثنني بعد

أنبأنا أبو منصور زريق، أنبأنا أمحد بن علي بن : أنبأنا زيد بن احلسن بن زيد وأبو اليمن الكندي وغريه كتابة قالوا
بأنا أبو بكر بن مكرم بن أمحد بن مكرم القاضي، حدثنا القاسم بن عبد ثابت، أنبأنا حممد بن أمحد بن زريق، أن

قال : الرمحن األنباري، حدثنا أبو الصلت اهلروي، حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس قال
  " .أنا مدينة العلم، وعلّي باهبا، فمن أراد العلم فليأت بابه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .كان أبو معاوية حيدث به قدمياً مث تركه. واه غري أيب معاوية عن األعمشر
كنا نتحدث أن : وروى شعبة عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن علقمة، عن عبد اهللا بن مسعود قال

  .أقضى أهل املدينة علي بن أيب طالب
  .، غري علي بن أيب طالب" سلوين : " ما كان احد من الناس يقول: وقال سعيد بن املسيب

أكان يف أصحاب حممد : قلت لعطاء: وروى حيىي بن معني، عن عبدة بن سليمان، عن عبد امللك بن أيب سلمان قال
  .ال، واهللا ال أعلمه: أعلم من علي؟ قال
  .لقد أعطي علّي تسعة أعشار العلم، وأمي اهللا لقد شاركهم يف العشر العاشر: وقال ابن عباس
: يا عم، مل كان ضغو الناس إىل علي؟ قال: ن عمرو بن سعيد بن العاص لعبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعةوقال سعيد ب

يا ابن أخي، إن علياً كان له ما شئت من ضرس قاطع يف العلم، وكان له البسطة يف العشرية، والقدم يف اإلسالم، 
  .دة يف احلرب، واجلود باملاعونوالصهر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والفقه يف السنة والنج



  .كان عمر يتعوذ من معضلة ليس هلا أبو حسن: وروى ابن عيينة، عن حيىي بن سعيد، عن سعيد بن املسيب قال
  .إذا ثبت لنا الشيء عن علي، مل نعدل عنه إىل غريه: قال: وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال

لقد كان لعلي : قال بعث أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم: قالوروى يزيد بن هارون، عن فطر، عن أيب الطفيل 
  .من السوابق ما لو أن سابقة منها بني اخلالئق لوسعتهم خرياً

 -مثل عمر وغريه رضي اهللا عنهم  -وله يف هذا أخبار كثرية نقتصر على هذا منها، ولو ذكرنا ما سأله الصحابة 
  .ألطلنا

  :زهده وعدله رضي اهللا عنه

أبو أمحد عبد الوهاب بن علي األمني، أنبأنا أبو القاسم هبة اهللا بن عبد الواحد، أنبأنا أبو طالب بن غيالن،  أنبأنا
قال يوسف : مسعت عبد اهللا بن حنيف يقول: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد املزكي، حدثنا حممد بن املسيب قال

الدنيا جيفة، فمن أراد منها شيئاً، فليصرب على : لي بن أيب طالبوقال ع: قال -الدنيا دار نعيم الظاملني : بن أسباط
  .خمالطة الكالب

أخربنا أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة اهللا، أنبأنا أبو غالب بن البناء، أنبأنا حممد بن أمحد بن حممد بن حسنون 
نا القاسم بن علي بن أبان، النرسي، حدثنا حممد بن إمساعيل بن العباس إمالء، حدثنا أمحد بن علي الرقي، أخرب

مسعت : مسعت أبا مرمي السلويل يقول: حدثنا سهل بن صقري، حدثنا حيىي بن هاشم الغساين، عن علي بن جزء قال
يا علي، إن اهللا عز وجل : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لعلي بن أيب طالب: عمار بن ياسر يقول

الزهد يف الدنيا، فجعلك ال تنال من الدنيا شيئاً، وال تنال الدنيا : بزينة أحب إليه منهاقد زينك بزينة مل يتزين العباد 
ووهب لك حب املساكني، ورضوا بك إماماً، ورضيت هبم أتباعاً، فطوىب ملن أحبك وصدق فيك، وويل . منك شيئاً

قاؤك يف قصرك، وأما ملن أبغضك وكذب عليك، فأما الذين أحبوك وصدقوا فيك، فهم جريانك يف دارك، ورف
  " .الذين أبغضوك وكذبوا عليك، فحق على اهللا أن يوقفهم موقف الكذابني يوم القيامة 

أنبأنا عمر بن حممد بن املعمر بن طربزد، أنبأنا أبو غالب بن البناء، أنبأنا أبو حممد اجلوهري، أنبأنا أبو الفضل عبيد 
يعين  -سم اإلمام حدثنا احلسني بن عبيد اهللا، حدثين إبراهيم اهللا بن عبد الرمحن الزهري، حدثنا محزة بن القا

حدثنا الرشيد ، حدثنا شريك بن عبد اهللا، عن عاصم بن كليب،  -هو أمري املؤمنني  -حدثنا املأمون  -اجلوهري 
لقد رأيتين وإين ألربط احلجر على بطين من : مسعت علي بن أيب طالب يقول: عن حممد بن كعب القرظي قال

  .وع، وإن صدقيت لتبلغ اليوم أربعة آالف ديناراجل
  .أربعني ألف دينار: ورواه حجاج األصبهاين وأسود عن شريك، فقاال

  .أربعني ألفاً: ورواه حجاج، عن شريك فقال
زكاة ماله، وإمنا أراد الوقوف اليت جعلها صدقة كان احلاصل من دخلها صدقة هذا " أربعني ألفاً : " مل يرد بقوله

فإن أمري املؤمنني علياً رضي اهللا عنه مل يدخر ماالً، ودليله ما نذكره من كالم ابنه احلسن رضي اهللا عنهما يف  العدد،
  .مقتله أنه مل يترك إال ستمائة درهم، اشترى هبا خادماً

جدي أبو املعايل  أخربين أبو حممد بن أيب القاسم الدمشقي، أنبأنا أيب، أنبأنا أبو حممد هبة اهللا بن سهل الفقيه، أنبأنا
حدثنا أبو عبد اهللا : قاال -وأنبأنا أيب، وأنبأنا زاهر، أنبأنا أبو بكر أمحد بن احلسني : قال -عمر بن حممد بن احلسني 



مسعت أبا : احلافظ، حدثنا أبو قتيبة سامل بن الفضل اآلدمي مبكة، حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة، عن أبيه قال
ما بىن علي لبنة على لبنة، وال قصبة على قصبة، وإن كان ليؤيت جببوته من املدينة يف : يقول مسعت سفيان: نعيم قال
  .جراب

أنبأنا السيد أبو الفتوح حيدر بن حممد بن زيد العلوي احلسيين، أنبأنا أبو حممد عبد اهللا بن جعفر الدورسي باملوصل، 
مر احلسيين، أنبأنا أبو احلسني بن عبد اجلبار، أنبأنا أبو طاهر أنبأنا النقيب الطاهر أبو عبد اهللا أمحد بن علي بن املع

حممد بن علي بن حممد بن يوسف أنبأنا أبو بكر بن مالك، أنبأنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب، حدثنا وكيع، 
شتريته خبمسة ا: رأيت علي علّي، عليه السالم إزارا غليظاً، قال: حدثنا مسعر، عن أيب حبر، عن شيخ هلم قال

  .هذه بقية نفقتنا من ينبع: ورأيت معه دراهم مصرورة، فقال: قال. دراهم، فمن أرحبين فيه درمهاً بعته

قال، وحدثنا عبد اهللا بن أمحد، حدثنا حممد بن حيىي األزدي، حدثنا الوليد بن القاسم حدثنا مطري بن ثعلبة التميمي، 
ين علي بن أيب طالب ومعه غالم له، فاشترى مين قميصي كرابيس، فقال أتا: حدثنا أبو النوار بياع الكرابيس قال

اقطع الذي يفضل من قدر : اختر أيهما شئت، فأخذ أحدمها، وأخذ علّي اآلخر، فلبسه، مث مد يده فقال: لغالمه
  .فقطعه وكفه، ولبسه وذهب. يدي

إجازة إن مل يكن مساعاً، أنبأنا أبو احلسني بن  أنبأنا عبد اهللا بن أمحد اخلطيب، أنبأنا أبو احلسني بن طلحة النعال،
بشران حدثنا إمساعيل بن حممد الصفار، حدثنا حيىي بن آدم، حدثنا جعفر بن زياد األمحر، عن عبد امللك بن عمري 

ال تضربن رجالً سوطاً يف : استعملين علي بن أيب طالب على مدرج سابور، فقال: حدثين رجل من ثقيف قال: قال
هم، وال تتبعن هلم رزقاً وال كسوة شتاًء وال صيفاً، وال دابة يعتملون عليها، وال تقيمن رجالً قائماً يف جباية در

إمنا أمرنا أن ! وإن رجعت وحيك: قال. يا أمري املؤمنني، إذن أرجع إليك كما ذهبت من عندك: قلت. طلب درهم
  . -يعين الفضل  -نأخذ منهم العفر 

  .ال ميكن استقصاء ذكرمها، فلنقتصر على هذا وزهده وعدله رضي اهللا عنه

  :فضائله رضي اهللا عنه

أنبأنا أبو العباس أمحد بن عثمان بن أيب علي الزرزاري إسناده إىل األستاذ أيب إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم 
لف علي بن أيب رأيت يف بعض الكتب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أراد اهلجرة، خ: الثعليب املفسر قال

طالب مبكة لقضاء ديونه ورد الودائع اليت كانت عنده، وأمره ليلة خرج إىل الغار وقد أحاط املشركون بالدار، أن 
" أتشح بربدي احلضرمي األخضر، فإنه ال خيلص إليك منهم مكروه، إن شاء اهللا تعاىل : " ينام على فراشه، وقال له

ميكائيل عليهما السالم أين آخيت بينكما، وجعلت عمر أحدكما أطول من ففعل ذلك، فأوحى اهللا إىل جربيل و. 
أفال كنتما مثل علي بن : عمر اآلخر، فأيكما يؤثر صاحبه باحلياة؟ فاختارا كالمها احلياة، فأوحى اهللا عز وجل إليهما

هبطا إىل األرض فاحفظاه آخيت بينه وبني نبيي حممد، فبات على فراشه، يفديه بنفسه، ويؤثره باحلياة، ا! أيب طالب؟
من مثلك يا ابن أيب ! بخ بخ: فنزال، فكان جربيل عند رأس علّي، وميكائيل عند رجليه، وجربيل ينادي. من عدوه

: " ؟ فأنزل اهللا عز وجل على رسوله، وهو متوجه إىل املدينة يف شأن علي!!طالب يباهي اهللا عز وجل به املالئكة
  " .مرضاة اهللا  ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء

أنبأنا : أنبأنا أبو حممد عبد اهللا بن علي بن سويدة التكرييت، أنبأنا أبو الفضل أمحد بن أيب اخلري امليهين قراءة عليه قال



وأنبأنا أبو القاسم بن أيب اخلري امليهين واحلسني بن الفرحان : قال أبو حممد -أبو احلسن علي بن أمحد بن متويه 
بأنا علي بن أمحد، أنبأنا أبو بكر التميمي، أنبأنا أبو حممد بن حبان، حدثنا حممد بن حيىي بن مالك أن: السمناين قاال

الضيب، حدثنا حممد بن سهل اجلرجاين، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عبد الوهاب بن جماهد، عن أبيه، عن ابن عباس 
نزلت يف علي بن أيب طالب، كان عنده : قال" نية الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سراً وعال: " يف قوله تعاىل

  .أربعة دراهم، فأنفق بالليل واحداً، وبالنهار واحداً، ويف السر واحداً ويف العالنية واحداً
  .ورواه عفان بن مسلم، عن وهيب، عن أيوب، عن جماهد، عن ابن عباس، مثله

حدثنا قتيبة، حدثنا : إىل حممد بن عيسى بن سورة قال أنبأنا إمساعيل بن علي وإبراهيم بن حممد وغريمها بإسنادهم
ما : أمر معاوية سعداً فقال: حامت بن إمساعيل، عن بكري بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه قال

 أما ما ذكرت، ثالثاً قاهلن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلن أسبه، ألن يكون يل: مينعك أن تسب أبا تراب؟ قال
واحدة منهن أحب إيل من محر النعم، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لعلي وخلفه يف بعض مغازيه، 

أما ترضى أن : " فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! يا رسول اهللا، ختلفين مع النساء والصبيان؟: فقال له علي
ألعطني الراية رجالً حيب اهللا : " ومسعته يقول يوم خيرب" ؟ تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبوة بعدي

فأتاه وبه رمد، فبصق يف عينيه، ودفع " . ادعوا يل علياً : " فتطاولنا هلا، فقال: قال" . ورسوله وحيبه اهللا ورسوله 
ونساءكم وأنفسنا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا : " وأنزلت هذه اآلية. الراية إليه، ففتح اهللا عليه

  " .اللهم هؤالء أهلي : " دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال" . وأنفسكم 
وحدثنا حممد بن عيسى حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أيب، عن شريك، عن منصور، عن ربعي بن حراش : قال

سهيل بن عمرو، : يوم احلديبية خرج إليه ناس من املشركني، فيهم ملا كان: " حدثنا علي بن أيب طالب بالرحبة، قال
خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا، وليس هبم فقيه يف الدين، وإمنا : وأناس من رؤساء املشركني، فقالوا

ريش، لتنتهن أو يا معشر ق: " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. خرجوا فراراً من أموالنا وضياعنا، فارددهم إلينا
من هو يا رسول : قالوا" . ليبعثن اهللا عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين، قد امتحن قلبه على اإلميان 

خاصف النعل، وكان قد أعطى : من هو يا رسول اهللا؟ قال: من هو يا رسول اهللا؟ وقال عمر: اهللا؟ فقال أبو بكر
من كذب علّي : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ا علي فقالمث التفت إلين: قال -علياً نعالً خيصفها 

  " .متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 
وحدثنا حممد بن عيسى، حدثنا عيسى بن عثمان بن أخي حيىي بن عيسى الرملي أخربنا حيىي بن عيسى الرملي : قال

 -قد عهد إيلّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ل: حدثنا األعمش، عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، عن علي قال
  " .أن ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق "  -النيب األمي 

حدثنا أبو عاصم، عن : وحدثنا حممد بن عيسى، حدثنا حممد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم وغري واحد قالوا: قال
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : ن أم عطية قالتحدثتين أم شراحيل، ع: حدثين جابر بن صبح قال: أيب اجلراح قال

  " .اللهم، ال متتين حىت تريين علياً : " فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وسلم جيشاً فيهم علي، قالت
بو أنبأنا أبو منصور مسلم بن علي بن حممد بن السيحي، أنبأنا أبو الربكات بن مخيس، أنبأنا أبو نصر بن طوق أنبأنا أ
القاسم بن املرجي، أنبأنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا سعيد بن مطرف الباهلي، حدثنا يوسف بن يعقوب املاجشون، 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب املنذر، عن سعيد بن املسيب، عن عامر بن سعد، عن سعد أنه قال
بذلك  -فأحببت أن أشافه : قال سعيد" .  نيب بعدي أنت مين مبنزلة هارون من موسى؛ إال أنه ال: " يقول لعلي



  .نعم وإال فاستكتا: أنت مسعته؟ فأدخل يده يف أذنيه وقال: سعداً، فلقيته فذكرت له ما ذكر يل عامر، فقلت
اسم أنبأنا أبو بكر مسمار بن عمر بن العويس البغدادي، أنبأنا أبو العباس أمحد بن أيب غالب بن الطالية، أنبأنا أبو الق
عبد العزيز بن علي بن أمحد بن احلسني األمناطي، أنبأنا أبو طاهر املخلص، حدثنا حممد بن هارون احلضرمي أبو 

حامد، حدثنا أبو هشام حممد بن يزيد بن رفاعة، حدثنا حممد بن فضل، حدثنا األعمش، عن أيب الزبري، عن جابر 
لقد أطال : ه وسلم علياً فناجاه طويالً، فقال بعض أصحابهملا كان يوم الطائف دعا رسول اهللا صلى اهللا علي: قال

  " .ما أنا انتجيته، ولكن اهللا انتجاه " يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  -جنوى ابن عمه قال 

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر بن سليمان : أنبأنا إبراهيم بن حممد وغري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي
بعص رسول اهللا صلى اهللا عليه : بعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد اهللا، عن عمران بن حصني قالالض

فتعاقد أربعة . وسلم جيشاً، واستعمل عليهم علي بن أيب طالب، فمضى يف السرية، فأصاب جارية، فأنكروا عليه
وكان املسلمون إذا رجعوا . ناه مبا صنع عليإذا لقينا رسول اهللا أخرب: من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

من سفر بدأوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلموا عليه مث انصرفوا إىل رحاهلم فلما قدمت السرية سلموا على 
يا رسول اهللا، أمل تر إىل علي بن أيب طالب صنع كذا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقام أحد األربعة فقال

مث قام الثالث فقال مثل . مث قام الثاين فقال مثل مقالته، فأعرض عنه رسول اهللا. رض عنه رسول اهللاوكذا؟ فأع
فأقبل إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والغضب يعرف . مث قام الرابع فقال مثل ما قالوا. مقالته، فأعرض عنه

ريدون من علّي؟ إن علياً مين وأنا من علّي، وهو ما تريدون من علّي؟ ما تريدون من علّي؟ ما ت: " يف وجهه فقال
  " .ويل كل مؤمن من بعدي 

حدثين حيىي بن عبد اهللا بن أيب : أنبأنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري عن ابن إسحاق قال
ليمن عليه، ألهنم حني إمنا وجد جيش علّي الذين كانوا معه با: عمرة، عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال

فعمد الرجل فكسا كل رجل . أقبلوا خلف عليهم رجالً، وتعجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيربه اخلرب
فما : قال. كسانا فالن: ما هذا؟ قالوا: منهم حلة، فلما دنوا خرج علّي يستقبلهم، فإذا عليهم احللل، فقال علي

فلما قدموا على رسول اهللا صلى اهللا . اهللا فيصنع ما شاء؟ فنزع احللل منهم دعاك إىل هذا قبل أن تقدم على رسول
وكان أهل اليمن قد صاحلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا بعث علياً على جزية . عليه وسلم شكوه لذلك

  .موضوعة
 بن أيب صاحل بن فنا خسرو الديلي أنبأنا أبو الفرج حممد بن عبد الرمحن بن أيب العز الواسطي، وأبو عبد اهللا احلسني

: حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن، عن أيب حازم قال: التكرييت وغريمها بإسنادهم إىل حممد بن إمساعيل
ألعطني الراية رجالً يفتح اهللا على يديه، : " أخربين سهل بن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم خيرب

فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم بعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا : قال -" له، وحيبه اهللا ورسوله حيب اهللا ورسو
يا رسول اهللا، : أين علي بن أيب طالب؟ قالوا: فقال. على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها

فقال . أ حىت كأن مل يكن به وجع، فأعطاه الرايةفأيت فبصق يف عينيه، ودعا له، فرب. فأرسلوا إليه: قال. يشتكي عينيه
لتغد على رسلك حىت تنزل بساحتهم، مث ادعهم إىل : " فقال. يا رسول اهللا، أقاتلهم حىت يكونوا مثلنا: علّي

  " .اإلسالم، وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا، فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً، خري لك من محر النعم 
أنبأنا القواريري حدثنا يونس بن أرقم، : أبو الفضل بن أيب عبد اهللا الفقيه بإسناده إىل أيب يعلى أمحد بن عليأنبأنا 

أنشد اهللا من مسع : شهدت علياً يف الرحبة يناشد الناس: حدثنا يزيد بن أيب زياد، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال



فقام اثنا : قال عبد الرمحن. من كنت مواله فعلّي مواله ملا قام :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يوم غدير خم
نشهد أنا مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يوم : عشر بدرياً كأين أنظر إىل أحدهم عليه سراويل، فقالوا

ن كنت مواله م: فقال. بلى يا رسول اهللا: قلنا" ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجي أماهتم؟ : " غدير خم
  " .فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 
يا ابن أيب طالب، أصبحت اليوم ويل كل : فقال عمر بن اخلطاب: وقد روي مثل هذا عن الرباء بن عازب، وزاد

  .مؤمن

علي بن حممد بن علي  أنبأنا احلسن بن حممد بن هبة اهللا، أنبأنا أبو العشائر حممد بن اخلليل القيسي أنبأنا أبو القاسم
بن أيب العالء املصيصي، أنبأنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن القاسم بن أيب نصر، حدثنا خيثمة بن سليمان بن 
حيدرة أبو احلسن األطرابلسي، حدثنا حممد بن احلسني احلنيين، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن منصور، عن 

إين أحببت علياً : فقال -يعين ابن عمرو بن نفيل  -جاء رجل إىل سعيد بن زيد : هالل بن يساف، عن ابن ظامل قال
  .أحببت رجالً من أهل اجلنة: قال. حباً مل أحبه أبداً
أبو بكر، وعمر، : " كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حراء، فذكر عشرة يف اجلنة: مث أنه حدثنا قال

  " .وعبد الرمحن بن عوف، وسعد بن مالك، وعبد اهللا بن مسعود  وعثمان، وعلّي، وطلحة، والزبري،
وحدثنا خيثمة، حدثنا أبو عبيدة السري بن حيىي، حدثنا قبيصة حدثنا سفيان، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، : قال

جل من أهل يطلع عليكم ر: " كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سور باملدينة، فقال: عن جابر بن عبد اهللا قال
يطلع عليكم : " فجاء عمر فهنيناه، مث قال: يطلع عليكم رجل من أهل اجلنة: فجاء أبو بكر فهنيناه، مث قال" . اجلنة 

اللهم : " ورأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصغي رأسه من حتت السعف ويقول: قال" . رجل من أهل اجلنة 
  . "فجاء علّي فهنيناه . إن شئت جعلته علياً

حدثنا يوسف بن موسى القطان : أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد وغريه قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي
البغدادي، حدثنا علي بن قادم، حدثنا علي بن صاحل بن حي، عن حكيم بن جبري عن مجيع بن عمري التيمي، عن ابن 

يا رسول اهللا، آخيت بني أصحابك : به، فجاء علّي فقالآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أصحا: عمر قال
  " .أنت أخي يف الدنيا واآلخرة : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ومل تؤاخ بيين وبني أحد

أنبأنا أبو الفضل الفقيه املخزومي بإسناده إىل أمحد بن علي، أنبأنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي، حدثنا 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جلل علياً وفاطمة واحلسن : ان، عن زبيد، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمةسفي

قالت أم " . اللهم هؤالء أهل بييت وخاصيت، اللهم، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً : " واحلسني كساء مث قال
  " .إنك إىل خري : " قال. يا رسول اهللا، أنا منهم: قلت: سلمة
بأنا غري واحد بإسنادهم إىل حممد بن عيسى حدثنا خالد بن أسلم البغدادي، حدثنا النضر بن مشيل، حدثنا وأن

كنت إذا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال علي: عوف، عن عبد اهللا بن عمرو بن هند اجلملي قال
  .أعطاين، وإذا سكت ابتدأين

علي اجلهضمي، حدثنا علي بن جعفر بن حممد، أخربين أخي موسى بن حدثنا نصر بن : وحدثنا حممد بن عيسى: قال
: جعفر، عن أبيه جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن علي عن أبيه علي بن احلسني عن أبيه، عن جده علي بن أيب طالب

ن من أحبين وأحب هذين وأبامها وأمهما، كا: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسني وقال
  " .معي يف درجيت يوم القيامة 



وحدثنا حممد بن عيسى، حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان، عن أيب هارون العبدي، عن أيب سعيد اخلدري : قال
  .حنن معاشر األنصار ببغضهم علي بن أيب طالب -كنا نعرف املنافقني : قال

حدثنا احلسن بن محاد، حدثنا مسهربن عبد امللك، ثقة،  :أنبأنا املنصور بن أيب احلسن الفقيه بإسناده إىل أيب يعلى
: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان عنده طائر، فقال: حدثنا عيسى بن عمر، عن السدي، عن أنس بن مالك

فجاء أبو بكر فرده مث جاء عثمان فرده، فجاء علّي " . اللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر 
  .فأذن له

  .وقد روي من غري وجه عن أنس، ورواه غري أنس من الصحابة. ذكر أيب بكر وعثمان يف هذا احلديث غريب جداً
أنبأنا أبو الفرج الثقفي حدثنا احلسن بن أمحد، وأنا حاضر أمسع، أنبأنا أمحد بن عبد اهللا احلافظ، حدثنا حممد بن 

ا احلسن بن السميدع، حدثنا موسى بن أيوب، عن إسحاق بن إبراهيم األهوازي، حدثنا احلسن بن عيسى حدثن
أهدي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم طري، : شعيب بن إسحاق، عن أيب حنيفة، عن محاد، عن إبراهيم، عن أنس قال

  " .فجاء علي، فأكل معه . اللهم ائتين بأحب خلقك إليك: " فقال
  .تفرد به شعيب، عن أيب حنيفة

بن احلسن النقاش الواسطي، حدثنا أبو روح عبد املعز بن حممد بن أيب الفضل البزاز الفضل أنبأنا حممد بن أيب الفتح 
حممد بن، أنبأنا زاهر بن طاهر الشحامي، أنبأنا أبو سعيد الكنجرودي، أنبأنا احلاكم أبو أمحد، أنبأنا أبو عبد اهللا حممد 

فص بن عمر العدين، حدثنا موسى بن سعيد بن عمرو بن احلسني األشعري حبمص، حدثنا حممد بن مصفى، حدثنا ح
: أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طري، فقال: مسعت أنس بن مالك يقول: مسعت احلسن يقول: البصري قال

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : فأتى علي فقرع الباب، فقلت: قال أنس" . اللهم ائتين برجل حيبه اهللا وحيبه رسوله " 
كنت أحب أن يكون رجالً من األنصار، مث إن علياً فعل مثل ذلك، مث أتى الثالثة، فقال رسول اهللا وسلم مشغول، و

  " .اللهم وال، اللهم وال : " فلما أقبل قال" . يا أنس، أدخله فقد عنيته : " صلى اهللا عليه وسلم
  .وقد رواه عن أنس غري من ذكرنا محيد الطويل وأبو اهلندي، ويغنم بن سامل

  .وهو اسم مفرد. بالياء حتتها نقطتان، والغني املعجمة والنون، وآخره ميم :يغنم
  ؟

  :خالفته رضي اهللا عنه

حدثين أيب، حدثنا أسود بن عامر، حدثين عبد احلميد بن : أنبأنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد
يا رسول اهللا، من : قيل: ن زيد بن يثيع، عن علي قالعن إسرائيل، عن أيب إسحاق، ع -يعين الفراء  -أيب جعفر 

إن تؤمروا أبا بكر جتدوه أميناً زاهداً يف الدنيا، راغباً يف اآلخرة، وإن تؤمروا عمر جتدوه قوياً : " يؤمر بعدك؟ قال
أخذ بكم الصراط جتدوه هادياً مهدياً، ي -وال أراكم فاعلني  -وإن تؤمروا علياً . أميناً، ال خياف يف اهللا لومة الئم

  " .املستقيم 
أنبأنا عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر، أنبأنا أبو غالب حممد بن احلسن الباقالين، إجازة أنبأنا أبو علي بن شاذان، 

أنبأنا عبد الباقي بن قانع، حدثنا حممد بن زكريا الغاليب حدثنا العباس بن بكار، عن شريك، عن سلمة، عن 
أنت مبنزلة الكعبة، تؤتى وال تأيت، فإن أتاك هؤالء القوم : " ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالصناحبي، عن علي قا



  " .فاقبل منهم، وإن مل يأتوك فال تأهتم حىت يأتوك  -يعين اخلالفة  -فسلموها إليك 
أبو علي حممد بن أمحد بن  أنبأنا حيىي بن حممود، أنبأنا احلسن بن أمحد قراءة عليه وأنا حاضر، أنبأنا أبو نعيم، أنبأنا

مسعت علياً : احلسن، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا إبراهيم بن يوسف الصرييف عن حيىي بن عروة املرادي قال
قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا أرى أين أحق هبذا األمر، فاجتمع املسلمون على أيب بكر، : رضي اهللا عنه يقول

كر أصيب، فظننت أنه ال يعدهلا عين، فجعلها يف عمر، فسمعت وأطعت مث إن عمرا فسمعت وأطعت، مث إن أبا ب
مث إن عثمان قتل، . أصيب، فظننت أنه ال يعدهلا عين، فجعلها يف ستة أنا أحدهم، فولوها عثمان، فسمعت وأطعت
مبا أنزل اهللا عز وجل  فجاءوا فبايعوين طائعني غري مكرهني، مث خلعوا بيعيت، فواهللا ما وجدت إال السيف أو الكفر

  .على حممد صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا أبو غالب بن البنا، أخربنا أبو احلسني حممد : أخربنا ذاكر بن كامل بن أيب غالب اخلفاف وغريه إجازة قالوا

مد إمساعيل بن بن أمحد بن حممد بن األبنوسي، أنبأنا أبو القاسم عبيد اهللا بن عثمان بن حيىي بن حنيقاً، أنبأنا أبو حم
استخلف أمري املؤمنني علّي كرم اهللا وجهه، وبويع له باملدينة يف مسجد رسول اهللا : علي بن إمساعيل اخلطيب قال

  .صلى اهللا عليه وسلم بعد قتل عثمان، يف ذي احلجة من سنة مخس وثالثني
حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حممد  حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أيب حسان األمناطي،: وحدثنا إمساعيل اخلطيب: قال

: بن عيسى بن القاسم بن مسيع القرشي، حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن أيب ذئب، عن الزهري، عن ابن املسيب قال
، " أمري املؤمنني علي : " ملا قتل عثمان جاء الناس كلهم إىل علي يهرعون، أصحاب حممد وغريهم، كلهم يقول

ليس ذاك إليكم، وإمنا ذاك إىل أهل : فقال علي. نبايعك فمد يدك، فأنت أحق هبا: لواحىت دخلوا عليه داره، فقا
ما نرى أحداً أحق هبا منك، فمد يدك : فلم يبق أحد إال أتى علياً، فقالوا. بدر، فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة

فلما رأى علّي ذلك خرج إىل أين طلحة والزبري؟ فكان أول من بايعه طلحة بلسانه، وسعد بيده، : فقال. نبايعك
املسجد، فصعد املنرب، فكان أول من صعد إليه، فبايعه طلحة، وتابعه الزبري، وأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .ورضي عنهم أمجعني

أنبأنا أبو حممد بن أيب القاسم الدمشقي إجازة، أنبأنا أيب، أنبأنا أبو القاسم علي بن إبراهيم، عن رشأ بن نظيف، 
ثنا احلسن بن إمساعيل، حدثنا أمحد بن مروان، حدثنا حممد بن موسى بن محاد، حدثنا حممد بن احلارث، عن حد

واهللا يا أمري املؤمنني لقد : ملا دخل علي بن أيب طالب الكوفة، دخل عليه رجل من حكماء العرب فقال: املدائين قال
  .وج إليك منك إليهازنت اخلالفة وما زانتك، ورفعتها وما رفعتك، وهي كانت أح
حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا قبيصة، عن أيب بكر بن : أنبأنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد قال

ما ذنيب؟ : كيف بايعتم عثمان وتركتم علياً؟ فقال: عياش، عن عاصم، عن أيب وائل قال قلت لعبد الرمحن بن عوف
مث : قال. فيما استطعت: قال فقال. لى كتاب اهللا وسنة نبيه وسرية أيب بكر وعمرأبايعك ع: قد بدأت بعلي فقلت

  .عرضتها على عثمان فقبلها
فلم يلزمهم بالبيعة، . ابن عمر، وسعد، وأسامة، وغريهم: وملا بايعه الناس ختلف عن بيعته مجاعة من الصحابة، منهم

وختلف عنه أهل الشام مع . ق، ومل ينصروا الباطلأولئك قعدوا عن احل: وسئل علي عمن ختلف عن بيعته، فقال
  .معاوية فلم يبايعوه، وقاتلوه

أنبأنا أبو القاسم حيىي بن أسعد بن حيىي بن بوش، كتابة، أنبأنا أبو طالب عبد القادر بن حممد بن عبد القادر بن 
افظ، أنبأنا حممد بن احلسن بن يوسف، أنبأنا أبو حممد اجلوهري، أنبأنا أبو احلسني حممد بن املظفر بن موسى احل



طازاد املوصلي، حدثنا علي بن احلسني اخلواص، عن عفيف بن سامل عن فطر بن خليفة، عن أيب الطفيل، عن أيب 
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانقطع شسعه، فأخذها علي يصلحها، فمضى رسول اهللا صلى : سعيد قال

فاستشرف هلا القوم، " . جالً يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله إن منكم ر: " اهللا عليه وسلم فقال
فجاء فبشرناه بذلك، فلم يرفع به رأساً، كأنه شيء " . لكنه خاصف النعل : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .قد مسعه من النيب صلى اهللا عليه وسلم

فضل أمحد بن طاهر بن سعيد بن أيب سعيد امليهين، أنبأنا أبو بكر أمحد بن أنبأنا أرسالن بن بعان الصويف، حدثنا أبو ال
خلف الشريازي، أنبأنا احلاكم أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ، أنبأنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم 

األزدي، عن أيب  الشيباين، حدثنا احلسني بن احلكم احلريي، حدثنا إمساعيل بن أبان، حدثنا إسحاق بن إبراهيم
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتال الناكثني والقاسطني : هارون العبدي، عن أيب سعيد اخلدري قال

مع علي بن أيب طالب، معه : يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرتنا بقتال هؤالء، فمع من؟ فقال: واملارقني، فقلنا
  .يقتل عمار بن ياسر

كم، أنبأنا أبو احلسن علي بن محشاد العدل، حدثنا إبراهيم بن احلسني بن ديزيل حدثنا عبد العزيز وأخرب احلا: قال
أتينا أبا أيوب : بن اخلطاب، حدثنا حممد بن كثري، عن احلارث بن حصرية، عن أيب صادق، عن خمنف بن سليم قال

أمرين : وسلم، مث جئت تقاتل املسلمني؟ قالقاتلت بسيفك املشركني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : األنصاري، فقلنا
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل الناكثني والقاسطني واملارقني

حدثنا إمساعيل بن موسى، حدثنا الربيع بن سهل، عن سعيد : وأنبأنا أبو الفضل بن أيب احلسن بإسناده عن أيب يعلى
عهد إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن : كم هذا يقولمسعت علياً على منرب: بن عبيد، عن علي بن ربيعة قال
  .أقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني

حدثين عمي أبو اجملد عبد اهللا بن حممد بن أيب : قال. أنبأنا أبو غامن حممد بن هبة اهللا بن حممد بن أيب جرادة احلليب
أيب جرادة، حدثنا أبو الفتح عبد اهللا بن إمساعيل بن أمحد أنبأنا أبو احلسن علي بن أيب عبد اهللا بن حممد بن . جرادة

بن إمساعيل بن سعيد حبلب، حدثنا األستاذ أبو النمر احلارث بن عبد السالم بن رغبان احلمصي، حدثنا أبو عبد اهللا 
سى الكويف، احلسني بن خالويه، أنبأنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب سعيد البزار، حدثنا حممد بن احلسن بن مو

ما أجد يف نفسي من : قال ابن عمر حني حضره املوت: حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد اهللا بن حبيب، أخربين أيب قال
  .الدنيا إال أين مل أقاتل الفئة الباغية

ما آسي على شيء إال أين مل أقاتل مع : روى من وجوه عن حبيب بن أيب ثابت، عن ابن عمر أنه قال: وقال أبو عمر
  .ي بن أيب طالب الفئة الباغيةعل

  .ما مات مسروق حىت تاب إىل اهللا تعاىل من ختلفه عن القتال مع علي: وقال الشعيب
ولعلي رضي اهللا عنه يف قتال اخلوارج وغريها آيات مذكورة يف التواريخ، فقد أتينا على ذكرها يف الكامل يف 

  .التاريخ
أنا نصر اهللا بن سالمة بن سامل اهلييت، أنبأنا القاضي أبو الفضل حممد بن أنب: ؟مقتله وإعالمه أنه مقتول رضي اهللا عنه

عمر بن يوسف األرموي؛ أنبأنا أبو الغنائم عبد الصمد بن علي املأمون، أنبأنا علي بن عمر احلافظ، حدثنا أبو 
محد بن حممد بن زياد احلسن علي بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن حيىي بن زاهر بن حيىي الرازي بالبصرة، حدثين أ

القطان الرازي، حدثنا عبد اهللا بن زاهر بن حيىي، حدثنا أيب، عن األعمش، عن زيد بن أسلم، عن أيب سنان الدؤيل، 



ال متوت حىت تضرب ضربة على هذه : " حدثين الصادق املصدوق صلى اهللا عليه وسلم قال: عن علي قال
نسبه إىل  -ك أشقاها، كما عقر ناقة اهللا أشقى بين فالن من مثود ويقتل -وأومأ إىل حليته وهامته  -فتخضب هذه 

  " .جده األدىن 
هذا حديث غريب من حديث األعمش، عن زيد بن اسلم، عن أيب سنان، عن علي تفرد به عبد : قال علي بن عمر

  .اهللا بن زاهر عن أبيه
الطربي بإسناده إىل أيب يعلى، عن القواريري، قد رواه عبد اهللا بن جعفر، عن زيد بن اسلم، أنبأنا أبو الفضل : قلت

  .عن عبد اهللا بن جعفر، عن زيد، عن أيب سنان أمت من هذا
حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل، عن سنان، عن عبد امللك : أنبأنا أبو الفضل املخزومي بإسناده عن أمحد بن علي قال

ان، عن عبد امللك بن أعني، عن أيب حرب بن أيب بن أعني، عن أيب حرب بن أيب األسود، عن أيب إسرائيل، عن سن
ال تقدم العراق، : فقال يل -وقد وضعت رجلي يف الغرز  -أتاين عبد اهللا بن سالم : األسود، عن أبيه، عن علي قال

وأمي اهللا لقد أخربين به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : قال علي. فإين أخشى أن يصيبك فيها ذباب السيف
  .فما رأيت كاليوم قط حمارب خيرب بذا عن نفسه: ألسودأبو ا
وأنبأنا أمحد بن علي، أنبأنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن األعمش، عن سلمة بن كهيل، عن سامل بن أيب اجلعد، : قال

 -والذي فلق احلبة وبرأ النسمة لتخضنب هذه من هذه : خطبنا علي بن أيب طالب فقال: عن عبد اهللا بن سبع قال
فقال أذكر اهللا، وأنشد أن يقتل مين ! واهللا ال يقول ذلك أحد إال أبرنا عترته: فقال رجل -يعين حليته من دم رأسه 

  .إال قاتلي
أنبأنا أبو الفرج عبد املنعم بن عبد الوهاب بن كليب أنبأنا أبو اخلري املبارك بن احلسني بن أمحد الغسال املقرئ 

حدثنا أبو الطيب حممد بن احلسني النحاس بالكوفة، حدثنا علي بن العباس  الشافعي، حدثنا أبو حممد اخلالل،
حدثين أيب، عن  -يعين ابن عبد امللك بن كيسان  -البجلي، حدثنا عبد العزيز بن منيب املروزي، حدثنا إسحاق 

حني أخرت إنك قلت يل يوم احد، :  -يعين للنيب صلى اهللا عليه وسلم  -قال علي : عكرمة، عن ابن عباس قال
إن الشهادة من وراءك، فكيف صربك إذا خضبت هذه من هذه بدم : " عين الشهادة، واستشهد من استشهد

يا رسول اهللا، إما أن تثبت يل ما اثبت، فليس ذلك من مواطن الصرب، : ، فقال علي:وأهوى بيده إىل حليته ورأسه
  .ولكن من مواطن البشرى والكرامة

أنبأنا سويد بن سعيد، حدثنا رشدين بن : بن أيب احلسن بإسناده إىل أمحد بن علي بن املثىن وأنبأنا أبو الفضل املنصور
قال يل رسول اهللا : قال علي: سعد، عن يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد، عن عثمان بن صهيب، عن أبيه قال

: قلت" فمن أشقى اآلخرين؟ : " قال. صدقت: قال. عاقر الناقة: قلت" من أشقى األولني؟ : " صلى اهللا عليه وسلم
وددت أنه قد : " وكان يقول -وأشار بيده إىل يافوخه  -" الذي يضربك على هذا : " ال علم يل يا رسول اهللا قال

  " .يعين حليته من دم رأسه  -انبعث أشقاكم، فخضب هذه من هذه 
د بن أمحد بن حممد بن حسنون، أنبأنا أبو القاسم أنبأنا أبو ياسر بن أيب حبة، أنبأنا أبو غالب بن البناء، حدثنا حمم

موسى بن عيسى بن عبد اهللا السراج، حدثنا عبد اهللا بن أيب داود، حدثنا إسحاق بن إمساعيل، حدثنا إسحاق بن 
أن علياً مجع الناس للبيعة، فجاء عبد الرمحن بن ملجم املرادي، فرده : سليمان، عن فطر بن خليفة، عن أيب الطفيل

  :عالم حيبس أشقاها؟ فواهللا ليخضنب هذه من هذه، مث متثل: ، مث قالمرتني



  فإن املوت القيكا... اشدد حيازميك للموت 
  إذا حل بواديكا... وال جتزع من القتل 

وأنبأنا أبو ياسر إجازة، أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي، أنبأنا أبو حممد اجلوهري، أنبأنا أبو عمر بن حيوية، أنبأنا أمحد 
بن معروف، حدثنا احلسني بن قهم، حدثنا حممد بن سعد، حدثنا خالد بن خملد وحممد بن الصلت، حدثنا الربيع بن 

دخل علينا ابن ملجم احلمام، وأنا وحسن وحسني جلوس يف احلمام، فلما : املنذر، عن أبيه أن حممد بن احلنفية قال
فلعمري ما يريد منكما : دعاه عنكما: فقلت هلما: الما جرأك تدخل علينا؟ ق: دخل كأهنما اشتمأزا منه وقاال

فقال ! ما أنا اليوم بأعرف به مين يوم دخل علينا احلمام: أحشم من هذا، فلما كان يوم أيت به أسرياً قال ابن احلنفية
 ال إنه أسري فأحسنوا نزله، وأكرموا مثواه، فإن بقيت قتلت أو عفوت، وإن مت فاقتلوه وال تعتدوا، إن اهللا: علي

  .حيب املعتدين
أنبأنا أبو الفتح حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن : أنبأنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي األمني وغري واحد، إجازة قالوا

أنبأنا أبو علي بن : سليمان، أنبأنا أبو الفضل بن خريون وأبو طاهر أمحد بن احلسن الباقالين، كالمها إجازة قاال
أيب حممد احلسن بن حممد بن حيىي بن احلسن بن جعفر بن عبيد اهللا بن احلسن بن علي بن  قرئ على: شاذان قال

حدثنا جدي أبو احلسني حيىي بن احلسن، حدثنا سعيد بن نوح، حدثنا أبو نعيم : احلسني بن علي بن أيب طالب قال
ل شهر رمضان جعل علي يتعشى ملا دخ: الفضل بن دكني، حدثنا عبد اجلبار بن العباس، عن عثمان بن املغرية قال

يأيت أمر اهللا وأنا : ليلة عند احلسن، وليلة عند احلسني، وليلة عند عبد اهللا بن جعفر، ال يزيد على ثالث لقم، ويقول
  .مخيص، وإمنا هي ليلة أو ليلتان

خرج علي : لوأنبأنا جدي، حدثنا زيد بن علي، عن عبيد اهللا بن موسى، حدثنا احلسن بن كثري، عن أبيه قا: قال
وخرج . دعوهن فإهنن نوائح: فجعلنا نطردهن عنه فقال: لصالة الفجر، فاستقبله األوز يصحن يف وجهه، قال

  .فأصيب
  .وهذا يدل على أنه علم السنة والشهر والليلة اليت يقتل فيها، واهللا اعلم

ة إن مل يكن مساعاً، أنبأنا أبو احلسني بن أنبأنا اخلطيب أبو الفضل عبد اهللا بن امحد، أنبأنا النقيب طراد بن حممد إجاز
بشران، أنبأنا احلسني بن صفوان، أنبأنا عبد اهللا بن أيب الدنيا، حدثين عبد الرمحن بن صاحل، حدثنا عمرو بن هاشم 

: قال يل علي: قال يل احلسني بن علي: احلسيين عن حكاب، عن أيب عون الثقفي، عن أيب عبد الرمحن السلمي قال
يا رسول اهللا، ما لقيت من أمتك من األود واللدد؟ : لليلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف منامي، فقلتسنح يل ا

  .اللهم أبدلين هبم من هو خري يل منهم، وأبدهلم يب من هو شر مين فخرج، فضربه الرجل: قلت. ادع عليهم: قال
  .كذا يف هذه الرواية احلسني بن علي، وإمنا هو احلسن

بد الوهاب بن هبة اهللا بن عبد الوهاب إذناً، أخربنا أبو بكر األنصاري، أخربنا أبو حممد اجلوهري، أنبأنا أبو أنبأنا ع
انتدب ثالثة نفر من : عمر بن حيوية، أنبأنا أمحد بن معروف، أنبأنا احلسني بن قهم، أنبأنا حممد بن سعد قال

. عداده يف بين مراد، وهو حليف بين جبلة من كندةعبد الرمحن بن ملجم املرادي، وهو من محري، و: اخلوارج
وتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤالء الثالث علي . فاجتمعوا مبكة. والربك بن عبد اهللا التميمي، وعمرو بن بكر التميمي

م أنا لك: أنا لكم بعلي، وقال الربك: فقال ابن ملجم. بن أيب طالب ومعاوية وعمرو بن العاص ويرحيوا العباد منهم
أنا كافيكم عمرو بن العاص فتعاهدوا على ذلك وتعاقدوا عليه، وتواثقوا أن ال ينكص : مبعاوية، وقال عمرو بن بكر



فاتعدوا بينهم ليلة سبع عشرة من . منهم رجل عن صاحبه الذي مسي له، ويتوجه له حىت يقتله أو ميوت دونه
قدم عبد الرمحن بن ملجم الكوفة، فلقي أصحابه من رمضان، مث توجه كل رجل منهم إىل املصر الذي فيه صاحبه، ف

: وكان يزورهم ويزورونه، فزار يوماً نفراً من بين تيم الرباب، فرأى امرأة منهم يقال هلا. اخلوارج، فكامتهم ما يريد
قطام بنت شجنة بن عدي بن عامر بن عوف بن ثعلبة بن سعد بن ذهل بن تيم الرباب، وكان علي قتل أباها 

. ال تسأليين شيئاً إال أعطيتك: فقال. ال أتزوجك حىت تشتفي يل: بالنهروان، فأعجبته فخطبها، فقالتوأخاها 
واهللا ما جاء يب إىل هذا املصر إال قتل علي، وقد أعطيتك ما : فقال. ثالثة آالف، وقتل علي بن أيب طالب: فقالت
وظل . دعاه إىل أن يكون معه، فأجابه إىل ذلكفأعلمه ما يريد، و. ولقي ابن ملجم شبيب بن جبرة األشجعي. سألت

ابن ملجم تلك الليلة اليت عزم فيها أن يقتل علياً يف صبيحتها يناجي األشعث بن قيس الكندي يف مسجده حىت 
فضحك الصبح، فقام ابن ملجم، وشبيب بن جبرة، فأخذا أسيافهما، مث جاءا حىت : يطلع الفجر، فقال له األشعث

إين بت الليلة : فأتيته سحرياً، فجلست إليه فقال: قال احلسن بن علي -اليت خيرج منها علي جلسا مقابل السدة 
يا رسول اهللا، ما لقيت : أوقظ أهلي، فملكتين عيناي وأنا جالس، فسنح يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت

لين هبم خرياً منهم، وأبدهلم يب شراً هلم اللهم أبد: فقلت" . ادع اهللا عليهم : " من أمتك من األود واللدد فقال يل
الصالة، فقام ميشي ابن التياح بني يديه وأنا خلفه، فلما خرج من : ودخل ابن التياح املؤذن على ذلك فقال. مين

، كذلك كان يصنع كل يوم خيرج ومعه درته يوقظ الناس فاعترضه " أيها الناس، الصالة الصالة : " الباب نادى
مث رأيت سيفاً " يقول هللا احلكم يا علي ال لك : " ذلك بريق السيف، ومسعت قائالً: بعض من حضرفقال . الرجالن

ثانياً فضربا مجيعاً، فأما سيف ابن ملجم فأصاب جبهته إىل قرنه ووصل إىل دماغه، وأما سيف شبيب فوقع يف 
ب، فأما شبيب فأفلت، وأخذ ابن وشد الناس عليهما من كل جان" . ال يفوتنكم الرجل : " الطاق، فسمع يل يقول

عفو أو قصاص، وإن مت : أطيبوا طعامه، وألينوا فراشه، فإن أعش فأنا ويل دمي: ملجم فأدخل على علي، فقال
ما قتلت إال : قال! يا عدو اهللا، قتلت أمري املؤمنني: فقالت أم كلثوم بنت علي. فأحلقوه يب أخاصمه عند رب العاملني

واهللا لقد مسمته شهراً : فلم تبكني إذاً مث قال: قال. ألرجو أن ال يكون على أمري املؤمنني بأس واهللا إين: قالت. أباك
  .فإن أخلفين أبعده اهللا وأسحقه -يعين سيفه  -

أي بين، انظر كيف أصبح أمري املؤمنني؟ : وبعث األشعث بن قيس ابنه قيس بن األشعث صبيحة ضرب علي، فقال
  .عيين دميغ ورب الكعبة: فقال األشعث. رأيت عينيه داخلتني يف رأسه: الفذهب فنظر إليه، مث رجع فق

ومكث علي يوم اجلمعة ويوم السبت وبقي ليلة األحد إلحدى عشرة بقيت من شهر رمضان من سنة أربعني، : قال
  .يصوتويف رضوان اهللا عليه، وغسله احلسن واحلسني وعبد اهللا بن جعفر، وكفن يف ثالثة أثواب ليس فيها قم

وكان عبد الرمحن بن ملجم يف السجن، فلما مات علي ودفن بعث احلسن بن علي إىل ابن ملجم، فأخرجه : قالوا
عبد اهللا بن جعفر، : فقال. حنرقه: من السجن ليقتله، فاجتمع الناس وجاءوا بالنفط، والبواري والنار، وقالوا

منه فقطع عبد اهللا بن جعفر يديه ورجليه، فلم جيزع وحسني بن علي، وحممد بن احلنفية، دعونا حىت نشفي أنفسنا 
إنك لتكحل عيين عمك مبملول ممض، وجعل يقرأ : ومل يتكلم، فكحل عينيه مبسمار حممي، فلم جيزع، وجعل يقول

مث أمر به فعوجل عن لسانه ليقطعه، . حىت أتى على آخر السورة، وإن عينيه لتسيالن" اقرأ باسم ربك الذي خلق " 
: قال. قطعنا يديك ورجليك ومسلنا عينيك يا عدو اهللا، فلم جتزع، فلما صرنا إىل لسانك جزعت: يل لهفجزع، فق

ما ذاك من جزع إال أين أكره أن أكون يف الدنيا فواقاً ال أذكر اهللا فقطعوا لسانه، مث جعلوه يف قوصرة فأحرقوه 
  .بالنار، والعباس بن علي يومئذ صغري، فلم يستأن به بلوغه



  .ابن ملجم أمسر أبلج، يف جبهته اثر السجود وكان
أنبأنا عمر بن حممد بن طربزد، أنبأنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنبأنا أبو بكر بن الطربي، أنبأنا أبو احلسني بن 

ا بشران، أنبأنا أبو علي بن صفوان، حدثنا ابن أيب الدنيا، حدثين هارون ابن أيب حيىي، عن شيخ من قريش أن علياً مل
  .فزت ورب الكعبة: ضربه ابن ملجم قال

أنبأنا عبد الوهاب بن أيب منصور بن سكينة، أنبأنا أبو الفتح حممد بن عبد الباقي بن سلمان، أنبأنا أمحد بن احلسني 
قرئ على أيب حممد احلسن : أنبأنا أبو علي بن شاذان قال: بن خريون وأمحد بن احلسن الباقالين، كالمها إجازة قاال

مد بن حيىي العلوي، حدثين جدي، حدثنا أمحد بن حممد بن حيىي، حدثين إمساعيل بن أبان األزدي، حدثين بن حم
يا أمري : ملا أصيب علي بالضربة، دخلت عليه وقد عصب رأسه، قال قلت: فضيل بن الزبري، عن عمر ذي مر قال

فبكت أم كلثوم من وراء . مفارقكمإين : قال. خدش وليس بشيء: فحلها، فقلت: قال. املؤمنني، أرين ضربتك
هذه املالئكة : يا أمري املؤمنني، ما ذا ترى؟ قال: فقلت: قال. اسكيت، فلو ترين ما أرى ملا بكيت: احلجاب، فقال هلا

  " .يا علي، أبشر، فما تصري إليه خري مما أنت فيه : " وفود، والنبيون، وهذا حممد صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .ابنة علي زوج عمر بن اخلطاب هذه أم كلثوم هي

والذي ضبطه أبو عمر بضم الباء . بفتح الباء واجليم قاله ابن ماكوال: وجبرة. بضم الباء املوحدة، وفتح الراء: الربك
  .وسكون اجليم

و نعيم أمحد أنبأنا أب: أنبأنا عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر اخلطيب، أنبأنا أبو سعد املطرز وأبو علي احلداد إجازة قاال
أخي  -بن عبد اهللا، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن أمحد، حدثنا حممد بن بشر 

حدثنا عمر بن زرارة احلدثي، حدثنا الفياض بن حممد الرقي، حدثنا عمرو بن عبس األنصاري، عن أيب  -خطاب 
اقرأ عليكم السالم ورمحة : ملا فرغ علي من وصيته قال: يه قالخمنف، عن عبد الرمحن بن حبيب بن عبد اهللا، عن أب

  .حىت قبضه اهللا، رمحة اهللا ورضوانه عليه" ال إله إال اهللا " مث مل يتكلم إال ب . اهللا وبركاته
وكفن يف ثالثة أثواب ليس فيها . وغسله ابناه، وعبد اهللا بن جعفر، وصلى عليه احلسن ابنه، وكرب عليه أربعاً

  .ودفن يف السحر. قميص
  .إن علياً كان عنده مسك فضل من حنوط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أوصى أن حينط به: قيل

هذه يل مخس وستون سنة، : حني دخلت سنة إحدى ومثانني. واختلفوا يف عمره، فقال حممد بن احلنفية سنة احلجاف
  .وهذا أثبت عندنا: قال الواقدي. ةوكان سنه يوم قتل ثالثاً وستني سن: قال. وقد جاوزت سن أيب
  .تويف ابن مثان ومخسني سنة: وقيل. تويف علي وهو ابن سبع ومخسني سنة: وقال أبو بكر الربقي

  .ثالثة أيام: وقيل. أربع سنني، وتسعة أشهر، وستة أيام: وقيل. وكانت خالفته مخس سنني إال ثالثة أشهر
  .العينني عظيمهما ذا بطن، أصلع ربعة، ال خيضب كان علي آدم، مقبل: قال حممد بن علي الباقر
  .رأيته أبيض الرأس واللحية، وكان رمبا خضب حليته: وقال أبو إسحاق السبيعي
  .رأيت علياً ربعة، ضخم البطن، كبري اللحية قد مألت صدره، أصلع شديد الصلع: وقال أبو رجاء العطاردي

كان : مسعت أيب ينعت علياً قال: عن رزام بن سعيد الضيب قالوقال حممد بن سعد، عن أيب نعيم الفضل بن دكني، 
آدم، وإن تبينته من قريب : إذا نظرت إليه قلت: وإن شئت قلت -رجالً فوق الربعة، ضخم املنكبني طويل اللحية 

  .أن يكون أمسر أدىن من أن يكون آدم: قلت
كان علي ضخم : رية، عن قدامة بن عتاب قالحدثنا عفان بن مسلم، حدثنا أبو عوانة، عن مغ: وقال حممد بن سعد



: قال -البطن، ضخم مشاش املنكب، ضخم عضلة الذراع، دقيق مستدقها، ضخم عضلة الساق، دقيق مستدقها 
  .ورأيته خيطب يف يوم من الشتاء، عليه قميص وإزار قطريان معتم بشيء مما ينسج يف سوادكم

رأيت علياً خيطب، : عبد اهللا بن داود، حدثنا مدرك أبو احلجاج قال حدثين أبو هريرة، حدثنا: وقال ابن أيب الدنيا
  .وكان من أحسن الناس وجهاً

  .كان كأمنا كسر مث جرب، ال يغري شيبه، خفيف املشي، ضحوك السن: وقيل
ب وباجلملة فمناقبه عظيمة كثرية، فلنقتصر على هذا القدر منها، ومن يريد أكثر من هذا فقد مجعنا مناقبه يف كتا

  .جامع هلا، واحلمد هللا رب العاملني
  :ورثاه الناس فأكثروا؛ فمن ذلك ما قاله أبو األسود الدؤيل، وبعضهم يرويها ألم اهليثم بنت العريان النخعية

  أال تبكي أمري املؤمنيا... أال يا عني وحيك أسعدينا 
  بعربهتا وقد رأت اليقينا... تبكي أم كلثوم عليه 

  فال قرت عيون الشامتينا... انوا أال قل للخوارج حيث ك
  خبري الناس طرا أمجعينا... أيف الشهر احلرام فجعتمونا 
  فذللها ومن ركب السفينا... قتلتم خري من ركب املطايا 

  ومن قرأ املثاين واملبينا... ومن لبس النعال ومن حذاها 
  وحب رسول رب العاملينا... وكل مناقب اخلريات فيه 
  بأنك خريها حسباً ودينا... كانوا  لقد علمت قريش حيث

  رأيت البدر راق الناظرينا... إذا استقبلت وجه أيب حسني 
  نرى موىل رسول اهللا فينا... وكنا قبل مقتله خبري 

  ويعدل يف العدا واألقربينا... يقيم احلق ال يرتاب فيه 
  ومل خيلق من املتجربينا... وليس بكامت علماً لديه 
  نعام حار يف بلد سنينا... ا علياً كأن الناس إذا فقدو

  فإن بقية اخللفاء فينا... فال تشمت معاوية بن حرب 
  :وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أيب هلب فيه أيضاً

  عن هاشم مث منها عن أيب حسن... ما كنت أحسب أن األمر منصرف 
  وأعلم الناس بالقرآن والسنن... الرب أول من صلى لقبلته 

  جربيل عون له يف الغسل والكفن... عهداً بالنيب ومن  وآخر الناس
  وليس يف القوم ما فيه من احلسن... من فيه ما فيهم ال متترون به 

  :وقال إمساعيل بن حممد احلمريي
  من كان أثبتها يف الدين أوتادا... سائل قريشاً به إن كنت ذاعمه 
  وأوالداً علماً وأظهرها أهالً... من كان أقدم إسالماً وأكثرها 
  تدعو من اهللا أوثاناً وأندادا... من وحد اهللا إذ كانت مكذبة 

  عنها وإن يبخلوا يف أزمة جادا... فمن كان يقدم يف اهليجاء إن نكلوا 
  كفا واصدقها وعداً وإيعادا... من كان أعدهلا حكماً، وابسطها 



  إن، أنت مل تلق لألبرار حسادا... إن يصدقوك فلن يعدوا أبا حسن 
  وذا عناد حلق اهللا جحادا... ن أنت مل تلق أقواماً ذوي صلف إ

فلنقتصر على هذا، ففيه كفاية، واحلمد هللا، وسالم على عباده الذين . ومدائحه ومراثبه كثرية، رضي اهللا عنه
  .اصطفى

  :علي بن طلق بن املنذر

  .ن مرة بن الدول احلنفيعلي بن طلق بن املنذر بن قيس بن عمرو بن عبد اهللا بن عبد العزى بن سحيم ب
  .روى عنه مسلم بن سالم

حدثنا أمحد بن منيع وهناد : أنبأنا إمساعيل بن علي بن عبيد وغريه، قالوا بإسنادهم إىل حممد بن عيسى الترمذي قال
أن : حدثنا أبو معاوية، عن عاصم األحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سالم، عن طلق بن علي: قاال

يا رسول اهللا، الرجل منا يكون يف الفالة، فتكون منه الروحية، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أعرابياً أتى
إذا فسا أحدكم فليتوضأ، وال تأتوا النساء يف : " ويكون يف املاء قلة؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .أعجازهن فإن اهللا ال يستحيي من احلق 
  .أخرجه الثالثة

  :أيب العاصعلي بن 

زينب بنت : وأم علي. علي بن أيب العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي العبشمي
وهو أخو أمامة بنت أيب العاص، اليت محلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .الصالة ألبويها
، فضمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غليه، وأبوه يومئذ مشرك، وقال رسول وكان علي مسترضعاً يف بين غاضرة

من شاركين يف بين فأنا أحق به منه، وأميا كافر شارك مسلماً يف شيء فاملسلم أحق به : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .منه 

  .وملا دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة يوم الفتح أردف علياً خلفه
  .يف علي وقد ناهز احللم يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموتو

  .أخرجه الثالثة

  :علي بن عبيد اهللا بن احلارث

  .علي بن عبيد اهللا بن احلارث بن رحضة بن عامر بن رواحة بن حجر بن معيص بن عامر بن لؤي العامري القرشي
  .وكان إسالمه بعد الفتح .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقتل يوم اليمامة شهيداً

علي بن عبيد اهللا بن احلارث بن رحضة بن عامر بن رواحة بن حجر : " أخرجه أبو عمر وذكره الزبري بن بكار فقال



ومل يذكر له صحبة، وال شك أن من قتل يوم اليمامة من قريش :. بن معيص بن عامر بن لؤي، قتل يوم اليمامة
  .تكون له صحبة، واهللا أعلم

  :عدي بن ربيعةعلي بن 

  .علي بن عدي بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد مشس بن عبد مناف
  .واله عثمان بن عفان مكة حني ويل اخلالفة، قتل يوم اجلمل

ال تصح له عندي صحبة، وال أعلم له رواية، وإمنا ذكرناه على ما شرطنا فيمن ولد مبكة : " أخرجه أبو عمر، وقال
  " . على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو باملدينة بني أبوين مسلمني

  :علي بن أيب علي السلمي

روى عبد اهللا بن كثري، عن بديح بن سدرة بن علي، من أهل قباء، عن أبيه، . يكىن أبا سدرة. علي بن أيب السلمي
مل يكن هبا ماء،  -وهي اليت تسمى اليوم السقيا  -نزلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القاحة : عن جده قال

فبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل مياه بين غفار على ميلني من القاحة، ونزل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صدر 
. الوادي يف الكهف الذي فيه املسجد، فنزله فبحث بيده يف البطحاء، فنديت، فجلس ففحص، فانبعث عليه املاء

هذه : " واستقى مجيع من معه ما اكتفوا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمفبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم فسقي، 
  .فسميت السقيا" سقيا سقاكموها اهللا 

  .أخرجه أبو منده وأبو نعيم

  :علي النمريي

: ذكره ابن قانع، وروى بإسناده عن عائذ بن ربيعة بن قيس النمريي، عن علي بن فالن النمريي قال. علي النمريي
املسلم أخو املسلم إذا لقيه حياه بالسالم، يرد عليه ما هو خري : " اهللا عليه وسلم فسمعته يقول أتيت النيب صلى

  " .احلجر، واحلديد، واملاء، وأشباه ذلك : " يا رسول اهللا، ما املاعون قال: قال قلت" منه، ال مينع املاعون 

  :علي اهلاليل

دخلت على النيب صلى اهللا : بن علي اهلاليل عن أبيه قالروى سفيان بن عيينة، عن علي . علي، أبو علي اهلاليل
فرقع رسول اهللا صلى اهللا : عليه وسلم يف شكاته اليت قبض فيها، فإذا فاطمة عند رأسه، فبكت حىت ارتفع صوهتا

 يا حبيبيت أما علمت: " قال. قالت أخشى الضيعة بعدك" ما يبكيك؟ ! حبيبيت فاطمة: " عليه وسلم طرفه إليها فقال
أن اهللا اطلع على أهل األرض اطالعة، فاختار منها أباك، مث اطلع إليها اطالعة فاختار منها بعلك، وأوحى إيلّ أن 

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى" . أنكحك إياه 

  :علي بن هبار



د عن روى هشيم، عن أيب معشر، عن حيىي بن عبد امللك بن علي بن هبار بن األسو. يف إسناده نظر. علي بن هبار
ما هذا؟ : فسمع صوت دف، فقال" علي بن هبار " مر النيب صلى اهللا عليه وسلم على دار : أبيه، عن جده قال

  .هذا النكاح ال السفاح: علي بن هبار تزوج فقال: فقالوا

  .يف هذا احلديث أصل -يعين ابن هبار  -هذا وهم، وليس لذكر علي : أخرجه أبو منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
رواه حممد بن سلمة احلراين وحممد بن عبيد اهللا العرزمي، عن عبد اهللا بن أيب عبد اهللا بن هبار بن األسود، : وقال

  .ومل يذكرا علياً. عن أبيه عن جده هبار، مثله

  باب العني وامليم

  :عمار بن محيد

  .عمار بن محيد، أبو زهري القفي، والد أيب بكر بن أيب زهري
  .امسه معاذ، أورده احلاكم أبو أمحد النيسابوري: ، وقيلورد كذلك يف إسناده

  .كذلك أخرجه أبو موسى

  :عمار بن سعد

  .روى عنه أبو أمامة بن سهل وحممد، وحفص وسعد بنوه. عمار بن سعد القرظ املؤذن، له رؤية
لنيب صلى روى عبد الرمحن بن سعد، عن عمر بن حفص بن عمار بن سعد، عن أبيه، عن جده عمار بن سعد، أن ا

  . -يعين إىل العيدين  -اهللا عليه وسلم كان خيرج من طريق دار هشام 
  .قاله ابن منده
ورواه . حدث به غري واحد، عن ابن كاسب جموداً. ليس لعمار صحبة وال رواية إال عن أبيه سعد: وقال أبو نعيم

قرظ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن عبد اهللا بن حممد بن عمار بن سعد، عن آبائهم، عن أجدادهم، عن سعد ال
  .كان جيمع بني صاليت املغرب والعشاء يف املطر

  :عمار بن عبيد

  .عمارة، بزيادة هاء: ويقال -عمار بن عبيد اخلثعمي 
يف هذه األمة : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: روى عنه داود بن أيب هند أنه قال. يعد يف الشاميني

  " .مخس فنت 
وهو وهم، والصواب ما رواه محاد بن سلمة وحجاج . وهذا رواه حبان بن هالل، عن سليمان بن كثري، عن داود

  .بن منهال، عن داود، عن عمار، رجل من أهل الشام عن شيخ من خثعم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمار بن غيالن



  .ما ومات عامر يف طاعون عمواسأسلم هو وأخوه عامر قيل أبيه. عمار بن غيالن بن سلمة الثقفي
  .ال أدري مىت مات عمار؟: أخرجه أبو عمر وقال

  :عمار بن كعب

  .روى عنه ابنه عمارة. ذكر يف الصحابة، وال يصح. عمار بن كعب وهو ابن أيب اليسر األنصاري
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمار بن معاذ

مرو بن غنم بن عدي بن احلارث بن مرة بن ظفر، األنصاري عمار بن معاذ بن زرارة عمار بن معاذ الظفري بن ع
  .األوسي مث الظفري أبو منلة

.. كذا نسبه ابن أيب داود، وخالفه غريه، هو مشهور بكنيته، وسيذكر يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل. شهد بدراً
  " .ما حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم : " وحديثه
  .نذكره هناك، إن شاء اهللا تعاىلامسه عمارة، بزيادة هاء، و: وقيل

  .أخرجه الثالثة

  :عمار بن ياسر

عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن احلصني بن الوذمي بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر 
  .األكرب بن يام بن عنس بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب املذحجي مث العنسي، أبو اليقظان

وأمه مسية، وهي أول من استشهد يف سبيل اهللا، عز . األولني إىل اإلسالم، وهو حليف بين خمزوم وهو من السابقني
  .وهو ممن عذب يف اهللا. وكان إسالم عمار بعد بضعة وثالثني. وجل، وهو وأبوه وأمه من السابقني

ذحجي من عنس، إال أن إن ياسراً والد عمار عرين قحطاين م: وقال الواقدي وغريه من أهل العلم بالنسب واخلرب
  .ابنه عماراً موىل لبين خمزوم، ألن أباه ياسراً تزوج أمة لبعض بين خمزوم، فولدت له عماراً

، يف طلب أخ هلما رابع، " مالك " " احلارث :: " وكان سبب قدوم ياسر مكة أنه قدم هو وأخوان له، يقال هلما
لف أبا حذيفة بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، فرجع احلارث ومالك إىل اليمن، وأقام ياسر مبكة، فحا

، فولدت له عماراً، فأعتقه أبو حذيفة، فمن هاهنا صار عمار موىل لبين خمزوم، " مسية : " وتزوج أمة له يقال هلا
  .وأبوه عرين كما ذكرنا

: قال عمار: قت واحدوأسلم عمار ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دار األرقم هو وصهيب بن سنان يف و
أردت أن أدخل على : لقيت صهيب بن سنان على باب دار األرقم، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها، فقلت

  .فدخلنا عليه، فعرض علينا اإلسالم، فأسلمنا. وأنا أريد ذلك: فقال. حممد وأمسع كالمه
  .وكان إسالمهم بعد بضعة وثالثني رجالً

رأيت : مسعت عماراً يقول: إمساعيل بن جمالد، عن جمالد، عن بيان، عن وبرة عن مهام قالوروى حيىي بن معني، عن 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما مه إال مخسة أعبد وامرأتان وأبو بكر



  .رسول اهللا، وأبو بكر، وبالل، وخباب، وصهيب، وعمار، وأمه مسية: أول من أظهر إسالمه سبعة: وقال جماهد
  .وعذب يف اهللا عذاباً شديداً. هجرته إىل احلبشة واختلف يف

: أنبأنا أبو حممد عبد اهللا بن علي بن سويدة التكرييت بإسناده إىل أيب احلسن علي بن أمحد بن متويه يف قوله عز وجل
فعذبوه نزلت يف عمار بن ياسر، أخذه املشركون " من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان " 

فلما أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه . فلم يتركوه، حىت سب النيب صلى اهللا عليه وسلم وذكر آهلتهم خبري، مث تركوه
كيف جتد : قال! ما تركت حىت نلت منك وذكرت آهلتهم خبري! شر يا رسول اهللا: ما وراءك؟ قال: وسلم قال
  .هلم فإن عادوا لك فعد: قال. مطمئناً باإلميان: قلبك؟ قال

حدثين رجال من آل عمار بن : أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال
أن مسية أم عمار عذهبا هذا احلي من بين املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم على اإلسالم، وهي تأىب غريه، : ياسر

ه وسلم مر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون باألبطح يف رمضاء مكة، وكان رسول اهللا صلى اهللا علي. حىت قتلوها
  " .صرباً آل ياسر، موعدكم اجلنة " فيقول 
مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعمار بن : وحدثنا يونس، عن عبد اهللا بن عون، عن حممد بن سريين قال: قال

، " ما لك أخذك الكفار فغطوك يف املاء : " وسلم ياسر وهو يبكي، يدلك عينيه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه
  .فقلت كذا وكذا، فإن عادوا لك فقل كما قلت

أكان : حدثين حكيم بن جبري، عن سعيد بن جبري قال قلت البن عباس: وحدثنا يونس، عن ابن إسحاق قال: قال
، واهللا إن كانوا ليضربون أحدهم املشركون يبلغون من املسلمني يف العذاب ما يعذرون به يف ترك دينهم فقال؟ نعم

وجييعونه ويعطشونه حىت ما يقدر على أن يستوي جالساً، من شدة الضر الذي به حىت إنه ليعطيهم ما سألوه من 
هذا : وحىت إن اجلمل ليمر هبم، فيقولون له. نعم: الالت والعزى إهلك من دون اهللا؟ فيقول: الفتنة، وحىت يقولوا له
  .اقتداء ملا يبلغون من جهده. نعم: هللا فيقولاجلمل إهلك من دون ا

  .وهاجر إىل املدينة، وشهد بدراً، وأحداً واخلندق، وبيعة الرضوان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أنبأنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من بين 

  " .ار بن ياسر وعم: " ..خمزوم، قال
  .إنه شهد بدراً، وأحداً، وغريمها: وكلهم قالوا

أنبأنا أبو الربكات احلسن بن حممد بن احلسن الدمشقي هبا، أنبأنا أبو العشائر حممد بن خليل بن فارس، أنبأنا الفقيه 
ن أيب نصر، أنبأنا أبو أبو القاسم علي بن حممد بن علي املصيصي، أنبأنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن القاسم ب

احلسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة األطرابلسي، حدثنا إبراهيم بن أيب سفيان القيسراين، حدثنا حممد بن يوسف 
قال رسول : الفرياين، حدثنا الثوري، عن عبد امللك بن عمري، عن موىل لربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان قال

أيب بكر وعمر، واهتدوا هبدى عمار، ومتسكوا بعهد ابن أم : ا باللذين من بعدياقتدو: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .عبد 

حدثين أيب، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا العوام : أنبأنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
كان بيين وبني عمار كالم، : عن سلمة بن كهيل، عن علقمة عن خالد بن الوليد قال -يعين ابن حوشب  -

فأغلظت له يف القول، فانطلق عمار يشكوين إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فجاء خالد وهو يشكوه إىل النيب صلى 
فجعل يغلظ له، وال يزيده إال غلظة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم ساكت ال يتكلم، فبكى : اهللا عليه وسلم، قال



من عادى عماراً عاداه اهللا، : " فرفع رأسه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال!  تراهيا رسول اهللا، أال: عمار وقال
  .فخرجت فما كان شيء أحب إيلّ من رضا عمار، فلقيته فرضي: قال خالد" . ومن أبغض عماراً أبغضه اهللا 

: ئ بن هانئ، عن علي قالوأنبأنا عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا وكيع حدثنا سفيان، عن أيب إسحاق عن هان
  " .ائذنوا له، مرحباً بالطيب املطيب : " جاء عمار يستأذن على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

حدثنا القاسم بن دينار الكويف، حدثنا : أنبأنا إبراهيم بن حممد وغري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى الترمذي قال
قال : ، عن حبيب بن أيب ثابت، عن عطاء بن يسار، عن عائشة قالتعبيد اهللا بن موسى، عن عبد العزيز بن سياه

  " .ما خري عمار بني أمرين إال اختار أرشدمها : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وحدثنا الترمذي، حدثنا أبو مصعب املديين، حدثنا عبد العزيز بن حممد، عن العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، : قال

  " .أبشر يا عمار، تقتلك الفئة الباغية : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة قال
  .وقد روي حنو هذا عن أم سلمة، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، وحذيفة

وكانت أصيبت مع : قال شعبة -سيب خرب أذين : قال عمار! أيها العبد األجدع: وروى شعبة أن رجالً قال لعمار
  .وهذا وهم من شعبة، والصواب أهنا أصيبت يوم اليمامة.  عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا

  .ومن مناقبه أنه أول من بىن مسجداً يف اإلسالم
قدم : أنبأنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري عن عبد الرمحن بن عبد اهللا عن احلكم بن عتيبة قال

ما لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بد أن : ول ما قدمها ضّحى، فقال عماررسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة أ
فجمع حجارة، فبىن مسجد قباء، فهو أول مسجد بين : جنعل له مكاناً إذا استظل من قائلته ليستظل فيه، ويصلي فيه

  .وعمار بناه
حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا  أنبأنا عمرو بن علي،: أنبأنا إمساعيل بن علي وغريه بإسنادهم عن حممد بن عيسى

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمره بالتيمم، للوجه : سعيد، عن قتادة، عن ع، عن أبيه، عن عمار بن ياسر
رأيت : زرة، عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى وشهد عمار قتال مسيلمة، فروى نافع، عن ابن عمر قال.والكفني

يا معشر املسلمني، أمن اجلنة تفرون، إيلّ إيلّ، أنا عمار بن : قد أشرف يصيحعمار بن ياسر يوم اليمامة على صخرة، 
  .وأنا أنظر إىل أذنه قد قطعت، فهي تذبذب وهو يقاتل أشد القتال: قال -ياسر، هلموا إيلّ 

  .ومناقب عمار املروية كثرية اقتصرنا منها على هذا القدر
أما بعد، فإين قد بعثت إليكم عماراً أمرياً، وعبد اهللا بن : " لهاواستعمله عمر بن اخلطاب على الكوفة، وكتب إىل أه

  " .مسعود وزيراً ومعلماً، ومها من جنباء أصحاب حممد، فاقتدوا هبما 
  .واهللا لقد ساءتين الوالية، وساءين العزل: أساءك العزل؟ قال: وملا عزله عمر قال له

ه اجلمل وصفني، فأبلى فيهما ما قال أبو عبد الرمحن مث إنه بعد ذلك صحب علياً رضي اهللا عنهما، وشهد مع
شهدنا صفني مع علي، فرأيت عمار بن ياسر ال يأخذ يف ناحية وال واد من أودية صفني غال رأيت : السلمي

يا : ومسعته يومئذ يقول هلاشم بن عتبة بن أيب وقاص: أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يتبعونه، كأنه علم هلم، قال
اجلنة حتت البارقة، اليوم ألقى األحبة، حممداً وحزبه، واهللا لو ضربونا حىت يبلغوا بنا سعفات ! تفر من اجلنة؟هاشم، 

  .هجر لعلمت أنا على حق، وأهنم على الباطل
إن رسول اهللا صلى اهللا : فأيت بشربة لنب، فقال. ائتوين بشربة: قال عمار بن ياسر يوم صفني: وقال أبو البختري

  .، وشرهبا مث قاتل حىت قتل" آخر شربة تشرهبا من الدنيا شربة لنب : " قال عليه وسلم



  .إحدى وتسعون: ثالث وتسعون، وقيل: وكان عمره يومئذ أربعاً وتسعني سنة، وقيل
وشهد صفني ومل يقاتل، . شهد خزمية بن ثابت اجلمل وهو ال يسل سيفاً: وروى عمارة بن خزمية بن ثابت قال

تقتله الفئة : " ىت يقتل عمار فأنظر من يقتله، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولال اقاتل ح: وقال
  .مث تقدم فقاتل حىت قتل" . ظهرت يل الضاللة " فلما قتل عمار قال خزمية " . الباغية 

  .إحدى وتسعون: وكان عمره يومئذ أربعاً وتسعني، وقيل
وشهد صفني ومل يقاتل، . خزمية بن ثابت اجلمل وهو ال يسل سيفاًشهد : وروى عمارة بن خزمية بن ثابت قال

تقتله الفئة : " ال اقاتل حىت يقتل عمار فأنظر من يقتله، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وقال
  .مث تقدم فقاتل حىت قتل" . ظهرت يل الضاللة " فلما قتل عمار قال خزمية " الباغية 

  " .ادفنوين يف ثيايب فإين خماصم : " قالوملا قتل عمار 

اجلهين طعنه طعنة فقط، فلما وقع أكب عليه آخر فاحتز : قتله أبو الغادية املزين وقيل: وقد اختلف يف قاتله، فقيل
واهللا إن خيتصمان إال يف النار، واهللا : فقال عمرو بن العاص" . أنا قتلته : " رأسه، فأقبال خيتصمان، كل منهما يقول

  .وددت أين مت قبل هذا اليوم بعشرين سنةل
  .محل عليه عقبة بن عامر اجلهين، وعمرو بن حارث اخلوالين، وشريك بن سلمة املرادي فقتلوه: وقيل

وروى أهل الكوفة أنه . يغسله من سنة سبع وثالثني، ودفنه علي يف ثيابه، ومل -اآلخر : وكان قتله يف ربيع األول أو
  .صلى عليه، وهو مذهبهم يف الشهيد أنه يصلي عليه وال يغسل

كان أصلع يف : وكان ال يغري شيبه، وقيل. وكان عمار آدم، طويالً، مضطرباً، أشهل العينني، بعيد ما بني املنكبني
  .مقدم رأسه شعرات

سى، وجابر، وأبو أمامة، وأبو الطفيل، وغريهم من وله أحاديث، روى عنه علي بن طالب، وابن عباس، وأبو مو
ابنه حممد بن عمار، وابن املسيب، وأبو بكر بن عبد الرمحن، وحممد بن احلنفية، : وروى عنه من التابعني. الصحابة

  .وأبو وائل، وعلقمة، وزر بن حبيش، وغريهم
  .أخرجه الثالثة

  :عمارة بن أمحر املازين

  .عمارة بن أمحر املازين: وهو -العني، ويف آخره هاء  بضم -عمارة بن أمحر املازين 
: ذكره حممد بن إمساعيل البخاري يف الوحدان من الصحابة، روت قتيلة بنت مجيع، عن يزيد بن حنفية، عن أبيه قال

يب أغارت علينا خيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فطردوا اإلبل، فأتيت الن: مسعت عمارة بن أمحر املازين يقول
  .صلى اهللا عليه وسلم، فردها علّي، ومل يكونوا اقتسموها بعد

  .أخرجه الثالثة

  :عمارة بن أوس بن خالد

  .عمارة بن أوس بن خالد بن عبيد بن أمية بن عامر بن خطمة األنصاري
  .قاله ابن منده وأبو نعيم، ورويا له حديث حتويل القبلة



  .بن غنم بن مالك بن النجار األنصاريعمارة بن أوس بن زيد بن ثعلبة : وقال أبو عمر
  .وهو كويف، روى عنه زياد بن عالقة. واألول أصح

حدثنا حيىي بن عبد احلميد، حدثنا قيس بن : أنبأنا أبو الفضل املخزومي الفقيه بإسناده عن أيب يعلى املوصلي قال
إين لفي منزيل، إذا مناد : قال - وقد كان صلى القبلتني مجيعاً -الربيع، عن زياد بن عالقة، عن عمارة بن أوس 

فأشهد على إمامنا والرجال والنساء والصبيان، . إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد حول القبلة: ينادي على الباب
  .يعين الكعبة -وإىل هاهنا  -يعين بيت املقدس  -لقد صلوا إىل هاهنا 

  .أخرجه الثالثة

  :عمارة بن ثابت األنصاري

روى عنه ابن أخيه عمارة بن خزمية بن . تقدم نسبه عند ذكر أخيه. نصاري، أخو خزمية بن ثابتعمارة بن ثابت األ
  .ثابت

وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن  -روى يونس، عن الزهري، عن ابن خزمية، عن عمه عمارة 
أتى خزمية النيب صلى اهللا عليه وسلم خزمية بن ثابت أري يف املنام أنه يسجد على جبهة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ف

  .فسجد على جبهته" صدق رؤياك : " فحدثه، فاضطجع له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال
أخرجه ابن . وهو من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه -إن عمه حدثه : ورواه أبو اليمان، عن شعبة وقال

  .منده وأبو نعيم

  :عمارة بن حزم األنصاري

عمارة بن حزم األنصاري بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار األنصاري 
  .وأمه خالدة بنت أنس بن سنان بن وهب بن لوذان. أخو عمرو بن حزم. اخلزرجي، مث من بين النجار

قول اجلميع، واملشاهد كلها مع رسول كان من السبعني الذين بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة العقبة يف 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكانت معه راية بين مالك بن النجار يوم الفتح، وشهد قتال أهل الردة مع خالد بن 

  .الوليد، وقتل يوم اليمامة شهيداً
: " ليه وسلم قالروى ابن هليعة، عن يزيد بن حممد، عن زياد بن نعيم، عن عمارة بن حزم أن رسول اهللا صلى اهللا ع

الصالة، : ما هن؟ قال: قلت لعمارة" . أربع من عمل هبن كان من املسلمني، ومن ترك واحدة منهن مل تنفعه الثالث 
  .والزكاة، وصيام رمضان، واحلج

  .أخرجه الثالثة

  :عمارة بن حزن بن شيطان

ذكره أبو بكر اإلمساعيلي . عمارة روى عنه ابنه أيب بن. جاهلي أدرك اإلسالم، وأسلم. عمارة بن حزن بن شيطان
  .يروي حديث خالد بن سنان ونار احلدثان، أورده أبو سعيد النقاش عنه يف العجائب. يف الصحابة

  .أخرجه أبو موسى



  :عمارة بن أيب حسن األنصاري

  .له صحبة، عداده يف أهل املدينة. عمارة بن أيب حسن األنصاري املازين
  .قاله ابن منده. صحبة، عقىب بدريله : وقال أبو أمحد يف تارخيه

  .وفيه نظر -يعين ابن منده  -ذكره بعض املتأخرين : وقال أبو نعيم
له صحبة ورواية، . عمارة بن أيب حسن املازين األنصاري، جد عمرو بن حيىي املازين شيخ مالك: وقال أبو عمر

  .كان عقبياً بدرياً" أبو حسن " وأبوه 

  :عمارة بن محزة

أمه . ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم وابن سيد الشهداء. زة بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد منافعمارة بن مح
إن محزة رضي اهللا عنه كان يكىن بابنه : وقيل. خولة بنت قيس بن فهد بن مالك بن النجار، وبه كان محزة يكىن

  .ويعلى ابين محزة أعواموال عقب حلمزة، وتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولعمارة . يعلى
  .ال أحفظ لواحد منهما رواية: أخرجه أبو عمر كذا، وقال

  :عمارة بن راشد

إنه يروي عن أيب : وقال. وأخرج له حديثاً. ذكره حيىي بن يونس: " أورده جعفر وقال. عمارة بن راشد بن مسلم
  .روى عنه أهل الشام ومصر وهو من التابعني، ال تثبت له صحبة. هريرة
  .رجه أبو موسىأخ

  :عمارة بن رويبة

  .روى عنه ابنه أبو بكر، وأبو إسحاق السبيعي، وغريمها. كويف. عمارة بن رويبة الثقفي، من بين جشم بن ثقيف
: حدثنا أمحد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا حصني قال: أنبأنا إبراهيم بن حممد وغريه بإسنادهم عن أيب عيسى قال

قبح اهللا هاتني اليديتني : فرفع يديه يف الدعاء، فقال عمارة -بشر بن مروان خيطب و -مسعت عمارة بن رويبة 
أشار هشيم  -لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب، وما يزيد على أن يقول هكذا ! القصريتني
  .بالسبابة

  .أخرجه الثالثة

  :عمارة بن زعكرة

  .روى عنه عبد الرمحن بن عائذ اليحصيب. با عديعمارة بن زعكرة الكندي يعد يف الشاميني، يكىن أ
حدثنا أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم، حدثين . أنبأنا أبو إسحاق بن حممد بإسناده عن حممد بن عيسى

مسعت النيب : عفري بن معدان، أنه مسع أبا دوس اليحصيب حيدث عن ابن عائذ اليحصيب، عن عمارة بن زعكرة قال



  " .إن عبدي كل عبدي الذي يذكرين وهو مالق قرنه : إن اهللا عز وجل يقول: " ليه وسلم يقولصلى اهللا ع
  .أخرجه الثالثة

  :عمارة بن زياد

  .تقدم نسبه عند ذكر أبيه استشهد يوم أحد. عمارة بن زياد بن السكن بن رافع األنصاري األشهلي
فحدثين احلصني بن عبد الرمحن، عن : بن إسحاق قالأنبأنا أبو جعفر بن السمني بإسناده عن يونس بن بكري عن ا

من رجل . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم أحد، حني غشيه القوم: حممود بن عمرو بن يزيد بن السكن
إمنا هو عمار بن زياد بن . وبعض الناس يقول -يشري لنا نفسه؟ فقام زياد بن السكن يف مخسة نفر من األنصار 

أو عمارة بن زياد، فقاتل  -اتلوا دون رسول اهللا رجالً رجالً يقتلون دونه، حىت كان آخرهم زياداً فق -السكن 
. أدنوه مين: مث فاءت فئة من املسلمني فأجهضوهم عنه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. حىت أثبتته اجلراحة

  .عليه وسلم فوسده قدمه، فمات وخده على قدم رسول اهللا صلى اهللا. فأدنوه منه
إن عمارة بن زياد بن السكن قتل يوم بدر، وإن أباه زياد بن : ومل يذكروه فيمن شهد بدراً، وقال هشام بن الكليب

  .واهللا أعلم. السكن قتل يوم أحد
  .أخرجه الثالثة

  :عمارة بن سعد

ذا على الشك، ومل ذكره الثالثة يف سعد بن عمارة هك. أبو سعيد الزرقي -سعد بن عمارة : عمارة بن سعد أو
  .خيرجوه هاهنا، وال استدركه أبو موسى على ابن منده، وقد ذكرناه يف السني

  :عمارة بن شبيب

  .روى عنه أبو عبد الرمحن احلبلي وهو من أصل مصر. عمار: ذكر يف الصحابة، وقيل: عمارة بن شبيب السبئي
يبة، حدثنا الليث عن اجلالح أيب كثري، عن أيب عبد حدثنا قت: أخربنا غري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى السلمي قال

ال إله إال اهللا : " من قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الرمحن احلبلي، عن عمارة بن شبيب السبئي قال
، عشر مرات، على إثر املغرب، " وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، حييي ومييت وهو على كل شيء قدير 

 له مسلحة حيفظونه من الشيطان حىت يصبح، وكتب له هبا عشر حسنات موجبات، وحما عنه عشر سيئات بعث اهللا
  .موبقات، وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات

  .ال نعرف لعمارة بن شبيب مساعاً من النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال الترمذي
  .بالسني املهملة والباء املوحدة، نسبة إىل سبأ: السبئي

  :ارة بن عامرعم



: عمارة بن عامر بن املشنج بن األعور بن قشري القشريي ذكر الغاليب، عن رجل من بين عامر من أهل الشام قال
  .من بين قشري جد هبز بن حكيم، وعمارة بن عامر بن املشنج -يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم  -صحبه 
  .قاله أبو نصر بن ماكوال .بضم امليم، وفتح الشني املعجمة، وتشديد النون: مشنج

  :عمارة بن عبيد

 -وعمارة . عمار بن عبيد احلنفي، وقد تقدم يف عمار: وقيل. اخلثعمي -ابن عبيد اهللا : وقيل -عمارة بن عبيد 
  .أصح -بإثبات اهلاء 

قد  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر مخس فنت، أعلم أن أربعاً: روى عنه داود بن أيب هند أنه قال
  .مضت، واخلامسة فيكم يا أهل الشام، وذلك عند هزمية عبد الرمحن بن حممد بن األشعث

  .يقال إن بني داود وبينه رجالً من الشام: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  :عمارة بن عقبة

 عليه وسلم استشهد مع رسول اهللا صلى اهللا. عمارة بن عقبة بن حارثة، من بين غفار بن مليل الكناين مث الغفاري
  .خبيرب

ومن : .. أنبأنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق يف تسمية من استشهد يوم خيرب قال
  .عمارة بن عقبة بن حارثة، رمي بسهم فمات منه: بين غفار

  .أخرجه الثالثة

  :عمارة بن عقبة بن أيب معيط

بن أمية بن عبد مشس بن عبد  -ذكوان  -بن أيب عمرو  -أبان : يطواسم أيب مع -عمارة بن عقبة بن أيب معيط 
  .أخو الوليد بن عقبة. مناف القرشي األموي

: فقال بعض القوم: قال -فقبض يده : أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ألبايعه، قال: روى عنه ابنه مدرك أنه قال
الوليد وخالد من :  جاء فبايعه وكان عمارة وأخواهفذهب فغسله، مث: قال -إمنا مينعه هذا اخللوق الذي يف يدك 

  .مسلمة الفتح
  .أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر مل يورد له حديثاً

  :عمارة بن عمري األنصاري

  .روى عنه أبو يزيد املدين. عمارة بن عمري األنصاري
  .خمتلف فيه، ويذكر يف عمرو بن عمري، ويذكر االختالف فيه، إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه أبو عمر

  :عمارة بن غراب



وهو : هو رجل من محري، قال: ذكره حيىي بن يونس وأخرج له حديثاً، وقال: أورده جعفر وقال. عمارة بن غراب
  .من التابعني

  .أخرجه أبو موسى

  :عمارة بن خملد بن احلارث

عقبة عن ابن شهاب، وهو  استشهد يوم أحد، قاله موسى بن. عامر بن خالد: وقيل -عمارة بن خملد بن احلارث 
  .من األنصار

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  :عمارة بن معاذ بن زرارة األنصاري

  .هو امسه، له صحبة، قاله أبو حامت البسيت: قيل. عمارة بن معاذ بن زرارة األنصاري، أبو منلة
  .امسه عمار، وقد ذكرناه: وقال ابن أيب خيثمة
  .أخرجه أبو موسى

  :بن عمارةعمارة أبو مدرك 

أنه مل يبايعه رسول اهللا صلى اهللا عليه : مل يرو عنه غري ابنه مدرك، حديثه يف اخللوق. عمارة أبو مدرك بن عمارة
  .يعد يف أهل البصرة. وسلم حىت غسل يديه منه

  .أخرجه أبو عمر
ر أيضاً يف ترمجة وهم أبو عمر فيه، فإن مدركاً هو ابن عمارة بن عقبة بن أيب معيط، وقد أخرجه أبو عم: قلت

هل هو هذا أو غريه؟ ومها واحد، : عمارة بن عقبة؛ إال أنه مل يرو عنه هناك حديثاً، وال ذكر ابنه مدركاً حىت يعلم
  .واحلديث الذي اخرج له ابن منده وأبو نعيم يف ترمجة عمارة بن عقبة يدل على أنه هذا، واهللا اعلم

  :عمر األسلمي

  .غري منسوب، ذكره احلضرمي يف الوحدان. اجلهين: عمر األسلمي، وقيل
روى حممد بن عثمان بن أيب شيبة، عن عمه القاسم، عن وكيع، عن عمه املبارك، عن حيىي بن أيب كثري، عن يزيد بن 

من عرف ابنه يف : أسلم فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمعه يقول -عمر : يقال له -نعيم، عن رجل من جهينة 
  .قبة يفكه هبااجلاهلية، ففيه ر

عبيد بن عومي، : إن عمر األسلمي اتبع رجالً من أسلم يقال له: ورواه سفيان بن وكيع، عن أبيه بإسناده، وقال
محام، وذلك يف اجلاهلية، وأن عمر أتى النيب صلى اهللا عليه : فوقع على وليدته زنا، فحملت فولدت غالماً يقال له

فأخذ ابنه، وأتى به النيب . تسلم ابنك ما استطعت: لنيب صلى اهللا عليه وسلموسلم فأسلم، وكلمه يف ابنه، فقال له ا
أميا رجل وجد ابنه فإن فكاكه رقبة : " صلى اهللا عليه وسلم، وأعطى مواله غالماً فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  " .يفكه هبا 



  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى
  ؟

  :عمر اجلمعي

  .عمرو بن احلمق: هو وهم، وصوابه: نده وأبو نعيم وقاالأورده كذا ابن م. عمر اجلمعي

روى بقية بن الوليد، عن حبري بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبري بن نفري، عن عمر اجلمعي أن النيب صلى اهللا 
  " .ه يوفقه لعمل صاحل قبل موت: وكيف يستعمله؟ قال: قال" . إذا أراد اهللا بعبد خرياً استعمله : " عليه وسلم قال

ورواه عن مالك بن . عمر اجلمعي: وقد استدركه أبو علي الغساين على أيب عمر، فقال. أخرجه ابن منده وأبو نعيم
أن النيب : سليمان األهلاين، عن بقية، عن ابن ثوبان، يرده إىل مكحول، يرده إىل جبري بن نفري، يرده إىل عمر اجلمعي

  " .بعبد خرياً استعمله قبل موته  إذا أراد اهللا: " صلى اهللا عليه وسلم قال
وكذلك هو يف مسند أمحد بن حنبل أخربنا به أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده . وقد أورده ابن أيب عاصم هكذا أيضاً

حدثنا بقية بن الوليد، حدثين حبري : حدثين أيب، حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قاال: عن عبد اهللا بن أمحد
: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: أن عمر اجلمعي حدثه: لد بن معدان، عن جبري بن نفريبن سعد، عن خا

يهديه اهللا إىل العمل الصاحل : " ما استعماله؟ قال: فسأله رجل من القوم. إذا أراد اهللا بعبد خرياً استعمله قبل موته
  " .قبل موته، مث يقبضه على ذلك 

  .والوهم فيه من بقية

  :احلكم السلميعمر بن 

روى مالك بن أنس، عن هالل بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن احلكم السلمي . عمر بن احلكم السلمي
يا رسول اهللا، إن جارية يل ترعى غنماً يل، فجئتها ففقدت شاة : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: " قال

فأسفت عليها، وكنت من بين آدم، فلطمت وجهها، وعلي رقبة  -ئب قتلها الذ -من الغنم، فسألتها عنها، فقالت 
أنت : ؟ فقالت" من أنا : " قال. يف السماء: ؟ قالت" أين اهللا : " أفأعتقها؟ فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وذكر قصة الكهان والطرية" . أعتقها فإهنا مؤمنة : " فقال. رسول اهللا
  .ومخسنيإن عمر تويف سنة سبع : قيل

، هكذا قاله " معاوية بن احلكم : " وهذا مما وهم فيه مالك، والصواب: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال ابن مده
  .ابن املديين والبخاري وغريمها

  :عمر بن اخلطاب

عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي 
  .لعدوي، أبو حفصا

حنتمة بنت هشام بن املغرية، فعلى هذا : وقيل. وأمه حنتمة بنت هاشم بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم



فقد  -يعين بنت هشام  -ومن قال ذلك : قال أبو عمر -تكون أخت أيب جهل، وعلى األول تكون ابنة عمه 
ابين هشام، وليس كذلك وإمنا هي ابنة عمهما، ألن أخطأ، ولو كانت كذلك لكانت أخت أيب جهل واحلارث 

هشاماً وهامشاً ابين املغرية أخوان، فهاشم والد حنتمة، وهشام والد احلارث، وأيب جهل، وكان يقال هلاشم جد 
  .ذو الرحمني: عمر

واه عن ور. هي بنت هشام أخت أيب جهل، وأبو جهل خاله: وقال أبو نعيم. أم عمر أخت أيب جهل: وقال ابن منده
  .ابن إسحاق
  .وكان هلاشم أوالد فلم يعقبوا -كما قال أبو عمر  -حنتمة بنت هاشم فهي ابنة عم أيب جهل : وقال الزبري

  .جيتمع عمر وسعيد بن زيد رضي اهللا عنهما يف نفيل
  .ولدت بعد الفجار األعظم بأربع سنني: روي عن عمر أنه قال. ولد بعد الفيل بثالث عشرة سنة

شرف قريش وإليه كانت السفارة يف اجلاهلية، وذلك أن قريشاً كانوا إذا وقع بينهم حرب أو بينهم وبني وكان من أ
  .غريهم، بعثوه سفرياً، وإن نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر، رضوا به، بعثوه منافراً و مفاخراً

  ؟

  :إسالمه رضي اهللا عنه

مث أسلم بعد رجال سبقوه، قال . يداً عليه وعلى املسلمنيملا بعث اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم، كان عمر شد
أسلم بعد تسعة وثالثني رجالً وعشرين : وقيل. أسلم عمر بعد أربعني رجالً وإحدى عشرة امرأة: هالل بن يساف

  .امرأة، فكمل الرجال به أربعني رجالً
أنبأنا أمحد : سن علي بن أمحد بن متويه قالأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن علي بن سويدة التكرييت بإسناده إىل أيب احل

بن حممد بن أمحد األصفهاين، أنبأنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر احلافظ، حدثنا أبو بكر بن أيب عاصم، حدثنا صفوان 
حدثنا خلف بن خليفة، عن أيب هاشم الرماين، عن سعيد بن جبري، عن ابن . بن املغلس، حدثنا إسحاق بن بشر

مث إن عمر أسلم فصاروا أربعني، . لم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسعة وثالثون رجالً وامرأةأس: عباس قال
  " .يا أيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني : " فنزل جربيل عليه السالم بقوله تعاىل

  .مرأةأسلم عمر بعد مخسة وأربعني رجالً وإحدى عشرة ا: وقال عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري
  .أسلم عمر بعد أربعني رجالً وعشر نسوة، فما هو إال أن أسلم عمر فظهر اإلسالم مبكة: وقال سعيد بن املسيب

أسلم عمر بعد أن دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دار األرقم، وبعد أربعني أو نيف وأربعني بني : وقال الزبري
  .رجال ونساء

عمر بن اخلطاب أو عمرو بن : اللهم أعز اإلسالم بأحب الرجلني إليك: " قالوكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد 
  " .يعين أبا جهل  -هشام 

أنبأنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا أبو املغرية، حدثنا صفوان، حدثنا شريح 
صلى اهللا عليه وسلم قيل أن أسلم، فوجدته قد  خرجت أتعرض رسول اهللا: قال عمر بن اخلطاب: بن عبيد قال

هذا واهللا : فقلت: سبقين إىل املسجد، فقمت خلفه، فاستفتح سورة احلاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن، قال
: قلت: قال" . إنه لقول رسول كرمي وما هو بقول شاعر قليالً ما تؤمنون " فقرأ : قال. شاعر كما قالت قريش



ولو تقول علينا بعض األقاويل ألخذنا " . :بقول كاهن قليالً ما تذكرون تنزيل من رب العاملني  وال: " قال. كاهن
إىل آخر السورة، فوقع اإلسالم يف قليب كل " .. منه باليمن مث لقطعنا منه الوتني فما منكم من أحد عنه حاجزين 

  .موقع

ري التغليب الدمشقي، أنبأنا الشريف النقيب أبو طالب أنبأنا العدل أبو القاسم احلسني بن هبة اهللا بن حمفوظ بن صص
: علي بن حيدرة بن جعفر العلوي احلسيين، وأبو القاسم احلسني بن احلسن بن حممد قراءة عليهما وأنا أمسع، قاال

بن أنبأنا الفقيه أبو القاسم علي بن حممد بن علي بن أيب العالء املصيصي، أنبأنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان 
: القاسم بن أيب نصر، أنبأنا أبو احلسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة، أنبأنا حممد بن عوف، أنبأنا سفيان الطائي قال

قال لنا عمر بن : ذكره أسامة بن زيد، عن أبيه، عن جده أسلم قال: قرأت على إسحاق بن إبراهيم احلنفي قال
كنت من أشد الناس على رسول اهللا صلى : قال. نعم: اأحتبون أن أعلمكم كيف كان بدء إسالمي؟ قلن: اخلطاب

: اهللا عليه وسلم، فبينا أنا يوماً يف يوم حار شديد احلر باهلاجرة، يف بعض طرق مكة، إذ لقيين رجل من قريش فقال
وماذا ذاك؟ : قلت: قال! أين تذهب يا ابن اخلطاب؟ أنت تزعم أنك هكذا وقد دخل عليك هذا األمر يف بيتك؟

فرجعت مغضباً، وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيمع الرجل والرجلني إذا : قال. ختك قد صبأتأ: قال
فجئت : وقد كان ضم إىل زوج أخيت رجلني، قال. أسلما عند الرجل به قوة، فيكونان معه، ويصيبان من طعامه

ساً يقرؤون القرآن يف صحيفة وكان القوم جلو: قال -ابن اخلطاب : من هذا؟ قلت: حىت قرعت الباب، فقيل
فقامت املرأة ففتحت : قال. نسوا الصحيفة من أيديهم: أو -فلما مسعوا صويت تبادروا واختفوا، وتركوا  -معهم 

: قال. فسال الدم: فأرفع شيئاً يف يدي فأضرهبا به، قال: قال! يا عدوة نفسها، قد بلغين أنك صبوت: يل، فقلت
فدخلت وأنا : قال. يا ابن اخلطاب، ما كنت فاعالً فافعل، فقد أسلمت:  قالتفلما رأت املرأة الدم بكت، مث

ال : فقالت. ما هذا الكتاب؟ أعطينيه: مغضب فجلست على السرير، فنظرت فإذا بكتاب يف ناحية البيت، فقلت
م أزل هبا حىت فل: قال! أعطيك، لست من أهله، أنت ال تغتسل من اجلنابة، وال تطهر، وهذا ال ميسه إال املطهرون

، ذعرت ورميت بالصحيفة من " الرمحن الرحيم " فلما مررت ب " بسم اهللا الرمحن الرحيم : " أعطتنيه، فإذا فيه
فكلما : قال" سبح هللا ما يف السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم : " مث رجعت إيلّ نفسي، فإذا فيها: قال -يدي 

آمنوا باهللا ورسوله وأنفقوا مما : " مث ترجع إيلّ نفسي، حىت بلغتمررت باسم من أمساء اهللا عز وجل ذعرت، 
اشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد : " فقلت: قال -" إن كنتم مؤمنني : " حىت بلغت إىل قوله" جعلكم مستخلفني فيه 

ا اهللا عز وجل، مث فخرج القوم يتبادرون بالتكبري، استبشاراً مبا مسعوه مين، ومحدو: قال -" أن حممداً رسول اهللا 
اللهم، أعز اإلسالم بأحد : " يا ابن اخلطاب، أبشر، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا يوم اإلثنني فقال: قالوا

فلما : قال -فأبشر . إما عمرو بن هشام، وإما عمر بن اخلطاب، وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول اهللا لك: الرجلني
 -هو يف بيت يف أسفل الصفا : فقالوا. ربوين مبكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعرفوا مين الصدق قلت هلم، أخ

وقد عرفوا شديت على رسول : قال. ابن اخلطاب: من هذا؟ قلت: فخرجت حىت قرعت الباب، قيل: قال -وصفوه 
فقال رسول اهللا : لقا! فما اجترأ أحد منهم أن يفتح الباب: قال -اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يعلموا بإسالمي 

ففتحوا يل، وأخذ رجالن بعضدي حىت : قال" . افتحوا له، فإنه إن يرد اهللا به خرياً يهده : " صلى اهللا عليه وسلم
فأخذ مبجمع : فأرسلوين، فجلست بني يديه، قال: أرسلوه قال: فقال: دنوت من النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

أشهد أن ال إله إال اهللا، وأنك : " قلت: قال" . يا ابن اخلطاب، اللهم اهده أسلم : " قميصي فجذبين إليه، مث قال
مث خرجت فكنت ال : قال -وقد كان استخفى : قال -، فكرب املسلمون تكبرية، مسعت بطرق مكة " رسول اهللا 



ا يصيب ال أحب إال أن يصيبين م: فلما رأيت ذلك قلت: قال -أشاء أن أرى رجالً قد أسلم يضرب إال رأيته 
. ابن اخلطاب: من هذا؟ فقلت: فقرعت الباب عليه، فقال -وكان شريفاً فيهم  -فذهبت إىل خايل : املسلمني، قال

بلى، قد : فقلت: قال! ال تفعل: قال. نعم: فعلت؟ فقلت: أشعرت أين قد صبوت؟ قال: فخرج إيلّ، فقلت له: قال
فخرجت حىت جئت رجالً من : قال! ما هذا بشيء: قلتقال . وأجاف الباب دوين وتركين! ال تفعل: قال. فعلت

أشعرت : فخرج إيلّ، فقلت له: قال. عمر بن اخلطاب: من هذا؟ فقلت: عظماء قريش، فقرعت عليه الباب، فقال
  أين قد

مث قام فدخل، وأجاف : قال! ال تفعل: قال. قد فعلت: قلت! فال تفعل: قال. نعم: فعلت؟ فقلت: صبوت؟ قال
فإذا : قال. نعم: حتب أن يعلم إسالمك؟ قال قلت: فقال يل رجل. فلما رأيت ذلك انصرفت: قال. الباب دوين

 -فيما بينك وبينه  -فاصغ إليه، وقل له  -رجالً مل يكن يكتم السر  -جلس الناس يف احلجر واجتمعوا أتيت فالناً 
ناس يف احلجر، فجئت الرجل فدنوت فاجتمع ال: قال. ، فإنه سوف يظهر عليك ويصيح ويعلنه" إين قد صبوت : " 

" . أال إن عمر بن اخلطاب قد صبأ : " فقال" أعلمت أين قد صبوت؟ : منه، فأصغيت إليه فيما بيين وبينه، فقلت
فقام على احلجر فأشار : قال! ابن اخلطاب: ما هذا؟ فقيل: فقال خايل: فما زال الناس يضربونين وأضرهبم، قال: قال

فانكشف الناس عين، وكنت ال أشاء أن أرى أحداً من املسلمني : قال" .  قد أجرت ابن أخيت أال إين: " بكمه فقال
فأمهلت حىت : ما هذا بشيء حىت يصيبين مثل ما يصيب املسلمني؟ قال: قال فقلت. يضرب إال رأيته وأنا ال أضرب

: قال. جوارك عليك رد: تقل: ما أمسع؟ قال: فقال. امسع: إذا جلس الناس يف احلجر، وصلت إىل خايل فقلت
فما زلت أضرب وأضرب حىت أعز اهللا : قال! ما شئت: فقال. بل هو ذاك: قلت: قال. ال تفعل يا ابن أخيت: فقال

مث قام فدخل، : قال! ال تفعل: قال. قد فعلت: قلت! فال تفعل: قال. نعم: فعلت؟ فقلت: بوت؟ قال.اإلسالم
: قال. نعم: حتب أن يعلم إسالمك؟ قال قلت: فقال يل رجل. نصرفتفلما رأيت ذلك ا: قال. وأجاف الباب دوين

فيما بينك  -فاصغ إليه، وقل له  -رجالً مل يكن يكتم السر  -فإذا جلس الناس يف احلجر واجتمعوا أتيت فالناً 
فاجتمع الناس يف احلجر، فجئت : قال. ، فإنه سوف يظهر عليك ويصيح ويعلنه" إين قد صبوت : "  -وبينه 

أال إن عمر بن اخلطاب : " فقال" أعلمت أين قد صبوت؟ : لرجل فدنوت منه، فأصغيت إليه فيما بيين وبينه، فقلتا
فقام على : قال! ابن اخلطاب: ما هذا؟ فقيل: فقال خايل: فما زال الناس يضربونين وأضرهبم، قال: قال" . قد صبأ 

فانكشف الناس عين، وكنت ال أشاء أن أرى أحداً : قال.  "أال إين قد أجرت ابن أخيت : " احلجر فأشار بكمه فقال
: ما هذا بشيء حىت يصيبين مثل ما يصيب املسلمني؟ قال: قال فقلت. من املسلمني يضرب إال رأيته وأنا ال أضرب

جوارك عليك : قلت: ما أمسع؟ قال: فقال. امسع: فأمهلت حىت إذا جلس الناس يف احلجر، وصلت إىل خايل فقلت
فما زلت أضرب وأضرب : قال! ما شئت: فقال. بل هو ذاك: قلت: قال. ال تفعل يا ابن أخيت: فقال: لقا. رد

  .حىت أعز اهللا اإلسالم
مث إن قريشاً بعثت عمر بن : أنبأنا أبو جعفر بن أمحد بن علي بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال

هللا عليه وسلم، ورسول اهللا يف دار يف أصل الصفا، فلقيه اخلطاب، وهو يومئذ مشرك، يف طلب رسول اهللا صلى ا
 -وهو نعيم بن عبد اهللا بن أسيد، وهو أخو بين عدي بن كعب، قد أسلم قبل ذلك، وعمر متقلد سيفه  -النحام 
فقال . أعند إىل حممد الذي سفه أحالم قريش، وشتم آهلتهم، وخالف مجاعتهم: يا عمر، أين تريد؟ فقال: فقال
أو تراك تفلت من بين هاشم وبين ! ولقد فرطت وأردت هلكة عدي بن كعب! واهللا لبئس املمشى يا عمر :النحام

إين ألظنك قد صبوت، ولو أعلم ذلك : زهرة وقد قتلت حممداً؟ فتحاوروا حىت ارتفعت أصواهتما، فقال له عمر



تنك قد أسلموا، واركوك وما أنت فإين أخربك أن أهلك وأهل خ: فلما رأى النحام أنه غري منته قال! لبدأت بك
فانطلق عمر حىت أتى . ختنك وابن عمك وأختك: وأيهم؟ قال: فلما مسع عمر تلك يقوهلا قال. عليه من ضاللتك

أخته، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أتته طائفة من أصحابه من ذوي احلاجة، نظر إىل أويل السعة، 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فدفع إليه  -زوج أخته  -بن عم عمر وختنة فوافق ذلك ا. عندك فالن: فيقول

  " .طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خباب بن األرت، وقد أنزل اهللا تعاىل
اهللا لنحن باإلسالم و: يعين إسالمه -فقال عمر عند ذلك : قال ابن إسحاق. وذكر حنو ما تقدم، وفيه زيادة ونقصان

أحق أن نبادي منا بالكفر، فليظهرن مبكة دين اهللا، فإن أراد قومنا بغياً علينا ناجزناهم، وإن قومنا أنصفونا قبلنا 
  .فخرج عمر وأصحابه فجلسوا يف املسجد، فلما رأت قريش إسالم عمر سقط يف أيديهم. منهم

أي أهل مكة أنقل للحديث؟ : سلم عمر بن اخلطاب قالملا أ: حدثين نافع، عن ابن عمر قال: قال ابن إسحاق
يا مجيل هل : فخرج عمر وخرجت وراء أيب، وأنا غليم أعقل كل ما رأيت، حىت أتاه فقال. مجيل بن معمر: فقالوا

علمت أين أسلمت؟ فواهللا ما راجعه الكالم حىت قام جير رداءه، وخرج عمر يتبعه، وأنا مع أيب، حىت إذا قام على 
. ولكين أسلمت! كذبت: فقال عمر. يا معشر قريش، إن عمر قد صبأ: جد الكعبة، صرخ بأعلى صوتهباب مس

اصنعوا : " فثاوروه، فقاتلوه وقاتلهم حىت قامت الشمس على رؤوسهم، فطلح وعرشوا على رأسه قياماً وهو يقول
  " . ما بدا لكم، فأقسم باهللا لو كنا ثالمثائة رجل تركتموها لنا، أو تركناها لكم

وذكر ابن إسحاق أن الذي أجار عمر هو العاص بن وائل أبو عمر بن العاص السهمي وإمنا قال عمر إنه خاله ألن 
حنتمة أم عمر هي بنت هاشم بن املغرية، وأمها الشفاء بنت عبد قيس بن عدي بن سعد بن سهم السهمية، فلهذا 

ألنه " هذا خايل : " اهللا عليه وسلم لسعد بن أيب وقاصجعله خاله، وأهل األم كلهم أخوال، وهلذا قال النيب صلى 
وكذلك القول يف خاله اآلخر الذي أغلق الباب يف وجهه أنه . زهري، وأم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زهرية

أبو جهل، فعلى قول من جيعل أم عمر أخت أيب جهل، فهو خال حقيقة، وعلى قول من جيعلها ابنة عم أيب جهل، 
  .هذا يكون مثل

  .وكان إسالم عمر يف السنة السادسة، قاله حممد بن سعد
أنبأنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي، أنبأنا احلسن بن علي، أنبأنا أبو عمر بن حيوية، : أخربنا غري واحد إجازة قالوا

نا أبو حرزة يعقوب بن أنبأنا أمحد بن معروف، أنبأنا أبو علي بن القهم أنبأنا حممد بن سعد، أنبأنا حممد بن عمر، حدث
النيب صلى اهللا : من مسى عمر الفاروق؟ قالت: قلت لعائشة: جماهد، عن حممد بن إبراهيم، عن أيب عمرو ذكوان قال

  .عليه وسلم
  .بفتح احلاء املهملة، وتسكني الزاي، وبعدها راء، مث هاء: حزرة

: ثنا عبد الرمحن بن حسن، عن أيوب بن موسى قالقال وأنبأنا حممد بن سعد أنبأنا أمحد بن حممد األزرقي املكي، حد
فرق اهللا به بني احلق : إن اهللا جعل احلق على لسان عمر وقلبه، وهو الفاروق: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .والباطل 
  .الفاروق: بلغنا أن أهل الكتاب كانوا أول من قال لعمر: وقال ابن شهاب

ن هبة اهللا بن حمفوظ بن صصري الدمشقي، أنبأنا الشريف أبو طالب علي بن حيدرة بن أنبأنا أبو القاسم احلسني ب
أنبأنا الفقيه أبو القاسم علي بن حممد : جعفر العلوي احلسيين، وأبو القاسم احلسني بن احلسن بن حممد األسدي قاال
سم بن أيب نصر، أنبأنا أبو احلسن بن علي بن أيب العالء املصيصي، أنبأنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن القا



خيثمة بن سليمان بن حيدرة، حدثنا أبو عبيدة السري بن حيىي بن أخي هناد بن السري بالكوفة، حدثنا شعيث بن 
قال رسول اهللا صلى : قال الزبري بن العوام: إبراهيم، حدثنا سيف بن عمر، عن وائل بن داود، عن يزيد البهي قال

  " .هم أعز اإلسالم بعمر بن اخلطاب الل: " اهللا عليه وسلم
أنبأنا أمحد بن عثمان بن أيب علي، أنبأنا أبو رشيد عبد الكرمي بن أمحد بن منصور بن حممد بن سعيد، أنبأنا أبو 

مسعود سليمان بن إبراهيم بن حممد بن سليمان، حدثنا أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه، حدثنا عبد اهللا بن 
حدثنا مسعر، عن : ن يونس، حدثنا جعفر بن عون ويعلى بن عبيد والفضل بن دكني قالواجعفر، حدثنا أمحد ب

وكانت هجرته نصراً، وكانت إمارته . كان إسالم عمر فتحاً: قال عبد اهللا بن مسعود: القاسم بن عبد الرمحن قال
  .لهم حىت تركونا فصليناولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي يف البيت حىت أسلم عمر، فلما أسلم عمر قات. رمحة
وحدثنا ابن مردويه، حدثنا أمحد بن كامل، حدثنا احلسن بن علي املعمري، حدثنا حممد بن محيد، حدثنا جرير، : قال

ملا أسلم عمر كان اإلسالم كالرجل : عن عمر بن سعيد، عن مسروق، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة قال
  .مر كان اإلسالم كالرجل املدبر، ال يزداد إال بعداًفلما قتل ع. املقبل، ال يزداد إال قرباً

  :هجرته رضي اهللا عنه

أنبأنا عبد الوهاب بن هبة اهللا الدقاق إذناً، أنبأنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي، حدثنا أبو حممد اجلوهري إمالء، أنبأنا 
 بالبصرة، حدثنا الزبري بن حممد بن أبو احلسن علي بن أمحد احلافظ، حدثنا أبو روق أمحد بن حممد بن بكر اهلزاين

خالد العثماين مبصر سنة مخس وستني ومائتني، حدثنا عبد اهللا بن القاسم األبلي، عن أبيه، عن عقيل بن خالد، عن 
ما علمت أن : قال يل علي بن أيب طالب: حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس، عن أبيه، عن عبد اهللا بن العباس قال

اجرين هاجر إال خمتفياً، إال عمر بن اخلطاب، فإنه ملا هم باهلجرة تقلد سيفه، وتنكب قوسه، وانتضى يف أحداً من امله
يده أسهماً، واختصر عنزته، ومضى قبل الكعبة، واملأل من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعاً متمكناً، مث أتى املقام 

شاهت الوجوه، ال يرغم اهللا إال هذه املعاطس، من : فصلى متمكناً، مث وقف على احللق واحدة واحدة، وقال هلم
فما تبعه أحد إال قوم من : قال علي. أراد أن تثكله أمه، ويومت ولده، ويرمل زوجته، فليلقين وراء هذا الوادي

  .املستضعفني علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه
حدثين نافع، عن عبد اهللا بن عمر، : قالأنبأنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده عن يونس بن بكري عن ابن إسحاق 

: قلنا: ملا اجتمعنا للهجرة اتعدت أنا وعياش بن أيب ربيعة، وهشام بن العاص بن وائل: عن أبيه عمر بن اخلطاب قال
فأصبحت عندها أنا وعياش بن . التناضب من أضاة بين غفار، فمن أصبح منكم مل يأهتا فليمض صاحباه" امليعاد بيننا 
  .وقدمنا املدينة. ة، وحبس عنا هشام، وفنت فافتنتأيب ربيع

نزل عمر بن اخلطاب، وزيد بن اخلطاب، وعمرو وعبد اهللا ابنا سراقة، وحنيس بن حذافة، وسعيد : قال ابن إسحاق
بن زيد بن عمرو بن نفيل، وواقد بن عبد اهللا، وخويل بن أيب خويل، وهالل بن أيب خويل، وعياش بن أيب ربيعة، 

  .ياس وعاقل بنو البكري، نزل هؤالء على رفاعة بن املنذر، يف بين عمرو بن عوفوخالد وإ
أنبأنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر، أنبأنا أبو بكر أمحد بن علي بن بدران، أنبأنا أبو حممد احلسن بن 

حدثنا عمرو بن حممد أبو سعيد، حدثنا  علي الفارسي، أنبأنا أبو بكر القطيعي، أنبأنا عبد اهللا بن امحد، حدثين أيب،
أول من قدم علينا من املهاجرين مصعب بن عمري أخو بين عبد : إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن الرباء بن عازب قال

ما : مث قدم علينا عمر بن اخلطاب يف عشرين راكباً، فقلنا. الدار، مث قدم علينا ابن أم مكتوم األعمى، أخو بين فهر



  .مث قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر معه. هو على أثري:  صلى اهللا عليه وسلم؟ قالفعل رسول اهللا
  :شهوده رضي اهللا عنه بدراً وغريها من املشاهد

شهد عمر بن اخلطاب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدراً، وأحداً، واخلندق وبيعة الرضوان، وخيرب، والفتح، 
وأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرسله إىل . املشاهد، وكان أشد الناس على الكفار وحنيناً، وغريها من

فتركه، " . يا رسول اهللا، قد علمت قريش شدة عداويت هلا، وإن ظفروا يب قتلوين : " أهل مكة يوم احلديبية، فقال
  .وأرسل عثمان

يف مسري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -ابن إسحاق أنبأنا أبو جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري عن 
، فخرج رسول اهللا " ذفران : " وسلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات اليمني على واد يقال: قال -إىل بدر 

وأتاه اخلرب عن قريش مبسريهم ليمنعوا عريهم، فاستشار رسول اهللا . صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كان ببعضه نزل
  .وذكر متام اخلرب. اهللا عليه وسلم الناس، فقال أبو بكر فأحسن، مث قام عمر فقال فأحسن صلى

  .وهو الذي أشار بقتل أسارى املشركني ببدر، والقصة مشهورة
عمر بن اخلطاب بن نفيل، مل خيتلفوا : وقال ابن إسحاق وغريه من أهل السري، ممن شهد بدراً من بين عدي بن كعب

  .فيه
  .أحداً، وثبت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموشهد أيضاً 

حدثين الزهري وعاصم بن عمر بن : أنبأنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق قال
إن احلرب سجال يوم بيوم بدر، : ملا أراد أبو سفيان االنصراف أشرف على اجلبل، مث نادى بأعلى صوته: قتادة قاال
اهللا أعلى : فقال. قم فأجبه: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمر بن اخلطاب -أي أظهر دينك  - اعل هبل

هلم إيل يا عمر، فقال : وأجل، ال سواء قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار، فلما أجاب عمر أبا سفيان قال أبو سفيان
أنشدك اهللا يا عمر، أقتلنا : فجاءه، فقال له أبو سفيان " .ائته، فانظر ما يقول " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لقول ابن قمئة  -أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر : فقال أبو سفيان. ال، وإنه ليسمع كالمك اآلن: حممداً؟ قال
  .قد قتلت حممداً: هلم

  :علمه رضي اهللا عنه

بن أمحد بن منصور بن حممد بن سعيد، حدثنا أبو  أنبأنا أمحد بن عثمان بن أيب يعلى، أنبأنا أبو رشيد عبد الكرمي
مسعود سليمان بن إبراهيم بن حممد بن سليمان، حدثنا أبو بكر بن مردويه، حدثنا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا أمحد 

قال ابن : بن يونس، حدثنا عبد العزيز بن أبان، حدثنا أبو األحوص سالم بن سليم، عن األعمش، عن أيب وائل قال
فذكرته إلبراهيم . لو أن علم عمر وضع يف كفه ميزان، ووضع علم الناس يف كفه ميزان لرجح علم عمر :مسعود
  .ملا مات عمر ذهب تسعة أعشار العلم: ماذا قال؟ قال: قلت. قد واهللا، قال عبد اهللا أفضل من هذا: فقال

قتيبة حدثنا الليث، عن عقيل، عن حدثنا : أنبأنا إمساعيل بن علي بن عبيد وغريه بإسنادهم إىل حممد بن عيسى
رأيت كأين أتيت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الزهري، عن محزة بن عبد اهللا بن عمر، عن ابن عمر قال

  .العلم: ما أولته يا رسول اهللا؟ قال: فقالوا" . بقدح لنب، فشربت منه، وأعطيت فضلي عمر بن اخلطاب 
احلافظ إجازة أنبأنا أيب، أنبأنا أبو األغر قراتكني بن األسعد، حدثنا أبو حممد اجلوهري، أنبأنا أبو حممد بن أيب القاسم 



حدثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن الفضل بن اجلراح، حدثنا أبو جعفر أمحد بن عبد اهللا النريي، حدثنا أبو السائب 
واهللا ما رأيت أحداً أرأف : قال مسعت شيخاً من قريش يذكر عن عبد امللك بن عمري، عن قبيصة بن جابر: قال

ومل أر أحداً أقرأ لكتاب اهللا، وال أفقه يف دين اهللا، وال أقوم حبدود اهللا، وال . برعيته، وال خرياً من أيب بكر الصديق
  .وال رأيت أحداً أشد حياء من عثمان بن عفان. أهيب يف صدور الرجال من عمر بن اخلطاب

  :زهده وتواضعه رضي اهللا عنه

نا أبو حممد بن أيب القاسم الدمشقي إجازة، أنبأنا أيب، أنبأنا أبو بكر بن املزرقي، حدثنا أبو احلسني بن املهتدي، أنبأ
أنبأنا علي بن عمر بن حممد احلريب، حدثنا أبو سعيد حامت بن احلسن الشاشي، حدثنا أمحد بن عبد اهللا، حدثنا 

ما كان عمر بن اخلطاب : قال طلحة بن عبيد اهللا: ازم، قالسفيان، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب ح
  .بأولنا إسالماً وال أقدمنا هجرة، ولكنه كان أزهدنا يف الدنيا، وأرغبنا يف اآلخرة

أنبأنا أبو نعيم احلافظ، حدثنا  -وحدثين أبو مسعود األصبهاين عنه  -وأنبأنا أيب، حدثنا أبو علي القرئ كتابة : قال
عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب حيىي، حدثنا أمحد بن سعيد بن جرير، حدثنا عبد الرمحن بن مغراء  أيب، حدثنا أبو

واهللا ما كان عمر بأقدمنا هجرة، وقد : قال سعد بن أيب وقاص: الدوسي، حدثنا حممد بن عمرو، عن أيب سلمة قال
  .عرفت بأي شيء فضلنا؛ كان أزهدنا يف الدنيا

نبأنا أبو غالب بن البنا، أنبأنا أبو حممد اجلوهري، أنبأنا أبو عمر بن حيوية، وأبو بكر حممد ابن أيب حبة وغريه، أ ١ع
حدثنا حيىي بن حممد بن صاعد، أنبأنا احلسني بن احلسن، حدثنا عبد اهللا بن املبارك، أنبأنا : بن إمساعيل بن العباس قاال
: " فجعل يقول: قال -من عسل فوضعه على كفه أن عمر استسقى، فأيت بإناء : سليمان بن املغرية، عن ثابت

  .، قاهلا ثالثاً، مث دفعه إىل رجل من القوم فشربه" أشرهبا فتذهب حالوهتا وتبقى نقمتها 

أنبأنا أبو حممد القاسم بن علي، أنبأنا أيب، أنبأنا إمساعيل بن أمحد أبو القاسم، أنبأنا أبو احلسني بن النقور، أنبأنا أبو 
ن علي بن عيسى، أنبأنا عبد اهللا بن حممد البغوي، حدثنا داود بن عمرو، أنبأنا ابن أيب غنية، هو حيىي القاسم عيسى ب

يا : كنت مع عمر بن اخلطاب، فلقيه رجل فقال: قال األحنف: بن عبد امللك، حدثنا سالمة بن صبيح التميمي قال
تدعون أمري : فرفع الدرة فخفق هبا رأسه فقال: قال. أمري املؤمنني، انطلق معي فأعدين على فالن، فإنه قد ظلمين

فانصرف الرجل : قال! أعدين أعدين: املؤمنني وهو معرض لكم، حىت إذا شغل يف أمر من أمور املسلمني أتيتموه
ليس : قال. ال واهللا، ولكن أدعها هللا ولك: فقال. امتثل: فألقى إليه املخفقة وقال. علي الرجل: قال -وهو يتذمر 
مث جاء ميشي حىت . فانصرف: قال. أدعها هللا: قال. ا أن تدعها هللا إرادة ما عنده أو تدعها يل، فأعلم ذلكهكذا، إم

يا ابن اخلطاب، كنت وضيعاً فرفعك اهللا، وكنت ضاالً فهداك : دخل منزله وحنن معه، فصلى ركعتني وجلس فقال
جل يستعديك فضربته، ما تقول لربك غداً إذا اهللا، وكنت ذليالً فأعزك اهللا، مث محلك على رقاب الناس فجاءك ر

  .فجعل يعاتب نفسه يف ذلك معاتبة حىت ظننا أنه خري أهل األرض: أتيته؟ قال
وحدثنا أيب، حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن، أنبأنا أبو احلسني املهتدي، أنبأنا عيسى بن علي، أنبأنا عبد اهللا بن : قال

بينما عمر قد وضع بني يديه : بد اجلبار بن الورد، عن ابن بن مليكة قالحممد، حدثنا داود بن عمرو، حدثنا ع
فلما دخل رأى بني يدي عمر . وما أقدم عتبة؟ ائذن له: هذا عتبة بن فرقد بالباب، قال: طعاماً إذ جاء الغالم فقال

يستطيع أن  فذهب يأكل فإذا هو طعام جشب ال: قال. اقترب يا عتبة فأصب من هذا: قال. خبز وزيت: طعامه



ال : ويلك، ويسع ذلك املسلمني كلهم؟ قال: احلواري؟ قال: يا أمري املؤمنني، هل لك يف طعام يقال له: قال. يسيغه
  .ويلك يا عتبة، أفأردت أن آكل طيباً يف حيايت الدنيا وأستمتع؟: قال. واهللا

دخل عمر بن : سليمان، عن أيب حازم قالأنبأنا الوليد بن األغر املكي، حدثنا عبد احلميد بن : وقال حممد بن سعد
ال أذوقه ! أدمان يف إناء واحد: اخلطاب على حفصة ابنته، فقدمت إليه مرقاً بارداً وخبزاً وصبت يف املرق زيتاً، فقال

  .حىت ألقى اهللا عز وجل
أبو عمر بن حيوية وأبو بكر أنبأنا عمر بن حممد بن طربزد، أنبأنا أبو غالب بن البناء، أنبأنا أبو حممد اجلوهري، أنبأنا 

حدثنا حيىي بن حممد بن صاعد، حدثنا احلسني بن احلسن، أنبأنا عبد اهللا بن املبارك، أنبأنا سليمان : بن إمساعيل قاال
  .لقد رأيت بني كتفي عمر أربع رقاع يف قميصه: بن املغرية، عن ثابت عن أنس قال

ناء، أنبأنا أبو حممد، أنبأنا أبو الفضل عبيد اهللا بن عبد الرمحن، حدثنا وأنبأنا غري واحد إجازة، أنبأنا أبو غالب بن الب
عبد اهللا بن أيب داود، حدثنا املنذر بن الوليد بن عبد الرمحن بن حممد، حدثنا عبد اهللا بن أيب داود، حدثنا املنذر بن 

رأيت عمر بن : أيب عثمان قالالوليد بن عبد الرمحن اجلارودي، حدثين أيب، حدثنا شعبة، عن سعيد اجلريري، عن 
  .اخلطاب يرمي اجلمرة وعليه غزار مرقوع بقطعة جراب

أنبأنا أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن سرايا بن علي الفقيه، وأبو الفرج حممد بن عبد الرمحن : فضائله رضي اهللا عنه
بإسنادهم إىل حممد بن إمساعيل بن أيب العز، وأبو عبد اهللا احلسني بن أيب صاحل بن فناخسرو التكرييت وغريهم 

أخربين سعيد بن املسيب رضي : حدثنا سعيد بن أيب مرمي، أنبأنا الليث، حدثين عقيل، عن ابن سهاب قال: اجلعفي
بينا أنا نائم رأيتين يف اجلنة فإذا : بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ قال: أن أبا هريرة قال: اهللا عنه

: فبكى عمر وقال. فذكرت غريته، فوليت مدبراً. لعمر: ملن هذا القصر؟ قالت: ىل جانب قصر، فقلتامرأة تتوضأ إ
  !.أعليك أغار يا رسول اهللا؟

حدثنا حممد بن عبيد اهللا، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صاحل بن كيسان، عن ابن : وحدثنا حممد بن إمساعيل: قال
بينا أنا نائم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يد اخلدري يقولشهاب، عن أيب أمامة بن سهل أنه مسع أبا سع

، وعرض علي عمر بن " رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك 
  " .الدين : " فما أولت ذلك يا رسول اهللا؟ قال: اخلطاب وعليه قميص جيره قالوا

 علي، أنبأنا أبو رشيد عبد الكرمي بن أمحد بن منصور، أنبأنا أبو مسعود سليمان بن أنبأنا أمحد بن عثمان بن أيب
إبراهيم بن حممد، حدثنا أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه، حدثنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد، حدثنا أمحد 

قال : أيب سعيد اخلدري قال بن عبد اجلبار العطاردي، حدثنا أبو معاوية الضرير، عن األعمش، عن عطية، عن
إن أهل الدرجات العلى لرياهم من حتتهم كما يرى الكوكب الدري يف األفق من : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما 
بن فارس القيسي، أنبأنا  أنبأنا أبو الربكات احلسن بن حممد بن احلسن الدمشقي، أنبأنا أبو العشائر حممد بن خليل

الفقيه أبو القاسم علي بن حممد بن علي املصيصي، أنبأنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن القاسم بن أيب نصر، 
أنبأنا أبو احلسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة األطرابلسي، حدثنا أبو قالبة الرقاشي، حدثنا حممد بن الصباح، حدثنا 

النضر أيب عمر اخلزار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا إمساعيل بن زكريا، عن 
وكان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأبو . حراء، فما عليك إال نيب وصديق وشهيد" اسكن : قال" انتقض حراء 

  .بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبري، وعبد الرمحن، وسعد، وسعيد بن زيد



حدثنا أبو جابر حممد بن : حدثنا حممد بن عوف الطائي وأبو حيىي بن أيب سربة قاال: وأنبأنا أبو احلسن خيثمة: قال
قال رسول اهللا صلى : عبد امللك، حدثنا املعلى بن هالل، حدثنا ليث بن أيب سليم، عن جماهد، عن ابن عباس قال

  " .ائيل، ووزيراي من أهل األرض أبو بكر وعمر وزيراي من أهل السماء جربيل وميك: " اهللا عليه وسلم
وأنبأنا خيثمة، أنبأنا إبراهيم بن أيب العنبس القاضي، حدثنا عبيد اهللا بن موسى، أنبأنا يونس بن أيب إسحاق، : قال

كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلمن فأقبل أبو بكر وعمر فقال يل النيب : عن الشعيب، عن علي بن أيب طالب قال
يا علي، هذان سيدا كهول أهل اجلنة من األولني واآلخرين، إال النبيني واملرسلني، مث قال " اهللا عليه وسلمك  صلى
  " .يا علي، ال ختربمها : يل

حدثنا حممد بن بشار، حدثنا أبو عامر : أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد وغريه بإسنادهم عن أيب عيسى الترمذي
إن اهللا : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: بن عبد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر هو العقدي، حدثنا خارجة

.جعل احلق على لسان عمر وقلبه   "  
 -شك خارجة  -قال ابن اخلطاب : أو -ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه، وقال فيه عمر : " وقال ابن عمر: قال

.إال نزل فيه القرآن على حنو ما قال عمر   "  
لوال كتاب من : " وذلك حنو ما قال يف أسارى بدر، فإنه أشار بقتلهم، وأشار غريه مبفاداهتم، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل

  .وقوله يف احلجاب، فأنزله اهللا تعاىل، وقوله يف اخلمر" . اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت فيه عذاب عظيم 
ا عبد اهللا بن داود الواسطي أبو حممد، حدثين عبد الرمحن ابن وأنبأنا أبو عيسى، حدثنا حممد بن املثىن، حدثن: قال

يا خري الناس بعد : قال عمر أليب بكر: أخي حممد بن املنكدر، عن حممد بن املنكدر، عن جابر بن عبد اهللا قال
وسلم أما إنك إن قلت ذلك، فلقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أبو بكر

  " .ما طلعت الشمس على رجل خري من عمر : " يقول
وأنبأنا أبو عيسى، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا املقرئ، عن حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن مشرح : قال

لو كان بعدي نيب لكان عمر بن " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمك : بن هاعان، عن عقبة بن عامر قال
  " .اخلطاب 

أن النيب صلى اهللا عليه : وأنبأنا أبو عيسى، حدثنا علي بن حجر، حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن محيد، عن أنس: لقا
لشاب من قريش، فظننت أين أنا هو، : ملن هذا؟ فقالوا: دخلت اجلنة، فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: وسلم قال

  .عمر بن اخلطاب: ومن هو؟ قالوا: فقلت

سى، حدثنا احلسني بن حريث، أنبأنا علي بن احلسني بن واقد، حدثين أيب، حدثنا عبد اهللا بن وأنبأنا أبو عي: قال
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية : مسعت بريدة يقول: بريدة قال

إن كنت : قال. يك بالدف وأتغىنيا رسول اهللا، إين كنت نذرت إن ردك اهللا ساملاً أن أضرب بني يد: سوداء فقالت
فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، مث دخل علي وهي تضرب، مث دخل . نذرت فاضريب، وإال فال

: عثمان وهي تضرب، مث دخل عمر فألقت الدف حتت استها، وقعدت عليه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، مث دخل علي وهي إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إين كنت جالساً و

  .تضرب، مث دخل عثمان وهي تضرب، مث دخلت أنت يا عمر فألقت الدف
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن عجالن، عن سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة، عن عائشة : وحدثنا أبو عيسى: قال
ن يكون يف األمم حمدثون، فإن يكن يف أميت أحد فمر بن قد كا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت



  " .اخلطاب 
أنبأنا أمحد بن عثمان بن أيب علي، أنبأنا أبو رشيد عبد الكرمي بن أمحد بن منصور، أنبأنا أبو مسعود سليمان بن 

م بن سعيد، أنبأنا إبراهيم، أنبأنا أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه، حدثنا حممد بن سفيان بن إبراهيم، حدثنا مسل
أن عمر بن اخلطاب خطب إىل قوم من قريش : جماشع بن عمرو، حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن احلسن

لقد ردوا رجالً ما : " باملدينة فردوه، وخطب إليهم املغرية بن شعبة، فزوجوه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .يف األرض رجل خرياً منه 

أنبأنا عبد الرمحن بن احلسن األسدي، حدثنا عيسى بن هارون بن الفرج، حدثنا أمحد بن : نا أبو بكر قالوأنبأ: قال
منصور، حدثنا إسحاق بن بشر، حدثنا يعقوب، عن جعفر بن أيب املغرية، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس أنه 

  .لعدل ذكرمت اهللا تبارك وتعاىلأكثروا ذكر عمر، فإنكم إذا ذكرمتوه ذكرمت العدل، وإذا ذكرمت ا: قال
وأنبأنا أبو بكر، حدثنا عبد اهللا بن إسحاق، حدثنا جعفر الصائغ، حدثنا حسني بن حممد املرودي، حدثنا فرات : قال

أنه كان خيطب يوم اجلمعة على منرب رسول اهللا صلى : بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، عن أبيه
" . من استرعى الذئب ظلم  -يا سارية بن حصن، اجلبل اجلبل : " يف خطبته أن قال اهللا عليه وسلم، فعرض له

ما : فلما فرغ من صالته قال له علي. صدق، واهللا ليخرجن مما قال: فتلفت الناس بعضهم إىل بعض، فقال علي
: قال: ب ظلميا سارية، اجلبل اجلبل، من استرعى الذئ: " قولك: وما هو؟ قال: شيء سنح لك يف خطبتك؟ قال

إنه وقع يف خلدي أن املشركني هزموا إخواننا، : قال. نعم، ومجيع أهل املسجد قد مسعوه: وهل كان ذلك مين؟ قال
فركبوا أكتافهم، وأهنم ميرون جببل، فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا وقد ظفروا، وأن جاوزا هلكوا، فخرج مين ما 

تح بعد شهر، فذكر أنه مسع يف ذلك اليوم يف تلك الساعة، حني جاوزوا فجاء البشري بالف: قال. تزعم أنك مسعته
  .فعدلنا إليه، ففتح اهللا علينا: قال" يا سارية بن حصن، اجلبل اجلبل : " اجلبل صوت يشبه صوت عمر، يقول

اد، حدثنا وحدثنا أبو بكر، حدثنا دعلج بن امحد، حدثنا حممد بن حيىي بن املنذر، حدثنا أبو عتاب سهل بن مح: قال
رحم اهللا أبا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: املختار بن نافع، عن أيب حيان التيمي، عن أبيه، عن علي قال

بكر، زوجين ابنته، ومحلين إىل دار اهلجرة، وأعتق بالالً من ماله، رحم اهللا عمر، يقول احلق وإن كان مراً، تركه 
  " .احلق وماله من صديق 

نا أبو بكر حدثنا أمحد بن كامل، حدثنا أبو إمساعيل الترمذي، حدثنا إسحاق بن سعيد الدمشقي، حدثنا وحدث: قال
إن نيب اهللا صلى اهللا عليه : سعيد بن بشري، عن حرب بن اخلطاب، عن روح، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قال

سبحان : فقال القوم" . خلقنا إال للحراثة  ما! إنا واهللا ما هلذا خلقنا: " ركب رجل بقرة فقالت البقرة: وسلم قال
  " .أشهد، وأبو بكر وعمر يشهدان، وليسا مث : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم! اهللا
حدثنا حممد بن أمحد بن إبراهيم، حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد الغين بن سعيد، حدثنا : وحدثنا أبو بكر: قال

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قالموسى بن عبد الرمحن الصنعاين، عن اب
  " .إن اهللا عز وجل يباهي بالناس يوم عرفة عامة، ويباهي بعمر بن اخلطاب خاصة : " وسلم

أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد اخلطيب، أنبأنا أبو حممد جعفر بن أمحد بن احلسني السراج، أنبأنا احلسن بن أمحد 
شاذان، أنبأنا عثمان بن أمحد بن السماك، حدثنا أمحد بن اخلليل الربجالين، حدثنا أبو النضر املسعودي، عن أيب  بن

بذكر األسرى يوم بدر، أمر : فضل الناس عمر بن اخلطاب بأربع: قال عبد اهللا بن مسعود: هنشل، عن أيب وائل قال
وبذكر احلجاب، أمر نساء " . ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم  لوال كتاب من اهللا سبق: " بقتلهم، فأنزل اهللا تعاىل



إنك علينا يا ابن اخلطاب والوحي ينزل يف بيوتنا، فأنزل اهللا : النيب صلى اهللا عليه وسلم أن حيتجنب، فقالت زينب
يد اإلسالم اللهم أ" وبدعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم " وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب : " تعاىل
  .، وبرأيه يف أيب بكر" بعمر 

أنبأنا أبو حممد، أنبأنا آيب، أنبأنا أبو طالب علي بن عبد الرمحن، أنبأنا أبو احلسن علي بن احلسن بن احلسني، أنبأنا 
حدثنا بشر بن حجر  -وهو حممد بن زكريا  -أبو حممد بن النحاس، أنبأنا أبو سعيد بن األعرايب، حدثنا الغاليب 

: امي، حدثنا حفص بن عمر الدارمي، عن احلسن بن عمارة، عن املنهال بن عمرو، عن سويد بن غفلة قالالس
يا أمري املؤمنني إين : مررت بقوم من الشيعة يشتمون أبا بكر وعمر، وينتقصوهنما، فأتيت علي بن أيب طالب فقلت

ما يعلمون أنك تضمر هلما على ذلك ملا مررت بقوم من الشيعة يشتمون أبا بكر وعمر وينتقصوهنما، ولوال أهن
مث ! أال لعنة اهللا على من يضمر هلما إال احلسن! معاذ اهللا أن أضمر هلما إال على اجلميل: فقال علي! اجترءوا عليه

الصالة جامعة، فاجتمع الناس، وإنه لعلى املنرب جالس، وإن دموعه لتتحادر على : هنض دامع العني يبكي، فنادى
ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي املسلمني : " بيضاء، مث قام خيطب خطبة بليغة موجزة، مث قالحليته، وهي 

مبا أنا عنه متنزه ومما يقولون بريء، وعلى ما يقولون معاقب، فوالذي فلق احلبة وبرأ النسمة ال حيبهما إال كل مؤمن 
  .. " . عليه وسلم وصاحباه ووزيراهتقي، وال يبغضهما إال كل فاجر غوي، أخوا رسول اهللا صلى اهللا

وأنبأنا أيب، أنبأنا أبو احلسن علي بن أمحد بن منصور الفقيه، حدثنا أبو بكر اخلطيب، حدثنا حممد بن أمحد بن : قال
رزق، حدثنا أمحد بن علي بن عبد اجلبار بن خريويه أبو سهل الكلوذاين، حدثنا حممد بن يونس القرشي، حدثنا 

  :وقف أعرايب على عمر بن اخلطاب فقال: عن عوف عن قسامة بن زهري قالروح بن عبادة، 
  جهز بنيايت واكسهنه... يا عمر اخلري جزيت اجلنة 

  أقسم باهللا لتفعلنه
  :فإن مضيت يكون ماذا يا أعرايب؟ قال: قال. أقسم باهللا ألمضينه: فإن مل أفعل يكون ماذا يا أعرايب؟ قال: قال

  مث تكون املسأالت عنه.. .واهللا عن حايل لتسألنه 
  إما إىل نار وإما جنه... والواقف املسؤول بينهنه 

يا غالم، أعطه قميصي هذا، لذلك اليوم ال لشعره، واهللا ما : فبكى عمر حىت اخضلت حليته بدموعه، مث قال: قال
  !.أملك قميصاً غريه

رأة يف جوف دار هلا وحوهلا صبيان وروى زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن اخلطاب طاف ليلة، فإذا هو بام
يا أمة اهللا، أيش بكاء هؤالء : يبكون، وإذا قدر على النار قد مألهتا ماء، فدنا عمر بن اخلطاب من الباب، فقال

قد جعلت فيها ماء أعللهم هبا : فما هذه القدر اليت على النار؟ فقالت: قال. بكاؤهم من اجلوع: الصبيان؟ فقالت
فجلس عمر فبكى، مث جاء إىل دار الصدقة فأخذ غرارة، وجعل . م أن فيها شيئاً من دقيق ومسنحىت يناموا، أومهه

يا أمري : فقلت. يا أسلم، امحل علّي: فيها شيئاً من دقيق ومسن وشحم ومتر وثياب ودراهم، حىت مأل الغرارة، مث قال
فحمله على : قال - أنا املسؤول عنهم يف اآلخرة ال أم لك يا أسلم، أنا أمحله ألين: فقال يل! املؤمنني، أنا أمحله عنك

وأخذ القدر، فجعل فيها شيئاً من دقيق وشيئاً من شحم ومتر، وجعل حيركه : قال -عنقه، حىت أتى به منزل املرأة 
وكانت حليته عظيمة، فرأيت الدخان خيرج من خلل حليته، حىت طبخ هلم، مث : قال أسلم -بيده وينفخ حتت القدر 

ف بيده ويطعمهم حىت شبعوا، مث خرج وربض حبذائهم كأنه سبع، وخفت منه أن أكلمه، فلم يزل كذلك جعل يغر



رأيتهم يبكون، : قال! ال يا أمري املؤمنني: يا أسلم، أتدري مل ربضت حبذائهم؟ قلت: حىت لعبوا وضحكوا، مث قال
  .فكرهت أن أذهب وأدعهم حىت أراهم يضحكون، فلما ضحكوا طابت نفسي

  :ته رضي اهللا عنه وسريتهخالف

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري، : أنبأنا حممد بن حممد بن سرايا وغري واحد بإسنادهم، عن حممد بن إمساعيل قال
أن النيب صلى اهللا : حدثنا حممد بن بشر، حدثنا عبيد اهللا، حدثين أبو بكر بن سامل، عن سامل، عن عبد اهللا بن عمر

يف املنام أين أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبني نزعاً ضعيفاً،  رأيت: " عليه وسلم قال
واهللا يغفر له، مث جاء عمر بن اخلطاب فاستحالت غرباً، فلم أر عبقرياً يفري فريه، حىت روي النس، وضربوا بعطن 

. "  
  .نمه املسلمون من الكفاروهذا ملا فتح اهللا على عمر من البالد، ومحل من األموال، وما غ

  .، وقد تقدم:جتدوه قوياً يف الدنيا، قوياً يف أمر اهللا -يعين اخلالفة  -وإن وليتموها : " وقد ورد يف حديث آخر
حدثنا سليمان بن امحد، حدثنا : أنبأنا أبو مسعود سليمان، أنبأنا أبو بكر بن مردويه احلافظ قال: قال أمحد بن عثمان
نا أبو صاحل الفراء، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أيب هاشم بن مرثد، حدث

يا أمري : أن سويد بن غفلة اجلعفي دخل على علي بن أيب طالب يف إمارته فقال -عن زيد بن وهب : أو -الزعراء 
فلما : وذكر احلديث، قال .املؤمنني، إين مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعر بغري الذي هم أهل له من اإلسالم

مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، وهو يرى مكاين، فصلى بالناس : حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الوفاة قال
نصلي وال : سبعة أيام يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما قبض اهللا نبيه ارتد الناس عن اإلسالم، فقالوا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأىب أبو بكر منفرداً برأيه، فرجح برأيه رأيهم مجيعاً،  نعطى الزكاة، فرضي أصحاب
فأعطى املسلمون " . واهللا لو منعوين عقاالً ما فرض اهللا ورسوله جلاهدهتم عليه، كما أجاهدهم على الصالة : " وقال

رمحة اهللا عليه وترك الدنيا وهي مقبلة، البيعة طائعني، فكان أول من سبق يف ذلك من ولد عبد املطلب أنا، فمضى 
فخرج منها سليماً، فسار فينا بسرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ال ننكر من أمره شيئاً، حىت حضرته الوفاة، 

فرأى أن عمر أقوى عليها، ولو كانت حماباة آلثر هبا ولده، واستشار املسلمني يف ذلك، فمنهم من رضي، ومنهم من 
أقول لريب إذا قدمت : أتؤمر علينا من كان عناناً وأنت حي؟ فماذا تقول لربك إذا قدمت عليه؟ قال: اكره، وقالو

فأمر علينا عمر، فقام فينا بأمر صاحبيه، ال ننكر منه شيئاً، نعرف فيه الزيادة " إهلي أمرت عليهم خري أهلك : عليه
ألمصار، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، البعيد والقريب كل يوم يف الدين والدنيا، فتح اهللا به األرضني، ومصر به ا

سواء يف العدل واحلق، وضرب اهللا باحلق على لسانه وقلبه، حىت إن كنا لنظن أن السكينة تنطق على لسانه، وأن 
  ..ملكاً بني عينيه يسدده ويوفقه

ن القاسم البزار، حدثنا حيىي بن وأنبأنا ابن مردويه، حدثنا عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أمحد ب: قال
مسعود، حدثين عبد اهللا بن حممد بن أيوب، حدثين إمساعيل بن عبد الرمحن اهلامشي، عن عبد خري، عن علي بن أيب 

إن اهللا جعل أبا بكر وعمر حجة على من بعدمها من الوالة إىل يوم القيامة، فسبقا واهللا سبقاً بعيداً، : طالب قال
  .عدمها إتعاباً شديداً، فذكرمها حزن لألمة، وطعن على األئمةوأتعبا واهللا من ب



أنبأنا عبد الوهاب بن هبة اهللا إذناً، أنبأنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي، أنبأنا احلسن بن علي، أنبأنا أبو عمر، أنبأنا 
بكر بن عبد اهللا بن أيب  أبو احلسن، أنبأنا احلسني بن القهم، حدثنا حممد بن سعد، حدثنا حممد بن عمر، حدثين أبو

وأخربنا بردان بن أيب النضر، عن حممد بن : سربة، عن عبد اجمليد بن سهيل، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال
دخل  -وأنبأنا عمرو بن عبد اهللا بن عنبسة، عن أيب النضر، عن عبد اهللا البهي : إبراهيم بن احلارث التيمي، قال

أخربين عن : فقال له -يعين ابن عوف  -ر الصديق ملا مرض دعا عبد الرمحن أن أبا بك -حديث بعضهم يف بعض 
فقال عبد ! وإن: قال أبو بكر! ما تسألين عن أمر إال وأنت أعلم به مين: فقال عبد الرمحن. عمر بن اخلطاب

: فقال! نا بهأنت أخرب: فقال. أخربين عن عمر: مث دعا عثمان بن عفان فقال. هو واهللا أفضل من رأيك فيه: الرمحن
فقال أبو ! اللهم علمي به أن سريرته خري من عالنيته، وأن ليس فينا مثله: فقال عثمان. على ذلك يا أبا عبد اهللا

وشاور معهما سعيد بن زيد أبا األعور، وأسيد بن حضري وغريمها من . واهللا لو تركته ما عدوتك! بكر يرمحك اهللا
لهم أعلمه اخلرية بعدك، يرضى للرضى، ويسخط للسخط، الذي يسر خري من ال: " املهاجرين واألنصار، فقال أسيد

، ومسع بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " الذي يعلن، ولن يلي هذا األمر أحد أقوى عليه منه 
قائل ما أنت : " بدخول عبد الرمحن وعثمان على أيب بكر وخلوهتما به، فدخلوا على أيب بكر، فقال له قائل منهم

أجلسوين، أباهللا ختوفونين؟ خاب من : فقال أبو بكر" لربك إذا سألك عن استخالفك عمر علينا، وقد ترى غلظته؟ 
مث " اللهم، استخلفت عليهم خري أهلك، أبلغ عين ما قلت لك من وراءك : " تزود من أمركم بظلم، أقول

رحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أيب قحافة يف آخر بسم اهللا الرمحن ال: " اكتب: اضطجع، ودعا عثمان بن عفان فقال
عهده بالدنيا خارجاً منها، وعند أول عهده باآلخرة داخالً فيها، حيث يؤمن الكافر، ويوقن الفاجر، ويصدق 

الكاذب؛ أنين استخلفت عليكم بعدي عمر بن اخلطاب، فامسعوا له وأطيعوا، وإين مل آل اهللا ورسوله ودينه ونفسي 
، فإن عدل فذلك ظين به، وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب واخلري أردت، وال أعلم وإياكم خرياً

مث أمر بالكتاب فختمه، مث أمره " . الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والسالم عليكم ورمحة اهللا 
أتبايعون ملن يف هذا : مان للناسفخرج بالكتاب خمتوماً ومعه عمر بن اخلطاب، وأسد بن سعية القرظي، فقال عث

وهو عمر، فأقروا بذلك مجيعاً  -على القائل : قال ابن سعد -قد علمنا به : نعم، وقال بعضهم: الكتاب؟ فقالوا
اللهم، : ورضوا به وبايعوا، مث دعا أبو بكر عمر خالياً فأوصى مبا أوصاه به، مث خرج فرفع أبو بكر يديه مداً، مث قال

ك إال صالحهم، وفت عليهم الفتنة، فعملت فيهم ما أنت أعلم به، واجتهدت هلم رأيي، فوليت إين مل أرد بذل
عليهم خريهم وأقواهم عليهم، وأحرصهم على ما فيه رشدهم، وقد حضرين من أمرك ما حضرين، فاخلفين فيهم، 

نيب الرمحة وهدى  فهم عبادك، ونواصيهم بيدك، واصلح هلم والهتم، واجعله من خلفائك الراشدين يتبع هدى
  .الصاحلني بعده، وأصلح له رعيته

أنه دخل على أيب بكر يف مرضه الذي تويف : وروى صاحل بن كيسان، عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف، عن أبيه
إين على ذلك : قال. نعم: تراه؟ قال: فقال أبو بكر. أصبحت حبمد اهللا بارئاً: فيه فأصابه مفيقاً، فقال له عبد الرمحن

شديد الوجع، وما لقيت منكم يا معشر املهاجرين أشد علي من وجعي، إين وليت أمركم خريكم يف نفسي، ل
فكلكم ورم من ذلك أنفه، يريد أن يكون األمر له، قد رأيتم الدنيا قد أقبلت وملا تقبل، وهي مقبلة حىت تتخذوا 

ريب، كما يأمل أحدكم أن ينام على حسك ستور احلرير ونضائد الديباج، وتأملوا من االضطجاع على الصوف األذ
  .السعدان

أنبأنا أبو حممد بن أيب القاسم، أنبأنا آيب، أنبأنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنبأنا أبو احلسني بن النقور، أنبأنا عيسى 



ية عن الصلت بن علي، أنبأنا أبو القاسم البغوي، حدثنا داود بن عمرو، حدثنا حيىي بن عبد امللك بن محيد بن أيب غن
يا أيها الناس، إين قد عهدت عهداً : ملا ثقل أبو بكر أشرف على الناس من كوة فقال: بن هبرام، عن يسار قال
  .ال نرضى إال أن يكون عمر بن اخلطاب: فقال علي. قد رضينا يا خليفة رسول اهللا: أفترضون به؟ فقال الناس

بن صصري التغليب، أنبأنا الشريف أبو طالب علي بن حيدرة بن أنبأنا أبو القاسم احلسني بن هبة اهللا بن حمفوظ 
أنبأنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي : جعفر العلوي احلسيين وأبو القاسم السني بن احلسن بن حممد األسدي قاال

ان بن حيدرة، بن أيب العالء، أنبأنا أبو حممد بن عبد الرمحن بن عثمان بن القاسم، أنبأنا أبو احلسن خيثمة بن سليم
حدثنا سليمان بن عبد احلميد املهراين، أنبأنا عبد الغفار بن داود احلراين، حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن بن عبد 

وكانت من  -القاري، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أيب خيثمة، عن جدته الشفاء 
؟ " عمر أمري املؤمنني : " سألتها من أول من كتب: وان عمر إذا دخل السوق أتاها، قال -املهاجرات األول 

: ، قال" أن ابعث إيلّ برجلني جلدين نبيلني، أسأهلما عن أمر الناس : " كتب عمر إىل عامله على العراقني: قالت
فبعث إليه بعدي بن حامت، ولبيد بن ربيعة، فأناخا راحلتيهما بفناء املسجد، مث دخال املسجد، فاستقبال عمرو بن 

فانطلقت . أنتما واهللا أصبتما امسه، وهو األمري، وحنن املؤمنون: فقلت. استأذن لنا على أمري املؤمنني: العاص، فقاال
يا أمري املؤمنني، بعث : قلت! لتخرجن مما قلت أو ألفعلن: فقال. يا أمري املؤمنني: حىت دخلت على عمر، فقلت

استأذن لنا على : ناخا راحلتيهما بفناء املسجد، مث استقبالين فقاالعامل العراقني بعدي بن حامت ولبيد بن ربيعة، فأ
  .أنتما واهللا أصبتما، امسه هو األمري، وحنن املؤمنون: أمري املؤمنني، فقلت

من عمر أمري " ، فجرى الكتاب " من عمر خليفة خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " وكان قبل ذلك يكتب
  .وممن ذلك الي" املؤمنني 
يا خليفة خليفة رسول اهللا، وهذا : ، ويقال يل" يا خليفة رسول اهللا : " إن أبا بكر كان يقال له: إن عمر قال: وقيل

  .يطول، انتم املؤمنون وأنا أمريكم
  .إن املغرية بن شعبة قال له ذلك، واهللا أعلم: وقيل

  :سريته

الشام، ومصر، واجلزيرة، وديار بكر، وأرمينية، وأما سريته فإنه فتح الفتوح ومصر األمصار، ففتح العراق، و
  .وأذربيجان، وأرانيه، وبالد اجلبال، وبالد فارس، وخوزستان وغريها

إنه مل يفتحها، وإمنا : وقيل. فتحها عمر، مث انتقضت بعده ففتحها عثمان: وقد اختلف يف خراسان، فقال بعضهم
  .وهو الصحيح. فتحت أيام عثمان

س، ونزل نفسه مبنزلة األجري وكآحاد املسلمني يف بيت املال، ودون الدواوين، ورتب الناس وأدر العطاء على النا
وكذلك فعل . على سابقتهم يف العطاء واإلذن واإلكرام، فكان أهل بدر أول الناس دخوالً عليه، وكان علّي أوهلم

وسلم، فبدأ ببين هاشم، واألقرب بالعطاء، واثبت أمساءهم يف الديوان على قرهبم من رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .فاألقرب

أنبأنا أبو : أنبأنا القاسم بن علي بن احلسن إجازة، أنبأنا أيب، أنبأتا فاطمة بنت احلسني بن احلسن بن فضلويه قالت
مي أخربين ع: قال الشافعي: بكر أمحد بن اخلطيب، أنبأنا أبو بكر احلريي، أنبأنا أبو العباس األصم، أنبأنا الربيع قال



بينا : عن موىل لعثمان بن عفان قال -احسبه حممد بن علي بن احلسن أو غريه  -حممد بن علي بن شافع، عن الثقة 
أنا مع عثمان يف مال له بالعالية يف يوم صائف، إذ رأى رجالً يسوق بكرين، وعلى األرض مثل الفراش من احلر، 

أرى رجالً : انظر من هذا؟ فنظرت فقلت: مث دنا الرجل فقال. ما على هذا لو أقام باملدينة حىت يربد مث يروح: فقال
. هذا أمري املؤمنني: فنظرت فإذا عمر بن اخلطاب، فقلت. انظر: مث دنا الرجل فقال. معتماً بردائه، يسوق بكرين

ما أخرجك هذه الساعة؟ : فقام عثمان فأخرج رأسه من الباب فإذا نفح السموم، فأعاد رأسه حىت حاذاه، فقال
بكران من إبل الصدقة ختلفا، وقد مضي بإبل الصدقة، فأردت أن أحلقهما باحلمى، وخشيت أن يضيعا، : فقال

عندنا : فقلت. عد إىل ظلك: فقال. يا أمري املؤمنني، هلم إىل املاء والظل ونكفيك: فقال عثمان. فيسألين اهللا عنهما
فعاد ! أن ينظر إىل القوي األمني فلينظر إىل هذامن أحب : فمضى، فقال عثمان. عد إىل ظلك: فقال! من يكفيك

  .إلينا فألقى نفسه

دخلت : روى السري بن حيىي، حدثنا حيىي بن مصعب الكليب، حدثنا عمر بن نافع الثقفي، عن أيب بكر العبسي قال
على  حني الصدقة مع عمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أيب طالب، فجلس عثمان يف الظل، وقام علّي

رأسه ميلي عليه ما يقول عمر، وعمر قائم يف الشمس يف يوم شديد احلر، عليه بردتان سوداوان، متزر بواحدة وقد 
أما مسعت قول ابنة : فقال علي لعثمان. وضع األخرى على رأسه، وهو يتفقد إبل الصدقة، فيكتب ألواهنا وأسناهنا

هذا هو : ، وأشار علي بيده إىل عمر، فقال" لقوي األمني إن خري من استأجرت ا: " شعيب يف كتاب اهللا عز وجل
  .القوي األمني

أنبأنا غري واحد إجازة، عن أيب غالب بن البناء، أنبأنا أبو علي احلسن بن حممد بن فهد العالف، حدثنا أبو احلسن 
دثنا حممد بن أمحد بن أيب حممد بن عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن محاد املوصلي، حدثنا أبو احلسني حممد بن عثمان، ح

مر علي بن أيب طالب على : العوام، حدثنا موسى بن داود الضيب، أنبأنا حممد بن صبيح، عن إمساعيل بن زياد قال
  .نور اهللا على عمر قربه كما نور علينا مساجدنا: املساجد يف شهر رمضان، وفيها القناديل، فقال
خرجنا مع عمر بن اخلطاب إىل : بد اهللا بن عامر بن ربيعة، قالوروى محاد بن سلمة، عن حيىي بن سعيد، عن ع
  .وكان إذا نزل يلقي له كساء أو نطع على الشجر، فيستظل به. مكة، فما ضرب فسطاطاً وال خباًء حىت رجع

أنفق عمر بن اخلطاب يف حجة : وروى موسى بن إبراهيم املروزي، عن فضيل بن عياض، عن ليث، عن جماهد قال
مث جعل يتأسف ويضرب بيده على األخرى، : نني درمهاً من املدينة إىل مكة، ومن مكة إىل املدينة، قالحجها مثا
  .ما أخلقنا أن نكون قد أسرفنا يف مال اهللا تعاىل: ويقول

بو عمر بن أنبأنا أبو حممد بن أيب القاسم إذناً، أنبأنا أيب، أنبأنا أبو غالب بن البناء، أنبأنا أبو حممد اجلوهري، أنبأنا أ
: أنبأنا حيىي بن حممد أنبأنا احلسني بن احلسن، أنبأنا ابن املبارك، عن مالك بن مغول: حيويه وأبو بكر بن إمساعيل قاال
حلسابكم، وزنوا  -أيسر : أو قال -حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، فإنه أهون : أنه بلغه أن عمر بن اخلطاب قال

وله يف سريته أشياء عجيبة " يومئذ تعرضون ال ختفى منكم خافية " للعرض األكرب أنفسكم قبل أن توزنوا، وجتهزوا 
  .عظيمة، ال يستطيعها إال من وفقه اهللا تعاىل، فرضي اهللا عنه وأرضاه، مبنه وكرمه

  :مقتله رضي اهللا عنه



نبأنا أبو القاسم علي بن أنبأنا أبو الربكات احلسن بن حممج بن احلسن الشافعي، أنبأنا أبو العشائر حممد بن خليل، أ
حممد بن علي، أنبأنا أبو حممد بن عبد الرمحن بن عثمان، أنبأنا أبو احلسن خيثمة بن سليمان، حدثنا عبد اهللا بن 

احلسن اهلامشي، حدثنا عبد األعلى بن محاد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أيب عروبة، حدثنا قتادة، عن أنس 
: اهللا عليه وسلم صعد أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف، فضربه برجله وقال أن رسول اهللا صلى: قال

  .اثبت أحد، فما عليك إال نيب وصديق وشهيدان
وأنبأنا به عالياً  -أنبأنا القاسم بن علي بن احلسن كتابة، أنبأنا أيب، أنبأنا أبو حممد بن طاوس، أنبأنا طراد بن حممد 

د، أنبأنا طراد بن حممد إجازة إن مل يكن مساعا، أنبأنا احلسني بن بشران، أنبأنا أبو علي بن أبو الفضل عبد اهللا بن أمح
أن : صفوان، أنبأنا أبو بكر بن أيب الدنيا، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، عن حيىي بن سعيد بن املسيب

طحاء، فألقى عليها طرف ردائه، مث استلقى عمر بن اخلطاب ملا نفر من مىن، أناخ باألبطح، مث كوم كومة من الب
اللهم كربت سين، وضعفت قويت، وانتشرت رعييت، فاقبضين إليك غري مضيع وال : ورفع يديه إىل السماء، مث قال

  .فما انسلخ ذو احلجة حىت طعن فمات! مفرط

عبد العزيز الكناين، أنبأنا متام بن حممد، أنبأنا أبو حممد بن أيب القاسم، أنبأنا أيب، أنبأين أبو حممج بن األكفاين، أنبأنا 
وأخربين أبو حممد بن األكفاين، أنبأنا أبو عبد اهللا حممد بن عقيل : وعبد الرمحن بن عثمان، وعقيل بن عبد اهللا، قال

بن الكزبري، أنبأنا أبو حممد بن أيب نصر التميمي، أنبأنا أمحد بن القاسم بن معروف، حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو 
حججت مع عمر : اليمان، أنبأنا شعيب، عن الزهري، أخربين حممد بن جبري بن مطعم، عن جبري بن مطعم، قال

وهو حي  -فقال رجل من هلب . يا خليفة: آخر حجة حجها، فبينا حنن واقفون على جبل عرفة، صرخ رجل فقال
واهللا ال يقف عمر على هذا اجلبل بعد  -هلاتك : وقال عقيل -ما لك؟ قطع اهللا هلجتك :  -من أزد شنوءة يعتافون 

فوقعت بالرجل اللهيب فشتمته، حىت إذا كان الغد وقف عمر وهو يرمي اجلمار، فجاءت : قال جبري. هذا العام أبداً
أشعر : عمر حصاة عاثرة من احلصى الذي يرمي به الناس، فوقعت يف رأسه ففصدت عرقاً من رأسه، فقال رجل

فذهبت ألتفت إىل الرجل : قال جبري -ة، ال يقف عمر على هذا املوقف ابداً بعد هذا العام أمري املؤمنني ورب الكعب
  .الذي قال ذلك، فإذا هو اللهيب، الذي قال لعمر على جبل عرفة ما قال

  .بكسر الالم، وسكون اهلاء: هلب
م البكري، حدثنا شبابة بن أخربنا أبو الفضل بن أيب احلصن الفقيه بإسناده عن أيب يعلى، حدثنا أمحد بن إبراهي

خطب عمر الناس، : سوار، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سامل بن أيب اجلعد، عن معدان بن أيب طلحة اليعمري قال
رأيت كأن ديكاً نقرين نقرة أو نقرتني، وال أدري ذلك إال حلضور أجلي، فإن عجل يب أمر فإن اخلالفة : فقال

  .ويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عنهم راضشورى يف هؤالء الرهط الستة الذين ت
وأنبأنا أمحد بن عثمان، أنبأنا أبو رشيد عبد الكرمي بن أمحد بن منصور، أنبأنا أبو مسعود سليمان بن إبراهيم، أنبأنا 

حممد أبو بكر بن مردويه، حدثنا عبد اهللا بن اسحاق، حدثنا حممد بن اجلهم السمري، حدثنا جعفر بن عون، أنبأنا 
بكت : بن بشر، عن مسعر بن كدام، عن عبد امللك بن عمري، عن الصقر بن عبد اهللا، عن عروة، عن عائشة قالت

  :اجلن على عمر قبل أن ميوت بثالث، فقالت
  له األرض هتتز العضاه بأسوق... أبعد قتيل باملدينة أصبحت 

  مزقيد اهللا يف ذاك األدمي امل... جزى اهللا خرياً من أمري وباركت 
  بوائق يف أكمامها مل تفتق... فمن يسع أو يركب جناحي نعامة 



  بكفى سبنيت أخضر العني مطرق... فما كنت أخشى أن يكون مماته 
  .إن هذه األبيات للشماخ، أو ألخيه مزرد: قيل

دهم إىل حممد أنبأنا مسمار بن عمر بن العويس النيار وأبو عبد اهللا احلسني بن أيب صاحل بن فناخسرو وغريمها بإسنا
رأيت عمر بن : حدثنا موسى بن إمساعيل، أنبأنا أبو عوانة، عن حصني، عن عمرو بن ميمون قال: بن إمساعيل

كيف فعلتما؟ أختافان أن : اخلطاب قبل أن يصاب بأيام باملدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال
انظرا أن تكون : قال. ها أمراً هي له مطيقة، وما فيها كبري فضلمحلنا: تكونا قد محلتما األرض ما ال تطيق؟ قاال

لئن سلمين اهللا ألدعن أرامل أهل العراق ال حيتجن إىل رجل بعدي : فقال عمر. ال: قاال: محلتما األرض ما ال تطيق
عباس غداة أصيب،  إين لقائم ما بيين وبينه إال عبد اهللا بن: قال -فما أتت عليه إال رابعة حىت أصيب : قال -أبداً 

النحل " أو " يوسف " استووا، حىت إذا مل ير فيهن خلالً تقدم فكرب، ورمبا قرأ بسورة : وكان إذا مر بني الصفني قال
 -أكلين الكلب : أو -قتين : أو حنو ذلك يف الركعة األوىل، حىت جيتمع الناس، فما هو إال أن كرب فسمعته يقول" 

ذات طرفني، ال مير على أحد مييناً ومشاالً إال طعنه، حىت طعن ثالثة عشر رجالً مات حني طعنه، فطار العلج بسكني 
منهم سبعة، فلما رأى ذلك رجل من املسلمني طرح عليه برنساً، فلما ظن أنه مأخوذ حنر نفسه، وتناول عمر يد 

م ال يدرون، غري أهنم قد عبد الرمحن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر، فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي املسجد فإهن
فصلى هبم عبد الرمحن صالة خفيفة، فلما انصرفوا " سبحان اهللا، سبحان اهللا : " فقدوا صوت عمر وهو يقولون

. نعم: الصنع؟ قال: قال. غالم املغرية بن شعبة: فجال ساعة، مث جاء املسجد فقال. يابن عباس، انظر من قتلين: قال
احلمد هللا الذي مل جيعل منييت بيد رجل يدعي اإلسالم، قد كنت أنت وأبوك ! معروفاً لقد أمرت به! قاتله اهللا: قال

: إن شئت قتلنا فقال: إن شئت فعلت؟ أي: فقال -وكان العباس أكثرهم رقيقاً  -حتبان أن يكثر العلوج باملدينة 
نا معه، وكأن الناس مل واحتمل إىل بيته، فانطلق. بعدما تكلموا بلسانكم، وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم! كذبت

مث أيت . فأيت بنبيذ فشربه، فخرج من جوفه. أخاف عليه: ال بأس وقائل يقول: تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول
أبشر : فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء غالم شاب فقال. فعرفوا أنه ميت. بلنب فشربه، فخرج من جوفه

هللا له، من صحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقدم يف اإلسالم ما قد علمت، مث ببشرى ا -يا أمري املؤمنني  -
ردوا : فلما أدبرا إذا إزاره ميس األرض، قال. وددت أن ذلك كفافاً، ال علي وال يل: قال. وليت فعدلت، مث شهادة

 بن عمر، انظر ما علي من الدين يابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك، يا عبد اهللا: علي الغالم، قال
إن وىف له مال آل عمر فأده من أمواهلم، وإال فسل يف بين عدي، : قال -فحسبوه فوجدوه ستة ومثانني ألفاً أو حنوه 

: فإن مل تف أمواهلم فسل يف قريش، وال تعدهم إىل غريهم، فأد عين هذا املال، وانطلق إىل عائشة أم املؤمنني فقل هلا
يستأذن عمر بن " وقل  -فإين لست اليوم للمؤمنني أمرياً " أمري املؤمنني " وال تقل  -عمر السالم  يقرأ عليك

يقرأ عليك عمر بن : فسلم واستأذن، مث دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال. اخلطاب أن يدفن مع صاحبيه
فلما . وثرن به اليوم على نفسيكنت أريده لنفسي، وأل: فقالت. اخلطاب السالم، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه

الذي حتب، قد : ما لديك؟ قال: فأسنده رجل إليه، فقال. ارفعوين: قال. هذا عبد اهللا بن عمر قد جاء: أقبل قيل
يستأذن عمر بن : احلمد هللا، ما كان شيء أهم إيلّ من ذلك، فإذا أنا قبضت فامحلوين، مث سلم فقل: قال. أذنت

وجاءت أم املؤمنني حفصة، والنساء تسري . ، وإن ردتين ردوين إىل مقابر املسلمنياخلطاب، فإن أذنت فأدخلوين
معها، فلما رأيناها قمنا، فوجلت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال، فوجلت داخالً هلم، فسمعنا بكاءها من 

الذين  -الرهط : أو -لنفر ما أجد أحق هبذا من هؤالء ا: قال. استخلف. أوص يا أمري املؤمنني: الداخل، فقالوا



علياً، وعثمان، والزبري، وطلحة، وسعداً، وعبد : فسمى. تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عنهم راض
فإذا أصابت اإلمرة  -يشهدكم عبد اهللا بن عمر، وليس له من األمر شيء كهيئة التعزية له : الرمحن بن عوف، وقال

وذكر احلديث وقد تقدم يف ترمجة ..أيكم ما أمر، فإين مل أعزله من عجز وال خيانة سعداً فهو ذاك، وإال فليستعن به
  .عثمان بن عفان

خذ رأسي عن الوسادة فضعه يف التراب، لعل اهللا : وروى مساك بن حرب، عن ابن عباس أن عمر قال البنه عبد اهللا
فاغمض عيين، واقصدوا يف كفين، فإنه إن كان فإذا أنا مت ! وويل يل وويل آلمي إن مل يرمحين اهللا عز وجل! يرمحين

  :يل عند اهللا خري أبدلين ما هو خري منه، وإن كنت على غري ذلك سلبين فأسرع سليب، وأنشد
  أصلي الصالة كلها وأصوم... ظلوم لنفسي غري إين مسلم 

منصور، أخربنا أبو حممد بن املقري،  قرأ على إبراهيم بن: أنبأنا أبو حممد، أخربنا أيب، أنبأتنا أم اجملتىب العلوية، قالت
كان : أنبأنا أبو يعلى، أنبأنا أبو عباد قطن بن نسري الغربي، أنبأنا جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت، عن أيب رافع قال

أبو لؤلؤة عبداً للمغرية بن شعبة، وكان يصنع األرحاء وكان املغرية يستغله كل يوم أربعة دراهم، فلقي أبو لؤلؤة 
اتق اهللا، وأحسن إىل : فقال له عمر. يا أمري املؤمنني، إن املغرية قد أثقل علي غليت، فكلمه خيفف عين: العمر فق
. وسع الناس كلهم عدله غريي: ومن نية عمر أن يلقى املغرية فيكلمه خيفف عنه، فغضب العبد وقال -موالك 

: كيف ترى هذا؟ قال: ى به اهلرمزان فقالفأضمر على قتله، فاصطنع له خنجراً له رأسان، وشحذه ومسه، مث أت
 -فتحني أبو لؤلؤة عمر، فجاءه يف صالة الغداة حىت قام وراء عمر : قال. أرى، انك ال تضرب به أحداً إال قتلته
، فقال كما كان يقول، فلما كرب ووجأه أبو لؤلؤة يف " أقيموا صفوفكم : " وكان عمر إذا أقيمت الصالة يقول

ضربه ست ضربات، فسقط عمر، وطعن خبنجره ثالثة عشر رجالً، فهلك منهم : صرته، وقيلكتفه ووجأه يف خا
بلى، اصنع : أال تصنع لنا رحاً؟ قال: إن عمر قال أليب لؤلؤة: وقيل. سبعة وأفرق منهم ستة، ومحل عمر فضهب به

  .عدك يا أمري املؤمننيإنه يتو: ففزع عمر من كلمته، وعلّي معه، فقال علي. لك رحاً يتحدث هبا أهل األمصار
وأنبأنا أيب، أنبأنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي، أنبأنا أبو حممد اجلوهري، أنبأنا أبو عمر بن حيويه، أنبأنا أمحد بن : قال

معروف، أنبأنا احلسني بن حممد، حدثنا حممد بن سعد، أنبأنا عبيد اهللا بن موسى، عن إسرائيل بن يونس، عن كثري 
كنت مع علي فسمعنا الصيحة على :  عبيد، موىل ابن عباس، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قالالنواء، عن أيب

سقاه : ما هذا الصوت؟ فقالت له امرأة: فقام وقمت معه، حىت دخلنا عليه البيت الذي هو فيه فقال: عمر، قال
! واعمرا: فقالت أم كلثوم. فافعل ال أرى أن متسي فما كنت فاعالً: الطبيب نبيذاً فخرج، وسقاه لبناً فخرج، وقال

واهللا لو أن يل ما على األرض من شيء الفتديت به : وكان معها نسوة فبكني معها، وارتج البيت بكاء، فقال عمر
" وإن منكم إال واردها : " واهللا إين ألرجو أن ال تراها إال مقدار ما قال اهللا تعاىل: فقال ابن عباس. من هول املطلع

فأعجبه . ألمري املؤمنني، وأمني املؤمنني، وسيد املؤمنني، تقضي بكتاب اهللا، وتقسم بالسوية -علمنا ما  -إن كنت 
: فقلت. اشهد: فكففت، فضرب على كتفي فقال: أتشهد يل هبذا يا ابن عباس؟ قال: قويل، فاستوى جالساً فقال

  .نعم، أنا أشهد
  .يه أربعاًصلى عليه صهيب، وكرب عل -وملا قضى عمر رضي اهللا عنه 

حدثين أيب، أنبأنا علي بن إسحاق، أنبأنا : أنبأنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال
وضع عمر على سريره، : أنه مسع ابن عباس يقول: عبد اهللا، أنبأنا عمر بن سعيد بن أيب حسني، عن ابن أيب مليكة

أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعين، غال رجل قد أخذ مبنكيب من ورائي، فالتفت فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل 



ما خلفت أحداً أحب إيلّ ألقى اهللا مبثل عمله منك وأمي اهللا، إن : فإذا هو علي بن أيب طالب، فترحم على عمر وقال
: يه وسلم يقولكنت ألظن ليجعلنك اهللا مع صاحبيك، وذلك أين كنت أكثر أن امسع رسول اهللا صلى اهللا عل

وإن كنت أظن ليجعلنك . ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر
  .اهللا معهما

وملا تويف عمر صلي عليه يف املسجد، ومحل على سرير رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، غسله ابنه عبد اهللا، ونزل 
  .عفان، وسعيد بن زيد، وعبد الرمحن بن عوفيف قربه ابنه عبد اهللا، وعثمان بن 

طعن عمر يوم األربعاء ألربع ليال بقني من ذي احلجة، : روى أبو بكر بن إمساعيل بن حممد بن سعد عن أبيه أنه قال
سنة ثالث وعشرين، ودفن يوم األحد صباح هالل احملرم سنة أربع وعشرين، وكانت خالفته عشر سنني، ومخسة 

  .رين يوماًأشهر، وأحداً وعش
هذا وهم، تويف عمر ألربع ليال بقني من ذي احلجة، وبويع عثمان يوم االثنني لليلة بقيت : وقال عثمان بن حممد 

  .من ذي احلجة
ضربه أبو لؤلؤة يوم االثنني ألربع بقني من ذي احلجة، ومكث ثالثاً، وتويف، فصلى عليه صهيب، : وقال ابن قتيبة

  .عليه وسلم وأيب بكر وقرب مع رسول اهللا صلى اهللا
كان عمره مخساً : وكانت خالفته عشر سنني، وستة أشهر، ومخس ليال، وتويف وهو ابن ثالث وستني سنة، وقيل

  .ومخسني سنة، واألول أصح ما قيل يف عمر
مد بن حدثنا الفضل بن حم: أنبأنا أمحد بن عثمان بن أيب علي، واحلسني بن يوحن بن اتويه بن النعمان الباوردي قاال

عبد الواحد بن عبد الرمحن البيلي األصبهاين، أخربنا أبو القاسم أمحد بن منصور اخلليلي البلخي، أنبأنا أبو القاسم 
علي بن أمحد بن حممد اخلزاعي، أنبأنا أبو سعيد اهليثم بن كليب بن شريح بن معقل الشاشي، أنبأنا أبو عيسى 

مد بن جعفر، عن شعبة، عن أيب اسحاق، عن عامر بن سعد، عن حدثنا حممد بن بشار، حدثنا حم: الترمذي، قال
مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستني سنة، وأبو بكر : جرير، عن معاوية أنه مسعه خيطب قال

  .وعمر وأنا ابن ثالث وستني سنة
  .طعن عمر يوم األربعاء، ومات مي اخلميس: وقال قتادة

  .وكان أصلع طويالً، قد فرع الناس، كأنه على دابة. عمل بيديهي: وكان عمر أعسر يسر
كان عمر أبيض أمهق، تعلوه محرة، يصفر حليته وإمنا تغري لونه عام الرمادة ألنه أكثر أكل الزيت، ألنه : قال الواقدي

  .حرم على نفسه السمن واللنب حىت خيصب الناس فتغري لونه
  .الذي يتداىن قدماه إذا مشى: واألروح. كأنه من رجال بين سدوسكان عمر أروح كأنه راكب، و: وقال مساك

  .كان عمر أعسر يسر، آدم: وقال زر بن حبيش
  .ال يعرف عندنا أن عمر كان آدم إال أن يكون رآه عام الرمادة: وقال الواقدي
  .وصفه زر بن حبيش وغريه أنه كان آدم شديد األدمة، وهو األكثر عند أهل العلم: قال أبو عمر
  .كان عمر خيضب باحلناء حبتاً: وقال أنس

، وأكثر " أمري املؤمنني " وهو أول من اختذ الدرة، وأول من مجع الناس على قيام رمضان، وهو أول من مسي 
  :الشعراء مراثيه، فمن ذلك قول حسان بن ثابت األنصاري

  نضرهم رهبم إذا نشروا... ثالثة برزوا بفضلهم 



  ينكر تفضيلهم إذا ذكروا... فليس من مؤمن له بصر 
  واجتمعوا يف املمات إذ قربوا... عاشوا بال فرقة ثالثتهم 

  :وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وكانت زوج عمر بن اخلطاب
  ال متلي على اإلمام النجيب... عني جودي بعربة وحنيب 

  فجعتين املنون بالفارس املعلم يوم اهلياج والتلبيب
  ني على الدهر وغيث املنتاب واحملروبعصمة الناس واملع

  .بفتح الراء، والزاي: رزاح

  :عمرو بن سامل اخلزاعي

  .وهو وافد خزاعة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم. عمرو: وقيل. عمر بن سامل اخلزاعي
  :أنشدهأن عمر بن سامل اخلزاعي أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ف: روى احلكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس

  حلف أبينا وأبيه األتلدا... ال هم إين ناشد حممداً 
  .وذكر األبيات، ونذكرها يف عمرو بن سامل، إن شاء اهللا تعاىل

ومل : ، قال" عمرو وافد خزاعة : وقيل: " أخرجه بعض املتأخرين وقال: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
  .خيتلف فيه أنه عمرو بن سامل

  .أيب نعيم صحيح، وقول ابن منده وهم وتصحيف، واهللا أعلمقول : قلت

  :عمر بن سراقة القرشي

  .عمر بن سراقة بن املعتمر بن أنس القرشي العدوي
  .عمرو بن سراقة: شهد بدراً هو وأخوه عبد اهللا بن سراقة، وقال مصعب فيه

  .أخرجه أبو عمر
  .هو الصحيح، وهناك أخرجه ابن منده وأبو نعيموقد مساه ابن إسحاق من عدة طرق عنه عمراً وغريه، و: قلت

  :عمر بن سعد األمناري، أبو كبشة

سعد بن عمر، : عمر بن سعد، وقيل: يعد يف الشاميني، خمتلف يف امسه، فقيل. عمر بن سعد األمناري، أبو كبشة
  .ونذكره إن شاء اهللا تعاىل يف مواضعه أكثر من هذا. عمرو بن سعد: وقيل

  .أخرجه الثالثة

  :مر بن سعد األسلميع

  .ذكره مطني يف الوحدان، فيه نظر، قاله أبو نعيم. عمر بن سعد األسلمي
أنبأنا أبو موسى احلافظ إذناً، أنبأنا أبو علي، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا حممد بن حممد، حدثنا احلضرمي، حدثنا سعيد بن 

مسعت زياد بن عمر بن سعد السلمي، : قال حيىي األموي، حدثنا أيب، عن حممد بن إسحاق، عن جعفر بن الزبري



 -وكانا قد شهدا خيرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -حدثين أيب وجدي : حيدث عن عروة بن الزبري قال
  .صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر، مث جلس إىل ظل شجرة، فذكر قصة الدية: قاال

  .أخرجه ابن منده وأبو موسى

  :فيان القرشيعمر بن س

عمر بن سفيان بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي، أخو األسود بن سفيان، 
  .وهو ابن أخي أيب سلمة بن عبد األسد

  .كان ممن هاجر إىل أرض احلبشة
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  :عمر بن أيب سلمة القرشي

رشي املخزومي، ربيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ألن أمه أم سلمة زوج عمر بن أيب سلمة بن عبد األسد الق
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

ولد يف السنة الثانية من اهلجرة . تقدم ذكره قبل هذه الترمجة عند ذكر أبيه عبد اهللا بن عبد األسد، يكىن أبا حفص
ليه وسلم تسع سنني، وكان يوم اخلندق هو وابن الزبري إنه كان له يوم قبض النيب صلى اهللا ع: بأرض احلبشة، وقيل

وتويف باملدينة أيام . يف أطم حسان بن ثابت األنصاري، وشهد مع علي اجلمل، واستعمله على البحرين، وعلى فارس
  .عبد امللك بن مروان، سنة ثالث ومثانني

بو أمامة بن سهل بن حنيف، وعروة روى عنه سعيد بن املسيب، وأ. روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث
  .بن الزبري

أخربنا عبد اهللا بن الصباح اهلامشي، حدثنا : أخربنا إمساعيل بن علي وغريه قالوا بإسنادهم عن أيب عيسى الترمذي
أنه دخل على رسول اهللا صلى اهللا : عبد األعلى، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر ين أيب سلمة

  .يا بين، ادن فسم اهللا، وكل بيمينك، وكل مما يليك: عنده طعام، فقالعليه وسلم و
  .أخرجه الثالثة

  :عمر بن عامر السلمي

  .سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه سلمة أبو عبد احلميد. عمر بن عامر السلمي
عثمان البيت، عن عبد  روى حممد بن أمحد بن سالم، عن حيىي بن الورد، حدثنا أيب، حدثنا عدي بن الفضل، عن

إذا : " أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة، فقال: احلميد بن سلمة، عن أبيه، عن عمر بن عامر السلمي
صليت الصبح فأمسك عن الصالة حىت تطلع الشمس، فإهنا تطلع بني قرين شيطان، فإذا انتصبت وارتفعت فصل، 

النهار وتكون الشمس قدر رأسك قيد رمح، وإذا زالت الشمس فصل، فإن الصالة مشهودة مقبولة، حىت ينتصف 
فإن الصالة مشهودة مقبولة، حىت تصلي العصر وتصفر الشمس، فأمسك عن الصالة حىت تغرب الشمس، فإهنا 

  " .تغرب بني قرين شيطان، فإذا غربت فصل، فإن الصالة مشهودة مقبولة 



كره بعض املتأخرين، فأخرج هذا احلديث بعينه، من حديث حيىي بن ذ: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، قال أبو نعيم
الورد، وهم فيه، وإمنا هو عمرو بن عبسة السلمي، واحلديث مشهور من حديث عمرو بن عبسة، رواه عنه أبو 

  .أمامة الباهلي، وأبو إدريس اخلوالين وغريمها
حدثنا حممد بن  -فيما كتب إيلّ  -الدينوري القاضي أنبأنا أمحد بن حممد بن إسحاق، حدثنا أبو بكر : قال أبو نعيم

أمحد بن املهاجر، حدثنا حيىي بن ورد بن عبد اهللا، حدثنا أيب، عن عدي بن الفضل، عن عثمان البيت، عن عبد احلميد 
.. إذا صليت الصبح: بن سلمة، عن أبيه، عن عمرو بن عبسة السلمي أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .احلديث وذكر

  :عمر بن عبد اهللا بن أيب زكريا

روى حديثه أبو ضمرة أنس بن عياض، عن احلارث بن . ذكر يف الصحابة، ال يصح. عمر بن عبيد اهللا بن أيب زكريا
  .أيب ذباب، عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سها يف املغرب

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمر بن عكرمة بن أيب جهل

  .بأجنادين: رمة بن أيب جهل بن هشام املخزومي، قتل بالريموك، ويقالعمر بن عك

  :عمر بن عمرو الليثي

حديثه عند قرة بن خالد، عن سهل بن علي النمريي : وقال أبو نعيم. عبيد بن عمرو: عمر بن عمرو الليثي، وقيل
صلى اهللا عليه وسلم أن يطلق ملا كان يوم الفتح كان عند عمر بن عمرو الليثي مخس نسوة، فأمره النيب : قال

  .إحداهن
  " .عن عبيد بن عمر : " رواه عبد الوهاب بن عطاء، عن قرة بن خالد فقال

  .وأخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمر بن عمري األنصاري

عمر بن عمري بن عدي بن نايب األنصاري السلمي، وهو ابن عم ثعلبة بن عنمة بن عدي بن نايب، وابن عم عبس بن 
  .بن عديعامر 

  .شهد مشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  :عمر بن عوف النخعي



  .عمرو: وقيل -عمر بن عوف النخعي 
  .ذكره حممد بن إمساعيل يف الصحابة، قاله ابن منده

ما دام الكفار يقاتلون  ال تنقطع اهلجرة: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: روى مالك بن خيامر عن ابن السعدي
فقال معاوية بن أيب سفيان، وعمر بن عوف النخعي، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص إن النيب صلى اهللا عليه " . 

إحدامها أن يهجر السيئات، واألخرى أن يهاجر إىل اهللا ورسوله صلى اهللا عليه : اهلجرة هجرتان: " وسلم قال
  " .وسلم 

ذكره بعض املتأخرين يف الصحابة، وزعم أن حممد بن إمساعيل ذكره يف الصحابة : عيمأخرجه الثالثة، وقال أبو ن
: " وروى أبو نعيم احلديث الذي ذكره ابن منده وأبو عمر يف اهلجرة، فقال: فيمن امسه عمر، وفيما ذكره نظر

وهذا ال مطعن على ابن ، " عمر بن عوف " ومل يذكر " . وقال معاوية، وعبد الرمحن بن عوف، وعبد اهللا بن عمرو 
  .منده فيه، فإن أبا عمر قد ذكره كذلك، وال شك أن بعض الرواة ذكره فيهم، وبعضهم مل يذكره، واهللا أعلم

  :عمر بن غزية

روى حممد بن السائب الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس . أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وبايعه. عمر بن غزية
يا رسول اهللا، بايعت امرأة بتمر، فوعدهتا البيت، فلما : نيب صلى اهللا عليه وسلم فقالأتى عمر بن غزية ال: قال

مث اغتسلت وصليت، : قال" مث مه : " خلوت هبا نلت منها ما دون الفرج، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
للناس " هلذا أم للناس عامة؟ فقال  يا رسول اهللا، هذا خاص: فقال عمر" أقم الصالة طريف النهار : " فأنزل اهللا تعاىل

  " .عامة 
هذا عمرو بن غزية األنصاري، عقيب، وروى احلديث املذكور يف بيع : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  .التمر، فقال عمرو بفتح العني، ويف آخره واو، بدل عمر بضم العني
لقصة حباهلا، وال شك أنه غلط من ابن منده، واحلق مع أيب واحلق معه، وقد ذكره ابن منده أيضاً يف عمرو، وذكر ا

  .نعيم، فإن عمراً يشتبه بعمر على كثري من الناس

  :عمر بن الحق

ال وضوء على من : " روى عنه احلسن بن أيب احلسن أنه قال. عمر بن الحق، صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .مس فرجه 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم موقوفاً

  :عمر بن مالك بن عتبة الزهري

  .ال يعرف. عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل الزهري، شهد فتح دمشق، وويل فتح اجلزيرة

  :عمر بن مالك بن عقبة



أدرك حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهد . عمر بن مالك بن عقبة بن نوفل بن عبد مناف بن زهرة بن كالب
  .فتح دمشق، وويل فتوح اجلزيرة

يعين بعد فتح دمشق  -قدم على أيب عبيدة كتاب عمر : سيف بن عمر، عن أيب عثمان، عن خالد وعبادة قاالروى 
  .بأن اصرف جند العراق إىل العراق -

ملا رجع هاشم بن عتبة عن جلوالء إىل املدائن، وقد : وروى سيف عن حممد، وطلحة، وامللهب، وعمر، وسعيد قالوا
أن أبعث : مدوا هرقل على أهل محص، كتب بذلك سعد إىل عمر، فكتب إليه عمراجتمعت مجوع أهل اجلزيرة، فأ

" هيت " إليهم عمر بن مالك بن عقبة بن نوفل بن عبد مناف يف جند، فخرج عمر يف جنده حىت نزل على من ب 
  .فصاحله أهلها على اجلزاء" قرقيسيا " فحصرهم، حىت أعطوا اجلزاء فتركهم، وحلق عمر بأرض 

  .احلافظ أبو القاسم الدمشقي يف تاريخ دمشقذكر هذا 

  :عمر بن مالك األنصاري

  .كان ينزل مصر، ذكره الطرباين وغريه. عمر بن مالك األنصاري

أنبأنا أبو موسى كتابة، أنبأنا أبو زيد غامن بن علي، وعبد الكرمي بن علي، وأبو بكر حممد بن أمحد الصغري، وأبو بكر 
وأنبأنا أبو : قال أبو موسى -أنبأنا أبو بكر بن ريذة : ، وأبو غالب أمحد بن العباس قالواحممد بن أيب القاسم القرايف

حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا بكر بن سهل، حدثنا شعيب بن حيىي، حدثنا ابن هليعة، : قاال -علي، أنبأنا أبو نعيم 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ري يقولأنه مسع عمر بن مالك األنصا: عن يزيد بن أيب حبيب، عن هليعة بن عقبة

آمركم أن ال تشركوا باهللا شيئاً، وأن تعتصموا بالطاعة مجيعاً حىت : آمركم بثالث وأهناكم عن ثالث: " وسلم قال
يأتيكم أمر اهللا عز وجل وأنتم على ذلك، وأن تناصحوا والة األمر من الدين بأمر اهللا عز وجل، وأهناكم عن قيل 

  " .لسؤال، وإضاعة املال وقال، وكثرة ا
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

وروى عمر بن حممد بن احلسن األسدي، عن أبيه، عن نصر، عن علي بن زيد، عن زرارة بن أوىف، عن عمر بن 
من بىن هللا مسجداً بىن اهللا تعاىل : " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال -وكانت له صحبة : قال -مالك 
  " .يف اجلنة  له بيتاً

: " ورواه هشيم عن علي فقال" . أو مالك بن عمرو  -عمرو بن مالك : " ورواه سفيان، عن علي بن زيد فقال
  " .عمرو بن مالك 

  :عمر بن معاوية الغاضري

  .خمتلف يف حديثه -غاضرة قيس  -عمر بن معاوية الغاضري 
يا نيب اهللا، : اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ جاء رجل فقالكنت ملزقاً ركبيت بركبة رسول : روى عنه ابن عائذ أنه قال

كيف ترى يف رجل ليس له مال يتصدق به، وال قوة فيجاهد يف سبيل اهللا هبا، ويرى الناس يصلون وجياهدون 
  " .يقول اخلري ويدع الشر، يدخله اهللا اجلنة معهم : " ويتصدقون، وال يستطيع شيئاً من ذلك؟ قال

  .أخرجه ابن منده



  :مر بن يزيد اخلزاعيع

أسلم ساملها اهللا من كل آفة : " جالس النيب صلى اهللا عليه وسلم وحفظ عنه أنه قال. عمر بن يزيد اخلزاعي الكعيب
  " .إال املوت، فإنه ال سلم منه، وغفار غفر اهللا هلم، وال حي أفضل من األنصار 

  .أخرجه الثالثة

  :عمر اليماين

كنت رجالً من أهل اليمن حليفاً : وروى بإسناده له عن شهر بن حوشب، عن عمر قالقاله ابن قانع، . عمر اليماين
  .لقريش، فأرسلين أبو سفيان طليعة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأعجبين اإلسالم، فأسلمت

  .استدركه أبو علي الغساين على أيب عمر

  :عمرو بن أيب أثاثة

هو عمرو بن أيب أثاثة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف بن  -و بفتح العني، وسكون امليم، وآخره وا -عمرو 
  .عبيد بن عويج بن عدي بن كعب

عروة بن " كان من مهاجرة احلبشة، وأمه النابغة بنت حرملة، فهو أخو عمرو بن العاص ألمه، وقد تقدم ذكره يف 
  " .أثاثة مستوىف 

  .أخرجه أبو عمر

  :عمرو بن األحوص

قاله أبو عمر، وأما ابن منده وأبو نعيم فلم ينسباه، إمنا . بن كالب اجلشمي الكالين عمرو بن األحوص بن جعفر
  .قاال عمرو بن األحوص اجلشمي، حديثه عند ابنه سليمان

حدثنا هناد، حدثنا أبو األحوص، عن شبيب بن : أنبأنا إمساعيل وإبراهيم وغريمها بإسنادهم عن حممد بن عيسى
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف حجة : ن األحوص، عن أبيه قالغرقدة، عن سليمان بن عمرو ب

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم : " قال. يوم احلج األكرب: ، قالوا" أي يوم أحرم؟ ثالث مرات : " الوداع
ال جيين والد على حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا يف بلدكم هذا، أال ال جيين جان إال على نفسه، اال 

ولده وال مولود على والده، أال إن الشيطان قد أيس أن يعبد يف بالدكم، ولكن ستكون له طاعة فيما حتقرون من 
  " .أعمالكم، فريضى به 

  .أخرجه الثالثة
ال أعرفه، فإنه ليس يف نسبه إىل كالب جشم وال فيما بعد كالب أيضاً، " إنه جشمي كاليب " قول أيب عمر : قلت
  .نسب معروف، واهللا أعلم، ولعله له حلف يف جشم فنسبه إليه" األحوص بن جعفر بن كالب " وإمنا 

  :عمرو بن أحيحة بن اجلالح



  .وقد ذكرنا هذا النسب. عمرو بن أحيحة بن اجلالح األنصاري
ن ثابت، روى ومسع من خزمية ب: أخرجه ابن أيب حامت فيمن روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من الصحابة، قال

  .عنه عبد اهللا بن علي بن السائب

وهذا ال أدري ما هو، ألن عمرو بن أحيحة هو أخو عبد املطلب بن هاشم ألمه، وذلك أن هشام : " قال أبو عمر
بن عبد مناف كانت حتته سلمى بنت زيد من بين عدي بن النجار، فمات عنها، وخلف عليها بعده أحيحة بن 

وإليهم يرجع يف مثل هذا، . هذا قول أهل النسب. ن أحيحة، فهو أخو عبد املطلب ألمهاجلالح فولدت له عمرو ب
! وحمال أن يروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن خزمية بن ثابت من كان يف السن والزمن الذي وصفت

وهم ال شك وعساه أن يكون حفيد لعمرو بن أحيحة يسمى عمراً، فنسب إىل جده، وإال فما ذكر ابن أيب حامت 
  .فيه

  .أخرجه أبو عمر

  :عمرو بن أخطب األنصاري

ليس من : إنه من بين احلارث بن اخلزرج، وقيل: عمرو بن أخطب، أبو زيد األنصاري، وهو مشهور بكنيته، يقال
  .األوس وال من اخلزرج، ونذكره يف الكىن مستقصى إن شاء اهللا تعاىل

  .ح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأسه، ودعا له باجلمالغزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم غزوات، ومس
أخربنا عبد اهللا بن أيب نصر اخلطيب، أخربنا النقيب طراد بن حممد إجازة إن مل يكن مساعاً، أنبأنا احلسني بن بشران، 

احلسن بن شقيق،  أنبأنا أبو علي بن صفوان، أنبأنا عبد اهللا بن حممد بن عبيد، حدثنا أبو خيثمة زهري، حدثنا علي بن
استقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : أنبأنا حسني بن واقد، حدثنا أبو هنيك األزدي، عن عمرو بن أخطب قال

فرأيته بعد ثالث وتسعني وما يف رأسه : قال أبو هنيك -اللهم، مجله : فأتيته بإناء فيه شعرة، فرفعتها مث ناولته، فقال
  .وحليته شعرة بيضاء

  .ه بلغ مائة سنة ونيفاً وما يف رأسه وحليته إال نبذ من شعر أبيضإن: ويقال
  .وهو جد عزرة بن ثابت، روى عنه أنس بن سريين، وأبو اخلليل، وعلباء بن أمحر، ومتيم بن حويص، وغريهم

  .ورأى خامت النبوة كأنه خيالن سود
  .أخرجه الثالثة

  ؟

  :عمرو بن أراكة

عمرو بن أراكة، سكن : قال حممد بن إمساعيل البخاري. سكن البصرة .ابن أيب أراكة: عمرو بن أراكة وقيل
  .البصرة، وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 -أراه مال يف شهادته  -روى احلسن البصري أن عمرو بن أراكة كان جالساً مع زياد على سريره، فأيت بشاهد 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن املثلة ويأمر مسعت رسول : فقال عمرو. واهللا ألقطعن لسانك: فقال له زياد

  .بالصدقة



  .أخرجه الثالثة
  ؟

  :عمرو بن أيب األسد

  .ذكره احلسن بن سفيان، والبغوي وغريمها. عمرو بن أيب األسد
أبو موسى، أخربنا أبو علي، أخربنا أمحد بن عبد اهللا، حدثنا أبو عمرو بن محدان، حدثنا احلسن بن سفيان، حدثنا 

بن حرب املروزي، حدثنا حممد بن بشر العبدي، حدثنا عبيد روى احلسن البصري أن عمرو بن أراكة كان حممد 
: فقال عمرو. واهللا ألقطعن لسانك: فقال له زياد -أراه مال يف شهادته  -جالساً مع زياد على سريره، فأيت بشاهد 

  .قةمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن املثلة ويأمر بالصد
  .أخرجه الثالثة

  ؟

  :عمرو بن أيب األسد

  .ذكره احلسن بن سفيان، والبغوي وغريمها. عمرو بن أيب األسد
أخربنا أبو موسى، أخربنا أبو علي، أخربنا أمحد بن عبد اهللا، حدثنا أبو عمرو بن محدان، حدثنا احلسن بن سفيان، 

دثنا عبيد اهللا بن عمر، عن ابن شهاب، عن عمرو حدثنا حممد بن حرب املروزي، حدثنا حممد بن بشر العبدي، ح
  .رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف ثوب واحد، واضعاً طرفيه على عاتقه: بن أيب األسد قال

  .رواه عياش الدوري وعلي بن حرب وأبو كريب، عن حممد بن بشر كذلك
ن عبيد اهللا، عن الزهري، عن سعيد بن وهم فيه حممد بن بشر، والصحيح ما رواه أبو أسامة وغريه، ع: وقيل

  .املسيب، عن عمر بن أيب سلمة بن عبد األسد
، وروى له حديث حممد بن بشر، ورد " عمرو بن األسود " أخرجه أبو موسى، وأخرجه أبو نعيم، إال أنه جعله 

  .عليه كما يف هذا الكتاب ال غري

  :عمرو بن األسود بن عامر

  .استدركه ابن الدباغ على أيب عمر خمتصراً. هد يوم اليمامةاستش. عمرو بن األسود بن عامر

  :عمرو بن األسود العنسي

  .ذكره ابن أيب عاصم. عمرو بن األسود العنسي
أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن امحد، حدثين أيب، حدثنا أبو اليمان، عن أيب بكر بن أيب 

من سره أن ينظر إىل هدي رسول اهللا : عن عمر بن اخلطاب قال: ن حبيب قاالمرمي، عن حكيم بن عمري وضمرة ب
  .صلى اهللا عليه وسلم فلينظر إىل هدي عمرو بن األسود



عمرو هذا ليس بصحايب، ولكنه روى عن الصحابة والتابعني، وذكره أبو القاسم : أخرجه أبو موسى، وقال
أبو عبد الرمحن العنسي احلمصي، قيل أنه : أبو عياض، ويقالبن األسود،  -عمري : ويقال -عمرو : الدمشقي فقال

، وكان ممن أدرك اجلاهلية، روى عن عمر بن اخلطاب وعبارة وابن مسعود وغريهم، وذكر قول " داريا " سكن 
  .عمر فيه الذي قدمنا ذكره

  .وأخرجه ابن أيب عاصم يف الصحابة
  .بالنون: العنسي

  :عمرو بن األسود

  .ذكره سعيد القرشي يف الصحابة. عمرو بن األسود
روى شريح بن عبيد احلضرمي، عن احلارث بن احلارث، عن عمرو بن األسود وأيب أمامة، عن رسول اهللا صلى اهللا 

  " .خيار أئمة قريش خيار أئمة الناس : " عليه وسلم أنه قال
  .احلديث يف فضل قريش، أخرجه أبو موسى

أدري أهي واحدة أو أكثر؟ وهل هي اليت ذكرها أبو نعيم أو غريها؟  قد ذكرت هذه التراجم الثالث، وال: قلت
ألهنما مل يذكرا نسباً وال شيئاً مما يستدل به على أهنا وحلد أو أكثر، وما فيها من األحاديث فقد يكون للصاحب 

فظ، ومل الواحد عدة أحاديث، وقد ذكرهتا مجيعها كما ذكراها للخروج من عهدهتا، على أن أبا موسى إمام حا
  .خيرجها إال وقد علم أن كل واحد منهم غري اآلخر، واهللا أعلم

  :عمرو بن أقيش

  .أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم روى عنه أبو هريرة أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله. عمرو بن أقيش
ل، حدثنا محاد، أنبأنا حممد بن أنبأنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بإسناده عن أيب داود، حدثنا موسى بن إمساعي

عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة أن عمرو بن أقيش أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان له ثأر يف 
: أين فالن؟ قالوا: قال. بأحد: قالوا! أين بنو عمي: اجلاهلية، وكره أن يسلم حىت يأخذه، فجاء يوم أحد فقال

إين قد آمنت، : قال. إليك عنا يا عمرو: مث توجه قبلهم، فلما رآه املسلمون قالوافلبس ألمته وركب فرسه، . بأحد
سليه، أمحية أم غضباً هلم، أم غضباً هللا : فقاتل حىت جرح، فحمل إىل أهله جرحياً، فجاءه سعد بن معاذ فقال ألخته

  .فمات فدخل اجلنة، ما صلى هللا صالة. غضباً هللا ورسوله: عز وجل؟ فقال
  .ن مندهأخرجه اب

  :عمرو بن أمية القرشي

عمرو بن أمية بن احلارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب القرشي األسدي، وأمه زينب بنت خالد بن 
  .عبد مناف بن كعب بن سعد بن متيم بن مرة
  .قاله الزبري، هاجر إىل أرض احلبشة ومات هبا

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً



  :يعمرو بن أمية بن خويلد الضمر

عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد اهللا بن إياس بن عبيد بن ناشرة بن كعب بن جدي بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة 
  .بن كنانة الكناين الضمري، يكىن أبا أمية

بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم وحده عيناً إىل قريش، فحمل خبيب بن عدي من اخلشبة اليت صلب عليها، وأرسله 
وأسلم قدمياً وهو من مهاجرة احلبشة، مث هاجر إىل . وكيالً، فعقد له على أم حبيبة بنت أيب سفيانإىل النجاشي 

  .قاله أبو نعيم. املدينة، وأول مشاهدة بئر معونة
  .إن عمراً شهد بدراً، وأحداً مع املشركني، وأسلم حني انصرف املشركون من أحد: وقال أبو عمر

لم يبعثه يف أموره، وكان من أجناد العرب ورجاهلا جندة وجراءة، وكان أول وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
إنه كان على أمي نسمة فاذهب فأنت حر : مشاهدة بئر معونة، وأسرته بنو عامر يومئذ، فقال له عامر بن الطفيل

  .عنها، وجز ناصيته
ست، وكتب على يده كتاباً، فأسلم  وأرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل النجاشي يدعوه إىل اإلسالم سنة

  .وأمره أن يزوجه أم حبيبة ويرسلها ويرسل من عنده من املسلمني. النجاشي
  .جعفر والفضل وعبد اهللا، وابن أخيه الزبرقان بن عبد اهللا بن أمية، وهو معدود من أهل احلجاز: روى عنه أوالده

اسم إمساعيل بن أيب احلسن، أنبأنا أبو مسلم حممد بن علي بن أنبأنا أمحد بن عثمان، أنبأنا أبو علي، أنبأنا أبو الق
مهريز، أنبأنا أبو بكر بن زادان، حدثنا مأمون بن هارون بن طوسي، أنبأنا احلسني بن عيسى بن محدان الطائي، 

حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا إبراهيم بن سعد، أنبأنا ابن شهاب، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن 
  .أبيه، أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم أكل من كتف عنز، مث دعي إىل الصالة فصلى ومل يتوضأ

  .وتويف عمرو آخر أيام معاوية قبل الستني
  .أخرجه الثالثة

  .بضم اجليم، وفتح الدال املهملة، وآخره ياء حتتها نقطتان: جدي

  :عمرو بن أمية الدوسي

قال : روى زياد البكائي، عن حممد بن إسحاق، عن الزهري قال. املستغفريأورده جعفر . عمرو بن أمية الدوسي
إياك أن تلقى حممداً فتسمع مقالته : دخلت املسجد احلرام فلقيين رجال من قريش فقالوا: عمرو بن أمية الدوسي

  .وذكر احلديث!. فيخدعك بزخرف كالمه
  .هذه القصة مشهورة بعمرو بن الطفيل: أخرجه أبو موسى، وقال

  :عمرو جد أيب أمية

روى يعقوب بن حممد املدين، عن أيب أمية بن عبد اهللا بن عمرو، عن أبيه، عن جده . عمرو، جد أيب أمية بن عبد اهللا
  " .أطعمين جربيل اهلريسة أسد هبا ظهري : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .أخرجه أبو موسى



  :عمرو بن أوس الثقفي

عن : روى عنه ابنه عثمان، وقيل. نزل الطائف، قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فيعمرو بن أوس الثق
  .والصواب عمرو بن أوس. عثمان بن عبد اهللا بن أوس، عن أبيه، وقد ذكرناه

: روى الوليد بن مسلم، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يعلى الطائفي، عن عثمان بن عمرو بن أوس، عن أبيه قال
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد ثقيف، فكان خيرج إلينا من الليل فيحدثنا، فأبطأ ذات ليلة  قدمت
  .طال حزيب فكرها أن أخرج حىت أفرغ منه: فقال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمرو بن أوس بن عتيك

احلارث ابن اخلزرج بن عمرو عمرو بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد األعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم بن 
  .بن مالك بن األوس األنصاري األوسي، وزعوراء أخو عبد األشهل

  .وعمرو هو أخو مالك واحلارث ابين أوس
  .شهد أحد واخلندق، وما بعدمها من املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقتل يوم جسر أيب عبيد

  .أخرجه أبو عمر

  :عمرو بن أيب أويس القرشي

مرو بن أيب أويس بن سعد بن أيب سرح بن احلارث بن حذيفة بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي ع
  .القرشي االمري

  .قتل يوم اليمامة، قاله ابن إسحاق
  .عمرو بن أوس: أخربنا به أبو جعفر بإسناده عن يونس عن ابن إسحاق، وقال

  .و بن أوس بن سعد، واهللا أعلمعمر: أخرجه أبو عمر، وأبو موسى، إال أن أبا موسى قال

  :عمرو بن األهتم

احلارث : وامسه -سنان بن مسي بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس : واسم األهتم -عمرو بن األهتم 
  .بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم التميمي املنقي

  .األهتم، وامسه سنان بن خالد بن مسي: وقيل
وكان سبب ضرب . كان مهتوماً من سنة: وقيل. بن عاصم ضربه بقوس فهتم فاه، فسمي األهتمإن قيس : وقيل

قيس بن عاصم إياه أن قيساً كان رئيس بين سعد بن زيد مناة بن متيم يوم الكالب، فوقع بينه وبني األهتم اختالف 
  . األهتم، فضربه قيس فهتم فاهيف أمر عبد يغوث بن وقاص بن صالءة احلارثي، حني أسره عصمة التيمي، فرفعه إىل

ويكىن عمرو أبا ربعي، قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وافداً يف وجوه قومه من . وأم عمرو بنت قذيل بن أعبد
يا رسول اهللا، : الزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم وغريمها، فأسلموا ففخر الزبرقان، فقال: بين متيم سنة تسع، فيهم



 -يعين عمرو بن األهتم  -، واجملاب فيهم، آخذ هلم حبقوقهم، وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك أنا سيد بين متيم
واهللا لقد كذب يا رسول اهللا، وما : فقال الزبرقان. إنه لشديد العارضة، مانع جلانبه، مطاع يف أدنيه: فقال عمرو

لئيم اخلال، حديث املال، أمحق الولد، مبغض  فواهللا إنك! وأنا أحسدك؟: فقال عمرو! منعه من أن يتكلم إال احلسد
إن يف البيان : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. يف العشرية، واهللا ما كذبت يف األوىل ولقد صدقت يف الثانية

  " .لسحراً 
وسلم  وهم الذين نادوا رسول اهللا صلى اهللا عليه. األقرع بن حابس: إن الوفد كانوا سبعني أو مثانني، فيهم: وقيل

من وراء احلجرات، وخربهم طويل، وبقوا باملدينة مدة يتعلمون القرآن والدين، مث خرجوا إىل قومهم فأعطاهم النيب 
  .صلى اهللا عليه وسلم وكساهم

وكان عمرو بن  -ما بقي منكم أحد؟ : إن عمراً كان غالماً فلما أعطاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: وقيل
مل يبق منا أحد إال غالم حدث يف : فقال قيس بن عاصم وكالمها منقريان، بينهما مشاحنة -األهتم يف ركاهبم 
  :فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل ما أعطاهم، فبلغ عمراً قول قيس فقال! ركابنا وأزرى به

  عند النيب فلم تصدق ومل تصب... ظللت مفترش اهللباء تشتمين 

  والروم ال متلك البغضاء للعرب... م إن تبغضونا فإن الروم أصلك
  مؤخر عند أصل العجب والذنب... فإن سؤددنا عود وسؤددكم 

" املكحل " وكان عمرو ممن اتبع سجاح ملا ادعت النبوة، مث إنه أسلم وحسن إسالمه، وكان خطيباً أديباً يدعى 
  .إن شعره كان حلالً منشرة: جلماله، وكان شاعراً بليغاً حمسناً يقال

  :ان شريفاً يف قومه، وهو القائلوك
  لصاحل أخالق الرجال سروق... ذريين فإن البخل يا أم هيثم 

  ولكن أخالق الرجال تضيق... لعمرك ما ضاقت بالد بأهلها 
  .ومن ولده خالد بن صفوان بن عبد اهللا بن عمرو بن األهتم

  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن إياس

  .بن عوف، قتل يوم أحد شهيداً، ومل يذكره ابن إسحاق عمرو بن إياس األنصاري، من بين سامل
  .قاله أبو عمر، وهو أخرجه

  :عمرو بن إياس بن زيد

  .هو رجل من اليمن حليف األنصار، شهد بدراً وأحداً: قال ابن إسحاق: عمرو بن إياس بن زيد بن غنم
  .إياس، قاله أبو عمر إنه أخو ربيع بن إياس وودفة بن: عمرو بن إياس هذا، ويقال: وقال ابن هشام

عمرو بن إياس، من بين لوذان، حليف هلم، قال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، يف : وقال ابن منده وأبو نعيم
  .عمرو بن إياس، حليف هلم: تسمية من شهد بدراً من األنصار

ومن بين : شهد بدراً قالأنبأنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده عن يونس بن بكري، عن أيب إسحاق، يف تسمية من 



  .عمرو بن إياس، حليف هلم من اليمن: لوذان بن غنم
  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن أيفع

  .وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو أخو مالك بن أيفع، قاله الطربي. عمرو بن أيفع بن كرب الناعطي
  .يهما مالك بن محزة بن ايفع، قاله ابن ماكوالوفدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلما، ومعهما ابن أخ

  .باحلاء املضمومة املهملة، وبالراء: محرة

  :عمرو بن جباد األشعري

روى عمرو بن عبد السالم بن عمران بن أيب أنس، عن خدجية بنت عمران بن . عمرو بن جباد، أبو أنس األشعري
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال -اد األشعري وامسه عمرو بن جب -أيب أنس، عن أبيها، عن جدها أيب أنس 

  " .أسلم السحاب عند اهللا العنان، والرعد ملك يزجر السحاب، والربق طرف ملك : " وسلم
  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن البداح القيسي

  .له ذكر يف حديث املشمرج بن خالد. عمرو بن البداح القيسي
قدمنا على النيب صلى اهللا عليه : أن جده املشمرج بن خالد، قال: أبيه حدثين أيب، عن: روى علي بن حجر السعدي

: قال علي بن حجر -وسلم يف وفد عبد القيس، فكساه النيب صلى اهللا عليه وسلم برداً، وأقطعه ركيا بالبادية 
ل عمرو بن بداح، وفيه قا: هاجر وتركها البن عم له يقال له: فسمعت عجوزاً من بين عوف بن سعد تقول

  :الشاعر
  لعمرو بن بداح كتيب الفوارس... وإين ملختار اجلهاد وتارك 

ذكره بعض املتأخرين، وال يعرف له إسالم وال صحبة، وإمنا ذكر يف : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
  .بيت شهر، وذكر البيت املتقدم ذكره

  :عمرو بن بعكك

  . الكىن مستوىف إن شاء اهللا تعاىليرد يف. عمرو بن بعكك، أبو السنابل بن بعكك
  .أخرجه أبو نعيم

  :عمرو البكايل

له صحبة، يعد يف الشاميني، وهو من بين بكال بن دعمي بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن . عمرو البكايل
  .كذا نسبه خليفة يف الصحابة، يكىن أبا عثمان، روى عنه أبو متيمة اهلجيمي. زيد بن كهالن



أفقه من بقي اليوم من أصحاب : من هذا؟ فقالوا: قدمت الشام فإذا الناس يطيفون برجل، فقلت: ةقال أبو متيم
أصيبت يوم : ما ليده؟ قالوا: ورأيت أصابعه مقطوعة، فقلت: قال. النيب صلى اهللا عليه وسلم، هذا عمرو البكايل

  .الريموك بالشام، زمن عمر بن اخلطاب
إذا كان عليكم أمراء يأمرونكم بالصالة والزكاة حلت لكم : وسلم أنه قال ومن حديثه عن النيب صلى اهللا عليه
  .الصالة خلفهم، وحرم عليكم سبهم
  " .عمرو بن سفيان البكايل : " أخرجه الثالثة، إال أن أبا نعيم قال

  :عمرو بن بكر

ن كنانة، له دار يف بين هو اسم أيب اجلعد الضمري، من بين ضمرة بن بكر بن عبد مناة ب: قال جعفر. عمرو بن بكر
  .كذا أمساه ونسبه خليفة. ضمرة باملدينة

  .مل يعرف البخاري اسم أيب اجلعد الضمري: وقال أبو عيسى الترمذي. امسه األدرع: وقال أبو حامت بن حبان

ر هو أبو اجلعد بن جنادة بن املرداد بن عبد كعب بن ضمرة بن بك: فقال: وذكره أبو أمحد العسكري يف الصحابة
  .بن عبد مناة

  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن بالل بن بليل

سفيان، : داود، وقيل: خمتلف يف امسه، فقيل. عمرو بن عمري، أبو ليلى األنصاري: وقيل. عمرو بن بالل بن بليل
  .ويرد ذكره يف الكىن أمت من هذا إن شاء اهللا تعاىل، ويف عمرو بن عمري. بالل: أوس، وقيل: وقيل

  .ما بعدها، مث شهد صفني مع عليوشهد أحداً و
  .كان من املهاجرين: وقال ابن الكليب
  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن بيبا

  .لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتبوك: روى عنه ابنه صاحل قال: قال جعفر. عمرو بن بيبا
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :عمرو بن تغلب العبدي

من النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى : وقيل. هو من بكر بن وائل: قيس، وقيلعمرو بن تغلب العبدي من عبد ال
  .بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار

  .ومجيع ما ذكر يف نسبه يرجع إىل أسد بن ربيعة، فهو ربعي على االختالف الذي فيه
  .سكن البصرة، روى عنه احلسن البصري



أنبأنا املبارك بن فضالة، عن احلسن، عن عمرو : إسناده إىل أيب داود الطيالسيأنبأنا اخلطيب أبو الفضل بن أيب نصر ب
لقد قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمة ما أحب أن يل هبا محر النعم، أتى رسول اهللا صلى : بن تغلب قال

إنا نعطي قوماً خنشى هلعهم " : اهللا عليه وسلم شيء، فأعطى قوماً ومنع قوماً، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عمرو بن تغلب وإن من أشراط الساعة أن تكثر : وجزعهم، ونكل قوماً إىل ما جعل اهللا يف قلوهبم من اإلميان، منهم

  .يعين أن التجار يكثرون لكثرة املال، ويكثر الذين يكتبون، فإن الكتابة كانت قليلة يف العرب. التجار ويظهر القلم
أسود بن عبد اهللا من أهل اليمامة، وبشري : من بكر بن وائل أربعة رجال، رجالن من بين سدوس هاجر: وقال قتادة

  .بن اخلصاصية، وعمرو بن تغلب من النمر بن قاسط، وفرات بن حيان من بين عجل
  .وهذا فيه نظر، فإن من يكون من النمر ال يكون من بكر، إال أن يكون حليفاً، ومل يذكر أنه حليف

  .الثةأخرجه الث

  :عمرو بن تيم البياضي

  .شهد أحداً واملشاهد بعدها: قال ابن القداح. عمرو بن تيم البياضي
  .ومل أر أحداً يعرفه: قال العدوي

  .ذكره ابن الدباغ على أيب عمر

  :عمرو بن ثابت األوسي

سلمة بن  عمرو بن ثابت بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل األنصاري األوسي األشهلي، وهو أخو
  .ثابت، وابن عم عباد بن بشر، ويعرف عمرو بأصريم بين عبد األشهل، وهو ابن أخت حذيفة بن اليمان

  .إنه دخل اجلنة ومل يصل صالة، قاله الطربي: استشهد يوم أحد، وهو الذي قتل
صني بن عبد الرمحن بن حدثين احل: أنبأنا أبو جعفر عبد اهللا بن أمحد بإسناده إىل يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق

أخربوين عن رجل دخل : أنه كان يقول: عمرو بن سعد بن معاذ، عن أيب سفيان موىل ابن أيب امحد، عن أيب هريرة
" عمرو بن ثابت بن وقش : أصريم بين عبد األشهل: " اجلنة، ومل يصل هللا عز وجل صالة، فإذا مل يعرفه الناس يقول

ما كان يوم أحد بدا له يف اإلسالم فأسلم، مث أخذ سيفه فأثبتته اجلراح، فخرج وذلك أنه كان يأىب اإلسالم، فل. 
هذا عمرو، فما جاء : رجال بين عبد األشهل يتفقدون رجاهلم يف املعركة، فوجدوه يف القتلى يف آخر رمق، فقالوا

يف اإلسالم أسلمت، بل رغبة : ما جاء بك يا عمرو؟ أحدباً على قومك أو رغبة يف اإلسالم؟ فقال: به؟ فسألوه
إنه ملن أهل : " فلم يربحوا حىت مات، فذكروه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال. وقاتلت حىت أصابين ما ترون

  " .اجلنة 
  .يف هذا القول عندي نظر: قال أبو عمر
  .أخرجه الثالثة

نسب غري صحيح، فإن وهذا . عمرو بن ثابت بن وقش بن أصرم بن عبد األشهل: نسبه ابن منده فقال: قلت
أصريم لقب عمرو، ال اسم جد له، وقد أسقطه أيضاً، فإنه جعل أصريم بن عبد األشهل، وبينهما لو كان نسباً 

  .صحيحاً زغبة وزعوراء ال بد منهما، والصواب ما ذكرناه يف نسبه



اختصره ابن منده، . ألهعمرو بن أقيش، أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فس: وقد أخرج ابن منده ترمجة أخرى فقال
  .وأورد له احلديث الذي رواه أبو داود السجستاين، وهو هذا، فإن القصة واحدة

  :عمرو بن ثيب

هو أول من أشار على النعمان بن مقرن حني استشار أهل الرأي يف : قال سيف بن عمر، عن رجاله. عمرو بن ثيب
  .سناً يومئذمناجزة أهل هناوند، وكان عمرو بين ثيب من أكرب الناس 

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  :عمرو بن ثعلبة اجلهين

روى يعقوب بن حممد الزهري، عن وهب بن عطاء بن يزيد اجلهين، عن . عمرو بن ثعلبة اجلهين، يعد يف احلجازيني
، فدعاه أنه جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالسيالة: الوضاح بن سلمة، عن أبيه، عن عمرو بن ثعلبة اجلهين

فمضت له مائة سنة وما شاب موضع يد رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال -إىل اإلسالم، فأسلم، ومسح رأسه 
  .وسلم

وهب بن عطاء بن يزيد بن شبيب بن عمرو بن : ، وقال" اجلهين األنصاري : " أخرجه الثالثة إال أن ابن منده قال
  .ثعلبة اجلهين

  :عمرو بن ثعلبة اخلشين

  .أخو أيب ثعلبة. لبة اخلشينعمرو بن ثع
أسلم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قاله ابن الدباغ مستدركاً على أيب عمر؛ وذكر ابن الكليب أنه 

  .أسلم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :عمرو بن ثعلبة األنصاري

: أو -عدي بن النجار، أبو حكيم عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن 
  .شهد بدراً: قال ابن شهاب. األنصاري اخلزرجي، مث من بين عدي بن النجار -حكيمة 

وعمرو بن ثعلبة : " ..أنبأنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً
. "  

  .يم وأبو عمرال عقب له، وشهد أحداً أيضاً، قاله أبو نع
عمرو بن ثعلبة األنصاري، شهد بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم روى حديثه يعقوب بن : وقال ابن منده

وكان قد  -حممد الزهري، عن وهب بن عطاء، عن الوضاح بن سلمة، عن أبيه، عن عمرو بن ثعلبة األنصاري 
  .هللا عليه وسلمأتت عليه مائة سنة، وما شاب موضع يد رسول اهللا صلى ا

  .أخرجه الثالثة
أنه شهد بدراً، وعداده يف أهل : اليت قبل هذه الترمجة" عمرو بن ثعلبة اجلهين " قد ذكر ابن منده يف ترمجة : قلت



وروى بإسناده عن يعقوب بن حممد الزهري، عن وهب بن عطاء، عن الوضاح، عن أبيه، عن عمرو بن . احلجاز
وروى يف هذه . احلديث.. اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالسيالة، فأسلمت ومسح رأسي لقيت رسول: ثعلبة اجلهين قال

عمرو بن ثعلبة األنصاري، وكان قد أتت عليه مائة سنة، وما شاب موضع يد رسول اهللا صلى اهللا عليه : " الترمجة
عليهما واحداً، واحلالة  والعجب منه أنه جعل ترمجتني، وجعل الكالم! ، هكذا ذكره يف الترمجتني" وسلم من رأسه 

فأي فرق يكون بينهما حىت ، جيعلهما اثنني؟ مث إنه جعل األول جهنياً ! واحدة، واحلديث واحداً، واإلسناد واحداً
وإمنا الصحيح الذي ذكره أبو نعيم . أنصارياً، وإذا كان أنصارياً كان مسكنه باملدينة، فكيف يلقاه بالسيالة وغريها

  .معىن كالمهما، واهللا أعلم وأبو عمر، وقد نقلنا
  .بضم احلاء، وفتح الكاف، وآخره هاء: حكيمة

  :عمرو الثمايل

بعث معي النيب صلى اهللا عليه وسلم : روى حديثه شهر بن حوشب، عنه أنه قال. اليماين: وقيل -عمرو الثمايل 
  .حته، وخل بينه وبني الناسإن عطب منها شيء فاحنره، مث اصبغ نعله من دمه فاضربه على صف: هبدي تطوعاً وقال

  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن جابر اجلين

أوردناه اقتداء باحلافظ أيب موسى، وقد ذكر أنه اقتدى بالطرباين، وباجلملة فتركه أوىل، وإمنا . عمرو بن جابر اجلين
  .ذكرناه ألننا شرطنا أننا ال خنل بترمجة

رجاء، حدثنا أمحد بن أيب القاسم، حدثنا أمحد بن موسى، حدثنا أمحد  أنبأنا أبو موسى إذناً، أنبأنا أبو اخلري حممد بن
بن عمرو، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا سلم بن قتيبة، حدثنا عمرو بن نبهان العنربي، حدثنا أبو عيسى سالم، 

. ماتت خرجنا حجاجاً، فلما كنا بالعرج إذ حنن حبية تضطرب، فلم تلبث أن: حدثنا صفوان بن املعطل السلمي قال
فأخرج هلا رجل منا خرقة فلفها فيها، مث حفر هلا يف األرض، مث قدمنا مكة فإنا لباملسجد احلرام إذ وقف علينا 

جزاك اهللا : قال. هذا: أيكم صاحب اجلان؟ قالوا: قال! ما نعرفه: أيكم صاحب عمرو بن جابر؟ قلنا: شخص فقال
كان بني : وقال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستمعون القرآنخرياً، أما أنه كان آخر التسعة موتاً الذين أتوا 

  .ال:يعين عن اخلرقة؟ قلنا -حيني من اجلن قتال مسلمني ومشركني، فقتل، فإن شئتم عوضناكم 
  .أخرجه أبو موسى، وقد أخرجه ابن أيب عاصم، عن عمرو بن علي، عن سلم باإلسناد

  :عمرو بن جبلة

قال أبو  -ذكره ابن الكليب وأبو عبيد فيمن وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم . سعمرو بن جبلة بن وائل بن قي
  .سعيد بن الوليد: من ولده سعيد األبرش الكليب صاحب هشام بن عبد امللك، وامسه: عبيدة

  .ذكره الغساين

  :عمرو بن جدعان



يا : ليه وسلم قال لعمرو بن جدعانروى سعيد املقربي، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا ع. عمرو بن جدعان
عمرو بن جدعان، إذا اشتريت ثوباً فاستجده، وإذا اشتريت نعالً فاستجدها، وإذا اشتريت دابة فاستفرهها، وإذا 

  .نكحت امرأة فأحسن إليها
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمرو بن جراد

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالروى الربيع بن بدر، عن أبيه، عن عمرو بن جراد . عمرو بن جراد
  " .دعوا سعداً فإهنا ستسعد 

  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن اجلموح

  .عمرو بن اجلموح بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة األنصاري السلمي، من بين جشم بن اخلزرج
ن هو وعبد اهللا بن عمرو بن حرام شهد العقبة وبدراً يف قول، ومل يذكره ابن إسحاق فيهم، واستشهد يوم أحد، ودف

  .والد جابر بن عبد اهللا يف قرب واحد، وكانا صهرين متصافيني
من سيدكم يا بين : وروى الشعيب أن نفراً من األنصار من بين سلمة أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

وأي داء أدوى من البخل، بل : وسلماجلد بن قيس على خبل فيه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : سلمة؟ فقالوا
  :فقال شاعر األنصار يف ذلك. سيدكم اجلعد األبيض عمرو بن اجلموح

  ملن قال منا من تسمون سيدا؟... وقال رسول اهللا واحلق قوله 
  نبّخله فيها وإن كان أسودا... جد بن قيس على اليت : فقالوا له

  وأة يداوال مد يف يوم إىل س... فىت ما ختطى خطوة لدنية 
  وحق لعمرو بالندى أن يسودا... فسود عمرو بن اجلموح جلوده 
  خذوه، إنه عائد غدا: وقال... إذا جاءه السؤال أذهب ما له 

بل سيدكم بشر بن الرباء بن معرور : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: وروى معمر وابن إسحاق، عن الزهري
  .وقد ذكرناه يف بشر" . 

وكان عمرو بن اجلموح سيداً من : هللا بن أمحد بن علي بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قالأنبأنا عبيد ا
يعظمه ويطهره، " مناة " سادة بين سلمة، وشريفاً من أشرافهم، وكان قد اختذ يف داره صنماً من خشب يقال له 

ان منهم، كانوا ممن شهد العقبة، فكانوا اّبنه معاذ بن عمرو، ومعاذ بن جبل يف فتي: فلما أسلم فتيان بين سلمة
يدخلون الليل على صنم عمرو فيحملونه فيطرحونه يف بعض حفر بين سلمة، وفيها عذر الناس منكساً على رأسه، 

: من عدا على آهلتنا هذه الليلة؟ مث يغدو فيلتمسه، فإذا وجده غسله وطيبه، مث يقول! ويلكم: فإذا أصبح عمرو قال
ن يصنع لك هذا ألخزينه، فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا به ذلك، فيغدو فيجده، فيغسله واهللا لو أعلم م

إين واهللا ال أعلم من يصنع بك : فلما أحلوا عليه استخرجه فغسله وطيبه، مث جاء بسيفه فعلقه عليه، مث قال. ويطيبه
يه، وأخذوا السيف من عنقه، مث أخذوا فلما أمسى عدوا عل! ذلك، فإن كان فيك خري فامتنع، هذا السيف معك

وغدا عمرو فلم جيده، فخرج يبتغيه حىت . كلباً ميتاً فقرنوه حببل، مث ألقوه يف بئر من آبار بين سلمة فيها عذر الناس



  .وجده مقروناً بكلب، فلما رآه أبصر رشده، وكلمه من أسلم من قومه، فأسلم وحسن إسالمه
 ما عرف، وهو يذكر صنمه ذلك، وما أبصره من أمره، ويشكر اهللا الذي وقال عمرو حني اسلم، وعرف من اهللا

  :أنقذه من العمى والضالل
  أنت وكلب وسط بئر يف قرن... تاهللا لو كنت إهلاً مل تكن 

  اآلن فتشناك عن سوء الغنب... أف ملصرعك إهلاً مستدن 
  الواهب الرزاق وديان الدين... فاحلمد هللا العلي ذي املنن 

  أكون يف ظلمة قرب مرهتن... ي أنقذين من قبل أن هو الذ

كان عمرو بن اجلموح آخر األنصار إسالماً، وملا ندب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس إىل : وقال ابن الكليب
فلما كان يوم أحد قال . بدر، أراد اخلروج معهم، فمنعه بنوه بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لشدة عرجه

فأتى رسول اهللا صلى اهللا . إن اهللا قد عذرك: فقالوا! منعتموين اخلروج إىل بدر، فال متنعوين اخلروج إىل أحد: لبنيه
يا رسول اهللا، إن بين يريدون أن حيبسوين عن هذا الوجه واخلروج معك فيه، واهللا إين ألرجو أن : عليه وسلم فقال

أما أنت فقد عذرك اهللا، وال جهاد عليك، وقال : عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا! أطأ بعرجيت هذه يف اجلنة
اللهم ارزقين الشهادة وال تردين : فأخذ سالحه ووىل وقال. ال عليكم أن ال متنعوه، لعل اهللا أن يرزقه الشهادة: لبنيه

ت أخاها عبد فلما قتل يوم أحد جاءت زوجه هند بنت عمرو، عمة جابر بن عبد اهللا، فحملته ومحل. إىل أهلي خائباً
والذي نفسي بيده لقد رأيته : " اهللا بن عمرو بن حرام، فدفنا يف قرب واحد، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .يطأ يف اجلنة بعرجته 
إن عمرو بن اجلموح كان به أربعة بنني يقاتلون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنه محل يوم أحد هو : وقيل

  .ى املشركني حني انكشف املسلمون، فقتال مجيعاًوابنه خالد عل
  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن جندب الوادعي

أورده علي العسكري، وروى بإسناده عن سفيان، عن علي بن األقمر، عن . عمرو بن جندب الوادعي، أبو عطية
رجعن مأزورات وغري ا: " نظر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل نسائه يف جنازة فقال: أيب عطية الوادعي قال

  " .مأجورات 
  .هذا تابعي يروي عن علي وابن مسعود: أخرجه أبو موسى وقال

  :عمرو اجلين

  .هو ابن طارق: أورده الطرباين، وقيل: هو آخر، وقال: قال أبو موسى. عمرو اجلين
  .وأورده أبو زكريا على جده

كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم : ين قالروى أمحد بن سعيد بن أيب مرمي، عن عثمان بن صاحل، عن عمرو اجل
  .فقرأ سورة النجم، فسجد وسجدت معه

هل رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ : رأيت عمرو بن طارق اجلين، فقلت: وقال عثمان بن صاحل املصري



  .نعم، وبايعته، وأسلمت وصليت خلفه الصبح، وقرأ سورة احلج فسجد فيها سجدتني: قال
و موسى، فاقتدينا به، وتركه أوىل، ومن العجب أهنم يذكرون اجلن يف الصحابة، وال يصح باسم أحد منهم أخرجه أب

  !.نقل، وال يذكرون جربيل وميكائيل وغريمها من املالئكة، الذين وردت أمساءهم، وال شبهة فيهم

  :عمرو بن جهم

  .قصي عمرو بن جهم بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن
هاجر وأخوه خزمية وأبومها جهم إىل أرض احلبشة، ورجعوا يف السفينتني إىل املدينة، ورواه عن : أورده جعفر، وقال

  .ابن إسحاق
  .أخرجه أبو موسى

: " أنبأنا أبو جعفر بن السمني بإسناده عن يونس بن بكري عن ابن إسحاق، يف تسمية من هاجر إىل أرض احلبسة
جهم بن قيس بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وابنه عمرو : بن قصي ومن بين عبد الدار..

  " .بن جهم 

  :عمرو بن احلارث بن زهري القرشي

  .عمرو بن احلارث بن زهري بن أيب شداد بن ربيعة بن هالل بن مالك بن ضبة بن احلارث بن فهر القرشي الفهري
مر، يكىن أبا نافع، هاجر إىل احلبشة، قاله ابن إسحاق والواقدي، ومل يذكره امسه عا: كان قدمي اإلسالم مبكة، وقيل

ابن عقبة وال أبو معشر فيمن هاجر إىل احلبشة، وذكره موسى بن عقبة يف البدريني، وقد ذكره ابن إسحاق يف 
  .ابن أيب شداد بن ربيعة بن أهيب بن ضبة: البدريني أيضاً إال أنه خالف يف بعض نسبه، فقال

  .رجه أبو عمر وأبو موسىأخ

  :عمرو بن احلارث املصطلقي

بن سعد ابن كعب بن عمرو  -وهو املصطلق  -عمرو بن احلارث بن أيب ضرار بن عائد بن مالك بن خزمية 
  .اخلزاعي املصطلقي، أخو جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .عيروى عنه أبو وائل، وأبو إسحاق السبي
روى أبو حذيفة، عن زهري، عن أيب إسحاق السبيعي، عن عمرو بن احلارث صهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

تاهللا ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند موته ديناراً وال درمهاً، وال أمة وال عبداً، وال : أخي امرأته قال
  .صدقةشيئاً إال بغلته البيضاء وسالحه، وأرضاً تركها 
، " عمرو بن احلارث بن أيب ضرار : " وأما أبو موسى فإنه قال. أخرجه هكذا أبو عمر، ونسبه كما سقناه أوالً

  .حسب، مل يتجاوز يف نسبه هذا

وإمنا أخرجه أبو موسى ظناً منه أنه غري عمرو بن احلارث بن املصطلق الذي أخرجه ابن منده، ويرد ذكره : قلت
من أراد أن يقرأ : " اهللا تعاىل، وأخرج له أبو موسى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال بعد هذه الترمجة إن شاء



بني هذا وبني عمرو  -هو علي  -فرق العسكري : وقال" القرآن غضا كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد 
ال أبو نعيم هذه الترمجة، إمنا ذكرا ومل يذكر ابن منده و. بن احلارث بن املصطلق، ومجع أبو عبد اهللا بن منده بينهما

إنه أخو جويرية، وذكرا له احلديثني اللذين : عمرو بن احلارث بن املصطلق اخلزاعي على ما نذكره، وقاال فيها
روامها أبو موسى عن هذا عمرو بن احلارث بن أيب ضرار، يف تركة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويف قراءة ابن أم 

" جيعلهما اثنني فقد وهم، وإمنا مها واحد، وقد أسقط ابن منده وأبو نعيم من نسبه ما بني وال شك أن من . عبد
، أما ابن منده فيكون قد نقله من نسخة سقيمة قد سقط منها بعض النسب، وتبعه أبو " املصطلق " وبني " احلارث 

سقنا هذا النسب، وجعلها أخت نعيم ومل ميعن النظر ليظهر له، وأعجب من ذلك أن أبا نعيم نسب جويرية كما 
عمرو بن احلارث بن املصطلق، وبينهما عدة آباء، ولقد ذكر ابن منده يف جويرية أعجوبة فإنه اقتصر يف نسبها على 

أصاهبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أوطاس فأعتقها وتزوجها يف سنة مخس يف شعبان، : أيب ضرار، مث قال
  .واهللا أعلم! ة مثان، فيكون النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوجها قيل أن تسىبوأوطاس كانت بعد الفتح سن

  :عمرو بن احلارث األنصاري

  .عمرو بن احلارث بن لبدة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري، من القوافل
  .شهد العقبة الثانية، قاله ابن إسحاق

  :عمرو بن احلارث بن املصطلق

يعد يف الكوفيني، قاله ابن منده وأبو نعيم هكذا، ورويا عنه . ية أم املؤمننيعمرو بن احلارث بن املصطلق، أخو جوير
احلديث، ورويا أيضاً عنه يف قراءة ابن .. " قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل خيلف ديناراً: " أنه قال
  .مسعود

د العزيز بن أيب طاهر بركات بن أنبأنا أبو بكر حممد بن عبد الوهاب بن عبد اهللا بن علي األنصاري وأبو حممد عب
أنبأنا علي بن احلسن بن هبة اهللا احلافظ، أنبأنا أبو القاسم بن السمرقندي وأبو عبد : إبراهيم اخلشوعي وغريمها قالوا

أنبأنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن هزار بن مرد الصريفيين، : اهللا بن حممد بن طلحة بن علي بن يوسف الرازي قاال
أبو القاسم عبيد اهللا بن حممد بن إسحاق بن حبابة، أنبأنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن اجلعد، أنبأنا زهري، أنبأنا 

ال واهللا ما ترك رسول اهللا صلى : قال -عن أيب إسحاق، عن عمرو بن احلارث اخلزاعي أخي جويرية بنت احلارث 
داً وال أمة، وال شيئاً إال بغلته البيضاء وسالحه، وأرضاً تركها اهللا عليه وسلم عند موته ديناراً وال درمهاً، وال عب

  .صدقة
  .وقد تقدم الكالم عليه يف عمرو بن احلارث بن أيب ضرار، فليطلب منه. أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمرو بن احلارث بن هيشة

أخوه عبد اهللا بن احلارث، وال شهد أحداً هو و. عمرو بن احلارث بن هيشة بن احلارث بن أمية بن معاوية بن مالك
  .عقب هلما

  .حكاه العدوي، عن الواقدي



  :عمرو بن حبيب

  .عمرو بن مسرة األقطع: عمرو بن حبيب بن عبد مشس، وقيل
يا : " أن عمرو بن مسرة أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: قاله ابن منده، وروى عن عمرو بن ثعلبة، عن أبيه

  .وذكر احلديث، ذكرناه يف ثعلبة .. "رسول اهللا، إين سرقت
  .عمرو بن جندب: عمرو بن أيب حبيب، وقيل: وقيل

روى صفوان بن عمرو، عن أيب رواحة عن عمرو بن حبيب أنه قال . ذكره احلسن بن سفيان. عداده يف الشاميني
اهللا يف قلبه رمحة خاب عبد وخسر، مل جيعل : " أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: لسعيد بن عمرو

  " .للبشر 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعي

  :عمرو بن احلجاج الزبيدي

كان مسلماً على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وله مقام : قال ابن إسحاق. عمرو بن احلجاج الزبيدي
  .فحيلهو وعمرو بن ال. حممود حني أرادت زبيد الردة، فنهاهم عنها، وحثهم على التمسك باإلسالم

  .قاله ابن الدباغ

  :عمرو بن حريث القرشي

  .عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي يكىن أبا سعد
رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو أخو سعيد بن حريث، وجيتمع هو وخالد بن الوليد وأبو جهل بن هشام يف 

  .عبد اهللا
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سكن الكوفة وابتىن هبا داراً، وهو أول قرشي اختذ بالكوفة داراً، وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان عمه 
محلت به أمه عام بدر، ومسح النيب صلى اهللا عليه وسلم : ملا تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم اثنيت عشرة سنة، وقيل

دعا له بالربكة يف صفقته وبيعه، فكسب ماالً عظيماً، وكان من أغىن أهل الكوفة، وويل لبين أمية بالكوفة، رأسه، و
  .وكانوا مييلون إليه، ويثقون به، وكان هواه معهم، وشهد القادسية، وأبلى فيها

بن علي، أنبأنا احلماين، عن أنبأنا أبو الفرج بن أيب الرجاء إجازة بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم، أنبأنا احلسن 
ذهب يب أخي سعيد بن حريث إىل رسول اهللا : النضر أيب عمر اخلزار، عن بعض أصحابه، عن عمرو بن حريث قال

ال أجعلها يف شيء إال بورك يل فيه، فجعلت آخرها : صلى اهللا عليه وسلم وهو يقسم ذهباً، فأعطاين قطعة، فقلت
  .يف هذه الدار

لفقيه املخزومي بإسناده عن أيب يعلى، أنبأنا حممد بن منري، أنبأنا حيىي بن سليمان، أنبأنا إمساعيل أنبأنا أبو الفضل ا
ذهب يب أيب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمسح رأسي، ودعا يل : مسعت عمرو بن حريث يقول: قال

  .بالرزق
  .ومات سنة مخس ومثانني، وولده بالكوفة

  .أخرجه الثالثة

  :ريثعمرو بن ح

ذكره أبو خيثمة، وروى له : ذكره أبو يعلى املوصلي بعد عمرو بن حريث املخزومي، وقال. عمرو بن حريث
وحدثنا ابن الدورقي أمحد، حدثنا أبو : قال أبو يعلى -حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبد اهللا بن يزيد : حديثني، فقال

عمرو بن حريث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  عبد الرمحن، حدثين سعيد بن أيوب، حدثين أبو هانئ، حدثنا
  " .ما خففت عن خادمك من عمله، فإن أجره يف موازينك : " قال

أنه مسع : حدثنا زهري، حدثنا عبد اهللا بن يزيد، حدثنا حيوة، أخربين أبو هانئ محيد بن هانئ اخلوالين" قال أبو يعلى 
إنكم : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: يقولون أبا عبد الرمحن احلبلي وعمرو بن حريث وغريمها

يعين قبط  -ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم، فاستوصوا هبم خرياً، فإهنم قوة لكم وبالغ إىل عدوكم بإذن اهللا 
  " .مصر 

وال شك أن أبا خيثمة وأبا يعلى حيث رأيا هذا يروي عنه املصريون يف فضل مصر، ظنه غري املخزومي، فإن 
  .ملخزومي سكن الكوفة، واهللا أعلما

  :عمرو بن حزابة بن نعيم

روى نعيم بن مطرف بن معروف، عن . ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. عمرو بن حزابة بن نعيم
أبيه، عن جده معروف بن عمرو، عن أبيه عمرو بن حزابة أنه ولد أيام النيب، وقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم من 



  .ك، وهو مرضعتبو
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمرو بن حزم األنصاري

عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار األنصاري اخلزرجي مث 
  .النجاري

د حارثة ومنهم من ينسبه يف ثعلبة بن زيد مناة بن حبيب بن عب. ومنهم من ينسبه يف بين مالك بن جشم بن اخلزرج
  .بن مالك

  .وأمه من بين ساعدة، يكىن أبا الضحاك
وأول مشاهدة اخلندق، واستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أهل جنران، وهم بنو احلارث بن كعب، 

وهو ابن سبع عشرة سنة، بعد أن بعث إليهم خالد بن الوليد فأسلموا، وكتب هلم كتاباً فيه الفرائض والسنن 
  .والدياتوالصدقات 

أنبأنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل أيب بكر أمحد بن عمرو، أنبأنا يعقوب بن محيد، حدثنا عبد اهللا بن وهب، 
رآين رسول اهللا صلى : أن زياد بن نعيم حدثه أن عمرو بن حزم قال: حدثين عمرو بن احلارث، عن بكر بن سوادة

  " .ذي صاحب هذا القرب انزل، ال تؤ: " اهللا عليه وسلم على قرب فقال
إنه تويف يف خالفة : سنة ثالث ومخسني، وقيل: سنة أربع ومخسني، وقيل: وتويف باملدينة سنة إحدى ومخسني، وقيل

والصحيح أنه تويف بعد اخلمسني ألن حممد بن سريين روى أنه كلم معاوية بكالم شديد ملا . عمر بن اخلطاب باملدينة
أنه روى لعمرو بن العاص : بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده عمرو وروى أبو. أراد البيعة ليزيد

  " .تقتله الفئة الباغية : " ملا قتل عمار بن ياسر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .وروى عنه ابنه حممد، والنضر بن عبد اهللا السلمي، وزياد بن نعيم احلضرمي

  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن حسان

  .تقدم ذكره يف ترمجة سنرب. عمرو بن حسان
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :عمرو بن أيب حسن األنصاري

أورده سعيد، وروى بإسناده عن عمرو بن حيىي بن عمارة، عن عمه، عن عمرو بن . عمرو بن أيب حسن األنصاري
  .واحدةرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ فمضمض واستنشق مرة : أيب حسن قال

  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن احلكم القضاعي



بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عامالً على بين القني، فلما ارتد عمال . عمرو بن احلكم القضاعي مث القيين
  .قضاعة كان عمرو بن احلكم وامرؤ القيس بن األصبغ ممن ثبت على دينه

  .ال أعرفه بغري ذلك: أخرجه أبو عمر، وقال

  :رو بن محاس الليثيعم

روى سفيان، عن ابن أيب ذئب، عن احلارث بن احلكم، عن عمرو بن محاس . غري حمفوظ. عمرو بن محاس الليثي
  " .ليس للنساء سراة الطريق : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .عن احلارث، عن احلكم، عن عمرو: ورواه وكيع، عن ابن أيب ذئب فقال
  .أبو عمرو بن محاس، وهو املشهور: وقيل: قال -ال تصح له صحبة : نده وأبو نعيم، وقال أبو نعيمأخرجه ابن م

  :عمرو بن احلمام األنصاري

وال على : " هو من البكائني الذين نزل فيهم. تقدم نسبه. عمرو بن احلمام بن اجلموح األنصاري، من بين سلمة
" لكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أال جيدوا ما ينفقون الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمح

أنه : يقال: وقال جعفر املستغفري. وذلك يف غزوة تبوك وكانوا مجاعة، رواه جعفر بإسناده عن ابن إسحاق. 
  .ينياستشهد يوم أحد، ودفن هو وعبد اهللا بن عمرو أبو جابر يف قرب واحد، ومسي قرب األخوين، وكانا متصاف

  .أخرجه أبو موسى
كذا ذكره أبو موسى، والذي دفن مع عبد اهللا إمنا هو عمرو بن اجلموح، وقد تقدم ذكره، وهو الصحيح، : قلت

  !وماعداه فليس بشيء

  :عمرو بن محزة بن سنان األسلمي

وسلم أن يرجع إىل شهد احلديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قدم املدينة، مث استأذن النيب صلى اهللا عليه 
لقي  -على بريد من املدينة، على احملجة من املدينة إىل مكة  -باديته، فأذن له، فخرج حىت إذا كانوا بالصوعة 

جارية من العرب وضيئة، فنزعه الشيطان حىت أصاهبا، ومل يكن أحصن، مث ندم، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .ن جيلده بني اجللدين، بسوط قد النأمر رجالً أ: فأخربه، فأقام عليه احلد

  .كذا أورده ابن شاهني، أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن احلمق اخلزاعي

عمرو بن احلمق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القني بن رزاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة 
  .اخلزاعي

  .أسلم عام حجة الوداع، واألول أصحبل : هاجر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد احلديبية، وقيل
  .صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحفظ عنه أحاديث، وسكن الكوفة، وانتقل إىل مصر، قاله أبو نعيم

  .سكن الشام، مث انتقل إىل الكوفة فسكنها، والصحيح أنه انتقل من مصر إىل الكوفة: وقال أبو عمر



  .اين، وغريمهاروى عنه جبري بن نفري، ورفاعة بن شداد القتب
حدثنا ابن أيب حفص، حدثنا : أنبأنا أبو منصور بن مكارم بن أمحد املؤدب بإسناده إىل أيب زكريا يزيد بن إياس قال

علي بن حرب، حدثنا احلكم بن موسى، عن حيىي بن محزة، عن إسحاق بن أيب فروة، عن يوسف بن سليمان، عن 
فمرت عليه " . اللهم متعه بشبابه : " صلى اهللا عليه وسلم، فقال جدته ناشرة، عن عمرو بن احلمق أنه سقى النيب

  .مثانون سنة ال ترى يف حليته شعرة بيضاء
وكان ممن سار إىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، وهو أحد األربعة الذين دخلوا عليه الدار، فيما ذكروا، وصار 

وأعان حجر بن عدي، وكان من . ، والنهرواناجلمل، وصفني: بعد ذلك من شيعة علي، وشهد معه مشاهده كلها
أصحابه، فخاف زياداً، فهرب من العراق إىل املوصل، واختفى يف غار بالقرب منها، فأرسل معاوية إىل العامل 

باملوصل ليحمل عمر إليه، فأرسل العامل على املوصل ليأخذه من الغار الذي كان فيه، فوجده ميتاً، كان قد هنشته 
  .ن العامل عبد الرمحن بن أم احلكم، وهو ابن أخت معاويةحية فمات، وكا

أنبأنا إمساعيل بن إسحاق، حدثين علي بن املديين، حدثنا : أنبأنا أبو منصور بن مكارم بإسناده إىل أيب زكريا قال
عاوية أول رأس محل يف اإلسالم رأس عمرو بن احلمق إىل م: قال -إن شاء اهللا  -مسعت عماراً الدهين : سفيان قال

  .أرسل معاوية ليؤتى به، فلدغ، وكأهنم خافوا أن يتهمهم، فأتوا برأسه: قال سفيان -

حدثين عبد اهللا بن املغرية القرشي، عن احلكم بن موسى، عن حيىي بن محزة، عن إسحاق بن أيب : قال أبو زكريا
شريد، فحبسها معاوية يف كان حتت عمرو بن احلمق آمنة بنت ال: فروة، عن يوسف بن سليمان، عن جدته قالت

سجن دمشق زماناً، حىت وجه إليها رأس عمرو بن احلمق، فألقي يف حجرها، فارتاعت لذلك، مث وضعته يف 
فأهالً هبا !. غيبتموه عين طويالً مث اهديتموه إيلّ قتيالً: مث قالت. حجرها، ووضعت كفها على جبينه، مث لثمت فاه

  .من هدية غري قالية وال مقلية
بل كان مريضاً مل يطق احلركة، وكان معه رفاعة بن شداد، فأمره بالنجاء لئال يؤخذ معه، فأخذ رأس عمرو،  :وقيل

  .ومحل إىل معاوية بالشام
حدثين أيب، حدثنا عبد اهللا بن : أنبأنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد: وكان قتله سنة مخسني

دخلت على املختار فألقى إيل : بو عمر، حدثنا السدي، عن رفاعة بن شداد القتباين قالمنري، حدثنا عيسى القاري أ
فأردت أن أضرب عنقه، فذكرت حديثاً حدثنيه . لوال أن أخي جربيل قام من هذه أللقيتها إليك: وسادة وقال

مه فقتله، فأنا من القاتل أميا مؤمن أمن مؤمناً على د: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمرو بن احلمق قال
  " .بريء 

وهو ابن عم  -وقربه مشهور بظاهر املوصل بزار، وعليه مشهد كبري، ابتدأ بعمارته أبو عبد اهللا سعيد بن محدان، 
وناصر الدولة ابين محدان، يف شعبان من سنة ست وثالثني وثالمثائة، وجرى بني السنة والشيعة فتنة  -سيف الدولة 
  .بسبب عمارته

  .رجه الثالثةأخ

  :عمرو بن حنة األنصاري



  .خمتلف يف امسه، ذكره الطرباين يف مسنده هكذا. عمرو بن حنة األنصاري
: قاال -وأنبأنا أبو نعيم : قال أبو موسى -أنبأنا ابن ريذة : أنبأنا احلبال والكوشيدي قاال: أنبأنا أبو موسى كتابة قال

سدوسي، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا قيس بن الربيع، عن حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا عمر بن حفص ال
: جاء رجل من األنصار يقال له عمرو بن حنة، وكان يرقى من احلية، فقال: األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر قال

، ال بأس هبذه: " فقصها عليه، فقال" . فقصها علي : " يا رسول اهللا، إنك هنيت عن الرقى، وأنا أرقى من احلية؟ قال
من استطاع منكم أن ينفع أخاه : " وجاء رجل من األنصار كان يرقى من العقرب، فقال: قال -" هذه مواثيق 

  " .فليفعل 
عمرو بن : " ورواه أبو الزبري عن جابر فقال" . عمرو بن حزم : " رواه أبو معاوية، وغريه عن األعمش، فقالوا

  .، وهو الصحيح" حزم 

  :عمرو بن خارجة األنصاري

شهد . رو بن خارجة بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن عدي بن النجار األنصاري اخلزرجي النجاريعم
  .بدراً، قاله ابن إسحاق وغريه

: " أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من األنصار قال
  " .ارجة بن قيس عمرو بن خ: ومن بين عدي بن النجار..

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمرو بن خارجة األسدي

  .األشعري، حليف أيب سفيان بن حرب: عمرو بن خارجة بن املنتفق األسدي، وقيل
  .واألول أصح. خارجة بن عمرو: وقيل

  .يعد يف الشاميني، روى عنه عبد الرمحن بن غنم األشعري
حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن : ى حممد بن عيسى قالأنبأنا غري واحد بإسنادهم إىل أيب عيس

خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبىن وهو : حوشب، عن عبد الرمحن بن غنم، عن عمرو بن خارجة أنه قال
ز وجل قد أعطى كل إن اهللا ع: " على ناقته، وإين لتحت جراهبا، ولعاهبا يسيل بني كتفي، وإهنا لتقصع جبرهتا يقول

  " .ذي حق حقه م املرياث، وال وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر احلجر 
  .أخرجه الثالثة

وقد روى أبو أمحد العسكري هذا احلديث بإسناده عن عبد اهللا بن نافع، عن عبد امللك بن قدامة، عن أبيه، : قلت
  . أنه مجحيعن خارجة بن عمرو اجلمحي، ووافقه أبو بكر بن أيب عاصم يف

: حدثنا يعقوب، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن مطرح، قال يعقوب: أنبأنا حيىي بن حممود بإسناده عن أيب بكر
كنت : " وحدثنا حامت، عن حممد بن عبيد اهللا، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة اجلمحي قال

  .وذكر احلديث .. "عند جران ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هو أسدي، وروى له يف : وقال بعضهم: قال -عمرو بن خارجة األنصاري : وأورد أبو أمحد العسكري أيضاً فقال

  .فضل الصالة



  .عمرو موىل خباب

  .روى عنه حديث واحد بإسناد غري مستقيم. عمرو، موىل خباب
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  :عمرو بن أيب خزاعة

قتل منا قتيل على عهد رسول اهللا صلى اهللا : ى مكحول، عن عمرو بن أيب خزاعة قالرو. عمرو بن أيب خزاعة
  .عليه وسلم، فأتيناه، فقضى لنا

  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن خالس

عمرو بن خالس، من بين عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس األنصاري األوسي، يقال له خمرج، أورده 
  .جعفر فيمن شهد بدراً

  .بو موسى خمتصراًأخرجه أ

  :عمرو بن خلف القرشي

عمرو بن خلف بن عمري بن جدعان القرشي التيمي، وهو املهاجر بن قنفذ، واسم املهاجر عمرو، وقنفذ امسه خلف، 
غلب على كل واحد منهما لقبه، ويذكر املهاجر يف امليم إن شاء اهللا تعاىل مبا يغين عن ذكره هاهنا، ألنه بذلك 

  .أشهر
  .عمرأخرجه أبو 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى عنه هالل بن أيب هالل أنه قال. عمرو بن رافع املزين: ؟عمرو بن رافع املزين
  .وسلم خيطب بعد الظهر يوم النحر، ورديفة علي بن أيب طالب

  .وقد روى عن عمرو بن رافع، عن أبيه
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  ؟

  :صاريعمرو بن ربعي األن

امسه عمرو بن : قال اهليثم بن عدي: روى حممد بن سعد، عن الواقدي قال. عمرو بن ربعي، أبو قتادة األنصاري
  .احلارث بن ربعي، وهو األشهر: وقال غريهم. امسه النعمان بن ربعي: وقال حممد بن عمر. ربعي

  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن ربيعة



وفدت على النيب صلى اهللا : روى قيس بن مهام، عن عمرو بن ربيعة قال. بةأورده سعيد يف الصحا. عمرو بن ربيعة
  " .أدعوكم إىل اهللا عز وجل وحده، الذي إن مسكم ضر كشفه عنكم : " عليه وسلم، فسمعته يقول

  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن رئاب القرشي

كان من مهاجرة احلبشة، وقتل . امسه عمري: وقيل. عمرو بن رئاب بن مهشم بن سعيد بن سهم القرشي الس مهي
  .بعني التمر مع خالد بن الوليد

  .أخرجه أبو عمر

  :عمرو بن زائدة

عمرو بن قيس بن شريح بن : وقيل. عبد اهللا بن عمرو: وقيل -وهو ابن أم مكتوم  -عمرو بن زائدة بن األصم 
  .وأم مكتوم امسها عاتكة. مالك

  .من أتانا مهاجراً مصعب بن عمري، مث قدم ابن أم مكتوم أول: روى أبو إسحاق، عن الرباء بن عازب قال
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ما ارتفعت الشمس : وروى أبو البختري الطائي عن ابن مكتوم قال

يا أهل احلجرات، سعرت النار، وجاءت الفنت كقطع الليل، ولو تعلمون ما أعلم : " وناس عند احلجرات، فقال
  " . ولبكيتم كثرياً لضحكتم قليالً

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمرو بن زرارة األنصاري

روى إبراهيم بن الالء احلمصي، عن الوليد بن مسلم، عن الوليد بن سليمان بن أيب . عمرو بن زرارة األنصاري
قنا عمرو بن زرارة بينما حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ حل: السائب، عن القاسم، عن أيب أمامة، قال

األنصاري يف حلة إزار ورداء، وقد أسبل، فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يأخذ حباشية ثوبه ويتواضع هللا عز وجل 
حىت مسعها عمرو بن زرارة، فالتفت إىل النيب صلى اهللا عليه " . اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك : " ويقول

إن اهللا قد أحسن كل شيء : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. لساقنييا رسول اهللا، إين محش ا: وسلم فقال
  " .خلقه يا عمرو بن زرارة، إن اهللا ال حيب املسبلني 

عمرو بن : " ورواه ابن نافع، عن إمساعيل بن الفضل، عن يعقوب بن كعب، عن الوليد بن مسلم بإسناده فسماه
  " .سعيد 

  .أخرجه أبو موسى

  :لنخعيعمرو بن زرارة ا

وهو ممن سريه عثمان بن عفان من أهل الكوفة " . الزاي " عمرو بن زرارة النخعي، مذكور يف ترمجة أبيه يف باب 
  .روى عنه ابنه سعيد والسبيعي. إىل دمشق، وأدرك عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم



  .أخرجه أبو موسى
  ؟

  :عمرو أبو زرعة

يب مزاحم وسويد بن سعيد بن سعيد، عن خالد الزيات، عن زرعة روى منصور بن أ. عمرو أبو زرعة، غري منسوب
ملا قدم رسول اهللا : قال -وكان رابع أربعة ممن دفن عثمان بن عفان يوم الدار بعد العتمة  -بن عمرو، عن أبيه 

يا : فقال، فلما أتاهم سلم عليهم " انطلقوا إىل أهل قباء نسلم عليهم : صلى اهللا عليه وسلم املدينة قال ألصحابه
  .أهل قباء، ائتوين حبجارة من هذه احلرة، فجمعت عنده، فخط هبا قبلتهم

  .عن زرعة بن عمرو، موىل خباب: رواه أسود بن عامر عن خالد، وقال
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  :عمرو بن أيب زهري

  .ذكره ابن عقبة يف البدريني. عمرو بن أيب زهري بن مالك بن امرئ القيس األنصاري
  .أخرجه أبو عمر

  :عمرو بن سامل اخلزاعي

  .عمرو بن سامل بن كلثوم اخلزاعي، قاله أبو عمر
  :عمرو بن سامل بن حضرية الشاعر القائل: وقال هشام بن الكليب
  حلف أبينا وأبيه األتلدا... ال هم إين ناشد حممدا 

  .ي الكعيبعمرو بن سامل اخلزاع: وأما ابن منده وأبو نعيم فلم ينسباه، إمنا قاال
حدثين الزهري، عن عروة : أنبأنا أبو جعفر بن أمحد بن علي بإسنادهم عن يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق قال

بن الزبري، عن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة أهنما حدثاه مجيعاً، أن عمرو بن سامل اخلزاعي ركب إىل رسول اهللا 
خزاعة وبين بكر بالوتري، حىت قدم املدينة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه وسلم، عندما كان من أمر 

  :وسلم خيربه اخلرب، وقد قال أبيات شعر، فلما قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنشده أبياتاً، وهي هذه
  حلف أبينا وأبيه األتلدا... ال هم إين ناشد حممدا 

  ا فلم ننزع يدامثت أسلمن... كنت لنا أباً وكنا ولدا 
  وادع عباد اهللا يأتوا مددا... فانصر رسول اهللا نصراً عتدا 

  إن سيم خسفاً وجهه تربدا... فيهم رسول اهللا قد جتردا 
  إن قريشاً أخلفوك املوعدا... يف فيلق كالبحر جيري مزبدا 

  وزعموا أن لست تدعو أحدا... ونقضوا ميثاقك املؤكدا 
  لوا يل بكداء رصداقد جع... وهم أذل وأقل عددا 

  فقتلونا ركعاً وسجدا... هم بيتونا بالوتري هجدا 



فما برح حىت مرت عنانة يف السماء، فقال " . نصرت يا عمرو بن سامل : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .إن هذه السحابة لتستهل بنصر بين كعب : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هللا عليه وسلم باجلهاز، وكتمهم خمرجه، وسأل أن يعمي على قريش خربه، حىت يبغتهم يف وأمر رسول اهللا صلى ا
  .بالدهم، وسار فكان فتح مكة

  .قد استقصينا هذه احلادثة يف كتابنا الكامل يف التاريخ
  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن سامل بن حضرية

كان شاعراً، وان حيمل أحد ألوية بين كعب . عمرو بن سامل بن حضرية بن سامل، من بين مليح بن عمرو بن ربيعة
  :اليت عقدها هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو الذي يقول يومئذ

  ال هم إين ناشد حممداً
  .أخرجه أبو موسى هبذا اللفظ: األبيات، قال ابن شاهني

وال وجه الستدراكه عليه، أخرج أبو موسى هذه الترمجة مستدركاً على ابن منده، وهذا الذي ذكرنه لفظه، : قلت
فإن هذا هو املذكور يف الترمجة اليت قبلها، وإمنا ابن إسحاق وغريه ذكروا نسبه خمتصراً، كما ذكره ابن منده وأبو 
نعيم، ولعل أبا موسى ملا رأى األول مل يتعدوا يف نسبه ساملاً، ورأى هذا قد رفع نسبه، ظنه غريه، والذي سقناه عن 

سامل بن : " مجة األوىل من نسبه يدل أهنما واحد، ولعل من يرى نسبه الذي ساقه أبو عمر، وفيهابن الكليب يف التر
ويف هذا سامل بن حضرية، فظنهما اثنني، وليس كذلك، فإهنم اختلفوا يف نسبه كما اختلفوا يف نسبه كما " كلثوم 

وحنن نذكر كالم ابن الكليب ليعلم أهنما  اختلفوا فري غريه، والبيت الشعر الذي أورده أبو موسى يشهد أهنما واحد،
. عبد اهللا بن خلف: فمن بين سعد بن مليح: سعد أو غنماً، مث قال: فولد مليح بن عمرو بن ربيعة: واحد، قال

وذكر نسبه، وابنه طلحة بن عبد اهللا، وهو طلحة الطلحات، وذكر أيضاً األسود بن خلف، وعثمان بن خلف، مث 
  :حضرية بن سامل الشاعر القائل وعمرو بن سامل بن: قال

  حلف أبينا وأبيه األتلدا... ال هم إين ناشد حممدا 
  .واهللا أعلم! فهل هذا إال الذي ذكره ابن منده وأبو نعيم؟

  :عمرو بن سامل

هو آخر، أورده سعيد، وروى عن حزام بن هشام، عن أبيه، عن عمرو بن : أخرجه أبو موسى وقال. عمرو بن سامل
  .فأهدر النيب صلى اهللا عليه وسلم دمه. يا رسول اهللا، إن أنس بن زنيم هجاك: لتق: سامل قال

  عمرو بن سبيع الرهاوي

  .وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة عشر. عمرو بن سبيع الرهاوي
سلم وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و: روى هشام بن الكليب، عن عمران بن هزان الرهاوي، عن أبيه قال



عمرو بن سبيع الرهاوي مسلماً، فعقد له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لواء، فشهد به صفني مع معاوية، وقال ملا 
  :سار إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  أجوب الفيايف مسلقاً بعد مسلق... إليك رسول اهللا من سرو محري 
  ختب برحلي تارة مث تعنق... على ذات ألواح أكلفها السرى 
  بباب النيب اهلامشي املوفق... فما لك عندي راحة أو حتلحلي 

  وقطع دياميم وهم مؤرق... عتقت إذاً من حلة بعد حلة 
  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن سراقة القرشي

قاله أبو نعيم، . عمرو بن سراقة بن املعتمر بن أنس بن أذاة بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي
  .وأبو عمر

  .عمرو بن سراقة بن املعتمر األنصاري، وهو أخو عبد اهللا بن سراقة: قال ابن مندهو
ومن بين عدي بن : " أنبأنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده إىل يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً، قال

  " .عمرو بن سراقة، وأخوه عبد اهللا بن سراقة : كعب
  .إنه شهد أحداً واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :وكذلك قال موسى بن عقبة، وقاال
بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية ومعنا عمرو بن سراقة، وكان رجالً : روى عنه عامر بن ربيعة أنه قال

نا، فجئنا حياً من أحياء لطيف البطن طويالً، فجاع فانثىن، فأخذنا صفيحة من حجارة فربطناها على بطنه، فمشى مع
  .كنت أحسب الرجلني حتمل البطن، وإذا البطن حتمل الرجلني: العرب فضيفونا، فقال عمرو
  .وتويف عمرو يف خالفة عثمان

هو : وأخرجه أبو موسى مستدركاً على ابن منده، وقال. أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده جهلع أنصارياً، وهو وهم
أنصارياً، وهذا استراك ال وجه له، فإن كان يريد يستدرك عليه كل ما وهم فيه يطول  عدوي حيث جعله ابن منده

  .واهللا أعلم! عليه، ومل يفعله يف غري هذا حىت يعذر فيه

  :عمرو بن سراقة

قسم له عمر بن اخلطاب يف وادي القرى : هو آخر، أورده جعفر وقال: أخرجه أبو موسى، وقال. عمرو بن سراقة
  .نهما جعفر، ورواه بإسناده عن ابن إسحاقحظراً، فرق بي
  .عمرو بن سراقة األنصاري، ولعله أحد هذين: وقد أورد احلافظ أبو عبد اهللا: قال أبو موسى

غريب، فإنه قد نسب األول إىل بين عدي، فبقي أن يكون هذا أنصارياً، " ولعله أحد هذين " قول أيب موسى : قلت
  .واهللا أعلم

  :عمرو بن أيب سرح



  .و بن أيب سرح بن ربيعة بن هالل بن مالك بن ضبة بن احلارث بن فهر القرشي الفهري، يكىن أبا سعيدعمر
كان من مهاجرة احلبشة، وهو وأخوه وهب بن أيب سرح، وشهدا مجيعاً بدراً، قاله ابن عقبة، وابن إسحاق، 

  .والكليب
، وأحداً واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول شهد بدراً: وقاال. هو معمر بن أيب سرح: وقال الواقدي وأبو معشر
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

:.. من بين احلارث بن فهر: أنبأنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً قال
  .وعمرو بن أيب سرح بن ربيعة، ال عقب له

  " .و بن أيب سرح بن ربيعة بن هالل وعمر: " وهبذا اإلسناد عن ابن إسحاق فيمن هاجر إىل احلبشة
  .ذكره الطربي. إنه مات باملدينة سنة ثالثني، ويف خالفة عثمان: قيل

  :عمرو بن سعد بن معاذ األنصاري

وهو أبو . وهو ابن الذي اهتز عرش الرمحن ملوت أبيه رضي اهللا عنه. عمرو بن سعد بن معاذ األنصاري األشهلي
  .نواقد، وكان قد شهد بيعة الرضوا

: لبس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قباء مزراً بالديباج، فجعل الناس ينظرون إليه فقال: روى عنه ابنه واقد، قال
  " .مناديل سعد يف اجلنة أفضل من هذا " 

حممد بن احلصني بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ، كان أحد علماء األنصار، وكان صاحب : ومن ولده
  .مع حممد بن عبد اهللا بن احلسن راية األنصار

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمرو بن سعد

  .امسه عامر بن مسعود، ذكره جعفر: ابن سعد اخلري، وقيل: عمرو بن سعد، وقيل
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :عمرو بن سعد أبو كبشة

امسه عمر بن سعد، وهو : وقيل. مساه حيىي بن يونس، وسعيد القرشي، هكذا. عمرو بن سعد، أبو كبشة األمناري
  .األشهر

  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن سعدي

عمرو بن سعدي، من بين قريظة، نزل من حصن بين قريظة يف الليلة اليت صبيحتها فتح حصنهم، فبات يف مسجد 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أصبح، فلما أصبح مل يدر أين هو حىت الساعة؟

  .خرجه أبو موسىذكره ابن شاهني، أ



  :عمرو بن سعواء

روى عنه سليمان بن زياد، وأبو معشر . شهد فتح مصر، يعد يف الصحابة. شعواء اليافعي: عمرو بن سعواء، وقيل
  .احلمريي

قال رسول : روى ابن هليعة، عن عياش بن عباس القتباين، عن أيب معشر احلمريي، عن عمرو بن شعواء اليافعي قال
الزائد يف كتاب اهللا، واملكذب بقدر اهللا، . سبعة لعنتهم، وكل نيب جماب الدعوة: " ه وسلماهللا صلى اهللا علي

واملستحل حرمة اهللا، واملستحل من عتريت ما حرم اهللا، والتارك لسنيت، واملستأثر بالفيء، واملتجرب بسلطانه ليعز من 
  " .أذل اهللا، ويذل من أعز اهللا عز وجل 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمرو بن سعيد بن األزعر األنصاري

  .ذكره جعفر فيمن شهد بدراً. عمرو بن سعيد بن األزعر بن زيد بن العطاف األوسي األنصاري
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

، وقد أخرجه هو يف عمرو بن معبد، ويف عمري بن " معبد " ، إمنا هو " سعيد " قد وهم أبو موسى يف قوله : قلت
  .اه فيهما، واهللا أعلممعبد، وقد ذكرن

  عمرو بن سعيد بن العاص القرشيك

وأمه صفية بنت املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن . عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس القرشي األموي
  .خمزوم، عمة خالد بن الوليد بن املغرية

. ا معاً على النيب صلى اهللا عليه وسلمهاجر اهلجرتني إىل احلبشة وغلى املدينة، هو وأخوه خالد بن سعيد، وقدم
  .وكان إسالم عمرو بعد أخيه خالد بيسري

قدم : روى الواقدي، عن جعفر بن حممد بن خالد، عن إبراهيم بن عقبة، عن أم خالد بنت سعيد بن العاص قالت
تني مع أصحاب علينا عمي عمرو بن سعيد أرض احلبشة، بعد مقدم أيب بيسري، فلم يزل هناك حىت محل يف السفين

النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقدموا عليه وهو خبيرب سنة سبع، فشهد عمرو مع النيب صلى اهللا عليه وسلم الفتح، 
واستعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم على مثار خيرب، وملا أسلم هو وأخوه خالد قال . وحنيناً، والطائف، وتبوك

  :مها سعيد هلك بالظريبة، مال له بالطائفوكان أبو -أخومها أبان بن سعيد بن العاص 
  ملا يفتري يف الدين عمرو وخالد... أال ليت ميتاً بالظريبة شاهد 

  يعينان من أعدائنا من يكابد... أطاعا بنا أمر النساء واصبحا 
أجنادين وبقي بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسار إىل الشام مع اجليوش اليت سريها أبو بكر الصديق، فقتل يوم 

  .شهيداً يف خالفة أيب بكر، قاله أكثر أهل السري
إنه من استشهد مبرج الصفر، : قتل عمرو يوم الريموك، ومل يتابع ابن إسحاق على ذلك، فقيل: وقال ابن إسحاق



  .ومل يعقب. وكانت أجنادين ومرج الصفر يف مجادى األوىل من سنة ثالث عشرة
  .أخرجه الثالثة

  :اريعمرو أبو سعيد األنص

روى وكيع، عن سعد بن سعيد التغليب، عن . روى عنه ابنه سعيد. وكان ممن شهد بدراً. عمرو أبو سعيد األنصاري
من صلى علّي خملصاً من قلبه مرة : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -وكان بدرياً  -سعيد بن عمرو، عن أبيه 

  " .صلى اهللا عليه عشراً 
  .مأخرجه ابن منده وأبو نعي

  :عمرو بن سعيد اهلذيل

روى حامت بن إمساعيل، عن عبد اهللا بن يزيد اهلذيل، عن سعيد بن عمرو بن سعيد . عمرو بن سعيد اهلذيل، أبو سعيد
حضرت مع رجل من قومي : قال -وكان شيخاً كبرياً قد أدرك اجلاهلية األوىل واإلسالم  -اهلذيل، عن أبيه 

  .بسواع، وقد سقنا إليه الذبائح
  .رجه أبو نعيمأخ

  :عمرو بن سفيان

شهد حنيناً مع املشركني، يعد يف الشاميني، روى عنه القاسم أبو عبد الرمحن، كذا ذكره . عمرو بن سفيان الثقفي
إن املسلمني ملا اهنزموا يوم حنني مل يبق مع رسول اهللا صلى : روى عنه أنه قال. احلاكم أبو أمحد، مث أسلم بعد حنني

إال العباس وأبو سفيان بن احلارث، فقبض قبضة من التراب، فرمى هبا يف وجوههم، فما خيل لنا إال اهللا عليه وسلم 
  .أن كل شجرة وحجر فارس يطلبنا، فأعجزت علي فرسي حىت دخلت الطائف

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  :عمرو بن سفيان

ل بن فاجل بن ذكوان بن ثعلبة بن هبثة عمرو بن سفيان بن عبد مشس بن سعد بن قائف بن األوقص بن مرة بن هال
  .وأمه قريبة بنت قيس بن عبد مشس، من بين عمرو بن هصيص، وهو مشهور بكنيته. بن سليم، أبو األعور السلمي

  .كان من أعيان أصحاب معاوية، وعليه كان مدار احلرب بصفني
  .عمرو بن سفيان، له صحبة: أبو األعور السمي، امسه: قال مسلم بن احلجاج

إمنا أخاف : " ال صحبة له، وقد أدرك اجلاهلية، وحديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسل: وقال ابن أيب حامت
  .، وكان من أصحاب معاوية" على أميت شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، وإماماً ضاالً 

  .يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل ونذكره. كذا ذكره ابن أيب حامت، وهو الصواب، روى عنه عمرو البكايل: قال أبو عمر
  .أخرجه الثالثة



  :عمرو بن سفيان العويف

هو تابعي، ال : ذكره ابن أيب عاصم يف الوحدان، وقال البخاري. عمرو بن سليم: وقيل -عمرو بن سفيان العويف 
  .تعرف له صحبة، روى عنه بشر بن عبد اهللا

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمرو بن سفيان احملاريب

  .مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم، يعد يف أعراب البصرة، قاله ابن منده وأبو نعيم. مرو بن سفيان احملاريبع
  .يعد يف الشاميني: وقال أبو عمر

حدثنا جراح بن خملد القزاز، : أنبأنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم قال: روى حديثه أوالده
قال : أبو حممد، حدثنا يزيد بن الفضل بن عمرو بن سفيان احملاريب، عن أبيه، عن جده قال حدثنا روح بن مجيل

  " .إنه قومك عن خل اجلر؛ فإنه حرام من اهللا ورسوله : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .عمرو بن سفى: ورواه بكر بن سهل، عن اجلراح بإسناده فقال

  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن سفيان

روى حديثه روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن عبد امللك بن عبد اهللا بن أيب سفيان عن عمه . ن أيب سفيانعمرو ب
ال تشربوا من الثلمة اليت يف القدح، فإن الشيطان يشرب : " عمرو بن أيب سفيان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .من ذلك 
  .األول، يعين عمرو بن سفيان الثقفي أراه: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال ابن منده

  :عمرو بن أيب سالمة

  .عمرو بن أيب صالمة بن سعد، والد أيب حدرد سالمة بن عمرو األسلمي
روى حممد بن حيىي القطعي، عن حجاج، عن حممد بن إسحاق، عن . يف إسناد حديثه اختالف: أورده جعفر وقال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه وأبا قتادة : ي، عن أبيهيزيد بن عبد اهللا بن قسيط، عن أيب حدرد األسلم
وحملم بن جثامة يف سرية إىل أضم، فلقوا عامر بن األضبط األشجعي، فحياهم بتحية اإلسالم، فحمل عليه حملم بن 

: " ا قالأقتلته بعد م: فلما قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربوه بذلك، فقال. جثامة، وسلبه ما معه
  " .يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا " ونزل القرآن ! " آمنت باهللا؟

ورواه . ورواه أبو خالد األصم عن ابن إسحاق، عن ابن قسيط، عن القعقاع بن عبد اهللا بن أيب حدرد، عن أبيه
هللا بن أيب حدرد، عن أبيه عبد اهللا بن أيب يونس البكايل، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن قسيط، عن القعقاع بن عبد ا

  .واهللا أعلم. بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدرد قال

  :عمرو بن سلمة اجلرمي



  .سلمة بن الي بن قدامة اجلرمي أبو بريد: عمرو بن سلمة بن نفيع، وقيل
 عليه وسلم؛ ألنه كان أكثرهم أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان يؤم قومه على عهد رسول اهللا صلى اهللا

  .حفظاً للقرآن
أممت قومي على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى محاد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن سلمة اجلرمي قال

  .وسلم وأنا غالم ابن ست او سبع سنني
ذين وفدوا على كنت يف الوفد ال: وروى حجاج بن منهال، عن محاد بن سلمة، عن أيوب، عن عمرو بن سلمة قال

  .وكنت اقرأهم" . يؤمكم أقرؤكم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .كذا قال محاد بن سلمة

حدثنا قتيبة حدثنا وكيع، عن مسعر : أنبأنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بإسناده إىل أيب داود سليمان بن األشعث
م وفدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما أرادوا بن حبيب اجلرمي، حدثين عمرو بن سلمة، عن أبيه أهن

فلم يكن أحد : قال" أخذاً للقرأن : " أو" أكثركم مجعاً للقرآن، : " يا رسول اهللا، من يؤمنا؟ قال: أن ينصرفوا قالوا
نت إمامهم، فما شهدت جممعاً من جرم إال ك: قال -فقدموين وأنا غالم، وعلّي مشلة : قال. من القوم مجع ما مجعت

  .وكنت أصلي على جنائزهم إىل يومي هذا
ملا وفد قومي إىل رسول اهللا : رواه يزيد بن هارون، عن مسعر بن حبيب، عن عمرو بن سلمة قال: قال سليمان

  " .عن أبيه " صلى اهللا عليه وسلمن مل يقل 
  .أخرجه الثالثة

  .ملهملةبضم الباء املوحدة، وفتح الراء ا: وبريد. بكسر الالم: سلمة

  :عمرو بن سليم العويف

  .أورده ابن أيب عاصم يف كتاب اآلحاد واملثاين. عمرو بن سليم العويف

حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، حدثنا إمساعيل بن : أنبأنا حيىي بن أيب الرجاء إذناً بإسناده إىل ابن أيب عاصم، قال
عرضت : " إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال عياش، عن قيس بن عبد اهللا، عن عمرو بن سليم العويف، رفعه

علي اجلدود، فرأيت جد بين عامر مجالً أمحر يأكل من أطراف الشجر، ورأيت جد غطفان صخرة خضراء تتفجر 
أيهم؟ فقال رسول اهللا : ، فقال رجل من القوم" منها الينابيع، ورأيت جد بين منيم هضبة محراء ال يقرهبا من وراءها 

فأولت قوله يف بين " . أنصار احلق يف آخر الزمان . مه عنهم، فإهنم عظام اهلام، ثبت األقدام: " عليه وسلم صلى اهللا
صخرة خضراء : " ، وأن فيهم تناوالً ملعايل األمور، وقوله يف غطفان" مجالً أمحر يتناول من أطراف الشجر " عامر 

  .ة وفيض املاءأن فيهم شدة وسخاء لشدة الصخر" تتفجر منها الينابيع 

  :عمرو بن سليم

روي عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري، عن عمرو بن سليم . ليست له صحبة: أورده سعيد وقال. عمرو بن سليم
  " .إذا دخل أحدكم مسجداً فليصل ركعتني قبل أن جيلس : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الزرقي قال

  .أخرجه أبو موسى



حدثنا قتيبة، حدثنا مالك، عن عامر بن : به أبو إسحاق حممد وغريه بإسنادهم عن أيب عيسى قالوالصحيح ما أنبأنا 
  .وهو مشهور من حديث أيب قتادة، واهللا أعلم. عبد اهللا، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أيب قتادة مرسالً فذكره

  :عمرو بن سليمان املزين

مسعت : مسعت بن إياس قال: سناده عن املشمعل بن إياس قالذكره ابن قانع، وروى بإ. عمرو بن سليمان املزين
  " .العجوة من اجلنة : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عمرو بن سليمان املزين قال

  .ذكره ابن الدباغ، على أيب عمر

  :عمرو بن مسرة القرشي

  .محن بن مسرة، وهو األقطعوهو أخو عبد الر. عمرو بن مسرة بن حبيب بن عبد مشس القرشي العبشمي
روى يزيد بن أيب حبيب، عن عبد الرمحن بن ثعلبة األنصاري، عن أبيه أن عمرو بن مسرة أتى النيب صلى اهللا عليه 

  .احلديث، وقد ذكرناه يف ثعلبة، ويف عمرو بن حبيب.. " إين سرقت مجالً لبين فالن: " وسلم فقال
عمرو بن مسرة، مذكور يف الصحابة، أظنه الذي : " أن أبا عمر قال أخرجه أبو نعيم وأبو عمر، وأبو موسى، إال

  " .قطعت يده يف السرقة 
عمرو بن حبيب األقطع، أورده أبو زكريا على : وقيل. عمرو بن مسرة بن حبيب بن عبد مشس: وقال أبو موسى

  .جده، وقد أورده جده إال أنه قدم حبيباً على مسرة
عمرو بن مسرة األقطع، وذكر حديث السرقة، فما : عمرو بن حبيب، وقيل: مندهوقد قال أبو عبد اهللا بن : قلت

" لعله مل يعلم أنه هذا ذاك، وأما أبو نعيم فإنه أخرج الترمجتني، وذكر يف الترمجة األوىل !! لقول أيب زكريا معىن
خاب : " عليه وسلم قالأما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا : ، وذكر له أنه قال لسعيد بن عمرو" عمرو بن حبيب 

وذكر يف هذه الترمجة حديث السرقة، فلعله ظنهما اثنني، فإن كان علم " وخسر عبد مل جيعل اهللا يف قلبه رمحة للبشر 
عمرو بن : ذلك من غري كتاب ابن منده فيمكن، وأما كالم ابن منده فال يدل إال على أنه ظنهما واحداً، وهلذا قال

األقطع، ونسبه إىل عبد مشس، وال أشك أهنما واحد، وأن قول ابن منده عمرو بن  عمرو بن مسرة: حبيب، وقيل
ولد مسرة بن : " وهكذا ذكر أهل النسب، قال الزبري بن بكار. مسرة بن حبيب: حبيب وهم، وإمنا النسب الصحيح

الرمحن بن مسرة،  ريطة بنت عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وعبد: حبيب عمراً وكريزاً، وأمهما
  " .له صحبة 

مسرة بن حبيب، وهكذا غريمها، وهكذا ساق ابن منده وأبو : وساق ابن الكليب نسب عبد الرمحن بن مسرة فقال
نعيم النسب يف عبد الرمحن بن مسرة، وأما أبو عمر فلم يذكر إال هذه الترمجة، ألنه مل يعبأ بغريها إن كان وصل إليه، 

  .أقوى يف أهنما واحدوإن مل يكن مسعه فهو 
  ؟

  :عمرو بن سنان اخلدري



كنا : روى أبو سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب سعيد اخلدري قال. ذكره أبو سعيد اخلدري. عمرو بن سنان اخلدري
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة اخلندق، فقال إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل من بين خدرة، 

. يا رسول اهللا، إين حديث عهد بعرس فأذن يل أن أذهب إىل امرأيت يف بين سلمة: رو بن سنان، فقالعم: يقال له
فأذن له النيب . فأذن له النيب صلى اهللا عليه وسلم، إين حديث عهد بعرس فأذن يل أن أذهب إىل امرأيت يف بين سلمة

  .صلى اهللا عليه وسلم، وذكر احلديث بطوله

  .عيم هكذاأخرجه ابن منده وأبو ن

  :عمرو بن سهل بن احلارث األنصاري

عمرو بن سهل بن احلارث بن عروة بن عبد رزاح بن ظفر بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس األنصاري 
  .األوسي مث الظفري، أبو لبيد

درع اهتم صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم واستشهد يوم اجلسر، وهو الذي برأه اهللا عز وجل يف كتابه العزير يف 
فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " .. ومن يكسب خطيئة أو إمثاً مث يرم به بريئاً : " هبا، فأنزل اهللا عز وجل

  " .قد برأك اهللا : " وقال
  .أورده احلافظ أبو زكريا: أخرجه أبو موسى، وقال

إنه سرق طعام : ذي قال عنه أبو أبريقوهو وهم، وإمنا هو لبيد بن سهل، وهو ال" كنيته أبو لبيد " كذا قال : قلت
  .رفاعة بن زيد، عم قتادة بن النعمان ودرعه، وهم كانوا سرقوه، فربأه اهللا عز وجل

  " .قد برأك اهللا : " أنبأنا إمساعيل بن علي وغريه قالوا ب صلى اهللا عليه وسلم وقال
  .أورده احلافظ أبو زكريا: أخرجه أبو موسى، وقال

إنه سرق طعام : وهو وهم، وإمنا هو لبيد بن سهل، وهو الذي قال عنه أبو أبريق" ته أبو لبيد كني" كذا قال : قلت
  .رفاعة بن زيد، عم قتادة بن النعمان ودرعه، وهم كانوا سرقوه، فربأه اهللا عز وجل

عيب احلراين، أنبأنا احلسن بن أمحد بن أيب ش: أنبأنا إمساعيل بن علي وغريه قالوا بإسنادهم عن حممد بن عيسى قال
حدثنا حممد بن سلمة، حدثنا حممد بن اسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن أبيه، عن جده قتادة بن النعمان 

ما نرى : وذكر حديث سرقة طعام رفاعة ودرعه، فقال بنو أبريق.. بنو أبريق: كان أهل بيت منا يقال هلم: قال
  .احلديث.. " . م، فلما مسع لبيد اخترط سيفهصاحبكم إال لبيد بن سهل، رجالً مناله صالح وإسال

وهو مذكور يف كتب التفسري يف سورة النساء، وقد ذكره مجيع من صنف يف الصحابة يف لبيد، وكذلك أهل 
النسب، فال أدري من أين علم أبو زكريا أن أبا لبيد كنية عمرو؟ وال شك أنه قد نقله من نسخة سقيمة، واهللا 

  .أعلم

  :نصاريعمرو بن سهل األ

روى حديثه حنان بن سدير، عن . مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث على صلة القرابة. عمرو بن سهل األنصاري
  .عبد الرمحن بن الغسيل، عنه مرسالً



  .أخرجه الثالثة خمتصراً
  .بفتح احلاء املهملة، وبنونني: حنان

  :عمرو بن شأس

بن احلارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية  عمرو بن شأس بن عبيد بن ثعلبة بن رويبة بن مالك
إنه متيمي، من بين جماشع بن دارم وإنه وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بين متيم، : وقيل. األسدي

  .واألول أصح، قاله أبو عمر
  .بهعمرو بن شأس األسلمي، ومل يذكر غريه من االختالف يف نس: وقال ابن منده وأبو نعيم

له صحبة، وشهد احلديبية، وكان ذا بأس شديد وجندة، وكان شاعراً جيد الشعر، معدود يف أهل احلجاز، ومن قوله 
يف ابنه عرار وامرأته أم حسان، وكانت تبغض عراراً وتؤذيه وتظلمه، وكان عمرو ينهاها عن ذلك فال تسمع، فقال 

  :يف ذلك أبياتاً منها
  عراراً لعمري باهلوان لقد ظلم...  أرادت عراراً باهلوان ومن يرد

  فكوين له كالسمن ربت له األدم... فإن كنت مين أو تريدين صحبيت 
  تيمم غيثاً ليس يف سريه أمم... وإال فسريي سري راكب ناقة 

  فإين أحب اجلون ذا املنكب العمم... وإن عراراً إن يكن غري واضح 
  :وامرأته فلم يقدر على ذلك، فطلقها مث ندم فقالوكان عرار أسود، وجهد عمرو أن يصلح بني ابنه 

  على دبر ملا تبني ما ائتمر... تذكر ذكرى أم حسان فاقشعر 
  رعان وقيعان هبا املاء والشجر... تذكرهتا وهناً وقد حال دوهنا 

  هلا ربعاً حنت ملعهده سحر... فكنت كذات البو ملا تذكرت 
د الرمحن بن حممد بن األشعث إىل عبد امللك بن مروان، فسأله وهذا عرار هو الذي أرسله احلجاج مع رأس عب

  :فوجده أبلغ من الكتاب، فقال عبد امللك بن مروان
  فإين أحب اجلون ذا املنكب العمم... فإن عراراً إن يكن غري واضح 

، وذكر قصته مع أنا واهللا عرار، وهذا الشعر أليب: ال، قال: يا أمري املؤمنني، أتدري من خياطبك؟ قال: فقال عرار
  .امرأة أبيه

  :وعمرو بن شأس هو القائل
  كفى ملطايانا بوجهك هاديا... إذا حنن أدجلنا وأنت أمامنا 

  وإن كن حسرى أن تكون أماميا... أليس تزيد العيس خفة أذرع 

  .وهو شعر جيد يفتخر فيه خبندف على قيس
  .وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثين أيب، أنبأنا أبو ياسر بن أيب
عن حممد بن اسحاق، عن أبان بن صاحل، عن الفضل بن معقل بن سنان، عن عبد اهللا بن نيار األسلمي، عن عمرو 

فجفاين يف سفري ذلك، حىت خرجت مع علي إىل اليمن، : قال -وكان من أصحاب احلديبية  -بن شأس األسلمي 



وجدت عليه يف نفسي، فلما قدمت أظهرت شكايته يف املسجد، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فدخلت 
حدد إيلّ : يقول -املسجد ذات غداة، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ناس من أصحابه، فلما رآين أبدين عينيه 

: " قال! أعوذ باهللا من أن أؤذيك يا رسول اهللا: قلت! واهللا لقد آذيتين يا عمرو،: حىت إذا جلست قال -النظر 
  " .بلى، من آذى علياً فقد آذاين 

  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن شبل الثقفي

شهد بيعة الرضوان حتت الشجرة، كانت عنده حبيبة بنت . عمرو بن شبل بن عجالن بن عتاب بن مالك الثقفي
  .ت مقبل بن خويلد اهلذيلمطعم بن عدي، فتزوج عليها بن

  .ذكره ابن الدباغ مستدركاً على أيب عمر

  :عمرو بن شراحيل

اللهم انصر من نصر علياً، اللهم : " روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. ذكره الطرباين. عمرو بن شراحيل
  " .أكرم من أكرم علياً 
  .يف إسناد حديثه نظر: أخرجه أبو نعيم وقال

  :رحبيلعمرو بن ش

له صحبة، ال أقف على نسبه، وليس هو عمرو بن شرحبيل اهلمداين أبو ميسرة، : قال أبو عمر. عمرو بن شرحبيل
  .صاحب ابن مسعود
روى أبو عبد الرمحن النسائي يف سننه، عن أيب كريب، عن أيب معاوية، عن األعمش، عن أيب : وقال أبو موسى

وقال أبو : ما تقول يف رجل صام الدهر؟ قال: اهللا عليه وسلم فقالعمار، عن عمرو بن شرحبيل، عن النيب صلى 
وهذان كأهنما . قاله األعمش -وامسه مالك بن عامر  -عمرو بن شرحبيل، روى عنه أبو عطية الوادعي : زكريا

  .إنه أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم: واحد، وهو تابعي، قيل
م بن احلصني، أنبأنا أبو طالب بن غيالن، أنبأنا أبو بكر الشافعي، عمر بن حممد بن طربزد، أنبأنا أبو القاس ١ع

حدثنا حممد بن عبد بن عامر، حدثنا إبراهيم بن األشعث، حدثنا الفضيل بن عياض، عن شقيق، عن عمرو بن 
لرجل أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء، جييء ا. " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: شرحبيل قال

وجييء . قتلته لتكون العزة لك: مل قتلته؟ يقول: يقول اهللا: مل قتلين؟ قال: سل هذا: يا رب: آخذاً بيد الرجل فيقول
قتلته لتكون العزة : مل قتلته؟ فيقول: مل قتلين؟ فيقول اهللا تعاىل: يا رب، سل هذا: الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول

  " .، بؤ بذنبه ليس له: فيقول اهللا تعاىل: قال. لفالن

  :عمرو أبو شريح



  .امسه خويلد بن عمرو: كذا مساه حيىي بن يونس، وقال -عمرو أبو شريح اخلزاعي 
  .كعب بن عمرو: أبو شريح الكعيب امسه خويلد بن عمرو، وأبو شريح اخلزاعي: وقال غريه

  .الصحيح أهنما واحد، اختلف يف امسه: وقال: أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن شعبة

  .ال أعرف له خرباً: أخرجه أبو عمر كذا خمتصراً وقال. مذكور يف الصحابة. بن شعبة الثقفي عمرو

  :عمرو بن شعواء

  .شهد فتح مصر، ذكر يف الصحابة، وقد تقدم يف عمرو بن سعواء بالسني املهملة. عمرو بن شعواء اليافعي

  :عمرو بن صليع

ذكره البخاري يف الصحابة روى سيف بن وهب : لوليدله صحبة، روى عنه صخر بن ا. عمرو بن صليع احملاريب
  .كان رجل منا يقال له عمرو بن صليع، وكانت له صحبة: قال يل أبو الطفيل: قال

  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن الطفيل

روى القاسم أبو عبد الرمحن، عن أيب أمامة الباهلي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث . عمرو بن الطفيل
فقال رسول ! قد نشب القتال يا رسول اهللا، تغييب عنه؟: ن الطفيل من خيرب إىل قومه يستمدهم، فقال عمروعمرو ب

: ؟ قاله ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو عمر" أما ترضى أن تكون رسول رسول اهللا : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
د عمرو مع أبيه اليمامة، فقطعت يده يومئذ، عمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي، أسلم أبوه مث أسلم بعده، وشه

  .يف بابه" الطفيل " وقد تقدم إسالم . وقتل بالريموك

  وشهد عمرو. عمرو ابن عم الطفيل بن عمرو بن طريف، تقدم نسبه عند الطفيل

  .غزو الشام، وقتل بالريموك، قاله هشام بن الكليب

حممد بن إسحاق أن ابن الطفيل قال ملا رجع إىل قومه  ذكر. عمرو أبو الطفيل بن عمرو الدوسي: وقال أبو موسى
  .يا بين فديين دينك: قال! إليك عين فإين مسلم: مسلماً أتاه أبوه فقال

  :عمرو بن طلق اجلين

  .أورده الطرباين، وقد تقدم ذكره يف ترمجة عمرو اجلين: أخرجه أبو موسى وقال. عمرو بن طلق اجلين

  :عمرو بن طلق األنصاري



  .طلق بن زيد بن أمية بن كعب بن غنم بن سواد األنصاري السلمي عمرو بن
  .شهد بدراً يف قول أكثرهم، ومل يذكره موسى يف البدريني

  .إنه شهد أحداً أيضاً: وقيل: وقال أبو موسى -أخرجه أبو عمر، وأبو موسى 
سمية من شهد بدراً من بين أنبأنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده، عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق يف ت

  " .وعمرو بن طلق بن زيد : " .. سلمة
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  :عمرو بن العاص

عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 
، سبية من بين جالن بن عتيك بن أسلم بن وأمه النابغة بنت حرملة. أبو حممد: يكىن أبا عبد اهللا، وقيل. السهمي

  .يذكر بن عنزة، وأخوه ألمه عمرو بن أثاثة العدوي، وعقبة بن نافع بن عبد قيس الفهري
سلمى بنت حرملة، تلقب النابغة من بين عنزة، أصابتها رماح العرب، : وسأل رجل عمرو بن العاص عن أمه، فقال
، مث اشتراها منه عبد اهللا بن جدعان، مث صارت إىل العاص بن وائل، فبيعت بعكاظ، فاشتراها الفاكه بن املغرية

  .فولدت له، فأجنبت، فإن كان جعل لك شيء فخذه
جعفر بن أيب طالب ومن معه، فلم يفعل، : وهو الذي أرسلته قريش إىل النجاشي ليسلم إليهم من عنده من املسلمني

إي واهللا، ! أنت تقول ذلك؟: قال! هللا إنه لرسول اهللايا عمرو، وكيف يعزب عنك أمر ابن عمك، فوا: وقال له
أسلم عند النجاشي، : وقيل -فخرج من عنده مهاجراً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأسلم عام خيرب . فأطعين

  .وهاجر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
صراف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان قد هم باالن. كان إسالمه يف صفر سنة مثان قبل الفتح بستة أشهر: وقيل

من عند النجاشي، مث توقف إىل هذا الوقت، وقدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وخالد بن الوليد، وعثمان بن 
طلحة العبدري، فتقدم خالد وأسلم وبايع، مث تقدم عمرو فأسلم وبايع على أن يغفر له ما كان قبله، فقال له رسول 

  " .اإلسالم واهلجرة جيب ما قبله : " ليه وسلماهللا صلى اهللا ع
ث بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرياً على سرية إىل ذات السالسل إىل أخوال أبيه العاصي بن وائل، 

وكانت أمه من بلي بن عمرو بن احلاف بن قضاعة يدعوهم إىل اإلسالم، ويستنفرهم إىل اجلهاد، فسار يف ذلك 
  .ئة، فلما دخل بالدهم استمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمدهاجليش وهم ثالمثا

حدثين حممد بن عبد الرمحن بن : أنبأنا أبو جعفر بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال
هللا عليه بعث رسول اهللا صلى ا: عبد اهللا بن احلصني التميمي، عن غزوة ذات السالسل من أرض بلي وعذرة، قال

وسلم عمرو بن العاص يستنفر األعراب إىل الشام، وذلك أن أم العاص بن وائل امرأة من بلي، فبعثه رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم يستألفهم بذلك، حىت إذا كان على ماء بأرض جذام، يقال له السالسل وبذلك مست تلك 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستمده، فبعث إليه أبا  الغزاة ذات السالسل، فلما كان عليه خاف، فبعث إىل رسول
فخرج أبو عبيدة " . ال ختتلفا : " أبو بكر، وعمر، وقال أليب عبيدة: عبيدة بن اجلراح يف املهاجرين األولني، فيهم

لى ما ال، ولكين أنا على ما أنا عليه، وأنت ع: فقال أبو عبيدة. إمنا جئت مدداً يل: حىت إذا قدم عليه قال له عمرو
فقال أبو . بل أنت مدد يل: فقال له عمرو -وكان أبو عبيدة رجالً سهالً ليناً هيناً عليه أمر الدنيا  -أنت عليه 



فإين أمري : فقال له عمرو. وإنك إن عصيتين أطعتك" ال ختتلفا " عبيدة، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يل 
  .فصلى عمرو بالناس. فدونك: قال. عليك
  .ستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عمان، فلم يزل عليها إىل أن تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموا

حدثنا قتيبة، حدثنا ابن هليعة، حدثنا مشرح : أنبأنا إبراهيم وإمساعيل وغريهم بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي قال
  " .أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص : " ى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صل: بن هاعان، عن عقبة بن عامر قال

وحدثنا أبو عيسى، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو أسامة، عن نافع بن عمر اجلمحي، عن ابن أيب مليكة : قال
إن عمرو بن العاص من صاحلي قريش : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال طلحة بن عبيد اهللا: قال
. "  

مث إن عمراً سريه أبو بكر أمرياً إىل الشام، فشهد فتوجه، وويل فلسطني لعمر بن اخلطاب، مث سريه عمر يف جيش إىل 
مصر، فافتتحها، ومل يزل والياً عليها إىل أن مات عمر، فأمره عليها عثمان أربع سنني، أو حنوها، مث عزله عنها 

عمرو بفلسطني، وكان يأيت املدينة أحياناً، وكان يطعن على  فاعتزل. واستعمل عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح
  .عثمان، فلما قتل عثمان سار إىل معاوية وعاضده، وشهد معه صفني، ومقامه فيها مشهور

مث سريه معاوية إىل مصر فاستنقذها من يد حممد بن أيب بكر، وهو عامل  -وهو أحد احلكمني والقصة مشهورة 
سنة مثان : سنة سبع وأربعني، وقيل: وية عليها إىل أن مات سنة ثالث وأربعني، وقيللعلي عليها، واستعمله معا

  .سنة إحدى ومخسني، واألول أصح: وأربعني، وقيل
وكان خيضب بالسواد، وكان من شجعان العرب وأبطاهلم ودهاهتم، وكان موته مبصر ليلة عيد الفطر، فصلى عليه 

  .لعيد، وويل بعده ابنه، مث عزله معاوية واستعمل بعده أخاه عتبة بن أيب سفيانابنه عبد اهللا، ودفن باملقطم، مث صلى ا
" الكامل " ولعمرو شعر حسن، فمنه ما خياطب به عمارة بن الوليد عند النجاشي، وكان بينهما شر قد ذكرناه يف 

  :يف التاريخ
  ومل ينه قلباً غاوياً حيث ميما... إذا املرء مل يترك طعاماً حيبه 

  إذا ذكرت أمثاهلا متأل الفما... طراً منه وغادر سنة قضى و
: " ووضع يده على موضع الغل وقال -اللهم إنك أمرتين فلم أئتمر، وزجرتين فلم أنزجر : وملا حضرته الوفاة قال

  .فلم يزل يرددها حىت مات" اللهم ال قوي فانتصر، وال بريء فأعتذر، وال مستكرب بل مستغفر، ال إله إال أنت 
ملا حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى فقال ابنه : وى يزيد بن أيب حبيب أن عبد الرمحن بن مشاسة حدثه قالور

وجعل يذكر . كنت على خري: فقال له. ال واهللا، ولكن ملا بعد املوت: مل تبكي، أجزعاً من املوت؟ قال: عبد اهللا
تركت أفضل من ذلك، شهادة أن ال : فقال عمروصحبته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفتوحه الشام ومصر، 

إله إال اهللا، إين كنت على أطباق ثالث، كنت أول شيء كافراً فكنت أشد الناس على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
: وسلم، فلو مت حينئذ وجبت يل لنار، فلما بايعت رسول اهللا كنت اشد الناس حياء منه، فلو مت لقال الناس

مث تلبست بالسلطان وأشياء، فال أدري أعلّي أم يل، . ، وكان على خري، ومات فترجى له اجلنةهنيئاً لعمرو، أسلم
فإذا مت فال تبكني علّي باكية، وال تتبعين نائحة وال نار، وشدوا علّي إزاري، فإين خماصم وسنوا علي التراب، فإن 

شبة وال حجراً، وإذا واريتموين فاقعدوا جنيب األمين ليس بأحق بالتراب من جنيب األيسر، وال جتعلن يف قربي خ
  .عندي قدر حنر جزور وتقطيعه، استأنس بكم، وأنظر ماذا أوامر رسل ريب
  .روى عنه ابنه عبد اهللا، وأبو عثمان النهدي، وقبيصة بن ذؤيب، وغريهم



عمر بن أمحد بن عثمان بن  أنبأنا أبو الفضل بن أمحد اخلطيب، أنبأنا أبو حممد السراج، أنبأنا أبو القاسم عبيد اهللا بن
هو ابن أيب شيبة  -شاهني، أنبأنا أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي البزار، حدثنا حممد بن عثمان 

حدثنا مصعب بن عبد اهللا الزبريي، حدثنا عبد العزيز بن حممد، حدثنا يزيد بن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم التميمي، 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أيب قيس موىل عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص قالعن بسر بن سعيد، عن 

فحدثت هبذا احلديث أبا بكر بن حممد بن عمرو : قال" . إذا حكم احلاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد : " وسلم
  .عليه وسلم مبثله هكذا حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا: بن حزم فقال

  .وكان عمرو قصرياً

  :عمرو بن عامر بن ربيعة

  .عمرو بن عامر بن ربيعة بن هوذة بن ربيعة البكاء بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة
العرس وعمرو بن عامر بن ربيعة، : روت ظميا بنت عبد العزيز بن موله، عن أبيها، عن جدها موله، عن ابين هوذة

  " .قرار " ، و " املصنعة " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلما، فأعطامها مسكنهما من أهنما وفدا على 
  .ذكره ابن الدباغ على أيب عمر

  :عمرو بن عامر األنصاري

عمرو بن عامر بن مالك بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار األنصاري اخلزرجي املازين، 
  .شهد بدراً: مد بن حيىي الذهلي، و قاليكىن أبا داود، ونسبه حم

إين ألتبع رجالً من املشركني يوم بدر ألضربه، إذ وقع رأسه قبل : وروى عنه أنه قال. امسه عمري: وقال ابن إسحاق
  .أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قتله غريي

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  :عمرو بن عبد األسد املخزومي

  .عبد اهللا: امسه عبد مناف وقيل: وقيل. مساه كذلك سعيد. ملخزوميعمرو بن عبد األسد ا
أخرجه أبو موسى، وقد ذكرناه يف عبد اهللا، وأما عبد مناف فلعله كان يف اجلاهلية، ونذكره يف الكىن، إن شاء اهللا 

  .تعاىل

  :عمرو بن عبد اهللا األصم

  .عمرو بن عبد اهللا األصم تابعي أدرك اجلاهلية
  .خمتصراً أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن عبد اهللا األنصاري



رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكل كتف شاة، مث قام : روى عنه أنه قال. عمرو بن عبد اهللا األنصاري
  .فتمضمض وصلى ومل يتوضأ

  .ال أعرفه بغري هذا، وفيه نظر، وضعف البخاري إسناده: أخرجه أبو عمر وقال

  :عمرو بن عبد اهللا الشامي

روى إبراهيم بن أيب عبلة أنه رأى من . قاله البخاري يف التاريخ الكبري: قال جعفر. و بن عبد اهللا الشاميعمر
عبد اهللا بن عمرو، وعمرو بن عبد اهللا ابن أم حرام، وواثلة بن األصقع : أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .يلبسون الربانس
ابن أم حرام امرأة : عبد اهللا بن أيب، وقيل: أيب، خمتلف يف امسه، فقيل هذا الرجل يكىن أبا: أخرجه أبو موسى وقال

  .تقدم ذكره. عبادة بن الصامت، وقيل غري ذلك

  :عمرو بن عبد اهللا الضبايب

  .عمرو بن عبد اهللا الضبايب، من بلحارث بن كعب
اد بن قنان ذو الغصة، ويزيد قيس بن احلصني بن شد: وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم مع مجاعة من قومه، منهم

  .بن عبد املدان، ويزيد بن احملجل، وعبد اهللا بن قريط، وشداد بن عبد اهللا القناين ذكره ابن إسحاق
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  :عمرو بن عبد اهللا القاري

بن مدركة، من بين  هو من بين غالب بن أثيع بن اهلون بن خزمية: قال خليفة. عمرو بن عبد اهللا القاري أبو عياض
  .القارة

يعد يف أهل احلجاز، روى عمرو بن . أثيع بن اهلون هو القارة، وعمرو هو جد عبيد اهللا بن عياض: قال أبو عبيدة
عياض القاري، عن أبيه، عن جده عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم مكة، وخلف سعداً مريضاً حني 

.. " يا رسول اهللا، إن يل ماالً: انة معتمراً دخل عليه وهو وجع مغلوب، قالخرج إىل حنني، فلما قدم من اجلعر
  .وذكر حديث الوصية بالثلث

  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن عبد اهللا العامري

  .عمرو بن عبد اهللا بن أيب قيس العامري، من بين عامر بن لؤي، قتل يوم اجلمل
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  :عمرو بن عبد احلارث



  .هو اسم أيب حازم والد قيس: قال حيىي بن يونس. بن عبد احلارث عمرو
  .واملشهور أن امسه عبد عوف بن احلارث: قال جعفر

  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن عبد عمرو بن نضلة

امسه : هو اسم ذي الشمالني وقال الواقدي: قيل. عمرو بن عبد عمرو بن نضلة بن عامر بن احلارث بن غبشان
  .استشهد يوم بدر، قاله ابن إسحاق: امسه عمرو بن نضلة: وقال ابن إسحاق. ودعمرو بن عبد 

  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن عبد هنم األسلمي

" هو الذي كان دليل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل احلديبية، فأخذ به على طريق . عمرو بن عبد هنم األسلمي
ى اهللا عليه وسلم حىت وقف عليها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ، فانطلق أمام رسول اهللا صل" ثنية احلنظل 

ادخلوا الباب : " والذي نفسي بيده ما مثل هذه الثنية إال مثل الباب الذي قال اهللا عز وجل لبين إسرائيل: " وسلم
  " .، وال جيوز هذه الثنية أحد هذه الليلة إال غفر له " سجداً وقولوا حطة 
  .و موسىأخرجه أبو عمر، وأب

  :عمرو بن عبسة

  .عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتاب بن امرئ القيس بن هبثة بن سليم، قاله أبو عمر
هو عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن خالد بن مازن بن مالك بن ثعلبة بن : قال ابن الكليب وغريه

بنت هناه بن مالك بن فهم األزدية، وإليها  -بسكون اجليم  -هبثة بن سليم السلمي، ومازن بن مالك أمه جبلة 
  .أبو شعيب: ويكىن أبا جنيح، وقيل. ينسب ولدها، وممن ينسب عمرو بن عبسة، فهو جبلي، وهو سلمي

  .أسلم قدمياً أول اإلسالم، كان يقال هو ربع اإلسالم

ر بن أيب عاصم، حدثنا حممد بن مصفى، حدثنا الوليد أنبأنا أبو الفرج بن أيب الرجاء الثقفي إجازة بإسناده إىل أيب بك
ألقي يف : حدثين أبو سالم احلبشي أنه مسع عمرو بن عبسة السلمي يقول: بن مسلم، حدثنا عبد اهللا بن العالء قال

: قال. يا عمرو، مبكة رجل يقول كما تقول: روعي أن عبادة األوثان باطل، فسمعين رجل وأنا أتكلم بذلك، فقال
فنمت بني الكعبة وأستارها، . ت إىل مكة أسأل عنه، فأخربت أنه خمتف، ال أقدر عليه إال بالليل يطوف بالبيتفأقبل

: " ومب أرسلك؟ قال: فقلت" . رسول اهللا : " ما أنت؟ فقال: فما علمت إال بصوته يهلل اهللا، فخجت إليه فقلت
حر : " ومن معك على هذا؟ قال: قال قلت" . ام بأن يعبد اهللا وال يشرك به شيء، وحتقن الدماء، وتوصل األرح

  .فبسط يده فبايعته على اإلسالم، فلقد رأيتين وإين لربع اإلسالم. ابسط يدك أبايعك: فقلت" . وعبد 
ال، ولكن احلق بقومك، فإذا مسعت : " أقيم معك يا رسول اهللا؟ قال: وروي عنه أنه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم

فلحقت بقومي، فمكثت دهراً طويالً منتظراً خربه، حىت أتت رفقة من يثرب، : قال" . عين أين قد خرجت فاتب



نعم، : " أتعرفين؟ قال: فارحتلت حىت أتيته، فقلت: قال. خرج حممد من مكة إىل املدينة: فسألتهم عن اخلرب، فقالوا
  " .أنت الرجل الذي أتيتنا مبكة 

  .واخلندق، مث قدم املدينة فسكنها، ونزل بعد ذلك الشاموكان قدومه املدينة بعد مضي بدر، وأحد، 
أبو : عبد اهللا بن مسعود، وأبو أمامة الباهلي، وسهل بن سعد الساعدي، ومن التابعني: روى عنه من الصحابة

  .إدريس اخلوالين، وسليم بن عامر، وكثري بن مرة، وعدي بن أرطأة، وجبري بن نفري وغريهم
أنبأنا أبو القاسم بن احلصني، أنبأنا أبو طالب بن غيالن، أنبأنا أبو بكر : اهللا وغريه قالوا أنبأنا عبد الوهاب بن هبة

حممد بن عبد اهللا بن الشافعي، أنبأنا إسحاق احلريب، أنبأنا عبد اهللا بن رجاء، حدثنا سعيد بن سلمة بن أيب احلسام، 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن عبسة يقولحدثنا حممد بن املنكدر، عن عبد الرمحن بن يزيد أنه مسع عمرو 

من شاب شيبة يف اإلسالم كانت له نوراً يوم القيامة ومن رمى سهماً يف سبيل اهللا فبلغ العدو أو : " وسلم يقول
  " .ومن أعتق رقبة مؤمنة، أعتق اهللا تعاىل بكل عضو منه عضواً من املعتق من النار . قصر، كان له عدل رقبة

  .ثةأخرجه الثال

  :عمرو بن عبيد اهللا احلضرمي

أنبأنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن . رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم. عمرو بن عبيد اهللا احلضرمي
أن عمرو بن عبيد : حدثين أيب، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا اجلعيد بن عبد الرمحن عن احلسن بن عبد اهللا: أمحد

  .رأيت رسول اهللا أكل كتفاً، مث قام فتمضمض وصلى، ومل يتوضأ: نيب صلى اهللا عليه وسلم حدثه قالاهللا صاحب ال
  .ال تصح له رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  .رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم وال يصح حديثه: وقال البخاري
  .بن عبد اهللا األنصاري، ولعله قد كان حضرمياً، وحلفه يف األنصار، واهللا أعلم وقد تقدم هذا املنت يف عمرو

  ؟

  :عمرو بن عتبة بن نوفل

  .ذكره حممد بن إمساعيل البخاري، عن بشر بن احلكم. يعد يف أهل احلجاز. عمرو بن عتبة بن نوفل
مكة، فجئته يف نسوة مثان  دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روت عاتكة بنت أيب وقاص أخت سعد قالت

يا رسول اهللا، هذان ابنا عمك، وأنا خالتك فأخذ ابين عمرو بن عتبة بن نوفل، وكان : ومعي ابناي، فقلت
  .أصغرمها، فوضعه يف حجره
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمرو بن عثمان القرشي

د بنت البياع بن عبد ياليل بن غرية بن أمه هن. عمرو بن عثمان بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب القرشي التميمي
  .سعد بن ليث بن بكر

كان من مهاجرة احلبشة، ورجع يف السفينتني، مث قتل بالقادسية مع سعد بن أيب وقاص سنة مخس عشرة يف خالفة 



  .عمر بن اخلطاب، وليس له عقب
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  ؟

  :عمرو العجالين

  .مستدركاً على جده، وقد أخرجه جده أورده أبو زكريا. عمرو العجالين
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

روى عبد الرمحن بن عمرو العجالين، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه هنى أن تستقبل القبلة بغائط أو 
  .بول

  .، إن شاء اهللا تعاىل" عمرو بن أيب عمرو " ويرد الكالم يف 
  ؟

  :عمرو بن عطية

أورده الطرباين يف الصحابة، وروى بإسناده عن ابن هليعة، عن سليمان بن عبد الرمحن، عن القاسم . عمرو بن عطية
إن األرض ستفتح عليكم، : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن عبد الرمحن، عن عمرو بن عطية قال

  " .وتكفون املؤنة، فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه 
  .بو موسىأخرجه أبو نعيم، وأ

  :عمرو أبو عطية السعدي

ال تسأل الناس شيئاً، : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: روى عنه ابنه عطية أنه قال. عمرو أبو عطية السعدي
  .فكلمين بلغة قومي: قال" ومال اهللا مسؤول ومنطى 

  :عمرو بن عقبة

قال رسول اهللا صلى : مرو بن عقبة قالذكره سعيد يف الصحابة، وروى بإسناده عن مكحول أن ع. عمرو بن عقبة
  " .من صار يوماً يف سبيل اهللا بعد من النار مسرية عام : " اهللا عليه وسلم

  .أراه عمرو بن عبسة: قال سعيد
  .عمرو بن عقبة بن نيار األنصاري شهد بدراً، يكىن أبا سعيد: وقال جعفر املستغفري

  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن أيب عقرب



روى شبابة، عن خالد بن أيب عثمان، عن سليط وأيوب ابين عبد . أورده سعيد واملستغفري.  عقربعمرو بن أيب
واهللا ما أصبت من عملي الذي بعثين إليه رسول اهللا : اهللا بن يسار، كالمها عن عمرو بن أيب عقرب أهنما مسعاه يقول
  .صلى اهللا عليه وسلم إال ثوبني معقدين، كسوهتما موالي كيسان

  .ورواه حرمي بن حفص، عن خالد، عن أيوب، عن عمرو، عن عتاب بن أسيد، وهو أصح. رواه شبابةكذا 
  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن عقيش

  .كان له ربا يف اجلاهلية، وكان مينعه من اإلسالم حىت أخذه. عمرو بن عقيش
  .ابت بن وقشابن ث: وقش، وقيل: وإمنا هو ابن أقش، وقيل. كذا أورده سعيد، وروى له حديثاً

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :عمرو بن أيب عمرو العجالين

  .حديثه عند ابنه عبد الرمحن. أبو عبد اهللا: وقيل. عمرو بن أيب عمرو، العجالين، أبو عبد الرمحن
أن النيب صلى اهللا : روى عبد اهللا بن نافع، عن أبيه، أن عبد الرمحن بن عمرو العجالين حدث ابن عمر، عن أبيه

  .عليه وسلم هنى أن تستقبل القبلة بالغائط والبول
مسعت رجالً حيدث ابن عمر، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، : ورواه مجاعة، عن أيوب، عن نافع قال

  .حنوه
  .ورواه عاصم بن هالل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، واألول أصح

  .أخرجه الثالثة
عمرو العجالين، ومل ينسبه، وروى عنه هذا احلديث : ترمجة، وعاد أخرجها فقالقد أخرج أبو نعيم هذه ال: قلت

عمرو العجالين، استدركه : وقد وافقنا احلافظ أبو موسى فقال. هبذا اإلسناد، فال أعلم مل جعلهما اثنني، ومها واحد
  .واحلق معه، واهللا أعلم -يعين هذا  -أبو زكريا على جده، وقد أخرجه جده 

  :يب عمرو القرشيعمرو بن أ

  .عمرو بن أيب عمرو بن شداد الفهري، من بين ضبة بن احلارث بن فهر بن مالك القرشي الفهري، يكىن أبا شداد
قاله . شهدها وهو ابن اثنتني وثالثني سنة، ومات سنة ست وثالثني يف خالفة علي: شهد بدراً، قاله الواقدي، وقال

  .جعفر املستغفري
  .إنه قتل يوم اجلمل، مع علي: وقال سعيد، عن الواقدي

: قلت جلابر بن عبد اهللا: قال أبو الزبري. عمرو بن أيب عمري: وقيل: أخرجه أبو موسى وأبو عمر، وقال أبو موسى
مل امسعه، ولكن أخربين عمرو بن : ؟ فقال" ال يزين الزاين وهو مؤمن : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .لنيب صلى اهللا عليه وسلمأيب عمري أنه مسع ا



  :عمرو بن أيب عمرو املزين

  .روى عنه ابنه رافع. عمرو بن أيب عمرو املزين، أبو رافع
إين يوم حجة الوداع مخاسي أو سداسي فأخذ أيب بيدي حىت : روى هالل بن عامر، عن رافع بن عمرو املزين قال

من هذا؟ : رأيت رجالً خيطب على بغلة شهباء، فقلت أليبانتهينا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مبىن يوم النحر، ف
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدنوت حىت أخذت بساقه مث مسحتها حىت أدخلت كفي فيما بني أمخص : فقال

  .فكأين أجد بردها على كفي. قدميه والنعل
  .ع، مثلهرواه حممد بن محيد، عن علي بن جماهد، عن هالل بن أيب هالل، عن أبيه، عن راف

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمرو بن عمري

عمارة : عامر بن عمري، وقيل: عمري بن عمرو، وقيل: عمرو بن عمري، وقيل: اختلف يف امسه، فقيل. عمرو بن عمري
  .عمرو األنصاري: عمرو بن بالل، وقيل: بن عمري، وقيل

وهو ما رواه محاد بن سلمة، عن ثابت، عن " . هذا االختالف كله يف حديث واحد : " هذا كالم أيب عمر، وقال
تغيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أيام، ال خيرج إال إىل صالة : أيب يزيد املديين، عن عمرو بن عمري قال

مل حيدث إال خري، إن ريب عز وجل، وعدين : " فخشينا أن يكون قد حدث أمر، فسألناه، فقال. مكتوبة، مث يدخل
ن أميت اجلنة سبعني ألفاً بغري حساب، وإين سألته يف هذه األيام املزيد، فوجدت ريب ماجداً كرمياً، أن يدخل م

نكلمهم من : يا رب، فإن مل يبلغ عدد أميت هذا؟ قال: قلت: قال. فأعطاين بكل واحد من السبعني ألفاً سبعي ألفاً
  " .األعراب 

ورواه سليمان بن . بت، عن أيب يزيد، عن عمرو بن حزم، حنوهرواه حيىي السيلحيين، عن الضحاك بن نرباس، عن ثا
ورواه عثمان بن مطر، عن ثابت، عن أيب . املغرية، عن ثابت، عن أيب يزيد، عن عمر بن عمري، أو عامر بن عمري

  .يزيد، عن عمارة بن عمري
عمرو بن سواد بن غنم بن وعمرو بن عمري بن عدي بن نايب بن : " ..وذكره ابن إسحاق فيمن بايع بالعقبة، فقال

  .كعب بن سلمة
  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن عنمة

  .عمرو بن عنمة بن عدي بن نايب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري اخلزرجي مث السلمي
وال على الذين إذا ما : " وهو أخو ثعلبة بن عنمة، وهو أحد البكائني الذين نزلت فيهم آية. شهد بدراً، والعقبة

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى.. " ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع: توك لتحملهم قلتأ

  :عمرو بن عوف األنصاري



  .شهد بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. عمرو بن عوف األنصاري، حليف بين عامر بن لؤي
وعمرو بن عوف، موىل : " ..عن ابن إسحاق فيمن شهد بدراً أنبأنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده، عن يونس بن بكري،

  " .سهيل بن عمر 
روى عنه املسور بن . إنه سكن املدينة، وال عقب له: وقيل. وهكذا جعله ابن إسحاق موىل، وجعله غريه حليفاً

  .خمرمة حديثاً واحداً
سويد بن نصر، حدثنا عبد اهللا عن معمر  حدثنا: أنبأنا إمساعيل وإبراهيم وغريمها بإسنادهم عن أيب عيسى الترمذي

أن عمرو بن عوف، وهوحليف بين عامر بن : أن املسور بن خمرمة أخربه: أن عروة أخربه: يونس، عن الزهري
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن : لؤي، وكان شهد بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربه

البحرين، فسمعت األنصار بقدوم أيب عبيدة، فوافوا صالة الفجر مع رسول اهللا صلى اهللا اجلراح، فقدم مبال من 
عليه وسلمن فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تعرضوا له، فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني 

روا وأملوا ما يسركم، فواهللا ما فأبش: " قال. أجل: ؟ قالوا" أظنكم مسعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء : " رآهم، مث قال
الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما 

  " .تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم 
  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن عوف املزين

بن عثمان بن عمرو بن أد بن طاخبة بن ملحة بن عمرو بن بكر بن أفرك : عمرو بن عوف بن زيد بن مليحة، وقيل
  .إلياس بن مضر، أبو عبد اهللا املزين

وكان . إن أول مشاهده اخلندق: إنه قدم مع النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، ويقال: كان قدمي اإلسالم، يقال
  . مزينةأحد البكائني يف غزوة تبوك، له منزل باملدينة، وال يعلم حي من العرب جملس باملدينة غري

  .وهو جد كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف، حديثه عند أوالده
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى القعنيب، عن كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده قال

  " .من شهر علينا السالح فليس منا : " وسلم
كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حني : عمرو املزين قال وروى إمساعيل بن أيب أويس، عن كثري، عن أبيه، عن جده

  .قدم املدينة، فصلى حنو بيت املقدس سبعة عشر شهراً
حدثنا مسلم بن عمرو، حدثنا عبد اهللا بن نافع، : أنبأنا إبراهيم بن حممد وغري واحد بإسنادهم عن حممد بن عيسى

أن النيب صلى اهللا عليه : عن أبيه، عن جده -مليحة  هو ابن عمرو بن عوف بن زيد بن -عن كثري بن عبد اهللا 
  .وسلم كرب يف العيدين يف األوىل سبعاً، ويف اآلخرة مخساً قبل القراءة

  .ومات باملدينة آخر أيام معاوية
  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن عوف بن يربوع

  .ذكره ابن الدباغقاله ابن الكليب، و. بايع حتت الشجرة. عمرو بن عوف بن يربوع بن وهب بن جراد



  عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن

  .بن النجار األنصاري اخلزرجي، مث املازين
احلارث، وعبد الرمحن، وزيد، : وهو والد احلجاج بن عمرو بن غزية وإخوته، وهم. شهد العقبة، مث شهد بدراً

  .واختلف يف صحبة احلجاج، ومل تصح لغريمها من ولده صحبة، قاله أبو عمر وسعيد، وأكربهم احلارث له صحبة،
نزلت يف عمرو بن غزية : ، قال" أقم الصالة طريف النهار : " وروى أبو صاحل، عن ابن عباس يف قوله تعاىل

ود من هذا، فانطلقي إن يف البيت متراً أج: األنصاري، وكان يبيع التمر، فأتته امرأة تبتاع منه متراً، فأعجبته، فقال
فانطلقت معه، فلما دخلت البيت وثب عليها، فلم يترك شيئاً مما يصنع الرجل باملرأة إال قد فعله، . معي أعطيك منه

وندم على صنيعه، مث اغتسل وأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسأله عن ذلك . إال أنه مل جيامعها، وقذف شهوته
فحضرت العصر فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصلى العصر، فلما فرغ . " ما أدري ما أرد عليك : " فقال

  " .أقم الصالة طريف النهار : " من صالته نزل عليه جربيل عليه السالم بتوبته، فقال
  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن غنم

ه أيضاً فيمن نزل أورده جعفر فيمن شهد بدراً، وذكر. عمرو بن غنم بن مازن بن قيس بن أيب صعصعة اخلزرجي
  " .تولوا وأعينهم تفيض من الدمع : " فيه قوله تعاىل

  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن غيالن

بن منبه  -وهو ثقيف  -عمرو بن غيالن بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسي 
  .الثقفي

روى عنه أبو عبيد اهللا بن . غيالن صحبةحديثه عند أهل الشام، يكىن أبا عبد اهللا، خمتلف يف صحبته، وألبيه 
  .مشكم

حدثنا أبو بكر، حدثنا يعلى بن منصور، حدثنا صدقة بن : أنبأنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم
قال رسول اهللا : خالد، عن يزيد بن أيب مرمي الدمشقي، عن أيب عبيد اهللا مسلم بن مشكم، عن عمرو بن غيالن قال

اللهم من آمن يب وصدقين وعلم أن ما جئت به احلق من عندك، فأقل ماله وولده، وحبب : " عليه وسلم صلى اهللا
إليه لقاءك، وعجل له القصاص، ومن مل يؤمن يب ومل يصدقين، ومل يعلم أن ما جئت به احلق، فأكثر ماله وولده، 

  " .وأطل عمره 
اله البصرة بعد موت زياد، وبعد أن عزل مسرة بن جندب، وكان ابنه عبد اهللا بن عمرو من أعيان رجال معاوية، و
  .فأقام هبا شهوراً، وعزله واستعمل عليها عبيد اهللا بن زياد

  .أخرجه الثالثة

  :عمرو أبو فراس الليثي



أن رجالً من بين ليث يقال له : روى أبو حيىي التيمي، عن سفيان بن وهب، عن أيب الطفيل. عمرو أبو فراس الليثي
أصابه صداع شديد، فذهب به أبوه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فشكا إليه، فدعا " ن عمرو فراس ب" 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فراساً، فأخذ جبلدة ما بني عينيه فجبذها، فذهب عنه الصداع
ه فأوثقه وحبسه حىت مث إن فراساً هم باخلروج على علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه مع أهل حروراء، فأخذه أبو

  .أحدث التوبة بعد ذلك
، " سيف بن وهب " ، وإمنا هو " سفيان بن وهب : " أخرجه ابن منده وأبو نعيم، إال أن ابن منده قال يف اإلسناد

  .واهللا أعلم

  :عمرو بن الفغواء

ابن أيب : وقيلعمرو بن الفغواء بن عبيد بن عمرو بن مازن بن عدي بن عمرو بن ربيعة اخلزاعي، أخو علقمة، 
  .الفغواء

حدثنا حممد بن حيىي بن فارس، حدثنا : أنبأنا عبد الوهاب بن علي بن سكينة، بإسناده إىل سليمان بن األشعث قال
نوح بن يزيد بن سيار املؤدب، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثين ابن إسحاق، عن عيسى بن معمر، عن عبد اهللا بن 

وقد أراد أن يبعثين مبال إىل  -دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ه أنه قالعمرو بن الفغواء اخلزاعي، عن أبي
بلغين : فقال التمس صاحباً؟ فجاء عمرو بن أمية الضمري، فقال -أيب سفيان، يقسمه يف قريش، مبكة، بعد الفتح 

اهللا عليه وسلم فجئت رسول اهللا صلى . فأنا لك صاحب: قال. أجل: أنك تريد اخلروج وتلتمس صاحباً؟ قلت
: إذا هبطت بالد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل: " فقال. عمرو بن أمية: فقلت. من: فقال. قد وجدت: فقلت

  " .أخوك البكري، وال تأمنه 
  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن القاري

ويقال لولد مسعود  استعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على غنائم حنني، وهو من القارة،. عمرو بن القاري
  .، وهم باملدينة حلفاء بين زهرة" بنو القاري " بن عامر بن ربيعة 

  .قاله هشام بن الكليب

  :عمرو بن قرة

روى عبد الرزاق، عن بشر بن منري، عن مكحول، عن يزيد بن عبد . لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم. عمرو بن قرة
يا رسول اهللا، إن :  صلى اهللا عليه وسلم، فجاء عمرو بن قرة فقالكنت عند النيب: اهللا، عن صفوان بن أمية، قال

فقال رسول اهللا صلى . اهللا كتب علي الشقوة، فال أراين أرزق إال من ديف بكفي، فأذن يل يف الغناء من غري فاحشة
اً، فاخترت ما لقد رزقك اهللا حالالً طيب! ال آذن لك وال كرامة وال نعمة، كذبت يا عدو اهللا" اهللا عليه وسلمك 

  " .حرم اهللا عليك، لو كنت تقدمت إليك لنكلت بك 
  .أخرجه الثالثة



  :عمرو بن قيس العبدي

وهو أول من أسلم من ربيعة، وذلك أن األشج بعثه إىل رسول اهللا صلى . عمرو بن قيس، ابن أخت األشج العبدي
وسلم أسلم، وأتى األشج فأخربه أخباره، فأسلم اهللا عليه وسلم ليعلم له علمه، فلما لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .األشج، وأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ ذكره جعفر
  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن قيس بن جدي

  .عمرو بن قيس بن جدي بن عدي بن مالك بن سامل بن عوف األنصاري اخلزرجي
  .قاله يونس وسلمة، عن ابن إسحاق. شهد بدر

  :ئدةعمرو بن قيس بن زا

بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن  -واسم األصم جندب  -عمرو بن قيس بن زائدة بن األصم 
عاتكة بنت عبد اهللا بن : وهو ابن أم مكتوم األعمى املؤذن، وأمه أم مكتوم، امسها. عامر بن لؤي القرشي العامري

أم خدجية رضي اهللا عنها فاطمة بنت زائدة بن  وهو ابن خال خدجية بنت خويلد، فإن. عنكثة بن عامر بن خمزوم
  .األصم، وهي أخت قيس
  .عمرو، وهو األكثر، قاله مصعب، والزبري: عبد اهللا، وقيل: وقد اختلف يف امسه فقيل

قدمها بعد بدر بيسري، واستخلفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على : هاجر إىل املدينة بعد مصعب بن عمري، وقيل
ثة عشرة مرة يف غزواته، منها غزوة األبواء، وبواط، وذو العشرية، وخروجه إىل جهينة يف طلب كرز بن املدينة ثال

واستخلفه حني سار إىل بدر، مث . جابر، ويف غزوة السويق، وغطفان، وأحد، ومحراء األسد، وجنران، وذات الرقاع
عليه وسلم عمراً أيضاً يف مسريه إىل حجة رد إليها أبا لبابة واستخلفه عليها، واستخلف رسول اهللا صلى اهللا 

  .الوداع
  .وشهد فتح القادسية، ومعه اللواء، وقتل بالقادسية شهيداً

  .رجع من القادسية إىل املدينة، فمات، ومل يسمع له بذكر بعد عمر: وقال الواقدي
" م مكتوم على املدينة مرتني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعمل ابن أ: " وأما قول قتادة، عن أنس: قال أبو عمر

  .، فلم يبلغه ما بلغ غريه، واهللا أعلم
عمرو بن زائدة، فأسقطا قيساً، وهو هذا، فهو متفق : أخرجه أبو عمر هكذا، وقد أخرجه ابن منده وأبو نعيم فقال

  .عليه

  :عمرو بن قيس بن زيد األنصاري

  .يكىن أبا عمرو، وأبا احلكم. جاريعمرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غنم األنصاري الن
  .وال خالف بينهم أنه قتل يوم أحد شهيداً. شهد بدراً يف قول أيب معشر، والواقدي، وعبد اهللا بن حممد بن عمارة



أنبأنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق فيمن قتل يوم أحد من بين النجار، مث من بين سواد بن 
  .عمرو بن قيس، وابنه قيس: مالك بن النجار مالك بن غنم بن

واختلف يف شهود أبيه قيس بدراً . إنه قتله نوفل بن معاوية الديلي: يقال. وكذلك نسبه ابن الكليب، وجعله بدرياً
  .كاالختالف يف ابنه

عمرو بن : " فقال ، وأما ابن منده" زيداً " فاسقط " عمرو بن قيس بن سواد : " أخرجه الثالثة، إال أن أبا نعيم قال
  .واهللا أعلم" قيس النجاري 

  :عمرو بن قيس بن مالك

  .عمرو بن قيس بن مالك بن كعب بن عبد األشهل بن حارثة بن دينار بن النجار، قتل يوم أحد شهيداً
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  :عمرو بن كعب اليامي

  .جد طلحة بن مصرف. كعب بن عمرو: عمرو بن كعب اليامي، وقيل
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ : ليث بن أيب سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه، عن جده قال روى

  .فمسح رأسه، هكذا مرة واحدة، حىت بلغ القذال
إن جد : وقال بعض أصحاب احلديث: قال -إنه جد طلحة بن مصرف : يقال: أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر قال

  .كعب بن عمرو: قال غريهصخر بن عمرو،و: طلحة بن مصرف

  :عمرو بن مازن

  .قاله ابن منده عن ابن إسحاق. عمرو بن مازن، من بين خنساء بن مبذول األنصاري، شهد بدراً

وهذا وهم، ألن عمرو بن غنم جد خنساء الذي ينسب إليه بنو خنساء بن مبذول بن عمرو، هكذا : قال أبو نعيم
رأى أن عمراً شهد بدراً، ومل يذكر ابن إسحاق أنه شهد بدراً من بين  قاله ابن إسحاق، سقط من كتابه شيء، فقد

أبو داود املازين، وامسه عمرو بن عامر بن مالك بن خنساء، واآلخر سراقة بن عمرو بن : خنساء إال رجالن، أحدمها
أكثر من مائة عطية بن خنساء، وإذا نظر يف نسخة صحيحة تبني له ومهه، وكان بني عمرو بن مازن وبني اإلسالم 

  .سنة، فعده يف الصحابة، وكثر به كتابه
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

عمرو بن مازن صحيح، فإن يونس بن بكري روى عن : الذي ذكره ابن منده عن ابن إسحاق فيمن شهد بدراً: قلت
و داود عمري بن أب: ابن إسحاق فيمن شهد بدراً، من بين خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار

هذه رواية يونس، وعليها معّول ابن منده، . عامر بن مالك، وعمرو بن مازن، وسراقة بن عمرو بن عطية، ثالثة نفر
، فال مطعن على ابن منده، " عمرو بن مازن " مل يذكروا يف روايتهم  -منهم البكائي وسلمة  -وإمنا غري يونس 



وليس هذا يف روايته، وأصحاب ابن إسحاق . رواية إبراهيم بن سعد عنه وأبا أبو نعيم فإمنا ينقل عن ابن إسحاق
  .خيتلفون عليه كثرياً

  :عمرو بن مالك األشجعي

  .ذكره ابن أيب شيبة وغريه يف الصحابة. عمرو بن مالك األشجعي
حممد بن عثمان بن أيب أنبأنا أبو موسى كتابة، أنبأنا أبو علي، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن، حدثنا 

شيبة، حدثنا أمحد بن عبد الرمحن، حدثنا أبو الوليد بن مسلم، عن ابن هليعة، عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا 
! يا رسول اهللا، أوصين، فإين أختوف أن ال أراك بعد يومي هذا: قلت: بن معمر، عن عمرو بن مالك األشجعي قال

وإياك وسرية النفل، فإهنم إن لقوا فروا، . أرض احملشر: " وما جبل اخلمر؟ قال: لتق" . عليك جببل اخلمر : " قال
  " .وإن غنموا غلوا 

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  :عمرو أبو مالك األشعري

عمرو بن : امسه احلارث بن مالك، وقيل: وقيل. مساه كذلك حيىي بن يونس، وسعيد. عمرو، أبو مالك األشعري
  .عطاء بن يسار وغريه، ونذكره يف الكىن إن شاء اهللا تعاىلروى عنه . عاصم

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  :عمرو بن مالك األوسي

روى مكي بن إبراهيم، عن موسى بن عبيدة، . كذا ذكره ابن شاهني. عمرو بن مالك األوسي املعروف بالرؤاسي
من قرأ حرفاً من القرآن، : "  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: عن حممد بن كعب، عن عمرو بن مالك قال

حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، " أمل ذلك الكتاب " عشر حسنات، ال أقول : أو قال -" كتب له حسنة 
  " .وميم حرف 

عمرو بن مالك، وأيب بن مالك، : هذا خطأ، وصوابه عوف بن مالك، وهو الذي يقال له: أخرجه أبو موسى وقال
  .وقد تقدم يف اهلمزة. أيب: عمرو بن مالك، ويقال مالك بن عمر، ويقال: هذا، فقال وقد أخرج ابن منده

  :عمرو بن مالك بن جعفر العامري

  .عمرو بن مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري اجلعفري، مالعب األسنة
عر، عن خشرم بن حسان أن عمرو بن مالك ذكره ابن منده وأبو نعيم هكذا، وروياه عن أيب أمحد الزبريي، عن مس

  .مالعب األسنة بعث إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يلتمس دواًء
  .رواه مجاعة، عن مسعر عن خشرم، عن مالك بن مالعب األسنة، وهو الصحيح

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  :عمرو بن مالك بن قيس بن جبيد

. بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الرؤاسي -مسه احلارث وا -عمرو بن مالك بن قيس بن جبيد بن رؤاس 
  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أبيه مالك. كويف

أتيت النيب صلى اهللا عليه : ، عن عمرو بن مالك قال" طارق : " روى وكيع بن اجلراح، عن أبيه، عن شيخ يقال له
واهللا يا رسول اهللا، إن الرب ليترضى فريضى، : الثاً، قال قلتفأعرض عين ث. يا رسول اهللا، إرض عين: وسلم فقلت
  .فرضي عين: قال. فارض عين

  .وقد روى عن عمرو بن مالك الرؤاسي، عن أبيه
وقد أخرج أبو موسى أيضاً عمرو بن مالك األوسي الرؤاسي يف الترمجة . أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم، وأبو موسى

وال أعلم أمها اثنان أم واحد؟ إال أن احلديث واحد، ومل خيرجهما إال وقد علم اليت قبل هذه، وأخرج هذه أيضاً، 
  .أهنما اثنان، واهللا أعلم

  :عمرو بن حمصن

  .عمرو بن حمصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كثري بن غنم بن دودان بن أسد بن خزمية أخو عكاشة بن حمصن

ون أرساالً، فكان بنو غنم بن دودان أهل إسالم قد أوعبوا إىل مث تتابع املهاجرون يقدم: شهد أحداً، قال ابن إسحاق
  .عمرو بن حمصن: املدينة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، منهم

: أخرجه الثالثة، واستدركه أبو موسى على ابن منده، وروى بإسناده عن ابن أيب عمرة، عن عمرو بن حمصن قال
اقتراب الساعة كثرة املطر، وقلة النبات، وكثرة القراء وقلة الفقهاء، من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .وكثرة األمراء وقلة األمناء 
  .وهذا استدراك ال وجه له، فإن ابن منده قد أخرجه

  :عمرو بن حممد بن مسلمة

عليه وسلم، صحب النيب صلى اهللا . نذكر نسبه عند أبيه إن شاء اهللا تعاىل. عمرو بن حممد بن مسلمة األنصاري
  .عن عبد اهللا بن أيب داود. قاله ابن شاهني. وشهد فتح مكة واملشاهد بعدها

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :عمرو بن خمزوم الغاضري

أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، ودخل حدود أصفهان وأرجان أيام عمر بن اخلطاب . عمرو بن خمزوم الغاضري
: " إنه أخذ دليالً على مأرت، فلما شق عليه الصعود قال لدليله: ويقال. روايةرضي اهللا عنه، وله ذكر وليست له 

  .فسمي مأرت" ما أردت 
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم



  :عمرو بن مرداس السلمي

  .ذكر يف مجلة املؤلفة قلوهبم. قدم نسبه عند ذكر أخيه العباس بن مرداس. عمرو بن مرداس السلمي
كانت املؤلفة قلوهبم مخسة عشر : د بن السائب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس قالروى حممد بن مروان، عن مم

أبو سفيان بن حرب، واألقرع بن حابس، وعيينة بن حصن الفزاري، وسهيل بن عمرو العامري، : رجالً، منهم
و واحلارث بن هشام املخزومي، وحويطب بن عبد العزى من بين امر بن لؤي، وسهيل بن عمرو اجلهين، وأب

السنابل بن بعكك وحكيم بن حزام من بين أسد بن عبد العزى، ومالك بن عوف النصري، وصفوان بن أمية، 
وعبد الرمحن بن يربوع، من بين مالك، وجد بن قيس السهمي، وعمرو بن مرداس السلمي، والعالء بن احلارث 

  .يف حديث طويل أعطي كل واحد منهم مائة بعري، وأعطي يربوع وحويطب مخسني مخسني. الثقفي
ذكره بعض املتأخرين من حديث صاحل بن عبد اهللا، عن حممد بن : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

عمرو بن مرداس، وهو : مروان، عن حممد بن السائب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس، ووهم يف ثالثة أسام؛ فقال
جد بن قيس السهمي، وهو خالد، فإن جد بن قيس من : سهيل بن عمرو اجلهين وقال: العباس بن مرداس، وقال

  .األنصار، ولو أصلحه لكان خرياً له

  :عمرو بن مرة بن عبس اجلهين

عمرو بن مرة بن عبس بن مالك بن احلارث بن مازن بن سعد بن مالك بن رفاعة بن نصر بن مالك بن غطفان بن 
  .يكىن أبا مرمي. األزدي، واألول أكثر: ، ويقالاألسدي: قيس بن جهينة اجلهين، مث أحد بين غطفان، ويقال

آمنت بكل ما جئت به من حالل وحرام، وأن أرغم ذلك كثرياً من : وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال
روى عنه . وكان إسالمه قدمياً، وشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر املشاهد، وسكن الشام. األقوام

  .سربة بن معبد، ومضرس بن عثمان، وغريهمعيسى بن طلحة، و
حدثين أيب، ح إمساعيل بن إبراهيم، عن علي بن احلكم، : أنبأنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

ما : " يا معاوية، غين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدثين أبو حسن أن عمرو بن مرة قال ملعاوية
يغلق بابه دون ذوي احلاجة واخللة واملسكنة، إال أغلق اهللا عز وجل أبواب السماء دون  -أو وال  - من إملم

  " .فجعل معاوية رجالً على حوائج الناس : قال" حاجته وخلته ومسكنته 
  :وكان عمرو بن مرة جيالس معاذ بن جبل، ويتعلم منه القرآن وسنن اإلسالم، فقال يف ذلك

  وخرجت من عقد احلياة سليما... وض التقى اآلن حني شرعت يف ح
  أم الغواية من هواي عقيما... ولبست أثواب احلليم فأصبحت 

  .وهي أكثر من هذا
  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن املسبح الطائي

عمرو بن املسبح بن كعب بن طريف بن عصر بن غنم بن جارية بن ثوب بن معن بن عتود بن عنرب بن سالمان بن 
  .الثعلي، منسوب إىل ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيئثعل الطائي 



كان أرمى العرب، عاش مائة ومخسني سنة، وأدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، ووفد إليه وأسلم، وإياه عين امرؤ 
  :القيس بقوله

  خمرج كفيه من ستره... رب رام من بين ثعل 

قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم أو بعده قال ليس يدري أقبض : وقال أبو موسى. أخرجه أبو عمر، وأبو موسى
  .ذلك القتيب يف املعارف

  .أخرجه ابن شاهني، عن ابن الكليب
ومسبح بضم امليم، وفتح السني، وكسر الباء . بضم الثاء املثلثة، وفتح الواو: وثوب. بفتح العني، والصاد: عصر

  .املوحدة

  :عمرو بن مسلم اخلزاعي

  .كذا أورده ابن شاهني، وروى حديث يزيد بن عمرو بن مسلم، عن أبيه، عن جده. عمرو بن مسلم اخلزاعي
  .احلديث على هذا االسم ال لعمرو: أخرجه أبو موسى وقال

  :عمرو بن مطرف األنصاري

  .األنصاري، من بين عمرو بن مبذول، استشهد يوم أحد -مطرف بن علقمة : وقيل -عمرو بن مطرف بن عمرو 
ومن بين عمرو " .. سناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من استشهد يوم أحد أنبأنا أبو جعفر بإ

  " .وعمرو بن مطرف بن عمرو .. بن مبذول
عمرو بن مطرف بن علقمة : فقال: هكذا نسبه يونس وسلمة عن ابن إسحاق، ونسبه زياد بن عبد اهللا البكائي، عنه

. "  
عمرو بن مطرف بن : " يمن استشهد يوم أحد من بين عوف بن عمرووروى موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، ف

  .، مثل البكائي" علقمة 
بن علقمة بن ثقف األنصاري، قتل يوم  -مطرف بن عمرو : أو -عمرو بن مطرف : أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  .أحد شهيداً

  :عمرو بن مطعم

  .واملثاينأورده ابن أيب عاصم يف كتاب اآلحاد : قيل. عمرو بن مطعم
حدثنا احلسن بن أمحد، حدثنا عبد الرمحن بن حممد، حدثنا أبو بكر : أنبأنا حممد بن عمر بن أيب عيسى كتابة قال

القباب، حدثنا أمحد بن عمرو، حدثنا سلمة، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عمرو بن حممد بن 
يسري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقفله من حنني،  أنه بينما هو: عمرو بن مطعم، أن أباه أخربه، عن جده

ردوا علي ردائي، : " علقه األعراب يسألونه، فاضطروه إىل مسرة، فاستلبت رداءه وهو على راحلته، فوقف فقال
كذا  " !فلو كان عدد العضاه نعماً لقسمتها بينكم، مث ال جتدوين خبيالً وال كذاباً وال جباناً ! أختشون علي البخل؟



ورواه غري واحد عن الزهري، فيهم معمر، عن عمر بن حممد بن . أورده ابن أيب علي حميالً به على ابن أيب عاصم
  .وهو الصحيح، وكذلك رواه الزبريي، عن عبد الرزاق. جبري بن مطعم، عن أبيه أن جبرياً أباه أخربه

  .أخرجه أبو موسى
تقدم نسبه عند ذكر . عمان األنصاري األشهلي، أخو سعد بن معاذعمرو بن معاذ بن الن: ؟عمرو بن معاذ األنصاري

  .أخيه وشهد معه بدراً، وقتل يوم أحد شهيداً، قتله ضرار بن اخلطاب، وال عقب له
  .أخرجه الثالثة

  ؟؟

  :عمرو بن معبد األنصاري

عوف بن مالك بن عمرو بن معبد بن األزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
  .األوس األنصاري األوسي مث الضبيعي

  .عمرو وعمري، واألول أكثر: شهد بدراً، ويقال فيه
: أنبأنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من بين ضبيعة بن زيد

  " .وعمرو بن معبد " .. 
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  :و بن معد يكرب الزبيديعمر

عمرو بن معد يكرب بن عبد اهللا بن عمرو بن حصم بن عمرو بن زبيد األصغر، وهو منبه، بن ربيعة بن سلمة بن 
مازن بن ربيعة بن منبه بن زبيد األكرب بن احلارث بن صعب بن سعد العشرية بن مذحج الزبيدي املذحجي، أبو 

  .كذا نسبه أبو عمر. ثور
  " .حصم " بدل " عصم " يب وقال هشام الكل

قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد مراد، ألنه كان قد فارق قومه سعد العشرية ونزل يف مراد، ووفد معهم 
  .إن عمراً قدم يف وفد زبيد قومه، واهللا أعلم: وقيل. إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأسلم معهم

  :ومما يستجاد من شعره قوله
  وكل مقلص سلس القياد... ، بدين ورحمي أعاذل، عديت

  إجابيت الصريخ إىل املنادي... أعاذل، إمنا أفىن شبايب 
  وأقرح عاتقي محل النجاد... مع األبطال حىت سل جسمي 
  ويفىن قبل زاد القوم زادي... ويبقى بعد حلم القوم حلمي 

  وددت وأينما مين ودادي... متىن أن يالقيين قييس 
  يرود بنفسه شر املراد... ن ذي سفاه فمن ذا عاذري م

  عذيرك من خليلك من مراد... أريد حياته ويريد قتلي 
  .وتروى هذه األبيات لدريد بن الصمة، وهي لعمرو بن معد يكرب اشهر. يف أبيات أكثر من هذا



  .أخرجه الثالثة

  :عمرو بن ميمون األودي

كان قد أسلم يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحج أدرك اجلاهلي، و. عمرو بن ميمون األودي، أبو عبد اهللا
  .مائة حجة، وقيل سبعون حجة، وأدى صدقته إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

قدم علينا معاذ بن جبل إىل اليمن رسوالً من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع : قال عمرو بن ميمون
  .ن الصوت، فألقيت عليه حمبيت، فما فارقته حىت جعلت عليه الترابالسحر، رافعاً صوته بالتكبري، وكان رجالً حس

وهو الذي روي أنه رأى يف اجلاهلية قردة زنت، . مث صحب ابن مسعود، وهو معدود يف كبار التابعني من الكوفيني
مسلم، والقصة بطوهلا تدور على عبد امللك بن " صحيح البخاري " وهذا مما أدخل يف . فاجتمعت القرود فرمجتها

وهذا عند مجاعة من أهل العلم منكر إضافة الزنا إىل غري مكلف، وإقامة . عن عيسة بن حطان، وليسا ممن حيتج هبما
احلدود يف البهائم، ولو صح لكانوا من اجلن، ألن العبادات يف اإلنس واجلن دون غريمها، وقد كان الرجم يف 

  .التوراة
  .وتويف سنة مخس وسبعني

  .أخرجه الثالثة

  :مرو بن نضلةع

والصحيح  -روى معاذ بن رفاعة، عن أيب عبيد احلاجب، عن عمرو بن نضلة . خمتلف يف امسه. عمرو بن نضلة
  .رواية األوزاعي، عن أيب عبيد حاجب سليمان بن عبد امللك، عن عبيد بن نضلة

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم خمتصراً

  :عمرو بن النعمان املازين

  .النعمان بن عمرو، قاله ابن منده وأبو نعيم: مقرن املازين، ويقال عمرو بن النعمان بن
روى حديثه بكر بن خلف، عن العالء بن عبد اجلبار، عن عبد الواحد بن زياد، عن األعمش، عن أيب خالد الواليب، 

من جمالس انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل جملس : قال -وله صحبة : قال بكر -عن عمرو بن النعمان 
: " ومشامتة الناس، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ورجل من األنصار كان يعرف بالبذاء: األنصار، قال

  .واهللا ال أساب أحداً أبداً: فقال ذلك الرجل! " سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر
  .ن أبوه من جلة الصحابةوكا. عمرو بن النعمان بن مقرن، له صحبة: أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر قال

  :عمرو بن نعيمان

  .روى عنه عبد الرمحن بن أيب ليلى. عمرو بن نعيمان
  .أخرجه أبو عمر كذا خمتصراً



  :عمرو ذو النور الدوسي

  .نسبه موسى بن سهل الربمكي. عمرو، ذو النور، وهو عمرو بن الطفيل الدوسي
  " .ذو النور : " تشهد يوم الريموك، وكان يقال لهكان النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا له، فنور سوطه، واس

وقد ذكرناه، وأما ابنه . أبوه الطفيل، هو الذي كان النور يف سوطه: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
  .عمرو فقد اختلف يف صحبته

  :عمرو بن هرم

  .قد ذكرناه فيما تقدم، و" تولوا وأعينهم تفيض من الدمع " ذكر أنه ممن نزل فيه . عمرو بن هرم
  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن واثلة

روى املبارك بن فضالة، عن كثري أيب حممد، رجل من أهل . أورده ابن شاهني هكذا. عمرو بن واثلة، أبو الطفيل
أال تسألوين مم : " ضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت استغرب، فقال: " الكوفة، عن عمرو بن واثلة قال

! " عجبت من قوم يقادون إىل اجلنة بالسالسل وهم يتقاعسون عنها: " قال. اهللا ورسوله أعلم: فقالوا" ؟ ضحكت
  " .أقوام من العجم، سبتهم املهاجرون، يدخلوهنم يف اإلسالم وهم كارهون : " وكيف يا رسول اهللا؟ قال: قالوا

  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن وهب الثقفي

  .ناه يف ترمجة سعد السلميذكر. عمرو بن وهب الثقفي
  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن يثريب

من سيف البحر، أسلم عام الفتح، وصحب " خبت اجلميش " كان يسكن : عمرو بن يثريب الضمري احلجازي
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم وروي عنه

يعين ابن  -بو عامر، حدثنا عبد امللك حدثين أيب، أنبأنا أ: أنبأنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد
شهدت خطبة النيب : مسعت عمارة بن حارثة الضمري قال: حدثنا عبد الرمحن بن أيب سعيد قال -احلسن احلارثي 

" . وال حيل المرئ من مال أخيه إال ما طابت له نفسه : " صلى اهللا عليه وسلم مبىن، وكان فيما خطب به أن قال
يا رسول اهللا، أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي، فأخذت منها شاة فاجتزرهتا، هل علي يف : لتفلما مسعت ذلك ق: قال

  " .إن لقيتها نعجة حتمل شفرة وزناداً فال متسها : " ذلك شيء؟ قال
  .عثمان رضي اهللا عنهما على البصرة: واستقضاه عمر بن اخلطاب، وقيل



  :عمرو بن يزيد أبو كبشة

أورده أبو بكر بن أيب علي كذلك، واختلفوا يف امسه، وقد تقدم البعض، . مناريعمرو بن يزيد، أبو كبشة األ
  .ونذكره إن شاء اهللا تعاىل يف الكىن

  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو بن يعلى

  .عمرو بن يعلى الثقفي
  .ذكر أنه حضر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم الصالة
حدثنا يوسف بن موسى حدثنا مهران، حدثنا علي : بن عمرو قال أنبأنا حىي بن حممود إذناً بإسناده إىل أيب بكر أمحد

حضرت صالة مكتوبة، : بن عبد األعلى، عن أيب سهل األزدي، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن يعلى أنه قال
ا فسألت أب. وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ركابنا، فأمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يتقدمنا

  .أرى كان املكان ضيقاً: ما أراد إىل ذلك؟ فقال: سهل
  .ال تصح صحبته: أخرجه الثالثة، وقال ابن منده وأبو نعيم

  :عمرو

  .كان امسه جعيالً فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم عمراً، وقد ذكرناه يف اجليم. عمرو، غري منسوب
  .أخرجه أبو موسى

  :عمرو

خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم : و بن شعيب، عن ابيه، عن جده قالروى عمر. عمرو، غري منسوب أيضاً
: يا رسول اهللا، بينا أنا أمشي مع عم يل إذ وجد حر الرمضاء، فقال يل: فتح مكة، فقام إليه رجل امسه عمرو، فقال

فقال رسول اهللا . نعم، فمشى فيهما هنيهة، مث ألقامها: فقال. ال إال أن تنكحين ابنتك: فقلت. أعطين نعليك هذه
ال تذر يف معصية، وال فيما : " إين نذرت يف اجلاهلية؟ قال: قال" ! ذرها، ال خري لك فيها : " صلى اهللا عليه وسلم

  " .ال ميلك ابن آدم 
  .امسه كردم، ومسى بعضهم عمه أبا ثعلبة: أخرجه أبو موسى، ورواه غري واحد عن عمرو بن شعيب فقالوا

  .احلمد واملنة، وصلى اهللا على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلموهللا " عمرو " انقضى 

  عمران بن عبد اهللا، أبو رجاء: وقيل. عمران بن ملحان: عمران بن تيم، ويقال

  .العطاردي، من بين عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم التميمي العطاردي
  .أسلم بعد الفتح: ة النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يره، قيلخمضرم، أدرك اجلاهلية واإلسالم، أسلم يف حيا

مسعنا النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن يف مال لنا، فخرجنا : وروى جرير بن حازم، عن أيب رجاء العطاردي قال



وطلبت يف غرارة لنا، فوجدت كف شعري، فدققته بني : قال -فمررت بقوائم ظيب فأخذهتا وبللتها : هراباً قال
أبا : جرتني، مث ألقيته يف قدر، مث فصدنا عليه بعرياً لنا فطبخته، وأكلت أطيب طعام أكلت يف اجلاهلية، قال قلتح

  .حلو: رجاء، ما طعم الدم؟ قال
: قال األصمعي. أذكر قتل بسطام بن قيس: قلت أليب رجاء العطاردي، ما تذكر؟ قال: وقال أبو عمرو بن العالء
  .قليلقتل بسطام قبل اإلسالم ب

. إنه كان قتله بعد املبعث، وهو معدود يف كبار التابعني، وأكثر روايته عن عمر، وعلي، وابن عباس، ومسرة: وقيل
  .وكان ثقة، روى عنه أيوب السختياين، وغريه

جل إمنا يسأل هذا الر: فخرجنا هراباً خوفاً منه، فقيل لنا. كنت ملا بعث النيب أرعى اإلبل وأخطمها: وقال أبو رجاء
. شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، فمن قاهلا أمن على دمه وماله -يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم  -

  .فدخلنا يف اإلسالم
كنتم : قلت أليب رجاء العطاردي: أنبأنا أبو جعفر بن السمني بإسناده عن يونس بن بكري، عن خالد بن دينار، قال

نعم، إذا جاء رجب كنا نشيم األسل، أسنة رماحنا، وسيوفنا أعكام النساء، فلو مر : قال حترمون الشهر احلرام؟
ومثل : قلت(رجل على قاتل أبيه مل يوقظه، ومن أخذ عوداً من احلرم فتقلده، فمر على رجل قد قتل أباه مل حيركه 

  .كنت أرعى اإلبل وأحلبها: كنت حني بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قال) من
مائة : سنة مثان ومائة، وعاش مائة ومخساً وثالثني سنة، وقيل: تويف أبو رجاء العطاردي سنة مخس ومائة، وقيلو

  .وعشرين سنة
  .وكان خيضب رأسه، ويترك حليته بيضاء

اجتمع يف : يا أبا سعيد، يقول الناس: واجتمع يف جنازته احلسن البصري والفرزدق الشاعر، فقال الفرزدق للحسن
شهادة أن : لست خبريهم ولست بشرهم، ولكن ما أعددت هلذا اليوم؟ قال: فقال! نازة خري الناس وشرهمهذه اجل

  :ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، وقال
  وقد كان قبل البعث بعث حممد... أمل تر أن الناس مات كبريهم 

  وستني ملا بات غري موسد... ومل يغن عنه عيش سبعني حجة 
  .من هذاوهي أكثر 

  .أخرجه الثالثة

  :عمران بن احلجاج

  .ذكره حممد بن إمساعيل البخاري يف الصحابة، ومل يذكر له حديثاً. عمران بن احلجاج
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمران بن حصني

عمران بن حصني بن عبيد بن خلف بن عبد هنم بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة بن حبشية بن كعب بن عمرو 
  .قاله ابن منده وأبو نعيم. الكعيب اخلزاعي

  .واتفقوا يف الباقي. عبد هنم بن جرمة بن جهيمة: وقال الكليب. عبد هنم بن سامل بن غاضرة: وقال أبو عمر



أسلم عام خيرب، وغزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوات، بعثه عمر بن اخلطاب . يكىن أبا جنيد، بابنه جنيد
هلها وكان من فضالء الصحابة، واستقضاه عبد اهللا بن عامر على البصرة، فأقام قاضياً يسرياً، مث إىل البصرة، ليفقه أ

  .استعفي فأعفاه
  .مل نر يف البصرة أحداً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يفضل على عمران بن حصني: قال حممد بن سريين

اهللا عليه وسلم، وروى عنه احلسن، وابن سريين روى عن النيب صلى . وكان جماب الدعوة، ومل يشهد الفتنة
  .وغريمها

أنبأنا حممد بن بشار، حدثنا حممد بن جعفر، : أنبأنا إمساعيل وإبراهيم وغريمها بإسنادهم إىل حممد بن عيسى قال
 -أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن الكي : حدثنا شعبة، عن قتادة، عن احلسن، عن عمران بن حصني

  .فاكتوبنا فما أفلحنا وال أجنحنا: عمرانقال 
وكان يف مرضه تسلم عليه املالئكة، فاكتوى ففقد التسليم، مث عادت إليه، وكان به استسقاء فطال به سنني كثرية، 

يا أبا : وهو صابر عليه، وشق بطنه، وأخذ منه شحم، وثقب له سرير فبقي عليه ثالثني سنة، ودخل عليه رجل فقال
يا ابن أخي، فال جتلس، فواهللا إن أحب ذلك إيلّ أحبه إىل اهللا : فقال! إنه ليمنعين من عيادتك ما أرى بكجنيد، واهللا 
  .عز وجل

  .وتويف بالبصرة سنة اثنتني ومخسني، وكان أبيض الرأس واللحية، وبقي له عقب بالبصرة

  :عمران بن طلحة

إنه ولد يف عهد : ذكر أبيه، أمه محنة بنت جحش قيلتقدم نسبه عند . عمران بن طلحة بن عبيد اهللا القرشي التيمي
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

مسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين موسى وعمران وقدم عمران البصرة : روي عن طلحة بن عبيد اهللا أنه قال
لطبقة األوىل من أهل إىل علي بن أيب طالب بعد اجلمل فكلمه يف أمالك أبيه فردها إليه، قال حممد بن سعد يف ا

عمران بن طلحة بن عبيد اهللا، وأمه محنة بنت جحش بن رئاب، فولد عمران بن طلحة عبد اهللا وإسحاق، : املدينة
  .وكان لولده ولد فانقرضوا، ومل يبق من ولده أحد.. وحممداً، ومحيداً

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمران بن عاصم الضبعي

  .الد أيب مجرة نصر بن عمران الضبعي، صاحب ابن عباسعمران بن عاصم الضبعي، و
وكان قاضياً بالبصرة، روى عنه ابنه، وأبو التياح، . ذكره بعضهم يف اجلاهلية، ومنهم من مل يصحح صحبته

  .وروايته عن عمران بن حصني. وغريهم
  .ابن ثالث وستني سنة وقد روى محاد بن سلمة عن أيب مجرة، عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مات وهو

  .أبو مجرة، عن ابن عباس: كذا رواه محاد، والصواب
  .أخرجه الثالثة

  :عمران بن عمري



  .أورده علي بن سعيد يف أفراد الصحابة، ومل يورد له شيئاً. عمران بن عمري
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :عمران بن عومي

  .امة اهلذيلله ذكر يف حديث أس. ابن عومير: عمران بن عومي، وقيل
كان فينا رجل يقال له محل بن مالك، له امرأتان إحدامها هذلية واألخرى عامرية، : روى أبو املليح، عن أبيه قال

فضربت اهلذلية بطن العامرية بعود خباء، فألقت جنيناً، فانطلقت بالضاربة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معها 
فقال . دوه: ، فلما قصوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القصة، فقال "عمران بن عومي : " أخ هلا يقال له

  .احلديث..! يا رسول اهللا، أندي من ال شرب وال أكل وال صاح فاستهل، ومثل ذلك يطل: عمران
  .وقد تقدم يف غري موضع

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمران بن فصيل

روى اهلياج بن عمران بن . افظ فيمن قدم هراة من الصحابةذكره ابن ياسني احل. عمران بن فصيل بن عائد
قلت للنيب صلى اهللا عليه : الفصيل، عن أبيه أنه وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قومه فأكرمه، فقال عمران

 عز فبالذي أكرمك بالنبوة واإلميان، وأكرمنا بك وباإلميان باهللا عز وجل ما أفضل ما يتوسل به إىل اهللا: وسلم
أن تؤثر أمر اهللا على كل شيء، وتطيعه بالعمل عليه، وترفض الكذب، وتعني على احلق، وتعاشر : " وجل؟ قال

الناس مبا حتب أن يعاشروك به، وأن تدع ما يريبك إىل ما ال يريبك، وتدع الناس من شرك، وادع نفسك إىل كل 
ليه وسلم إىل أن مات، وصلى عليه النيب صلى اهللا فلزم عمران رسول اهللا صلى اهللا ع: قال -" خري قدرت عليه 
  .عليه وسلم، ودفنه

  .أخرجه أبو موسى. وهذا يرد على ابن ياسني أنه ورد إىل هراة

  :عمري، موىل أيب اللحم

شهد خيرب وهو مملوك، فلم يسهم له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولكنه رضخ . عمري، موىل أيب اللحم الغفاري
  .املتاع، أعطاه سيفاً تقلدهله من خرثي 

  .روى عنه يزيد بن أيب عبيد، وحممد بن زيد بن املهاجر بن قنفد، وحممد بن إبراهيم بن احلارث
شهدت حنيناً مع النيب صلى : روى حفص بن غياث، عن حممد بن زيد بن املهاجر، عن عمري موىل أيب اللحم قال

، وأعطاين من " تقلد هبذا : " سيفاً وقال. فأعطاين. اهللا أسهم يليا رسول : اهللا عليه وسلم وأنا عبد مملوك، فقلت
خرثي املتاع ومل يسهم يل، ومثله قال أبو نعيم الفضل بن دكني، عن هشام بن سعد، عن حممد بن زيد يف ذكر 

  " .خيرب " حنني، وغريه يقول 
حدثنا بشر بن املفضل، عن حممد بن زيد، حدثنا قتيبة، : أنبأنا إبراهيم بن حممد وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسى قال

شهدت خيرب مع ساديت، فكلموا يفّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكلموه يف أين : عن عمري موىل أيب اللحم قال



  .فأمر يل فقلدت سيفاً، فإذا أنا أجره، فأمر يل شيء ن خرثي املتاع: قال. مملوك
  .أخرجه الثالثة

  :عمري بن األخرم

  .خرم، ذكر يف ترمجة أسيد بن أيب إياسعمري بن األ
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :عمري بن أسد احلضرمي

  .شامي روى عنه جبري بن نفري مرفوعاً يف الكذب أنه خيانة. عمري بن أسد احلضرمي
  .أخرجه أبو عمر

  :عمري بن أفصى

يا رسول اهللا، إنا : سلم، فقالواقدم عمري بن أفصى يف عصابة من ا: روى أبو هريرة قال. عمري بن أفصى األسلمي
وذكر حديثاً طويالً يف فضل .. من أرومة العرب، نكافئ العدو بأسنة حداد وأدرع شداد، ومن ناوانا أوردناه السامة

األنصار، وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب لعمري ومن معه كتاباً تركنا ذكره، فإن رواته نقلوه بألفاظ 
  .فوها، تركتاها لذلكغريبة، وبدلوها وصح

  .أخرجه أبو موسى

  :عمري بن أمية

أنه كان له : روى يزيد بن أيب حبيب، عن أسلم بن يزيد ويزيد بن إسحاق، حدثاه عن عمري بن أمية. عمري بن أمية
أخت، فكان إذا خرج إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم آذته وشتمت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكانت مشركة، 

فقام بنوها وصاحوا، فلما خاف عمري أن يقتلوا غري قاتلها، ذهب إىل . هلا يوماً على السيف، مث أتاها فقتلهافاشتمل 
ألهنا كانت تؤذيين فيك : ؟ قال" ومل : " قال. نعم: ؟ قال" أقتلت أختظ : " النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه، فقال

: فقالوا.  بنيها فسأهلم، فسموا غري قاتلها، فأخربهم، وأهدر دمهافأرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل! يا رسول اهللا
  .مسعاً وطاعة

وقد : عمري اخلطمي، وذكر هذه القصة: أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، وقد أخرج أبو عمر هذا ومل ينسبه، وإمنا قال
اليهودية اليت هجت النيب عمري بن خرشة بن أمية بن عامر بن خطمة اخلطمي القاري، قتل : نسبه ابن الكليب فقال
  .صلى اهللا عليه وسلم

  :عمري بن أوس األنصاري



عمري بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد األعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو، 
  .وزعوراء هو أخو عبد األشهل القبيلة اليت منها سعد بن معاذ. وهو النبيت األنصاري األوسي

  .أحداً ومابعدها من املشاهد، وهو أخو مالك واحلارث ابين أوس، وقتل عمري يوم اليمامة شهيداً وشهد عمري
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  :عمري والد أيب بكر

إن اهللا عز وجل وعدين أن يدخل : " روى عنه ابنه أبو بكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. عمري والد أيب بكر
يا رسول : فقال بيديه هكذا فقال عمري! زدنا يا رسول اهللا: فقال عمري" . ائة ألف بغري حساب اجلنة من أميت ثالمث

: فقال عمر! ما لنا ولك يا ابن اخلطاب، وما عليك أن يدخلنا اجلنة: فقال! حسبك يا عمري: فقال عمر! اهللا، زدنا
صدق : " قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلمواحدة ف -حبثية : إن اهللا عز وجل إن شاء أدخل الناس اجلنة حبفنة أو

  " .عمر 
  .أخرجه أبو موسى

  :عمري أبو هبيسة

  .املاء وامللح: يا رسول اهللا، ما الشيء الذي ال حيل منعه؟ قال: قلت: حديثه قال. عمري أبو هبيسة
  .زيادة امللح يف هذا احلديث غري حمفوظة: أخرجه أبو عمر، وقال

  :عمري بن ثابت األنصاري

كذا أمساه حيىي بن يونس وسعيد، وخالفهما غريمها .  بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن عوف األنصاري، أبو حبةعمري
  .تقدم ذكره، وسنذكره يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه أبو موسى

  :عمري بن ثابت بن النعمان األنصاري

  .يرد ذكره يف الكىن. عمري بن ثابت بن النعمان، أبو ضياح األنصاري
  .بالضاد املعجمة، والياء حتتها نقطتان، قاله ابن ماكوال: أبو ضياح

  :عمري بن جابر الكندي

  .عمري بن جابر بن غاضرة بن أشرس الكندي، له صحبة
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  :عمري بن جدعان



ذر، عن املهاجر روى قتادة، عن احلسن، عن أيب ساسان حضني بن املن. أورده جعفر املستغفري. عمري بن جدعان
بن قنفذ، عن عمري بن جدعان أنه سلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه، فلما فرغ 

  " .إنه مل مينعين أن أرد عليك إال أين كرهت أن أذكر اهللا على غري طهارة : " من وضوئه قال
ري بن جدعان ما أظنه أدرك املبعث، فإنه أخو عبد قنفذ بن عمري فإنه أبوه، وعم: كذا أورده عن عمري، والصواب

  .اهللا بن جدعان، واهللا أعلم
  .أخرجه أبو موسى

  :عمري بن جودان العبدي

ليست له صحبة، وحديثه عن النيب . روى عنه حممد بن سريين، وابنه أشعث بن عمري. عمري بن جودان العبدي
  .صحبتهصلى اهللا عليه وسلم مرسل عند أكثرهم، ومنهم من يصحح 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا حممد بن : أنبأنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل أيب بكر أمحد بن عمرو قال
أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وفد عبد القيس، : فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أشعث بن عمري، عن أبيه قال

..  صلى اهللا عليه وسلم كل شيء مسعتموه، فسلوه عن النبيذقد حفظتم من النيب: فلما أرادوا االنصراف قالوا
  .وذكر احلديث
  .أخرجه أبو عمر

  :عمري بن احلارث األزدي

أورده ابن شاهني، وروى بإسناده عن إمساعيل بن أيب خالد األزدي، عن . يكىن أبا ظبيان. عمري بن احلارث األزدي
احلارث األزدي أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف نفر من  أبيه، عن خضري بن عبد اهللا، عن أيب ظبيان عمري بن

قومه منهم احلجن بن املرقع أبو سبة، وخمنف وعبد اهللا ابنا سليم، وعبد مشس بن عفيف بن زهري، مساه النيب صلى 
 اهللا عليه وسلم عبد اهللا، وجندب بن زهري، وجندب بن كعب، واحلارث بن احلارث، وزهري بن خمشي، واحلارث

أما بعد، فمن أسلم من غامد فله ما للمسلم، حرم ماله : " بن عامر، وكتب هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاباً
  " .ودمه، وال حيشر وال يعشر، وله ما أسلم عليه من أرضه 

  " .ال حيشروا وال يعشروا : " أخرجه أبو موسى

  :عمري بن احلارث األنصاري

ارث بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد األنصاري اخلزرجي عمري بن احلارث بن ثعلبة بن احل
  .السلمي، شهد بدراً، قاله موسى بن عقبة

: وأنبأنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده إىل يونس بن بكري عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من بين سلمة
  " .وعمري بن احلارث بن ثعلبة " ..

  .أخرجه الثالثة
شهد العقبة . عمري بن احلارث بن لبذة بن ثعلبة بن احلارث بن حرام: كان موسى بن عقبة يقول: قال أبو عمر



  .وبدراً وأحداً يف قول مجيعهم
  .ألنه كان يقرن األساري يوم بعاث" مقرناً " كان يدعى : وقال ابن الكليب

  :عمري بن احلارث بن لبدة

  .احلارث بن حرام بن كعب عمري بن احلارث بن لبدة بن ثعلبة بن
عمري بن احلارث بن حرام من األنصار، مث من األوس، شهد : أورده جعفر، وروى بإسناده عن ابن إسحاق قال

  .شهد العقبة وأحداً: وقيل. بدراً

عمري بن احلارث، وكأن هذا : فقال -يعين ابن منده  -أورده احلافظ أبو عبد اهللا : أخرجه هكذا أبو موسى، وقال
عمري بن احلارث، وكأن هذا غري : فقال -يعين ابن منده  -أورده احلافظ أبو عبد اهللا : ا أبو موسى، وقالهكذ
  .ذاك
فهو األول، وإن مل يكن ابن منده أورد يف نسبه األول لبدة، فقد " احلارث بن لبدة " قول أيب موسى يف نسبه : قلت

وإمنا أتى أبو موسى من جهة أن ابن منده مل " دة بن ثعلبة ابن احلارث بن لب: " قال موسى بن عقبة: قال أبو عمر
، " لبدة " فلو نظر أبو موسى يف مغازي ابن عقبة لرأى يف نسبه " عمري بن احلارث اجلشمي : " يرفه نسبه، إمنا قال

ن كان أبو من النسب، ومل يزل أهل املغازي خيتلفون يف األنساب بأكثر من هذا، وإ" لبدة " وإمنا ابن إسحاق أسقط 
موسى ظن أنه غري الذي قبله، فأنا ال أشك أهنما واحد، وقول أيب موسى إنه من األوس وهم، وكيف يكون من 
جابر : األوس وقد ساق نسبه إىل حرام بن كعب، وهذا نسب معروف يف بين سلمة، منه مجاعة من الصحابة، منهم

مما قوى ظنه أنه غري األول، واهللا " إنه من األوس " ى بن عبد اهللا بن عمريو بن حرام، وغريه، ولعل قول أيب موس
  .أعلم

  :عمري بن حبيب بن حباشة

جد . مخاشة، بن جويرب بن عبيد بن عنان بن عامر بن خطمة األنصاري اخلطمي: عمري بن حبيب بن حباشة، وقيل
ع حتت الشجرة، وقد تقدم إنه ممن باي: عمري بن يزيد بن عمري، يقال: أيب جعفر اخلطمي احملدث، واسم أيب جعفر

  .نسبه عند ذكر أبيه، وتويف أبوه يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قربه بعد ما دفن
أي بين، إياكم وجمالسة السفهاء، : فقال -وكان ممن بايع حتت الشجرة  -روى أبو جعفر أن جده عمري بن حبيب 

مله، ومن جيبه يندم، ومن ال يفر بقليل ما يأيت به السفيه يفر فإن جمالستهم داء وإنه من حيلم عن السفيه يسر حب
بالكثري، وإذا أراد أحدكم أن يأمر باملعروف أو ينهى عن املنكر، فليوطن نفسه قبل ذلك على األذى، ليوقن 

  .بالثواب، فإنه من يوقن بالثواب من اهللا تعاىل ال جيد مس األذى
  .أخرجه الثالثة

  :عمري بن حرام األنصاري



عمري بن حرام األنصاري بن عمرو بن اجلموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري 
  .السلمي شهد بدراً، قاله الواقدي، وابن الكليب، وابن عمارة

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  :عمري بن احلصني

  .ملا ارتدت العربكان ممن ثبت أهل جنران على اإلسالم . عمري بن احلصني، من أهل جنران
  .ذكره أبو علي مستدركاً على أيب عمر

  :عمري بن احلمام األنصاري

  .تقدم نسبه. عمري بن احلمام بن اجلموح بن زيد بن حرام األنصاري السلمي
وكان رسول اهللا . شهد بدراً، قاله موسى بن عقبة، وقتل ببدر، وهو أول قتيل من األنصار يف اإلسالم يف حرب

  .ه وسلم قد آخى بينه وبني عبيدة بن احلارث املطليب، فقتال يوم بدر مجيعاًصلى اهللا علي
ال يقاتل أحد يف هذا اليوم فيقتل صابراً حمتسباً، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر: قال ابن إسحاق

بخ بخ، ما : ، فسمع ذلك فقالوكان عمري، واقفاً يف الصف بيده مترات يأكلهن" . مقبالً غري مدبر، إال دخل اجلنة 
  :بيين وبني أن أدخل اجلنة إال أن يقتلين هؤالء، وألقى التمرات من يده، وأخذ السيف فقاتل القوم وهو يقول

  إال التقى وعمل املعاد... ركضاً إىل اهللا بغري زاد 
  إن التقى من أعظم السداد... والصرب يف اهللا على اجلهاد 

  وكل حي فإىل نفاد. ..وخري ما قاد إىل الرشاد 
  .مث محل، فلم يزل يقاتل حىت قتل، قتله خالد بن األعلم

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  :عمري بن رئاب

  .عمري بن رئاب بن حذيفة بن مهشم بن سعيد بن سهم، قاله الكليب وابن إسحاق
  .هو عمري بن رئاب بن حذافة بن سعيد بن سهم: وقال الواقدي

  .عمري بن رئاب بن مهشم بن سعيد بن سهم القرشي السهمي: فمن ولد رئاب بن مهشم: ريوقال الزب
من السابقني إىل اإلسالم، ومن املهاجرين إىل أرض احلبشة وإىل املدينة، واستشهد بعني التمر مع خالد بن الوليد، يف 

  .وال عقب له. خالفة أيب بكر الصديق
  .ك رواه يونس والبكائي وسلمة، عن ابن إسحاقرواه جعفر بإسناده عن ابن إسحاق، وكذل

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى
  .بفتحها، واهللا أعلم: بضم السني، وقيل: سعيد بن سهم

  :عمري بن زيد بن أمحر



  .له صحبة، ومل يورد له شيئاً: عمري بن زيد بن أمحر، أورده جعفر املستغفري، وقال
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :عمري السدوسي

ذكره ابن قانع، وروى بإسناده عن عمرو بن عنان بن عمري عن أبيه، عن جده، أنه جاء بإداوة من . ري السدوسيعم
  .عند النيب صلى اهللا عليه وسلم قد غسل فيها وجهه، ومضمض وبزق يف املاء، وغسل كفيه وذراعيه

: السدوسي عن أبيه، عن جده بإسناده عن عمرو بن عنان بن عبد اهللا بن عمري" الوحدان " وذكر صاحب كتاب 
  .فعلى هذا تكون الصحبة لعبد اهللا بن عمري السدوسي، وقد ذكرناه وهو الصواب. أنه جاء بإداوة

  :عمري بن سعد

  .عمري بن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن عوف، قاله أبو نعيم عن الواقدي
بن زيد بن أمية بن زيد األنصاري وهكذا نسبه ابن منده،  عمري بن سعد بن شهيد بن عمرو: وقيل: " وقال أبو نعيم

  .نزل فلسطني" نسيج وحده : " ومل يذكر النسب األول، وهو الذي يقال له
وعمري بن سعد بن : مث قال بعده. سعد بن عبيد بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية، شهد بدراً: وقال ابن الكليب

مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن زيد بن مالك بن األوس شهد بن عمرو بن زيد بن أمية بن زيد بن 
فجعل ابن الكليب سعد بن عبيد بن قيس بن عمرو . األنصاري األوسي، بعثه عمر بن اخلطاب على جيش إىل الشام

  .بن زيد غري سعد والد عمري بن سعد بن شهيد بن عمرو بن زيد بن أمية، جعلهما جيتمعان يف عمرو بن زيد
  .فضالء الصحابة، وزهادهم وكان عمري من
نسيج وحده نزل فلسطني، : عمري بن سعيد بن شهيد بن عمرو بن زيد بن أمية األنصاري، يقال له: وقال ابن منده

روى عنه ابنه عبد الرمحن، وأبو طلحة " ال عدوى : " وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. ومات هبا
  .اخلوالين، وغريمها

عمري بن سعد بن عبيد بن النعمان األنصاري، هو الذي كان اجلالس بن سويد زوج أمه، وقد رىب : قال أبو عمر
إن كان ما يقول حممد حقاً لنحن شر من احلمري، فقال : فسمعه عمري يف غزوة تبوك وهو يقول. وأحسن إليه: عمرياً
متها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم واهللا إين ألخشى إن كت: وقال. أشهد أنه لصادق، وإنك شر من احلمري: عمري

فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعا رسول اهللا صلى اهللا ! أن ينزل القرآن، وأن أخلط خبطيئة، ولنعم األب هو يل
فرفع رسول اهللا صلى اهللا  -وكذلك كانوا يفعلون  -فجاء الوحي فسكتوا  -عليه وسلم اجلالس فعرفه، فتحالفا، 

فإن يتوبوا يك خرياً هلم : " اآلية إىل قوله" .. حيلفون باهللا ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر : " رأعليه وسلم رأسه وق
  .فقال اجلالس أتوب إىل اهللا، ولقد صدق" 

  .وكان اجلالس قد حلف أن ال ينفق على عمري، فراجع النفقة عليه توبة منه
ا هذه القصة فجعلها ابن منده وأبو نعيم يف عمري بن وأم. فما زال عمري يف علياء بعد هذا حىت مات: قال عروة

  .عبيد، ونذكره إن شاء اهللا تعاىل
، فإن موىل للجالس قتل يف بين عمرو بن عوف، " وما نقموا إال أن أغناهم اهللا ورسوله من فضله : " وأما قوله تعاىل

  .عل عقله على بين عمرو بن عوففلما قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة ج. فأىب بنو عمرو أن يعقلوه



يا غالم، وفت أذنك، : " ملا نزل القرآن أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم بأذن عمري، وقال: وقال ابن سريين
  " .وصدقك ربك 

وزعم أهل الكوفة أن أبا زيد الذي مجع القرآن . وكان عمر بن اخلطاب قد استعمل عمري بن سعد هذا على محص
: وخالفهم غريهم، فقالوا اسم أيب زيد. صلى اهللا عليه وسلم امسه سعد وأنه والد عمري هذاعلى عهد رسول اهللا 

  .قيس بن السكن
، وأنس من " هو أحد عموميت : " من الصواب، فإن أبا زيد قال أنس -وما أبعد قول من يقول إنه والد عمري هذا 

: بالشام، وكان عمر بن اخلطاب يقول ومات عمري هذا! اخلزرج، وهذا عمري من األوس، فكيف يكون ابنه؟
  .وددت لو أن يل رجالً مثل عمري، أستعني به على أعمال املسلمني

  .أخرجه الثالثة
  .بضم الشني املعجمة: شهيد

  :عمري بن سعد بن فهد

  .عمري بن فهد العبدي، أبو األشعث: عمري بن سعد بن فهد، وقيل

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، أنبأنا ابن فضيل، عن : عن أيب يعلى قال أنبأنا أبو الفضل بن أيب احلسن الطربي بإسناده
أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وفد عبد القيس، : عطاء بن السائب، عن األشعث بن عمري العبدي، عن أبيه قال

. ن النبيذقد حفظتم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كل شيء مسعتموه منه، فسلوه ع: فلما أرادوا االنصراف قالوا
: قال. النبيذ: ؟ قالوا" وما شرابكم : " يا رسول اهللا، إنا يف أرض وخيمة ال يصلحنا إال الشراب؟ قال: فأتوه فقالوا

واهللا ال : قالوا -فخرجوا من عنده " . ال تشربوا يف النقري : " قال. يف النقري: ؟ قالوا" يف أي شيء تنبذونه " 
ال تشربوا يف النقري، فيضرب الرجل منكم : " فقال. سألوا، فقال هلم مثل ذلكيصاحلنا قومنا على هذا، فرجعوا ف

والذي بعثك باحلق، : ؟ قالوا" من أي شيء تضحكون : " فضحكوا فقال" . ابن عمه ضربة ال يزال منها أعرج 
  .ةلقد شربنا يف نقري لنا، فقام بعضنا إىل بعض فضرب هذا منها ضربة، هو أعرج منها إىل يوم القيام

: وأما أبو عمر وأبو موسى، فقاال. ، ومل يشك" عمري بن سعد : " أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم، إال أن أبا نعيم قال
  .عمري بن سعد بن فهد، واهللا أعلم: عمري بن فهد، وقيل

  أخرجه أبو زكريا، وقال أبو. عامل عمر بن اخلطاب على محص. عمري بن سعيد

د أورده كلهم، وال أشك أن أبا زكريا قد رأى غاطاً من الناسخ، فنقله ومل ينظر إمنا هو عمري بن سعد، وق: موسى
  .فيه، واهللا أعلم

  :عمري بن سعيد من بين عمرو بن عوف

  .وهو ابن امرأة اجلالس بن سويد. عمري بن سعيد، من بين عمرو بن عوف
  .ابن سعد، بذلك: قال:  قالحدثنا موسى، أنبأنا عبد اهللا: ذكره ابن شاهني، وقال: أخرجه أبو موسى وقال



وهو . وإمنا مها عمري بن سعد بغري ياء، وقد تقدم ذكره. كذا أخرج أبو موسى هاتني الترمجتني، وهو غلط: قلت
  .واهللا أعلم! عامل عمر، وهو ابن امرأة اجلالس، فال أدري ألي معىن أخرجه أبو موسى، مع علمه أنه سهو

  .ود يف أهل احلجاز، خمتلف يف صحبتهله صحبة، معد. عمري بن سلمة الضمري

حدثنا يعقوب بن محيد، عن عبد العزيز بن حممد بن : أنبأنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده عن أيب بكر بن أيب عاصم
بينما حنن نسري : أيب حازم، عن يزيد بن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمري بن سلمة قال

إذا محار  -ببعض نواحي الروحاء : وقال ابن أيب حازم -اهللا عليه وسلم ببعض مياه الروحاء  مع رسول اهللا صلى
فأتى صاحبه " . دعوه، فيوشك أن صاحبه يأتيه : " وحش معقور، فذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا  فأمر رسول! يا رسول اهللا، شأنكم هبذا احلمار: الذي عقره، وهو رجل من هبز، فقال
مث مضى، فلما كان باإلثابة مر بظيب حاقف يف ظل شجرة فيه سهم، فأمر النيب صلى : قال. بكر فقسمه بني الرفاق

  .اهللا عليه وسلم أن ال يهيجه إنسان، فنفذ الناس وتركوه
. ، عن حممد بن إبراهيم، مثلهكذا ساق ابن أيب عاصم هذا احلديث، ورواه محاد بن زيد، وهشيم، والليث، عن حيىي

عن حيىي، عن حممد، عن عيسى، عن : وخالفهم مالك بن أنس، وأبو أويس، وعبد الوهاب ومحاد بن سلمة فقالوا
  .عمري، عن البهزي

والبهزي كان صائد احلمار، مل خيتلفوا : والصحيح أنه لعمري بن سلمة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو عمر
  .مرييف صحبة ع

  .أخرجه الثالثة

  :عمري أبو سيارة

  .وكان موىل لبين جبالة، خمتلف فيه. كذا مساه سعيد، وأورده يف الكىن. عمري، أبو سيارة املتعي
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :عمري بن شربمة

  .ذكر يف ترمجة عبيد بن شرية. عمري بن شربمة
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :عمري بن صايب

  .خرج مع خالد بن الوليد من املدينة لقتال أهل الردة. اليشكري، أخو مرة عمري بن صايب
  .ذكره ابن الدباغ مستدركاً على أيب عمر

  :عمري بن عامر األنصاري



عمري بن عامر بن مالك بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار األنصاري اخلزرجي، مث 
  .النجاري، أبو داود

  .عروة بن شهاب، وابن إسحاق شهد بدراً قاله
أنبأنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده، عن يونس بن بكري عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً، من بين خنساء بن 

  ).أبو داود عمري بن مالك بن خنساء(مبذول 

  :عمري بن قتادة الليثي

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن  روى عنه ابنه عبيد أنه سأل). عمري بن قتادة بن سعد الليثي، سكن مكة
اإلشراك باهللا، والسحر، وقتل النفس اليت حرم اهللا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، : هي تسع: " الكبائر فقال

" والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات، وعقوق الوالدين املسلمني، واستحالل البيت احلرام قبلتكم أحياء وأمواتاً 
.  

  .وأبو موسى أخرجه أبو عمر،

  :عمري بن مالك

: قال رجل: روى سفيان الثوري، عن إمساعيل بن مسيع عن عمري بن مالك قال. عمري بن مالك، أورده ابن شاهني
يا رسول اهللا، : يا رسول اهللا، إين لقيت أيب يف الغزو، فصفحت عنه؟ فسكت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال آخر

  .قالة سيئة، فقتلته؟ فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإين لقيت أيب يف الغزو فسمعت م
  .أخرجه أبو موسى

  :عمري والد مالك

روى عنه ابنه مالك أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه . أورده أبو بكر اإلمساعيلي يف الصحابة. عمري والد مالك
فإن .  فاستمتع هبا، وأشهد هبا عليكعرفها، فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه، وإال: " وسلم عن اللقطة، فقال

  " .جاء صاحبها فادفعها إليه، وإال فهو مال اهللا يؤتيه من يشاء 
  .أخرجه أبو موسى

  :عمري ذو مران

  .بن مرشد اهلمداين -وهو ناعط  -عمري ذو مران القيل بن أفلح بن شراحيل بن ربيعة 
  .يد اهلمداينكتب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو جد جمالد بن سع

روى جمالد بن سعيد بن عمري ذي مران، عن أبيه، عن . عمري ذو مران، وهو من الصحابة: قال عبد الغين بن سعيد
بسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد رسول اهللا إىل : " جاءنا كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جده عمري قال

كم، فإين أمحد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو، أما بعد، فإننا بلغنا عمري ذي مران ومن أسلم من مهدان، سالم علي
إسالمكم مقدمنا من أرض الروم، فأبشروا فإن اهللا تعاىل قد هداكم هبدايته، وإنكم إذا شهدمت أن ال إله إال اهللا وأن 



مائكم وأموالكم، وعلى حممداً رسول اهللا، وأقمتم الصالة وأنطيتم الزكاة فإن لكم ذمة اهللا وذمة رسوله، على د
أرض القوم الذين أسلمتم عليها، سهلها وجباهلا، غري مظلومني وال مضيق عليهم، وإن الصدقة ال حتل حملمد وال 

ألهل بيته، وإن مالك بن مرارة الرهاوي قد حفظ الغيب، وأدى األمانة، وبلغ الرسالة، فآمرك به خرياً فإنه منظور 
  " .إليه يف قومه 
  .ةأخرجه الثالث

  :عمري املزين

  .ذكره سليمان، ومل خيرج له شيئاً: قال أبو نعيم. عمري املزين
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .قاله موسى. عمري بن معبد بن األزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد األنصاري األوسي: عمري بن معبد
حداً، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهللا شهد بدراً، وأ. وهو عمرو بن معبد بن األزعر: وقال ابن إسحاق

  .صلى اهللا عليه وسلم وهو أحد املائة الصابرة يوم حنني
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  :عمري جد معرف

روى أسباط بن حممد، عن معرف بن واصل السعدي، عن حفصة بنت األقعس، عن . عمري، جد معرف بن واصل
  .وذكر احلديث.. لى اهللا عليه وسلم فأتى بطبقكنت عند النيب ص: عمري جد معرف قال

  .أخرجه ابن منده خمتصراً

  :عمري بن تومي

يعد يف الكوفيني، حديثه عند شعبة ومسعر، عن عبيد اهللا بن احلسن، عن عبد الرمحن بن معقل، عن . عمري بن تومي
رسول اهللا، إنا مل يبق لنا من أموالنا يا : غالب بن اجبر وعمري بن نومي أهنما سأال النيب صلى اهللا عليه وسلم فقاال

  " .أطعموا أهليكم من مسني مالكم، فإين قذرت لكم جوال القرية : " شيء إال احلمر األهلية، فقال
  .أخرجه أبو عمر

  :عمري بن نيار األنصاري

ابنه سعيد،  روى عنه. شهد بدراً يعد يف أهل الكوفة. ابن أخي أيب بردة بن نيار: وقيل. عمري بن نيار األنصاري
  .خمتلف يف حديثه

قال رسول اهللا صلى : قال -وكان بدرياً  -روى وكيع عن سعيد بن سعيد التغليب، عن سعيد بن عمري، عن أبيه 
من صلى عليّ صالة خملصاً هبا قلبه، صلى اهللا عليه هبا عشر صلوات، ورفعه عشر درجات، : " اهللا عليه وسلم

  " .سيئات وكتب له عشر حسنات، وحما عنه عشر 



  .وروى عن سعيد بن عمري، عن عمه
  .والد سعيد، فرمبا يظن أنه غري هذا، وهو هو، واهللا أعلم: أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر قال

  :عمري بن ودقة

أحد املؤلفة قلوهبم، مل يبلغ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مائة من اإلبل يوم حنني، ال هو وال . عمري بن ودقة
ن خمرمة، وال عباس بن مرداس، وال هشام بن عمرو وال سعيد بن يربوع، وسائر املؤلفة قلوهبم أعطاهم مائة قيس ب

  .مائة من اإلبل
  .أخرجه أبو عمر

  :عمري بن أيب وقاص

أخو سعد بن أيب وقاص الزهري، وأمه محنة بنت سفيان  -مالك بن أهيب : واسم أيب وقاص -عمري بن أيب وقاص 
  .مشس بن أمية بن عبد

واستصغره النيب صلى اهللا عليه . شهد بدراً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقتل هبا شهيداً. قدمي اإلسالم، مهاجري
وكان سيفه طويالً، فعقد عليه محائل سيفه، وكان عمره حني قتل ست . وسلم ملا أراد املسري إىل بدر، فبكى، فأجازه

  .عشرة سنة قتله عمرو بن عبد ود
وعمري : " ..بيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، فيمن استشهد من املسلمني ببدرأنبأنا ع

  " .بن أيب وقاص 
  .ووافقه الزهري، وموسى، وعروة

أخاف : ما لك يا أخي؟ قال: رأيت أخي قبل أن يعرضنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتوارء، فقلت: قال سعد
  .فرزق ما متىن! اهللا فريدين، وأنا أحب اخلروج لعل اهللا أن يرزقين الشهادة أن يستصغرين رسول

  .أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم، وأبو موسى

  :عمري

  .عمري بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحي، يكىن أبا أمية
مع املشركني كافراً، وهو القائل وشهد بدراً . كان له قدر وشرف يف قريش، وهو ابن عم صفوان بن أمية بن خلف

ال ميوتون ظمأً أو يقتلون منا أعدادهم، فال تعرضوا هلم : أرى وجوهاً كوجوه احليات: يومئذ لقريش عن األنصار
فحرش بني القوم، فكان أول من رمى بنفسه عن فرسه بني املسلمني، . دع هذا عنك: فقالوا. وجوهاً كأهنا املصابيح

  .وأنشب احلرب
أبطال قريش وشياطينهم، وهو الذي مشى حول املسلمني ليحزرهم يوم بدر، فلما اهنزم املشركون كان  وكان من

عمري فيمن جنا، واسر ابنه وهب بن عمري يومئذ، فلما عاد املنهزمون إىل مكة جلس عمري وصفوان بن أمية بن 
دين علي ل أجد قضاءه وعيال ال أجل، ولوال : قال عمري! قبح اهللا العيش بعد قتلى بدر؟: خلف، فقال صفوان

قدمت على ابين هذا : أدع هلم شيئاً، خلرجت إىل حممد فقتلته إن مألت عيين منه، فإن يل عنده على أعتل هبا، أقول



فجهزه صفوان، وأمر بسيف فسم وصقل، . علي دينك، وعيالك أسوة عيايل يف النفقة: ففرح صفوان وقال. األسري
ة، فنزل بباب املسجد، فنظر إليه عمر بن اخلطاب وهو يف نفر من األنصار يتحدثون عن فأقبل عمري حىت قدم املدين

. هذا عدو اهللا الذي حزرنا للقوم يوم بدر: رآه عمر معه السيف فزع وقال وقعة بدر، ويذكرون نعم اهللا فيها، فلما
هذا عمري بن وهب قد دخل املسجد متقلداً سيفاً، : مث قام عمر فدخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

ابه أن ادخلوا فخرج عمر فأمر أصح" . أدخله علي : " قال. وهو الغادر الفاجر، يا رسول اهللا ال تأمنه على شيء
وأقبل عمر وعمري فدخال على رسول اهللا صلى اهللا عليه . على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحترسوا من عمري

: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -وهي حتيتهم يف اجلاهلية  -أنعموا صباحاً : وسلم، ومع عمري سيف، فقال
قدمت يف أسريي، ففادونا يف : فما أقدمك يا عمري؟ قال! أهل اجلنة قد أكرمنا اهللا عن حتيتك، السالم حتية" 

؟ فقال " فما بال السيف يف رقبتك : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أسريكم، فإنكم العشرية واألهل
اصدقين، " : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فبحها اهللا، فهل أغنت عنا يف شيء، إمنا نسيته حني نزلت: عمري

: ؟ ففزع عمري فقال" فما الذي شرطت لصفوان بن أمية يف احلجر : " قال. قدمت يف أسريي: ؟ قال" ما أقدمك 
قال " ! حتملت له بقتلي على أن يعول بنيك، ويقضي دينك، واهللا حائل بيين وبينك : " قال! ما شرطت له شيئاً

، يا رسول اهللا، كنا نكذبك بالوحي، ومبا يأتيك من السماء، اشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أنك رسول اهللا: عمري
. وإن هذا احلديث كان بيين وبني صفوان يف احلجر، واحلمد هللا الذي ساقين هذا املساق، وقد آمنت باهللا ورسوله

  .ففرح املسلمون حني هداه اهللا

فقال ! اليوم أحب إيلّ من بعض ولديوالذي نفسي بيده خلنزير كان أحب إيلّ من عمري حني طلع، وهلو : قال عمر
وأطلق " . علموا أخاكم القرآن : " وقال ألصحابه" . اجلس يا عمري نؤانسك : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا، قد كنت جاهداً ما استطعت على اطفاء نور اهللا، واحلمد هللا الذي هداين من : له أسريه، فقال عمري
ا رسول اهللا فأحلق بقريش فأدعوهم إىل اهللا تعاىل وإىل اإلسالم، لعل اهللا أن يهديهم ويستقذهم من اهللكة، فائذن يل ي

ابشروا بفتح : فأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلحق مبكة وجعل صفوان بن أمية يقول لقريش. اهللكة
؟ حىت قدم عليه رجل فأخربه أن هل كان هبا من حدث: وجعل يسأل كل من قدم من املدينة. ينسيكم وقعة بدر

فقدم عليهم . صبأ، وحلف صفوان ال ينفعه بنفع أبداً، وال يكلمه كلمة أبداً: عمرياً أسلم، فلعنه املشركون، وقالوا
  .عمري، فدعاهم إىل اإلسالم، فأسلم بشر كثري

  .أخرجه الثالثة

  :عمري بن وهب

خرج النيب صلى اهللا عليه : الزهري، عن أنس قال هو رجل من الصحابة، له ذكر يف حديث. غري منسوب. عمري
وسلم يوماً نصف النهار، وعلى بطنه صخرة مشدودة، فأهدى له غالم من األنصار شيئاً، فقال له النيب صلى اهللا 

كلوا فأكلوا حىت شبعوا : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. أنا عمري، وأمي فالنة: ؟ قال" من أنت : " عليه وسلم
  " .وا من اللنب وشرب

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عمرية بن األعزل



هو ابن األعزل أبو سيارة املتعي، من قيس عيالن، مث من بين  -بفتح العني، وكسر امليم، وآخره هاء  -عمرية 
  .عدوان، مث من بين حارثة

احلارث بن راش بن زيد بن ورأيت يف كتاب ابن حبيب عميلة بن األعزل بن خالد بن سعد بن : قال: قاله جعفر
  .احلارث، وهو عدوان

  .وقد تقدم ذكر أيب سيارة يف عمري
  .أخرجه أبو موسى

  :عمرية بن فروخ

  .كذا ترجم حبىي بن يونس: قال جعفر املستغفري. عمرية بن فروخ
مسع  حدثين موىل لنا أنه: وهو عند والد العرس بن عمرية، وروى حديثاً عن عدي بن عدي قال: قال أبو موسى
  " .إن اهللا عز وجل ال يعذب العامة بذنب اخلاصة : " جدي يقول

  .أخرجه أبو موسى هكذا خمتصراً
عمرية بن فروة، آخره هاء، وهذا : قول أيب موسى هو عندي والد العرس بن عمرية فإن والد العرس هو: قلت

والصواب فروة، فيكون حينئذ غلطاً، فكان ذكر أنه غلط، " فروخ " آخره خاء، فكيف يشتبهان؟ ورمبا يكون 
  .وال شك أنه والد العرس بن عمرية، وهو جد عدي بن عدي بن عمرية بن فروة، وفروخ غلط. والد العرس

واحلديث أخربنا به حيىي بن حممد إجازة بإسناده عن أيب بكر بن أيب عاصم، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا عبد 
حدثين موىل لنا عن جدي : ال مسعت عدي بن عدي الكندي حيدث جماهداً قالاهللا بن منري، عن سيف بن سليمان، ق

إن اهللا تعاىل ال يعذب العامة بعمل اخلاصة، حىت يروا املنكر بني : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  " .اصة ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فال ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب اهللا العامة بذنب اخل

  .واهللا أعلم" فروخ " يقرب من صورة " فروة " من غلط الكاتب، فإن " فروخ " وما أقرب أن يكون 

  :عمرية بن مالك اخلاريف

وذكره أبو عمر يف . عمرية بن مالك اخلاريف قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد مهدان، منصرفه من تبوك
  .واهللا أعلم" مالك بن منط " ترمجة 

  اب العني والنونب

  :عنان

ال يعرف له إال هذا احلديث ورواه بإسناده عن عبد الرمحن . هو رجل من الصحابة: أورده العسكري، وقال. عنان
من صام ستاً بعد يوم الفطر، فكأمنا صام الدهر أو : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عنان، عن أبيه قال

  " .السنة 
  .أخرجه أبو موسى



  :س بن ثعلبةعنب

  .شهد فتح مصر، قاله ابن يونس. عنبس بن ثعلبة البلوي
  .ال تعرف له رواية: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  :عنبسة بن أمية

  .امسه عنبسة، وقيل غري ذلك، ويذكر يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل: عنبسة بن أمية بن خلف اجلمحي، أبو غليظ، قيل

  :عنبسة بن ربيعة

  .أورده جعفر كذلك ومل يزد. إن له صحبة: يقال. عنبسة بن ربيعة اجلهين
  .أخرجه أبو موسى

  :عنبسة بن أيب سفيان

روى عنه أبو أمامة الباهلي . أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال يصح له رواية وال صحبة. عنبسة بن أيب سفيان
ومل يزد  -يعين ابن منده  -ذكره بعض املتأخرين : بو نعيمأخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أ. والنعمان بن سامل

  .أتفق متقدمو أئمتنا أنه من التابعني: وقال. عليه

  :عنبة بن سهيل

  .وهو أخو أيب جندل، وقيل عتبة، وال يصح. عنبة بن سهيل بن عمرو العامري
قتل قدم هبا على عمر بن اخلطاب،  وكانت فاخته بنته معه بالشام، فلما. أسلم عنبة مع أبيه، وقتل بالشأم شهيداً

فتزوجها " زوجوا الشريد للشريد : " وقدم عليه عبد الرمحن بن احلارث بن هشام وقد قتل أبوه بالشام أيضاً فقال
  .أيب بكر، وعمرو، وعثمان وعكرمة: عبد الرمحن، فهي أم أوالد

  .أخرجه أبو عمر

  :عنبة

  .البالنون، والباء املوحدة، قاله ابن ماكو: عنبة

  :عنتر العذري

  .إنه تفرد: يقال. روى حديثه أبو حامت الرازي. له صحبة. عنتر العذري
بالنون والتاء فوقها " عنتر " إنه أصح من : العذري، بالسني غري معجمة، وقيل" عس : " قيل: قال عبد الغين

  .أمت من هذا" عس " نقطتان، وقد تقدم يف 



  :عنترة السلمي

  .بطن من األنصار. عنترة السلمي مث الذكواين، حليف لبين سواد بن غنم بن كعب بن سلمةعنترة، بزيادة هاء، هو 
وقال ابن إسحاق وابن عقبة يف عنترة، هذا هو موىل سليم بن عمرو بن حديدة . شهد بدراً، كذا قال ابن هشام

  .األنصاري
  .شهد بدراً، وقتل يوم أحد شهيداً، قتله نوفل بن معاوية الديلي

وعنترة موىل : " ..بيد اهللا بن السمني بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراًأنبأنا ع
  " .سليم بن عمرو بن حديدة 

  .أخرجه أبو عمر
فيمن شهد بدراً ومن بين سواد بن : والذي رأيناه يف كتاب ابن هشام، قال. كذا قال أبو عمر، عن ابن هشام: قلت

  .واهللا أعلم" وسليم بن عمرو بن حديدة، وعنترة موىل سليم بن عمرو : " مةغنم بن كعب بن سل

  :عنترة الشيباين

قال رسول اهللا : روى عبد امللك بن هارون بن عنترة الشيباين، عن أبيه، عن جده قال. عنترة الشيباين، أبو هارون
إن : " ول اهللا، من قتل يف سبيل اهللا؟ قاليا رس: ؟ قلنا" وما تعدون الشهيد فيكم : " صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم

شهداء أميت إذاً لقليل، من قتل يف سبيل اهللا شهيد، والبطن شهيد، واملتردي شهيد، والنفساء شهيد، والغريق شهيد، 
  " .والسبيل شهيد، واحلريق شهيد، والغريب شهيد 

  .أخرجه أبو موسى

  :عنزة بن نقب

قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بين . عمرو بن متيمعنزة بن نقب من بين كعب بن العنرب بن 
  .العنرب، وهو جد سوار بن عبد اهللا بن قدامة بن عنزة قاضي البصرة

عنترة بن نقب بن عمرو بن احلارث بن خلف بن احلارث بن جمفر بن : ذكره ابن الدباغ وقد نسبه ابن ماكوال فقال
  .كعب بن العنرب

  :عنمة اجلهين

" قاله ابن منده وأبو نعيم، وجعله أبو عمر مزنياً، ووافقه ابن ماكوال يف ترمجة . ة، والد إبراهيم بن عنمة اجلهينعنم
وابنه حممد بن إبراهيم بن عنمة اجلهين، : مث قال -إبراهيم بن عنمة املزين يروى عنه، عن أبيه : مث قال" عنمة املزين 

  .ولعله قيل فيه القوالن، واهللا أعلم! ه وجده مزنينيوجعل أبا. فجعله يف هذه الترمجة جهنياً
خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم، فلقيه رجل : روى حممد بن إبراهيم بن عنمة، عن أبيه، عن جده أنه قال

فنظر النيب صلى اهللا عليه وسلم ! يا رسول اهللا، بأيب أنت وأمي إنه ليسوؤين الذي أرى بوجهك: من األنصار، فقال



بالثاء املثلثة؛ فإن أبا نعيم أخرجه كذلك وحده، " عثمة " احلديث، وقد ذكرناه يف ! اجلوع: إىل وجه الرجل، وقال
  .وهو الصواب. واهللا أعلم" عنمة بالنون " وأخرجه ابن منده وأبو عمر 

  :عنمة بن عدي

  .عنمة بن عدي بن عبد مناف بن كنانة بن جهمة بن عدي بن الربعة بن رشدان اجلهين
شهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ذكره ابن الكليب، ومل يذكروه، وال أعلم هو األول 
أم غريه، فإن كان األول شهد بدراً فهما واحد على قول من جيعل األول جهنياً، وإن مل يكن شهدها فهما اثنان، ال 

  .سيما على قول من جيعل األول مزنياً
أقطعه النيب صلى اهللا عليه وسلم أرضاً بوادي القرى، فهي تنسب . الغفاري: عنيز العذري، ويقال: ري؟عنيز العذ

  .وقد ذكرناه" عس " إليه، وسكنها إىل أن مات، ويقال يف هذا 

وقد : بالنون والتاء فوقها نقطتان، وقال" عنتر " وقال عبد الغين . وهو ضبطه كذا بالنون والزاي. أخرجه أبو عمر
إنه أصح، ولعل أبا موسى مل خيرجه، ألنه علم أن عنيزاً غري صحيح، : وقيل: ، يعين بالسني غري معجمة" عس " ل قي

  .واهللا أعلم
  ؟

  باب العني والواو

  ؟

  :العوام بن جهيل

قاله أبو أمحد العسكري، وروى عن ابن دريد، عن السكن بن سعيد، عن . العوام بن جهيل املسامي، سادن يغوث
كان العوام بن جهيل املسامي، من مهدان، يسدن يغوث، فكان حيدث بعد : عباد، عن هشام بن الكليب قالحممد بن 

كنت أمسر مع مجاعة من قومي، فإذا أوى أصحايب إىل رحاهلم منت أنا يف بيت الصنم، فنمت يف ليلة : إسالمه قال
يا :  -ومل نكن مسعنا منه قبل ذلك كالماً  -ذات ريح وبرق ورعد، فلما اهنار الليل مسعت هاتفاً من الصنم يقول 

فألقي واهللا يف قليب : قال. ابن جهيل، حل باألصنام الويل، هذا نور سطع من األرض احلرام، فودع يغوث بالسالم
  :الرباءة من األصنام، وكتمت قومي ما مسعت، وإذا هاتف يقول

  أم قد صممت عن مدى الكالم... هل تسمعن القول يا عوام 
  وأصفق الناس على اإلسالم... فت دياجر الظالم قد كش
  :فقلت

  لست بذي وقر عن الكالم... يا أيها اهلاتف بالنوام 
  فبينت عن سنة اإلسالم

  :وواهللا ما عرفت اإلسالم قبل ذلك، فأجابين يقول



  رحلة ال وان وال مشيق... ارحل على اسم اهللا والتوفيق 
  ادق املصدوقإىل النيب الص... إىل فريق خرب ما فريق 

فرميت الصنم وخرجت أريد النيب صلى اهللا عليه وسلم، فصادفت وفد مهدان يريدون النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
وأمرين النيب صلى اهللا عليه وسلم بكسر األصنام، فرجعنا " . أخرب املسلمني : " فأخربته خربي، فسر بقويل، مث قال

  .إىل اليمن وقد امتحن اهللا قلوبنا لإلسالم

  :عوذ ابن عفراء

وهو عوذ بن احلارث بن رفاعة بن احلارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن  -وهي أمه  -عوذ ابن عفراء 
  .النجار األنصاري اخلزرجي النجاري، أخو معاذ ومعوذ ابين عفراء، وعوذ ومعوذ ابنا عفراء مها ضرباً أبا جهل

  .لى ما نذكره إن شاء اهللا تعاىلإمنا هو عوف، ع: أخرجه أبو عمر وقال بعضهم 

  :عوسجة بن حرملة

عوسجة بن حرملة بن جذمية بن سربة بن خذيج بن مالك بن عمرو بن ذهل بن عمرو بن ثعلبة بن رفاعة بن نصر 
  .بن مالك بن غطفان بن قيس بن جهينة اجلهين
  .سكن فلسطني، ذكره البخاري يف الصحابة
ة اجلهين، عن أبيه، عن جده عوسجة أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم روى عروة بن الوليد عن عوسجة بن حرمل

وكان ينزل باملروة، وكان يقعد يف أصل املروة الشرقي، ويرجع نصف النهار إىل الرومة اليت بىن عليها املسجد، 
قيامه ما مل يره وكان يدور بني هذين املوضوعني، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم حني رآه وأعجب به، ورأى من 

  " .يا عوسجة، سلين أعطك : " من غريه من بطون العرب
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عوف بن أثاثة

أبو : وهو اسم مسطح بن اثاثة بن عباد بن املطلب بن عبد مناف بن قصي، يكىن أبا عباد، وقيل -عوف بن أثاثة 
  .عبد اهللا، قاله الواقدي

تويف قبلها سنة أربع وثالثني، : فك، شهد بدراً، وقيل إنه شهد صفني مع علي، وقيلوهو مسطح املذكور يف قصة اإل
  .واألول أكثر

وأم عوف هي ابنة أيب رهم بن املطلب، وامسها سلمى وأمها ريطة بنت صخر بن عامر التيمي خالة أيب بكر 
مشهور، وبرأ اهللا سبحانه وتعاىل الصديق، وهلذه القرابة كان أبو بكر ينفق عليه، قلما كان يف اإلفك منه ما هو 
وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة : " عائشة، رضي اهللا عنها منه، أقسم أبو بكر أنه ال ينفق عليه، فأنزل اهللا تعاىل

إين أحب أن : اآلية، فرجع أبو بكر إىل النفقة عليه، وقال" أن يؤتوا أويل القرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهللا 
  .اهللا يليغفر 

  .أخرجه الثالثة



  :عوف بن احلارث

بن عوف بن حشيش بن هالل بن احلارث بن رزاح بن كلفة بن  -ابن عبد احلارث : وقيل -عوف بن احلارث 
وهو والد . عمرو بن لؤي بن دهن بن معاوية بن أسلم بن أمحس بن الغوث بن أمنار البجلي األمحسي، أبو حازم

  .عبد عوف، ونذكره يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل: وف، وقيلامسه ع: قيس بن أيب حازم، قيل

حدثنا شعبة، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن : أنبأنا عبد اهللا بن أمحد اخلطيب بإسناده عن أيب داود الطيالسي
أن أدن  -فأومأ إليه : أو -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب، فرأى أيب يف الشمس، فأمره : أيب حازم قال

  .إىل الظل
  .أخرجه الثالثة

  .بفتح احلاء املهملة، وكسر الشني املعجمة، وبالياء حتتها نقطتان، وبعدها شني ثانية: حشيش

  :عوف بن احلارث

  .امسه احلارث بن عوف: وقيل. قاله جعفر. عوف بن احلارث، أبو واقد الليثي
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :عوف بن حضرية

  .روى عنه الشعيب، وكان يسكن الشأم. أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم. عوف بن حضرية
  . -رجل من أهل الشام  -روى حصني بن عبد الرمحن، عن الشعيب، عن عوف بن حضرية 

  .الساعة اليت ترجى يف اجلمعة ما بني خروج اإلمام إىل انقضاء الصالة: قال
  .جه له، فإن ابن منده قد أخرجهوال و. أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وأخرجه أبو موسى

  :عوف اخلثعمي

  " .حصني " تقدم ذكره يف احلاء مع أبيه . عوف اخلثعمي والد حصني بن عوف
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم خمتصراً

  :عوف بن دهلم

روى األصمعي، عن أيب عوانة، عن عبد امللك بن عمري، عن عوف بن دهلم . له ذكر يف الصحابة. عوف بن دهلم
  .النساء أربع: الق

  .أخرجه هكذا ابن منده وأبو نعيم

  :عوف بن ربيع



عوف بن ربيع بن جارية بن ساعدة بن خزمية بن نصر بن قعني بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية، 
  .ذو اخليار

  .وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ونزل الرقة، وعقبه هبا
ذكره بعض املتأخرين عن علي بن أمحد احلراين، عن حممود بن حممد " ال أبو نعيم أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وق

  .األديب، مل يزد عليه، ومل يذكره أبو عروبة، وال أبو علي بن سعيد يف تاريخ اجلزريني

  :عوف بن سراقة الضمري

: ة، عن أبيه قالروى عبد الواحد بن عوف بن سراق. عوف بن سراقة الضمري، أخو جعيل بن سراقة، هلما صحبة
ملا أصاب سنان بن سلمة نفسه بالسيف، مل خيرج له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دية، ومل يأمر هبا، وأصاب أخي 

  .جعيل بن سراقة عينه يوم قريظة، فذهبت، فلم خيرج له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دية، ومل يأمر هبا
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  :عوف بن سلمة

  .عوف أبو سلمة، روى عنه ابنه سلمة: عوف بن سلمة بن سالمة بن وقش األنصاري، وقيل
حدثنا دحيم، حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك، : أنبأنا أبو الفرج بن أيب الرجاء كتابة بإسناده عن ابن أيب عاصم

أن النيب صلى اهللا : أبيه، عن جده عن إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة األشهلي، عن عوف بن سلمة بن عوف، عن
  " .اللهم اغفر لألنصار، وألبناء األنصار، وألبناء أبناء األنصار، وملوايل األنصار : " عليه وسلم قال

هو مدين، وحديثه يدور على ابن أيب حبيبة األشهلي، عن عوف بن سلمة، فإسناده : أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر
  .كله ضعيف

  :عوف أبو شبيل

  .روى عنه ابنه شبيل. أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم. وف أبو شبيلع
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  :عوف ابن عفراء

بن مالك بن النجار، ) بن عبيد بن ثعلبة بن غنم(وهي عفراء بنت عبيد بن ثعلبة  -وهي أمه  -عوف ابن عفراء 
غنم بن مالك بن النجار األنصاري اخلزرجي ) مالك بن(بن احلارث بن رفاعة بن احلارث بن سواد : واسم أبيه
  .النجاري

  .معاذ ومعوذ: شهد بدراً هو وأخواه
حدثين عاصم بن عمر بن قتادة : أنبأنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال

أن : يا رسول اهللا، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: ملا التقى الناس يوم بدر قال عوف ابن عفراء بن احلارث: قال
  .فنزع عوف درعه، مث تقدم حىت قتل شهيداً رضي اهللا عنه. يراه قد غمس يده يف القتال، يقاتل حاسراً



  .إنه شهد العقبة، وإنه أحد الستة ليلة العقبة األوىل: وقيل
  .أخرجه الثالثة

  :عوف بن القعقاع

بن عدس بن زيد بن عبد اهللا بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد  عوف بن القعقاع بن معبد بن زرارة
  .مناة بن متيم التميمي الدارمي

  .عداده يف أعراب البصرة، وفد مع أبيه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

 عليه وفد أيب إىل النيب صلى اهللا: روى حممود بن يزيد بن قيس بن عوف بن القعقاع، عن أبيه، عن جده عوف قال
فلما انصرفنا باع كل رجل منهم أحد برديه، فأتيت . وسلم وأنا معه غليم، فأمر لكل رجل بربدين، وأمر يل بربدة

أنت كنت : قال. اشتريتها من فالن: من أين لك هذه؟ قلت: النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بردين، فنظر إيلّ وقال
  .ه وسلمأحق به إذ ضيع ما أعطاه رسول اهللا صلى اهللا علي

  .حممود بن ثوبة: وقال أبو نعيم. حممود بن يزيد: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال ابن منده يف إسناده

  :عوف بن مالك األشجعي

  .أبو عمرو: أبو محاد، وقيل: عوف بن مالك بن أيب عوف األشجعي، يكىن أبا عبد الرمحن، ويقال
أبو أيوب : روى عنه من الصحابة. تح، وسكن الشاموأول مشاهده خيرب، وكانت معه راية أشجع يوم الف

أبو مسلم، وأبو إدريس اخلوالنيان، وجبري بن نفري، : األنصاري، وأبو هريرة، واملقدام بن معد يكرب، ومن التابعني
  .وغريهم، وقدم مصر

حدثنا عبدة، عن حدثنا هناد، : أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن عيسى
أتاين : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعيد، عن قتادة، عن أيب املليح، عن عوف بن مالك األشجعي قال

آت من عند ريب فخريين بني أن يدخل نصف أميت اجلنة، وبني الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي ملن مات ال يشرك 
  " .باهللا شيئاً 

أما مسع رسول اهللا ! يا وحيه: أنه رأى كعباً يقص يف مسجد محص، فقال: بن مالكوروى كثري بن مرة، عن عوف 
  " .ال يقص على الناس إال أمري، أو مأمور، أو خمتال : " صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .وتويف بدمشق سنة ثالث وسبعني، قاله العسكري

  :عوف بن مالك بن عبد كالل

كذا أورده العسكري فيما ذكره ابن أيب علي، عن . ي، أبو األحوصعوف بن مالك بن عبد كالل األعرايب اجلشم
  .عم أبيه، عنه

  .أخرجه أبو موسى

  :عوف بن جنوة



  .له ذكر، شهد فتح مصر، وال تعرف له رواية، قاله ابن عبد األعلى. عوف بن جنوة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  .بالنون، واجليم: جنوة

  :عوف بن النعمان

: روى العوام بن حوشب، عن هلب بن اخلندق قال. أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم. لنعمان الشيباينعوف بن ا
  " .ألن أموت عطشاً أحب إيل من أن أكون خمالفاً للوعد : "  -وكان يف اجلاهلية  -عوف بن النعمان 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عون بن جعفر

جعفر هو ذو : أيب طالب بن عبد املطلب القرشي اهلامشي، والده عون بن جعفر بن: هو -آخره نون  -عون 
أمساء بنت عميس : ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أمه وأم أخويه عبد اهللا وحممد. اجلناحني
  .اخلثعمية

  .استشهد بتستر، وال عقب له
وهذا إمنا قاله رسول " . ت خلقي وخلقي أشبه: " روى عبد اهللا بن جعفر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعون

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألبيه جعفر بن أيب طالب
  .أخرجه الثالثة

  :عون بن العباس

  .، وأن له صحبة" متام بن العباس " ذكره أبو عمر يف ترمجة أخيه . عون بن العباس بن عبد املطلب

  :عويف بن األضبط

بن أبري بن هنيك بن خزمية بن عدي بن الديل بن عبد مناة بن كنانة ربيعة : عويف بن األضبط، واسم األضبط
  .الديلي

  .أسلم عام احلديبية، قاله ابن الكليب
  .عويف بن ربيعة بن األضبط بن أبري، واألول أكثر: وقيل

  .استخلفه النيب صلى اهللا عليه وسلم على املدينة ملا سار إىل املدينة
هل لك إىل أعز بيت بتهامة؟ : خزاعة ملا اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمهو الذي قالت له : قال ابن ماكوال

  " .إنه يأمر باإلسالم . ال تفزع نسوة عويف بن األضبط: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .واستخلفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املدينة ملا اعتمر عمرة القضاء

ألنه أسلم يف . وهذا ال يصح. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا سار إىل احلديبيةواستخلفه : وقال أبو عمر



  .واهللا أعلم. احلديبية، وساختلفه يف عمرة القضاء من قابل
  .أخرجه أبو عمر

  :عومي أبو متيم

خي كانت أ: روى حديثه عمرو بن متيم بن عومي، عن أبيه، عن جده قال. عومي أبو متيم، من بين سعد بن هذيل
محل بن مالك بن : مليكة وامرأة منا يقال هلا أم عفيف بنت مسروح، من بين سعد بن هذيل، حتت رجل منا يقال له

النابغة، أحد بين هذيل، فضربت أم عفيف أخيت مليكة مبسطح بيتها وهي حامل فقتلتها وذا بطنها، فقضى فيها 
أنغرم من ال شرب وال : بد، فقال العالء بن مسروحرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالدية، ويف جنينها بغرة ع

  " .أشجع سائر اليوم : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وال نطق وال استهل، فمثل هذا يطل. أكل
إذا رميت الصيد فكل ما اصميت، وال : " إنا أهل صيد؟ فقال: وسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: قال

  . "تأكل ما أمنيت 
، بالراء أيضاً، ويرد ذكره إن شاء " عومير " أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقد عاد ابن منده وأبو نعيم أخرجاه يف 

  .أيضاً، ومل خيرجه ها هنا" عومير " وأخرجه أبو عمر يف . اهللا تعاىل

  :عومي بن ساعدة

وف بن عمرو بن عوف بن مالك بن عومي بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية بن مالك بن ع
  .األوس األنصاري األوسي

عومي بن ساعدة بن صلعجة، وأنه من بلي بن عمرو بن احلاف بن قضاعة حليف لبين أمية بن : وقال ابن إسحاق
  .زيد

أصله من بلي، شهد عومي العقبتني مجيعاً، قاله : وقال ابن الكليب بعد أن نسبه كما ذكرناه أول الترمجة، وقال
  .لواقديا

  .شهد العقبة الثانية مع السبعني: وقال غريه
والثانية اثنا . العقبة األوىل مثانية: إنه شهد العقبات الثالثة، وذلك أن ابن القادح قال: وقال العدوي عن ابن القداح

  .عشر، والثالثة سبعون
  .، وإمنا هو عائشوهو تصحيف. وآخره سني مهملة. باحلاء -عومي بن ساعدة بن حابس : وقال ابن منده

آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني حاطب بن أيب بلتعة، وشهد بدراً، وأحداً، واخلندق، واملشاهد كلها 
  .مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أويس  حدثين أيب، حدثنا حسني بن حممد، حدثنا أبو: أنبأنا أبو ياسر بن أيب حسنة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال
: " عن شرحبيل بن سعد، عن عومي بن ساعدة األنصاري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتاهم يف مسجد قباء، فقال

واهللا يا : فقالوا" فما هذا الطهور الذي تطهرون به " إن اهللا قد أحسن الثناء عليكم يف الطهور، يف قصة مسجدكم 
  .يهود، وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط، فغسلنا كما غسلوارسول اهللا ما نعلم إال أنه كان لنا جريان من ال

مات يف خالفة عمر بن اخلطاب وهو ابن مخس : تويف يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقيل: قال أبو عمر
  .وستني سنة -أو ست  -



  .ألنه له أثر يف بيعة أيب بكر الصديق. وهو الصحيح
حدثنا يعقوب بن محيد بن كاسب، حدثنا عاصم : سناده عن أيب بكر بن أيب عاصم قالأنبأنا حيىي بن حممود إجازة بإ

: قال عمر بن اخلطاب وهو واقف على قرب عومي بن ساعدة: مسعت عبيدة بنت عومي بن ساعدة تقول: بن سويد قال
اهللا صلى اهللا  ما نصب رسول. ال يستطيع أحد من أهل األرض أن يقول إنه يقول إنه خري من صاحب هذا القرب" 

  .عليه وسلم راية إال وعومي حتت ظلها
  .وقد أخرجه ابن منده يف موضعني من كتابه. أخرجه الثالثة

  :عومير بن أبيض

  .عومير بن أبيض العجالين األنصاري، صاحب اللعان: هو -بزيادة راء بعد امليم  -عومير 
وهو الذي رمى زوجته بشريك بن . العجالينهو عومير بن احلارث بن زيد بن حارثة بن اجلد : وقال الطربي

  .سحماء، فال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهما، وذلك يف شعبان سنة تسع ملا قدم من تبوك

أن سهل بن : أنبأنا أبو املكارم فتيان بن أمحد بن حممد بن مسنية اجلوهري بإسناده إىل مالك بن أنس، عن ابن شهاب
ومير بن أشقر العجالين، جاء إىل عاصم بن عدي األنصاري، فقال له يا عاصم، أرأيت سعد الساعدي أخربه أن ع
أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل يل يا عاصم عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه : رجالً وجد مع امرأته رجالً

هبا، حىت كرب على فسأل عاصم عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكره رسول اهللا املسائل وعا: وسلم
يا عاصم، ماذا قال : عاصم ما مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما رجع عاصم إىل أهله جاءه عومير فقال

قد كره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسألة ! مل تأتين خبري: لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال عاصم
يا : وأقبل عومير حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال!  حىت أسأله عنهاواهللا ال أنثين: فقال عومير. وعاهبا

: رسول اهللا أرأيت رجالً وجد مع امرأته رجالً، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فتالعنا: قال سهل" . قد أنزل اهللا فيك ويف زوجتك، فاذهب فأت هبا " 

  .عومير العجالين: عومير بن أشقر، وأما رواية حيىي بن حيىي، عن مالك فقال: املوطأ من رواية القعنيبكذا يف 
  .أخرجه الثالثة

  .إنه من بين مازن: قيل: عومير بن أشقر بن عوف األنصاري

عن عباد بن  أنبأنا أبو احلرم مكي بن ربان بن شبة النحوي بإسناده عن حيىي بن حيىي، عن مالك، عن حيىي بن سعيد،
أن عومير بن اشقر ذبح قبل أن يغدو يوم األضحى، وأنه ذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فأمره بضحية : متيم

  .أخرى
  .أخرجه الثالثة

  :عومير أبو متيم



  .عومي، بغري راء، وقد تقدم: له ذكر يف الصحابة، وقيل. عومير أبو متيم
  .روى حديثه عمرو بن متيم بن عومير، عن أبيه، عن جده .سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الصيد

له حديث واحد يف املرأتني اللتني ضربت إحدامها األخرى، فألقت . عومير اهلذيل: أخرجه الثالثة؛ إال أن أبا عمر قال
  .جنينها وماتت

  .وهو هذا، ومل يذكر له أبو عمر حديث الصيد، إمنا ذكره ابن منده وأبو نعيم

  :رعومير بن عام

عومير بن ثعلبة بن عامر بن زيد بن قيس بن أمية بن مالك بن : وقيل. عومير بن قيس بن زيد: عومير بن عامر، ويقال
  .عامر بن عدي بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج، أبو الدرداء األنصاري اخلزرجي

بن عدي بن كعب بن اخلزرج بن  امسه عامر بن زيد بن قيس بن عبسة بن أمية بن مالك بن عامر: وقال الكليب
  .احلارث بن اخلزرج
  .وقد ذكرناه يف عامر

وكان من أفاضل . ويذكر فيها إن شاء اهللا تعاىل أمت من هذا. وهو مشهور بكنيته. وليس بشيء: وقال أبو عمر
  .الصحابة وفقهائهم وحكمائهم

، وابن عباس وأبو إدريس اخلوالين، وجبري روى عنه أنس بن مالك، وفضالة بن عبيد، وأبو أمامة، وعبد اهللا بن عمر
  .بن نفري، وابن املسيب، وغريهم

إنه مل : تأخر إسالمه، فلم يشهد بدراً، وشهد أحداً وما بعدها من املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقيل
  .يشهد أحداً، وأول مشاهده اخلندق

  .ن الفارسيوآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني سلما
أرأيتم لو وجدمتوه يف : روى أيوب، عن أيب قالبة أن أبا الدرداء مر على رجل قد أصاب ذنباً، وكانوا يسبونه، فقال

أفال نبغضه؟ : قالوا. فال تسبوا أخاكم، وامحدوا اهللا الذي عافاكم: قال. بلى: قليب أمل تكونوا مستخرجيه؟ قالوا
  .أخي إمنا أبغض عمله، فإذا تركه فهو: قال

وأنت : أن أبا الدرداء ملا نزل به املوت بكي، فقالت له أم الدرداء: وروى صاحل املري، عن جعفر بن زيد العبدي
  .نعم، وما يل ال أبكي وال أدري عالم أهجم من ذنويب: تبكي يا صاحب رسول اهللا؟؟ قال

أمل تك ختربنا أنك حتب : لت له أم الدرداءملا نزل بأيب الدرداء املوت جزع جزعاً شديداً، فقا: وقال مشيط بن عجالن
هذه آخر ساعايت من الدنيا، : بلى وعزة ريب، ولكن نفسي ملا استيقنت املوت كرهته، مث بكى وقال: املوت؟ قال

  .فلم يزل يرددها حىت مات" ال إله إال اهللا " لقنوين 
مصرع أبيك، واذكر به مصرعك وساعتك، اعمل للساعة، اعمل ملثل ! وحيك يا بالل: دعا ابنه بالالً فقال: وقيل

  .فكأن قد، مث قبض

تويف بعد صفني سنة مثان أو تسع : تويف سنة ثالث أو اثنتني وثالثني بدمشق، وقي: وتويف قبل عثمان بسنتني، قيل
ان واألصح واألشهر واألكثر عند أهل العلم أنه تويف يف خالفة عثمان، ولو بقي لكان له ذكر بعد قتل عثم. وثالثني

  .إما يف االعتزال، وإما يف مباشرة القتال، ومل يسمع له بذكر فيهما البتة، واهللا أعلم



ال أعلم أحداً نزل دمشق من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم غري أيب الدرداء، وبالل مؤذن : قال أبو مسهر
  .واهم ملا سقط علينارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وواثلة بن األسقع، ومعاوية، ولو نزهلا أحد س

  .وكان أبو الدرداء أقىن أشهل، خيضب بالصفرة، عليه قلنسوة وعمامة قد طرحها بني كتفيه

  باب العني والياء

  :عياذ بن عمرو

حديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صفة خامت النبوة كأهنا . عياذ بن عبد عمرو، األزدي: عياذ بن عمرو، وقيل
  .ركبة عنز
أيب عاصم النبيل، عن بشر بن صحار بن معارك بن بشر بن عياذ بن عبد عمرو، عن معارك بن بشر،  حديثه عند

فرأيت خامت النبوة، : أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان تبعه قبل فتح مكة، ودعا له، قال: عن عياذ بن عمرو
  .ومحله على ناقة

  .وسكن البصرة، وبقي إىل أن قتل عثمان
ثة ها هنا هكذا، ومثلهم قال األمري أبو نصر، وأخرجه ابن منده وأبو نعيم يف عباد، بالباء املوحدة أيضاً، أخرجه الثال

  .واهللا أعلم، وقد ذكرناه هناك

  :عياش بن أيب ثور

  .عياش بن أيب ثور، له صحبة، واله عمر بن الطاب البحرين قبل قدامة بن مظعون
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  :يعةعياش بن أيب رب

: عمرو بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، يكىن أبا عبد الرمحن، وقيل: عياش بن أيب ربيعة، واسم أيب ربيعة
  .وهو أخو أيب جهل ألمه، وابن عمه، وهو أخو عبد اهللا بن أيب ربيعة. أبو عبد اهللا

وسلم دار األرقم، وهاجر إىل أرض كان إسالمه قدمياً أول اإلسالم، قبل أن يدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ومل يذكره ابن عقبة . احلبشة، وولد له هبا ابنه عبد اهللا، مث عاد إىل مكة، وهاجر إىل املدينة هو وعمرو بن اخلطاب

  .وال أبو معشر فيمن هاجر إىل احلبشة
مه حلفت أن ال يدخل رأسها وملا هاجر إىل املدينة قدم عليه أخواه ألمه أبو جهل واحلارث ابنا هشام، فذكرا له أن أ

دهن وال تستظل حىت تراه، فرجع معهما، فأوثقاه وحبساه مبكة، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو له، 
وكان هشام بن املغرية قد . واسم أمه وأم أيب جهل واحلارث أمساء بنت خمربة بن جندل بن أبري بن هنشل بن دارم

  .بن املغرية طلقها، فتزوجها أخوه أبو ربيعة
وملا منع عياش من اهلجرة قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو للمستضعفني مبكة، ويسمي منهم الوليد بن 

  .الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أيب ربيعة



  .مات مبكة، قاله الطربي: وقتل عياش يوم الريموك، وقيل
حدثنا بن أيب شيبة، حدثنا علي بن مسهر وحممد بن : أيب عاصم قال أنبأنا حيىي بن حممود إذناً بإسناده عن أيب بكر بن

فضيل، عن يزيد بن أيب زياد حدثنا عبد الرمحن بن سابط، عن عياش بن أيب ربيعة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إذا ضيعوها ف"  -يعين الكعبة واحلرم  -" ال تزال هذه األمة خبري ما عظموا هذه احلرمة حق تعظيمها : " أنه قال
  " .هلكوا 

  .عبد اهللا، واحلارث، وروى عنه نافع موىل بن عمر، وهو مرسل: وروى عنه ابناه
  .أخرجه الثالثة

  :عياض األنصاري

روى عبيدة بن أيب رايطة احلداد، عن عبد امللك بن عبد الرمحن، عن عياض األنصاري . له صحبة. عياض األنصاري
احفظوين يف أصحايب وأصهاري، فمن حفظين فيهم حفظه اهللا يف الدنيا : " وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

  " .واآلخرة، ومن مل حيفظين فيهم ختلى اهللا عنه، ومن ختلى اهللا عنه يوشك أن يأخذه 
  .أخرجه الثالثة

  :عياض الثقفي

ه وسلم أتى هوازن يف اثين أن النيب صلى اهللا علي: روى نه ابنه عبد اهللا. عياض الثقفي، والد عبد اهللا بن عياض
  .وهو معدود يف أهل الطائف. عشر ألفاً

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً، وأخرجه البخاري يف تارخيه

  :عياض بن مجهور

  .أورده أبو بكر اإلمساعيلي يف الصحابة. عياض بن مجهور

كنت عند النيب  :عن ابن عياش، عن عياض بن مجهور قال -وكان ينزل كندة  -روى حريث بن املعلى الكندي 
: " الرجل يدخل علّي بسيفه يريد نفسي ومايل، كيف أصنع به؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم، فسأله رجل فقال

  " .تناشده اهللا عز وجل، وتذكره به وبأيامه، فإن أىب فقد حل لك دمه، فال تكونن أعجز منه 
  .أخرجه أبو موسى

  :عياض بن احلارث

  .د بن إبراهيم بن احلارث التيمي، مدين، له صحبة، روى عنه حممد بن إبراهيمعياض بن احلارث التيمي، عم حمم
  .أخرجه الثالثة خمتصراً

  :عياض بن محار



  .عياض بن محار بن أيب محار بن ناجية بن عقال بن حممد بن سفيان بن جماشع بن دارم التميمي اجملاشعي
  .ر بن عرفجة بن ناجيةهو عياض بن محا: وقال أبو عبيدة. كذا نسبه خليفة بن خياط

  .سكن البصرة، روى عنه مطرف ويزيد ابنا عبد اهللا بن الشخري، واحلسن
 -ومهام، عن قتادة . حدثنا عمران القطان: أنبأنا اخلطيب عبد اهللا بن أمحد الطوسي بإسناده عن أيب داود الطيالسي

يا رسول اهللا، : قلت: عن عياض قال -عن يزيد بن عبد اهللا : وقال مهام. عن مطرف بن عبد اهللا: قال عمران
املستبان شيطانان يتهاتران : " الرجل من قومي يشتمين، وهو دوين؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .ويتكاذبان، فما قاال فهو على البادئ منهما حىت يعتدي املظلوم 
" وهو تصحيف، وإمنا هو . مة وآخره راءعياض بن محار بن خممر، باخلاء املعج: أخرجه الثالثة إال ابن منده قال

باسم النيب صلى اهللا عليه وسلم، جيتمع واألقرع بن حابس يف عقال بن حممد بن سفيان، وهذا نسب " حممد 
  .مشهور، وقد أسقط ابن منده مع التصحيف عدة آباء

  :عياض بن زهري

ث بن فهر القرشي الفهري، يكىن أبا عياض بن زهري بن أيب شداد بن ربيعة بن هالل بن أهيب بن ضبة بن احلار
  .سعد

  .وكان من مهاجرة احلبشة، وشهد بدراً، وذكره إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق
: " وأنبأنا أبو جعفر بن أمحد بإسناده عن ابن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من بين احلارث بن فهر

  " .وعياض بن زهري بن أيب شداد .. 
  .ره موسى بن عقبة، والواقديوكذلك ذك

" وتويف بالشام سنة ثالثني، وهو عم عياض بن غنم بن زهري الفهري الذي يأيت ذكره، وذكر خليفة بن خياط 
ومل يذكر . إنه عياض بن غنم املعروف بالفتوح يف الشاميات: هذا ونسبه كما ذكرناه، وقال يقال" عياض بن زهري 

عياض بن غنم بن : ، وال ذكره عمه وقد ذكره غريمها، وقد جوده الواقدي فقالالزبري وعياض بن زهري من بين فهر
شهد بدراً ذكره سعيد القرشي . ابن أيب زهري الفهي: عياض بن زهري أو: " وقال أبو موسى. أخي عياض بن زهري

  " .ومل يورد له شيئاً 
  .خرياًأخرجه أبو عمر كما ذكرناه أوالً، واختصره أبو موسى كما ذكرناه عنه أ

. مل خيرجه ابن منده وال أبو نعيم، وأبو عمر يظنهما اثنني، أحدمها هذا، والثاين عياض بن غنم الذي يأيت ذكره: قلت
عياض بن : " وقد وافق حممد بن سعد الكاتب أبا عمر يف أهنما اثنان، فقال يف الطبقة األوىل من بين احلارث بن فهر

هاجر إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية يف رواية حممد بن إسحاق وحممد بن  ..زهري بن أيب شداد بن ربيعة بن هالل
وشهد عياض بن زهري بدراً، وأحداً، واخلندق، واملشاهد كلها، وتويف باملدينة سنة ثالثني، وليس له : قالوا.. عمر

أسلم قبل احلديبية، .. اللعياض بن غنم بن زهري بن أيب شداد بن ربيعة بن ه: وقال أيضاً يف الطبقة الثالثة" . عقب 
  " .وتويف بالشام سنة عشرين، وهو ابن ستني سنة .. وشهدها

هكذا ذكرمها يف الطبقات الكربى والطبقات الصغرى، وفرق بينهما، مث ذكرمها يف الطبقات الكربى أيضاً وجعلهما 
يونس بن بكري، والبكائي،  وأما ابن إسحاق فقد روى عنه. واحداً، ونذكره يف عياض بن غنم إن شاء اهللا تعاىل

  .واهللا أعلم. وعياض بن زهري بن أيب شداد.. وسلمة، يف تسمية من شهد بدراً من بين احلارث بن فهر



  :عياض بن زيد العبدي

أنه مسه النيب صلى اهللا عليه وسلم : روى أبو شيخ اهلنائي، عن عياض بن زيد بن عبد القيس. عياض بن زيد العبدي
لناس، عليكم بذكر ربكم، عز وجل، وصلوا صالتكم يف أول وقتم؛ فإن اهللا تبارك وتعاىل يضاعف يا ايها ا: " يقول
  " .لكم 

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  :عياض بن سعيد األزدي

  .عياض بن سعيد بن جبري بن عوف األزدي احلجري
  .ذكره أبو سعيد بن يونس. له ذكر وال تعرف له رواية. شهد فتح مصر
  .نده، وأبو نعيمأخرجه ابن م

  :عياض بن سليمان

خيار أميت قوم يضحكون : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عنه مكحول أنه قال. عياض بن سليمان
يعين  -جهراً، ويبكون سراً من خوف شدة عذاب اهللا، يذكرون اهللا تعاىل بالغداة والعشي يف البيوت الطيبة 

ورهباً، مؤنتهم على الناس خفيفة، وعلى أنفسهم ثقيلة، يدبون على األرض حفاة  يدعونه بألسنتهم رغباً -املساجد 
  .احلديث" .بال مرح وال بذخ ميشون بالسكينة، ويتقربون بالوسيلة 

  .أخرجه أبو موسى

  :عياض بن عبد اهللا الثقفي

، عن عبد اهللا بن عياض، عن روى حديثه عبد اهللا بن عبد الرمحن الطائفي. عياض بن عبد اهللا الثقفي، أبو عبيد اهللا
فقبله النيب " أهديناه لك : " شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأتاه رجل من فهر بعسل، فقال: أبيه أنه قال

  .فحماه له، وكتب له كتاباً" احم شعيب : " صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :عياض بن عبد اهللا املدين

روى احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب، عن عمه عياض بن عبد اهللا بن . د اهللا بن أيب ذباب املدينعياض بن عب
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت دخل املسجد يصلي، فقام رجل يصلي بصالة النيب : أيب ذباب قال

  .صلى اهللا عليه وسلم مث ذكر احلديث
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  :بن عبد اهللا الضمري عياض



  .أورده العسكري علي بن سعيد يف الصحابة. عياض بن عبد اهللا الضمري
وروى يزيد بن أيب حبيب أن الزهري كتب يذكر أن عياض بن عبد اهللا الضمري أخربه أهنم تذاكروا عند رسول 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم الطاعون، فقال أرجو أن ال يطلع علينا من نقبها
  .أبو موسىأخرجه 

  :عياض بن عمرو األشعري

سكن الكوفة، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعن أيب عبيدة، وخالد بن الوليد، . عياض بن عمرو األشعري
  .ومساك بن حرب، وحصني بن عبد الرمحن السلمي. روى عنه الشعيب. ويزيد بن أيب سفيان، وشرحبيل ابن حسنة

ما يل ال أراهم يقلسون : " ، عن عياض األشعري أنه شهد عيداً باألنبار، فقالروى شريك، عن مغرية، عن الشعيب
  .ضرب الدف: ؟ والتقليس" كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصنع 

  .أخرجه الثالثة

  :عياض بن عمرو

وب كانت له صحبة حسنة، وشهد أحداً وما بعدها، ومن ولده أي. عياض بن عمرو بن بليل بن أحيحة بن اجلالح
  .بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عياض الزاهد صاحب العمري الزاهد

  .ذكره ابن الدباغ على أيب عمر

  :عياض بن غطيف

هو من أصحاب أيب عبيدة بن : ذكره أبو بكر بن عيسى يف تاريخ املصريني، وقال. عياض بن غطيف السكوين
  .ماجلراح، يذكرون له صحبة ورواية عن النيب صلى اهللا عليه وسل

  .استدركه ابن الدباغ على أيب عمر

  :عياض بن غنم القرشي

عياض بن غنم بن زهري بن أيب شداد بن ربيعة بن هالل بن وهيب بن ضبة بن احلارث بن فهر القرشي، أبو سعد، 
  .أبو سعيد: وقيل

إنه كان ابن  :مع ابن عمه أيب عبيدة بن اجلراح، ويقال -له صحبة، أسلم قبل احلديبية وشهدها، وكان بالشام 
  .ما أنا مببدل أمرياً أمره أبو عبيدة: وملا تويف أبو عبيدة استخلفه بالشام، فأقره عمر وقال. امرأته

  .وهو الذي فتح بالد اجلزيرة، وصاحله أهلها، وهو أول من أجاز الدرب يف قول الزبري
وكان صاحلاً فاضالً . عشرين وملا مات استخلف عمر على الشام سعيد بن عامر بن حذمي، وكان موت عياض سنة

  .، يطعم الناس زاده، فإذا نفذ حنر هلم مجله" زاد الركب " مسحاً، وكان يسمى 
حدثين ايب، حدثنا أبو املغرية، حدثنا صفوان، عن شريح : أنبأنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

صاحب دار حنب فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول جلد عياض بن غنم : بن عبيد، عن جبري بن نفري قال



أمل تسمع رسول اهللا صلى اهللا : مث مكث لياىل، فأتاه هشام فاعتذر إليه، مث قال هشام لعياض. حىت غضب عياض
قد مسعنا ما مسعت، : فقال عياض! ؟؟" إن من أشد الناس عذاباً أشدهم للناس عذاباً يف الدنيا : " عليه وسلم يقول

من أراد أن ينصح لذي سلطان عامة فال يبد : " ا ما رأيت، أو مل تسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولورأين
وإنك يا هشام ألنت اجلريء إذ " له عالنية، ولكن ليخل به، فإن قبل منه فذاك، وإال كان قد أدى الذي عليه له 

  !.قتيل سلطان اهللا؟جتترئ على سلطان اهللا، فهال خشيت أن يقتلك السلطان، فتكون 

. أنبأنا أبو الفضل بن أيب احلسن بإسناده عن أيب يعلى أمحد بن علي، حدثنا احلكم بن موسى، حدثنا هفل عن املثىن
من : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن أيب الزبري، عن شهر بن حوشب، عن عياض بن غنم قال

وإن شرهبا الثانية مل تقبل له . اً، فإن مات فإىل النار، وإن تاب قبل اهللا منهشرب اخلمر مل تقبل له صالة أربعني يوم
وإن شرهبا الثالثة أو الرابعة كان حقاً على اهللا أن . صالة أربعني يوماً، فإن مات فإىل النار وإن تاب قبل اهللا منه

  .أخرجه الثالثة" .ارة أهل النار عص: " يا رسول اهللا، وما ردغة اخلبال؟ قال: فقيل" . يسقيه من ردغة اخلبال 
عياض بن زهري املذكور أوالً فال أدري أظنامها واحداً أو مل يصل إليهما؟ وقد : مل خيرج ابن منده وأبو نعيم: قلت

ختلف العلماء فيهما فمنهم من جعلهما اثنني، وجعل أحدمها عم اآلخر، ومنهم من جعلهما واحداً، وجعل األول 
. في يف هذا أن مصعباً وعمه مل يذكرا األول، وجعالمها واحداً، وأهل مكة أخرب بشعاهباقد نسب إىل جده، ويك

وممن ذهب إىل هذا أيضاً احلافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي، وروي بإسناده إىل حممد بن سعد ما ذكرناه يف 
لكربى يف موضع آخر، فقال يف وذكرمها حممد بن سعد يف الطبقات ا: عياض بن زهري أوالً، وأهنما اثنان، مث قال

عياض بن غنم بن زهري بن أيب شداد بن ربيعة بن : تسمية من نزل الشام من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
هالل الفهري، أسلم قبل احلديبية، وشهد احلديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمن وكان رجالً صاحلاً مسحاً، 

ما حضرته الوفاة ويل عياض بن غنم الذي كان يليه، وذكر أن عمر أقره ورزقه كل كان مع أيب عبيدة بالشام، فل
قال أبو  -فلم يزل والياً لعمر على محص حىت مات بالشام سنة عشرين، وهو ابن ستني سنة . يوم ديناراً وشاة

  .وهذا يدل على أهنما واحد، وهو الصواب. القاسم
بن سعد ما يدل على أهنما واحد، فإنه ذكر يف هذه الترمجة من نزل هذا كالم أيب القاسم، وليس يف كالم حممد 

ألنه مل ينزل الشام، إمنا مات باملدينة وكالمه الذي ذكرناه يف عياض بن زهري يدل . فلم حيتج إىل ذكر األول. الشام
لك من الكالم الذي على أهنما اثنان، ألنه ذكرمها يف طبقتني، وذكر ألحدمها شهود بدر، وهذا مل يشهدها إىل غري ذ

  .يدل على أهنما اثنان
  .واهللا أعلم. عياض بن زهري، غري عياض بن غنيم بن زهري: وقال أبو أمحد العسكري، عن اجلهين

  :عياض الكندي

  .أورده ابن أيب عاصم وغريه يف الصحابة. عياض الكندي
ي، عن إمساعيل بن عياش، عن سعيد بن سامل حدثنا احلوض: أنبأنا حيىي بن حممود كتابة بإسناده إىل ابن أيب عاصم قال

إذا شرب الرجل اخلمر : " مسعت نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بن عياض الكندي، عن أبيه، عن جده قال
  " .فاجلدوه مث إن عاد فاجلدوه، مث إن عاد فاضربوا عنقه 

  .أخرجه أبو موسى



  :عياض بن مرثد الغنوي

  . صحبته، أورده الطرباين يف معجمهخمتلف يف. عياض بن مرثد الغنوي
وأنبأنا أبو علي، : أنبأنا أبو غالب، أنبأنا أبو بكر، أنبأنا أبو القاسم الطرباين قال أبو موسى: أنبأنا أبو موسى إذناً قال

نا شعبة، حدثنا بن خليفة، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدث: أنبأنا أبو نعيم، أنبأنا الطرباين وأبو أمحد اجلرجاين قاال
مسعت عياض بن مرثد، أو مرثد بن عياض، حيدث رجالً أنه سأل النيب صلى اهللا عليه : أخربين عاصم بن كليب، قال

اسق املاء، امحله : " فسأله ثالثاً قال. ال: ؟ قال" هل من والديك واحد حي : " وسلم عن عمل يدخله اجلنة فقال
  " .إليهم إذا غابوا، واكفهم إياه إذا حضروا 

رواه احلوضي، عن شعبة، عن عاصم، عن عياض بن مرثد، أو مرثد بن عياض، عن رجل منهم أنه سأل النيب صلى 
  .اهللا عليه وسلم

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  :عيسى بن عقيل الثقفي

  .ابن معقل: وقيل -عيسى بن عقيل الثقفي 
  .حازم، فسماه عبد الرمحن: م بابن يل يقال لهأتيت النيب صلى اهللا عليه وسل: روى عنه زياد بن عالقة أنه قال

  .خيرجونه يف املسند، وهو وهم: قال أبو أمحد العسكري
  .أخرجه الثالثة

  .بفتح العني، وكسر القاف: عقيل

  :عيسى بن لقيم العبسي

  .قسم له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سهم خيرب مائيت وسق. عيسى بن لقيم العبسي
  .ستغفري عن ابن إسحاقذكره أبو جعفر امل

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :عيينة بن حصن الفزاري

عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة بن ذبيان بن بغيض بن 
  .ريث بن غطفان بن سعد بن قيس غيالن الفزاري، يكىن أبا مالك

وكان من املؤلفة . فتح، وشهد الفتح مسلماً، وشهد حنيناً أو الطائف أيضاًأسلم قبل ال: وقيل. أسلم بعد الفتح
؟ " أين اإلذن : " إنه دخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم من غري إذن، فقال له: قلوهبم، ومن األعراب اجلفاة، قيل

ذ أسرياً، ومحل إىل أيب فأخ. وكان ممن ارتد وتبع طليحة األسدي، وقاتل معه! ما استأذنت على أحد من مضر: فقال
. فيقول ما آمنت باهللا طرفة عني! يا عدو اهللا أكفرت بعد إميانك؟: بكر رضي اهللا عنه فكان صبيان املدينة يقولون

  .فأسلم، فأطلقه أبو بكر



وتزوج عثمان بن عفان ابنته، فدخل عليه يوماً، فأغلظ . وكان عيينة يف اجلاهلية من اجلرارين، يقود عشرة آالف
  .إن عمر أعطانا فأغنانا وأخشانا فأتقانا: فقال. لو كان عمر ما أقدمت عليه هبذا: فقال عثمان له،

ذاك يوسف : مسعت عيينة بن حصن يقول لعبد اهللا بن مسعود، أنا ابن األشياخ الشم فقال عبد اهللا: وقال أبو وائل
  .بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم

: كان احلر رجالً صاحلاً من أهل القرآن له منزلة من عمر بن اخلطاب فقال عيينة البن أخيهوهو عم احلر بن قيس، و
يا : فأدخله على عمر، فقال. ال افعل: إين أخاف أن تتكلم بكالم ال ينبغي فقال: أال تدخلين على هذا الرجل؟ قال

داً، حىت هم أن يوقع به، فقال ابن فغضب عمر غضباً شدي! ابن اخلطاب، واهللا ما تقسم بالعدل، وال تعطي اجلزل
، وإن هذا ملن " خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن اجلاهلني : " يا أمري املؤمنني، إن اهللا يقول يف كتابه العزيز: أخيه

  .فخلى عنه، وكان عمر وقافاً عند كتاب اهللا عز وجل. اجلاهلني
  .أخرجه الثالثة

  :عيينة ابن عائشة املرائي

  .من الصحابة، شهد يوم مؤتة وما بعده، ذكره ابن أيب معدان. املرائي عيينة بن عائشة
  .قاله ابن ماكوال

  .آخر حرف العني، واحلمد هللا رب العاملني). انتهى(

  باب الغني

  غاضرة بن مسرة التميمي

على له صحبة، وبعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم . غاضرة بن مسرة بن عمرو بن قرط بن جناب التميمي العنربي
  .الصدقات

  .قاله ابن الكليب

  غالب بن اجبر

روى عنه عبد اهللا بن معفل قاله . يعد يف الكوفيني. غالب بن ديخ املزين، ولعله جده: ويقال. غالب بن أجبر املزين
شريك، عن منصور، عن عبيد بن احلسن أيب احلسن البصري، عن عبد اهللا بن معقل، عن غالب بن ديخ يف احلمر 

  .غالب بن أجبر: وقال شعبة ومسعر -" إمنا كرهت لكم جوال القرية : " ول النيب صلى اهللا عليه وسلماألهلية، وق
حدثنا عبد اهللا بن أيب زياد، : بإسناده عن سليمان بن األشعث قال -أنبأنا عبد الوهاب بن أيب منصور بن سكينة 

: ري، عن عبد الرمحن، عن غالب بن أجبر قالحدثنا عبيد اهللا، عن إسرائيل، عن منصور، عن عبيد أيب احلسن البص
أصابتنا سنة، ومل يكن يف مايل شيء أطعم أهلي إال شيء من محر، وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرم 

: " أصابتنا سنة، وإنك حرمت احلمر األهلية؟ فقال: حلوم احلمر األهلية، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت
  " .مسني محرك، فإمنا حرمتها من أجل جوال القرية أطعم أهلك من 



  .وروى عنه عبد الرمحن بن مقرن يف فصل قيس عيالن
  .أخرجه الثالثة

  ؟

  غالب بن بشر األسدي

كان ممن فارق طليحة واقام على اإلسالم ملا ادعى طليحة النبوة بعد النيب صلى اهللا عليه . غالب بن بشر األسدي
  .قاله ابن إسحاق. وسلم

  لب بن عبد اهللا الكناين الليثيغا

غالب بن عبد اهللا بن مسعر بن جعفر بن كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة 
  .الكناين الليثي

  .عداده يف أهل احلجاز. غالب بن عبيد اهللا الليثي: وقيل:  -وهو نسبه  -قال ابن الكليب 
بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . صواب غالب بن عبد اهللا بن مسعر الليثيوال. ويقال الكليب: قال أبو عمر

وسريه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية ستني راكباً إين بين امللوح، وهو بطن . عام الفتح ليسهل هلم الطريق
حلارث بن مالك ابن برصاء من يعمر الشداخ الليثي بالكديد، وامره أن يغري عليهم، فلما كانوا بقديد، لقيهم ا

وإن كنت على غري . إن كنت صادقاً فلن يضرك رباط ليلة: فقال غالب -إمنا جئت مسلماً : فقال. فأخذوه. الليثي
  .ذلك استوثقنا منك

  .أخرجه الثالثة

ل وسياق النسب يد. فال فرق بينهما، فإن كاباً بطن من ليث" . الكليب والصواب الليثي : " قول أيب عمر: قلت
  .واهللا أعلم. عليه

إن رسول اهللا صلى : وقال ابن الكليب. أنه شهد فتح مكة وسهل هلم الطريق: وأبو عمر. وقال ابن منده، وابو نعيم
  .واهللا أعلم. اهللا عليه وسلم بعثه إىل بين مرة بفدك، فاستشهد دون فدك

بعث رسول اهللا : سبه ابن إسحاق فقالوقد ذكر ابن إسحاق سرية غالب قبل الفتح؛ إال أنه مل يذكر أنه قتل، ون
  .وهذا يؤيد ما قلناه من أن كلباً بطن من ليث. كلب ليث. صلى اهللا عليه وسلم غالب بن عبد اهللا الكليب

  غالب بن فضالة الكناين

روى عن ابن . إن مل يكن غالب بن عبد اهللا الكناين، فهو غريه: أخرجه أبو موسى وقال. غالب بن فضالة الكناين
والنضري، وخيرب، : قال قريظة. اآلية" . ما افاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول : " س يف قوله تعاىلعبا

أما قريظة والنضري فهما باملدينة وأما فدك فإهنا على رأس ثالثة أميال منهم، فبعث : قال -وفدك، وقرى عرينة 
  .غالب بن فضالة من بين كنانة فأخذوها عنوة: قال لهإليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم جيشاً عليهم رجل ي

  .أخرجه أبو موسى



ال يبعد أن يكون هذا غالب هو ابن عبد اهللا الليثي الكناين؛ فإن ابن الكليب ذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت
من الكاتب، وإما وسلم بعث غالب بن عبد اهللا إىل بين مرة بفدك، ويكون قوهلم يف اسم أبيه فضالة، إما غلط 

  .اختالف فيه، واهللا أعلم

  غرفة األزدي

  .له صحبة، وهو معدود يف الكوفيني: غرفة األزدي، يقال
وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن أصحاب الصفة، وهو الذي دعا : قال -روى عنه أبو صادق 

ين شك من شأن علي، فخرجت معه على شاطئ دخل: قال -له النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يبارك له يف صفقته 
هذا موضع رواحلهم، ومناخ ركاهبم ومهراق دمائهم، بأيب من : الفرات، فعدل عن الطريق ووقف حوله، فقال بيده

فلما قتل احلسني خرجت حىت أتيت املكان الذي قتلوه فيه، فإذا هو ! ال ناصر له يف األرض وال يف السماء إال اهللا
فاستغفرت اهللا مما كان مين من الشك، وعلمت أن علياً رضي اهللا عنه مل يقدم إال مبا : أ شيئاً، قالكما قال، ما أخط

  .عهد إليه فيه
  .أخرجه ابن الدباغ مستدركاً على أيب عمر

  غرفة بن احلارث الكندي

عنه كعب بن  له صحبة، وقاتل مع عكرمة بن أيب جهل يف الردة وروى. غرفة بن احلارث الكندي، يكىن أبا احلارث
  .علقمة، وعبد اهللا بن احلارث

حدثنا حممد بن حامت، حدثنا : أنبأنا أبو أمحد بن أيب منصور األمني، بإسناده إىل أيب داود سليمان بن األشعث قال
عبد الرمحن بن مهدي، عن ابن املبارك، عن حرملة بن عمران، عن عبد اهللا بن احلارث األزدي، عن غرفة بن 

" . ادعوا إيلّ أبا حسن : " دت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع وأتى بالبدن، فقالشه: احلارث قال
وأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأعالها، مث طعنا هبا البدن، فلما " خذ بأسفل احلربة : " فدعى له علي، فقال

  .ركب بغلته أردف علياً
عن غرفة بن احلارث الكندي وكانت له صحبة من النيب صلى اهللا وروى حرملة بن عمران، عن كعب بن علقمة، 

وكان غرفة يسكنها فضرب النصراين فوق  -عليه وسلم أنه مسع نصرانياً يشتم النيب صلى اهللا عليه وسلم مبصر 
ى أن معاذ اهللا أن نعطيهم العهد عل: إنا قد أعطيناهم العهد فقال عرفة: أنفه، فرفع إىل عمرو بن العاص، فقال له

يظهروا شتم النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمنا أعطيناهم العهد على أن خنلي بينهم وبني كنائسهم، يقولون فيها ما بدا 
هلم، وأن ال حنملهم ما ال يطيقون، وإن أرادهم عدو قاتلنا دوهنم على أن خنلي بينهم وبني أحكامهم إال أن يأتونا 

  .فقال عمرو صدقت. عنا مل نتعرض هلم راضني بأحكامنا فنحكم بينهم، وإن غيبوا
  .أخرجه الثالثة

  .بفتح الغني والراء: غرفة

  غرقدة أبو شبيب



أورده : ذكر يف الصحابة وال يصح، أورده ابن منده وأبو نعيم كذا خمتصراً وقال أبو موسى. غرقدة أبو شبيب
ثه أبو بكر بن أيب علي بإسناده عن زكريا بن ومل يورد له شيئاً وقد أورد حدي -يعين ابن منده  -احلافظ أبو عبد اهللا 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف حجة : عدي، عن سالم، عن شبيب بن غرقدة، عن أبيه قال
  " .ال جيين جان إال على نفسه، ال جيين والد على ولده، وال ولد على والده : " الوداع

  غزية بن احلارث األنصاري

روى عنه . خزاعي: إنه أسلمي، وقيل: وقيل. له صحبة: يعد يف أهل احلجاز. نصاري احلارثيغزية بن احلارث األ
ال هجرة بعد الفتح، إمنا هو اجلهاد والنية : " عبد اهللا بن رافع موىل أم سلمة أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

. "  
  .أخرجه الثالثة

  غزية بن عمرو األنصاري

ن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج غزية بن عمرو بن عطية ب
  .األنصاري، مث اخلزرجي، مث النجاري

قاله موسى بن عقبة، وشهد أحداً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو أخو سراقة بن عمرو، . شهد بيعة العقبة
  .ووالد ضمرة بن غزية

  .مر، وأبو موسىأخرجه أبو نعيم، وأبو ع

  غسان بن حبيش

  .ذكره ابن الدباغ كذا خمتصراً. غسان بن حبيش األسدي

  غسان العبدي

هنى : روى عنه ابنه حيىي أنه قال. قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد عبد القيس. غسان العبدي، أبو حيىي
يا : لنيب صلى اهللا عليه وسلم العام املقبل، فقلنافاختمنا فأتينا ا. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن هذه األوعية

انتبدوا فيما بدا لكم وال تشربوا : " رسول اهللا، هنيتنا عن هذه األوعية فاختمنا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .منكراً فمن شاء أوكى سقاءه على إمث 

  .أخرجه الثالثة

  غشمري بن خرشة



غشمري بن خرشة القارئ، هو قاتل عصماء بنت مروان اليهودية اليت : بين خطمةومنهم من : قال ابن دريد. غشمري
  .كانت هتجو النيب صلى اهللا عليه وسلم، وغشمري وزنه فعليل من الغشمرة، وهو أخذك الشيء بالغلبة

  .، وقد تقدم ذكره" عمري : " وقال أبو عمر. كذا قاله ابن دريد

  غضيف بن احلارث الكندي

  .األزدي، وهو ابن زنيم الثمايل: السكوين، وقيل: الكندي، وقيلغضيف بن احلارث 
وقد اتفقوا على أنه مثايل، وإذا كان كذلك فهو أزدي؛ ألن مثالة بطن من . عداده يف احلمصيني، كنيته أبو أمساء

  .غطيف بالطاء: وقيل. األزد
دثنا محاد بن خالد، حدثنا معاوية بن صاحل، حدثين ايب، ح: أنبأنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

ما نسيت من األشياء ما نسيت أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا : عن يونس بن سيف، عن غضيف بن احلارث قال
  .عليه وسلم واضعاً ميينه على مشاله يف الصالة

ا يب رسول اهللا صلى اهللا عليه كنت صبياً أرمي خنل األنصار، فأتو: وروى العالء بن يزيد الثمايل عن غضيف أنه قال
  " .كل ما يسقط، وال ترم خنلهم : " وسلم، فمسح رأسي وقال

  .أخرجه الثالثة

  غطيف بن احلارث الكندي

  .السكوين: غضيف بن احلارث الكندي، وقيل: وقيل: غطيف بن احلارث الكندي
: وقال غريه. ارث بن غطيفاحل: غطيف بن احلارث أو: روى يونس بن سيف فقال. له صحبة شامي، خمتلف فيه

  .غضيف، وهو الصحيح: غطيف الكندي، وأبو غطيف، ويقال: يقال: وقال العقيلي. غطيف، ومل يشك
  .أخرجه أبو عمر، وجعله غري األول

  غطيف بن احلارث الكندي

صلى  تفرد بالرواية عنه ابنه عياض أن النيب. هو حر، وهو والد عياض: غطيف بن احلارث الكندي، قال أبو عمر
ذكره األزدي " . إذا شرب الرجل اخلمر فاجلدوه، مث إن عاد فاجلدوه، مث إن عاد فاقتلوه : " اهللا عليه وسلم قال

  .املوصلي، فيه ويف الذي قبله نظر
  .االضطراب فيه كثري جداً: قاله أبو عمر، وقال

  .أخرجه الثالثة

  .أو أبو غطيف -غطيف 

  .أبو غطيف: غطيف، أو
رفعه  -أيب غطيف : أو -اهللا بن أيب فروة، عن مكحول، عن أيب إدريس اخلوالين، عن غطيف  روى عبد. له صحبة

  " .من أحدث هجاء يف اإلسالم فاقطعوا لسانه : " إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



مد بن بالطاء، واتفق على ابن عبد العزيز، وحم: قال بعض املتأخرين: أخرجه ابن منده وأبو نعيم وقال أبو نعيم
  .بالضاد -أو أبو غضيف  -عثمان على أنه غضيف 

  غطيف بن أيب سفيان

حدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذكره احلسن بن سفيان وغريه يف الصحابة، وال يصح، . غطيف بن أيب سفيان
  .هو تابعي من أهل مكة، يروي عن يعقوب ونافع ابين عاصم

أميا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: غطيف بن أيب سفيان قالروى ابن املبارك، عن احلكم بن هشام، عن 
  " .امرأة مجعت مجعاً مل تطمث دخلت اجلنة 

ستكون فئة بعدي يسألونكم غري احلق، : " روى عنه سعيد بن السائب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .فأعطوهم ما يسألونكم، واهللا املوعد 

  .و نعيمأخرجه ابن منده وأب

يغلب على ظين أهنا متداخلة، ما عدا هذه الترمجة، فإن كلها " غطيف " و " غضيف " هذه التراجم كلها : قلت
أزدي، وكندي، وأنه شامي، واالختالف فيها كثري ال يوقف فيها على يقني، " غضيف " و " غضيف " يقال فيها 

  .وقد سقناها كما ذكروا، واهللا املوفق للصواب

  س األنصاريغنام بن أو

  .غنام بن أوس بن غنام بن أوس بن عمرو بن مالك بن عامر بن بياضة األنصاري اخلزرجي البياضي
  .شهد بدراً، قاله ابن الكليب، والواقدي

يف أهل " غنام، رجل من الصحابة، مذكور يف أهل بدر ومل ينسبه،وأظنه أراد هذا، وقال بعد قوله : وقال أبو عمر
  .م حديثه عند ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عنبسة، عنهوابن غنا: قال" بدر 

  غنام أبو عبد الرمحن

من صام رمضان، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عنه ابنه عبد الرمحن أنه قال. غنام أبو عبد الرمحن
  " .فكأمنا صام السنة . وأتبعه بست من شوال

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  ين بن قطيبغ

  .شهد فتح مصر، ذكر يف الصحابة، وال تعرف له رواية، قاله أبو سعيد بن يونس. غين بن قطيب
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم خمتصراً

  غنيم بن قيس



  .غنيم بن قيس املازين
  .روى عنه ابنه جناح، وال تصح له رواية وال صحبة، قاله أبو سعيد بن يونس

أورده أبو عبد اهللا، ومل يذكر له حديثاً، وال أبو نعيم، : خمتصراً، وأخرجه أبو موسى فقال أخرجه ابن منده وأبو نعيم
وذكره أبو بكر بن أيب علي، وروى بإسناده عن صدقة بن عبيد اهللا املازين، عن جناح بن غنيم بن قيس، عن أبيه 

  :أذكر موت النيب صلى اهللا عليه وسلم، أشرف علينا رجل فقال: قال
  قد كنت قبل موته مبقعد... لويل على حممد أال يل ا

  ولست بعد موته مبخلد
  :أحفظ من أيب كلمات قاهلن على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد موته: ورواه شعبة، عن عاصم، عن غنيم قال

  قد كنت قبل موته مبقعد... أال يل الويل على حممد 
  أبيت ليلي آمناً إىل الغد

أدرك النيب . غنيم بن قيس أبو العنرب املازين: وذكر األمري أبو نصر فقال. وأبو موسى أخرجه ابن منده، وأبو نعيم،
روى عن سعد بن أيب وقاص، وأيب موسى، روى عنه ثابت بن عمارة، وسليمان . صلى اهللا عليه وسلم، ورآه

  .التيمي، ويزيد الرقاشي

  غيالن بن سلمة

  .ن سعد بن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازنغيالن بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو ب
أسلم بعد فتح الطائف، وكان حتته عشر نسوة يف اجلاهلية، فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتخري منهن 

  .أربعاً
ن أيب حدثنا هناد، حدثنا عبدة، عن سعيد ب: أنبأنا إبراهيم بن حممد وإمساعيل وغريمها بإسنادهم إىل أيب عيسى قال
أن غيالن بن سلمة الثقفي أسلم وعنده : عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر، عن أبيه

  .عشر نسوة يف اجلاهلية، فأسلمن معه، فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتخري منهن أربعاً
أي ولدك أحب : ، قال له كسرىوهو أحد وجوه ثقيف ومقدميهم، وهو ممن وفد على كسرى، وخربه معه عجيب

فقال كسرى ما لك وهلذا الكالم، وهو . الصغري حىت يكرب، واملريض حىت يربأ، والغائب حىت يقدم: إليك؟ قال
هذا العقل من الرب، ال من : قال. خبز الرب: فما غذاؤك؟ قال! كالم احلكماء، وأنت من قوم حفاة ال حكمة فيهم؟

  .اللنب والتمر
  .ناً، تويف آخر خالفة عمر بن اخلطابوكان شاعراً حمس
  .أخرجه الثالثة

هذا ما كتب رسول اهللا : وله ذكر يف حديث أيب املليح اهلذيل، عن أبيه قال. غيالن بن عمرو: ؟غيالن بن عمرو
  .وذكر الكتاب، وقال شهد أبو سفيان بن حرب، وغيالن بن عمرو.. صلى اهللا عليه وسلم لنجران إن كان له

  .ده وأبو نعيم خمتصراًأخرجه ابن من
روي : قال ابن السكن. غيالن، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ؟غيالن موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .عنه حديث واحد، خمرجه عن أهل الرقة
  .ذكره ابن الدباغ على أيب عمر



  باب الفاء

  فاتك أبو خرمي

عن زائدة، عن الركني بن الربيع، عن أبيه، عن . حسني اجلعفيعن . روى حجاج بن محزة. فاتك أبو خرمي، إن صح
الناس أربعة، موسع له : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. عن خرمي بن فاتك األسدي، عن أبيه. يسري بن عميلة

اآلخرة،  يف الدنيا واآلخرة، وموسع عليه يف الدنيا مقتور عليه يف اآلخرة، ومقتور عليه يف الدنيا موسع عليه يف
  " .وشقي يف الدنيا واآلخرة 

  .عن حسني، ومل يذكر أبا خرمي، وهو الصحيح. كذا رواه، ورواه أبو بكر بن أيب شيبة
  .أخرجه أبو موسى

  فاتك بن زيد بن واهب العبسي

  .أسلم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قاله وثيمة. فاتك بن زيد بن واهب العبسي
  .ستدركاً على أيب عمرذكره ابن الدباغ م

  فاتك بن عمرو اخلطمي

عن أمه الفارعة عن جدها : روى احلليس بن عمرو بن قيس، عن بنت الفارعة، ويف رواية. فاتك بن عمرو اخلطمي
عرضت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رقية العني، فأذن يل فيها، ودعل يل : فاتك بن عمرو اخلطمي قال
بسم اهللا وباهللا، أعيذك باهللا من شر ما ذرأ وبرأ، ومن شر ما اعتريت واعتراك، واهللا : يءبالربكة، وهي من كل ش

  .يعين امللقح الذي يولد له، واحمليل، الذي ال يولد له: قال -ريب شفاك، وأعيذك باهللا من شر ملقح وحميل 
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .و، الذي يذكره بعد، إن شاء اهللا تعاىلوهذا احلديث يشبه احلديث الذي يرويه فديك بن عمر

  فاتك

. أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بسارق فقطعه: فاتك، له ذكر يف حديث يرويه أيوب عن نافع، عن ابن عمر قال
وكان غريباً مل يكن له أهل باملدينة، قطعه يف شدة الربد، فقام رجل يقال له فاتك، فضرب عليه خيمة، وأوقد له 

يا رسول اهللا، : ؟ فقيل" ما هذه النار : " النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض الليل فأبصر النار، فقال نويرة، فخرج
: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. املصاب الذي قطعته، كان غريباً، آواه فاتك وضرب عليه خيمة، وأوقد له نويرة

  " .اللهم اغفر لفاتك، كما آوى عبدك هذا املصاب " 
و أمحد العسال، والطرباين وابن عدي، وغري واحد، عن عبدان، عن زيد بن احلريش، عن عبيد اهللا بن عمرو رواه أب

  .عن أيوب
  .أخرجه أبو موسى



  :الفاكه بن بشر

الفاكه بن بشر بن الفاكه بن زيد بن خلدة بن عامر بن : وقال ابن هشام. كذا قال ابن إسحاق. الفاكه بن بشر
  .وزريق من بين جشم بن اخلزرج األكرب، وقد ذكرناه كثرياًزريق األنصاري الزرقي، 

  .شهد الفاكه بدراً، قاله ابن إسحاق وابن الكليب
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  :الفاكه بن سعد األنصاري

وهو جد عبد الرمحن بن . الفاكه بن سعد بن جبري بن عنان بن عامر بن خطمة األنصاري األوسي اخلطمي أبو عقبة
  .الفاكه سعد بن

  .روى عنه عمارة بن خزمية
حدثين نصر بن علي، حدثنا يوسف بن خالد، حدثنا أبو : أنبأنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

وكانت له صحبة  -جعفر اخلطمي، عن عبد الرمحن بن عقبة بن الفاكه بن سعد، عن أبيه، عن جده الفاكه بن سعد 
يه وسلم كان يغتسل يوم اجلمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر واألضحى وكان الفاكه بن سعد أن النيب صلى اهللا عل

  .يأمر أهله بالغسل هذه األيام
  .هو مهاجري، شهد صفني مع علي، وقتل هبا: قال الكليب

  .أخرجه الثالثة

  :الفاكه بن سكن األنصاري

  .بن كعب بن سلمة، األنصاري السلميالفاكه بن سكن بن زيد بن خنساء بن كعب بن عبيد بن عدي بن غنم 
  .شهد املشاهد كلها بعد بدر، وكان حارس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .خيفف ويثقل: سكن: قاله ابن الكليب، وقال

  :الفاكه بن عمرو الداري

ومل ذكر جعفر املستغفري، . له صحبة سكن بيت جربين من بالد فلسطني. الفاكه بن عمرو الداري، ابن عم متيم
  .يزد

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  ذكره ابن إسحاق يف الداريني. الفاكه بن النعمان الداري، من رهط متيم

أفرده جعفر من الذي قبله، وروى ذلك بإسناده عن ابن . الذين أوصى هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب
  .إسحاق

  .أخرجه أبو موسى



  :الفجيع بن عبد اهللا البكائي

  .بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة البكائي -وامسه ربيعة  -. يع بن عبد اهللا بن جندح بن البكاءالفج
  .يعد يف أعراب البصرة، سكن الكوفة

روى عقبة بن وهب بن عقبة العامري البكائي، عن ابيه، عن الفجيع العامري أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه 
، فأحل هلم امليتة على " ذاك اجلوع : " قال. نصطبح ونغبق: ؟ قلنا" ما طعامكم : " حتل لنا امليتة؟ قال: وسلم فقال
  .هذه احلالة

  .قدح بكرة، وقدح عشية: فسره عقبة قال. قال أبو نعيم
أخرج : حدثنا احلسن بن علي، حدثنا الفضل بن دكني قال: أنبأنا حيىي بن حممود إذناً بإسناده إىل ابن أيب عاصم قال

اكتبوه، ومل ميله علينا، وزعم أن : امللك بن عطاء البكائي كتاباً من النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال لنا إلينا عبد
هذا كتاب من حممد النيب للفجيع ومن تبعه، ومن أسلم وأقام الصالة، وآتى الزكاة، : " أمين بنت الفجيع حدثته

اهللا، وأشهد على إسالمه وفارق املشركني، فإنه آمن وأطاع اهللا ورسوله، وأعطى من املغنم مخس اهللا، ونصر نيب 
  " .بأمان اهللا وأمان حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  .أخرجه الثالثة

  فديك أبو بشري الزبيدي

روى األوزاعي حممد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري عن صاحل بن . حجازي، له صحبة. فديك أبو بشري الزبيدي
يا رسول اهللا، إهنم يزعمون أن من مل يهاجر : تى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال لهأن جده فديكاً أ: بشري بن فديك

يا فديك، أقم الصالة، وآت الزكاة، واهجر السوء، واسكن حيث شئت : " هلك؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .من أرض اهللا 
  .أخرجه الثالثة

  فديك بن عمرو

قاله أبو زكريا بن منده بالدال، وقال الطرباين يف ترمجة ابنه بالراء، وقال . فديك بن عمرو، والد حبيب، هلما صحبة
  .البغوي وأبو الفتح األزدي بالواو

  .روى ابنه حبيب أن أباه خرج به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد تقدم يف ترمجة، عدي بن فويك، بالواو
  .أخرجه أبو موسى

  فرات بن حبان البكري

ثعلبة بن عبد العزى بن حبيب بن حية بن ربيعة بن سعد بن عجل بن جليم بن صعب بن علي بن فرات بن حبان بن 
  .بكر بن وائل الربعي البكري مث العجلي، حليف بين سهم

وهو أحد األربعة الذين أسلموا من ربيعة، وقد تقدم ذكرهم، وكان هادياً يف الطريق؛ بعث رسول اهللا صلى اهللا 



بن حارثة ليعترضوا عرياً لقريش، وكان ديل قريش فرات بن حيان، فأصابوا العري، واسروا عليه وسلم سرية مع زيد 
. إين مسلم: فرات بن حيان، فأتوا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلم يقتله، فمر حبليف له من األنصار، فقال

فرات بن :  نكلهم إىل إمياهنم، منهمإن فيكم رجاالً: " فقال" إنه مسلم " يا رسول اهللا، إنه يقول : فقال األنصار
وأطلقه، ومل يزل يغزو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أن تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، " . حيان 

  .فانتقل إىل مكة، فنزهلا، وكان عقبه هبا
ه أقطعه أرضاً باليمامة تغل وملا أسلم حسن إسالمه، وفقه يف الدين، وكرن على النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت إن
  .أربعة آالف، وسريه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل مثامة بن اثال يف قتل مسيلمة وقتاله
  .مبثل هذا فائتموا: روى فرات بن حيان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن حنظلة بن الربيع التميمي

حدثنا حممد بن بشار، حدثين حممد بن حمبب : اود السجستاينأنبأنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بإسناده إىل أيب د
أبو مهام الدالل، حدثنا سفيان بن سعيد، عن أيب اسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن فرات بن حيان أن النيب صلى 

  .ويف احلديث قصة.. " فرات بن حيان: إن منكم رجاالً نكلهم إىل إمياهنم، منهم: " اهللا عليه وسلم قال
  .ثالثةأخرجه ال
  .بفتح احلاء املهملة، وتشديد الباء املوحدة وفتحها، وآخره باء ثانية: حمبب

  فرات النجراين

  .وهو أصح. فرات بن ثعلبة البهراين، شامي: نسبه هكذا ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو عمر: فرات النجراين
  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال تصح له صحبة

يا رسول اهللا، من أهل : أن رجالً قال: عن الزبيدي، عن سليم بن عامر عن فرات النجراينروى حممد بن حرب، 
  .وذكر احلديث.. لقد سألت عن عظيم: النار؟ قال

  .وروى عن فرات عن أيب فرات عن أيب عامر األشعري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ت النجراين، وال يصح وإمنا هو فرات بن ثعلبة أخرجه بعض املتأخرين عن فرا: وقال أبو نعيم. أخرجه الثالثة

  .محصي تابعي. البهراين
حديثه مرسل، روى عنه : له صحبة، وقال بعضهم: فرات بن ثعلبة البهراين، شامي، قال بعضهم: وقال أبو عمر

  .ضمرة واملهاجر ابنا حبيب، وسليم بن عامر اخلبائري، واهللا أعلم

  فراس بن حابس

  .راس بن حابسف: هو -فراس آخره سني 
  .فراس من بين العنرب، قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بين متيم: أظنه: قال أبو عمر

فراس بن حابس التميمي، له صحبة، أورده جعفر، فإن كان أخاً لألقرع فقد تقدم نسبه عند ذكر : وقال أبو موسى
  .وقد ذكره ابن إسحاق يف وفد بين متيم. أخيه
بعث : حدثين عبيدة التميمي قال: بو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قالأنبأنا أ

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عيينة بن حصن بن حذيفة يف سرية إىل بين العنرب، فأصاب منهم رجاالً ونساًء، 
وذكر .. األقرع بن حابس: اهللا عليه وسلم فيهمفخرج فيهم رجال من بين متيم، حىت قدموا على رسول اهللا صلى 



  .القصة
  .فبان هبذا أنه أخو األقرع بن حابس

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى
استوهب عمي فراس من النيب صلى اهللا عليه وسلم : قالت صفية. فراس عم صفية بنت حبرة: ؟فراس عم صفية

أخرجوا إيلّ قصعة النيب صلى اهللا عليه : اء إلينا قالفكان عمر إذا ج: قصعة رآه يأكل فيها، فأعطاه إياها قالت
فدخل علينا سارق فسرقها، فقدم : قالت -وسلم فنخرجها فيمألها من ماء زمزم، فيشرب وينضح على وجهه 

  .هللا أبوه؟ فما مسعته سبه وال لعنه: عمر فطلبها، فأخربناه أهنا سرقت، فقال
  .أخرجه أبو موسى

  .له رؤية، وألبيه صحبة. س بن عمرو الليثيفرا: ؟فراس بن عمرو الليثي
روى أبو الطفيل أن رجالً من ليث، يقال له فراس بن عمرو أصابه صداع شديد، فذهب به أبوه إىل النيب صلى اهللا 
عليه وسلم، فشكى إليه الصداع الذي أصابه فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم فراساً فأجلسه بني يديه، فأخذ جلدة 

  .ه، فمدها، فنبت يف موضع أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شعرة، فذهب عنه الصداعما بني عيني
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم
فراس بن النضر بن احلارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن : ؟فراس بن النضر القرشي

  .كالب بن مرة القرشي العبدري
  .كره ابن إسحاق ومل يذكره ابن عقبة، وقتل فراس يوم الريموك شهيداًهاجر إىل أرض احلبشة ذ

وأبو عمر نسبه كما ذكرناه، ووافقه " علقمة " على " كلدة " أال أن أبا موسى قدم . أخرجه أبو عمر وأبو موسى
  .ابن الكليب، وابن حبيب، وابن ماكوال، ومثلهم قال الزبري بن بكار

  ؟

  :الفراسي

  .راس بن مالك بن كنانة، حديثه عند أهل مصرالفراسي، من بين ف
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن جعفر بن : أنبأنا أبو أمحد بن سكينة بإسناده إىل أيب داود سليمان بن األشعث قال

أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه : ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن خمشي، عن ابن الفراسي، عن أبيه
  " .فإن كنت ال بد سائالً، فاسأل الصاحلني . ال: " ل الناس يا رسول اهللا؟ قالأسأ: " وسلم

  .أخرجه الثالثة

  :الفرزدق

أورده أبو بكر بن أيب علي، وروى عن احلسن، عن صعصعة بن معاوية، عن : أخرجه أبو موسى وقال. الفرزدق
ومن يعمل مثقال ذرة . مثقال ذرة خرياً يرهفمن يعمل : " أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقرأ عليه: الفرزدق
  .حسيب: ، قال" شراً يره 

  .وهذا وهم، ولعله أراد صعصعة بن معاوية عم الفرزدق: قال أبو موسى
جد الفرزدق، وليس " معاوية " ، فعلى هذا يكون " صعصعة بن معاوية عم الفرزدق : " كذا قال أبو موسى: قلت



إن صعصعة : ام بن غالب بن صعصعة بن ناجية ليس يف نسبه معاوية، وإمنا لو قالكذلك، إمنا هو الفرزدق، وامسه مه
وإمنا تبع أبو موسى يف هذا أبا عبد . بن ناجية قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسمعه يقرأ اآلية، لكان مصيباً

  .اهللا بن منده، فإنه ذكر يف صعصعة أنه عم الفرزدق، وذكرنا أنه وهم، واهللا أعلم

  فرقد العجلي

  .التميمي العنربي: فرقد العجلي الربعي ويقال
يذكر يف الصحابة، ذهبت به أمه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكانت له ذوائب، فمسح بيده عليه وبرك ودعا 

  .قاله أبو عمر. له
ا، عن جدها فرقد له صحبة، وروى بإسناده عن دمهاء بنت سهل بن مالس بن فرقد، عن أبيه. وقال ابن منده

  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسح يده عليه، وذكره أبو نعيم حميالً به على ابن منده: فرقد

  فرقد

رأيت فرقداً : روى حممد بن سالم عن احلسن بن مهران قال. أكل على مائدة النيب صلى اهللا عليه وسلم . فرقد
  .على مائدة النيب صلى اهللا عليه وسلمصاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأكلت معه، وكان قد أكل 

  .ذكره بعض املتأخرين، ووهم يف كالمه: أخرجه الثالثة؛ إال أن أبا نعيم قال

  فروة األسلمي

هو جد بريدة بن سفيان بن فروة، وكان غالمه مسعود هو الذي بعثه : هو اسم أيب متيم األسلمي، قيل: فروة، قيل
  .ر يف مسعودمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ذك

  .أخرجه أبو موسى

  فروة اجلهين

أنه مسعه يف عشرة من الصحابة يقولون إذا رأوا : شامي، له صحبة، روى عنه بشري موىل معاوية. فروة اجلهين
اللهم، اجعل شهرنا املا ضي خري شهر وخري عاقبة، وأدخل علينا شهرنا هذا بالسالمة واليمن واإلميان : اهلالل

  .حلسنوالعافية والرزق ا
  .فروة، وله صحبة، ذكره البخاري يف الصحابة: أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده وأبا نعيم مل ينسباه، وقاال

  فروة بن خراش األزدي

أهل اليمن أرق أفئدة، وهم : " روى عنه أبو لبيد أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول. فروة بن خراش األزدي
  " .حيبهم اهللا وحيبونه أنصار دين اهللا، وهم الذين 

  .أخرجه أبو موسى



  فروة بن عامر اجلذامي

  .ابن نعامة اجلذامي: ابن نباتة، وقيل: فروة بن نفاثة، وقيل: فروة بن عمرو، وقيل: فروة بن عامر، وقيل
  .أهدى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بغلته البيضاء، سكن عمان الشام

وبعث فروة بن عمرو بن الناقدة : ن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قالأنبأنا أبو جعفر بن أمحد بغسناده، ع
وأهدى له بغلة بيضاء، وكان فروة عامالً للروم . اجلذامي النفاثي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسوالً بإسالمه

ك من إسالمه، فلما بلغ الروم ذل. وما حوهلا من أرض الشام" معان " على من يليهم من العرب، وكان منزله 
  :بفلسطني قال" عفراء " طلبوه حىت أخذوه، فحبسوه عندهم، فلما اجتمعت الروم لصلبه على ماء هلم يقال له 

  على ماء عفرا فوق إحدى الرواحل... أال هل أتى سلمى بأن حليلها 
  مشذبة أطرافها باملناجل... على ناقة مل يضرب الفحل أمها 

  :م ملا قدموه ليقتلوه، قالزعم الزهري أهن: قال ابن إسحاق
  سلم لريب أعظمي وبناين... بلغ سراة املسلمني بأنين 

  .أخرجه الثالثة

  فروة بن عمرو األنصاري

  .فروة بن عمرو بن ودقة بن عبيد بن عامر بن بياضة األنصاري البياضي
سول اهللا صلى اهللا عليه شهد العقبة، وبدراً وما بعدمها من املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآخى ر

  .وسلم بينه وبني عبد اهللا بن خمرمة العامري
  " .ال جيهر بعضكم على بعض بالقرآن : " حديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

رواه مالك يف املوطأ، عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم التيمي، عن أيب حازم التمار، عن البياضي، ومل يسمه 
إمنا سكت مالك عن امسه ألنه كان ممن أعان على قتل : وكان ابن وضاح وابن مزين يقوالن. مالك يف املوطأ

  .عثمان
  .هذا ال يعر، وال وجه ملا قاال: قال أبو عمر

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يبعثه خيرص على أهل املدينة مثارهم، فإذا دخل احلائط حسب ما فيه من األقناء، مث 
  .على ما يرى فيها، فال خيطئ ضرب بعضها على بعض

  .أخرجه الثالثة

  .فروة بن قيس أبو خمارق

  .أورده أبو القاسم بن أيب عبد اهللا يف كتاب العمر. فروة بن قيس أبو خمارق
ال يكتب : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: روى أبو أمامة الباهلي، عن فروة بن قيس أيب خمارق قال

  " .حىت إذا بلغ أشده وبلغ أربعني سنة : " مث تال. ربعني سنة إذا كان مسلماًعلى ابن آدم ذنب أ
وقد رواه أبو أمامة، عن قيس بن قارب . هذا إسناد ال يثبت به حجة، وليس يف اآلية دليل: أخرجه أبو موسى قال

  .بلفظ آخر، ويرد ذكره يف موضعه، إن شاء اهللا تعاىل



  فروة بن قيس

  .يب صلى اهللا عليه وسلم، وال يعرف له رؤيةأدرك الن. فروة بن قيس
زوجت غالماً يل جارية يف : روى الفضل بن شبيب عن عدي بن عدي الكندي، عن جده فروة بن قيس قال

تزوجت أمه رشدة، حىت بلغ مث ادعى : اجلاهلية، فولدت غالماً، فخاصمه إىل عمرو رضي اهللا عنه، فقال أبو الغالم
  .فإنه كفر. يا أيها الناس، ال تنتفوا من آبائكم: د للفراش، مث قالالول: فقال عمر! إىل سيدي

ليس يف حماكمته إىل عمر ما يوجب له صحبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
  .وسلم

  فروة بن مالك األشجعي

فروة : وقيل فيه. اف، وشريك بن طارقروى عنه أبو إسحاق السبيعي، وهالل بن يس. فروة بن مالك األشجعي
  .بن نوفل

  .وهو من اخلوارج، خرج على املغرية بن شعبة يف صدر خالفة معاوية مع املستورد، فبعث إليهم املغرية خيالً
  .فروة بن معقل األشجعي، وهو من اخلوارج أيضاً، إال أنه اعتزهلم يف النهروان: وقيل فيه أيضاً

  .جعي، فال صحبة له وال رؤية، وإمنا يروي عن أبيه، وعن عائشةفإن كان فروة بن نوفل األش
حدثنا عبد الواحد بن غياث أبو جبر، حدثنا عبد العزيز بن : أنبأنا أبو ألفضل بن أيب احلسن بإسناده عن أيب يعلى قال

ما جاء بك : " مأتيت املدينة فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: مسلم، عن أيب اسحاق، عن فروة بن نوفل قال
، فإهنا براءة من الشرك " قل يا ايها الكافرون " اقرأ : " قال. جئت لتعلمين كلمات إذا أخذت مضجعي: ؟ قلت" 

. "  
  .ورواه الثوري، عن أيب اسحاق، عن فروة، عن أبيه
  .فروة بن نوفل: أخرجه أبو عمر، وأبو موسى؛ إال أن أبا موسى قال

  فروة بن جمالد

موىل اللخميني من أهل فلسطني، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وسلم، وأكثرهم جيعل حديثه  .فروة بن جمالد
  .روى عنه حسان بن عطية. مرسالً

  .وكان فروة هذا يعدونه من األبدال، مستجاب الدعوة
  .أخرجه أبو عمر

  فروة بن مسيك

ن احلارث بن ذويد بن مالك بن منبه مسيكة، ومسيك أكثر، وهو ابن احلارث بن سلمة ب: فروة بن مسيك، وقيل
  .بن غطيف بن عبد اهللا بن ناجية بن مراد

  .سلمة بن احلارث بن كريب بن مالك: وقيل



  .ذويد، بالذال املضمومة املعجمة، مث واو، وياء وآخره دال مهملة: وقال الدار قطين وابن ماكوال
فأسلم فبعثه على مراد .  عليه وسلم سنة عشروهو مرادي غطيفي، اصله من اليمن، قدم على رسول اهللا صلى اهللا

  .وزبيد ومذحج
وقدم على رسول اهللا صلى اهللا : أنبأنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال

ومراد وقعة  وقد كان قبيل اإلسالم بني مهدان. عليه وسلم فروة بن مسيك املرادي، مفارقاً مللوك كندة، مباعداً هلم
، وكان الذي سار إىل مراد من " يوم الردم " أصابت فيها مهدان من مراد ما أرادوا، حىت أثخنوهم يف يوم يقال له 

  :مهدان األجدع بن مالك، ففضحهم يومئذ، ويف ذلك يقول فروة بن مسيك
  وإن هنزم فغري مهزمينا... فإن نغلب فغالبون قدماً 

  يانا ودولة آخرينامنا... ما إن طبنا جنب ولكن 
  تكر صروفه حيناً فحينا... كذاك الدهر دولته سجال 

  .وهو أكثر من هذا
  :وملا توجه فروة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال ابن إسحاق

  كالرجل خان الرجل عرق نسائها... ملا رأيت ملوك كندة أعرضوا 
  ائهاأرجو فواضلها وحسن ثر... ميمت راحليت أوم حممداً 

يا فروة، هل ساءك ما أصاب : " فلما انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له فيما بلغنا: قال ابن إسحاق
! وال يسوؤه" يوم الردم " يا رسول اهللا، ومن ذا الذي يصيب قومه ما أصاب قومي : ؟ قال" قومك يوم الردم 

  " .مل يزد قومك يف اإلسالم إال خرياً أما إن ذلك : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا أبو كريب وعبد بن محيد : أخربنا إمساعيل بن عبيد اهللا وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن عيسى قال

حدثين أبو سربة النخعي عن فروة بن مسيك املرادي : حدثنا أبو أسامة، عن احلسن بن احلكم النخعي قال: قاال
يا رسول اهللا، أال أقاتل من أدبر من قومي مبن أقبل منهم؟ فأذن يل يف : ى اهللا عليه وسلم فقلتأتيت النيب صل: قال

؟ فأخرب أين قد سرت، فأرسل يف أثري فردين، " ما فعل الغطيفي : " قتاهلم، وأمرين فلما خرجت من عنده سأل عين
ل منه، ومن مل يسلم فال تعجل حىت ادع القوم، فمن أسلم منهم فاقب: " فأتيت وهو يف نفر من أصحابه، فقال

ليس بأرض وال امرأة، ولكنه رجل ولد : يا رسول اهللا، سبأ أرض أو امرأة؟ قال: ، وقال رجل" أحدث إليك 
وأما الذين تيامنوا، . عشرة من الولد فتيامن ستة وتشاءم أربعة، فأما الذين تشاءموا فلخم، وجذام، وغسان، وعاملة

  " .الذين منهم خثعم وجبيلة : " وما أمنار؟ قال: فقال رجل" . وكندة ومذحج وأمنار  فاألزد واألشعرون، ومحري
  .أخرجه الثالثة

  فروة بن مسيكة

بينه وبني فروة بن مسيك،  -يعين علي بن سعيد  -فرق العسكري : أخرجه أبو موسى وقال. فروة بن مسيكة
أتذكر يومكم ويوم : " اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول : وروى عن جمالد، عن عامر، عن فروة بن مسيكة قال

  " .أما إنه خري ملن بقي : " قال! نعم، أفين األهل والعشرية: ؟ قال" مهدان 
  .مسيكني: وقال فيه أيضاً" فروة بن مسكني " أورد هذا احلديث الطرباين من طرق يف ترمجة : قال
لذي روى عنه هو الذي أخرجه ابن منده، وقد قال هذا فروة بن مسيكة هو والذي قبله واحد، واحلديث ا: قلت



وهلذا يقول فيه . وغلط فيه. مسيكة، وأما ما نقله عن الطباين، فيكون قد انفرد به بعض املشايخ: أبو عمر قيل فيه
  .انفرد به فالن: ويف أمثاله

  ؟

  فروة بن النعمان بن احلارث بن النعمان األنصاري اخلزرجي، من بين مالك بن

  .تل يوم اليمامة شهيداً، وكان قد شهد أحداً وما بعدها من املشاهدالنجار ق
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  فروة

عن أيب عمرو، عن بشري، ذكره البخاري يف . له صحبة، روى حديثه معاوية بن صاحل. فروة، غري منسوب
  .الصحابة

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  فضالة األنصاري

  .ظفري، جد إدريس بن حممد بن أنس بن فضالةفضالة األنصاري، مث ال
  .روى عن أبيه، عن جده، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثاً، قاله جعفر

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  فضالة بن حارثة

  .له حديث رواه عبد الرمحن بن حرملة خمتلف عليه فيه. أخو أمساء بن حارثة. فضالة بن حارثة
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  فضالة بن دينار اخلزاعي

  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذكره البخاري، قاله جعفر املستغفري. فضالة بن دينار اخلزاعي
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  فضالة، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

نزل الشام ذكره : موضع وقال يف. ذكره جعفر. فضالة، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان من أهل اليمن
  .إنه مات بالشام: أبو بكر بن حزم يف مجلة موايل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قيل

  .ال أعرفه بغري ذلك: أخرجه أبو عمر وأبو موسى، قال أبو عمر



  فضالة بن عبيد األنصاري

عمرو بن عوف بن مالك فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب بن األصرم بن جحجيب بن كلفة بن عوف بن 
  .بن األوس األنصاري األوسي العمري، يكىن أبا حممد

أول مشاهده أحد، مث شهد املشاهد كلها، وكان ممن بايع حتت الشجرة، وانتقل إىل الشام، وشهد فتح مصر، 
ن استترت مل أحبك هبا، ولك: " وسكن الشام، ووىل القضاء بدمشق ملعاوية، استقضاه يف خروجه إىل صفني، وقال له

  .مث أمره معاوية على جيش، فغزا الروم يف البحر، وسيب بأرضهم" بك من النار 
  .روى عنه حنش الصنعاين، وعمرو بن مالك اجلنيب، وعبد الرمحن بن جبري، وابن حمرييز، وغريهم

حدثنا الليث، عن أيب حدثنا قتيبة، : أنبأنا إبراهيم بن حممد بن الفقيه وغريه قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي
اشتريت قالدة يوم : شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أيب عمران، عن حنش الصنعاين، عن فضالة بن عبيد قال

خيرب باثين عشر ديناراً، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثين عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنيب 
  .صلال تباع حىت تف: صلى اهللا عليه وسلم فقال

تويف سنة تسع وستني، فحمل معاوية سريره، وقال البنه : وقيل. وتويف فضالة سنة ثالث ومخسني، يف خالفة معاوية
  .وكان موته بدمشق، وبقي له هبا عقب! أعين يا بين، فإنك ال حتمل بعده مثله. عبد اهللا

  .أخرجه الثالثة

  فضالة الليثي

فضالة بن وهب بن حبرة بن حبرية بن مالك بن : الة بن عبد اهللا، وقيلفض: اختلف يف اسم أبيه، فقيل. فضالة الليثي
  .فضالة بن عمري بن امللوح الليثي: عامر، من بين ليث بن بكر بن عبد مناة الليثي، وقيل

  :وهو القائل يف كسر األصنام يوم فتح مكة
  بالفتح يوم تكسر األصنام... لو ما رأيت حممداً وجنوده 

  والشرك يغشى وجهه اإلظالم... ح بيناً لرأيت نور اهللا أصب
  .إهنا الغرية: وقيل

  .روى عنه ابنه عبد اهللا. فضالة الليثي، يعرف بالزهراين أبو عبد اهللا، غري منسوب: وقال أبو نعيم

يب، حدثنا حممد بن خالد بن عبد اهللا، حدثنا أ: أنبأنا حيىي بن أيب الرجاء إجازة بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم قال
علمين رسول اهللا صلى : عن داود بن أيب هند، عن أيب حرب بن أيب األسود، عن عبد اهللا بن فضالة، عن أبيه قال

يا رسول اهللا، إن هذه ساعات يل : فقلت" . حافظ على الصلوات اخلمس : " اهللا عليه وسلم، وكان فيما علمين
: " وما العصران؟ قال: فقلت" . حافظ على العصرين " : فقال. فيها أشغال فمرين بأمر جامع إذا فعلته أجزأ عين
  " .صالة قبل طلوع الشمس، وصالة قبل غروهبا 

  .قاله ابن منده، وأبو نعيم
وأخطأ فيه، " . الزهراين : " وقال بعضهم -كما ذكرناه أول الترمجة  -وقال أبو عمر وقد نسبه أول الترمجة 

فضالة الليثي يف أهل البصرة، حديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه  الزهراين تابعي، يعد. الزهراين غري الليثي
  .روى عنه ابنه عبد اهللا" حافظ على العصرين : " قال



  فضالة بن هالل املزين

  .فضالة بن هالل املزين، مذكور فيمن روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذكره علي بن عمر
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  األسلميفضالة بن هند 

أرسل رسول : روى حديثه عبد اهللا بن عامر األسلمي، عن فضالة قال. يعد يف أهل املدينة. فضالة بن هند األسلمي
اذهب إىل قومك ومرهم بصيام هذا اليوم يوم : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمساء بن حارثة إىل قومه أسلم، وقال

  " .عاشوراء 
بن عامر، وصوابه ما رواه حامت بن إمساعيل ووهب، عن عبد الرمحن بن حرملة، عن أخطأ فيه عبد اهللا : قال أبو نعيم

  .حيىي بن هند بن حارثة، وهند هو أخو أمساء بن حارثة، وحيىي بن هند روى عن أمساء حنوه
  .أخرجه الثالثة

  :الفضل بن ظامل

  .موفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسل: قال ابن الكليب. الفضل بن ظامل بن خزمية
  .ذكره ابن الدباغ

  :الفضل بن العباس القرشي

وهو ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه . الفضل بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي
وأمه أم الفضل لبابة بنت احلارث بن حزن اهلاللية، أخت ميمونة بنت . أبو حممد: وسلم، يكىن أبا عبد اهللا، وقيل

  .زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو أكرب ولد العباس وبه كان العباس، يكىناحلارث 
غزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم الفتح، وحنيناً، وثبت معه حني اهنزم الناس، وشهد معه حجة الوداع، وكان 

  .وكان من أمجل الناس، وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. رديفه يومئذ
حدثنا حممد بن بشار، حدثنا حيىي بن سعيد : راهيم وغريمها بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذيأخربنا إمساعيل وإب

أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه : القطان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل بن عباس قال
  .وسلم من مجع إىل مىن، فلم نزل نليب حىت رمى اجلمرة

  .صلى اهللا عليه وسلم، وكان يصب املاء على علي بن أيب طالبوشهد الفضل غسل النيب 
يوم أجنادين، وكالمها سنة ثالث عشرة يف قول، وقيل بل مات يف طاعون عمواس : وقتل يوم مرد الصفر، وقيل

سنة مثان عشرة بالشام، وقيل بل استشهد يوم الريموك سنة مخس عشرة، ومل يترك ولداً إال أم كلثوم، تزوجها 
  .فتزوجها أبو موسى األشعري. بن علي مث فارقها احلسن

  .أخرجه الثالثة

  :الفضل بن عبد الرمحن



عن الفضل بن عبد  -ابن عم له  -روى السري بن حيىي، عن حرملة بن أسري . الفضل بن عبد الرمحن اهلامشي
  " .العواتك  انا ابن: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعتزي يف احلرب، ويقول: الرمحن اهلامشي

  .يتأمل: أخرجه ابن موسى وقال أورده احلافظ أبو مسعود وقال
فإن بين هاشم مل يكن فيهم من يعاصر النيب صلى اهللا عليه وسلم امسه عبد الرمحن وال ! هذا ال حاجة إىل تأمله: قلت

  .واهللا أعلم. الفضل، إال الفضل بن عباس

  :الفضل بن حيىي األزدي

روى حديثه عبد اجلبار بن حيىي . وهو شامي، سكن فلسطني. اختلف يف صحبته. م األزديالفضل بن حيىي بن قيو
  .بن الفضل

روى عن أبيه، عن جده قيوم، هو الذي قدم على . الفضل األزدي أبو حيىي هو ابن قيوم: قال موسى بن سهل
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أيب راشد، قاله ابن منده

وهم منه، فإن الفضل يروي عن أبيه، عن جده قيوم الذي مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد  هذا: وقال أبو نعيم
يشهد على ومهه،  -يعين قول موسى بن سهل أنه يروي عن أبيه عن جده  -والذي استشهد به : قال -القيوم 

  .وقد ذكره يف عبد القيوم على الصحة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  فضيل بن عائذ

  .فضيل بن عائذ، أبو احلسحاس: ، تصغري فضل، هوفضيل
  .ذكرناه يف ترمجة ابنه احلسحاس

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  فضيل بن النعمان األنصاري

  .قتل يوم خيرب شهيداً. فضيل بن النعمان األنصاري
رب من األنصار، مث أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بن علي بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن اسحاق، فيمن قتل يوم خي

بشر بن الباء بن معرور، من الشاة اليت سم فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفضيل بن : من بين سلمة
  .النعمان، رجالن

الفضيل بن النعمان األنصاري السلمي، من بين سلمة قتل خبيرب : أخرجه أبو موسى خمتصراً، وأخرجه أبو عمر فقال
 -كذا وجدناه يف غزوة خيرب وطلبناه يف نسب بين سلمة فلم جنده : قال حممد بن سعد .شهيداً، ذكره ابن إسحاق

  .وال أحسبه إال ومهاً، وإمنا أراد الطفيل بن النعمان بن خنساء بن سنان، واهللا أعلم: قال
سلمة،  وأما يف نقله عن ابن إسحاق فنقل الصحيح، فإن ابن إسحاق نقله يف كتابه املغازي، رواه عنه يونس وابن

  .وغريمها، واهللا أعلم



  :الفلتان بن عاصم اجلرمي

  .املنقري، واألول أصح: الفلتان بن عاصم اجلرمي، ويقال
وممن روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من جرم بن ربان بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن احلاف بن : قال خليفة
  .ب اجلرمي، والد عاصم بن كليب، يعد يف الكوفينيالفلتان بن عاصم اجلرمي، وهو خال كليب بن شها: قضاعة

كنا قعوداً عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فرأى رجالً : روى عاصم بن كليب، عن أبيه، عن الفلتان بن عاصم قال
أتشهد أين : " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. ؟ قال لبيك يا رسول اهللا" فالن : " ميسي يف املسجد، فقال

هل جتدين : مث ناشده: " نعم قال: ؟ قال" واإلجنيل : " نعم قال: قال" . تقرأ التوراة : " قال! ال: ؟ قال" اهللا رسول 
سأحدثك، جند مثل نعتك، خيرج من خمرجك، كنا نرجو أن يكون فينا، فلما خرجت : ؟ قال" يف التوراة واإلجنيل 

. ه سبعني ألفاً يدخلون اجلنة بغري حساب، وأنتم قليلونجند من أمت: من أين؟ قال: قال. نظرنا فإذا أنت لست به
والذي نفسي بيده ألنا هو إن من أميت أكثر من سبعني ألفاً، : " فأهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكرب، وقال

  " .وسبعني ألفاً، وسبعني ألفاً 
  .أخرجه الثالثة

  فنج بن دحرج

بالباء واحلاء املهملة، : بالتاء، وقيل" فتح " امسه : ياذي وقيلابن بزحج، الفارسي الدين: فنج بن دحرج، وقيل
  .واألول أصح

  .اختلف يف صحبته، وإمنا حديثه عن يعلى بن أمية، عن جل من الصحابة، يف ثواب من غرس شجرة
اود بن حدثين أيب، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا د: أنبأنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال
كنت أعمل يف الدينباذ وأعاجل فيه، فقدم يعلي بن : قيس الصنعاين، حدثين عبد اهللا بن وهب عن أبيه عن فنج قال

أمية أمرياً على أهل اليمن، وجاء معه رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فجاءين رجل ممن جاء معه ويف 
فدنوت : قال. يا فارسي، هلم: يأكل، مث أشار إىل فنج فقالكمه جوز، فجلس على ساقيه، من املاء وهو يكسر و

مسعت : فقال! اتضمن يل غرس هذا اجلوز على هذا املاء؟ فقال له فنج ما ينفعين ذلك؟: منه، فقال الرجل لفنج
من نصب شجرة، فصرب عليها حىت تثمر، كان له يف كل شيء يصاب منها : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  " .صدقة 
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  فويك

  .كذا ضبطناه: فويك، بالواو، وقال أبو عمر
قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعيناه مبيضتان ال يبصر هبما شيئاً، فسأله رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ه وسلم يف عينيه فنفث رسول اهللا صلى اهللا علي. وقعت على بيض حية، فأصيب بصري: ما أصابه؟ فقال: وسلم
  .فأبصر، وكان يدخل اخليط يف اإلبرة، وإنه البن مثانني سنة، وإن عينيه مبيضتان

رواه ابن أيب شيبة، عن حممد بن بشر، عن عبد العزيز بن عمر، عن رجل من سالمان بن سعد، عن أمه عن خاهلا 



  .وذكره.. حبيب بن فويك أن أباه فويكاً حدثه
 -وقد أورده أبو زكريا : إال أن أبا موسى أخرجه يف فديك بن عمرو السالماين، قال وأبو موسى،. أخرجه أبو عمر
بالواو، وكذلك قاله : وقال البغوي، وأبو الفتح األزدي، وجعفر. بالراء: وقال الطرباين. بالدال -يعين ابن منده 
  .يعين ابن حممد بن الفضل األصفهاين -اإلمام إمساعيل 

  فهم بن عمرو

  .بن قيس عيالن، أبو ثور الفهمي فهم بن عمرو

  .ذكره أبو بكر بن أيب عاصم يف اآلحاد: قال أبو بكر بن أيب علي
  .أخرجه أبو موسى هكذا، وهذا لفظه

هذا القول غلط، فإن فهم عرو بن قيس عيالن قبل اإلسالم بدهر طويل، وإليه ينسب كل فهمي، منهم تأبط : قلت
ن عدي بن كعب بن حرب بن تيم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس ثابت بن جابر بن سفيان ب: شراً وامسه

وقد ذكر ابن ! صحابياً؟" فهم " سبعة آباه، فكيف يكون " فهم " عيالن، فهذا تأبط شراً قبل اإلسالم، بينه وبني 
  .تأبط شراً يف الصحابة واهللا أعلم

  فريوز الديلمي

هو ابن أخت النجاشي، وهو : وقال ابن منده وأبو نعيم. رمحنفريوز الديلمي، يكىن أبا عبد اهللا، وقيل أبو عبد ال
  .قاتل األسود العنسي الذي ادعى النبوة باليمن

وفد على النيب صلى اهللا . لنزوله يف محري، وهو من أبناء فارس، من فرس صنعاء" احلمريي " يقال له : وقال أبو عمر
  .عليه وسلم، وحديثه يف األشربة صحيح

سود اتفق هو وداذويه وقيس بن املكشوح على ذلك، فدخل فريوز عليه فقتله؛ وكان قتله قبل وفاة وملا أراد قتل األ
. النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأتى الوحي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتله وهو مريض قبيل موته، فأخرب بقتله

  " .قتله العبد الصاحل فريوز الديلمي : " وقال
أتيت النيب : عة، عن حيىي بن أيب عمرو الشيباين، عن عبد اهللا الديلمي، عن أبيه فريوز قالوقد روى ضمرة بن ربي

  .صلى اهللا عليه وسلم برأس األسود
وهذا تفرد به ضمرة، فإن رأس األسود مل حيمل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد استقصينا خرب قتله يف الكامل يف 

  .التاريخ
حدثنا . حدثنا احلكم بن موسى، حدثنا هقل بن زياد: احلسن بإسناده إىل أيب يعلى قال أنبأنا أبو الفضل بن أيب

أنه أتى النيب صلى اهللا : األوزاعي، حدثنا حيىي بن أيب عمرو السيباين، حدثين ابن الديلمي، حدثين فريوز الديلمي
اهللا : " فمن ولينا قال. لمتيا رسول اهللا، أنا من قد علمت، وجئنا من بني ظهري من قد ع: عليه وسلم فقال

  .حسبنا: ، قال" ورسوله 
أنه مسع ابن : حدثنا قتيبة، حدثنا ابن هليعة، عن أيب وهب اجليشاين: وأخربنا غري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى قال

تان يا رسول اهللا، إين أسلمت وحتيت أخ: أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت: فريوز الديلمي حيدث عن أبيه قال



  .وتويف فريوز يف خالفة عثمان رضي اهللا عنهما" . اختر أيتهما شئت : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  :فريوز اهلمداين

أدرك اجلاهلية واإلسالم، وهو جد زكريا بن أيب زائدة . فريوز اهلمداين الوادعي، موىل عمرو بن عبد اهللا الوادعي
  .مداين الكويف، وأبو زائدة امسه كنيتهبن ميمون بن فريوز اهل

  .أخرجه أبو عمر

  باب القاف

  باب القاف واأللف

  :قارب بن السود

قارب بن األسود بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي، وهو ابن 
  .أي عروة بن مسعود

  .قارب بن عبد اهللا بن األسود بن مسعود: وقال أبو عمر
  " .رحم اهللا احمللفني " ورووا كلهم له حديث . مل يزد على هذا. قارب النميمي: وقال ابن منده

على الشك  -أو مأرب  -روى احلميدي، عن أيب عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن وهب بن عبد اهللا بن قارب 
  .عن أبيه، عن جده حديث احمللفني -

و الصواب، فإن قارباً من وجوه ثقيف معروف مشهور، وكانت معه وغري احلميدي يرويه قارب، من غري شك، وه
  .راية األحالف ملا حاربوا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حصار ثقيف وحنني

  .األحالف: بنو مالك، والثاين: واألحالف أحد قبيليت ثقيف، فإن ثقيفاً قسمان، أحدمها
  " . اللباب يف هتذيب األنساب" وقد استقصينا ذلك يف كتاب 

  .مث قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم

وقد كان أبو مليح بن عروة بن : أنبأنا أبو جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال
مسعود، وقارب بن األسود قدما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل وفد ثقيف، حني قتلوا عروة بن مسعود 

توليا من : " وأن ال جيامعوهم على شيء أبداً، فأسلما، فقال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميريدان فراق ثقيف 
فلما أسلمت ثقيف، ووجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا سفيان واملغرية . نتوىل اهللا ورسوله: فقاال" . شئتما 

بن عروة بن مسعود أن يقضي عن أبيه عروة ديناً إىل هدم الطاغية سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو املليح 
لكن : فقال قارب" . إن األسود مات وهو مشرك : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. نعم: كان عليه، فقال

فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا . تصل مسلماً ذا قرابة، يعين نفسه، إمنا الدين علي وأنا الذي أطلب به
  .يقضي دينهما من مال الطاغية سفيان أن



قارب بن األسود بن مسعود الثقفي، أورده : وأخرجه أبو موسى مستدركاً على ابن منده فقال. أخرجه الثالثة
وهذا ثقفي مشهور، ومل يذكر التميمي غري أيب عبد اهللا، فإن كان هو ذاك فقد " قارباً التميمي " احلافظ أبو عبد اهللا 

  .و غريهوهم يف نسبه، وإال فه
  " .مارب " يقال : قارب بن األسود، موىل ثعلبة بن يربوع، وقال غريه: وقال البخاري
كانت راية األحالف مع قارب بن األسود يوم أوطاس، فلما اهنزم املشركون أسندها إىل شجرة . وقال عبدان

  .طائف هلدم الطاغيةوذكر أيضاً مسري قارب مع أيب سفيان إىل ال. وهرب هو وبنو عمه وقومه من األحالف
ال وجه إلخراج أيب موسى هذا، فإنه مل يأخذ على ابن منده أو هامه يف مجيع كتابه، وإمنا يستدرك عليه ما : قلت

فإنه مشهور النفس والنسب، واحلديث واحد، واإلسناد " متيمي " يفوته إخراجه، وهذا وهم فيه ابن منده بقوله 
  .فإن التميمي يشتبه بالثقفي، وهو هو، واهللا أعلم واحد، وال شك أن بعض رواته صحف فيه،

  :القاسم األنصاري

ولد لرجل منا : روى األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، عن جابر قال. له ذكر يف حديث جابر. القاسم األنصاري
روا ذلك له، فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذك. ال نكنيك أبا القاسم: غالم فسماه القاسم، فقالت األنصار
  " .تسموا بامسي، وال تكتنوا بكنييت، فإمنا أنا قاسم أقسم بينكم : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :القاسم موىل أيب بكر الصديق

. ذاله صحبة ورواية، ذكره البغوي، وحيىي بن يونس، وجعفر املستغفري هك. القاسم، موىل أيب بكر الصديق
وروى بإسناده عن مطرف بن طريف، عن أيب اجلهم موىل الرباء، عن . واألشهر فيه أبو القاسم، قاله أبو موسى

من أكل من هذه البقلة اخلبيثة فال يربن مسجدنا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: القاسم موىل أيب بكر قال
  " .حىت يذهب رحيه 

  .موسىأخرجه أبو نعيم وأبو عمر، وأبو 

  :القاسم بن الربيع

صهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وختنه على ابنته . القاسم بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مشس، أبو العاص
  .القاسم: لقيط، وقيل: اختلف يف امسه فقيل. زينب

وذلك : قال الزبري -اسم أيب العاص بن الربيع القاسم : روى الزبري بن بكار، عن حممد بن الضحاك، عن أبيه قال
  .أثبت يف امسه

  .تويف سنة اثنيت عشرة، ويرد ذكره يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  :القاسم ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



م ولبث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: روى معمر، عن الزهري قال. القاسم ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وقال . مع خدجية حىت ولدت له بعض بنانه، وكن له القاسم، وقد زعم بعض العلماء أهنا ولدت غالماً امسه الطاهر

  .القاسم وعبد اهللا: إن خدجية ولدت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غالمني: ابن عباس
 عليه وسلم يف الصحابة، وذلك أن ال أعلم أحداً من متقدمينا ذكر القاسم ابن رسول اهللا صلى اهللا: قال أبو نعيم

وقال . مات وله سبعة أيام: القاسم بكر ولده، وبه كان يكىن أبا القاسم، وهو أول ميت من ولده مبكة، قال جماهد
عاش حىت مشى، والقاسم إمنا يذكر يف أوالد رسول اهللا صلى اهللا عليه : مات وهو ابن سنتني، وقال قتادة: الزهري

وأكثر الناس على أن . ة، وال خالف أن الذكور من أوالده صلى اهللا عليه وسلم تقدموا عليهوسلم، ال يف الصحاب
  .موته قبل الدعوة

كان القاسم ابن رسول اهللا صلى : وروى يونس بن بكري، عن أيب عبد اهللا اجلعفي هو جابر، عن حممد بن علي قال
لقد أصبح : فلما قبضه اهللا تعاىل، قال عمرو بن العاصاهللا عليه وسلم قد بلغ أن يركب الدابة، ويسري على النجيبة 

  " .فصل لربك واحنر " عوضاً يا حممد عن مصيبتك بالقاسم، " . إنا أعطيناك الكوثر : " فأنزل اهللا تعاىل: حممد أبتر
  .وهذا يدل على أن القاسم تويف بعد أن أوحى اهللا تعاىل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .بو نعيمأخرجه ابن منده وأ

  :القاسم أبو عبد الرمحن

روى داود بن احلصني، عن عبد الرمحن بن ثابت، . أورده عبدان يف الصحابة. موىل معاوية. القاسم أبو عبد الرمحن
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . خذها وأنا الغالم الفارسي: أنه ضرب رجالً يوم أحد وقال: عن القاسم موىل معاوية

  .؟" ، وأنت منهم، وإن موىل القوم منهم " األنصاري " أن تقول  ما منعك: " وسلم
  .أخرجه أبو موسى

كتب النساخ فيها بعد معاوية رضي اهللا عنه، " القاسم موىل معاوية " رأيت يف النسخ اليت نقلت منها ملا ذكر : قلت
أظنه أنه موىل معاوية بن مالك بن  ظناً منهم أنه معاوية بن أيب سفيان، أو غريه ممن امسه معاوية وله صحبة، والذي
  .عوف، بطن من األنصار، مث من األوس، وسياق احلديث يدل عليه، واهللا أعلم

  :القاسم بن خمرمة القرشي

  .القاسم بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف القرشي املطليب، أخو قيس بن خمرمة
ن خيرب وأمهما بنت معمر بن أمية بن عامر من أعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وألخيه الصلت مائة وسق م

  .بين بياضة، وأم قيس أخيهما أم ولد
  .ال اعلم للقاسم وال للصلت رواية: أخرجه أبو عمر وقال

  :قاطع بن سارق



روى حديثه حممد بن عبد الرمحن بن . كناه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا صفرة. قاطع بن سارق أبو صفرة
أن أبا صفرة قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعليه حلة : ذكر أيب عن آبائه: بن أيب صفرة قاليزيد بن املهلب 

صفراء يسحبها خلفه ذراعني، وله طول ومنظر ومجال وفصاحة اللسان، فلما نظر إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أنا قاطع بن سارق بن ظامل بن عمرو بن : لمن أنت؟ قا: أعجبه ما رأى من مجاله فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

! شهاب بن مرة بن اهللقام بن اجللندي بن املستكرب بن اجللندي، الذي يأخذ كل سفينة عصباً، أنا ملك بن ملك
أشهد أن ال إله إال اهللا، وأنك عبده ورسوله حقاً حقاً إن : فقال" ! أنت أبو صفرة، دع عنك سارقاً وظاملاً : " قال

  .ة عشر ذكراً، وقد رزقت بأخرة بنتاً فسميتها صفرةيل لثماني
أبو صفرة امسه ظامل بن سراق بن صبيح بن كندي بن عمرو بن عدي بن وائل بن : وقد نسبه هشام بن الكليب فقال

  .احلارث بن العتيك بن األسد بن عمران بن عمرو مزيقياً بن عامر ماء السماء
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  لباءباب القاف وا

  :قباث بن أشيم

قباث بن أشيم بن عامر بن امللوح بن يعمر الشداخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن 
  .كنانة الكناين الليثي، من بلملوح

  .الليثي، ويقال التميمي، واألكثر ينسه إىل كنانة، سكن دمشق: الكناين، ويقال: وذكره أبو عمر فقال
وكان قدمي املولد، أدرك عبد مشس وعقل جميء الفيل إىل مكة، . املشركني، مث أسلم فحسن إسالمهوشهد بدراً مع 

أنت أكرب : مث شهد الريموك، وكان على إحدى اجملنبتني، سأله عبد امللك بن مروان فقال. ورأى روثه أخضر حميالً
  .وأنا أسن منه. وسلم أكرب مينبل رسول اهللا صلى اهللا عليه : أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال

كان إسالم قباث بن أشم الليثي : روى أصبغ بن عبد العزيز، عن أنس، عن جده، عن سليمان بن أيب سليمان قال
إن حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب قد خرج يدعو : أن رجاالً من قومه، أو من غريهم من العرب، أتوه فقالوا

اجلس يا : " قباث حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما دخل عليه قال الناس إىل دين غري ديننا، فقام
والذي بعثك باحلق : ؟ قال قباث" لو خرجت نساء قريش بأكمتها ردت حممداً وأصحابه : أنت الذي قلت: قباث

أن ال إله إال  ما حترك به لساين، وال ترمرمت به سفتاي، وال مسعه أذناي، وما هو إال شيء هجس يف نفسي، اشهد
  .وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً رسول اهللا، وأن ما جئت به حق. اهللا

  .روى عنه عامر بن زياد الليثي وغريه، ومن حديثه يف فضل صالة اجلماعة
  .أخرجه الثالثة

" مست العرب : وقال ابن دريد. مها واحد، فإن ليثاً بطن من كنانة" . قيل كناين، وقيل ليثي : " قول أيب عمر: قلت
  .وسألت أبا حامت عنه، فلم يعرفه: وال أعلم استقاقه، قال" قباثاً 
  .بضم القاف وبالباء املوحدة، وآخره ثاء مثلثة قاله ابن ماكوال، والصواب فتح القاف: قباث

  :قبيصة بن األسود الطائي



بن  -وهو جرم  -ن بن ثعلبة قبيصة بن األسود بن عامر بن جوين بن عبد بن رضا بن قمران بن ثعلبة بن حبا
  .عمرو بن الغوث بن طيء الطائي

  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله ابن الكليب

  :قبيصة البجلي

  .حدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالة الكسوف. قبيصة البجلي
د رسول اهللا صلى اهللا كسف الشمس على عه: رواه هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أيب قالبة، عن قبيصة قال

إن هذه اآليات ختويف من اهللا، فإذا رأيتم شيئاً منها فصلوا كأحدث صالة : :عليه وسلم، فصلى ركعتني مث قال
  " .صليتموها 

. عن قبيصة بن خمارق. كذا رواه هشام، ورواه أنس وعباد بن منصور، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن هالل بن عامر
  .فنسبه

  .و عن قبيصة اهلاليلرواه هند بن عمر
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

ذكره بعض املتأخرين، وهو عندي قبيصة بن خمارق اهلاليل، : وقال أبو نعيم. حديث هشام وهم: قال ابن منده
  .والبجلي وهم

  :قبيصة بن الرباء

إذا خسف بأرض : قال روى جماهد بن جرب، عن قبيصة بن الرباء أنه. ذكر يف الصحابة، وال يثبت. قبيصة بن الرباء
  .فقد رأيت تلك األرض خسف هبا: قال جماهد -كذا وكذا، ظهر قوم خيضبون بالسواد ال ينظر اهللا إليهم 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم وليس يف احلديث ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :قبيصة بن برمة

  .نصر بن قعني األسديقبيصة بن برمة بن معاوية بن سفيان بن منقذ بن وهب بن عمري بن 
  .وقال أبو حامت ال تصح صحبته: له صحبة. فقال بعض ولده. نسبه أبو نعيم، واختلف يف صحبته
يا رسول : كنت جالساً عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: " روى عنه ابنه يزيد بن قبيصة أنه قال

لقد احتظرت من النار : " قال. ثالثة بنني: ؟ قالت" وكم مات لك " : اهللا، ادع اهللا يل، فإنه ليس يعيش يل ولد قال
  " .حبظار شديد 

  .رواه نصري بن عمري بن يزيد بن قبيصة بن برمة األسدي، عن أبيه عمري، عن أبيه يزيد، عن جده قبيصة
  " .عروف يف اآلخرة أهل املعروف يف الدنيا هم أهل امل: " وروى عن قبيصة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .إن حديثه مرسل ألنه يروي عن ابن مسعود، واملغرية بن شعبة: وقيل
  .أخرجه الثالثة



  :قبيصة بن جابر

  .أدرك اجلاهلية، وعداده يف التابعني: قيل. قبيصة بن جابر
  .أخرجه أبو موسى

  :قبيصة بن الدمون

  .بن ذي أمل بن الصدف الصديف قبيصة بن الدمون بن عبيد بن مالك بن دهقل بن سين بن النعمان
بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وأخوه مهيل بن الدمون وأنزهلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الطائف فهم يف 

إن الدمون بن عمرو، وهو عبد مالك بن معاوية بن عياض بن أسد بن مالك بن صبابة بن مالك بن : ثقيف، ويقال
  .اهللا أعلمماجد بن جذام بن الصدف، و

  :قبيصة بن ذؤيب

  .قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم
  .أبو إسحاق: وهو خزاعي كعيب، يكىن أبا سعيد، وقيل. ذكر نسبه عند أبيه

روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث مراسيل، ال يصح . ولد عام الفتح: ولد أول سنة من اهلجرة، وقيل
  .أيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعا له: وقيل. مساعه منه

الزهري، ورجاء بن حيوة، : روى عنه. وأيب الدرداء، وزيد بن ثابت، وغريهم من الصحابة. روى عن أيب هريرة
  .وكان من علماء هذه األمة، وكان على خامت عبد امللك بن مروان. ومكحول، وغريهم

حدثنا حرملة أخربين ابن وهي، عن يونس، عن : سلم بن احلجاج قالأنبأنا أبو الفرج بن أيب الرجاء بإسناده عن م
أن " هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أنه مسع أبا هريرة يقول: أخربين قبيصة بن ذؤيب الكعيب: ابن شهاب

  " .جيمع الرجل بني املرأة وعمتها، وبني املرأة وخالتها 
  .وتويف سنة ست ومثانني
  .وسىأخرجه أبو عمر وأبو م

  :قبيصة بن شربمة

: أورده أبو بكر بن أيب علي يف الصحابة روى نصري بن عمري بن يزيد بن قبيصة بن شربمة قال. قبيصة بن شربمة
كنت جالساً عند النيب صلى اهللا : إنه مسع قبيصة بن شربمة األسدي يقول: مسعت شربمة بن ليث بن حارثة يقول

يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة، وأهل املنكر يف الدنيا هم أهل  أهل املعروف: " عليه وسلم فسمعته يقول
  " .املنكر يف اآلخرة 
  .أخرجه أبو موسى

قبيصة " وقد تقدم وأخرج ابن منده " قبيصة بن برمة " قد أخرج أبو نعيم هذا احلديث هبذا اإلسناد يف ترمجة : قلت
رجه، إن مل يذكر هذا احلديث، ومل جتر عادة أيب موسى أن ، وذكر له موت األوالد، فابن منده قد أخ" بن برمة 



غلط، من " شربمة " خيرج من اختلف يف اسم أبيه أو جده حىت خيرج هذا، ولو أخرج مثل هذا لطال كتابه، ولعل 
  .بعض النساخ، أةو أن يكون قد التصق شيء بالباء يف برمة فظنه شيئاً، واهللا أعلم

  :قبيصة بن املخارق

  .ملخارق بن عبد اهللا بن ضداد بن ربيعة بن هنيك بن هالل بن عامر بن صعصعة العامري اهلاليلقبيصة بن ا
  .عداده يف أهل البصرة، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم يكىن أبا بشر

  .روى عنه أبو عثمان النهدي، وأبو قالقة، وابنه قطن بن قبيصة. لقبيصة صحبة: قال أبو العباس حممد بن يزيد
حدثنا حيىي بن حيىي وقتيبة، حدثنا محاد بن زيد، عن هارون بن رئاب، : ربنا حيىي بن حممود بإسناده عن مسلم قالأخ

حتملت محالة، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن خمارق اهلاليل أنه قال
رجل : يا قبيصة، إن الصدقة ال حتل إال ألحد ثالثة: لك هبا مث قالأقم حىت تأتينا الصدقة، فنأمر : " أسأله فيها فقال

حتمل محالة فحلت له املسألة حىت يصيبها مث ميسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له الصدقة، حىت 
: ورجل أصابته فاقة حىت يقول ثالثة من ذوي احلجا من قومه -سداداً من عيش : أو قال -يصيب قواماً من عيش 

  " .لقد أصابت فالناً فاقة فحلت له املسألة، حىت يصيب قواماً من عيش، وما سواهن من املسألة يا قبيصة فسحت 
حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا : وأنبأنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بإسناده إىل أيب داود سليمان بن األشعث

كسفت الشمس على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، : قالوهيب، حدثنا أيوب، عن أيب قالبة، عن قبيصة اهلاليل 
إمنا : " فخرج فزعاً جير ثوبه، وأنا معه يومئذ باملدينة، فصلى ركعتني فأطال فيهما القيام، مث انصرف، فاجنلت، فقال

  " .هذه اآليات خيوف اهللا هبا عباده، فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صالة صليتموها من املكتوبة 
يث يؤيد قول من يقول إن نسبة قبيصة إىل جبيلة وهم، والصحيح أنه هاليل، وحديث مسلم يدل على أن فهذا احلد

  .العاليل هو ابن خمارق
  .أخرجه الثالثة

  :قبيصة بن وقاص

  .سكن البصرة. له صحبة. قبيصة بن وقاص السلمي
قال : قبيصة بن وقاص قالروى أبو الوليد الطيالسي عن أيب هاشم صاحب الزعفران، عن صاحل بن عبيد، عن 

يكون عليكم أمراء يؤخرون الصالة عن مواقيتها، فهي لكم وعليهم، فصلوا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .معهم ما صلوا بكم الصالة 

  .امسه عمار بن عمارة: أبو هاشم
  .أخرجه أبو موسى

  :قبيصة والد وهب



: ى عن حيان بن خمارق، عن وهب بن قبيصة، عن أبيه قالأورده العسكري يف الصحابة، ورو. قبيصة والد وهب
  " .العيافة والطرق واجلبت من عمل اجلاهلية : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه أبو موسى

  :قبيصة

روى عنه ابن : قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله: أخرجه ابن منده وأبو نعيم وقاال. قبيصة، غري منسوب
  .إنه اهلاليل: س، يقالعبا

أنبأنا أبو الربكات احلسن بن حممد بن هبة اهللا الدمشقي، أنبأنا أبو العشائر حممد بن اخلليل بن فارس القيسي، أنبأنا 
أبو القاسم علي بن حممد بن علي بن أيب العالء املصيصي، أنبأنا أبو حممد بن عبد الرمحن بن عثمان بن القاسم، أنبأنا 

اهيم بن حممد بن أيب ثابت، حدثنا هالل بن املعلي، حدثنا ايب، حدثنا هالل بن عمر حدثنا اخلليل بن أبو إسحاق إبر
جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل : " مرة، حدثنا حممد بن الفضل، عن عطاء بن أيب رباح، عن ابن عباس قال

يا قبيصة، جئت : " م فرد عليه ورحب به، وقالفسلم على النيب صلى اهللا عليه وسل" قبيصة " من أخواله يقال له 
يا رسول اهللا، جئتك وما كدت أن أجيئك، كربت : قال! ؟" حيث كربت سنك ورق عظمك، واقترب أجلك 

سين، ورق عظمي، واقترب أجلي، وافتقرت وهنت على الناس، فجئتك تعلمين شيئاً ينفعين اهللا به يف الدنيا 
؟ فأعادهن " كيف قلت يا قبيصة : " نسي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمواآلخرة وال تكثر علي، فإين شيخ 

يا قبيصة، إذا : " قال! والذي بعثين باحلق ما كان حولك من حجر وال شجر وال مدر إال بكى لقولك: عليه، فقال
عطك اهللا هبن أربعاً سبحان اهللا العظيم وحبمده، وال حول وال قوة إال باهللا، أربعاً، ي: أصبحت وصليت الفجر فقل

فأن تعايف من اجلنون، واجلذام، والربص، والفاجل، وأما األربع آلخرتك، : لدنياك وأربعاً آلخرتك، فأما األربع لدنياك
  " .اللهم اهدين من عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رمحتك، وأنزل علي من بركاتك : فقل

قدم قبيصة بن خمارق اهلاليل على رسول اهللا صلى : ء، عن ابن عباس قالرواه نافع بن عبد اهللا أبو هرمز، عن عطا
  .اهللا عليه وسلم، وذكره

وجعله ترمجة وروى له أبو نعيم حديث نافع بن عبد اهللا،  -يعين ابن منده  -ذكره بعض املتأخرين : يقال أبو نعيم
على أنه هاليل ألن ابن عباس روى عنه  ومساه قبيصة بن خمارق، ويف اإلسناد الذي ذكرناه هلذا احلديث ما يدل

ألن أم ابن عباس هاللية، وهذا  -يعين أخوال ابن عباس، يعين هالل بن عامر  -جاء رجل من أخواله : عطاء فقال
يؤيده قول أيب نعيم أنه قبيصة بن املخارق، فعلى هذا يكون هذا وقبيصة بن املخارق وقبيصة البجلي واحداً، واهللا 

  .تعاىل أعلم

  ب القاف والتاءبا

  :قتادة األسدي



يا : قلت: قال -أسد بين خزمية  -روى حممد بن اسحاق، عن أبان بن صاحل، عن قتادة األسدي . قتادة األسدي
  .ال جتعلها واهلا: رسول اهللا، عندي ناقة أهديها؟ قال

  .أخرجه أبو موسى

  :قتادة بن األعور التميمي

  .بن عبد مشس بن سعد بن زيد مناة التميمي، والد اجلون بن قتادة قتادة بن األعور بن ساعدة بن عوف بن كعب
صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل الوفد، وكتب له كتاباً : قال حممد بن سعد: ذكره البغوي يف الوحدان، وقال

  .ال أعلم له حديثاً: وقال -موضع بالدهناء  -بالشبكة 
  .أخرجه أبو موسى

  :قتادة بن األنصاري

  .ذكرناه يف ترمجة أخيه. ألنصاري أخو عرفطةقتادة ا
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :قتادة بن أوىف

  .قتادة بن أيب أوىف: وقيل -قتادة بن أوىف 
هو قتادة بن أوىف بن موالة بن عتبة بن مالدس بن قتادة بن عبد مشس بن : ذكره حممد بن سعد يف الصحابة وقال
  .عدي العبشمي، وهو والد إياس بن قتادةسعد بن زيد مناة بن متيم التميمي الس

وال يعرف أن قتادة أسند شيئاً، وابنه إياس الذي محل الديات بعد موت يزيد بن معاوية ملا اقتتلت متيم واألزد 
بالبصرة، وقتلت متيم مسعود بن عمرو سيد األزد، فوداه عشر ديات، وهو ابن أخت األحنف بن قيس، وهو 

  :القائل
  مباء املزن أو ماء الفرات... مصفى  فلو أسقيتهم عسالً

  أراد به لنا إحدى اهلنات... إنه ملح أجاج : لقالوا
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  :قتادة بن عياش

  .الرهاوي: قتادة بن عياش، أبو هشام اجلرشي، وقيل
بيده فودعته، فقال رسول اهللا  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا عقد له على قومه، أخذت: روى عنه ابنه هشام
  " .جعل اهللا التقوى زادك، وغفر لك ذنبك، ووجهك باخلري حيثما تكون : " صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه الثالثة
  ؟



  :قتادة بن قيس الصديف

قاله أبو . له صحبة، شهد فتح مصر، وال تعرف له رواية، وذكروا له مبصر خطة. قتادة بن قيس بن حبشي الصديف
  .بن يونس سعيد

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  ؟

  :قتادة الليثي

كان رسول اهللا صلى اهللا : روى األوزاعي عن عبد اهللا بن عمري الليثي عن أبيه، عن جده قال. قتادة الليثي أبو عمري
  .عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبرية يف الصالة املكتوبة

  .صلى اهللا عليه وسلم، كذا ذكرهجده قتادة الليثي، صاحب النيب : قال ابن شاهني
  .عمري بن قتادة، واحلديث به أشبه: وجد عبد اهللا بن عبيد هو: قال أبو موسى

  .أخرجه أبو موسى

  :قتادة بن ملحان

  .مسح النيب صلى اهللا عليه وسلم رأسه وجهه. قتادة بن ملحان القيسي، من بين قيس بن ثعلبة
حدثنا حممد بن بشار، حدثنا إسحاق بن إدريس، حدثنا : ابن أيب عاصم قالأنبأنا حيىي بن حممود إذناً بإسناده إىل 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : مهام، حدثنا أنس بن سريين، حدثنا عبد امللك بن قتادة بن ملحان القيسي، عن أبيه
  .لدهروسلم كان يأمر أيام الليايل البيض، ثالث عشرة، وأربع عشرة، ومخس عشرة، وأهنن كهيئة صيام ا

  .ملحان: والصواب -ملحان : أو - ورواه شعبة، عن أنس بن سريين، عن عبد امللك بن منهال 
  .أخرجه الثالثة

  :قتادة بن النعمان األنصاري

قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس األنصاري األوسي مث 
  .وهو أخو أيب سعيد اخلدري ألمه. أبو عبد اهللا: أبو عمر، وقيل: لالظفري، يكىن أبا عمرو، وقي

يوم أحد، : شهد العقبة، وبدراً وأحداً، واملشاهد كلها مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأصيبت عينه، يوم بدر، وقيل
  .يوم اخلندق: وقيل

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكانت أن عني قتادة أصيبت يوم أحد، فردها رسو -واهللا أعلم  -أصح : قال أبو عمر
  .أحسن عينيه

أنبأنا أبو الربيع سليمان بن أيب الربكات حممد بن حممد بن مخيس العدل، أنبأنا أيب، حدثنا أبو نصر أمحد بن عبد 
ن، عن الباقي بن طوق، أنبأنا ابن املرجي، أنبأنا أبو يعلى، أنبأنا أبو عبد الرمحن األزرقي، حدثنا عبد العزيز بن عمرا

أصيبت عني أيب يوم أحد، فبزق فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم، : عبد الرمحن بن احلارث بن عبيد، عن جده قال



  .فكانت أحسن عينيه
وأخربنا أبو يعلى، حدثنا حيىي بن عبد احلميد احلماين، حدثنا عبد الرمحن بن سليمان بن الغسيل، عن عاصم بن : قال

أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسالت حدقته على وجنته، فأرادوا أن : قتادة بن النعمان عمر بن قتادة، عن أبيه، عن
فدعا به، فغمز حدقته براحته، فكان ال يدري أي عينيه " . ال : " يقطعوها، فسألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .أصيبت
: ق، عن عاصم بن عمر بن قتادة قالوأنبأنا أبو جعفر بن أمحد بإسناده، عن يونس بن بكري، عن حممد بن اسحا

  .أصيبت عني قتادة يوم أحد، حىت وقعت على وجنته، فردها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكانت أحسن عينيه
وفد أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم بديون أهل املدينة إىل عمر بن : وروى األصمعي، عن أيب معشر املدين قال

  :ممن الرجل فقال: قتادة بن النعمان، فلما قدم عليه قال عبد العزيز رجالً من ولد
  فردت بكف املصطفى أحسن الرد... أنا ابن الذي سالت على اخلد عينه 

  فيا حسن ما عني ويا حسن ما رد... فعادت كما كانت ألول أمرها 
  :فقال عمر بن عبد العزيز

  االًشيباً مباء فعادا بعد أبو... تلك املكارم ال قعبان من لنب 
  .وكان قتادة من فضالء الصحابة، وكانت معه راية بين ظفر يوم الفتح

وروى أبو سلمة، عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج ليلة لصالة العشاء، وهاجت الظلمة 
نعم، يا رسول  :قتادة؟ قال: والسماء، وبرقت برقة، فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتادة بن النعمان، فقال

فلما انصرف أعطاه " إذا انصرفت فأتين : " فقال له. اهللا، علمت أن شاهد الصالة الليلة قليل، فأحببت أن أشهدها
  " .خذ هذا يضيء أمامك عشراً، وخلفك عشراً : " عرجوناً، فقال

  .ة عنهوقتادة هذا هو جد عاصم بن عمر بن قتادة، احملدث النسابة، أكثر حممد بن إسحاق الرواي
  .روى عنه أبو سعيد اخلدري، وغريه. روى قتادة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

: أنبأنا إمساعيل بن علي بن عبيد وإبراهيم بن حممد بن مهران وغريمها، بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن عيسى قال
عمارة بن غزية، عن عاصم بن  حدثنا حممد بن حيىي، حدثنا إسحاق بن حممد الفروي، حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن

إذا أحب اهللا : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عمر بن قتادة، عن حممود بن لبيد، عن قتادة بن النعمان
  " .العبد محاه الدنيا، كما يظل أحدكم حيمي سقيمه املاء 

يه عمر بن اخلطاب، ونزل يف وصلى عل. وتويف قتادة بن النعمان سنة ثالث وعشرين، وهو ابن مخس وستني سنة
  .قربه أبو سعيد اخلدري، وحممد بن مسلمة

وهذا ال يصح، إمنا " سقطت حدقتاه، فردمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " أخرجه الثالثة؛ إال أن أبا نعيم قال
  .سقطت إحدى عينيه، فردها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كما ذكرنا، واهللا أعلم

  :د يزيدقتادة وال

أن يزيد بن قتادة حدث أن أباه : روى محاد بن زيد، عن أيوب عن أيب قالبة، عن أيب بالل املزين. قتادة والد يزيد
شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنيناً فمات، فأحرزت مرياثه، وكان خنالً، مث إن أخيت أسلمت، فخاصمتين 



. األرقم أن عمر قضى أن من أسلم على مرياث قبل أن يقسم فله نصيبهيف املرياث إىل عثمان، فحدثه عبد اهللا بن 
  .فشاركتين

  .أخرجه أبو موسى

  باب القاف والثاء والدال

  :قثم بن العباس

قثم بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم القرشي اهلامشي، ابن عم سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأمه أم الفضل 
  .اللية، وكانت أول امرأة أسلمت مبكة بعد خدجية رضي اهللا عنهما، قاله الكليبلبابة بنت احلارث بن حزن اهل

كنت أنا، وعبيد اهللا، وقثم ابنا العباس نلعب، فمر بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب
وكان . فحمله وراءه" ارفعوه إيلّ  : "فجعلين أمامه، وقال لقثم" ارفعوا هذا الصيب إيلّ : " وسلم على دابة، فقال

  .عبيد اهللا أحب إىل العباس من قثم، فما استحيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عمه أن محل قثم وتركه
كيف ورث علّي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دونكم؟ : قيل لقثم بن العباس: وروى زهري، عن أيب إسحاق قال

  " .، وأشدنا لزوقاً إنه كان أولنا حلوقاً: " فقال
ما شأن علي، كان له من رسول اهللا صلى اهللا : إن عبد الرمحن بن خالد هو الذي سأل قثم عن هذا، فقال له: قيل

  .فأجابه هبذا! عليه وسلم منزلة مل تكن للعباس؟
ل فيه، قاله وكان قثم آخر الناس عهداً برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألنه كان آخر من خرج من قربه ممن نز

  .علي وابن عباس
حدثين ايب، حدثنا يعقوب، حدثنا ايب، عن ابن اسحاق، : أنبأنا أبو ياسر بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

اعتمرت مع : حدثين أيب إسحاق بن يسار، عن مقسم موىل عبد اهللا بن احلارث عن مواله عبد اهللا بن احلارث قال
يا أبا احلسن، جئناك نسألك : ، فلما فرغ من عمرته، أتاه نفر من أهل العراق، فقالواعلي بن أيب طالب زمن عمر
أظن املغرية بن شعبة حيدثكم أنه كان آخر الناس عهداً برسول اهللا صلى اهللا عليه : قال. عن أمر حنب أن ختربنا عنه

  .لعباسآخر الناس عهداً به قثم بن ا: قال. أجل، عن ذلك جئناك نسألك: وسلم؟ قالوا
  .وملا ويل علي بن أيب طالب اخلالفة استعمل قثم بن العباس على مكة فلم يزل عليها حىت قتل علي قاله خليفة

  .استعمله علّي على املدينة: وقال الزبري
  .مث إن قثم سار أيام معاوية إىل مسرقند مع سعيد بن عثمان بن عفان، فمات هبا شهيداً

: أنبأنا حيىي بن حممود بن سعد إجازة بإسناده عن أيب بكر بن أيب عاصم قال: وسلموكان يشبه النيب صلى اهللا عليه 
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا إمساعيل بن علية، عن عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه 

وس، مث قام إىل راحلته وهو قثم، وهو يف منزله، فاسترجع، وأناخ عن الطريق فصلى ركعتني، فأطال فيهما اجلل
  .ومل يعقب قثم" . واستعينوا بالصرب والصالة وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني .. " يقرأ

  .أخرجه الثالثة
  .بالياء حتتها نقطتان، مكررة، ونون: عيينة

  :قدامة بن حنظلة



سول اهللا صلى اهللا عليه كان ر: روى عنه غضيف بن احلارث أنه قال. يعد يف أهل محص. قدامة بن حنظلة الثقفي
وسلم إذا ارتفع النهار وذهب كل أحد، وانقلب الناس خرج إىل املسجد، فركع ركعتني، أو أربعة، مث انتظر هل 

  .يرى أحداً، مث ينصرف
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :قدامة بن عبد اهللا العامري

كالب العامري، مث الكاليب، من بين كالب بن أيب قدامة بن عبد اهللا بن عمار بن معاوية، من بين نفيل بن عمرو بن 
  .ربيعة بن عامر بن صعصعة، يكىن أبا عبد اهللا

  .أسلم قدمياً، وسكن مكة ومل يهاجر، وشهد حجة الوداع وأقام بركية يف البدو من بالد جند، وسكنها
عاوية، عن أمين بن نابل، عن حدثنا أمحد بن املنيع، حدثنا مروان بن م: أخربنا غري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرمي اجلمار على ناقته، ال ضرب، وال طرد، وال : قدامة بن عبد اهللا قال
  .إليك

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروى عرزب بن إبراهيم الثقفي، عن محيد بن كالب، عن قدامة الكاليب قال
  .حربة وسلم عشية عرفة، وعليه حلة

  .أخرجه الثالثة

  :قدامة بن مالك

قدامة بن مالك بن خارجة بن عمرو بن مالك بن زيد بن مرة من ولد سعد العشرية وفد على النيب صلى اهللا عليه 
  .مالك بن قدامة بن مالك، قاله أبو سعيد بن يونس: إن الذي كان مبصر: ويقال. وسلم، وشهد فتح مصر

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :امة بن مظعونقد

أبو : أبو عمر: قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحي، يكىن أبا عمرو، وقيل
وهو أخو عثمان بن مظعون، وخال حفصة وعبد اهللا ابين عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنهم أمجعني، وكان حتته . عمر

  .صفية بنت اخلطاب
اجر إىل احلبشة مع أخويه عثمان وعبد اهللا ابين مظعون، وشهد بدراً، وأحداً، وسائر وهو من السابقني إىل اإلسالم ه

  .املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .قاله عروة، وابن شهاب، وموسى، وابن إسحاق

بن تويف خايل عثمان بن مظعون، فأوصى إىل أخيه قدامة، فزوجين بنت أخيه عثمان ودخل املغرية : قال ابن عمر
شعبة على أمها، فأرغبها يف املال، ورأى اجلارية مع رأي أمها، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسأل 

، فانتزعها مين، " أحلقها هبواها، فإهنا أحق بنفسها : " يا رسول اهللا، بنت أخي، ومل آل أختار هلا فقال: قدامة فقال
  .وزوجها املغرية بن شعبة



خلطاب قدامة بن مظعون على البحرين، فقدم اجلارود العبدي من البحرين على عمر بن اخلطاب واستعمل عمر بن ا
: قال عمر. يا أمري املؤمنني، إن قدامة شرب فسكر، وإين رأيت حداً من حدود اهللا حقاً علي أن أرفعه إليك: فقال

. يشرب، ولكين رأيته سكران يقيء مل أره: مب تشهد؟ فقال: فدعا أبو هريرة فقال. أبو هريرة: من شهد معك قال
اقم : فقدم، فقال اجلارود لعمر. مث كتب إىل قدامة أن يقدم عليه من البحرين. لقد تنطعت يف الشهادة: فقال عمر

فسكت اجلارود، مث ! قد أديت شهادتك: قال. شهيد: أخصم أنت أم شهيد؟ فقال: فقال عمر. على هذا كتاب اهللا
: يا عمر: فقال. لتمسكن لسانك أو ألسوءنك: فقال عمر. هذا حد اهللا عز وجل أقم على: غدا على عمر فقال

إن كنت تشك يف شهادتنا، فأرسل إىل : أبو هريرة: فقال. واهللا ما ذلك باحلق، يشرب ابن عمك اخلمر وتسوءين
لى زوجها، فقال فأرسل عمر إىل هند بنت الوليد ينشدها، فأقامت الشهادة ع. فسلها -امرأة قدامة  -ابنة الوليد 
قال اهللا : مل؟ قال قدامة. لو شربت، كما يقولون، ما كان لكم أن حتدثوين، فقال عمر: قال. إين حادك: عمر لقدامة
، " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات : " عز وجل
ما ترون يف حد : اهللا اجتنبت ما حرم اهللا، مث أقبل عمر على الناس فقالأخطأت التأويل، لو اتقيت : فقال عمر

وقد عزم على جلده،  -ال نرى أن جتلده ما كان مريضاً فسكت على ذلك أياماً مث اصبح يوماً : قدامة؟ فقال القوم
يلقى اهللا حتت ألن : فقال ألصحابه ما ترون يف جلد قدامة؟ فقالوا ال نرى أن جتلده ما كان مريضاً فقال عمر

فأمر عمر بقدامة فجلد، فغاضب عمر وهجره، . السياط أحب إيلّ من أن ألقاه وهو يف عنقي، ائتوين بسوط، تام
عجلوا : فحج عمر وقدامة معه مغاضباً له، فلما قفال من حجهما ونزل عمر بالسقيا نام، فلما استيقظ من نومه قال

فلما أتوه أىب أن يأيت، . سامل قدامة، فإنه أخوك، فعجلوا علي به: فقالعلي بقدامة، فواهللا لقد آتاين آت يف منامي 
  .فأمر به عمر إن أىب أن جيروه إليه، فكلمه عمر، واستغفر له، فكان ذلك أول صلحهما

  .مل حيد أحد من أهل بدر يف اخلمر إال قدامة بن مظعون: روى ابن جريج، عن أيوب السختياين قال
  .ثني، وهو ابن مثان وستني سنةوتويف قدامة سنة ست وثال

  .أخرجه الثالثة
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بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

قد حد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعيمان يف اخلمر، وهو بدري، وهو مذكور يف بابه، فال حجة يف قول : قلت
  .أيوب، واهللا تعاىل أعلم

  :قدامة بن ملحان

  .قدامة بن ملحان اجلمحي، والد عبد امللك
أن النيب صلى اهللا عليه :  بن رجاء، عن عبد امللك بن قدامة، عن أبيهأورده أبو مسعود وروى بإسناده عن عبد اهللا

أيها الناس، إن اهللا قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية : " وسلم عام فتح مكة، صعد املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال
  .احلديث.. " وتعاظمها بآبائها

أنبأنا حممد بن معمر، حدثنا : د الرمحن أمحد بن شعيب قالأنبأنا يعيش بن صدقة بن علي الفقيه بإسناده إىل أيب عب
كان رسول اهللا : حبان، حدثنا مهام، حدثنا أنس بن سريين، حدثين عبد امللك بن قدامة بن ملحان، عن أبيه قال

  .صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا بصوم أيام الليايل الغر البيض، ثالث عشرة، وأربع عشرة، ومخس عشرة
سى، وذكر أنه مجحي، واستدركه على ابن منده، وقد أخرجه ابن منده يف قتادة بن ملحان، وجعله أخرجه أبو مو

  .قيسياً، واهللا أعلم

  :قدامة

حدثنا : ذكره ابن شاهني مفرداً عن غريه، وروى عن عرزب بن إبراهيم الثقفي، عن محيد بن كالب قال. قدامة
  .لم عليه حلة حربةرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: عمي قدامة قال

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً
من : قدامة بن عبد اهللا الثقفي الكاليب، وقد أخرجه ابن منده، وأخرج هذا احلديث، فقال: وهذا قدامة هو: قلت

عمي قدامة بن عبد اهللا بن عمار، ونسبه هكذا فال أدري كيف خفي هذا على احلافظ أيب موسى مع علمه وضبطه 
  .ا عمل ابن شاهني أنه مل ينسبه، فال يكون غريه مع هذه الشواهد أنه هو، واهللا أعلموغاية م. وإتقانه

  :قدد بن عمار السلمي

وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، أورده ابن شاهني هكذا، وقال بإسناده عن علي بن . قدد بن عمار السلمي
مث قدم بنو سليم على رسول اهللا صلى : يين قالواورجال املدا -حممد املدائين، عن أيب معشر، عن يزيد بن رومان 

وفقد رسول اهللا ! ما جاءوا إال للغنائم: ألف، فقال الناس: اهللا عليه وسلم بقايد عام الفتح، وهم سبعمائة، ويقال
" ما فعل الغالم احلسان الطليق اللسان، الصادق اإلميان " صلى اهللا عليه وسلم غالماً قد كان قدم عليه، فقال، 

  .فترجم عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ذاك قدد بن عمار، تويف: الواق
وقد كان قد وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وبايعه وعاهده أن يأتيه بألف من بين سليم، وأتى قومه وأخربهم 



فنزل به املوت، فأوصى اخلرب، فخرج يف تسعمائة، وخلف يف احلي مائة، وأقبل هبم يريد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إىل عباس بن مرداس، وأمره على ثالمثائة، وإىل األخنس بن يزيد وأمره على ثالمثائة، وإىل : من قومه. إىل ثالثة رهط

، وذكره، " أين الغالم : " حبان بن احلكم وأمره على ثالمثائة، فقدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
فأمرهم أن . ؟ ختلف غفي احلي مائة رجل" أين تكملة األلف : " لى اهللا عليه وسلم قالفلما قدموا على النيب ص

  :يبعثوا حيضرون املائة، فأحضروهم، وعليهم املقنع بن مالك بن أمية، وله يقول عباس بن مرداس
  تسع املئني فتم ألفاً أقرعا... القائد املائة الىت وىف هبا 

  .أخرجه أبو موسى

  :قداد بن احلدرجان

  .ذكرناه يف ترمجة أخيه جزء بن احلدرجان. قداد بن احلدرجان بن مالك اليماين
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  باب القاف والراء

  :قردة بن نفاثة السلويل

قردة بن نفاثة بن عمرو بن ثوابة بن عبد اهللا بن متيمة السلويل، وهذه النسبة لولد مرة بن صعصعة بن معاوية بن 
  .ومرة أخو عامر بن صعصعة، نسب ولد مرة إىل أمهم سلول بنت ذهل بن شيبان بن ثعلبةبكر بن هوازن، 

وكان شاعراً، وطال عمره حىت قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مجاعة من بين سلول فأمره عليهم بعد أن 
  :أسلم وأسلموا، فأنشأ يقول

  إقباالًوأقبل الشيب واإلسالم ... بان الشباب فلم أحفل به باال 
  وقد أقلب أوراكاً وأكفاالً... وقد أروي ندميي من مشعشعة 

  حىت اكتسيت من اإلسالم سرباالً... فاحلمد هللا إذ مل يأتين أجلي 
  :قاله لبيد، ومل يقل يف اإلسالم غريه، قاله أبو عبيدة، وقال قردة أيضاً.. " فاحلمد هللا: " إن هذا البيت: وقيل

  والشخص شخصني ملا مسين الكرب... ربعة أصبحت شيخاً أرى الشخصني أ

  وحال بالسمع دوين املنظر العسر... ال أمسع الصوت حىت أستدير له 
  فصرت أمشي على ما تنبت الشجر... وكنت أمشي على الساقني معتدالً 

  على الرباجم حىت يذهب النفر... إذا أقوم عجنت األرض متكئاً 
كذا أورده أبو الفتح األزدي وابن شاهني، وهو تصحيف، وإمنا هو : ىأخرجه أبو عمر وأبو موسى، وقال أبو موس

  .فروة بالفاء، وقد تقدم ذكره
  .قرط بن جرير األزدي جد جرير بن عبد احلميد األزدي: ؟قرط بن جرير األزدي
بن حدثنا جرير بن عبد احلميد، حدثين أيب، عن أبيه عبد اهللا بن قرط، عن جده قرط : روى حممد بن قدامة قال

وهبذا اإلسناد قال رسول اهللا " اللهم بارك ألميت يف بكورها : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جرير قال



  " .ال يشكر اهللا من مل يشكر الناس : " صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو موسى

  ؟

  :قرط بن ربيعة

ذ بن قرط، عن أبيه، عن جده قرط بن ربيعة روى قدامة بن عائ. ذكره القاضي أبو أمحد بن العسال. قرط بن ربيعة
  .وأقطعه حبضرموت. رأيته مفلج الثنايا: قال. صفه يل: وذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قلت

  .أخرجه أبو موسى

  :قرظة بن كعب

  .األنصاري اخلزرجي، قاله أبو عمر. قرظة بن كعب بن ثعلبة بن عمرو بن اإلطنابة
ب بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث قرظة بن كع: وقال أبو نعيم
  .بن اخلزرج

  .ونسبه هكذا ابن الكليب أيضاً
  .جندبة بنت ثابت بن سنان، وأخوه ألمه عبد اهللا بن أنيس: وأمه

سر إىل الكوفة من وشهد قرظة أحداً وما بعدها من املشاهد، وهو أحد العشرية الذين وجههم عمر مع عمار بن يا
وكان فاضالً، وفتح الري سنة ثالث وعشرين يف خالفة عمر وواله علي الكوفة ملا سار إىل اجلمل، فلما . األنصار

  .خرج إىل صفني أخذه معه، وجعل على الكوفة أبا مسعود البدري
ظة بن كعب وثابت دخلت على أيب مسعود وقر: روى زكريا بن أيب زائدة، عن أيب إسحاق، عن عامر بن سعد قال

إنه قد رخص لنا : أتسمعون هذا وأنتم أصحاب حممد؟؟ فقالوا: بن يويد، وهم يف عرس هلم، وجوار يتغنني، فقلت
  .يف الغناء يف العرس، والبكاء على امليت من غري نوح

ملغرية بن وشهد قرظة مع علي مشاهده، وتويف يف خالفته يف داره بالكوفة، وصلى عليه علي، بل تويف يف إمارة ا
  .واألول أصح، وهو أول من نيح عليه بالكوفة، قاله علي بن ربيعة. شعبة على الكوفة، أول أيام معاوية

  .أخرجه الثالثة
  ؟

  :قرة بن إياس

قرة بن إياس بن هالل بن رياب بن عبيد بن سارية بن ذبيان بن ثعلبة بن سليم بن أوس بن عمرو املزين، وهو جد 
  .وكان قرة يسكن البصرة. قاضي البصرة املوصوف بالذكاء إياس بن معاوية بن قرة

جاء أيب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو غالم صغري، فمسح : روى شعبة، عن أيب إياس معاوية بن قرة قال
ال، ولكنه كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : أله صحبة؟ قال: فقلت له: قال شعبة -على رأسه واستغفر له 
  .وسلم قد حلب وصر



حدثنا حممود بن غيالن، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن : أخربنا إبراهيم وغريه بإسنادهم إىل حممد بن عيسى قال
إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم، وال تزال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: معاوية بن قرة، عن أبيه قال

  " .م من خذهلم حىت تقوم الساعة طائفة من أميت منصورين ال يضره
وأنبأنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد اخلطيب بإسناده إىل أيب داود الطيالسي، حدثنا قرة بن خالد، عن معاوية بن قرة، 

: قال" . أدخل يدك : " قال. يا رسول اهللا، أرين اخلامت: أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: عن أبيه قال
يف جربانه فجعلت أملس وأنظر إىل اخلامت فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة، فما منعه ذلك أن  فأدخلت يدي

  .يدعو يل، وإن يدي لفي جربانه
إن قرة هذا قتلته األزارقة، وذلك أن عبد الرمحن بن عبيس بن كريز القرشي العبشمي، خرج أيام : وقال أبو عمر

ألزارقة، ومعه أخوه مسلم بن عبيس، ومها ابنا عم عبد اهللا بن عامر بن معاوية يف حنو من عشرين ألفاً يقاتلون ا
  .كريز، وكان يف العسكر قرة بن إياس املزين وابنه معاوية، فقتل قرة ذلك اليوم، وقتل معاوية يومئذ قاتل أبيه

  .أخرجه الثالثة

  :قرة بن حصني

ربيعة بن مازن بن احلارث بن قطيعة بن عبس  قرة بن حصني بن فضالة بن احلارث بن زهري بن جذمية بن رواحة بن
  .بن بغيض العبسي

وهو أحد التسعة العبسيني الذين قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلموا، وكان قيس بن زهري العبسي 
  .عم فضالة جد قرة" داحس والغرباء " صاحب حرب 
  .أخرجه أبو عمر

  :قرة بن دعموص

عوف بن معاوية بن قريع بن احلارث بن منري النمريي، من بين منري بن عامر بن  قرة بن دعموص بن ربيعة بن
  .صعصعة

  .قيس بن عاصم وغريه: بصري، وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع نفر من قومه، منهم
موالي  حدثين: رأيت يف جملس أيوب أعرابياً عليه جبة صوف، فلما رأى القوم يتحدثون قال: قال جرير بن حازم
أتيت املدينة فإذا النيب صلى اهللا عليه وسلم قاعداً وأصحابه حوله، فأردت أن أدنو منه فلم : قرة بن دعموص قال

وبعث رسول اهللا صلى اهللا : قال -" غفر اهللا لك : " فقال! يا رسول اهللا استغفر للغالم النمريي: أستطع، فقلت
  .احلديث.. عليه وسلم الضحاك بن قيس ساعياً

  .بضم القاف، وفتح الراء، وبالباء حتتها نقطتان: رجه الثالثة قريعأخ

  :قرة بن عقبة



  .قرة بن عقبة بن قرة األنصاري األشهلي، قاله أبو عمر
  .قتل يوم أحد شهيداً: حليف بين عبد األشهل، وقاال: وقال أبو موسى

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى خمتصراً

  :قرة بن هبرية

  .مر بن سلمة اخلري بن قشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشرييقرة بن هبرية بن عا
  .وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو أحد وجوه الوفود

أنه أتى النيب صلى اهللا : عن قرة بن هبرية -شيخ بالساحل  -روى عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، عن أيب سعيد 
احلديث أنبأنا به أبو حممد القاسم بن علي بن عساكر كتابه أنبأنا أيب، .. باب ورباتإنه كان لنا أر: عليه وسلم فقال

أنبأنا ابن السمرقندي، أنبأنا ابن النقور، حدثنا عيسى بن علي، حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثين إبراهيم بن هانئ، 
عد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن حدثنا الليث بن س -واللفظ ليحىي  -حدثنا عبد اهللا بن صاحل وحيىي بن بكري 

أن قرة بن هبرية العامري قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما كان يف : أيب هالل، عن سعيد بن نشيط
فأيت رسول اهللا " . يا قرة : " حجة الوداع نظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو على ناقة قصرية، فقال

يا رسول اهللا، كنا لنا أرباب وربات من دون اهللا : ؟ قال قلت" كيف قلت حني أتيتين : " قالصلى اهللا عليه وسلم ف
فلما أدبر قال . تعاىل، ندعوهم فلم جييبونا، ونسأهلم فلم يعطونا، فلما بعثك اهللا باحلق أتيناك وتركناهم وأحببناك

 صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن العاص إىل فبعث رسول اهللا" أفلح من رزق لباً " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .البحرين وهو معه محيل، وكساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثوبني كان يلبسهما

  .قرة هذا جد الصمة القشريي الشاعر: قال أبو عمر
  .أخرجه الثالثة

  :قريط بن أيب رمثة

  .قريط بن أيب رمثة من بين امرئ القيس بن زيد مناة بن متيم
هذا : " ع أبيه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما دخلوا عليه نظر إىل أيب رمثة ومعه ابنه قريط، فقالهاجر م
، ودعا بقريط، فأجلسه على فخذه، ودعا له " أما إنه ال جيين عليك وال جتين عليه : " قال. أشهد به: ؟ قال" ابنك 

  .بالربكة، ومسح على رأسه
الرؤساء الذين كانوا مع أيب مسلم، وحديث أيب رمثة مع ابنه مشهور، غري أنه قلما  وهو أبو الهز بن قريط أحد

  .يسمى ابنه
  .أخرجه أبو موسى

  باب القاف والزاي والسني والشني

  :قزعة بن كعب



  .أورده عبدان يف الصحابة، مل يزد. قزعة بن كعب
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :قس بن ساعدة

شهور أورده عبدان وابن شاهني، وحديثه ملا رآه النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان وهو م. قس بن ساعدة اإليادي
  .واهللا أعلم -إن ثبت  -قبل املبعث 

  .أخرجه أبو موسى

  :قسامة بن حنظلة

  .له ذكر يف حديث طلحة بن عبيد اهللا. قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم. قسامة بن حنظلة الطائي
  .خمتصراًأخرجه ابن منده وأبو نعيم 

  :قسامة بن زهري

: أورده ابن شاهني يف الصحابة روى يزيد الرقاشي، عن موسى بن سيار، عن قسامة ابن زهري وقال. قسامة بن زهري
  " .أىب اهللا علي قاتل املؤمن " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .لعل هذا مرسل، ألن قسامة يروي عن أيب موسى وحنوه: أخرجه أبو موسى وقال
  ؟

  :قشري أبو إسرائيل

ومساه البغوي قشرياً، وكذلك روي عن كريب، عن . قشري أبو إسرائيل الذي نذر أن يقوم يف الشمس وال يتكلم
  .نذر أبو إسرائيل قشري: ابن عباس قال

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى خمتصراً واهللا تعاىل أعلم بالصواب

  باب القاف والصاد والضاد

  :قصي بن ظامل

  .ن ظامل بن خزمية بن جرير بن عمرو بن جرير بن حمصب بن جرير بن لبيد بن سنبس الطائي السنبسيقصي ب
  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .قاله ابن الكليب

  :قصي بن عمرو



  .له ذكر يف كتاب العالء بن احلضرمي، تقدم ذكره. قصي بن عمرو
  .قصي بن أيب عمرو احلمريي: وقال جعفر
  .موسىأخرجه أبو 

  :قضاعي بن عامر الديلي

روى األوزاعي، عن ابن سراقة، أن : له ذكر يف خرب يدل على أن له صحبة: قال جعفر. قضاعي بن عامر الديلي
شهد أبو عبيدة بن : ويف آخره" إين أمنتهم على دمائهم وأمواهلم وكنائسهم : " خالد بن الوليد كتب ألهل دمشق

  .عي بن عامر، وكتب سنة ثالث عشرةاجلراح، وشرحبيل ابن حسنة، وقضا
  .أخرجه أبو موسى

يف هذا نظر، فإن التاريخ مل يكن يعرف يف خالفة أيب بكر وصدر من خالفة عمر رضي اهللا عنهما، مث أحدث : قلت
  .بعد ذلك، واهللا أعلم

  :قضاعي بن عمرو

ف بن عمر، وذكره ابن الدباغ قاله سي. كان عامل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بين أسد. قضاعي بن عمر
  .مستدركاً على أيب عمر، واهللا تعاىل أعلم

  باب القاف والطاء والعني

  :قطبة بن جزي

  .أبو احلويصلة: يكىن أبا احلوصلة، ويقال. جرير: قطبة بن جزي، ويقال
ديثه عند عمران له صحبة ورواية، ح. روى عنه مقاتل بن معدان. قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم وبايع

أبايعك على نفسي وعلى احلويصلة، : أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: بن حدير، عن مقاتل بن معدان، عنه
  .ابنيت، على اإلسالم الوثيق، أشهد أنك رسول اهللا

  .هو أول من افتتح األبلة: قال أبو حامت الرازي
ومما يقوي : وقيل ابن حريز: ا فلم خيرجا إال قطبة بن قتادة وقاالوجعله غري قطبة بن قتادة، وأما مه. أخرجه أبو عمر

وذكر ها هنا . أنه استخلفه خالد على البصرة، وأنه روى عنه مقاتل: أهنما واحد أن أبا عمر ذكر يف قطبة بن قتادة
رمجة أخرجه أنه أول من افتتح األبلة، وأنه روى عنه مقاتل ابن معدان، وإن الذي أخرجه أبو عمر يف هذه الت

  .البخاري يف ترمجة قطبة بن قتادة
أبو احلويصلة، له صحبة ورواية عن النيب صلى اهللا عليه : وقطبة بن حريز أبو احلوصلة، ويقال: وقال األمري أبو نصر

  .بفتح احلاء، وكسر الراء، وبعد الياء زاي، واهللا أعلم" حريز " وسلم، روى عنه مقاتل بن معدان، ذكره يف 

  :عامر قطبة بن



  .يكىن أبا زيد. قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري اخلزرجي السلمي
شهد العقبة األوىل والثانية، مل خيتلفوا يف ذلك، وشهد بدراً، وأحداً، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى 

الفتح، وجرح يوم أحد تسع جراحات، ورمى يوم بدر حجراً بني  وكانت معه راية بين سلمة يوم. اهللا عليه وسلم
  .ال أفر حىت يفر هذا احلجر: الصفني، وقال

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم وهو حمرم باب بستان، فأبصره : روى أبو صاحل، عن ابن عباس قال
ما أدخلك : " صلى اهللا عليه وسلم، فقال قطبة بن عامر األنصاري، أحد بين سلمة، فاتبعه، فأبصره رسول اهللا

وليس الرب بأن تأتوا : " فأنزل اهللا عز وجل. يا رسول اهللا، رضيت هبديك ودينك ومستك: ؟ فقال" وأنت حمرم 
  .اآلية" البيوت من ظهورها 

  .رضي اهللا عنهما. وتويف قطبة يف خالفة عثمان
  .أخرجه الثالثة

  :قطبة بن عبد عمرو

بن مسعود بن كعب بن عبد األشهل بن حارثة بن دينار بن النجار األنصاري اخلزرجي، مث من قطبة بن عبد عمرو 
  .بين دينار

  .قتل يوم بئر معونة شهيداً
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  :قطبة بن قتادة

  .قطبة بن جرير السدوسي، من بين ثعلبة بن سدوس بن ذهل بن شيبان: قطبة بن قتادة السدوسي، وقيل
  .قطبةبن قتادة هو ابن حريز، قاله ابن منده وأبو نعيم: بن حدير وقال عمران

وهو الذي استخلفه خالد بن الوليد على البصرة سنة اثنيت عشرة، مث سار إىل السواد، ووفد قطبة على رسول اهللا 
على  يا رسول اهللا، ابسط يدك أبايعك: قلت: روى عنه مقاتل السدوسي أنه قال. صلى اهللا عليه وسلم، وبايعه
  .، فتركنا" إنا مسلمون : " ومحل علينا خالد بن الوليد يف خيله، فقلنا: قال -نفسي وعلى ابنيت احلويصلة 

ومل يزل قطبة بأرض البصرة أمرياً حىت قدم عليه . أول من فتحها عتبة بن غزوان: وقيل. وهو أول من فتح األبلة
  .عتبة بن غزوان
  .أخرجه الثالثة

  .كان على ميمنة املسلمني يوم مؤتة. قطبة بن قتادة العذري: ي؟قطبة بن قتادة العذر
وقد قال قطبة بن قتادة العذري الذي كان على : أنبأنا أبو جعفر بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال

  :وقد محل على مالك بن رافلة، قائد املستعربة، فقتله، وقال يف قتله -يعين يوم مؤتة  -ميمنة املسلمني 
  برمح مضى فيه مث احنطم... طعنت ابن رافلة الرائشي 
  فمال كما قال غصن السلم... ضربت على جيده ضربة 

  غداة رقوقني سوق النعم... وسقنا نساء بين عمه 



وهذا قد نسب عذرياً، والذي قبله سدوسي، فإن كان قيل فيه سدوسي وعذري فهما واحد، وإال فهما اثنان، واهللا 
  .أعلم
  ؟

  :مالك قطبة بن

الذبياين، من : الثعلي، والصواب الثعليب، من بين ثعلبة ابن سعد بن ذبيان، ويقال: قطبة بن مالك الثعليب، ويقال
  .أهل الكوفة وهو عم زياد بن عالقة

  .والناس خيالفونه" . الصواب أنه من بين ثعل : " وقال ابن عقدة
ناد، حدثنا وكيع، عن مسعر وسفيان، عن زياد بن عالقة، عن حدثنا ه: أنبأنا إبراهيم وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسى

" والنخل باسقات هلا طلع نضيد : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الفجر: عمه قطبة بن مالك قال
  .يف الركعة األوىل
  .أخرجه الثالثة

  :قطن بن حارثة

بل بن عبد اهللا بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن قطن بن حارثة الكليب العليمي، من بين عليم بن جناب بن ه
  .زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة

قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسأله عن الدعاء له ولقومه يف غيث السماء، يف حديث كبري غريب األلفاظ، 
ن أبيه، عن إبراهيم بن سعد بن أيب من رواية ابن شهاب، عن عروة، وله خرب آخر يرويه هشام بن الكليب، ع

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب مع قطن بن حارثة كتاباً بعمل من كلب وأحالفها، يف خرب ذكره: وقاص
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  :القعقاع بن أيب حدرد

  .األسلمي هو القعقاع بن عبد اهللا بن أيب حدرد: القعقاع بن أيب حدرد األسلمي، وبعضهم يقول
قال رسول اهللا : روى عبد اهللا بن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أبيه، عن القعقاع بن أيب حدرد األسلمي قال

  " .متعددوا واخشوشنوا، وانتعلوا وامشوا حفاة " صلى اهللا عليه وسلم 
ن حديثه ال يأيت إال للقعقاع وألبيه صحبة، وقد ضعف بعضهم صحبة القعقاع، أل: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  .من طريق عبد اهللا بن سعيد عن أبيه، وهو ضعيف، واهللا أعلم

  :القعقاع بن عمرو التميمي

  .شهدت وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم، قاله سيف: روى عنه أنه قال. القعقاع بن عمرو التميمي
وشهد مع علي . ناس وأعظمهم بالءوللقعقاع أثر عظيم يف قتال الفرس يف القادسية وغريها، وكان من أشجع ال

اجلمل وغريها من حروبه، وأرسله علي رضي اهللا عنه إىل طلحة والزبري، فكلمهما بكالم حسن، تقارب الناس به 



صوت القعقاع يف اجليش خري من : وسكن الكوفة، وهو الذي قال فيه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه. إىل الصلح
  .ألف رجل

  .أخرجه أبو عمر

  :اع بن معبد التميميالقعق

  .القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد اهللا بن دارم التميمي الدارمي
كان من سادات متيم، وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد متيم هو واألقرع بن حابس وغريمها، فقال أبو 

! ما أردت إال خاليف: فقال أبو بكر" . أمر القعقاع : " وقال عمر" . أمر األقرع : " بكر للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .اآلية.. " يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب: " فتماريا حىت ارتفعت أصواهتما، فنزلت

  .أخرجه الثالثة

  :القعقاع

أن يكون أحدهم،  أورده جعفر مفرداً عن الذين ذكروهم، وحيتمل: أخرجه أبو موسى وقال. غري منسوب. القعقاع
ملا كان يوم حنني بعث رسول اهللا : وروى بإسناده عن ابن عيينة، عن الزهري، عن كثري بن العباس، عن أبيه قال

صلى اهللا عليه وسلم القعقاع يأتيه باخلرب، فذهب فإذا عوف بن مالك صاحب هوازن قد مجع أصحابه وحرضهم 
  .وذكر احلديث بطوله.. على القتال

  .سىأخرجه أبو مو

  باب القاف والفاء والالم وامليم

  :قفيز

كان للنيب صلى اهللا عليه : روى أبو بكر بن عبيد اهللا بن أنس، عن أنس قال. قفيز، غالم النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وسلم غالم امسه قفيز

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  :قليب

: " عمي، حدثنا أيب عن أبيه، عن ابن عباس يف قوله تعاىل حدثنا: روى حممد بن سعد العويف، عن أبيه قال. قليب
جال قومه هاربني من " مرداس " ، يعين تقتلونه وهو رجل امسه " وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمناً 

  .أخرجه أبو موسى" قليب " خيل بعثها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليها رجل من ليث امسه 

  :قمذا



ذكر لنا أن أعرابياً انقطع إىل ربه عز : روى صاحل بن مساعة قال. ورده أبو الفتح األزدي يف األمساء املفردةأ. قمذا
إنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الكبد : وجل، وكان له علم وسن، فذكر فيه حديثاً قال فيه قمذا

  " .لك فيها أجر : " احلرى، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو موسى

  باب القاف والنون واهلاء

  :قنان بن دارم

  .قنان بن دارم بن افلت بن ناشب بن هدم بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس العبسي
  .أحد التسعة العبسيني الذين قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلموا

  .قنان بنون مكررة، وهو قنان بن دارم وذكره: و نصرقاله الكليب، والدار قطين، واألمري أبو نصر، قال أب

  :قنان األسلمي

روى عبيد اهللا بن زحر، عن يزيد بن أيب منصور، عن عبد . أورده عبدان يف الصحابة. قنان، أبو عبد اهللا األسلمي
سعة؛ كأطيب  صدقة املرء املسلم من: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا بن قنان األسلمي، عن أبيه قال

  .احلديث" .. مسك يف بر أو حبر، يوجد رحيه من مسرية جواد يوماً 
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :قنفذ بن عمري

  .واله عمر مكة مث عزله، واستعمل نافع بن عبد احلارث. له صحبة. قنفذ بن عمري بن جدعان التيمي
بني قربي ومنربي : " صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا : روى سعيد بن أيب هند، عن قنفذ التيمي قال

  " .روضة من رياض اجلنة 
حدثين قنفذ التيمي : رواه احلارث بن حممد يف موضعني، فقال يف موضع بإسناده عن سعيد، قال: قال أبو موسى

" . ن الزبري رأيت اب: حدثين ابن قنفذ قال: " وقال يف املوضع اآلخر هبذا اإلسناد" . رأيت الزبري يصلي : " قال
  .وهو الصحيح: قال

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  :قهيد بن مطرف

سكن احلجاز، وكان يسكن الطلوح بني العرج . واألول أكثر، وهو غفاري. ابن أيب مطرف: قهيد بن مطرف، أو
  .والسقيا

ثنا يعقوب، حدثنا عبد العزيز بن حدثنا أيب، حد: أنبأنا أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد
سأل سائل رسول اهللا صلى اهللا عليه : املطلب املخزومي، عن أخيه احلكم بن املطلب، عن أبيه، عن قهيد أنه قال



إن : فكيف بنا؟ قال: فأمره بقتاله، قال: فإن أىب؟ قال: قال. إن عدا علّي عاد؟ فأمره أن ينهاه، ثالث مرات: وسلم
  " .، وإن قتلته فهو يف النار قتلك فأنت يف اجلنة

  .وروى عن قهيد، عن أيب هريرة
  .أخرجه الثالثة

  باب القاف والياء

  :قيس أبو األقلح

  .شهد بدراً. قيس أبو األقلح بن عصمة بن مالك بن أمه بن ضبيعة، من حلفاء األوس
  .أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً

سم أيب األقلح، قيس بن عصمة بن مالك بن أمه بن ضبيعة قلت هذا قيس هو جد عاصم بن ثابت بن أيب األقلح، وا
بن زيد بن مالك وليست له صحبة، هو قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحفيده عاصم هو الذي محاه الدبر وقصته 

ومل ينقل أبو موسى هذا القول عن أحد، وقوله إنه من حلفاء األوس . امسه واسم أبيه. مشهورة، ولعل قد سقط
  .ء، فإن نسبه يف األوس مشهور، وبنو ضبيعة بن زيد بطن معروف من األوس، ليسوا حبلفاء، واهللا أعلمليس بشي

  .قيس األنصاري، جد عدي بن ثابت، حديثه مرفوع يف املستحاضة

حدثنا قتيبة، حدثنا شريك، عن أيب اليقظان، عن عدي : أنبأنا به إمساعيل وغريه بإسنادهم عن حممد بن عيسى قال
تدع الصالة أيام أقرائها اليت : " ت، عن أبيه، عن جده، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف املستحاضةبن ثاب

  " .كانت حتيض فيها، مث تغتسل وتتوضأ عند كل صالة، وتصوم وتصلي 
  .قيس: اختلف يف اسم جد عدي بن ثابت فقيل

بن ثابت، فلم يعرفه، فذكرت له قول حيىي بن يعين البخاري عن اسم جد عدي  -سألت حممداً : وقال الترمذي
  .فلم يعبأ به" دينار " أن امسه : معني

  .امسه قيس: وقال احلسن بن سفيان ومطني
عبد اهللا بن يزيد جده : وقيل. امسه عبد اهللا بن يزيد اخلطمي: وقيل. امسه قيس بن دينار: وقال أبو نعيم وأبو موسى

  .ألمه، واهللا أعلم
  .أبو نعيم، وأبو موسىأخرجه أبو عمر، و

  :قيس بن جبد

  .قيس بن حبر بن طريف بن سحمة بن عبد اهللا بن هالل األشجعي: وقيل. قيس بن جبدا
  .ذكره جعفر عن ابن إسحاق يف املغازي. له شعر يف مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه أبو موسى

  :قيس التميمي



على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثوباً أصفر، ورأيته يسلم  رأيت: روى عنه مغرية بن شبيل قال. قيس التميمي
  .على يساره

  .أخرجه الثالثة

  :قيس بن جابر

كذا قال أبو موسى، وهو غلط، فإنه قد سقط من نسبه . من املهاجرين األولني. قيس بن جابر بن غنم بن دودان
وإن كان غريه فكان ينبغي أن يفرق بينهما شيء، فإن غنم بن دودان هو ابن أسد بن خزمية، وأين غنم من جابر؟ 

  .بشيء، لئال يشتبه، واهللا أعلم

  :قيس أبو جبرية

  .حديثه كثري األضراب" . وال تنابزوا باأللقاب : " فينا نزلت: قال. قيس، أبو جبرية بن الضحاك
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  :قيس بن جحدر

بن عمرو بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث  قيس بن جحدر بن ثعلبة بن عبد رضى بن مالك بن ابان
  .بن طيء الطائي

وهو جد الطرماح الشاعر، فإنه الطرماح بن حكيم بن نفر بن قيس بن . وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .جحدر

  .أخرجه أبو عمر

  :قيس اجلذامي

  .قيس بن زيد: وقيل. زيد بن جنا: وقيل. عامر: اختلف يف اسم أبيه، فقيل. قيس اجلذامي
  .وكان ابنه ناتل بن قيس سيد جذام بالشام. سكن الشام، وقد اختلف يف صحبته

: حدثين أيب، حدثنا زيد بن حيىي بن عبيد الدمشقي: أنبأنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد
أن رسول  -رجل كانت له صحبة  -امي حدثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن كثري بن مرة، عن قيس اجلذ

للشهيد عند اهللا ست خصال، عند أول دفعة من دمه يكفر كل خطيئة ويرى : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .مقعده من اجلنة، ويزوج من احلور العني، ويؤمن من الفزع األكرب، ومن عذاب القرب، وحيلى حلية اإلميان 

  .أخرجه الثالثة
  .وبعد األلف تاء فوقها نقطتان بالنون،: ناتل

  .ويرد يف قيس بن زيد أمت من هذا، إن شاء اهللا تعاىل

  :قيس بن جروة



  .قيس بن جروة بن كشف بن واثلة بن عمرو بن عامر بن حصن بن خرشة بن حية الطائي
  .وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .قاله ابن الكليب، ذكره ابن الدباغ، عنه

  :تميميقيس بن احلارث ال

  .ذكره ابن إسحاق يف وفد بين متيم. قيس بن احلارث التميمي
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :قيس بن احلارث األسدي

  .احلارث بن قيس بن عمرية: وقيل. قيس بن احلارث األسدي
  .روى عنه محيضة بن الشمردل، وعائذ بن نصيب

  .هو جدي، كانت العرب تتحاكم إليه: وقال قيس بن الربيع
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا بكر بن عبد الرمحن، : أنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم قالأنب

أسلمت ويل مثان نسوة، فأمرين النيب : عن عيسى بن املختار، عن ابن أيب ليلى، عن محيضة عن قيس بن احلارث قال
  .صلى اهللا عليه وسلم أن أختري منهن أربعاً

  .لثالثةأخرجه ا

  :قيس بن احلارث األنصاري

  .قيس بن احلارث بن عدي بن جشم بن جمدعة بن حارثة األنصاري، وهو عم الرباء بن عازب
هو قيس بن حمرث، وذكر أنه أول من قتل من املسلمني بعد ما ولوا يوم أحد مع طائفة من : كان الواقدي يقول

اتلهم قيس هذا حىت قتل منهم عدة، فنظموه برماحهم وهو األنصار، أحاط هبم املشركون فلم يفت منهم أحد، وق
  .يقاتلهم بالسيف، فوجد به أربع عشرة طعنة، قد جافته عشر ضربات يف بدنه

ال أعرف هذه الصفة يف قيس بن احلارث بن عدي وإمنا حكاها : قال عبد اهللا بن حممد بن عمارة: قال ابن سعد
  .ن احلارث، وأما قيس بن احلارث فإنه قتل يوم اليمامة شهيداًالواقدي عن قيس بن حمرث، ولعله غري قيس ب

  .أخرجه أبو عمر

  :قيس بن أيب حازم

تقدم نسبه عند ذكر أبيه وهو جاهلي إسالمي، إال أنه مل ير النيب صلى اهللا عليه . قيس بن أيب حازم البجلي األمحسي
دخلت املسجد مع أيب فإذا : ن أيب خالد أنه قالوقد روى عنه إمساعيل ب. وسلم، وأسلم يف حياته، وأدى صدقة ماله

يا قيس، هذا رسول اهللا، وكنت ابن سبع أو مثان : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب، فلما خرجت قال يل أيب
  .سنني



أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ألبايعه، فوجدته قد قبض وأبو بكر : والصحيح أنه مل يره، وقد روي عنه أنه قال
  .ئم يف مقامه، فأطاب الثناء، وأطال البكاءقا

وتويف سنة سيع أو مثان  -روى عن العشرة إال عبد الرمحن بن عوف فإنه مل حيفظ عنه . وقيس من كبار التابعني
  .وسبعني، وكان عثمانياً

  .أخرجه الثالثة

  :قيس بن حازم املنقري

  .ذكره البخاري: قيل. قيس بن حازم املنقري
  .تصراًأخرجه أبو موسى خم

  :قيس بن حذاقة القرشي

  .قيس بن حذاقة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي
  .كان من السابقني إىل اإلسالم، وهاجر إىل احلبشة هو وأخوه عبد اهللا بن حذاقة

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى خمتصراً

  :قيس بن احلصني املذحجي

زيد بن شداد بن قنان بن سلمة بن وهب بن عبد اهللا بن ربيعة بن احلارث بن قيس بن احلصني، ذي الغصة، بن ي
مل يذكره البخاري وذكره الدار قطين يف الصحابة، وذكره " . ابن ذي الغصة : " كعب املذحجي احلارثي، يقال له

  .ابن إسحاق
خالد بن الوليد إىل رسول اهللا صلى فأقبل : أنبأنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال

قيس بن احلصني ويزيد بن عبد املدان، ويزيد بن احملجل، : اهللا عليه وسلم وأقبل معه وفد بلحارث بن كعب، منهم
فلما قدموا على رسول اهللا صلى اهللا . وعبد اهللا بن قريط وشداد بن عبد اهللا القناين، وعمرو بن عبد اهللا الضبايب

وأنا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. نشهد أن ال إله إال اهللا، وأنك رسول اهللا: ا، وقالواعليه وسلم اسلمو
  " .أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا 

  .ذا الغصة" وقد ذكرناه، وجعل أبو عمر قناناً " . احلصني بن يزيد " امسه : وقيل
ورأس بين احلارث بن كعب مائة . قيل له ذلك لغصة كانت يف حلقه وإمنا: وذكر ابن الكليب أن يزيد ذو الغصة قال

  .سنة
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  :قيس بن خارجة



  .ذكره احلضرمي والبغوي يف الصحابة. قيس بن خارجة
  .هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن األغلوطات: روى األوزاعي عن عبادة بن نسي، عن قيس بن خارجة قال

  .بو نعيم وأبو موسىأخرجه أ

  :قيس بن خرشة القيسي

  .من بين قيس بن ثعلبة. قيس بن خرشة القيسي
  .أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فبايعه على أن يقول احلق

اصطحب : روى حرملة بن عمران، عن يزيد بن أيب حبيب أنه مسعه حيدث حممد بن يزيد بن أيب زياد الثقفي قال
ال إله إال اهللا، ليهراقن من دماء املسلمني : حىت بلغا صفني، فوقف كعب ساعة فقالقيس بن خرشة وكعب األحبار 

ما يدريك يا أبا إسحاق؟ ما هذا؟ فإن هذا من : فغضب قيس وقال! هبذه البقعة شيء مل يهراق ببقعة من األرض
اليت أنزل اهللا على نبيه ما من شرب من األرض إال وهو مكتوب يف التوراة : فقال كعب! الغيب الذي استأثر اهللا به

ومن قيس بن خرشة؟ : فقال حممد بن يزيد -موسى بن عمران صلى اهللا عليه وسلم، ما يكون عليه إىل يوم القيامة 
فإن قيس بن خرشة قدم على رسول اهللا صلى : قال. واهللا ما أعرفه: فقال: أو ما تعرفه؟ هو رجل من بالدك: فقال

: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ى ما جاءك من اهللا، وعلى أن أقول احلقأبايعك عل: اهللا عليه وسلم فقال
ال واهللا، ال : قال قيس" ! يا قيس، عسى إن مر بك الدهر أن يليك بعدي والة ال تستطيع أن تقول معهم احلق 

وكان قيس يعيب : ال إذا ال يضرك بشر ق: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أبايعك على شيء إال وفيت به
! أنت الذي تفتري على اهللا ورسوله: زياداً وابنه عبيد اهللا من بعده فبلغ ذلك عبيد اهللا بن زياد ، فأرسل إليه فقال

من ترك العمل بكتاب : من هو؟ قال: ال واهللا، ولكن إن شئت أخربتك مبن يفتري على اهللا وعلى رسوله قال: قال
لتعملن : قال. نعم: وأنت الذي تزعم أنه ال يضرك بشر؟ قال: أنت وأبوك قال: ؟ قالومن ذاك: قال. اهللا وسنة نبيه

  .اليوم أنك كاذب، ائتوين بصاحب العذاب، فمال قيس عند ذلك فمات رضي اهللا عنه
  .أخرجه الثالثة

  :قيس بن اخلشخاش

لى اهللا عليه وسلم مع أبيه وفد على النيب ص. تقدم نسبه. قيس بن اخلشخاش بن جناب بن احلارث التميمي العنربي
  .وأخيه عبيد بن اخلشخاش، فكتب هلم كتاب أمان فأسلموا ورجعوا إىل قومهم

  .أخرجه الثالثة

  :قيس بن دينار

  .تقدم يف قيس األنصاري. قيس بن دينار، جد عدي بن ثابت، اختلف يف امسه
  .أخرجه أبو موسى

  :قيس بن رافع



  .أورده عبدان يف الصحابة. قيس بن رافع
ماذا يف : " روى قتيبة عن الليث، عن احلسن بن ثوبان، عن قيس بن رافع قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .اخلوف: والثفاء: قال" الصرب والثفاء : األمرين من الشفاء
أظن هذا احلديث ليس مبسند، إمنا هو مرسل، إال أين رأيت بعض أهل احلديث وضعه يف املسند، : قال عبدان

  .رته ليعرففذك
  .أخرجه أبو موسى

  :قيس بن الربيع

الذي كتبه " الروضة " ذكر أبو العباس أمحد بن منصور الزاهد األصبهاين يف كتاب : قال أبو موسى. قيس بن الربيع
مسعت أبا عبد اهللا بن عالن، بإسناده عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه : عنه أبو منصور معمر بن أمحد بن زياد قال

: بن جعفر، عن أبيه جعفر، عن أبيه حممد، عن أبيه علي، عن أبيه احلسني، عن أبيه علي بن أيب طالب قالموسى 
، ليقسم " حي ذوي األضغان : " بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشيء إىل حي من أحياء العرب يقال هلم

ر له النيب صلى اهللا عليه وسلم بشيء نزر، قيس بن الربيع، كان قد أم: على فقرائهم، فكان فيهم شيخ لسن يقال له
فغضب قيس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلغه هجاؤك، فرحل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدخل 

  :فأعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنشأ قيس يقول. املدينة وقصده، فسلم عليه
  سىن فقد يدبغ النغلحتيتك احل... حي ذوي األضغان تسب قلوهبم 
  وإن كتموا عنك احلديث فال تسل... وإن جنحوا للسلم فاجنح ملثلها 

  وإن الذي قالوا وراءك مل يقل... فإن الذي يؤذيك منه مساعه 
من مل يقبل من متنصل عذراً صادقاً كان أو كاذباً مل : " فطاب قلب النيب صلى اهللا عليه وسلم حلسن اعتذاره، وقال

  " .وض يرد علي احل
  .أخرجه أبو موسى

اسم قبيلة للعرب، ومعىن البيت معروف ال حيتاج إىل " حي ذوي األضغان " من أغرب ما قيل أن جعل : قلت
  .شرح، ونقل مثل هذا تركه أوىل من ذكره

  :قيس بن رفاعة

  .قيس بن رفاعة بن املهري بن عامر ابن عائشة بن منري بن سامل
  .ذكره العدوي. من شعراء العرب

  :يس بن زيد اجلهينق

  .ابن يزيد، يعد يف الكوفيني: وقيل. قيس بن زيد اجلهين
" من صام يوماً تطوعاً غرست له شجرة يف اجلنة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عنه الشعيب أنه قال

.  



  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  :قيس بن زيد

: روى عنه أبو عمران اجلوين، وال يصح له صحبة وال رواية، يقال. قيل إنه ممن سكن البصرة. جمهول. قيس بن زيد
إن حديثه مرسل، وحديثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر، فأتاه جربيل صلى اهللا عليه وسلم 

  " .راجع حفصة فإهنا صوامة قوامة، وإهنا زوجتك يف اجلنة : " فقال
  .أخرجه الثالثة

  :قيس بن زيد اجلذامي

قيس بن زيد بن جنا بن امرئ القيس بن ثعلبة بن حبيب بن ذبيان بن عوف بن أمنار بن زنباع بن مازن بن سعد بن 
  .مالك بن زيد بن أفصى بن سعد بن إياس بن حرام بن جذام اجلذامي

  .مالكوفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان سيداً، وعقد له النيب صلى اهللا عليه وسلم على بين سعد بن 
قيس بن زيد، : قيس اجلذامي، وقيل: وقد أخرجه أبو عمر فقال. ذكره ابن الدباغ، عن ابن الكليب، على أيب عمر

  .فال وجه الستدراكه عليه. سكن الشام

  :قيس بن زيد بن عامر

له . األنصاري األوسي الظفري -وهو ظفر  -قيس بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب : قيس بن زيد بن عامر
  .بةصح

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  :قيس بن السائب بن عومير

  .قاله أبو عمر، والزبري بن بكار. قيس بن السائب بن عومير بن عائذ بن عمران بن خمزوم
  .قيس بن الشائب بن عائذ بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي: وقال أبو نعيم

  .يف قول بعضهمشريك النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلاهلية 
إن شهر رمضان يفتديه اإلنسان، يطعم كل : مسعت قيس بن السائب يقول: روى إبراهيم بن ميسرة، عن جماهد قال
كان رسول اهللا : وكان قد زاد على مائة سنة وضعف، فأطعم عنه، وقال. مسكيناً، فأطعموا عين لكل يوم صاعاً

  .صلى اهللا عليه وسلم شريكي يف اجلاهلية
  .وفيه اختالف قد ذكرناه. ن شريكه الشائب بن أيب السائب، وقيل غريهكا: وقيل
  .ويف حديثه اختالف كثري. مواله عبد اهللا بن السائب، وقد تقدم ذكره: هو موىل جماهد، وقيل: قيل

  .أخرجه الثالثة
  .بالياء حتتها نقطتان وآخره ذال معجمة: عائذ بن عمران



  :قيس بن سعد األنصاري

  .أورده جعفر املستغفري يف الصحابة. ثابت األنصاريقيس بن سعد بن 
وكان صاحب  -روى عقيل، عن الزهري، عن ثعلبة بن أيب مالك القرظي، عن قيس بن سعد بن ثابت األنصاري 

لواء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه أراد احلج، فرجل أحد شقي رأسه، فقام غالم له فقلد هديه، فنظر قيس 
  .ي رأسه فإذا هديه قد قلد، فلم يرجل شق رأسه اآلخروفد رجل أحد شق

  .أظنه قيس بن سعد بن عبادة: أخرجه أبو موسى وقال
هو قيس بن سعد بن عبادة، وكنية سعد أبو ثابت، وال أدري كيف وقع هذا؟ ولعل الراوي قد نسب والد : قلت

وهو . ارب شبهها يف اخلط، ونقله كذلك، فإهنا تق" ابن " ب " أيب " أيب ثابت، فصحف : قيس بن سعد: قيس فقال
كان حامل راية : الذي كان صاحب لواء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض الغزوات، وقال ابن شهاب

  .األنصار مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قيس بن سعد بن عبادة
د بن أيب مرمي حدثنا الليث، أخربين عقيل، حدثنا سعي: أنبأنا مسمار بن عمر، وغريه، بإسنادهم إىل حممد بن إمساعيل

وكان صاحب لواء رسول اهللا  -عن ابن شهاب، أخربين ثعلبة بن أيب مالك القرظي، أن قيس بن سعد األنصاري 
  " .صلى اهللا عليه وسلم أراد احلج فرجل 

  .فهذا يدل على أن املذكور ها هنا كما ذكرناه، واهللا أعلم

  :قيس بن سعد بن عبادة

سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أيب خزمية بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعدة األنصاري  قيس بن
أبو عبد امللك، وأمه فكيهة بنت عبيد بن دليم بن : أبو عبد اهللا، وقيل: وقيل. أبا الفضل: اخلزرجي الساعدي، يكىن

  .حارثة
من ذوي الرأي الصائب واملكيدة يف احلرب، مع وكان من فضالء الصحابة، وأحد دهاة العرب وكرمائهم، وكان 

  .النجدة والشجاعة، وكان شريف قومه غري مدافع، ومن بيت سادهتم
حدثنا حممد بن مرزوق البصري، حدثنا حممد بن عبد : أنبأنا إبراهيم وإمساعيل وغريمها بإسنادهم إىل أيب عيسى قال

ن قيس بن سعد بن عبادة من النيب صلى اهللا عليه وسلم كا: اهللا األنصاري، حدثين أيب، عن مثامة، عن أنس قال
  .مما يلي من أموره: قال األنصاري -مبنزلة صاحب الشرطة من األمري 

مسعت منصور بن زاذان حيدث عن : وحدثنا أبو عيسى حدثنا أبو موسى، حدثنا وهب بن جرر، حدثنا أيب قال: قال
فمر : قال -أن أباه دفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم خيدمه : " سيمون بن أيب شبيب، عن قيس بن سعد بن عبادة

: ؟ قلت" أال أدلك على باب من أبواب اجلنة : " يب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد صليت، فضربين برجله، وقال
  " .ال حول وال قوة إال باهللا : " قال. بلى

إنه كان يف سرية فيها : قيل. صلى اهللا عليه وسلم كان قيس بن سعد حيمل راية األنصار مع النيب: قال ابن شهاب
فمشيا يف ! إن تركنا هذا الفىت أهلك مال أبيه: أبو بكر وعمر، فكان يستدين ويطعم الناس، فقال أبو بكر وعمر
من يعذرين من ابن أيب قحافة وابن اخلطاب؟ : الناس، فلما مسع سعد قام خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .ي ابينيبخالن عل



" ذوو رأي العرب ومكيدهتم : " كانوا يعدون دهاة العرب حني ثارت الفتنة مخسة رهط، يقال هلم: قال ابن شهاب
فكان قيس وابن . معاوية، وعمرو بن العاص، وقيس بن سعد، واملغرية بن شعبة، وعبد اهللا بن بديل بن ورقاء: 

  .عمرو مع معاوية بديل مع علي، وكان املغرية معتزالً يف الطائف، وكان
، لكنت من أمكر " املكر واخلديعة يف النار : " لوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وقال قيس
  .هذه األمة

  .وأما جوده فله فيه أخبار كثرية ال نطول بذكرها
يده معاوية فلم يظفر منه مث إنه صحب علياً ملا بويع له باخلالفة، وشهد معه حروبه، واستعمله علي على مصر، فكا

بشيء، فكايد علياً وأظهر أن قيساً قد صار معه يطلب بدم عثمان، فبلغ اخلرب علياً، فلم يزل به حممد بن أيب بكر 
  .وغريه حىت عزله، واستعمل بعده األشتر، فمات يف الطريق، فاستعمل حممد بن أيب بكر، فأخذت مصر منه، وقتل

فصار مع . خافه مروان بن احلكم، فسار إىل علي بالكوفة، ومل يزل معه حىت قتلوملا عزل قيس أتى املدينة، فأ
احلسن، وسار يف مقدمته إىل معاوية، فلما بايع احلسن معاوية، دخل قيس يف بيعة معاوية، وعاد إىل املدينة، وهو 

  :القائل يوم صفني
  مع النيب وجربيل لنا مدد... هذا اللواء الذي كنا حنف به 

  أن ال يكون له من غريهم أحد... كانت األنصار عيبته  ما ضر من
  باملشرفية حىت يفتح البلد... قوم إذا حاربوا طالت أكفهم 

روى عنه أبو عمار عريب بن محيد اهلمداين، وابن أيب ليلى، والشعيب، . روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث
  .وعمرو بن شرحبيل، وغريهم

ي الفقيه بإسناده إىل أمحد بن علي حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا ابن عيينة، عن ابن أيب أنبأنا أبو الفضل الطرب
  .لو كان العلم متعلقاً بالثريا لنا له ناس من فارس: جنيح، عن أبيه، عن قيس بن سعد رواية قال

  .سنة ستني: وتويف سنة تسع ومخسني، وقيل
وكان مع ذلك . وددنا أن نشتري لقيس حلية بأموالنا: نصار تقولوكان ليس يف وجهه حلية وال شعرة، فكانت األ

  .مجيالً
  .أخرجه الثالثة
  .خربه يف السراويل عند معاوية باطل ال أصل له: قال أبو عمر

  :قيس بن السكن األنصاري

ي قيس بن السكن بن قيس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، أبو زيد األنصار
  .غلبت عليه كنيته. اخلزرجي
  .وال عقب له. قيس بن السكن: ثابت، وقيل: سعد بن عمري، وقيل: وقد اختلف يف امسه فقيل. شهد بدراً

إن أحد عمومته ممن مجع القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكانوا أربعة من : قال أنس بن مالك
  .وأيب بن كعب، وأبو زيدزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، : األنصار

علي، وعثمان، وابن : إمنا أراد أنس هبذا احلديث األنصار، وقد مجع القرآن من املهاجرين مجاعة منهم: قال أبو عمر



  .مسعود، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، وسامل موىل أيب حذيفة
  .أخرجه الثالثة

  :قيس بن سلع

  .أنصاري من أهل املدينة بن أسلع، واألول أكثر، وهو: وقيل. قيس بن سلع
فقال . إنه ابتذر ماله، وتبسط فيه: روى عنه نافع موىل محنة، أن إخوته شكوه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقالوا

؟ قال فقلت " يا قيس، ما شأن إخوتك يشكونك، يزعمون أنك تبذر مالك : " له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
من التمر فأنفقه يف سبيل اهللا عز وجل وعلى من صحبين؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا  يا رسول اهللا، إين آخذ نصييب

  " .فكنت بعد ذلك أكثر أهل بييت ماالً : قال" . أنفق قيس ينفق اهللا عليك "  -: وضرب صدري -عليه وسلم 

  " .قيس بن األسلع، وليس بشيء : " أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  :جلعفيقيس بن سلمة بن شراحيل ا

وامسه عوف بن كعب بن احلارث بن سعد بن  -قيس بن سلمة بن شراحيل بن الشيطان بن احلارث بن األصهب 
  .عمرو بن ذهل بن مران بن جعفي بن سعد العشرية اجلعفي

  .قاله ابن الكليب. وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :قيس بن سلمة بن يزيد اجلعفي

ه، بن اجملمع بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن حرمي بن جعفي اجلعفي، قيس بن سلمة بن يزيد بن مشجع
  .له، وألبيه، وألخيه يزيد صحبة ووفادة على النيب صلى اهللا عليه وسلم. املعروف بابن مليكة

  .قاله ابن الكليب

  :قيس بن مشاس

بن أيب مسلم، عن أبيه، عن أورده العسكري وروى بإسناده عن اجلراح بن املنهال، عن ابن عطاء . قيس بن مشاس
أتيت املسجد والنيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة، فلما سلم النيب صلى : ثابت بن قيس بن مشاس، عن أبيه قال

؟ " فما هذه الصالة : " قال. نعم: ؟ قلت" أمل تصل معنا : " اهللا عليه وسلم التفت إيل وأنا أصلي، فلما فرغت قال
  .فلم يقل يف ذلك شيئاً. ا الفجر، خرجت من منزيل ومل أكن صليتهمايا رسول اهللا، ركعت: قلت

  .هكذا رواه ابن جريج، عن عطاء بن أيب رباح، عن قيس بن سهل، وهو الصحيح: أخرجه أبو موسى وقال

  :قيس بن صرمة

  .قيس بن مالك بن أوس بن صرمة املازين: وقيل. صرمة بن قيس: وقيل. قيس بن صرمة
كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه : بإسناده، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن الرباء قالأورده عبدان، وروى 



وسلم إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطر بالليل، مل يأكل إىل مثلها، وإن قيس بن صرمة األنصاري كان 
  .وذكر احلديث وقد تقدم ذكره.. صائماً، وكان يومه ذلك يعمل يف أرضه

صرمة بن : " وقيل فيه. ، وهو هذا" قيس بن مالك : " ى خمتصراً، وأخرجه أبو عمر وترجم عليهاخرجه أبو موس
  .، وقد ذكرناه يف بابه" أيب أنس 

  :قيس بن صعصعة

ال أعرف نسبه، حديثه عند ابن هليعة، عن حبان بن واسع، عن أبيه واسع بن : قال أبو عمر. قيس بن صعصعة
  .احلديث.. يا رسول اهللا، يف كم أقرأ القرآن؟: قلت: حبان، عن قيس بن صعصعة قال

  .أخرجه أبو عمر

  :قيس بن أيب صعصعة

عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار : قيس بن أيب صعصعة، واسم أيب صعصعة،
  .األنصاري اخلزرجي املازين

قاله عروة، وابن شهاب، وابن . ى الساقة يومئذشهد العقبة وبدراً، وجعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عل
  .إسحاق

أنه : روى حيىي بن بكري وسعيد بن أيب مرمي عن ابن هليعة عن حبان بن واسع، عن أبيه، عن قيس بن أيب صعصعة،
ففي كل : " قال. قال أجدين أقوى من ذلك" . يف مخس عشرة ليلة : " يا رسول اهللا، يف كم أقرأ القرآن؟ قال: قال
فمكث كذلك يقرؤه زماناً حىت كرب وكان يعصب عينيه، مث رجع فكان : أجدين أقوى من ذلك؟ قال: قال" . ة مجع

  .يا ليتين قبلت رخصة النيب صلى اهللا عليه وسلم: يقرؤه يف كل مخس عشرة ليلة، مث قال
  .أخرجه الثالثة

قيس بن صعصعة " مجة اليت قبل هذه الترمجة مل خيرج أبو عمر هذا احلديث يف هذه الترمجة وإمنا أخرجه يف التر: قلت
ومل يذكر يف هذه الترمجة إال أن . ، وال شك أنه وهم فيه، ولعله ظنهما اثنني، ومها واحد، وهذا هو الصواب" 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعله على الساقة، واهللا أعلم

  :قيس بن صعصعة بن وهب

  .بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار األنصاريقسيس بن صعصعة بن وهب بن عدي بن مالك 
  .شهد أحداً، قاله العدوي، وجعله أخا مالك بن صعصعة

  .ذكره ابن الدباغ

  :قيس بن صيفي

: وهو الذي جاءت امرأة أبيه بعد موته إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت. قيس بن صيفي بن األسلت األنصاري
وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من : " لك، وإن ابنه قيساً من خيار احلي، خطبين، فنزلتيا رسول اهللا، إن أبا قيس ه



  " ..النساء 
  .ذكره ابن الدباغ األندلسي

  :قيس بن الضحاك

  .هو اسم أيب جبرية األنصاري: قال أبو حامت البسيت. قيس بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة
  .له صحبة: الكاليب، وقيل: ن الضحاك األشهلي، وقيلهو أخو ثابت ب: وقال أبو أمحد احلافظ: قال جعفر

  " .وال تنابزوا باأللقاب : " فينا نزلت: وقال أبو جبرية
  .ويرد ذكره يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل: وحديثه كثري االضطراب

  .أبو جبرية هو امسه: وقد قال ابن الكليب
  .أخرجه أبو موسى

  :قيس بن طخفة

قيس بن طخفة النهدي، وأورد له حديثاً طويالً : وقال أبو جعفر املستغفري. فاريقيس بن طخفة، أبو يعيش الغ
  .يعرف بطخفة

  .إنه كان من أصحاب الصفة: وقد اختلف يف امسه اختالفاً كثرياً، قيل
قال رسول : أن يعيش بن قيس بن طخفة حدثه، عن أبيه قال: روى حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن

فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه . فبقيت رابع أربعة" يا فالن، اذهب هبذا معك : " لى اهللا عليه وسلماهللا ص
  .فأتينا بيت عائشة" . انطلقوا : " وسلم

ومنهم طهفة بن أيب زهري : أنبأنا أبو منصور بن مكارم بن أمحد بن املؤدب بإسناده إىل أيب زكريا يزيد بن إياس قال
قدم املوصل وكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . قيس بن زهري، من بين مالك بن هند: عضهمالنهدي، وقال ب

  .قدم أهله والكتاب معهم: أو -معه 
حدثين عبد اهللا بن خالد القرشي، عن أمحد بن معاوية بن بكر، حدثنا خالد بن حبيش احملاريب، عن ليث بن : وقال

ىي بن عبد الرمحن، حدثنا حيىي بن يونس، حدثين حمبوب بن مسعود أيب سليم، عن جماهد وحدثنا زكريا بن حي
قيس بن طهفة بن بين مالك بن هند، : أن رجالً منهم يقال له: البجلي، حدثنا وهب األسدي، عن أشياخ من بين هند

اهللا، فإنا  أما بعد يا رسول: فقال" تكلم : " فقال. ائذن يل يف الكالم: وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .وذكر حنو ما ذكرناه يف طهفة -أتيناك من غورى هتامة بأكوار امليس 

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  :قيس بن طلق

لدغت : : روى عبد اهللا بن بدر، عن قيس بن طلق قال. قيس بن طلق أورده عبدان وجعفر وغريمها يف الصحابة
  .عليه وسلم فرقاه النيب صلى اهللا عليه وسلم ومسحهطلق بن علي عقرب عند النيب صلى اهللا 



  .وله حديث يف وفد عبد القيس واألشربة
  .أخرجه أبو موسى

  :قيس بن أيب العاص

شهد فتح مصر، واختط هبا داراً ووىل قضاء مصر لعمر بن . قيس بن أيب العاص بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم
  .يب، قاله ابن يونسعن يزيد بن أيب حب. رواه ابن هليعة. اخلطاب

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم
  ؟

  :قيس بن عاصم النمريي

  .قيس بن عاصم بن أسد بن جعونة بن احلارث بن منري بن عامر بن صعصعة النمريي
، " اللهم، بارك عليه وعلى اصحابه : " وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومسح وجهه، وقال: قال ابن الكليب
  :عروله يقول الشا

  جشمت من األمر العظيم اجملامشا... إليك ابن خري الناس قيس بن عاصم 
  .أخرجه أبو موسى

  :قيس بن عاصم املنقري

احلارث بن عمرو بن كعب بن : واسم مقاعس -قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس 
  .سعد بن زيد مناة بن متيم التميمي املنقري

أبو : أبو طلحة، وقيل: أبا علي، وقيل: يكىن. لتقاعسه عن حلف بين سعد بن زيد مناة. مقاعساًوإمنا مسي احلارث 
  .وأمه أم أسفر بنت خليفة. واألول أشهر. قبيصة

: " وملا رآه النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بين متيم، وأسلم سنة تسع
  ." هذا سيد أهل الوبر 

من قيس بن عاصم؛ رأيته يوماً : ممن تعلمت احللم؟ فقال: وكان عاقالً حليماً مشهوراً باحللم، قيل لألحنف بن قيس
هذا ابن أخيك قتل : قاعداً بفناء داره حمتبياً حبمائل سيفه، حيدث قومه، إذ أيت برجل مكتوف وآخر مقتول، فقيل

يا ابن أخي، بئسما فعلت، : لما أمته التفت إىل ابن أخيه فقالف. فواهللا ما حل حبوته، وال قطع كالمه: ابنك قال
قم : البن له آخر: مث قال. أمثت بربك، وقطعت رمحك، وقتلت ابن عمك، ورميت نفسك بسهمك، وقللت عددك

  .يا بين إىل ابن عمك، فحل كتافه، ووار أخاك، وسق إىل أمك مائة من اإلبل دية ابنها فإهنا عربية
م قد حرم على نفسه اخلمر يف اجلاهلية، وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران، وكان قيس بن عاص

وسب أبويها، ورأى القمر فتكلم بشيء، وأعطى اخلمار كثرياً من ماله، فلما أفاق أخرب بذلك، فحرمها على نفسه، 
  :وقال يف ذلك

  خصال تفسد الرجل احلليما... رأيت اخلمر صاحلة وفيها 



  وال أشفي هبا أبداً سقيما... أشرهبا صحيحاً فال واهللا 
  وال أدعو هلا أبداً ندمياً... وال أعطي هبا مثناً حيايت 

  وجتنيهم هبا األمر العظيما... فإن اخلمر تفضح شاربيها 

ى فقال له النيب صل! إين وأدت اثنيت عشرة بنتاً، أو ثالث عشرة بنتاً: روي عنه أنه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .أعتق عن كل واحدة منهن نسمة : " اهللا عليه وسلم

حدثنا بندار، حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، : أنبأنا إبراهيم بن حممد وغري واحد بإسنادهم عن حممد بن عيسى قال
أنه أسلم، فأمره النيب صلى اهللا : حدثنا سفيان، عن األغر بن الصباح، عن خليفة بن حصني، عن قيس بن عاصم

  .وسلم أن يغتسل مباء وسدرعليه 
يا بين، احفظوا عين، فال أحد أنصح لكم : ملا حضرت قيس بن عاصم الوفاة، دعا بنيه فقال: قال احلسن البصري

وعليكم بإصالح . مين، إذا أنا مت فسودوا كباركم، وال تسودوا صغاركم، فتسفه الناس كباركم، وهتونوا عليهم
به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس، فإهنا آخر كسب املرء، وال تقيموا علي  املال، فإنه منبهة للكرمي، ويستغىن

  .نائحة، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن النائحة
  .وابنه حكيم بن قيس. روى عنه احلسن، واألحنف، وخليفة بن حصني

بن عبد الوهاب أبو صاحل املروزي، عن النضر بن  حدثنا هدية: أنبأنا حيىي بن حممود إذناً بإسناده غال ابن أيب عاصم
أنه أوصى عند موته : مشيل، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن مطرف بن الشجر، عن حكيم بن قيس بن عاصم، عن أبيه

  .إذا مت فال تنوحوا علّي، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ينح عليه: فقال
  .وخلف من الولد اثنني وثالثني ذكراً

هذا سيد : " أنه قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: ى األشهب عن احلسن،عن قيس بن عاصم املنقريورو
نعم، املال األربعون،وإن كثر : " يا رسل اهللا، املال الذي ال تبعة علي فيه؟ قال: ،فسلمت عليه وقلت" أهل الوبر 

دهتا،وأطرق فحلها،وأفقر ظهرها،ومنح غزيرهتا، فستون، ويل ألصحاب املئني إال من أدى حق اهللا يف رسلها وجن
يا قيس، أمالك : " يا رسول اهللا،ماأكرم هذه األخالق وأحسنها؟قال:فقلت" وحنر مسينتها،وأطعم القانع واملعتر 

فإمنا لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو : " قال!بل مايل:؟ قال قلت" أحب إليك أم مال مواليك 
: قال احلسن -يا رسول اهللا، لئن بقيت ألدعن عددها قليالً : قال قلت" . مضيت، وما بقي فلورثتك أعطيت فأ

  .ففعل
  .أخرجه الثالثة

  :قيس بن عائذ

عبد اهللا بن مالك، قاله : هو مشهور بكنيته، وقد اختلف يف امسه، فقيل. قيس بن عائذ، أبو كاهل األمحسي
  .إن شاء اهللا تعاىل أمت من هذاالبخاري، وقيس أشهر، ونذكره يف الكىن 

  .كان إمام احلي: روى عنه إمساعيل بن أيب خالد وقال
حدثين ايب، حدثنا حممد بن عبيد، حدثنا إمساعيل بن أيب خالد، عن : أنبأنا ابن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد



  .قة، وحبشي ممسك خبطامهارأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب الناس على نا: قيس بن عائذ قال
  .أخرجه الثالثة

  :قيس بن عباد

روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قاتل نفسه، وال تصح له رؤية وال . عداده يف الشاميني. قيس بن عباد
  .صحبة

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :قيس بن عبد اهللا األسدي

  .نة بنت قيس، اليت كانت مع أم حبيبةقيس بن عبد اهللا األسدي، من بين أسد بن خزمية أبو آم
  .هاجر قيس إىل احلبشة مع امرأته بركة بنت يسار، موالة أيب سفيان بن حرب

  .كان ظئراً لعبيد اهللا بن جحش وألم حبيبة: قال موسى بن عقبة
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى خمتصراً

  :قيس بن عبد اهللا النابغة اجلعدي

  .ابغة اجلعدي، الشاعر املشهور بلقبه النابغةقيس بن عبد اهللا بن عدس، الن
  .أخرجه الثالثة. أمت من هذا" النون " ونذكره إن شاء اهللا يف 

أخرجه حيىي بن يونس، من حديث ابن هليعة، عن ابن هبرية، . غري منسوب -قيس بن عبد اهللا : ؟قيس بن عبد اهللا
  .ب عن صالة العصرأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شغل يوم األحزا: عن قيس
  .هذا مرسل، وقيس ال نعرفه يف الصحابة: قال جعفر

  .أخرجه أبو موسى
قيس بن عبد اهللا بن قيس بن وهب بن بكري بن امرئ القيس بن احلارث بن معاوية : ؟قيس بن عبد اهللا الكندي

  .الكندي
  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .قاله هشام بن الكليب
  ؟

  .ىقيس بن عبد العز

ال تزال ال إله إال اهللا تدفع : " روى عنه أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. قيس بن عبد العزى
  " .كذبتم : عقوبة سخط اهللا ما مل يقولوها مث ينقضوا دينهم لصالح دنياهم، فإذا فعلوا ذلك قال اهللا عز وجل

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  :قيس بن عبد املنذر

وال تقولوا ملن يقتل : " قتل ببدر، ونزل فيه ويف أصحابه. تقدم نسبه عند أخيه رفاعة: يس بن عبد املنذر األنصاريق
عبيدة بن احلارث، وعمري بن أيب وقاص، وذو : اآلية فكان القتلى من املهاجرين ستة" .. يف سبيل اهللا أموات 

سعد بن : وقتل من األنصار مثانية. بن اخلطاب، وصفوانالشمالني بن عمرو، وعاقل بن البكري، ومهجع موىل عمر 
خيثمة، وقيس بن عبد املنذر، وزيد بن احلارث، ومتيم بن احلمام، ورافع بن املعلى، وحارثة بن سراقة، ومعوذ 

  .وعوف ابنا عفراء
بن عبد املنذر، فيه تصحيف، وهو قيس بن عبد املنذر، وإمنا هو مبشر : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

وهو . متيم بن احلمام، وإمنا هو عمري بن احلمام، قاله أهل السري: والثاين. من بين عمرو بن عوف، ال خيتلف فيه
  .الصحيح

  :قيس بن عبد يغوث

ويرد ذكره مستويف يف قيس بن . وهو ممن شرك يف قتل األسود العنسي. قيس بن عبد يغوث بن املكشوح
  .املكشوح، فهو به أشهر

  .خرجه ها هنا أبو موسىأ

  :قيس بن عبيد

  .قيس بن عبيد بن احلرير بن عبيد بن اجلعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، أبو بشر
  .له صحبة، شهد أحداً واملشاهد كلها، واستشهد يوم اليمامة

  .قاله األمري أبو نصر. بضم احلاء املهملة، وبالراءين: احلرير

  :رو األنصاريقيس بن عم

  .قيس بن عمرو، وأبوه عمرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار األنصاري اخلزرجي
  .استشهد كالمها يوم أحد

ومن بين : " أنبأنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن اسحاق، يف تسمية من قتل يوم أحد، قال
  " .عمرو بن قيس، وابنه قيس : سواد بن مالك بن غنم

أخرجه أبو . وقد تقدم يف عمرو أمت من هذا، وقد اختلف يف شهود قيس بدراً، وقد جعله ابن الكليب فيمن شهدها
  .موسى

  :قيس بن عمرو بن قهد

قيس بن : فقيل. وهو جد حيىي بن سعيد األنصاري. قيس بن سهل: قيس بن قهد، وقيل: وقيل. قيس بن عمرو
قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن احلارث بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن غنم بن : هد بن ثعلبة، وقيلعمرو بن ق



  .مالك بن النجار، وقد اختلف يف نسبه
  .روى عنه ابنه سعيد، وعطاء بن أيب رباح، وحممد بن إبراهيم

أن حممد بن : منري، حدثنا سعد بن سعيدحدثين ايب، حدثنا عبد اهللا بن : أنبأنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد
رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجالً يصلي بعد الصبح ركعتني، فقال النيب : إبراهيم أخربه، عن قيس بن عمرو قال

: قال. إين مل أكن فصليت الركعتني اللتني قبلها، فصليت اآلن: ؟ قال" أصالة الصبح مرتني : " صلى اهللا عليه وسلم
  .صلى اهللا عليه وسلم فسكت النيب

  .ورواه الليث، عن حيىي بن سعيد، عن أبيه، عن جده
  .أخرجه الثالثة

  :قيس بن عمرو بن لبيد

  .قاله ابن القداح. شهد أحداً واملشاهد بعدها. قيس بن عمرو بن لبيد، ابن أخي زياد بن لبيد
  .ذكره ابن الدباغ

  :قيس بن عمري

انطلقت إىل النيب : ناده عن محيد بن عبد الرمحن، عن قيس بن عمري قالذكره ابن قانع، وروى بإس: قيس بن عمري
  .صلى اهللا عليه وسلم، فأسلمت، وأخذت العقد على قومي، وأمرين عليهم

  .ذكره ابن الدباغ على أيب عمر

  :قيس بن أيب غرزة

  .ث واحدسكن الكوفة ومات هبا، له حدي. اجلهين: قيس بن أيب غرزة بن عمري بن وهب الغفاري، وقيل
حدثنا شعبة، عن األعمش، مسع أبا وائل حيدث، : أنبأنا عبد اهللا بن أمحد اخلطيب بإسناده عن أيب داود الطيالسي قال

خرج علينا رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السوق وحنن نبيع األوساق، : " عن قيس بن أيب غرزة قال
يا معشر التجار، إنه خيالط بيعكم هذا : " ينا به أنفسنا، فقالوحنن نسمى السماسرة، فسمانا باسم أحسن مما مس

  " .احللف، فشوبوه بالصدقة 
  .أخرجه الثالثة

  :قيس بن غربة

  .وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ودعا قومه إىل اإلسالم. قيس بن غربة، أبو غربة األمحسي
  .ذكره املستغفري يف كتاب الوفود

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً
  .قاله األمري. بالغني املعجمة، وبالراء، وبالباء املوحدة: غربة



  :قيس أبو غنيم

  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وسكن البصرة. قيس أبو غنيم
مسعت من أيب كلمات يقوهلن على رسول اهللا : روى شعبة، عن عاصم األحول، عن غنيم بن قيس األسدي قال

  :صلى اهللا عليه وسلم

  قد كنت يف حياته مبقعد... ل على حممد أال يل الوي
  أبيت ليلي آمناً إىل الغد

  .أخرجه الثالثة

  :قيس بن قارب الضيب

  .ذكره الدار قطين. قيس بن قارب الضيب
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى جعفر بن الزبري، عن القاسم بن أيب أمامة، عن قيس بن قارب الضيب قال

  .، يعين لكي يستغفر اهللا تعاىل منه" آدم بذنب أربعني يوماً ال يؤاخذ اهللا ابن : " وسلم
  .وقد روى هذا عن فروة بن قيس، وهو مذكور هناك

  .اخرجه أبو موسى

  :قيس بن قبيصة

أورده عبدان يف الصحابة، وروى بقية، عن عبد اهللا موىل عثمان بن عفان، عن عبد اهللا بن حيىي . قيس بن قبيصة
من مل يوص مل يؤذن له يف الكالم مع املوتى : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: صةاألهلاين، عن قيس بن قبي

  " .نعم، ويتزاورون : " يا رسول اهللا، وهل يتكلمون؟ قال: قيل" . 
  .أخرجه أبو موسى

  :قيس بن قهد

بن مالك بن النجار قيس بن قهد األنصاري، من بين مالك بن النجار، وهو قيس بن قهد بن قيس بن ثعلبة بن غنم 
  .األنصاري اخلزرجي
ومل يكن قيس باحملمود يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه : هو جد حيىي بن سعيد األنصاري، قال: قال مصعب الزبريي

  .وسلم
وقيس بن قهد هو جد أيب : قيس بن عمرو، قال: هذا وهم من مصعب، وإمنا جد حيىي بن سعيد: قال ابن أيب خيثمة

  .ار بن القاسم األنصاري الكويفمرمي عبد الغف
  .وهو كما قال ابن أيب خيثمة، وقد أخطأ فيه مصعب، وكلهم خطأه يف قوله هذا: قال أبو عمر

  .، واهللا أعلم" قيس بن عمرو " وقد تقدم . أخرجه أبو عمر هكذا



 حازم، وابنه سليم بالقاف، فهو قيس بن قهد، له صحبة، روى عنه قيس بن أيب" قهد " وأما : وقال األمري أبو نصر
  .بن قيس، شهد بدراً وما بعدها، تويف يف خالفة عثمان

  :قيس بن قيس

  .شهد مع علي صفني، ذكره ابن الكليب فيمن شهد صفني مع علي بن أيب طالب. قيس بن قيس
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  :قيس بن أيب قيس

  :ولقيس هذا يقول أبوه وقد تقدم ذكره،. قيس بن أيب قيس بن األسلت، وهو قيس بن صيفي
  فال حيرم فواضلك العدمي... أقيس إن هلكت وأنت حي 

  .قاله ابن الكليب

  :قيس بن كعب

  .تقدم ذكره يف ترمجة أرطاه. قيس بن كعب
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :قيس بن كالب

  .له صحبة، وهو من أهل اليمن، حديثه عند عبد اهللا بن حكيم الكناين. قيس بن كالب الكاليب
روى حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، عن سعيد بن بشري القرشي املصري عن عبد اهللا بن حكيم رجل من أهل 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على ظهر البيت ينادي الناس : اليمن، عن قيس بن كالب الكاليب قال
ليوم يف هذا الشهر، وحرمة هذا الشهر من السنة، إن اهللا حرم دماءكم وأموالكم وأوالدكم، كحرمة هذا ا: " ثالثاً

  " .اللهم هل بلغت 
  .أخرجه الثالثة

  :قيس بن مالك األرحيب

  .قيس بن مالك األرحيب، وأرحب بطن من مهدان
  .كاتبه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأسلم بعد أن كتب إليه

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : بيه، عن جدهحدثين ايب، عن أ: روى عمرو بن حيىي بن عمرو بن سلمة اهلمداين قال
عرهبم ومخورهم : سالم عليكم، أما بعد ذلك، فإين استعملتك على قومك: " وسلم كتب إىل قيس بن مالك األرجي

ومواليهم، وأقطعتك من ذرة نسار مائيت صاع، ومن زبيب خيوان مائيت صاع جار لك ذلك ولعقبك من بعدك، 
أحب إيلّ، إين ألرجو أن يبقي " أبداً أبداً أبداً : " وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قيس قال" . أبداً أبداً أبداً 



  .يل عقيب أبداً
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .أهل القرى" : مخورهم " أهل البادية، و " : عرهبم : " قال عمرو بن حيىي
الك بن الي اهلمداين مث األرحيب، عن أشياخهم، قال ابن ماكوال حبان بن هانئ بن مسلم بن قيس بن عمرو بن م

قدم قيس بن مالك بن سعد بن مالك بن الي األرحيب على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو مبكة، وذكر : قالوا
  .حديثاً رواه عنه ابن الكليب

  .بكسر احلاء، وبالباء املوحدة: حبان

  :قيس بن مالك بن أنس

  .قدم ذكره يف قيس بن صرمةت. قيس بن مالك بن أنس، أبو صرمة
  .اخرجه أبو عمر وأبو موسى

  :قيس بن مالك بن احملسر

خرج مع زيد بن حارثة يف السرية إىل أم قرفة فأخذها، وهو الذي توىل قتلها، وقتل عبد . قيس بن مالك بن احملسر
  .ؤتة مع خالد بن الوليداهللا والنعمان ابين مسعدة الفزاريني أيضاً، وذكر له ابن إسحاق شعراً ملا انصرف من م

  .فاطمة بنت يزيد بن ربيعة: وأم قرفة هي
فهو قيس بن احملسر،  -بضم امليم، وفتح احلاء، والسني املهملتني  -وأما حمسر : أخرجه أبو عمر قال ابن ماكوال

  .كان خرج مع زيد بن حارثة يف السرية إىل أم قرفة

  :قيس بن حمصن

  .شهد بدراً، وأحداً.خالد بن خملد بن عامر بن زريق األنصاري الزرقي قيس بن حصن بن: قيس بن حمصن، وقيل
ومن بين زريق بن : " قال. أنبأنا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن سحاق، يف تسمية من شهد بدراً

  " .قيس بن حمصن بن خالد بن خملد : عامر بن عبد حارثة بن مالك، مث من بين خملد بن عامر بن زريق
  .أخرجه أبو عمر

  :قيس أبو حممد

  .أورده الطرباين. قيس، أبو حممد
أنبأنا أبو علي، أنبأنا : أنبأنا أبو موسى إذناً، أنبأنا أبو غالب أمحد بن العباس، أنبأنا أبو بكر بن ريذة قال أبو موسى

نهاوندي، حدثنا عبد اجمليد حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا حممد بن خالدالراسي، حدثنا أبو ميسرة ال: أبو نعيم قاال
رأى أيب يف يدي سوطاً ال : بن عبد العزيز بن أيب رواد عن ابن جريج، عن أبيه، عن عثمان بن حممد بن قيس قال

أحسن عالقة سوطك، فإن اهللا تعاىل مجيل حيب : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لرجل: عالقة له، فقال



  " .اجلمال 
كذا أورده، وهذا ال دليل فيه على أن قيساً صحايب؛ إال أن يكون : بو موسى، وقال أبو موسىأخرجه أبو نعيم وأ

  .واهللا تعاىل أعلم" رأى أيب : عثمان عن أبيه قال: " أراد

  :قيس جد حممد بن األشعث

سنداً، روى حممد، عن أبيه، عن جده، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثاً م. قيس، جد حممد بن األشعث بن قيس
  .قاله جعفر، قاله يل الربذعي بسمرقند. من حديث أمحد بن سيار، عن جعفر بن مسافر، عن حممد بن متيم

  .أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً
والذي يغلب على ظين أنه حممد بن األشعث بن قيس الكندي األمري املشهور، والد عبد الرمحن بن حممد بن 

  .هو فال صحبة جلده قيس، وإن كان غريه فال أعرفهاألشعث الذي قاتل احلجاج، فإن كان 

  :قيس بن خمرمة

وأمه بنت عبد اهللا . أبو السائب: قيس بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي املطلي، أبو حممد، وقيل
  .بن سبع بن مالك بن جنادة، من بين عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار

روى ذلك ابن إسحاق، عن املطلب بن عبد اهللا بن قيس، عن . وسلم عام الفيل ولد هو ورسول اهللا صلى اهللا عليه
  .كنت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لدة، ولدنا عام الفيل: أبيه، عن جده قيس بن خمرمة قال

مائة من وهو أحد املؤلفة قلوهبم، وممن حسن إسالمه منهم، ومل يبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم به عام حنني 
  .أطعمه ثالثني وسقاً: اإلبل، وأطعمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب مخسني وسقاً، وقيل

  .وكان شديد الصفري، يصفر عند البيت، يسمع صوته من حراء
  .روى عنه ابناه عبد اهللا وحممد، وكان عبد اهللا من الفضالء

  .أخرجه الثالثة

  :قيس بن خملد

  .صخر بن حبيب بن احلارث بن ثعلبة بن مازن بن النجار األنصاري اخلزرجي املازين قيس بن خملد بن ثعلبة بن
  .شهد بدراً، قاله ابن شهاب، وابن إسحاق وقتل يوم أحد شهيداً

  .أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم، وأبو موسى
اري، وروى قيس بن خملد األنص: فقال يف أحدمها. قد أخرج أبو موسى هذا قيساً يف موضعني من كتابه: قلت

: " بإسناده عن ابن شهاب، يف تسمية من شهد بدراً من األنصار، من اخلزرج، من بين ثعلبة بن مازن بن النجار
قيس بن خملد بن ثعلبة : " وقال يف املوصع الثاين" . قيس بن خملد بن ثعلبة بن صخر بن حبيب بن احلارث بن ثعلبة 

وال شك أنه رأى يف هذه ثعلبة بن مازن، وأنه قتل يوم أحد، وأنه .  "بن مازن النجاري، شهد بدراً وقتل يوم أحد 
رأى يف تلك بني ثعلبة وبني مازن عدة آباء، ومل يذكر فيه أنه قتل بأحد، فظنهما اثنني، ومها واحد ال شبهة فيه، وقد 

  .سقط من هذا النسب عدة آباء، والصواب هو النسب الذي ذكرناه أول الترمجة، واهللا أعلم



  :بن املسحر قيس

قيس بن املسحر الكناين الشاعر، وهو من ولد كلب بو عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن 
  .كنانة

، آخره الم، " قيس بن مسحل اليعمري : " وقاله أبو موسى" . احلاء " على " السني " قاله هشام بن الكليب بتقدمي 
عوف الكناين الليثي، وهو أخو كلب بن عوف، وكثرياً ما ينسبون إىل  وقال اليعمري نسبة إىل يعمر الشداخ بن

كان مع زيد بن حارثة يف غزوة جذام، من أرض جسمى، وشهد مؤتة، وقال يومئذ شعراً : األخ املشهور وقال
  .ذكره ابن إسحاق يف املغازي، ومساه مسحراً، مثل ابن الكليب

  .أخرجه أبو موسى
بتقدمي احلاء على السني، وذكر فيه أنه غزا مع زيد بن حارثة أم " يس بن احملسر ق: " وقد أخرج أبو عمر: قلت

، وقد وافق ابن ماكوال أبا عمر، كما ذكرناه، وقاله ابن إسحاق " مسحل : " وذكره أبو موسى وقال. قرفة وقتلها
وذكر أبو موسى أنه غزا ، وال شك أهنم قد اختلفوا فيه، " احلاء " على " السني " وابن الكليب، مسحر بتقدمي 

وليس بشيء، وإمنا الصحيح أنه غزا مع زيد بين فزارة ملا قتلت أم قرفة، وأمر زيد قيساً . جذام بأرض حسمى
  .فقتلها، وكانتا غزوتني يف وقتني ومكانني ال ميكن اجلمع بنهما، واهللا أعلم

  :قيس بن معبد

  .ث أخيه يزيدله ذكر يف حدي. قيس بن معبد احلنفي، أخو يزيد بن معبد
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  :قيس بن املكشوح

: وهو األكثر، وقيل. هبرية بن هالل: وقيل. عبد يغوث: واختلف يف اسم أبيه، فقيل. قيس بن املكشوح، أبو شداد
ن إراش بن امسه عبد يغوث بن هبرية بن هالل بن احلارث بن عمرو بن عامر بن علي بن أسلم بن األمحس بن أمنار ب

  .عمرو بن الغوث البجلي، حليف مراد، قاله أبو عمر
  .ومل يزد" . قيس بن عبد يغوث بن مكشوح : " وقال أبو موسى
قيس بن املكشوح، وامسه هبرية بن عبد يغوث بن الغزيل بن بدا بن عامر بن عوتبان بن زاهر بن : وقال ابن الكليب

  .مراد فجعله من مراد صلبية
ال صحبة له : له صحبة وقيل: قيل. ألنه ضرب على كشحه: وقيل. منا قيل له املكشوح ألنه كويإ: وقال أبو عمر
  .يف أيام عمر: وقيل. مل يسلم إال يف أيام أيب بكر: وقيل. باللقاء والرؤية

وهو الذي أعان على قتل األسود العنسي مع فريوز، فقتله األسود يدل على إسالمه يف حياة سول اهللا صلى اهللا 
  .ليه وسلمع

وكان فارس مذحج غري مدافع، وسار إىل العراق على مقدمة سعد بن أيب وقاص، وله آثار صاحلة يف قتال الفرس 
وكان فارساً بطالً شاعراً، وهو ابن . بالقادسية وغريها، وشهد مع النعمان بن مقرن هناوند، مث قتل بصفني مع علي



  .أخت عمرو بن معد يكرب
  :ية، وكانا يف اإلسالم متباغضني، وهو القائل لعمرو بن معد يكربوكان يناقضه يف اجلاهل

  وودعت احلبائب بالسالم... فلو ال قيتين ال قيت قرنا 
  .األبيات

: قال! ما نريد غريك: قالوا! غريي خري لكم: فقال. خذ رايتنا اليوم. يا أبا شداد: وكان سبب قتله أن جبيلة قالوا له
فأخذ  -وكان الترس مع رجل على رأس معاوية  -بكم دون صاحب الترس املذهب  فواهللا لئن أخذهتا ال أنتهي

الراية ومحل وقاتل، حىت وصل إىل صاحب الترس، فحمل قيس عليه، فاعترضه رومي ملعاوية، فضرب رجله 
  .وأشرعت إليه الرماح فقتل. فقطعها، وقتله قيس

  .وهو هذا. عبد يغوثقيس بن : أخرجه أبو عمر وأبو موسى، إال أن أبا موسى قال
  .بضم الغني املعجمة، وفتح الزاي، وتشديد الياء حتتها نقطتان، وآخره الم: الغزيل

  :قيس بن املنتفق

فرأيت قيس ابن املنتفق : أنه دخل مسجد الكوفة قال: روى املغرية بن عبد اهللا اليشكري، عن أبيه. قيس بن املنتفق
وذكر .. ه وسلم، فطلبته مبكة ومبىن وبعرفات، فأتيته فانتهيت إليهوصف يل رسول اهللا صلى اهللا علي: وهو يقول
  .احلديث

  .وهذا الرجل خمتلف يف امسه، روى على عدة وجوه
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :قيس بن نشبة

  .قيس بن نشبة السلمي
فلما كان يوم ملا كان من أهل بدر ما كان، اشتد على العرب ال سيما أهل جند، : روى أبو معشر بإسناده قال

اخلندق، ورجع املشركون إىل بالدهم، جاء قيس بن نشبة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن السموات، 
فذكر له النيب صلى اهللا عليه وسلم السموات السبع واملالئكة وعبادهتم، وذكر األرض وما فيها، فأسلم ورجع إىل 

م وفارس، وأشعار العرب والكهان، ومقاول محري، وما كالم حممد يا بين سليم، قد مسعت ترمجة الرو: قومه، فقال
يشبه شيئاً من كالمهم، فأطيعوين يف حممد فإنكم أخواله، فإن ظفر تنتفعوا به وتسعدوا، وإن تكن األخرى مل تقدم 

  .العرب عليكم

الذي سأله : وقيل. قيس بن نشبة، عم العباس بن مرداس: الذي سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو: فقيل
  .األصم بن عباس الرعلي، والثبت قيس بن نشبة

  .أخرجه أبو موسى

  :قيس بن النعمان



  .وحديثه يف الكوفيني والبصريني. العبسي: وقيل. قيس بن النعمان السكوين
ده روى له هذا احلديث أبو نعيم، وأبو عمر، وروى له ابن من. روى عنه إياد بن لقيط، وزيد بن علي أبو القموص

حدثين احد الوفد الذين قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عبد القيس، وهو : حديث أيب القموص قال
إنه قرأ القرآن على عهد رسول : قيس بن النعمان، أهنم أهدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئاً من متر، فقال

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأحصاه على عهد عمر
ملا انطلق النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر إىل الغار يريدان اهلجرة، مرا بعبد : عنه أياد بن لقيط أنه قالروى 

. فأخذ شاة فمسح ضرعها، واحتلب أبو بكر، فشربوا. ما عندي شاة حتلب: فقال. يرعى غنماً فاستسقيناه ليناً
  .فأسلم" . أنا حممد رسول اهللا : " من أنت؟ فقال: فقال
  .رجه الثالثةأخ

  .أحد وفد عبد القيس. قيس بن النعمان العبدي

  .أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ذكره: روى عنه أبو القموص
حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن عوف، عن أيب : أنبأنا عبد الوهاب بن علي األمني بإسناده إىل أيب داود

لوفد الذين وفدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عبد القيس حدثين رجل من ا: القموص زيد بن علي قال
ال تشربوا يف نقري وال مزفت وال دباء وال حنتم، واشربوا يف : " فقال -حيسب عوف أن امسه قيس بن النعمان  -

  " .اجللد املوكأ عليه فإن اشتد فاكسروه باملاء، فإن أعياكم فأهريقوه 
وأما ابن منده وأبو نعيم فجعالمها واحداً، وهو . له غري الذي قبله، جعلهما اثننيأخرجه أبو عمر خمتصراً وجع

  .واهللا أعلم. روى عنه إياد بن لقيط، وأبو القموص: األول، وقاال
  ؟

  :قيس جد أيب هبرية

أورده بعض احلفاظ عن شيخنا سعيد بن أيب الرجاء، وروى عن أيب هشام : قال أبو موسى. قيس، جد أيب هبرية
تسحرت مث أتيت املسجد، فاستندت إىل : رفاعي، عن حفص، عن أشعث، عن أيب هبرية، عن جده قيس، قالال

إين أريد : قلت" . ادن فكل : " قال. ؟ قلت نعم" أبو حيىي : " احلجرة، فتنحنحت، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .يف بصره سوء، أو شيء وأنا أريد الصوم، ولكن مؤذننا أذن قبل الفجر، كان : " قال. الصوم

  .كذا ذكره، وصوابه عن جده شيبان: أخرجه أبو موسى وقال

  :قيس بن اهليثم

  .قاله أبو عمر. من بين سامة بن لؤي. قيس بن اهليثم السامي
: وقال. له صحبة، روى عنه عطية الدعاء. وهو جد عبد القاهر السلمي. السلمي، من بين سليم: وقال ابن منده
  .ي يف الوحدان من الصحابة، ومل يذكر له حديثاًذكره البخار
  .أخرجه الثالثة



  :قيس بن وهرز

  .قيس بن أيب وديعة: قيس بن وهرز بن عمرو بن رفاعة بن احلارث بن سوادة بن غنم بن مالك بن النجار وقيل
. بن عمروأسلم على يد سعد بن عبادة، وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وورد خراسان مع احلكم 

  .ذكره احلاكم أبو عبد اهللا
  .أخرجه أبو موسى

  :قيس بن يزيد

روى عنه أوالده أنه وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأسلم، وواله على قومه، ومسح . قيس بن يزيد
يه وسلم فدعا قومه إىل اإلسالم على جبل امسه سلمان، فأسلموا، ومل يشب موضع يد رسول اهللا صلى اهللا عل. رأسه

  .إىل أن مات
  .أخرجه أبو موسى

  :قيس بن يزيد اجلهين

من صام يوماً تطوعاً : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عنه الشعيب أنه قال. قيس بن يزيد اجلهين
  .وذكر احلديث.. " غرست له شجرة يف اجلنة
  .ذكره أبو أمحد العسكري

  :قيس

  .ال أدري لعله بعض من تقدم: أخرجه أبو موسى وقال. أورده جعفر مفرداً. قيس، غري منسوب
ال أقرته : فقال" قيس : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأل عن رجل يقال له: روت أم نائلة اخلزاعية، عن بريدة

  .فكان إذا دخل أرضاً مل يستقر هبا. األرض
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :القيسي

أ،ه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : ة بن عثمان بن حنيف، عن القيسيروى عمار. القيسي، منسوب إىل قيس
فأتى مباء فقال على يديه من األناء فغسلهما مرة، مث غسل وجهه وذراعيه مرة، وغسل رجليه : وسلم يف سفر، قال

  .بيمينه كالمها
  .هذا حديث حسن خمتلف يف إسناده: أخرجه أبو موسى وقال

  :قيسبة بن كلثوم



. له ذكر وال تعرف له رواية. وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح مصر. ن كلثوم بن حباشةقيسبة ب
  .قاله أبو سعيد بن يونس

  .أخرجه ابن منده، وابو نعيم خمتصراً

  :قيظي بن قيس

بن  وهو النبيت بن مالك -قيظي بن قيس بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن جمدعة بن حارثة بن اخلزرج بن عمرو 
  .أمه لبىن بنت رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة. األوس النصاري األوسي

عقبة، وعبد اهللا، وعبد الرمحن بنو قيظي، وقتلوا ثالثتهم يوم : شهد أحداً يف قول الواقدي، هو وثالثة من أوالده
  .يشهد أحداً وأما أخوهم عباد بن قيظي فصحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل. جسر أيب عبيدة

قيظي بن قيس بن : إنه شهد أحد، وذكره احلافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي فقال: أخرجه الثالثة، وقالوا
ذكره ابن . أدرك عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم، واستشهد يوم أجنادين: لوذان، ونسبه كما ذكرناه، وقال

  .القداح

  :قني األشجعي

  .قني، آخره نون، هو األشجعي
فكيف : " رواه حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة أن قيناً األشجعي قال. ه ذكر يف حديث أيب هريرةل

  " .باملهراس 
  .ذكره بعض املتأخرين يف الصحابة، وال حقيقة له: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  :قيوم

يه وسلم يف وفد اليمن، فسماه رشسول اهللا صلى اهللا عليه وفد على النيب صلى اهللا عل. قيوم، أبو حيىي األزدي
  .وسلم عبد القيوم

  .روى حديثه عبد اجلبار بن حيىي بن الفضل بن حيىي بن قيوم، عن آبائه. وقد ذكرناه يف حرف العني
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  باب الكاف

  باب الكاف والباء والثاء

  كباثة بن أوس



  .شهد أحداً وهو أخو عرابة بن أوس األوسي. قيظي األنصاري األوسي، من بين حارثة كباثة بن أوس بن
  .يعين بفتح الكاف، والباء املوحدة، والثاء املثلثة -هو كباثة : قال األمري أبو نصر

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  :كبيش بن هوذة

  .كبيش بن هوذة، أحد بين احلارث بن سدوس
اهللا بن شربمة، عن إياد بن لقيط السدوسي، عن كبيش بن هوذة، أحد بين احلارث  روى سيف بن عمر، عن عبد

  .أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وبايعه، وكتب له كتاباً: بن سدوس
  .أخرجه الثالثة

  :كثري األزدي

  .عداده يف أهل مصر. له صحبة. كثري األزدي، وهو كثري بن أيب كثري
 -إن كثرياً : فقال. سألت عقبة بن مسلم عن الوضوء مما مست النار: ح قالروى ابن وهب، عن حيوة بن شري

كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فوضع الطعام لنا : يقول -وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .فأكلنا، مث أقيمت الصالة فصلينا، ومل يتوضأ
  .كثري األزدي ومها واحد: ثري بن أيب كثري، وقال أبو عمرك: أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده وأبا نعيم قاال

  :كثري األنصاري

. أنه كان إذا صلى املكتوبة انصرف عن يساره: سكن البصرة، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. كثري األنصاري
  .إن حديثه مرسل، روى عنه ابنه جعفر بن كثري: وقيل

  .أخرجه أبو عمر

  :كثري خال الرباء

كان اسم خايل قليالً، فسماه رسول اهللا صلى : روى الشعيب، عن الرباء بن عازب قال. خال الرباء بن عازبكثري، 
  " .يا كثري، إمنا نسكنا بعد صالتنا : " اهللا عليه وسلم كثرياً، وقال

  .أخرجه الثالثة

  :كثري بن زياد

  .خ بن فزارة الفزاريكثري بن زياد بن شاس بن ربيعة بن رباح بن ربيعة بن عوف بن هالل بن مش
  .صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهد القادسية

  .قاله هشام بن الكليب



  :كثري بن السائب

روى علي بن عبد العزيز، عن حجاج بن منهال، عن محاد بن سلمة، عن أيب جعفر اخلطمي، عن . كثري بن السائب
ضنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عر: حممد بن كعب، عن عمارة بن خزمية، عن كثري بن السائب قال

  .حنني، فمن كان حمتلماً أو نبتت عانته، قتل، ومن ال ترك
  .أخرجه ابن منده
ال : وقال أبو نعيم. عرضوا يوم قريظة: يعين الكجي ، عن حجاج بإسناده وقال -روى أبو مسلم : وقال أبو نعيم

  .يعين ابن منده -املتأخر  يعرف يو حنني قتل الذرية وال غريه، على ما ذكره
  .واحلق مع أيب نعيم: قلت

  :كثري بن سعد العبدي

حدثين أيب، عن أبيه، عن جده عباد بن عمرو بن شيبان، عن كثري : روى احلكم بن رفيد قال. كثري بن سعد العبدي
عليه وسلم فأقطعه  أنه قدم على رسول اهللا صلى اهللا -غطفان جذام  -بن سعد العبدي، من بين عبد اهللا بن غطفان 

  .، من كورة بيت جربين بالشام" عميق " 
  .أخرجه أبو موسى

  :كثري بن شهاب احلارثي

عداده يف الكوفيني، وهو الذي قتل جالينوس الفارسي يوم القادسية، . يف صحبته نظر. كثري بن شهاب احلارثي
  .قتله زهرة بن حوية: وقيل. وأخذ سلبة

  .فوظاًروى عنه عدي بن حامت إن كان حم
أراه عن األعمش، عن عثمان بن قيس، : روى أمحد بن عمار بن خالد، عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه قال

يا رسول اهللا، والة : حدثين كثري بن شهاب يف الرجل الذي لطم الرجل، فقالوا: عن أبيه، عن عدي بن حامت قال
  " .اتقوا اهللا وامسعوا، وأطيعوا : " فقال. فعل وفعليكونون علينا، ال نسألك عن طاعة من انقى وأصلح، ولكن من 

  .أخرجه الثالثة
عن  -أراه عن األعمش  -ذكره املتأخر من حديث أمحد بن عمار، عن عمر بن حفص عن أبيه : وقال أبو نعيم
بن  والصحيح ما رواه علي بن عبد العزيز، وأبو زرعة، وأبو شيبة إبراهيم بن عبد اهللا، عن عمر. عثمان بن قيس

  .ومل يذكر األعمش، وال كثرياً. يا رسول اهللا: حفص، عن أبيه، عن عثمان بن قيس، عن عدي قال قلنا

  :كثري بن الصلت

  .يكىن أبا عبد اهللا. كثري بن الصلت بن معد يكرب الكندي، وعداده يف بين مجح
الً فسماه رسول اهللا صلى اهللا وكان امسه قلي. ولد على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو أخو زييد بن الصلت

  .عليه وسلم كثرياً



أن كثرياً بن الصلت كان امسه قليالً، فسماه رسول اهللا صلى اهللا : روى عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر
عليه وسلم كثرياً، وأن مطيع بن األسود كان امسه العاصي، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مطيعاً، وأن أم 

  .وكان يتفاءل باالسم. اصم أخت عمر كان امسها عاصية فسماها النيب صلى اهللا عليه وسلم مجيلة
  .وروى كثري، عن أيب بكر، وعمر، وعثمان، وزيد بن ثابت

  .أخرجه الثالثة

ع

  :كثري بن العباس

  .وهو ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم. كثري بن العباس بن عبد املطلب
  .أمه محريية: النيب صلى اهللا عليه وسلم بأشهر، يكىن أبا متام، أمه أم ولد رومية، وقيل ولد سنة عشر قبل وفاة

  .وكان فقيهاً فاضالً، روى عنه عبد الرمحن األعرج، وابن شهاب
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيمعنا أنا : روى يزيد بن أيب زياد، عن العباس بن كثري بن العباس عن أبيه قال

  .ومل يعقب" . من سبق إيلّ فله كذا : "  وعبيد اهللا وقثم، ويفرج يديه هكذا، ومد باعه، ويقولوعبد اهللا
  .أخرجه الثالثة

ويف هذا احلديث نظر، فإن من يكون مولده قبل وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأشهر، كيف يكون هكذا؟ 
  .واهللا أعلم

  :كثري بن عبد اهللا

  .ذكره البخاري: قيل. كثري بن عبد اهللا
  .أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً

  :كثري بن عمرو

  .حليف بين عبد مشس وبنو أسد حلفاء بين عبد مشس: كثري بن عمرو السلمي، حليف بين أسد، وقيل
  .شهدها هو وأخواه مالك وثقف ابنا عمرو: شهد بدراً، قاله ابن إسحاق من رواية زياد عنه، وقال

  .ذكر كثري يف غري هذه الرواية، يعين رواية زياد، وليس يف رواية ابن هشاممل أر : أخرجه أبو عمرو قال

  :كثري بن قيس

  " .من سلك طريق العلم سهل اهللا له طريقاً إىل اجلنة : " روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. كثري بن قيس
  .واهللا أعلمقاله ابن قانع، وهو واهم، وإمنا هو عن كثري بن قيس، عن أيب الدرداء، 

  :كثري بن مرة



  .أورده عبدان يف الصحابة. كثري بن مرة
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى قتيبة، عن الليث، عن معاوية بن صاحل، عن أيب الزاهرية، عن كثري بن مرة قال

الرعية السلطان ظل اهللا يف أرضه، يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له األجر، وعلى : " وسلم
وإذا جارت الوالة قحطت األرض، وإذا منعت الزكاة . وإذا جار كان عليه اإلصر، وعلى الرعية الصرب. الشكر

  " .وإذا أخفرت الذمة أديل العدو . وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر واملسكنة. هلكت املواشي
  .أخرجه أبو موسى وقال هذا حديث مرسل، وكثري مل يذكره يف الصحابة غريه

  :اهلامشي كثري

  .إنه ابن العباس الذي تقدم ذكره: يقال. كثري اهلامشي

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا صلى املكتوبة، وأراد أن يصلي بعدها تياسر فصلى : روى عنه ابنه جعفر
  .عابداً له، وأمر أصحابه أن يتياسروا، وال يتيامنوا

  .واهللا أعلم. ثري بن العباس املتقدمهو ك: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  :كثري

  ..قلت لكثري، وكان من الصحابة: روى احلسن بن عبد الرمحن بن عوف، عن أبيه قال. كثري، غري منسوب
  .احلديث منكر: أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً، وقال ابن منده

  باب الكاف والدال والراء

  :كدن بن عبد

  .العكي: العتكي، وقيل -يد ابن عب: ويقال -كدن بن عبد 
  .سكن فلسطني، حديثه عند أوالده، وقدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وبايع

  .أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم من اليمن فبايعته، وأسلمت على يديه: روى عنه ابنه لفاف بن كدن قال
  .أخرجه الثالثة

  :كدير الضيب

  .هو كدير بن قتادة: قيل. كدير الضيب
  .روى عنه أبو إسحاق السبيعي. تلف يف صحبته سكن الكوفةخم

مسعت : حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق قال: أنبأنا اخلطيب أبو الفضل بن أيب نصر بإسناده عن أيب داود الطيالسي
 -ومسعته أنا من أيب إسحاق منذ أربعني سنة : وقال شعبة -مسعته منذ مخسني سنة : قال أبو إسحاق -كديراً الضيب 
أتى رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم : " قال -ومسعته أنا من شعبة منذ مخس أو ست وأربعني سنة : قال أبو داود



: " فإن مل اطق ذلك؟ قال" . قل العدل، وأعط الفضل : " قال. يا رسول اهللا، أخربين بعمل يدخلين اجلنة: فقال
فانظر بعرياً : " قال. نعم: ؟ قال" هل لك من إبل "  :فإن مل أطق ذلك؟ قال: قال" . فأطعم الطعام وأفش السالم 

منها وسقاء، وانظر أهل بيت ال يشربون املاء إال غباً فاسقهم إذا حضروا، واكفهم إذا غابوا، فلعله ال ينفق بعريك، 
  " .وال ينخرق سقاؤك حىت جتب لك اجلنة 

  .يفة، ويزيد بن عطاء وغريهمهذا حديث مشهور عن ايب اسحاق، رواه عنه معمر والثوري وفطر بن خل
  .حديث عند أكثرهم مرسل: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  :كرامة بن ثابت األنصاري

  .ذكره ابن الكليب فيمن شهد صفني من الصحابة. يف صحبته نظر. كرامة بن ثابت األنصاري شهد صفني مع علي
  .أخرجه أبو عمر

  :كردم بن سفيان

  .ه ابنته ميمونة، وعبد اهللا بن عمرو بن العاصروت عن: كردم بن سفيان الثقفي
: روى يزيد بن هارون، عن عبد اهللا بن يزيد بن مقسم، عن عمته سارى بنت مقسم، عن ميمونة بنت كردم قالت

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة، وهو على ناقة له، وأنا مع أيب ومع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم درة 
فدنا منه ايب، فأخذ بقدمه، فأقر له رسول . الطبطبية. الطبطبية: ب، فسمعت األعراب والناس يقولونكدرة الكتا

إين : فقال له: قالت. فما نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه: قالت -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من يعطين : فقال طارق بن املرقع .فعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك اجليش: قالت. شهدت جيش عثران
  .وقد ذكرناه يف طارق.. رحماً بثوابه احلديث

حدثين أيب، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو احلويرث حفص من ولد عثمان : أنبأنا ابن أيب حبة عن عبد اهللا بن أمحد
ن أبيها كردم بن بن أيب العاص، حدثين عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يعلى بن كعب، عن ميمونة بنت كردم، ع

: " أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نذر نذره يف اجلاهلية، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: سفيان
  " .على بوانة به وأوف بنذرك " احنر " فأوف اهللا مبا جعلت له : " قال. ال، ولكن هللا: ؟ قال" ألوثن أو لنصب 
  .أخرجه الثالثة

  :بلكردم بن أيب السنا

  .ابن أيب السائب األنصاري: كردم بن أيب السنال، وقيل
  .له صحبة، سكن املدينة، وخمرج حديثه عن أهل الكوفة

روى فروة بن أيب املغراء، عن القاسم بن مالك املزين، عن عبد الرمحن بن اسحاق، عن أبيه، عن كردم بن أيب 
وذلك أول ما ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  خرجت مع أيب إىل املدينة يف حاجة،: السائب األنصاري قال

: فآوانا املبيت إىل صاحب غنم، فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ محالً من الغنم، فوثب الراعي فقال: قال -مبكة 
فأتى احلمل يشتد حىت دخل الغنم، ومل تصبه . يا سرحان أرسله: فناداه مناد ال نراه يقول! يا عامر الوادي، جارك



وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن، فزادوهم : " مة وأنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمكد
  .أخرجه الثالثة" رهقاً 

  :كردم بن قيس

  .قاله أبو عمر. كردم بن قيس الثقفي
وفرق بينهما : عيمقال أبو ن -فرق أبو حامت بينه وبني كردم بن سفيان : وقاال. اخلشين: وقال ابن منده وأبو نعيم

  .أيضاً الطرباين، قال ابن منده؛ وأرامها واحداً، ألن حديثهما بلفظ واحد
خرجت مع صاحب : " مسعت كردم بن قيس قال: روى حديثه جعفر بن عمرو بن أمية، عن إبراهيم بن عمرو قال

أعطين فقد : اً حاراً، فقالال، إال أن تزوجين ابنتك، وكان يوم: فقلت. أعرين نعليك: أبو ثعلبة: يقال له -يل 
: فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. ال زوجة لك عندي: فلما انصرف بعث إيلّ بنعلي وقال! زوجتكها

أوف بنذرك، وال : " فقلت يا رسول اهللا، إين نذرت ألحنرن ذوداً مبكان كذا، فقال" . دعها، فال خري لك فيها " 
  " .لك ابن آدم نذر يف قطيعة رحم، وال فيما مي

  .أخرجه الثالثة
، مع أنه جعل كردم بن سفيان األول ثقفياً، وجعل هذا خشنياً، عجيب، " وأرامها واحداً : " قول ابن منده: قلت

فلو جعلهما ثقفيني كما جعلهما أبو عمر لكان لقوله وجه، فإن سفيان يشتبه بقيس ويتصحف منها، وإذا كان أبو 
  .واهللا أعلم. جعلهما ثقفيني فباألوىل أن جيعلهما اثنني من نسبهما إىل قبيلتني تباعدتنب عمر جعلهما اثنني مع أنه

  :كردوس بن عمرو

  .ذكره احلسن بن سفيان، وعبد اهللا بن أيب داود يف الصحابة وخالفهما غريمها. كردوس بن عمرو
هللا عز وجل ليبتلي العبد وهو حيب أن أن ا: إنه فيما أنزل اهللا عز وجل: روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة أنه قال

  .يسمع صوته
من أحيا " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى مروان بن سامل، عن ابن كردوس بن عمرو، عن أبيه قال

  " .ليليت العيدين وليلة النصف من شعبان، مل ميت قلبه يوم متوت القلوب 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :كردوس

  .ه عبدان، وعلي بن سعيد العسكري، وابن شاهني يف الصحابةأورد. كردوس
روى أمحد بن سيار، عن أيب عباد البصري، عن مفضل بن فضالة القتباين أيب معاوية، عن عيسى بن إبراهيم، عن 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سلمة بن سليمان احلزري، عن شداد بن سامل، عن ابن كردوس، عن أبيه قال
  " .من أحيا ليليت العيدين، وليلة النصف من شعبان، مل ميت قلبه يوم متوت القلوب " 

وكذلك رواه احلسن بن " . شداد " بدل " مروان بن سامل " رواه حيىي بن بكي، عن مفضل بن فضالة، وقال 
  .سفيان، عن أمحد بن سيار



  .أخرجه أبو موسى
يف هذه الترمجة، وأفردها عن ترمجة كردوس بن عمرو، " ين من أحيا ليليت العيد" أخرج أبو موسى حديث : قلت

فال أعلم من أين علم . وهذا احلديث قد أخرجه أبو نعيم يف ترمجة كردوس بن عمرو، فدل ذلك على أهنما واحد
  .بهوقد جعلهما أبو نعيم واحداً، ومل يذكر إال األول، ال سيما وهذا االسم مما تقل التسمية ! أبو موسى أهنما اثنان

  :كردوس

  .هو آخر، أورده ابن شاهني يف الصحابة: أخرجه أبو موسى وقال. كردوس
رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه  -روى وهب بن جرير، عن شعبة، عن عبد امللك بن ميسرة، عن كردوس 

يعين  -" اب ألن أجلس هذا اجمللس أحب إيل من أن أعتق أربع رق: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -وسلم 
  . -جملس الذكر 

  .رواه علي بن اجلعد، عن شعبة، عن عبد امللك، عن كردوس، عن رجل من الصحابة قوله، وهو األصح
  .أخرجه أبو موسى

  :كرز بن أسامة

  .ابن سلمى: ابن سامة من بين عامر بن صعصعة، وقيل: كرز بن أسامة، وقيل
  .جلعدي فأسلموفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم مع النابغة ا

حدثنا عمر بن بشر أبو حفص، حدثنا حيىي بن راشد، : أنبأنا أبو الفرج بن حممود كتابة بإسناده إىل ابن أيب عاصم
: قال! العن بين عامر: قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا أيب، عن أبيه، عن كرز قال: عن الرحال بن املنذر قال

  " .إين مل أبعث لعاناً " 
أورده أبو زكريا مستدركاً على جده، وقد أورده جده : وقال أبو موسى. بو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسىأخرجه أ
  .كريز: كرز، وقيل: وقد اختلف ففي امسه فقيل. بكريز

  .الرحال، عن أبيه، عن جده كرز: وقيل فيه. وهو وهم، وإمنا هو سامة. كريز بن سلمة: وقال ابن منده
  .املهملتنيبالراء واحلاء : الرحال

  :كرز التميمي

  .ذكره أبو حامت، وغريمها يف الصحابة. غري منسوب. كرز التميمي

رأيت رسول اهللا صلى : روى إسحاق بن منصور، نافع، عن عبد اهللا بن بديل، عن بنت كرز التميمي، عن أبيها قال
ة، وخلفه صفان قد سدا ما بني قائماً عند الصخر -يعين جبالً باملدينة  -اهللا عليه وسلم وهو فوق هذا اجلبل 

  .قاله ابن منده. اجلبلني
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وراء هذه الصخرة يوم احلديبية، وخلفه صفان، وهذا : وقال أبو نعيم، عن كريز

  .أشبه



ى بن حدثنا حممد بن مسلم بن وارة، حدثنا موس: وقد أنبأنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصم قال
رأيت النيب صلى اهللا : بنت كرز، عن أبيها قال -أو عن عمه  -مسعود، أنبأنا نافع بن عمر، عن عبد اهللا بن بديل 

يعين  -عليه وسلم وأنا فوق جبل احلديبية يصلي بأصحابه خلف الصخرة، وخلفه صفان قد سدا ما بني اجلبلني 
  .ا مثل مربك البعريالصخرة اليت يف بطن الوادي، وادي احلديبية، يظهر منه

  .وهذا يؤيد قول أيب نعيم
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فرأيته يصلي فوق جبل، روت عنه ابنته، ال أدري أهو : كرز، قال: وقال أبو عمر

  .كرز الذي روى عنه عبد اهللا بن الوليد أم غريه
  .ويرد ذكره يف آخر من امسه كرز

  .أخرجه الثالثة

  :كرز بن جابر

حسل بن األحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن حمارب بن فهر بن مالك : ابر بن حسيل، ويقالكرز بن ج
  .القرشي الفهري
أغار كرز بن جابر الفهري على سرح املدينة، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ابن إسحاق. أسلم بعد اهلجرة

مث أسلم كرز وحسن إسالمه، وواله رسول اهللا صلى  .ففاته كرز" سفوان " وسلم يف طلبه، حىت بلغ وادياً يقال له 
اهللا عليه وسلم اجليش الذين بعثهم يف أثر العرنيني الذين قتلوا راعيه، وقتل كرز يوم الفتح، وذلك سنة مثان من 

  .اهلجرة
شوهم فلما لقيهم املسلمون أصحاب خالد بن الوليد، ناو: أنبأنا أبو جعفر بإسناده، عن يونس، عن ابن إسحاق قال

شيئاً من قتال، فقتل كرز بن جابر بن حسل وحبيش كانا يف خيل خالد بن الوليد، فشذا عنه وسلكا طريقاً غري 
  :طريقه، فقتال مجيعاً، فلما قتل حبيش جعله كرز بني رجليه، مث قاتل حىت قتل، وهو يرجتز ويقول

  نقية الوجه نقية الصدر... قد علمت صفراء من بين فهر 
  عن أيب صخر ألضربن اليوم

  .وكان حبيش يكىن أبا صخر
  .أخرجه الثالثة

  .بضم احلاء املهملة، وبالباء املوحدة، وبعدها ياء حتتها نقطتان، وآخره شني معجمة: حبيش

  :كرز بن علقمة

كرز بن علقمة بن هالل بن جريبة بن عبد هنم بن حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة، وهو 
  .وعمرو بن حلي هو أبو خزاعة يرجعون كلهم إليه. الكعيب حلي، اخلزاعي

  .كرز بن حبيش: فقال. ونسبه عروة. كرز بن علقمة: كذا نسبه الزهري فقال
أسلم كرز يوم الفتح، وعمر عمراً طويالً، وهو الذي نصب أعالم احلرم أيام معاوية يف إمارة مروان بن احلكم على 

  .املدينة
م، وأبو حممد عبد العزيز، ابنا أيب طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر اخلشوعي وغريمها أنبأنا أبو إسحاق إبراهي



أنبأنا أبو القاسم علي بن احلسن احلافظ، أنبأنا أبو احلسن حممد، وأبو بكر عمر، ابنا حممد بن حممد بن باذويه : قالوا
كر اجلربي، أنبأنا األصم، أنبأنا أبو عتبة أمحد أنبأنا أبو الفضل حممد بن علي السهلكي البسطامي، أنبأنا أبو ب: قاال

حدثنا كرز بن : بن الفرج، حدثنا بقية، حدثنا األوزاعي، عن عبد عبد الواحد بن قيس، عن عروة بن الزبري قال
: " يا رسول اهللا، هل لإلسالم من منتهى؟ قال: أتى أعرايب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: " علقمة اخلزاعي قال

فمن أراد اهللا به خرياً من عرب أو عجم أدخله عليه، مث تقع فنت كالظلل، يضرب بعضكم رقاب بعض، نعم، 
  " .فأفضل الناس يومئذ معتزل يف شعب من الشعاب، يتقي ربه ويدع الناس من شره 

ها هنا انقطع : وهذا كرز هو الذي قفا أثر النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة الغار، فلما رأى عليه نسج العنكبوت قال
" هذا القدم من تلك القدم للنيب يف املقام : " األثر، وهو الذي قال حني نظر إىل قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

.  
  .بضم اجليم، وفتح الراء، وبعدها باء، حتتها نقطتان، مث باء موحدة: جريبة

  :كرز بن وبرة

  .وأورد له حديثاً أرسله عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. حبةليست له ص: أورده عبدان وقال. كرز بن وبرة احلارثي
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :كرز

  .روى عنه عبد اهللا بن الوليد. كرز
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  ؟

  :كركرة

: له صحبة، وال تعرف له رواية، وله ذكر يف حديث أنبأنا به غري واحد بإسنادهم إىل حممد بن إمساعيل قال. كركرة
كان على ثقل : ثنا علي بن عبد اهللا، أنبأنا سفيان، عن عمرو، عن سامل بن أيب اجلعد، عن عبد اهللا بن عمرو قالحد

" . هو يف النار " ، فمات فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم " كركرة : " النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل يقال له
كركرة يعين بفتح الكاف، وهو مضبوط . ري قال ابن سالمقال البخا. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها

  .كذا

  :كريب بن أبرهة

حذيفة بن اليمان، وأيب الدرداء، : مل جند له رواية إال عن الصحابة: يف صحبته نظر، قال أبو عمر. كرب بن أبرهة
عامر، ومرة بن كعب كعب احلرب، وسليم بن : وأيب رحيانة؛ إال أنه روى عنه كبار التابعني من الشاميني، منهم

  .وغريهم



  .مل تثبت صحبته عند أيب حامت، وكناه البخاري أبا رشدين: وقال املستغفري
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  :كريب موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

روى أبان بن يزيد، عن حيىي بن أيب كثري، عن زيد، عن أيب سالم، عن . كريب موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
بخ بخ، مخس ما اثقلهن يف : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ريب موىل النيب صلى اهللا عليه وسلمك

سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، : " ما هن يا رسول اهللا؟ قال: قال رجل" ! امليزان وأهوهنن على اللسان 
  " .ده واهللا أكرب، والولد الصاحل يتوفاه اهللا فيحتسبه وال

  .ورواه الدستوائي عن حيىي، عن أيب سالم، عن أيب أمامة
أبو سالم اثنان، فالكبري امسه ممطور احلبشي من التابعني، والصغري زيد بن سالم أبو سالم؛ : أخرجه أبو موسى وقال

  .، ال عن أيب سالم" عن زيد أيب سالم : " فعلى هذا الصواب يف هذا اإسناد

  :كريز بن سامة

  .قاله أبو عمر. ابن اسامة العامري: وقيل. وهو كريز بن سامة -خره زاي آ -كريز 
كرز بن أسامة وقد تقدم يف : عداده يف بين عامر يف البصريني، وقيل. كثري بن سلمة، له صحبة: وقال ابن منده

  .كرز
  .أخرجه أبو عمر وابن منده

  :كرمي بن جزي

  .إسناد حديثه نظريف . أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم. كرمي بن جزي
أتيت النيب صلى اهللا عليه : روى عتبة بن قيس، عن حممد بن اسحاق، عن خالد بن جزي، عن أخيه كرمي جزي قال

  .وسلم أسأله عن خشاش األرض
  .ورواه ابن أيب داود، عن كثري بن عبيد، عن بقية، وهو وهم

وهو . بن جزي، عن أخيه خزمية بن جزيورواه مجاعة عن حممد بن اسحاق، عن عبد الكرمي البصري، عن حبان 
  .الصواب

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .جد زرارة. كرمي بن احلارث: ؟كرمي بن احلارث
  .ذكره حممد بن إمساعيل البخاري يف الصحابة، ومل خيرج له شيئاً. عداده يف البصريني

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً، واهللا أعلم
  ؟

  "والعني  باب الكاف مع الشني



  :كشذ اجلهين

روى حديثه حممد بن عمر الواقدي، عن عبد العزيز بن عمران، عن . رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم. كشذ اجلهين
  .إن كان حمفوظاً -واقد بن عبد اهللا، عنه 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :كعب األنصاري

وروى عن ابن منري، " . ليس بكعب بن مالك : " يمانقال عبد اهللا بن سل: أورده ابن شاهني وقال. كعب األنصاري
ال : " فقال. أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن جارية ذحبت مبروة: عن حجاج، عن نافع، عن كعب األنصاري

  " .بأس به 
  .أخرجه أبو موسى

  :كعب بن مجاز

  .بن جهينةكعب بن مجاز بن ثعلبة بن خرشة بن عمرو بن سعد بن ذبيان بن رشدان بن قيس 
  .مجاز بن مالك بن ثعلبة اجلهين: وقيل
  .حليف بين طريف بن اخلزرج: وقيل. إنه غساين، حليف بين ساعدة بن كعب بن اخلزرج: وقيل. محان: وقيل

كعب بن مجاز بن ثعلبة، حليف هلم : قال ابن شهاب، يف تسمية من شهد بدراً من األنصار، من كعب بن اخلزرج
  .من غسان

كعب بن مجاز بن ثعلبة، حليف : حاق، يف تسمية من شهد بدراً من األنصار، من بين طريف بن اخلزرجوقال ابن اس
  .هلم من جهينة

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى
وهذا القول منهما . حليف بين طريف: وقيل: أنه حليف بين ساعدة، وقاال: قد ذكر أبو نعيم وأبو موسى: قلت

ن بين طريف غري بين ساعدة، ومها واحد؛ فإن طريفاً املذكور هو طريف بن اخلزرج بن ساعدة يدل على أهنما ظنا أ
  .بن كعب بن اخلزرج األكرب

  .ووافق ابن الكليب ابن اسحاق، فجعله جهنياً
  .كعب بن مجاز، حليف لبين ساعدة: ، باجليم والزاي" مجاز " وأما : قال األمري أبو نصر

وجدته مضبوطاً باحلاء والنون، : وقال الدار قطين: قال -كعب بن محان : سب قضاعةوقال ابن الكليب يف ن: قال
  .يعين عن ابن الكليب -يعين خبط احللواين، عن السكري عن ابن حبيب عنه 

  .باجليم والزاي واهللا أعلم" مجاز " هو عندي : وقال أبو عمر

  :كعب بن اخلدارية



  .صحبة وذكر يف حديث أيب رزين العقيليله . كعب بن اخلدارية، من بين بكر بن كالب
  .أخرجه الثالثة

  :كعب بن اخلزرج

  .ذكره البخاري يف الصحابة. كعب بن اخلزرج األنصاري، من بلحارث
صحبين احلكم بن أيب احلكم يف غزوة تبوك، : روى حممد بن ميمون بن كعب بن اخلزرج، عن أبيه، عن جده قال

  .نعم الصاحبمع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :كعب بن زهري

ربيعة بن رياح بن قرط بن احلارث بن مازن بن خالوة بن ثعلبة : واسم أيب سلمى -كعب بن زهري بن أيب سلمى 
  .بن ثور بن هذمة بن الطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طاخبة املزين

أبرق العزاف "  إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما بلغا له صحبة، وكان قد خرج كعب وأخوه جبري ابنا زهري
اثبت أنت يف غنمنا يف هذا املكان حىت ألقى هذا الرجل، يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : جبري لكعب" قال " 

سلم، فبلغ فثبت كعب وخرج جبري، فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعرض عليه اإلسالم، فأ. فأمسع ما يقول
  :ذلك كعباً فقال

  على أي شيء ويب غريك دلكا... أال أبلغا عين جبرياً رسالة 
  عليه ومل تدرك عليه أخا لكا... على خلق مل تلف أماً وال أباً 
  وأهنلك املأمور منها وعلكا... سقاك أبو بكر بكأس روية 

فكتب بذلك " . من لقي كعباً فليقتله : " قالفلما بلغت أبياته هذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهدر دمه، و
النجاء، وما أراك تفلت مث كتب إليه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يأتيه أحد : " جبري إىل أخيه، وقال له

ما كان قبل ذلك، فإذا أتاك كتايب هذا فأقبل . يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا إال قبل منه، وأسقط
فأقبل كعب، وقال قصيدته اليت مدح فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأقبل حىت أناخ راحلته بباب : سلموأ

املسجد، مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث دخل املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أصحابه، 
: قال كعب -يحدثهم، وإىل هؤالء مرة فيحدثهم مكان املائدة من القوم، حلقة دون حلقة، يقبل إىل هؤالء مرة ف

األمان يا : فدخلت وعرفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالصفة، فتخطيت حىت جلست إليه، فأسلمت وقلت
: ؟ والتفت إىل أيب بكر وقال" أنت الذي تقول : " قال. كعب بن ابن زهري: ؟ قلت" ومن أنت : " رسول اهللا قال

  :شده أبو بكر األبيات، فلما قالكيف يا أبا بكر؟ فأن
  وأهنلك املأمور منها وعلكا

  :قال كيف قلت؟ قال قلت! يا رسول اهللا، ما هكذا قلت: قال قلت -بالراء : املأمور
  وأهنلك املأمون منها وعلكا

  .مأمون واهللا: قال -بالنون : املأمون
  :وأنشده القصيدة



  يفد مكبول متيم إثرها مل... بانت سعاد فقليب اليوم متبول 
  مهند من سيوف اهللا مسلول... إن الرسول لسيف يستضاء به 

  والعفو عند رسول اهللا مأمول... أنبئت أن رسول اهللا أوعدين 
  .أن امسعوا، حىت أنشده القصيدة: فأشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل من معه

  :ومن جيد شعره قوله. الطائف وكان قدومه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد انصرافه من
  سعي الفىت وهو خمبوء له القدر... لو كنت أعجب من شيء ألعجبين 

  والنفس واحدة واهلم منتشر... يسعى الفىت ألمور ليس يدركها 
  ال تنتهي العني حىت ينتهي األثر... واملرء ما عاش ممدود له أمل 

  :ومما يستحسن ويستجاد له أيضاً قوله
  تعرف من صفحي عن اجلاهل... ذمي ملا  إن كنت ال ترهب

  فيك ملسموع خىن القائل... فاخش سكويت إذ أنا منصت 
  ومطعم املأكول كاألكل... فالسامع الذام شريك له 

  أسرع من منحدر سائل... مقالة السوء إىل أهلها 
  ذموه باحلق وبالباطل... ومن دعا الناس إىل ذمه 

  .وهي أكثر من هذا

وكان أبوه زهري قد تويف . لى اهللا عليه وسلم قد أعطاه بردة له، وهي اليت عند اخللفاء إىل اآلنوكان رسول اهللا ص
  .قبل املبعث بسنة، قاله أبو أمحد العسكري

  .أخرجه الثالثة

  :كعب بن زيد األنصاري

  .كعب بن زيد بن قيس بن مالك بن كعب بن حارثة بن دينار بن النجار، األنصاري النجاري
  .قاله ابن شهاب، ابن اسحاق، وابن الكليب شهد بدراً،

أصابه : وقال ابن إسحاق. قتله ضرار بن اخلطاب يوم اخلندق: وقال الواقدي. قتل يوم اخلندق: وقال ابن الكليب
  .سهم غرب يوم اخلندق فقتله

  .ويذكرون أن الذي أصابه أمية بن ربيعة بن صخر الدؤيل، وكان قد جنا يوم بئر معونة
  .عيم وأبو موسىأخرجه أبو ن

  :كعب بن زيد بن قيس

  .كعب بن زيد بن قيس األنصاري، من بين دينار بن النجار
  .شهد بدراً وأسند عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قاله أبو نعيم

روى قصة الغفارية اليت وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه . زيد بن كعب: كعب بن زيد، ويقال: وأما أبو عمر فقال
  .روى عنه مجيل بن زيد، وفيه اضطراب كثري" . شدي ثيابك، واحلقي بأهلك : " ياضاً، فقالوسلم هبا ب



  .ومل يرفع أبو عمر نسبه فوق هذا ولو ساق نسبه مثل أيب نعيم أنه األول الذي قبله، أو غريه
لك بن كعب وروى أبو نعيم، عن ابن إسحاق يف تسمية من شهد بدراً من األنصار من اخلزرج، من بين قيس بن ما

  " .كعب بن زيد بن قيس بن مالك : " بن حارثة بن دينار
حدثين أيب، حدثنا القاسم بن مالك املزين أبو جعفر، أخربين مجيل : أنبأنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال

بن كعب، كعب بن زيد، أو زيد : صحبت شيخاً من األنصار، ذكر أنه كانت له صحبة، يقال له: بن زيد قال
فحدثين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج امرأة من بين غفار، فلما دخل عليها فوضع يده عليها، وقعد على 

، ومل يأخذ مما آتاها شيئاً ورواه " خذي عليك ثيابك : " الفراش، ابصر بكشحها بياضاً، فامناز عن الفراش، مث قال
  .نوح بن أيب مرمي، عن مجيل مثله

  .د بن فضيل، عن مجيل، عن عبد اهللا بن كعبوقال حمم
  .أخرجه الثالثة. وقال إمساعيل بن زكريا والقاسم بن غصن، عن مجيل، عن عبد اهللا بن عمر

لو مل يرو عن هذا حديث الغفارية، لكان هو والذي قبله واحداً فإن النسب والقبيلة واحد، وشهود بدر هلما، : قلت
  .واهللا أعلم

  :كعب بن سليم القرظي

كعب بن سليم القرظي مث األوسي، وبنو قريظة حلفاء األوس كان من سيب قريظة الذين استحيوا إذا وجدوا مل 
  .قاله أبو عمر. وهو والد حممد بن كعب القرظي. وال تعرف له رواية. ينبتوا

بد الرمحن، عن روى حديثه حامت بن امساعيل، عن اجلعيد بن ع. كعب بن سليم القرظي، والد حممد: وقال ابن منده
  .موسى بن عبد الرمحن، عن حممد بن كعب، عن أبيه

ليس هو كعب، إمنا هو عبد الرمحن " عن أبيه " هذا وهم؛ فإن قوله  -: وذكر كالم ابن منده -قال أبو نعيم 
وقد رواه على الصحة . اخلطمي والد موسى، فإن موسى مسع حممد بن كعب يسأل أباه عبد الرمحن، يعين أبا موسى

  .يف ترمجة عبد الرمحن اخلطمي
  .أخرجه الثالثة

  :كعب بن يور األزدي

كعب بن سور بن بكر بن عبد بن ثعلبة بن سليم بن ذهل بن لقيط بن احلارث بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس 
  .بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن نصر بن األزد األزدي

روى له حممد بن . وهو قاضي البصرة، استقضاه عمر بن اخلطاب عليها. أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم  إنه: قيل
  .سريين أحكاماً وأخباراً

ما رأيت قط رجالً أفضل : روى الشعيب أن كعب بن سور كان جالساً عند عمر بن اخلطاب، فجاءت امرأة فقالت
: فاستغفر هلا عمر، وأثىن عليها، وقال. صائماً يف اليوم احلار، ما يفطر من زوجي؛ إنه ليبيت ليلة قائماً، ويظل هناره

يا أمري املؤمنني، هال أعديت املرأة : فاستحيت املرأة وقامت راجعة، فقال كعب بن سور! مثلك أثين باخلري وقاله
ال بأس : ؛ فقالفردت. ردوا علي املرأة: قال. نعم: أكذلك أرادت؟ قال: قال! على زوجها إذ جائتك تستعديك؟



أجل، إين امرأة شابة، وإين أبتغي ما : قالت. باحلق أن تقوليه، إن هذا يزعم أنك جئت تشتكني أنه جيتنب فراشك
: فقال. أمري املؤمنني أحق أن يقضي بينهما: فقال. اقض بينهما: فأرسل إىل زوجها فجاء، فقال لكعب. يبتغي النساء

إين أرى هلا يوماً من أربعة أيام، كأن زوجها : فقال. من أمرمها ما مل أفهم عزمت عليك لتقضني بينهما، فإنك فهمت
واهللا : فقال له عمر. له أربع نسوة، فإذا مل يكن له غريها، فإين أقضي بثالثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، وهلا يوم وليلة

إىل أيب موسى بذلك، فقضى ما رأيك األول بأعجب من رأيك اآلخر، اذهب فأنت قاض على أهل البصرة، وكتب 
بني أهلها إىل أن قتل عمر، مث خالفة عثمان، فلم يزل قاضياً عليهما إىل أن قتل يوم اجلمل مع عائشة، خرج بني 

بل دعاهم إىل حكم القرآن، فأتاه سهم غرب : الصفني معه مصحف، فنشره، وجعل يناشد الناس يف دمائهم، وقيل
  .ه خطام اجلمل، فأتاه سهم فقتلهكان املصحف معه، وبيد: قيل. فقتله

  .وله يف قتال الفرس أثر كبري
  .أخرجه الثالثة

  :كعب بن عاصم األشعري

سكن : وعداده يف أهل الشام، وقيل. اسم أيب مالك عمرو: كنيته أبو مالك، وقيل. كعب بن عاصم األشعري
  .وكان من أصحاب السقيفة. مصر

  .ن غنم، وخالد بن أيب مرمي خمرج حديثه عن أهل املدينةروى عنه جابر، وأم الدرداء، وعبد الرمحن ب
روى ابن جريح، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد اهللا بن صفوان، عن أم الدرداء، عن كعب بن عاصم 

  " .ليس من الرب الصيام يف السفر " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : األشعري قال
. هو أبو مالك األشعري الذي روى عنه عبد الرمحن بن غنم والشاميون: الروت عنه أم الدرداء، ويق: قال أبو عمر

: وال أعلم أهنما خيتلفون أن اسم أيب مالك األشعري كعب بن عاصم إال من شذ فقال فيه: قال -إهنما اثنان : وقيل
  .عمرو بن عاصم، وليس بشيء

  .أخرجه الثالثة

  :كعب بن عامر السعدي

  .ة، قاله جعفرله صحب. كعب بن عامر السعدي
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :كعب بن عجرة

كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن احلارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن مرى بن إراشة بن 
هو حليف بين حارثة بن احلارث بن : عامر بن عبيلة بن قسميل بن فران بن بلي البلوي حليف األنصار، قيل

  .هو حليف بين سامل من األنصار: وقيل. حليف لبين عوف بن اخلزرجوقيل هو . اخلزرج
  .ليس حبليف لألنصار، ولكنه من أنفسهم: الواقدي: وقال

  .طلبت امسه يف نسب األنصار فلم أجده، يكىن أبا حممد: قال ابن سعد



ار يف بين عمرو بن وانتسب كعب يف األنص: وساق نسبه إىل بلي، كما ذكرناه أوالً، مث قال -وقال ابن الكليب 
  .عوف، وتأخر إسالمه، مث أسلم وشهد املشاهد كلها

روى عنه ابن عمر، وجابر بن عبد اهللا، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، وابن عباس، وطارق بن شهاب، وأبو وائل، 
: فيه نزلتو. اسحاق، وعبد امللك، وحممد، والربيع وأوالد كعب وغريهم: وزيد بن وهب، وابن أيب ليلى، وأوالده

  .وسكن الكوفة" . ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " 
حدثنا ابن أيب عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، وابن أيب : أنبأنا إبراهيم وإمساعيل بإسنادمها إىل أيب عيسى

نيب صلى أن ال: جنيح، ومحيد األعرج، وعبد الكرمي، عن جماهد، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن كعب بن عجرة
اهللا عليه وسلم مر به وهو باحلديبية، قبل أن يدخل مكة وهو حمرم، يوقد حتت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، 

"  -ثالثة آصع : والفرق" احلق وأطعم فرقاً بني ستة مساكني : " فقال. نعم: فقال" أتؤذيك هوامك هذه : " فقال
  " .أو اذبح شاة : " يب جنيحقال ابن أ -" صم ثالثة ايام، أو انسك نسيكة : أو

: ثالث ومخسني، وعمره سبع وسبعون، وقيل: وقيل قال. اثنتني: وتويف كعب باملدينة سنة إحدى ومخسني، وقيل
  .مخس وسبعون سنة

  .أخرجه الثالثة

  :كعب بن عدي

وهو . كعب بن عدي بن حنظلة بن عدي بن عمرو بن ثعلبة بن عدي بن ملكان بن عوف بن عذرة بن زيد الالت
  " .التنوخي : " الذي يقال له

وكان أحد وفد احلرية إىل . وهو من عداد احلرية ألن بين ملكان بن عوف حلفاء تنوخ، خمرج حديثه عن أهل مصر
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأسلم زمن أيب بكر، وكان شريك عمر يف اجلاهلية

  .وقس، وشهد فتح مصر، وولده هباقدم اإلسكندرية سنة مخس عشرة، رسوالً لعمر إىل املق
كان أيب أسقف احلرية، فلما بعث حممد : روى يزيد بن أيب حبيب، عن ناعم أيب عبد اهللا، عن كعب بن عدي أنه قال

هل لكم أن يذهب نفر منكم إىل هذا الرجل فتسمعوا منه شيئاً من قوله؛ ال ميوت : صلى اهللا عليه وسلم قال
. أنظر: ما تصنع؟ قلت: قال. أنا أنطلق معهم: فاختاروا أربعة فبعثوهم، فقلت أليب! له؟لو أنا مسعنا من قو: فتقولون

فقدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكنا جنلس إليه إذا صلى الصبح، فنسمع كالمه والقرآن، فال ينكرنا 
لو كان أمره حقاً مل ميت، : عةفقال األرب. أحد فلم يلبث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال يسرياً حىت مات

فذهبوا ومكثت أنا ال مسلماً . كما أنتم حىت تعلموا من يقوم مقامه، فينقطع هذا األمر أو يتم: فقلت هلم. انطلقوا
وال نصرانياً، فلما بعث أبو بكر جيشاً إىل اليمامة ذهبت معهم، فلما فرغوا من مسيلمة مررت براهب فرقيت إليه 

. نعم، وهو مكتوب: فذكرت حممداً فقال. ال: فيهودي؟ قلت: قال. ال: أنصراين أنت؟ قلت: فدارسته، فقال يل
كعب ففتح فقرأت، فعرفت صفة حممد ونعته، فوقع يف قليب : ما امسك؟ قلت: فأخرج سفراً مث قال. فأرنيه: قلت

ى عمر، فأرسلين إىل اإلميان، فأمنت حينئذ وأسلمت، ومررت على احلرية فعريوين، مث تويف أبو بكر فقدمت عل
  .املقوقس

  .أخرجه الثالثة؛ إال أن أبا عمر اختصره



  :كعب بن عمرو بن خديج

  .ذكره الطربي فيمن شهد بدراً، ونذكره يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل. كعب بن عمرو بن خديج أبو زعنة الشاعر
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  :كعب بن عمرو اخلزاعي

وقال حيىي بن يونس،  -كعب بن عمر : وقيل. خويلد: اختلف يف امسه فقيل. زاعيكعب بن عمرو، أبو شريح اخل
وأورده ابن شاهني وجعفر املستغفري . كعب بن عمرو: اسم أيب شريح اخلزاعي: وأبو حامت البسيت، وأمحد بن زهري

  .يف كعب، وهو بكنيته أشهر، ونذكره يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل، أمت من هذا
  .عمر، وأبو موسىأخرجه أبو 

  ؟

  :كعب بن عمرو اخلزرجي، أبو اليسر

كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن سادرة بن تزيد 
  .بن جشم بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي السلمي، أبو اليسر

وهو الذي اسر العباس بن . نبه بن احلجاج لسهميإنه قتل م: شهد العقبة، وشهد بدراً وهو ابن عشرين سىن، وقيل
  .عبد املطلب يوم بدر

وكان قصرياً، وهو آخر من مات باملدينة ممن شهد بدراً، مات سنة مخس ومخسني، روى عنه ابنه عمار، وموسى بن 
  .طلحة

مد بن أمحد احلداد، أنبأنا أخربنا الشريف أبو احملاسن حممد بن عبد اخلالق اجلوهري إجازة، أنبأنا أبو الفتح محد بن حم
أبو احلسن بن أيب عمر بن احلسن، أنبأنا سليمان بن أمحد، حدثنا حممد بن النضر األزدي، حدثنا أمحد بن يونس، 

كان أليب اليسر على رجل دين، فأتاه : حدثنا أبو األحوص، عن غامن بن سليمان، عن عون بن عبد اهللا بن عتبة قال
فخرج إليه . أخرج، فقد مسعت صوتك: فسمع صوته فقال! ليس ها هنا: قويل: اريةيتقاضاه يف أهله، فقال للج

اذهب، فلك ما عليك؛ إين مسعت رسول : قال. اهللا: أهللا؟ قال: قال! العسرة: ما محلك على ما صنعت؟ قال: فقال
يف كنف اهللا عز : أو -من أنظر معسراً أو وضع له، كان يف ظل اهللا يوم القيامة : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  " .وجل 
  .ويرد ذكره يف الكىن، إن شاء اهللا تعاىل، فهو مشهور بكنيته

  .أخرجه الثالثة

  :كعب بن عمرو النجاري

  .كعب بن عمرو بن عبيد بن احلارث بن كعب بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار األنصاري النجاري
  .قاله الغساين عن العدوي. مةشهد أحداً واملشاهد بعدها، واستشهد يوم اليما



  :كعب بن عمرو اهلمداين

كعب بن : واألول أشهر، وهو" . كعب بن عمر : " ويام بطن من مهدان وقيل -كعب بن عمرو اهلمداين اليامي 
عمرو بن جحدب بن معاوية بن سعد بن احلارث بن ذهل بن دؤل بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف 

  .بن مهدان

لحة بن مصرف سكن الكوفة وله صحبة، ومن حديثه ما روى طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده وهو جد ط
  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ، فأمر يده على سالفته: قال

  .وقد اختلف فيه، وهذا أصح ما قيل فيه: قال أبو عمر. أخرجه الثالثة

  :كعب بن عمري

حابة، بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرة بعد مرة أمرياً على السرايا، من كبار الص. كعب بن عمري الغفاري
من أرض الشأم فأصيبت أصحابه، وجنا هو " ذات أطالح " وهو الذي بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل 

  .قاله الدواليب وغريه. جرحياً، قتلتهم قضاعة، وذلك يف السنة الثامنة
  .هبا هو وأصحابهأصيب : وقال ابن إسحاق

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  :كعب بن عياض األشعري

  .معدود يف الشاميني. كعب بن عياض األشعري
حدثين أيب، حدثنا أبو العالء احلسن بن سوار، حدثنا : أنبأنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد

مسعت : بن جبري بن نفري، عن أبيه، عن كعب بن عياض قال ليث بن سعد، عن معاوية بن صاحل، عن عبد الرمحن
  " .إن لكل أمة فتنة، وفتنة أميت املال : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .روت عنه أم الدرداء: روى عنه جابر بن عبد اهللا، وقيل: أخرجه الثالثة وقال أبو عمر

  :كعب بن عياض املازين

روى حيىي بن يونس، عن زيد بن احلريش، عن . افرده جعفر عن األشعري: موسى قال أبو. كعب بن عياض املازين
يعقوب بن حممد، عن كرامة بنت احلسني، عن احلارث بن عبد اهللا بن كعب املازين، يذكر عن أيب عياش، عن جابر 

ى عند رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب أوسط أيام األضح: بن عبد اهللا، عن كعب بن عياض قال
  .اجلمرة

حدثنا أمحد بن منيع، حدثنا احلسن بن سوار، حدثنا : أنبأنا به إمساعيل بن علي وغريه بإسنادهم عن أيب عيسى قال
الليث بن سعد، عن معاوية بن صاحل، عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري، حدثه عن أبيه، عن كعب بن عياض، مثله 

  .سواء



إن األشعري روى عنه جابر، فرمبا كانا واحداً : وقد قال أبو عمر. أنه مازينأخرجه أبو موسى، ومل يذكر عن جابر 
  .ومما يقوي أهنما واحد أن اإلسناد يف األشعري هو هذا اإلسناد سواء غري اختالف، واهللا أعلم

  :كعب بن عيينة

  .ورد نيسابور مع عبد اهللا بن عامر. له صحبة. كعب بن عيينة بن عائشة التميمي
  .قاله سلمويه واحلاكم أبو عبد اهللا: وقال -يعين ابن منده  -أورده حيىي 

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  :كعب بن قطبة

  .له ذكر يف حديث أيب رزين العقيلي. كعب بن قطبة
أورده الطرباين، وأبو عبد اهللا، وأبو نعيم، ومل : وأخرجه أبو موسى وقال. أخرجه ابن منده وأبو نعيم كذا خمتصراً

أنبأنا حبديثه احلسن بن أمحد أنبأنا أمحد بن عبد اهللا، حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا : منهم حديثه وقال يذكر واحد
 -يعين ابن عبيد  -أمحد بن زهري التستري، حدثنا علي بن احلسني بن إشكاب، أنبأنا إسحاق األزرق، حدثنا سعيد 

ليس كذب علي : " اهللا عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا صلى: عن علي بن ربيعة، عن كعب بن قطبة قال
  " .ككذب على أحدكم؛ من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 

  :كعب بن ماتع

أدرك عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يره، كان إسالمه يف . كعب بن ماتع، وهو كعب األحبار، يكىن أبا إسحاق
  .خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه

وكان يلومه على إبطائه عن رسول اهللا صلى  -ى أبو إدريس اخلوالين، عن أيب مسلم اجلليلي معلم كعب احلرب رو
أريد هذا النيب : أين تأخذ يا كعب؟ قلت: خرجت حىت أتيت ذا قرنات، فقال يل: قال كعب -اهللا عليه وسلم 

ما اخلرب؟ : فخرجت فإذا أنا براكب فقلت. ترابواهللا لئن كان نبياً إنه اآلن لتحت ال: فقال. صلى اهللا عليه وسلم
  .وذكر احلديث.. مات حممد، وارتدت العرب: فقال

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  :كعب بن مالك اخلزرجي

عمرو بن القني بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن : كعب بن مالك بن أيب كعب، واسم أيب كعب
أبو عبد الرمحن أمه ليلى بنت زيد بن ثعلبة، من بين : وقيل. يكىن أبا عبد اهللاعلي األنصاري اخلزرجي السلمي، 

  .سلمة أيضاً

وملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه . شهد العقبة يف قول اجلميع، واختلف يف شهوده بدراً، والصحيح أنه مل يشهدها
ومل يتخلف عن رسول اهللا صلى . ين واألنصاروسلم املدينة، آخى بينه وبني طلحة بن عبيد اهللا حني آخى بني املهاجر



اهللا عليه وسلم إال يف غزوة بدر وتبوك، أما بدر فلم يعاتب سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها أحداً ختلف؛ للسرعة 
الثالثة الذين خلفوا، حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت " وهو أحد . وأما تبوك فتخلف عنها لشدة احلر -

: " كعب بن مالك، ومرارة بن ربيعة، وهالل بن أمية، فأنزل اهللا عز وجل فيهم: ، وهم" هم أنفسهم وضاقت علي
والقصة مشهورة، . اآليات، فتاب عليهم" .. وعلى الثالثة الذين خلفوا حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم ألمته، وليس كعب يوم أحد ألمة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكانت صفراء، ولبس ا
  .فجرح كعب يوم أحد إحدى عشرة جراحة

حسان : كان شعراء النيب صلى اهللا عليه وسلم: وكان من شعراء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال ابن سريين
ى فكان كعب بن مالك خيوفهم احلرب، وكان حسان يقبل عل. بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد اهللا بن رواحة

فبلغين أن دوساً إمنا أسلمت فرقاً من قول : قال ابن سريين -األنساب، وكان عبد اهللا بن رواحة يعريهم بالكفر 
  :كعب بن مالك

  وخيرب مث أغمدنا السيوفا... قضينا من هتامة كل وتر 
  دوساً أو ثقيفاً: قواطعهن... خنريها، ولو نطقت لقالت 

  .ينزل بكم ما نزل بثقيفانطلقوا فخذوا ألنفسكم ال : فقالت دوس
  .روى عنه أبو جعفر حممد بن علي، وعمر بن احلكم بن ثوبان، وغريمها

حدثنا عبد بن محيد، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا : أنبأنا إبراهيم بن حممد وغريه قالوا بإسنادهم عن حممد بن عيسى
لف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مل أخت: معمر، عن الزهري، عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك، عن أبيه قال

غزوة غزاها حىت كانت تبوك إال بدراً، ومل يعاتب النيب صلى اهللا عليه وسلم أحداً ختلف عن بدر، إمنا خرج يريد 
ولعمري إن أشهر مشاهد رسول اهللا صلى اهللا عليه . العري، فخرجت قريش مغوثني لغريهم، فالقوا عن غري موعد

وما أحب أين كنت شهدمتا مكان بيعيت ليلة العقبة حيث توافقنا على اإلسالم، مث مل أختلف بعد وسلم يف الناس لبدر، 
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حىت كانت غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

لقت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فانط: " قال -فذكر احلديث بطوله .. وآذن النيب صلى اهللا عليه وسلم بالرحيل
أبشر يا : " فإذا هو جالس يف املسجد، وحوله املسلمون، وهو يستنري كاستنارة القمر، فجلست بني يديه، فقال

: " يا نيب اهللا، أمن عند اهللا أم من عندك؟ قال: ، فقلت" كعب بن مالك خبري يوم أتى عليك منذ يوم ولدتك أمك 
لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة : " تال هؤالء اآليات ؛ مث" بل من عند اهللا 

  .احلديث أخرجه الثالثة" . العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، مث تاب عليهم، إنه هبم رؤوف رحيم 

  :كعب بن مرة

وقال ابن . كعب بن مرة أصح: ل أبو عمروقا. واألول أكثر. كعب بن مرة، وقيل مرة بن كعب السلمي البهزي
  .مها اثنان: أيب خيثمة

روى عنه شرحبيل بن السمط، وأبو األشعث الصنعاين، وأبو صاحل اخلوالين، وسامل بن أيب . سكن األردن من الشام
  .اجلعد

مسعته من  يا كعب بن مرة، حدثنا حديثاً: أن شرحبيل بن السمط قال: روى عمرو بن مرة، عن سامل بن أيب اجلعد
يا رسول : فأتيته فقلت: قال. دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مضر: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



اللهم اسقنا غيثاً مغثياً : " فال. اهللا، قد نصرك اهللا وأعطاك، واستجاب لك، وإن قومك قد هلكوا، فادع اهللا هلم
  " .ضار  طبقاً غدقاً، عاجالً غري رائث نافعاً غري

وأهل الشام يروون تلك . ولكعب أحاديث خمرجها عن أهل الكوفة، يووهنا عن شرحبيل بن السمط، عن كعب
إن كعب بن مرة : وقيل: قال -األحاديث بأعياهنا عن شرحبيل، عن عمرو بن عبسة، واهللا أعلم، قاله أبو عمر 

  .مات بالشأة سنة تسع ومخسني

حدثنا أبو كريب، عن أيب معاوية، حدثنا األعمش، . يه بإسناده إىل أمحد بن شعيبأنبأنا يعيش بن صدقة بن علي الفق
يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول اهللا : أن شرحبيل بن السمط قال: عن عمرو بن مرة، عن سامل بن أيب اجلعد

سبيل اهللا،  من شاب شيبة يف: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: صلى اهللا عليه وسلم واحذر قال
  " .كانت له نوراً يوم القيامة 

  .أخرجه الثالثة

  :كعب بن يسار

كعب بن يسار بن ضنة بن ربيعة بن قزعة بن عبد اهللا بن خمزوم بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن 
  .مث املخزومي: غطفان العبسي، قال

  .شهد فتح مصر، واختط هبا، ووىل القضاء
  .هو أول قاض استقضى مبصر يف اإلسالم، وكان قاضياً يف اجلاهلية: قال سعيد بن عفري

نيب ضيعه : " هو ابن بنت خالد بن سنان العبسي الذي قال النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه: وقال سعيد بن أيب مرمي
  " .قومه 

ىل عمرو بن وقال حيوة بن شريح، عن الضحاك بن شرحبيل الغافقي، عن عمار بن سعد التجييب أن عمر كتب إ
ال، واهللا ال ينجيه : العاص أن جيعل كعب بن ضنة على القضاء، فأرسل إليه عمرو فأقرأه كتاب عمر، فقال كعب

  .فتركه عمرو: قال. اهللا من اجلاهلية وما كان فيه من اهللكة، مث يعود فيها أبداً بعد إذ جناه اهللا منها
ليس يف هذا احلديث دليل على الصحبة للنيب صلى اهللا عليه استقضاء عمر له ال يوجب له صحبة، و: قال أبو نعيم

  .وسلم، وليس كل من أدرك اجلاهلية صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

إنه وىل القضاء، وهو أول قاض مبصر، وذكرا يف احلديث أنه مل يل القضاء، وأما أبو : قال ابن منده وأبو نعيم: قلت
مرو بن العاص أن يستعمله على القضاء، فإن عمر كتب إليه يف ذلك فأىب، فال تناقض يف أراد ع: عمر فإنه قال

  .كالمه

  :كعب

روى عبد الكرمي بن إبراهيم، عن حرملة بن حيىي، عن ابن وهب، عن . قطعت يده يوم اليمامة. كعب، له صحبة
. وف لكل طائفة ركعة وسجدتانأن صالة اخل: عمرو بن احلارث، عن بكر بن سوادة، عن زياد بن نافع، عن كعب

  .قاله ابن منده



وصوابه ما حدث احلسن بن قتيبة، عن حرملة، . عن عبد الكرمي -يعين ابن منده  -وقال أبو نعيم؛ كذا حدث به 
أن : أن جابر بن عبد اهللا حدثهم: عن ابن وهب، عن عمرو، عن بكر بن سوادة، عن زياد، عن أيب موسى الغافقي

  . عليه وسلم صلى صالة اخلوف يوم حمارب وثعلبة، لكل طائفة ركعة وسجدتنيرسول اهللا صلى اهللا
  .أخرجه الثالثة

  :كعب

ما من أمري عشرة إال : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: روى عنه علقمة بن نضلة. كعب، غري منسوب
  " .بغري ذلك يؤتى به يوم القيامة مغلوالً، حىت يكون اهللا عز وجل يرمحه، أو يقضي فيه 

  " .كعب بن عجر " وقد يروى بعض هذا الكالم عن : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  باب الكاف والالم

  :كالب بن أمية

  .هو أمية بن األشكر: قال عبدان. كالب بن أمية
  .الليثي أمية بن حرثان بن األشكر بن عبد اهللا بن زهرة بن جندع بن ليث الكناين: وقال ابن الكليب

  :أسلم هو وأبوه، وأبوه هو الذي يقول: قيل
  أتاه مهاجران فوجلاه

. استعملت على عشور األبلة: ما جاء بك؟ قال: لقي كالب بن أمية عثمان بن أيب العاص، فقال له: وقال أبو جعفر
يد بن عبد روى خليد بن دعلج، عن سع. فذكر له كالب حديثاً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذم العشار

  .الرمحن عنه
  .هو أبو هارون، مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم وذكر احلديث والقصة: قاله البخاري

  .أخرجه أبو موسى

  :كالب بن عبد اهللا

ذكره احلافظ أبو مسعود، وروى بإسناده عن يزيد بن أيب خالد، عن زيد اجلزري، عن شرحبيل . كالب بن عبد اهللا
صنع أبو اهليثم بن التيهان طعاماً، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكنا : اهللا قالاملدين، عن كالب بن عبد 
ادعوا اهللا له بالربكة، فإن : " يا رسول اهللا، بأي شيء نثيبه؟ قال: قالوا. أثيبوا أخاكم: معه، فلما أكلنا وشربنا قال

  " .الرجل إذا أكل طعامه وشرب شرابه مث دعى له بالربكة، فذلك ثوابه 
  .أخرجه أبو موسى

  :كلثوم بن احلصني



كلثوم بن احلصني بن عبيد بن خلف بن بدر بن أحيمس بن غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، 
  .أبو رهم الغفاري، وهو مشهور بكنيته

. بايع حتت الشجرة وكان ممن. أسلم بعد قدوم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة، ومل يشهد بدراً، وشهد أحداً
وكان قد رمي يوم أحد بسهم يف حنره، فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فبصق فيه، فربأ، وكان أبو رهم يسمى 

  .املنحور
واستخلفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املدينة مرتني، مرة يف عمرة القضاء ومرة عام الفتح ملا سار إىل مكة 

  .يسكن املدينة، وسيذكر يف الكىن إن شاء اهللا تعاىلوكان . والطائف وحنني
  .أخرجه الثالثة

وهو تصحيف، وإمنا هو مليل، بضم امليم، . غفار بن مقبل، بالقاف: وقد نسبه ابن منده وأبو نعيم فقاال: قلت
  .وليس غلطاً من الناسخ، فإين رأيته يف عدة فصرخ كذلك. وبالمني، واهللا أعلم

  :يكلثوم بن علقمة اخلزاع

أنه كان يف وفد بين املصطلق حني : روى ابنه احلضرمي، عن ابيه. كلثوم بن علقمة بن ناجية اخلزاعي املصطلقي
  .انصرفوا غري حمبوسني: قدموا على رسول اهللا يف أمر الوليد بن عقبة بن أيب معيط، فقال

  .ال تصح له صحبة، وأحاديثه مرسلة، ومسع ابن مسعود: قال أبو نعيم وأبو عمر
الصحبة ألبيه : وقال أبو نعيم. روى عنه ابنه احلضرمي وجامع بن شداد: وقال أبو عمر. عنه ابنه احلضرمي روى

ورواه ابن منده أيضاً . رواه يعقوب بن محيد ويعقوب الزهري، عن احلضرمي عن أبيه، عن جده. علقمة بن ناجية
  .وهو الصحيح. جعل الصحبة لعلقمة هكذا بالوجهني معاً، من طريق جعل الصحبة لكلثوم، ومن طريق أخرى

  .أخرجه الثالثة، واهللا أعلم

  :كلثوم اخلزاعي

. عداده يف أهل الكوفة، روى عنه جامع بن شداد، والزبري بن عدي. ذكر يف الصحابة، وال يصح. كلثوم اخلزاعي
حدثنا إبراهيم : زكريا قال ومثله قال أبو نعيم؛ وروى أبو نعيم له ما أنبأنا به أبو منصور بن مكارم بإسناده عن أيب

بن اهليثم الزهري، حدثنا إبراهيم بن حممد احلريي، حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم 
. يا رسول اهللا، كيف يل إذا أحسنت أن أعلم أين أحسنت: أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل فقال: اخلزاعي قال

إنك قد أحسنت فقد : إذا قال جريانك: " ت؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموإذا أسأت أن أعلم أين أسأ
  " .أحسنت، وإذا قال جريانك إنك قد أسأت فقد أسأت 

روى عن األول ابنه احلضرمي، وعن هذا : أخرجه ابن منده وأبو نعيم وجعال هذا والذي قبله ترمجتني، وقاال: قلت
روى عنه ابنه احلضرمي وجامع، فال أعلم : داً، وهو كلثوم بن علقمة، وقالوجعلهما أبو عمر واح. جامع بن شداد

وليس هلذا نسب وال ما يستدل به على ! من أين علم ابن منده وأبو نعيم الفرق بينهما، حىت جعالمها ترمجتني؟
  .الفرق، وكوهنما معاً خزاعيني يدل على أهنما واحد، واهللا أعلم



  :كلثوم بن هدم األوسي

ن هدم بن امرئ القيس بن احلارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك كلثوم ب
  .بن األوس األنصاري األوسي، قاله أبو عمر وابن الكليب

: كان أحد بين زيد بن مالك، وقيل: كلثوم بن هدم، أخو بين عمرو بن عوف وقيل: وقال أبو نعيم، وأبو موسى
يسكن قباء، ويعرف بصاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان شيخاً كبرياً أسلم قبل  كان. أحد بين عبيد

وهو الذي نزل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقباء، اتفق . وصول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة
إىل أيب أيوب األنصاري، فنزل عليه وأقام عنده أربعة أيام، مث خرج . عليه موسى بن عقبة وابن إسحاق، والواقدي

. يا جنيح: وملا نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على كلثوم، صاح كلثوم بغالم له. حىت بىن مساكنه وانتقل إليها
بل نزل على سعد بن خيثمة، يف بين : وقيل" . أجنحت يا أبا بكر : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر

  .عمرو بن عوف
وكان . كان نزول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على كلثوم بن اهلدم وكان يتحدث يف منزل سعد: قال الواقدي

  .نزل على سعد بن خيثمة: يسمى منزل العزاب، فلذلك قيل
وأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بين عمرو بن عوف بقباء االثنني والثالثاء واألربعاء واخلميس، وأسس 

جدهم، وخرج من عندهم فأدركته اجلمعة يف بين سامل بن عوف، فصالها يف بطن الوادي، مث نزل على أيب مس
إنه أول من مات من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيوب، وتويف كلثوم بن اهلدم قبل بدر بيسري، وقيل

  . تويف بعده أسعد بن زرارةمث: بعد قدومه املدينة، ومل يدرك شيئاً من مشاهده ذكره الطربي وقال

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى
أحد بين زيد بن مالك، وقيل أحد : كلثوم بن هدم أحد بين عمرو بن عوف، وقيل" قول أيب نعم وأيب موسى : قلت

واحد، فإن عبيد ولو ساقا نسبه لعلما أنه . ، إذا رآه من ال معرفة له بالنسب لظنه اختالفاً، وليس كذلك" بين عبيد 
بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف،فمنهم من نسبه إىل عبيد بن زيد، ومنهم من نسبه إىل أبيه زيد بن مالك، 

  .ومنهم من نسبه إىل عمرو بن عوف، وهو والد مالك، فال اختالف فيه، واهللا أعلم
  .كلدة بن احلنبل بن مليل. وابكلدة بن عبد اله بن احلنبل والص: ويقال. كلدة بن احلنبل: ؟كلدة بن احلنبل

أنيسة بنت معمر بن حبيب بن : وأمه. أسلمي وقيل غري ذلك: وقيل. غساين: وقد اختلف يف نسبه إىل قبيلته، فقيل
وهو حليف بين مجح، وهو أخو صفوان بن أمية بن خلف اجلمحي ألمه، . صفية: وقيل. وهب بن حذافة بن مجح

  .قاله ابن إسحاق، والواقدي، ومصعب
كان احلنبل موىل ملعمر بن : كلدة بن احلنبل، ابن أخي صفوان بن أمية ألمه، وقاال: وقال الكليب، واهليثم بن عدي

  .حبيب ن وهب بن حذافة بن مجح
: فقال صفوان! بطل سحر ابن أيب كبشة اليوم؟: وشهد كلدة مع صفوان يوم حنني، فلما اهنزم املسلمون قال كلدة

  " .رجل من قريش، أحب إيل من أن يريب رجل من هوازن ألن يربين ! فض اهللا فاك
  .وهو الذي بعثه صفوان بن أمية إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح هبدايا فيها لنب وحدايا وضغابيس

  .وهو أخو عبد الرمحن بن اجلنبل ألب وأم، وكانا ممن سقط من اليمن إىل مكة، قاله مصعب وغريه
حلنبل، أسود من سودان مكة، كان متصالً بصفوان بن أمية خيدمه ال يفارقه يف سفر وال كلدة بن ا: وقال غريهم



  .حضر، مث أسلم بإسالم صفوان، ومل يزل مقيماً مبكة إىل أن تويف هبا
أنبأنا سفيان بن وكيع حدثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، أخربين : أخربنا غري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى قال

أن صفوان بن أمية بعثه : أن كلدة بن احلنبل أخربه: أن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان أخربه: يب سفيانعمرو بن أ
فدخلت ومل أسلم ومل أستأذن، : قال -بلنب ولبأ وضغابيس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، والنيب بأعلى الوادي 

: قال عمرو. ؟ وذلك بعد ما أسلم صفوان"  السالم عليكم أأدخل: ارجع فقل" فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمك 
  .مسعته من كلدة: أخربين هبذا اخلرب أمية بن صفوان ومل يقل

  .أخرجه الثالثة

  :كليب بن إساف

  .ذكره يف ترمجة أخيه خالد بن إساف. كليب بن إساف
  .أخرجه أبو موسى

  :كليب بن متيم

  .ف لبين احلارث بن اخلزرجحلي. كليب بن بشر بن متيم: وقيل فيه. كليب بن متيم بن بشر
  .شهد أحداً وما بعدها، وقتل يوم اليمامة شهيداً

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى
والذي ذكره األمري فقال يف . بشر، بالباء والشني املعجمة: رأيته يف نسخ ال تعد باالستيعاب أليب عمر صحاح: بشر

هو حليف هلم، : قال الواقدي.  احلارث بن اخلزرجكليب بن متيم بن نسر، أحد بين: نسر بالنون والسني املهملة
  .واستشهد باليمامة، ومثله قال ابن إسحاق

  :كليب بن جزي العقيلي

كذا أخرجه أبو عمر، . كليب بن حزن: وقيل. كليب بن جزي بن معاوية بن خفاجة بن عمرو بن عقيل العقيلي
  .كليب بن جرز، باجليم والراء والزاي: ويف بعض نسخ كتابه

  .أخذ منا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املائة جذعتني: ى أبو عمر أنه قالرو
اطلبوا اجلنة : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أنه قال. وروى عنه يعلى بن األشدق: وهو هذا

إن اآلخرة اليوم حمففة جهدكم، واهربوا من النار جهدكم، فإن اجلنة ال ينام طالبها، والنار ال ينام هارهبا، أال 
  " .باملكاره، أال وإن النار حمففة بالشهوات 

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  :كليب بن شهاب

أنه : روى سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه. ذكر يف الصحابة. كليب بن شهاب اجلرمي، أبو عاصم
فقال رسول اهللا صلى اهللا  -نا غالم أفهم وأعقل وأ: خرج مع جنازة شهدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



  " .إن اهللا حيب من العامل إذا عمل شيئاً أن حيسن : " عليه وسلم
  .وألبيه شهاب صحبة -يعين لكليب  -له : أخرجه الثالثة، قال أبو عمر

  :كليب أبو كثري اجلهين

أنه رأى رسول : اجلهين عن أبيه، عن جده روى عثيم بن كثري بن كليب. حديثه عند أوالده. كليب أبو كثري اجلهين
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم دفع من عرفة بعد ما غربت الشمس

" . احلق عنك شعر الكفر : " أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فبايعته على اإلسالم، فأسلمت، فقال: وبه قال
  .فحلقته
  " .مبنزلة األب  الكبري من األخوة: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: وبه

  .أخرجه الثالثة
  .بضم العني املهملة، وفتح الثاء املثلثة، وسكون الياء حتتها نقطتان، وآخره ميم: عثيم

  :كليب أبو منفعة

روى حيىي احلماين، عن احلارث بن مرة احلنفي، عن كليب بن منفعة بن . روى عنه ابنه منفعة. كليب أبو منفعة
أمك وأباك، وأختك وأخاك، وموالك : " قال! يا رسول اهللا، من أبر: قلت: ه قالكليب احلنفي، عن أبيه، عن جد

  " .الذي يلي ذلك، حقاً واجباً ورمحة موصولة 
حدثنا كليب بن منفعة، عن جده : قاال. رواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن احلارث بن مرة وضمضم بن عمرو

  .حنوه. من أبر: أنه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم
وروى أمحد بن . حنوه مرسالً.. قال جدي للنيب صلى اهللا عليه وسلم : ورواه ضمضم بن عمرو، عن كليب قال

أتى جدي النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر : مسلم، عن احلارث، عن كليب بن منفعة، عن سراج بن جماعة قال
  .حنوه

  .أخرجه الثالثة

  :كليب

: أيب علي يف الصحابة، وروى له عن صخر بن عكرمة، عن كليب قال قاله أبو موسى، أورده أبو بكر بن. كليب
لوال أن الذنب خري للمؤمن من العجب، ما خلى اهللا عز وجل بني املؤمن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .وبني الذنب أبداً 
  .أخرجه أبو موسى

  :كليب



  .ضي اهللا عنهقتله أبو لؤلؤة يوم قتل عمر بن اخلطاب ر. له صحبة. كليب
وعاش منهم ستة، مث حنر نفسه . عمر، وكليب: طعن أبو لؤلؤة اثين عشر رجالً، مات منهم ستة، منهم: قال الزهري

  .خبنجره
إين : فقال. إن امرأة ماتت بالبيداء، فلم يدفنها أحد ممن مر عليها، ودفنها كليب: وكليب، هو الذي قيل لعمر

  .ألرجو لكليب هبا خرياً
  .عمر، واهللا أعلمأخرجه أبو 

  باب الكاف والنون

  :كناز بن حصني

كناز بن حصني بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن خرشة بن سعد بن طريف بن جالن بن غنم بن غين بن يعصر بن 
  .سعد بن قيس بن غيالن، قاله ابن إسحاق

ن عوف بن كعب بن هو كناز بن احلصني بن يربوع بن طريف بن خرشة بن عبيد بن سعد ب: وقال ابن الكليب
  .جالن بن غنم بن غين أبو مرثد الغنوي

حليف محزة بن عبد املطلب، وهو من كبار الصحابة وفضالئهم، شهد بدراً هو وابنه مرثد بن أيب مرثد، روى عنه 
  " .ال جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها : " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: واثلة بن األسقع أنه قال

تويف أبو مرثد يف خالفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، سنة إحدى عشرة، وهو ابن ست وستني سنة، : قيل
  .ونذكره يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل أكثر من هذا

  .أخرجه الثالثة

  :كنانة بن عبد ياليل الثقفي

ى اهللا عليه وسلم بعد عوده عن كان من أشراف ثقيف الذين قدموا على رسول اهللا صل. كنانة بن عبد ياليل الثقفي
  .حصر الطائف، وبعد قتلهم عروة بن مسعود، فأسلموا وفيهم عثمان بن أيب العاص

  .أخرجه أبو عمر
، أنه قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويف حاشية الكتاب " عبد ياليل : " ذكر أبو عمر يف حرف العني: قلت

  .بن عبد ياليل، ذكره موسى بن عقبةكنانة : والصحيح. أنه نقله عن ابن إسحاق
قدم كنانة بن عبد ياليل على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النفر الوفد من ثقيف، فأسلموا غري كنانة، : وقال املدائين

  .ال يربين رجل من قريش: فإنه قال
  .وخرج إىل جنران مث إىل الروم فمات بأرض الروم كافراً، واهللا أعلم

  :شميكنانة بن عدي العب



  .كنانة بن عدي بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد مشس بن عبد مناف العبشمي
هو الذي خرج بزينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا سريها زوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى إىل 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، وهو ابن أخي أيب العاص
  .أخرجه أبو عمر

  :ن سعيدكندير ب

: كذا نسبه ابن منده وأبو نعيم، خمتلف يف صحبته، قيل. املزين: كندير بن سعيد بن حيدة بن قشري القشريي، وقيل
  .له رؤية، وألبيه صحبة

عن : وقال مرة -روى خالد بن عبد اهللا، عن داود بن أيب هند، عن العباس بن عبد الرمحن، عن كندير بن سعيد 
  :اجلاهلية، فإذا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يرجتزحججت مرة يف : قال -أبيه 

  رده إيلّ واصطنع عندي يدا... يا رب رد راكيب حمداً 
  .وقد تقدم" . عن أبيه " والصحيح . وذكر احلديث

أن حيدة خرج يف اجلاهلية : ورواه مسلمة بن علقمة، عن داود، عن هبز بن حكيم، عن جده حيدة بن معاوية
  .سيد قريش عبد املطلب: من هذا؟ قالوا: فقلت: واألبيات، قال معتمراً وذكر احلديث،

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم، واهللا تعاىل أعلم

  باب الكاف واهلاء والواو

  :كهمس اهلاليل

  .سكن البصرة. روى عنه معاوية بن قرة. له صحبة. كهمس اهلاليل
أسلمت فأتيت رسول اهللا صلى : " اهلاليل قال روى محاد بن زيد بن مسلم املنقري، عن معاوية بن قرة، عن كهمس

اهللا عليه وسلم فأخربته بإسالمي، مث غبت حوالً، مث رجعت إليه وقد ضمر بطين وحنل جسمي، فخفض يف الطرف مث 
ما : ؟ قال قلت" فما بلغ بك ما أرى : " قال. أما تعرفين؟ أنا كهمس اهلاليل الذي أتيتك عام أول: رفعه، فقلت

" . ومن أمرك أن تعذب نفسك؟ صم شهر الصرب، ومن كل شهر يومني : " قال! ، وال أفطرت هناراًمنت بعدك ليالً
  " .صم شهر الصرب، وثالثة أيام من كل شهر : " قال. زدين، فإين أجد قوة: قلت

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  :كهيل األزدي

أنبأنا أبو عمرو بن محدان، حدثنا احلسن بن سفيان،  أنبأنا أبو موسى إجازة، أنبأنا أبو علي املقرئ،. كهيل األزدي
عن علقمة بن عبد  -أبو الزرقاء : ويف رواية أخرى -حدثنا داود بن رشيد، حدثنا عبد امللك بن حممد أبو الدرداء 

أصيب الناس يوم أحد، وكثر : قال -وكانت له صحبة  -اهللا القرشي، عن القاسم بن حممد، عن كهيل األزدي 
انطلق فقم : " إن الناس قد كثر فيهم اجلراحات؟ قال: راحات، فأيت رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالفيهم اجل



باسم ربنا احلي احلميد، من كل : ، مث تفلت يف جرحه وقلت" بسم اهللا : " على الطريق، فال مير بك جريح إال قلت
  " .وحجر تليد، اللهم اشف ال شايف إال أنت . حد وحديد
  .فإنه ال يقيح وال يرم: لقال كهي

  .أخرجه أبو موسى

  :كوز بن علقمة

وكذلك قاله ابن ماكوال وهو من بين بكر بن . وأورده اخلطيب مع كرز بن علقمة -بالواو  -كوز بن علقمة 
  .وائل

  .قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو نصراين مع وفد جنران، مث أسلم بعد ذلك
قدم على : ن ابن إسحاق، عن يزيد بن سفيان، عن ابن السلماين، عن كوز بن علقمة قالروى إبراهيم بن سعد، ع

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفد نصارى جنران، ستون راكباً، منهم أربعة وعشرون رجالً من أشرافهم، 
شورهتم، والذي العاقب أمري القوم، وذو رأيهم، وصاحب م: واألربعة والعشرون منهم ثالثة يؤول أمرهم إليهم

والسيد مثاهلم، وصاحب رحلهم، وامسه النهيم، وأبو حارثة بن علقمة، . يصدرون عن رأيه وأمره، وامسه عبد املسيح
  .أحد بكر بن وائل، أسقفهم وحربهم، وإمامهم وصاحب مدراسهم

:  جنبه أخ، يقال لهفلما وجهوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جنران، جلس أبو حارثة على بغلة له، وإىل
 -يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -تعس األبعد : كوز بن علقمة يسايره، إذ عثر بغلة أيب حارثة، فقال كوز

فما مينعك : فقال له كوز. واهللا إنه النيب الذي كنا ننتظر: ومل يا أخي؟ قال: قال! بل أنت تعست: فقال أبو حارثة
صنع بنا هؤالء القوم شرفونا ومولونا وأكرمونا، وقد أبوا إال خالفه، ولو فعلت ما : منه وأنت تعلم هذا؟ قال

  .فأضمر عليه منه أخوه كوز بن علقمة حىت أسلم بعد ذلك! لنزعوا منا ما ترى
بالراء، وقد تقدم أمت " كور " أخرجه أبو موسى ها هنا، وأما الذي مسعناه من رواية يونس، عن ابن اسحاق، فهو 

  .هللا أعلممن هذا، وا

  باب الكاف والياء

  :كيسان موىل األنصار

  .موىل بين مازن بن النجار: وقيل. إنه موىل بين عدي بن النجار: قتل يوم أحد، قيل. كيسان، موىل األنصار
  .أخرجه الثالثة

  :كيسان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .هرمز: طهمان، وقيل: ن، وقيلكيسان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقيل امسه مهرا
حديثه عند عطاء بن السائب، عن أم كلثوم بنت علي، عنه يف حترمي الصدقة على آل رسول اهللا صلى اهللا عليه 



  .وسلم
  .أخرجه الثالثة

  :كيسان بن عبد اهللا

احلجاز، روى  عداده يف أهل. موىل خالد ابن أسيد. ابن بشر، أبو عبد الرمحن: وقيل. كيسان بن عبد اهللا بن طارق
  .عنه ابناه عبد الرمحن، ونافع

: أنبأنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا يونس بن حممد، حدثنا عمرو بن كثري املكي، قال
حدثين : ما سألتين، فقال: سألت عبد الرمحن بن كيسان موىل خالد بن أسيد، قال قلت أال حتدثين عن أبيك؟ فقال

ه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج من املطابخ، حىت أتى البلد، وهو متزر بإزار ليس عليه رداء، فرأى عند أيب أن
  .البئر عبيداً يصلون، فحل اإلزار وتوشح به، وصلى ركعتني ال أدري الظهر أو العصر

جر يف اخلمر زمن النيب أنه كان يت: وروى ابن هليعة، عن سليمان بن عبد الرمحن، عن نافع بن كيسان، عن أبيه
  .صلى اهللا عليه وسلم، فلما حرمت اخلمر هناه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك

وفرق بينهما أبو نعيم . أخرجه ابن منده وأبو نعيم، إال أن ابن منده جعل كيسان هذا هو أبو عبد الرمحن وأبو نافع
. كيسان والد نافع، على ما نذكره: عبد الرمحن، والثاينكيسان أبو : فجعلهما اثنني، أحدمها هذا، وجعل ترمجته

هو موىل خالد بن اسيد، سكن مكة واملدينة، روى : كيسان أبو عبد الرمحن بن كيسان، يقال: وأما أبو عمر فقال
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف ثوب واحد، إال أنه مل ينسبه، وجعل كيسان : عنه ابنه عبد الرمحن حديثه

بن عبد اهللا بن طارق والد نافع، فوافق أبا نعيم يف أهنما اثنان، وخالفه يف أنه مل ينسبه، وجعل كيسان بن عبد اهللا بن 
طارق والد نافع، فوافق أبا نعيم يف أهنما اثنان، وخالفه يف أنه جعل كيسان بن عبد اهللا أبا نافع، وجعله أبو نعيم أبا 

  .عبد الرمحن، واهللا أعلم
  .ثالثةأخرجه ال

  :كيسان بن عبد

  .هو كيسان بن عبد اهللا بن طارق: والد نافع بن كيسان، يقال. كيسان بن عبد
مسعت رسول : روى عنه ابنه نافع، وله حديث آخر قال. روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حترمي اخلمر ومثنها

  .، قاله أبو عمر" البيضاء شرقي دمشق ينزل عيسى ابن مرمي عند املنارة : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
أفرده سليمان بن أمحد عن كيسان أيب عبد الرمحن، . كيسان والد نافع بن كيسان، يكىن أبا نافع: وقال أبو نعيم

واحداً، وروى له  -يعين ابن منده  -جعلهما اثنني، وجعلهما بعض الناس " كيسان أبو نافع، غري املتقدم : " وقال
  .مر ومثنها، وروى له أبو نعيم أيضاً حديث نزول عيسى ابن مرمي صلى اهللا عليه وسلمحديث حترمي اخل

فأما حترمي اخلمر فأخربنا به أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا قتيبة بن سعيد، 
أنه كان يتجر يف اخلمر يف زمن : ربهأن أباه أخ: حدثنا ابن هليعة، عن سلمان بن عبد الرمحن، عن نافع بن كيسان

فأتى رسول اهللا صلى . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنه أقبل من الشام ومعه مخر يف الزقاق، يريد هبا التجارة
يا كيسان إهنا : " يا رسول اهللا، إين جئتك بشراب جيد؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عليه وسلم فقال



إهنا قد حرمت وحرم مثنها : " فأبيعها يا رسول اهللا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. بعدك" قد حرمت 
  .، فانطلق كيسان إىل الزقاق فأخذ بأرجلها، مث أهراقها" 

كيسان أبو نافع أفرده الطرباين وابن شاهني وجعفر : وقال أبو موسى. أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى
  .ن كيسان أيب عبد الرمحن، ومجع أبو عبد اهللا بينهما، وكأهنما اثنان، واهللا أعلموغريهم، ع

قد اتفق أبو نعيم وأبو عمر على أن أبا نافع غري أيب عبد الرمحن، إال أن أبا عمر جعل كيسان أبا عبد الرمحن : قلت
ومل ينسب أبو نعيم كيسان أبا  غري كيسان بن عبد اهللا بن طارق، وجعل كيسان بن عبد اهللا هو والد عبد الرمحن

  .نافع، واهللا أعلم

: وقال أبو القاسم بن عساكر الدمشقي وقد ذكر هذا كيسان أبا نافع، وروى له حديث حترمي اخلمر، وقال
وقد أخطأ ابن منده يف كتابه خطأ فاحشاً، : قال. ولكيسان هذا حديث آخر يف نزول عيسى ابن مرمي عليه السالم

ابن بشر عداده يف أهل احلجاز، روى عنه ابناه عبد الرمحن ونافع، وساق : د اهللا بن طارق، وقيلفقال كيسان بن عب
 -رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى يف ثوب واحد : يف الترمجة هذا احلديث، وحديث عبد الرمحن، عن أبيه

رخيه، وابن أيب حامت يف كتابه والبغوي وقد فرق بينهما البخاري يف تا. قال ومها اثنان أحدمها مدين، واآلخر دمشقي
وما قالوه . وحكى ذلك عن ابن هليعة. كيسان بن عبد اهللا: يف معجمه؛ إال أن ابن أيب حامت قال يف نسب أيب نافع

أوىل بالصواب، وجعل ابن أيب عاصم كيسان أبا نافع، هو الذي يروي حترمي اخلمر ونزول عيسى بن مرمي، واهللا 
  .أعلم

  :عتابكيسان موىل 

روى عمرو بن أيب عقرب، عن عتاب بن أسيد أنه . أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم. كيسان، موىل عتاب بن أسيد
  .ما أصبت مما والين رسول اهللا إال ثوبني معقدين، كسوهتما موالي كيسان: قال

ن كثرياً من الصحابة هلم ليس يف هذا دليل على أنه من الصحابة، أل: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
  .موال، وليس كلهم أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، واهللا تعاىل أعلم

  ؟

  باب الالم

  الحب بن مالك البلوي

ال تعرف له رواية قاله أبو سعيد . من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم شهد فتح مصر. الحب بن مالك البلوي
  .بن يونس

  .أخرجه ابن منده

  ةالحق بن ضمري



مسعت الحق بن ضمرية : روى صاحل بن حيىي أبو عباد، عن عفري، عن سليم أيب عامر قال. الحق بن ضمرية الباهلي
وفدت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسألته عن الرجل يغزو، ويلتمس األجر والذكر، ماله؟ : الباهلي يقول

تبارك وتعاىل ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً وما ابتغى  ال شيء له، إن اهللا: " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .به وجهه 

  .أخرجه أبو موسى

  الحق بن مالك املليلي

روى املسور بن خمرمة عن أيب عقيل الحق، أحد بين مليل، عن النيب صلى اهللا . الحق بن مالك املليلي، أبو عقيل
  " .ذب علّي يلج النار ال تكذبوا علي فإنه من يك: " عليه وسلم، أنه قال

  .أخرجه الثالثة

  الحق بن معد

روى حممد بن إمساعيل بن القاسم، بن أيب العتاهية الشاعر، عن أبيه، عن األصمعي، عن أيب . الحق بن معد بن ذهل
أن البادية قحطت زمن هشام بن عبد امللك، فقدمت وفود : مسعت عاصم بن احلدثان حيدث: عمرو بن العالء قال

درواس بن حبيب بن درواس بن الحق بن معد، حيدث وله أربع عشرة سنة، فافحم : فدخلوا عليه، وفيهمالعرب، 
اشهد باهللا، لقد مسعت حبيب بن درواس بن الحق بن معد، حيدث عن أبيه، عن : القوم وذكره إىل أن قال درواس

كلكم راع وكلكم مسؤول : " قولأنه وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسمعه ي: جده الحق بن معد بن ذهل
  .وذكر قصة طويلة.. " عن رعيته، وإن الوايل من الرعية كالروح من اجلسد

  .أخرجه أبو موسى

  الشر بن محري

تقدم ذكره، ويرد يف . جرثوم: وقيل. جرهم بن ناشم: مساه مسلم بن احلجاج وقيل. الشر بن محري أبو ثعلبة اخلشين
  .تعاىلالكىن أمت من هذا إن شاء اهللا 
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  لبدة بن عامر بن خثعمة

ممن أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، ووجهه أبو عبيدة بن اجلراح قائداً على خيل بعد . لبدة بن عامر بن خثعمة
  .وقعة الريموك من مرج الصفر إىل فحل من أرض فلسطني، ذكره سيف بن عمر

  .أخرجه أبو القاسم بن عساكر

  بن كعب لبدة



روى عمرو بن احلارث، عن جممع بن كعب، عن أيب تريس لبدة بن . عداده يف أهل مصر. لبدة بن كعب أبو تريس
حججت يف اجلاهلية، مث حججت الثانية، مث بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم وما رأيت شيئاً أحلى من : كعب قال

  .أ سورة احلج فسجد فيها سجدتنيالدم، أكلته يف اجلاهلية، وصليت خلف عمر بن اخلطاب، فقر
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

أوله تاء مضمومة معجمة باثنتني من فوقها، وبعدها راء فهو أبو تريس محلة بن عامر، : وأما تريس: قال ابن ماكوال
  .ذكره أبو عمر الكندي يف تابعي أهل مصر، وأظنه هذا، وإمنا اختلفوا يف امسه، واهللا أعلم. روى عن عمر

  لبد ربه

كذا قاله أبو الفتح حممد بن احلسني األزدي، وسأل رجل الدار قطين عن اسم أيب . لبد ربه أبو السنابل بن بعكك
  .لبد ربه: السنابل، فقال امسه

  .ونذكره يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل أمت من هذا. وقد اختلفوا يف اسم أيب السنابل، وهو بكنيته أشهر
  .أخرجه أبو موسى

  بن قيسلبدة 

  .لبدة بن قيس بن النعمان بن سنان بن عبيد األنصاري اخلزرجي، شهد بدراً
  .قاله ابن الكليب

  ليب بن لبا

رأيت ليب بن لبا رجالً من أصحاب رسول اهللا : روى أبو بلج جارية بن بلج قال. له صحبة. ليب بن لبا األسدي
  .فجلله برداء له عدينصلى اهللا عليه وسلم عليه مطرف خز أمحر، وقد سبق فرس له، 

  .أخرجه الثالثة
ووهم يف ذلك وإمنا هو " أّيب " ذكره ابن قانع يف باب األلف من معجم الصحابة، وظن أن امسه : قال ابن ماكوال

  .ليب بضم الالم، وبعدها باء موحدة

  لبيبة األنصاري

ن عن لبيبة، عن أبيه، عن جده أن النيب روى ابن أيب فديك، عن حيىي بن عبد الرمح. لبيبة األنصاري، أبو عبد الرمحن
شهدت على من أنا بني أظهرهم، : اآلية، فقال" .. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد : " صلى اهللا عليه وسلم قرأ

  .فكيف ملن مل أره
أخرجه ابن " . من أطاق الصيام فليصم : " أهدي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم شاة مسمومة وقوله: ومن حديثه

  .منده، وأبو نعيم

  لبيد بن ربيعة



  .لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري، مث اجلعفري
كان شاعراً من فحول الشراء، وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة وفد قومه بنو جعفر، فأسلم وحسن 

  .إسالمه
  :ها قولهأنشدت له عائشة رضي اهللا عن
  وبقيت يف خلف كجلد األجرب... ذهب الذين يعاش يف أكنافهم 

  .وهو حديث مسلسل، لوال التطويل لذكرناه! رحم اهللا لبيداً، كيف لو أدرك زماننا هذا: فقالت
  :أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد: وروى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .لأال كل شيء ما خال اهللا باط
  :وملا أسلم لبيد ترك قول الشعر، فلم يقل غري بيت واحد، وهو قوله

  واملرء يصلحه القرين الصاحل... ما عاتب املرء الكرمي كنفسه 
  :بل قال: وقيل

  حىت اكتسيت من اإلسالم سرباال... احلمد هللا إذ مل يأتين أجلي 
  :بل قال: وقيل. إن هذا البيت لغريه، وقد ذكرناه: وقيل

  إذا كشفت عند اإلله احملاصد... ئ يوماً سيعلم سعيه وكل امر
  .مل يقل شعراً منذ أسلم: وقال أكثر أهل األخبار

مث إنه نزل الكوفة، وكان املغرية . وكان شريفاً يف اجلاهلية واإلسالم، وكان قد نذر أن ال هتب الصبا إال حنر وأطعم
هبت الصبا يوماً، وهو بالكوفة، ولبيد مقتر مملق، : قيل: ءتهأعينوا أبا عقيل على مرو: بن شعبة إذا هبت الصبا يقول

إنكم قد عرفتم نذر أيب عقيل، : فعلم بذلك الوليد بن عقبة بن أيب معيط، وكان أمرياً عليها، فخطب الناس وقال
يه وما وكد على نفسه، فأعينوا أخاكم، مث نزل، فبعث إليه مبائة ناقة، وبعث الناس إليه فقضى نذره، وكتب إل

  :الوليد
  إذا هبت رياح أيب عقيل... أرى اجلزار يشحذ شفرتيه 
  طويل الباع كالسيف الصقيل... أغر الوجه أبيض عامري 
  على العالت واملال القليل... وىف ابن اجلعفري حبلفتيه 

  ذيول صباً جتاوب باألصيل... بنحر الكوم إذ سحبت عليه 
  :فقالت. أيتيين وما أعيا جبواب شاعرأجيبيه، فقد ر: فلما أتاه الشعر قال البنته
  دعونا عند هبتها الوليدا... إذا هبت رياح أيب عقيل 

  أعان على مروءته لبيداً... أشم األنف أصيد عبشمياً 
  عليها من بين حام قعودا... بأمثال اهلضاب كأن ركباً 
  حنرناها وأطعمنا الثريدا... أبا وهب جزال اهللا خرياً 

  وظين يا ابن أروى أن تعودا... عاد فعد إن الكرمي له م
واهللا ما استزدته إال أنه ملك، ولو : فقالت! قد أحسنت، لوال أنك استزدتيه: مث عرضت الشعر على أبيها، فقال

  .كان سوقة مل أفعل
  .وكان لبيد بن ربيعة وعلقمة بن عالثة العامريان من املؤلفة قلوهبم وحسن إسالمهما



  :من قصيدة يرثي أخاه أربدومما يستجاد من شعره قوله 
  من هو راجع: إذا رحل السفار... أعاذل، ما يدريك إال تظنينا 

  وأي كرمي مل تصبه القوارع... أجتزع مما أحث الدهر للفىت 
  وال زاجرات الطري ما اهللا صانع... لعمرك ما تدري الضوارب باحلصى 

  اطعحيور رماداً بعد ما هو س... وما املرء إال كالشهاب وضوئه 
  وما املال إال معمرات ودائع... وما الرب إال مضمرات من التقى 

" ما كنت ألقول شعراً بعد أن علمين اهللا : فقال. وقال عمر بن اخلطاب يوماً للبيد بن ربيعة أنشدين شيئاً من شعرك
: ية قال له معاويةفلما كان يف زمن معاو. ، فزاده عمر يف عطائه مخسمائة، وكان ألفني" وآل عمران " " البقرة 

أموت : هذان الفودان، فما بال العالوة؟ يعين بالفودين األلفني، وبالعالوة اخلمسمائة، وأراد أن حيطه إياها فقال
  .فرق له وترك عطاءه على حاله، فمات بعد ذلك بيسري! اآلن وتبقى لك العالوة والفودان

  .وهو أصح. إمارة الوليد بن عقبة عليها يف خالفة عثمان إنه مل يدرك خالفة معاوية، وإمنا مات بالكوفة يف: وقيل
  .وملا مات بعث الوليد إىل منزله عشرين جزوراً، فنحرت عنه

وذلك أنه ملا بلغ سبعاً وسبعني سنة أنشأ . روى أن الشعيب قال لعبد امللك بن مروان تعيش ما عاش لبيد بن ربيعة
  :يقول

  تك سبعاً بعد سبعيناوقد محل... باتت تشكى إيلّ النفس جمهشة 
  ويف الثالث وفاء للثمانينا... فإن تزادي ثالثاً تبلغي أمالً 
  :عاش حىت بلغ تسعني، فقال

  خلعت هبا عن منكيب ردائياً... كأين وقد جاوزت تسعني حجة 
  :مث عاش حىت بلغ مائة وعشراً فال

  ويف تكامل عشر بعدها عمر... أليس يف مائة قد عاشها رجل 
  :بلغ مائة وعشرين، فقالمث عاش حىت 

  وسؤال هذا الناس كيف لبيد؟... ولقد سئمت من احلياة وطوهلا 
  .بلغين أن لبيد بن ربيعة عاش مائة وأربعني سنة: وقال مالك بن أنس

مث دخل معاوية الكوفة، وتسلم . مات سنة إحدى وأربعني: وقيل. مات وهو ابن مائة وسبع ومخسني سنة: وقيل
  .لة أخرجه الثالثةاألمر ونزل بالنخي

  لبيد بن سهل

  .له ذكر يف قصة بين أبريق. ال أدري من أنفسهم أو حليف هبم: قال أبو عمر. لبيد بن سهل األنصاري
أنبأنا أبو جعفر بن السمني بإسناده عن يونس بن بكري عن ابن اسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن أبيه، عن 

بشري، وبشر ومبشر، وكان بشري : وكانوا ثالثة -رهط من بين ظفر  -أبريق كان بنو : جده قتادة بن النعمان قال
يكىن أبا طعمة، وكان شاعراً منافقاً، وكان يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث 

بن زيد رجالً  وكان عمه رفاعة. كذب واهللا عدو اهللا، ما قاله، إال هو: فإذا بلغهم ذلك قالوا. قاله فالن: يقول



موسراً، أدركه اإلسالم، وقد عسا، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت عليه هذه الضافطة من الشام حتمل 
حتمل درمكاً، فابتاع  -وهم األنباط  -الدرمك، ابتاع لنفسه، وأما العيال فإمنا كان يقيتهم الشعري، فقدمت ضافطة 

له، وكان يف عليته درعان وما يصلحهما من آلتهما، فتطرقه بشري من  رفاعة لنفسه منها محلني، فجعلهما، يف علية
أغري علينا هذه الليلة، فذهب بطعامنا : فلما اصبح عمي بعث إيلّ فأتيته، فقال. الليل، فأخذ الطعام والسالح

 -رجل منا، كان ذا حسب وصالح  -واهللا ما صاحب متاعكم إال لبيد بن سهل : فقال بشري وإخوته! وسالحنا
أنا أسرق؟ فواهللا ليخالطنكم هذا السيف أو ليبينن من : أصلت السيف، مث أتى أبريق فقال: فلما بلغه ما قالوه

وأنزل اهللا  -وقد تقدم ذكره  -وذكر احلديث .. فقالوا انصرف عنا، فواهللا إنك منها لربيء. صاحب هذه السرقة
ومن يكسب خطيئة أو إمثاً : " ، إىل قوله تعاىل" ني الناس إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم ب: " عز وجل اآليات

  .، قوهلم للبيد" مث يرم به بريئاً فقد احتمل هبتاناً وإمثاً مبيناً 
  .أخرجه الثالثة

هو ابن سهل بن احلارث بن عروة بن عبد رزاح بن ظفر، وهو الذي : قد ذكر ابن الكليب نسب لبيد فقال: قلت
  !.، مع علمه بالنسب؟:ال أدري أهو من أنفسهم أو حليف: " مر، كيف يقولاهتم بالدرع، وعجب أليب ع

  لبيد بن عطارد

. أحد الوفد القادمني على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بين متيم، وهو أحد وجوههم. لبيد بن عطارد التميمي
  .أسلم سنة تسع

  .ال أعلم له خرباً ذكره يف ذلك الوفد: أخرجه أبو عمر، وقال

  بيد بن عقبة التجييبل

أخرجه . قاله أبو سعيد بن يونس. شهد فتح مصر، وال تعرف له رواية. عداده يف الصحابة. لبيد بن عقبة التجييب
  .ابن منده

  لبيد بن عقبة بن رافع

لبيد بن رافع بن امرئ القيس بن يزيد بن عبد األشهل األنصاري : وقيل -لبيد بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس 
  .وهو والد حممود بن لبيد. شهلياأل

  .له صحبة والبنه حممود أيضاً صحبة
  .أخرجه أبو عمر

  لبيد

قال : روى حيىي بن عبد الرمحن بن لبيد، عن أبيه، عن جده لبيد قال. لبيد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
: أخرجه أبو موسى، وقال: وم رمضانإذا صام الغالم ثالثة أيام وقوي عليها بص: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .هو لبيبة، وقد أخرجوه، وإمنا كذا ذكره عبدان



  :اللجالج بن حكيم

  .يعد يف أهل اجلزيرة. اللجالج بن حكيم، أخو اجلحاف بن حكيم السلمي
مسعت النيب صلى اهللا : قال -وكانت له صحبة  -روى أبو املليح، عن حممد بن خالد السلمي، عن أبيه، عن جده 

إن العبد إذا سبقت له من اهللا منزلة مل يبلغها بعمله، ابتاله اهللا يف جسده، أو يف ماله، أو يف : " عليه وسلم يقول
  " .ولده، مث صربه على ذلك، حىت يبلغه منزلته اليت سبقت له من اهللا عز وجل 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
اصم بن سباع بن خزاعي بن حمارب بن مرة بن هالل إن كان اللجالج أخا اجلحاف، فهو ابن حكيم بن ع: قلت

بن فاجل بن ذكوان بن ثعلبة بن هبثة بن سليم بن منصور السلمي مث الذكواين، وللجحاف أخبار كثرية يف قتال 
تغلب، وهو الذي يقول فيه منصور السلمي مث الذكواين، وللجحاف أخبار كثرية يف قتال تغلب، وهو الذي يقول 

  :فيه األخطل
  إىل اهللا منها املشتكى واملعول... د أوقع اجلحاف بالبشر وقعة لق

  :اللجالج أبو العالء العامري

  .العالء، وخالد: روى عنه ابناه. سكن دمشق. له صحبة. اللجالج، أبو العالء العامري بن عامر بن صعصعة
الرمحن بن العالء بن اللجالج، روى حممد بن إسحاق السراج، عن أيب مهام، عن مبشر بن إمساعيل احلليب، عن عبد 

ومات اللجالج وهو ابن . أسلمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنا ابن سبعني سنة: عن أبيه، عن جده قال
ما مألت بطين من طعام منذ أسلمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، آكل حسيب، : عشرين ومائة سنة، وقال

  .وأشرب حسيب
  .كتب عن حممد بن إمساعيل البخاري هذا احلديث وأدخله يف تارخيه: السراج قال حممد بن إسحاق

حدثنا عبدة بن عبد اهللا : أنبأنا أبو غالب املاوردي، مناولة، بإسناده عن أيب داود: أنبأنا أبو أمحد بن سكينة قال
عالثة، حدثنا عبد العزيز  أنبأنا جرمي بن حفص، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن: قال عبدة -وحممد بن داود بن صبيح 

أنه كان قاعداً يف السوق يعتمل فمرت امرأة حتمل : أن خالد بن اللجالج حدثه أن أباه اللجالج أخربه: بن عمر
؟ " من أبو هذا معك : " صبياً، فثار الناس معها وثرت فيمن ثار، فأتيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول

. فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بعض من حوله، فسأهلم عنه. يا رسول اهللاأنا أبوه : فسكتت، فقال شاب
: قال. فأمر به فرجم. ؟ قال نعم" هل أحصنت " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم . ما علمنا إال خرياً: فقالوا

هذا : لى اهللا عليه وسلم، فقلنافرميناه باحلجارة حىت هدأ، فجاء رجل يسأل عن املرجوم، فانطلقنا به إىل النيب ص
فإذا هو أبوه، " هو عند اهللا عز وجل أطيب من املسك : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يسأل عن اخلبيث

  .أم ال" والصالة عليه : " فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه، وما أدري قال
اري، وأما ابن منده وأبو نعيم فلم ينسباه، وجعله ابن أيب أخرجه الثالثة؛ إال أن أبا عمر جعله عامرياً، ووافقه البخ

  .عاصم أسلمياً، واهللا أعلم

  لصيت بن جشم



  .شهد فتح مصر، ال تعرف له رواية، قاله ابن يونس. له ذكر يف الصحابة. لصيت بن جشم بن حرملة
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  لقس بن سلمان

روى حديثه أبو . أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وروى عن كعب. موىل كعب كعب بن عجرة. لقس بن سلمان
  .ضمرة، عن سعد بن إسحاق بن كعب، عن أبيه

ومل يزد على ما ذكرناه، ومل يتابعه أحد  -يعين ابن منده  -ذكره املتأخر : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
  .من أهل املسانيد وال التواريخ

  لقمان بن شبة

هو أحد التسعة الذين وفدوا على رسول اهللا : قال أبو جعفر الطربي. أبو حصني العبسي. بن شبة بن معيطلقمان 
  .صلى اهللا عليه وسلم وأسلموا

  .أخرجه أبو عمر
  ؟

  لقيط بن أرطأة

روى مسلمة بن علي اخلشين، عن نصر بن علقمة، عن أخيه حمفوظ، . يعد يف الشاميني. لقيط بن أرطأة السكوين
إن لنا جاراً يشرب اخلمر ويأيت القبيح، : أن رجالً قال له: الرمحن بن عائذ، عن لقيط بن أرطاه السكوين عن عبد

لقد قتلت تسعة وتسعني من املشركني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ما أحب : فأرفع أمره إىل السلطان؟ قال
  .أين قتلت مثلهم، وأين كشفت قناع مسلم

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورجالي معوجتان ال ميسان : بن عائذ أيضاً أنه قال وروى عنه عبد الرمحن
  .األرض، فدعا يل، فمشيت على األرض

  .وقد روي هذا احلديث يف ترمجة أرطاه بن املنذر، وتقدم الكالم عليه هناك، فال نطول بذكره
  .أخرجه الثالثة

  لقيط بن الربيع

صهر رسول اهللا صلى اهللا . زى بن عبد مشس بن عبد مناف أبو العاص القرشي العبشميلقيط، بن الربيع بن عبد الع
. عليه وسلم على ابنته زينب، وأمه هالة بنت خويلد، أخت خدجية بنت خويلد زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وقيل يف امسه غري ذلك. وهذا أصح ما قيل فيه، قاله أبو عمر. امسه القاسم: وقيل
ونذكر هذا يف زينب بنت : حدثين فصدقين، ووعدين فوىف يل: " قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو الذي

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنها
وهو والد أمامة بنت أيب العاص اليت محلها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة، وكانت زينب قد هاجرت بعد 



لك، فأعادها إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنكاح جديد ومهر جديد، قاله عبد اهللا وقعة بدر، مث أسلم بعد ذ
أعادها إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالنكاح األول، واهللا : وقال عبد اهللا بن عباس. بن عمرو بن العاص

  .أعلم
  .وتويف سنة اثنيت عشرة

  .أخرجه الثالثة
  .روى عنه ابنه عاصم. عداده يف أهل احلجاز. ، أبو عاصملقيط، بن صربة: ؟لقيط بن صربة

كنت وافد بين املنتفق إىل رسول اهللا صلى اهللا : روى إمساعيل بن كثري، عن عاصم بن لقيط بن صربة، عن أبيه قال
"  :عليه وسلم، فلم جنده، فأطعمتنا عائشة متراً، وعصدت لنا عصيدة، إذ جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

هل : " فبينا حنن على ذلك دفع الراعي الغنم إىل املراح وعلى يده سخلة، فقال. نعم: ؟ قلنا" هل طعمتم من شيء 
ال حتسنب أنا ذحبنا الشاة ألجلكم، لنا غنم : " مث أقبل علينا بوجهه فقال. شاة" فاذبح : " نعم، قال: ؟ قال" ولدت 

رواه الثوري، وقرة بن خالد، . وذكر احلديث يف الوضوء" .. ذحبنا شاة مائة ال نريد أن تزيد عليها، إذا ولدت هبمة 
  .وحيىي بن سليم، وابن جريج، عن إمساعيل بن كثري

أنبأنا أمحد بن عثمان بن أيب علي الزرزاري قراءة عليه وأنا أمسع، واحلسني بن يوحن بن أتويه بن النعمان الباوري 
بن أيب احلسن علي بن احلسني احلمامي النيسابوري، أنبأنا األديب أبو مسلم أنبأنا أبو القاسم إمساعيل : إجازة قاال

حممد بن علي بن حممد بن احلسني مهرير النحوي، أنبأنا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن عاصم بن زاذان، أنبأنا مأمون 
لفضل بن دكني، حدثنا بن هارون بن طوسي، حدثنا أبو علي احلسني بن عيسى بن محدان البسطامي الطائي، حدثنا ا

أسبغ : " أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: سفيان، عن أيب هاشم، عن عاصم بن لقيط، بن صربة، عن أبيه قال
  " .الوضوء وخلل األصابع، وإذا استنشقت فبالغ، إال أن تكون صائماً 

وح، عن إمساعيل بن كثري، عن عاصم بن حدثنا ر: وأنبأنا الطائي، حدثنا أبو عاصم النبيل وعثمان بن عمر قاال: قال
  .لقيط، بن صربة، عن أبيه وافد بين املنتفق، حنوه

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم
  .لقيط، بن عامر بن املنتفق بن عامر بن كعب بن عامر بن صعصعة أبو رزين العقيلي: ؟لقيط بن عامر

  .قيط بن صربة، قاله ابن مندهل: له صحبة ووفادة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويقال

لقيط بن صربة، نسبة : لقيط بن عامر العقيلي، أبو رزين، وهو أيضاً ممن غلبت عليه كنيته، ويقال: وقال أبو عمر
لقيط بن صربة : " فمن قال. ويقال لقيط بن املنتفق. لقيط بن عامر بن صربة بن عبد اهللا بن املنتفق: إىل جده، وهو

لقيط بن : لقيط بن املنتفق فمن قال: هو لقيط بن عامر بن صربة بن عبد اهللا بن املنتفق ويقال، نسبه إىل جده، و" 
صربة نسبه إىل جده وهو لقيط بن عامر بن صربة بن عبد اهللا بن املنتفق بن علي بن عقيل بن كعب بن عامر بن 

. إن لقيط بن عامر غري لقيط بن صربة: وقد قيل. صعصعة وهو وافد بين املنتفق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وليس بشيء، روى عنه وكيع بن عدس، وابنه عاصم بن لقيط، وعمرو بن أوس وغريهم

لقيط بن عامر، وهو عندي : أبو رزين العقيلي هو: مسعت حممد بن إمساعيل يقول: قال أبو عيسى يف كتاب العلل
فحديث أيب هاشم عن عاصم : قلت. نعم: ن صربة؟ قالأبو رزين العقيلي هو لقيط ب: قال قلت -لقيط بن صربة 

  .نعم: بن لقيط بن صربة، عن أبيه هو عن أيب رزين العقيلي؟ قال
وسألت عبد اهللا بن عبد : لقيط بن صربة هو لقيط بن عامر قال: وأما أكثر أهل احلديث فقالوا: قال أبو عيسى



عامر، وأما مسلم بن احلجاج فجعلهما يف كتاب  الرمحن عن هذا، فأنكر أن يكون لقيط بن صربة هو لقيط بن
  .الطبقات اثنني، واهللا أعلم

حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الرمحن، : أنبأنا أبو القاسم بن صدقة الفقيه بإسناده إىل أيب عبد الرمحن النسائي
يا رسول اهللا، : قلت: لحدثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن أيب رزين بن عامر العقيلي قا

ال بأس : " إنا كنا نذبح ذبائح يف اجلاهلية يف رجب، فنأكل ونطعم من جاءنا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أن تؤمن باهللا ورسوله، وال يكون شيء : " فقال: وسألته عن اإلميان: قال -فال أدعه : قال وكيع بن عدس -" به 

وأن حتب . له، وألن تؤخذ فتحرق بالنار أحب إليك من أن تشرك باهللا وأنت تعلمأحب إليك من اهللا عز وجل ورس
إذا عملت حسنة علمت أهنا : " يا رسول اهللا، كيف أعلم أين مؤمن؟ قال: فقال" . غري ذي نسب ال حتبه إال هللا 

  " .حسنة، وأنك جتازى هبا، وإذا عملت سيئة علمت أهنا سيئة، وأنه ال يغفرها إال هو 
  .، وغري ذلك من احلديث" الرؤيا جزء من ستة وأربعني جزءاً من النبوة : " حديثهومن 

  .أخرجه الثالثة
لقيط بن عباد بن جنيد بن بكر بن عمرو بن سواءة بن سعد بن عبيدة بن احلارث بن سامة : ؟لقيط بن عباد السامي

  .بن لؤي
  " .أنت مين، وأنا منك : " فقالذكر أبو فراس السامي أنه وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .ذكره شبل يف نسب بين سامة بن لؤي: ذكره األمري أبو نصر وقال
له ذكر يف الصحابة، روى عنه سويد، وال يعرف له مسند، . لقيط بن عدي، جد سويد بن حبان: ؟لقيط بن عدي

  .عداده يف أهل مصر، قاله أبو سعيد بن يونس
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  ؟

  يط بن عصر البلويلق

. امسه نعمان بن عصر: وقيل. شهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. لقيط بن عصر البلوي
  .لقيط: وهو أصح، وقد استقصينا ذكره هناك، وفيه قال

  مليس بن سلمى

  .روى حديثه عمرو بن جبلة. عداده يف أعراب البصرة. مليس بن سلمى
  .وأبو نعيم خمتصراً أخرجه ابن منده

  هلب بن اخلندف

 -أورده عبدان، وروى بإسناد له عن العوام بن حوشب، عن هلب بن اخلندف . هلب بن اخلندف أدرك اجلاهلية
  .قال عوف بن مالك، ألن أموت عطشاً أحب إيل من أن أموت خمالفاً للوعد: قال -رجل منهم كان جاهلياً 

  .أخرجه أبو موسى



  هليب بن مالك

روى خرباً عجيباً يف الكهانة، وأعالم النبوة، ورواه عبد اهللا بن حممد العدوي . هلب: بن مالك اللهييب ويقال هليب
  .بإسناد ال يثبت
  .أخرجه الثالثة

  هليعة احلضرمي

أن : أورده أبو زرعة الرازي يف الصحابة، روى حممد بن عبد اهللا التيمي، عن هليعة احلضرمي: قيل. هليعة احلضرمي
يا : فلما استيقظ، قالت.  صلى اهللا عليه وسلم نام يوماً وعنده بعض نسائه، فرأت وجهه يتلون، مث إنه، أسفرالنيب

، فمر أبو بكر " إن الذي رأيت مين أين رأيت الصراط : " قال! رسول اهللا، لقد رأيت ما نالك اليوم ما مل أكن أرى
  .وجهيفما كاد خيلص حىت ظننت ال خيلص، مث خلص، فلذلك أسفر 

  .أخرجه أبو موسى

  ليشرح بن حيىي

ليشرح بن حيىي بن حممد الرعيين، يكىن أبا حممد، له ذكر يف الصحابة، شهد فتح مصر وال تعرف له رواية، قاله ابن 
  .يونس

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم
  .انتهى حرف الالم

  باب امليم وااللف//

  مأبور اخلصي

: النيب صلى اهللا عليه وسلم، أورده جعفر، وروى بإسناده عن مصعب قالأهداه املقوقس صاحب اإلسكندرية إىل 
مث ولدت مارية بنت مشعون، وهي القبطية اليت أهداها املقوقس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاحب 

  .مأبور: اإلسكندرية، وأهدى معها أختها سريين وخصيا يقال له
أهديت مارية ومعها ابن عم : بن أرقم، عن عروة، عن عائشة قالت وذكر ابن زهري يف هذه الترمجة حديث سليمان

  .بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علياً ليقتله، فإذا هو ممسوح: وذكر احلديث إىل أن قال... هلا

  ماتع

كان مع رسول : أورده جعفر أيضاً، وروى بإسناده عن ابن إسحاق، عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي قال
ماتع، : هللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة الطائف موىل خلالته فاختة بنت عمرو بن عائذ بن خمزوم، خمنث، يقال لها

يدخل على نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويكون يف بيوته، ال يرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه يفطن 
يا : ن له يف ذلك إربة، فسمعه يقول خلالد بن الوليد املخزوميلشيء من أمر النساء مما يفطن له الرجال، وال يرى أ



خالد، إن فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الطائف ال تفلنت منك بادية بنت غيالن بن سلمة، فإهنا تقبل بأربع 
مث ! ع منه ال أرى هذا اخلبيث يفطن ملا أمس: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني مسع ذلك منه. وتدبر بثمان
  .ال يدخل هذا عليكن: قال لنسائه

  .وروي أن املخنث قال هذا القول لعبد اهللا بن أيب أمية، أخي أم سلمة
  .أن أبا بكر نفى ماتعاً املخنث إىل فدك، ومل يكن هبا أحد من املسلمني: وروى حممد بن املنكدر وصفوان بن سليم

  .أخرجه أبو موسى

  مازن بن خيثمة

أرسله معاذ بن جبل وافداً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شر وقع بني السكاسك . لسكوينمازن بن خيثمة ا
روى حديثه إمساعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عمرو بن قيس بن ثور بن . والسكون، فأصلح بينهم

  .مازن بن خيثمة، عن جده مازن بذلك
  .أخرجه الثالثة

  مازن بن الغضوبة

وبة الطائي اخلطامي، وخطامه بطن من طيئ، وهو جد علي بن حرب بن حممد بن علي بن حبان بن مازن بن الغض
  .مازن بن الغضوبة الطائي

وخربه يف أعالم النبوة من أخبار الكهان، أنبأنا به أبو موسى بن أيب بكر املديين، أنبأنا أمحد بن العباس أبو غالب، 
ان بن أمحد بن أيوب، حدثنا موسى بن مجهور التنيسي السمسار، حدثنا حدثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا، عن سليم

: علي بن حرب، حدثين أبو املنذر هشام بن حممد الكليب، عن أبيه، عن عبد اهللا العماين، عن مازن بن الغضوبة قال
فسمعت  - وهي الذبيحة -ناجر، بقرية من أرض ُعمان، فعترنا ذات يوم عنده عترية : كنت أسدن صنماً يقال له

يا مازن، امسع تسر، ظهر خري وبطن شر، بعث نيب من مضر، بدين اهللا الكرب، فدع حنيتاً من : صوتاً من الصنم يقول
مث عترنا بعد أيام عترية أخرى، فسمعت صوتاً من الصنم . ففزعت لذلك: قال مازن. حجر، تسلم من حر سقر

ل، جاء حبق منزل، آمن به كي تعدل، عن حر نار تشعل، أقبل إيل أقبل، تسمع ما ال جيهل، هذا نيب مرس: يقول
فبينا حنن كذلك، إذ قدم رجل من أهل احلجاز، فقلنا . إن هذا لعجب، وإنه خلري يراد يب: فقلت. وقودها باجلندل

 فثرت إىل. هذا نبأ ما مسعت: فقلت. أجيبوا داعي اهللا: ظهر رجل يقال له أمحد يقول ملن أتاه: ما وراءك؟ فقال: له
  .وذكر احلديث... الصنم فكسرته، وركبت راحليت، فقدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلمت

يا رسول اهللا، إين من خطامة طيئ، وإين ملولع بالطرب وشرب اخلمر والنساء، فيذهب مايل : قلت: ويف خربه قال
ما كنت أجد، وتزوجت أربع حرائر، ورزقت  فأذهب اهللا عين. فدعا يل. وال أمحد حايل، فادع اهللا أن يهب يل ولداً

  الطويل: الولد، وحفظت شطر القرآن، وحججت حججاً، وأنشد يقول
  جتوب الفيايف من ُعمان إىل العرج... إليك رسول اهللا خّبت مطّييت 

  فيغفر يل رّبي فأرجع بالفلج... لتشفع يل يا خري من وطئ احلصى 
  دينهم ديين وال شرجهم شرجي فال... إيل معشرٍ جانبت يف اللّه دينهم 



  شبايب إىل أن آذن اجلسم بالنّهج... وكنت أمراً باللّهو واخلمر مولعاً 
  وبالعهر إحصاناً فحّصن يل فرجي... فبّدلين باخلمر أمناً وخشيةً 

  فللّه ما صومي وللّه ما حّجي... فأصبحت مهّي يف اجلهاد ونّييت 
  .أخرجه الثالثة
  ماعز الّتميمّي

  .سكن البصرة. ميميماعز الّت
: أن رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله: روى وهيب بن خالد، عن اجلريري، عن حيان بن عمري، عن ماعز

  .إميان باهللا وحده، وجهاد يف سبيله: أي األعمال أفضل ؟ قال
  .ورواه شعبة، عن اجلريري عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري، عن ماعز

حدثين أيب، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أيب : ب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحدأنبأنا عبد الوها
أي : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل: عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري، عن ماعز -يعين اجلريري  -مسعود 

  .ائر العمل، كما بني مطلع الشمس ومغرهباإميان باهللا، مث اجلهاد، مث حجة مربورة تفضل س: األعمال أفضل ؟ قال
وروى أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه . ال أقف على نسبه: أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر مل ينسبه، بل قال

  .أي األعمال أفضل ؟: وسلم

  ماعز أبو عبد اهللا

  .ماعز، أبو عبد اهللا بن ماعز
  .يف أهل البصرة يعد. روى عنه ابنه عبد اهللا. إنه املتقدم: قيل

روى حديثه أمحد بن إسحاق بن صاحل، عن أيب سلمة موسى بن إمساعيل، عن اهلنيد بن القاسم، عن اجلعيد بن عبد 
إن ماعزاً أسلم آخر : أن عبد اهللا بن ماعز حدثه؛ أن ماعزاً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وكتب له كتاباً: الرمحن

  .قومه، وإنه ال جيين عليه إال باه
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ماعز بن مالك

  .ماعز بن مالك األسلمي
. روى حديث رمجه ابن عباس، وبريدة وأبو هريرة. هو الذي أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فاعترف بالزىن، فرمجه

اهللا صلى اهللا معدود يف املدنيني، كتب له رسول . ماعز بن مالك األسلمي: وقال أبو عمر. قاله ابن منده وأبو نعيم
  .عليه وسلم كتاباً بإسالم قومه، وهو الذي اعترف بالزىن فرمجه روى عنه ابنه عبد اهللا حديثاً واحداً

أنبأنا أبو بكر مسمار بن عمر بن العويس البغدادي وغريه، أنبأنا أبو العباس أمحد بن أيب غالب بن الطالية، أنبأنا أبو 
أنا أبو حامد حممد بن هارون احلضرمي، حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل، حدثنا القاسم األمناطي، أنبأنا املخلص، أنب

أتى ماعز بن مالك : أبو يوسف القاضي، حدثنا أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال
هل : بعة سأل عنه قومهالنيب صلى اهللا عليه وسلم فأقر بالزنا، فرده مث عاد فأقر بالزنا، فرده فلما كان يف الرا

  .فأمر به فرجم. ال: تنكرون من عقله شيئاً ؟ قالوا



: قيل -الذي هو ماعز أبو عبد اهللا  -فابن منده وأبو نعيم جعال ماعزاً ثالث تراجم، وقاال يف الثاين . أخرجه الثالثة
 ترمجة ماعز بن مالك وأما أبو عمر فجعل ماعز بن مالك املرجوم هو ماعز أبو عبد اهللا، وقال يف. هو األول
  .واهللا أعلم. أي األعمال أفضل: ماعز، رجل آخر، ال أقف على نسبه، سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم: التميمي

  ماعز بن جمالد

  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم. يرد نسبه عند ذكر أبيه. ماعز بن جمالد بن ثور البكائي
  .قاله ابن الكليب

  مالك بن أمحر

  .بن أمحر مالك
أنبأنا أبو موسى إذناً، أنبأنا أبو احلسن بن أمحد، أنبأنا أبو نعيم، أنبأنا سليمان بن أمحد يف األوسط، حدثنا حممد بن 
هارون بن بكار بن بالل، حدثنا صفوان بن صاحل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن منصور اجلذامي، عن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفد إليه، فقبل إسالمه، وسأله أن يكتب له  أنه ملا بلغه قدوم: جده مالك بن أمحر
بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب من حممد رسول اهللا : " فكتب له يف رقعة من أدم. كتاباً يدعو به إىل اإلسالم

واتبعوا املسلمني، وجانبوا املشركني، ملالك بن أمحر وملن اتبعه من املسلمني، أماناً هلم، ما أقاموا الصالة وآتوا الزكاة 
" وأدوا اخلمس من املغنم وسهم الغارمني وسهم كذا وكذا، فهم آمنون بأمان اهللا عز وجل، وأمان حممد رسول اهللا 

.  

حدثين سعيد بن منصور بن حمرز بن مالك بن : احلمصي، عن الوليد -أو ابن عبد اهللا  -ورواه يزيد بن عبد ربه 
أنه ملا بلغه مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تبوك : ، عن جده -احلزامي : أو -اجلذامي  أمحر العويف، مث

  .ومكانه هبا، وفد إليه وذكر احلديث
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  مالك بن أخيمر الباهلي

  .والصحيح أخيمر -أخامر : ويقال -مالك بن أخيمر الباهلي 
بو الفرج بن أيب الرجاء بإسناده عن ابن أيب عاصم، حدثنا دحيم، حدثنا ابن أيب روى عنه أبو رزين الباهلي، أنبأنا أ

مسعت رسول اهللا : فديك، حدثنا موسى بن يعقوب، عن أيب رزين الباهلي، عن مالك بن أخيمر الباهليل أنه قال
: ، ومن الصقور ؟ قالقيل يا رسول اهللا. إن اهللا ال يقبل من الصقور صرفاً وال عدالً: صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .الذي ال يبايل من دخل على أهل
تويف أيام عبد امللك بن . حديثه مرسل، ألنه مل يسمع من النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أبو عمر. أخرجه الثالثة

  .مروان
توب أخيمر باخلاء املعجمة، ويف حاشية أحدها مك: وقد رأيته يف عدة نسخ صحاح باالستيعاب أليب عمر، فقال



  .باخلاء املعجمة أيضاً
  .أخرجه الثالثة

  مالك بن أزهر

  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ينقي باطن قدميه -ابن زاهر : وقيل. ابن أيب أزهر: وقيل -مالك بن أزهر 
  .مالك بن زاهر، بتقدمي الزاي على األلف ال غري، واألول أكثر: أخرجه الثالثة، وإمنا أبو عمر قال

  يمالك األشجع

  .مالك األشجعي
  .يأيت ذكره يف مالك بن عوف األشجعي، إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه أبو موسى، وذكر له احلديث الذي نذكره يف مالك بن عوف

  مالك األشعري

  .ابن مالك: أو -مالك األشعري 
معشر  -منا  كان: روى أبو املنهال، عن شهر بن حوشب قال. وأظنه أبو مالك: ذكره عبدان، قال: قال أبو موسى

إمنا أتيتكم ألعلمكم : رجل صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وشهد معه، وأنه أتانا فقال -األشعريني 
وأصلي بكم، كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي بنا، وإنا اجتمعنا إليه، وإنه دعا جبفنة عظيمة، فجعل 

  .وذكر احلديث... باإلناء الصغري على أيدينا، حىت أنقى أيدينافيهما من املاء، ودعا بإناء صغري فجعل يفرغ 
  .أخرجه أبو موسى كذا

  مالك بن أمية

  .من حلفاء بين أسد بن خزمية. مالك بن أمية بن عمرو السلمي
  .شهد بدراً، واستشهد يوم اليمامة

به أبو جعفر بإسناده عن يونس والذي أنبأنا . مالك بن أمية بن عمرو: أخرجه أبو عمر خمتصراً، ونسبه هكذا، فقال
ثقف بن عمرو وأخواه : بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من حلفاء بين كثري بن دودان بن أسد

  .وأظنه هذا، واهللا أعلم. مدجل ومالك ابنا عمرو وهم من بين حجر إىل بين سليم

  مالك األنصاري

  .مالك األنصاري
أن  -رجل من األنصار  -، عن موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد، عن مالك روى حديثه عبيد اهللا بن موسى



  .أعطوا اجملالس حقها: قال. النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ال يعرف: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال ابن منده

  مالك بن أوس النصري

دمهان بن نصر بن معاوية بن بكر  مالك بن أوس بن احلدثان بن احلارث بن عوف بن ربيعة بن يربوع بن وائلة بن
  .أبو سعيد النصري: بن هوازن، أبو سعد، ويقال

  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وذكره حممد بن إسحاق بن خزمية، وأمحد بن صاحل املصري يف الصحابة
لم أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: روى أنس بن عياض، عن سلمة بن وردان، عن مالك بن أوس

  .وجبت: جالساً، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .رواه ابن أيب فديك، عن سلمة، عن أنس بن مالك. وهذا وهم، والصواب أنس بن مالك

  .وذكر ذلك غري الواقدي. أن مالك بن أوس ركب اخليل يف اجلاهلية: وذكر الواقدي
ان، وسلمة بن األكوع، وعبد الرمحن بن رأيت أنس بن مالك، ومالك بن أوس بن احلدث: وقال سلمة بن وردان

  .أشيم، وكلهم صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يغريون الشيب
روى عن . وال تعرف له رواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأما روايته عن عمر بن اخلطاب فأشهر من أن تذكر

جبري بن مطعم والزهري، وابن املنكدر، وروى عنه حممد بن . العشرة املهاجرين، وعن العباس رضي اهللا عنهم
  .وغريهم

  .وشهد مع عمر بن اخلطاب فتح بيت املقدس، وتويف مالك باملدينة سنة اثنتني وتسعني
  .أخرجه الثالثة

  مالك بن أوس بن عبد اهللا األسلمي

  .مالك بن أوس بن عبد اهللا بن جحر األسلمي

  .وهو الصحيح. إن الصحبة ألبيه: قيل. خمتلف يف صحبته
ملا هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي : روى إياس بن مالك بن أوس األسلمي، عن أبيه قال
فالتفت إىل أيب بكر . لرجل من أسلم: ملن هذه اإلبل ؟ قال: اهللا عنه مروا باجلحفة، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

سعدت إن شاء اهللا عز : فالتفت إىل أيب بكر وقال. مسعود: وما امسك ؟ قال: فقال. سلمت إن شاء اهللا: فقال
  .فأتاه أيب فحمله على مجل. وجل

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى
  .بضم احلاء، وسكون اجليم: وقيل. بفتح اجليم واحلاء: جحر

  مالك بن أوس بن عتيك بن عمرو



وراء بن جشم بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو مالك بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد األعلم بن عامر بن زع
  .وزعوراء هو أخو عبد األشهل وهم من ساكين راتج من املدينة. بن مالك بن األوس األنصاري األوسي

  .وقتل هو وأخوه عمري يوم اليمامة شهيدين. شهد مالك أخو، واخلندق وما بعدمها من املشاهد
  .أخرجه أبو عمر

  مالك بن إياس األنصاري

  .بن إياس األنصاري اخلزرجيمالك 
  .قتل يوم أحد شهيداً، ومل يذكره ابن إسحاق

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  مالك بن أيفع

  .مالك بن أيفع بن كرب اهلمداين الناعظي
جمالد : ربيعة بن مرثد، بطن من مهدان، منهم: قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد مهدان، وناعظ هو

  .حيدث عن الشعيببن سعيد الذي 
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  مالك ابن حبينة

  .مالك ابن حبينة
أقيمت صالة : روى حديثه محاد بن سلمة، عن سعد بن إبراهيم، عن حفص بن عاصم، عن مالك ابن حبينة قال
  !.أربعاً ؟أتصليها : الفجر، فقام رجل يصلي ركعتني، فأتى عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم والث به الناس، وقال

ورواه يونس بن حممد املؤدب، عن إبراهيم بن سعد، . هكذا رواه شعبة وأبو عوانة وغريمها، عن سعد بن إبراهيم
عن عبد اهللا بن مالك ابن : واملشهور. عن أبيه، عن حفص بن عاصم، عن عبد اهللا بن مالك ابن حبينة، عن أبيه، حنوه

: أنبأنا أبو الفرج حيىي بن حممود بإسناده، عن مسلم بن احلجاج: لصحيححبينة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو ا
حدثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حفص بن عاصم، عن عبد اهللا بن مالك ابن 

ك ابن حبينة، عن عبد اهللا بن مال: قال القعنيب: قال مسلم -وذكر حنوه ... أن رسول اهللا مر برجل يصلي: حبينة
  .وقوله يف هذا احلديث عن أبيه خطأ: أبيه، قال

هو مالك بن القشب األزدي، والد عبد اهللا بن مالك ابن حبينة، وحبينة أمه، وهي من : أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر
وألبيه مالك صحبة،  ولعبد اهللا بن مالك. إن حبينة أم ابنه عبد اهللا: بين املطلب بن عبد مناف، إال أن منهم من يقول

  .وتويف ابن حبينة أيام معاوية

  مالك بن برهة



  .مالك بن برهة بن هنشل اجملاشعي
روى أبو معشر جنيح، عن يزيد بن رومان وحممد بن كعب القرظي واملقربي، عن أيب . أورده ابن شاهني يف الصحابة

ت أفضل قومي ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا يا رسول اهللا، ألس: قال مالك بن برهة بن هنشل اجملاشعي: هريرة قال
إن كان لك عقل فلك فضل، وإن كان لك خلق فلك مروءة، وإن كان لك مال فلك حسب، وإن : عليه وسلم

  .إن كان لك تقى فلك دين: أو قال. كان لك دين فلك تقى
ض النسب، ونذكره ها هنا بع. فيكون قد سقط. مالك بن عمرو بن مالك بن برهة: أخرجه أبو موسى، وقيل فيه

  .هناك إن شاء اهللا تعاىل

  مالك بن التيهان

مالك بن التيهان بن مالك بن عبيد بن عمرو بن عبد األعلم بن زعوراء بن جشم بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو 
إنه بلوي، من بلي بن عمرو بن احلاف بن قضاعة، : وقيل. بن مالك بن األوس األنصاري األوسي -وهو النبيت  -
  .لفه يف بين عبد األشهلوح

وشهد العقبة األوىل والثانية، . وكان أحد الستة الذين لقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أول ما لقيه األنصار
أول من بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال بنو النجار. وهو أول من بايعه ليلة العقبة، يف قول بين عبد األشهل

أول من بايعه ليلة العقبة الرباء بن : وقيل. أول من بايعه كعب بن مالك: ال بنو سلمةوق. وسلم أسعد بن زرارة
  .معرور

وشهد بدراً، وأحداً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى . وكان مالك نقيب بين عبد األشهل هو وأسيد بن حضري
بل قتل بصفني مع : عشرين، وقيلسنة إحدى و: وقيل. اهللا عليه وسلم، وتويف باملدينة يف خالفة عمر سنة عشرين

إنه مات يف حياة رسول : وقال األصمعي. شهد صفني مع علي ومات بعدها بيسري: وقيل. علي سنة سبع وثالثني
  .وليس بشيء. اهللا صلى اهللا عليه وسلم

د بن عبد أنبأنا أبو الفضل حممد بن عبد الواح: أنبأنا أمحد بن عثمان بن أيب علي واحلسن بن توحن الباوري قاال
الرمحن النيلي األصفهاين، أنبأنا أبو القاسم أمحد بن منصور اخلليلي البلخي، أنبأنا أبو القاسم علي بن حممد اخلزاعي، 

حدثنا حممد بن إمساعيل، : أنبأنا أبو سعيد اهليثم بن كليب بن شريح بن معقل الشاشي، أنبأنا أبو عيسى الترمذي
: بان أبو معاوية، حدثنا عبد امللك بن عمري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قالأخربنا آدم بن أيب إياس، حدثنا شي

ما جاء بك يا : خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ساعة مل خيرج فيها وال يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال
فلم يلبث أن جاء . م عليهخرجت للقاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والنظر يف وجهه، والسال: أبا بكر ؟ قال
قد وجدت بعض : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم! اجلوع يا رسول اهللا : ما جاء بك يا عمر ؟ قال: عمر فقال

فانطلقوا إىل منزل أيب اهليثم بن التيهان األنصاري، وكان رجالً كثري النخل والشاء، ومل يكن له خادم، فلم . ذلك
فلم يلبثوا أن جاء أبو اهليثم بقربة يزعبها، . انطلق ليستعذب املاء: حبك ؟ فقالتأين صا: جيدوه، فقالوا المرأته

مث انطلق هبم إىل حديقة، فبسط هلم بساطاً، مث . فوضعها مث جاء يلتزم النيب صلى اهللا عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه
يا : تنقنيت لنا من رطبه وبسره ؟ فقال أفال: انطلق إىل خنلة فجاء بقنو فوضعه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فأكلوا وشربوا من ذلك املاء، فقال النيب صلى . من رطبه وبسره -ختريوا : أو -رسول اهللا، إين أردت أن ختتاروا 



ظل بارد، ورطب طيب، وماء بارد : هذا والذي نفسي بيده النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة: اهللا عليه وسلم
  .ثوذكر احلدي... 

  .أخرجه الثالثة

  مالك بن ثابت األنصاري

  .عمرو بن مالك بن األوس: من بين النبيت، والنبيت، هو. مالك بن ثابت األنصاري
  .ذكر ذلك الواقدي. قتل يوم بئر معونة مع أخيه سفيان بن ثابت

  .أخرجه أبو موسى

  مالك بن ثعلبة األنصاري

  .مالك بن ثعلبة
من أمايل أيب عبد اهللا بن مندة، وقد روى فيه بإسناده عن مقاتل بن سليمان،  وجدت على ظهر جزء. قال أبو موسى

مالك بن ثعلبة : كان يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم شاب يقال له: عن الضحاك، عن جابر بن عبد اهللا قال
 عليه وسلم يتلو هذه األنصاري، ومل يكن باملدينة شاب أغىن منه، فمر بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، والنيب صلى اهللا

هود فغشي على الشاب، فلما " فَذُوقُوا َما كُنُْتْم َتكْنُِزونَ : " إىل قوله" ... والِذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِفضَّة : " اآلية
يب بأيب أنت وأمي، هذه اآلية ملن كنز الذهب والفضة ؟ فقال له الن: أفاق دخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

: والذي بعثك باحلق ليمسني مالك وال ميلك درمهاً وال ديناراً قال: فقال. صلى اهللا عليه وسلم نعم، يا مالك
  .فتصدق مباله كله

  مالك بن أيب ثعلبة

  .مالك بن أيب ثعلبة
أن املاء حيبس إىل الكعبني، مث يرسل األعلى على : حديثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى يف سيل مهزور

  .روى عنه حممد بن إسحاق. األسفل
وهذا حديث مرسل، ومالك بن أيب ثعلبة ال صحبة له بيقني؛ ألن ابن : قال -أورده حيىي بن يونس : قال جعفر

  .إسحاق مل يلق أحداً من الصحابة، إمنا روايته عن التابعني فمن دوهنم
  .أخرجه أبو موسى

  مالك بن جبري األسلمي

  .بيعة بن دعبل األسلميمالك بن جبري بن حبال بن ر
  .شهد احلديبية. تقدم نسبه عند ذكر عمه احلارث بن حبال

  .قاله ابن الكليب



  مالك بن احلارث الذهلي

ينسب إىل ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل الربعي البكري مث . مالك بن احلارث الذهلي
  .الذهلي، يلقب مخخام

فرات بن حيان، : عليه وسلم وعقبه هبراة، وكان وفوده مع وفد من بكر بن وائل، منهموفد على النيب صلى اهللا 
  .وبشري بن اخلصاصية وغريمها
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  مالك بن احلارث العامري

  .مالك بن احلارث العامري

زيد، عن زرارة بن أوىف، عن حدثين أيب، حدثنا هشيم، عن علي بن : أنبأنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد
من ضم يتيماً من أبوين مسلمني إىل : أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول -رجل منهم  -مالك بن احلارث 

ومن أعتق أمرأً مسلماً كان فكاكه من النار، جيزى بكل . طعامه وشرابه حىت يستغين عنه، وجبت له اجلنة البتة
  .عضو منه عضواً منه

وفيه .. مالك بن عمرو، أو عمرو بن مالك: وقيل. عن علي بن زيد، عن عمه مالك، أو أيب بن مالك رواه شعبة،
  .وقد ذكرناه يف مالك بن عمرو السلمي. اختالف كثري

  .أخرجه أبو موسى

  مالك بن احلارث

  .مالك بن احلارث
: وصوابه -ووهم فيه  -ذكر ابن منيع، عن حممد بن ميمون اخلياط، عن ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعيب 

  .وقد ذكر هناك. احلارث بن مالك
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  مالك بن احلارث

  .مالك بن احلارث
قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى محاد بن زيد، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن مالك بن احلارث قال

لو رجعتم إىل بالدكم : اهللا صلى اهللا عليه وسلم رحيماً، فقال وكان رسول. وحنن ستة، فأقمنا معه حنو عشرين ليلة
  .وذكر احلديث... فعلمتموهم وأمرمتوهم أن يصلوا صالة كذا يف حني كذا

ونذكره يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل، إال أن أبا موسى أخرجه ها هنا، وليس . ومالك هذا هو ابن احلويرث
  .بصحيح، إمنا الصواب احلويرث



  حارثةمالك بن 

  .مالك بن حارثة
  .هو أخو أمساء بن حارثة، له ذكر يف ترمجة أخيه، مل يزد على هذا: قال أبو موسى

  .باحلاء املهملة: حارثة

  مالك بن حسل

  .مالك بن حسل
  .قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أناس من أصحابه يف قصة اهلجرة، روى عنه عبد اهللا األشعري

  مالك بن احلسن

  .ن احلسنمالك ب
  .أخرجه حيىي بن يونس، وال أحسب له صحبة: قال جعفر

أن النيب : روى احلسن بن علي احللواين، عن عمران بن أبان، عن مالك بن احلسن بن مالك، عن أبيه، عن جده
حممد، يا : مث رقي عتبة، فقال. آمني: فقال. آمني: يا حممد، قل: صلى اهللا عليه وسلم رقي املنرب، فأتاه جربيل فقال

َمْن أَدَركَ أَبَواُه أَوْ : " قال. آمني: فقال. آمني: يا حممد، قل: مث رقي عتبة أخرى فقال. آمني: فقال. آمني: قل
" . َدهُ اللَه َوَمْن أَْدَرَك رََمَضانَ فَلَْم ُيْغفَْر لَُه، فَأَْبَع: " فقال. آمني: فقلت" . أََحَداُهَما، فََماَت فََدَخلَ النَّاَر، فَأَبَْعَدُه اللَه 

  .آمني: قلت" . َوَمْن ذَِكْرَت ِعْنَده فَلَْم ُيَصلِّ َعلَْيَك، فَأَبَْعَدُه اللَه : " قال. آمني: قلت
  .أخرجه أبو موسى

  مالك بن ذي محاية

  .مالك بن ذي محاية
  .مأسرعوا بنا إىل بنات األقوا: حديثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قفل من بعض أسفاره، فقال

روى عنه أبو بكر . وهو ابن يزيد بن ذي محاية، يروي عن عائشة. أخرجه حيىي بن يونس، وهذا مرسل: قال جعفر
  .بن أيب مرمي

أبو شرحبيل مالك بن ذي محاية، : وأما محاية، بكسر احلاء، وبالياء املعجمة باثنتني من حتتها، فهو: وقال ابن ماكوال
  .وذكره أمحد بن حممد بن عيسى يف تاريخ احلمصيني. عنه صفوان بن عمروروى . حيدث عن معاوية بن أيب سفيان

  .أخرجه أبو موسى

  مالك بن محرة

  .مالك بن محرة بن أيفع بن كرب اهلمداين الناعطي
جمالد بن سعيد، وعامر بن شهر صاحب : وناعط هو ربيعة بن مرثد، منهم. أسلم هو وعماه عمرو، ومالك ابنا أيفع



  . عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا
  .بضم احلاء املهملة، وتسكني امليم، وبالراء: محرة: أخرجه أبو عمر

  مالك بن احلويرث

مالك بن احلويرث بن حسيس بن عوف : مالك بن احلويرث بن أشيم الليثي خيتلفون يف نسبه إىل ليث، فقال شباب
زبالة بن حسيس بن عبد ياليل بن  وأخربين بعض بين ليث أنه مالك بن احلويرث بن أشيم بن: قال -بن جندع 

ومل خيتلفوا يف أنه من بين ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، يكىن أبا سليمان، . ناشب بن غرية بن سعد بن ليث
  .مالك بن حويرثة: وقال شعبة. مالك بن احلارث: ويقال فيه

، فعلمهم الصالة، وأمرهم بتعليم قومهم وهو من أهل البصرة، قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شببة من قومه
  .إذا رجعوا إليهم

  .روى عنه أبو قالبة، ونصر بن عاصم، وسوار اجلرمي

حدثنا شعبة، عن قتادة، عن نصر بن : أنبأنا اخلطيب أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بإسناده إىل أيب داود الطيالسي
يه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصالة، وإذا ركع، وإذا كان النيب صلى اهللا عل: عاصم، عن مالك بن احلويرث قال

  .رفع رأسه من الركوع
  .وله أحاديث غري هذا، وتويف بالبصرة سنة أربع وتسعني

  .أخرجه الثالثة
اوله : وقيل -خباء معجمة مضمومة، وشينني معجمتني : وقيل -بفتح احلاء املهملة، وبالسينني املهملتني : حسيس

  .جيم، واهللا أعلم

  الك بن حيدةم

  .يرد نسبه عند ذكر أخيه معاوية. مالك بن حيدة القشريي
حدثين أيب، حدثنا عفان، عن محاد بن سلمة، عن أيب : أنبأنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

إن حممداً قد أخذ يا معاوية، : أن أخاه مالكاً قال: قزعة سويد بن حجري الباهلي، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه
فإهنم قد كانوا . دع يل جرياين: جرياين، فانطلق إليه، فإنه قد عرفك ومل يعرفين، وكلمك فانطلقت معه فقال

  .فأعرض عنه، مث أطلق له جريانه. أسلموا
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  مالك بن اخلشخاش

  .مالك بن اخلشخاش العنربي، أخو عبيد وقيس
أن أباه مالكاً وعميه قيساً وعبيداً، أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشكوا إليه رجالً  روى حصني بن أيب احلر

  .من بين عمهم، فكتب له النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب أمان، وقد تقدم يف عبيد بن اخلشخاش



  .أخرجه الثالثة
  .باخلاءين، والشينني املعجمات: اخلشخاش

  مالك بن خلف

  .رو بن دارم بن أسلم بن أفصى، أخو النعمانمالك بن خلف بن عم
  .كانا طليعتني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أُحد، وقتال يومئذ شهيدين، ودفنا يف قرب واحد

أخرجه أبو موسى، ونسبه هكذا، وقد أسقط منه، والذي ذكره ابن حبيب وابن الكليب أهنما ابنا خلف بن عوف بن 
  .سهم بن مازن بن احلارث بن سالمان بن أسلم بن حارثة دارم بن عمرو بن وائلة بن

  مالك بن أيب خويل

مالك بن أيب خويل بن عمرو بن خيثمة بن احلارث بن معاوية بن عوف بن سعيد بن جعفي اجلعفي، حليف بين عدي 
  .بن كعب

. عجلي: يم، فقالعجل بن جل: هكذا نسبه ابن إسحاق وغريه إىل جعفي بن مذحج ونسبه ابن سالم وابن هشام إىل
  .وهو وهم، والصواب أنه جعفي، وقد تقدم نسبه مستقصى يف أخيه خويل

  .ال عقب هلما: وقال ابن إسحاق. شهد بدراً، وهو من حلفاء بين عدي بن كعب
  .أخرجه الثالثة

  مالك بن الدخشم

  .مالك بن الدخشم بن مالك بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف
  .لك بن الدخشم بن مرضخة بن غنممالك بن الدخشم بن ما: وقيل

  .شهد العقبة يف قول ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، والواقدي
  .وقد روي عن الواقدي أيضاً أنه مل يشهدها. مل يشهد مالك العقبة: وقال أبو معشر

عتبان وكان يتهم بالنفاق وهو الذي قال فيه . وشهد بدراً يف قول اجلميع، وهو الذي أسر يوم بدر سهيل بن عمرو
أليس يشهد أن ال إله : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. إنه منافق: بن مالك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. بلى، وال صالة له: أليس يصلي ؟ قال: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. بلى، وال شهادة له: إال اهللا ؟ فقال
  .ك الذين هناين اهللا عنهمأولئ: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وال يصح عنه النفاق، وقد ظهر من حسن إسالمه ما مينع من اهتامه
  .وهو الذي أرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي

  .أخرجه الثالثة

  مالك بن رافع



اخلزرجي مث الزرقي، أخو رفاعة بن  مالك بن رافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق األنصاري
  .رافع

  .خالد، ورفاعة ابين رافع: شهد مالك هذا بدراً مع أخويه
روى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينا هو جالس، إذ نظر فإذا رجل يصلي فركع، مث جاء فسلم على النيب 

وعليك السالم، ارجع فصل فإنك مل : لمصلى اهللا عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  .احلديث... تصل

  .أخرجه الثالثة

  مالك بن ربيعة بن البدن

مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج، أبو 
  .أسيد الساعدي

وقد . وهكذا قال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب البدن، بالباء املوحدة والنون،: وقال ابن هشام، عن ابن إسحاق
البدي، بالياء، فصحف فيه، وإمنا الصحيح : رواه إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى، عن الزهري فقال

  .بالنون: عن ابن عقبة

  .وهو أنصاري خزرجي، مث من بين ساعدة، وهو مشهور بكنيته
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قاله حممد بن إسحاق وغريه، وعمي قبل أن  شهد بدراً وأُحداً، واملشاهد كلها مع رسول

  .يقتل عثمان
حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم، عن بعض بين ساعدة : أنبأنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال

ألريتكم الشعب الذي  لو كنت معكم اليوم ببدر: مسعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعد أن أصيب بصره يقول: قال
  .خرجت منه املالئكة، ال أمتارى وال أشك
أنبأنا . روى عنه من الصحابة أنس بن مالك، وسهل بن سعد، وله أحاديث. وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

يب مسعت أنس بن مالك حيدث عن أ: حدثنا شعبة عن قتادة قال: اخلطيب عبد اهللا بن أيب نصر بإسناده إىل أيب داود
خري دور األنصار بنو النجار، مث بنو عبد األشهل، مث بنو : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: أُسيد الساعدي

. احلارث بن اخلزرج، مث بنو ساعدة، ويف كل دور األنصار خري وتويف أبو أُسيد سنة ثالثني، قاله الواقدي وخليفة
تويف : تويف سنة ستني، ويقال: قال ابن منده. الذي تويف فيه معاوية تويف أبو أُسيد سنة ستني يف العام: وقال املدائين

أنه  -يعين ابن منده  -ذكر بعض املتأخرين : كان عمره مخساً وسبعني سنة، قال أبو نعيم: سنة مخس وستني، قيل
  .تويف سنة ستني، وهو وهم

  .أخرجه الثالثة

  مالك بن ربيعة السلويل

وهو من ولد مرة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، أخي عامر بن . ا مرميمالك بن ربيعة السلويل، يكىن أب
  .وهو والد يزيد بن أيب مرمي. صعصعة، نسب أوالد مرة إىل أمهم سلول بنت ذهل بن سيبان بن ثعلبة



  .شهد احلديبية، وبايع حتت الشجرة، وعداده يف الكوفيني
حدثين أيب، حدثنا سريج ابن النعمان، حدثين أوس بن عبد : هللا بن أمحدأنبأنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده إىل عبد ا

اللهم : أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: اهللا أبو مقاتل السلويل، حدثين يزيد بن أيب مرمي، عن أبيه
: عليه وسلمفقال النيب صلى اهللا . يا رسول اهللا، واملقصرين ؟ ثالث مرات: قاله له رجل. اغفر للمحلقني

  .وأنا يومئذ حملوق الرأس، فما يسرين حبلق رأسي محر النعم: مث قال. واملقصرين
  .وقد استوفينا هذه القصة يف الكامل يف التاريخ. وهو أحد الشهود أن زياداً هو ابن أيب سفيان

  .أخرجه الثالثة

  مالك الرؤاسي

  .مالك الرؤاسي
: طارق بن علقمة بن مددي، عن عمرو بن مالك الرؤاسي، عن أبيهروى سفيان بن وكيع بن اجلراح، عن أبيه، عن 

فبلغ ذلك النيب فدعا صلى . أنه أغار هو وقوم من بين كالب على قوم من بين أسد، فقتلوا منهم، وعبثوا بالنساء
يا رسول : اهللا عليه وسلم عليهم ولعنهم، فبلغ ذلك مالكاً، فغل يده، مث أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

فواهللا إن : فأعرض عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم، ففعل ذلك ثالث مرات، قال. اهللا، أرض عين رضي اهللا عنك
ندمت على ما صنعت واستغفرت : فقال -فأقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم بوجهه : قال -الرب ليترضى فريضى 

  .اللهم تب عليه وارض عنه: فرضي عنه وقال. منه
  .وقد أورد جده -يعين ابن منده  -أورده حيىي : منده وأبو نعيم، وأخرجه أبو موسى وقال أخرجه ابن

  مالك بن زاهر

  .مالك بن زاهر
  .وقد تقدم ذكره. مالك بن أزهر: أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقيل

  .أخرجه ها هنا أبو عمر

  مالك بن زمعة

  .ر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامريمالك بن زمعة بن قيس بن عبد مشس بن عبد ود بن نص
وهو أخو سودة بنت زمعة، . عمرة بنت السعدي العامرية: هاجر إىل أرض احلبشة معه امرأته. كان قدمي اإلسالم

  .زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو عمر

  مالك أبو السائب

  .مالك، أبو السائب الثقفي، جد عطاء بن السائب
قال رسول اهللا : عبيد اهللا بن متام القرشي، عن حممد بن متام، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن جده قالروى 



  .من لقن عند املوت شهادة أن ال إله إال اهللا، دخل اجلنة: صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  مالك بن سعد

  .مالك بن سعد جمهول، عداده يف أعراب البصرة

حدثتين أمي، : عبد الرمحن بن عمرو بن جبلة، عن مليكة بنت احلارث املالكية، من بين مالك بن سعد قالتروى 
. من صلى الصبح يف مجاعة، فكأمنا قام ليله: أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن جدي مالك بن سعد

  .ة للمقيمثالثة أيام للمسافر، ويوم وليل: وسألته عن املسح على اخلفني فقال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  مالك أبو السمح

  .مالك، أبو السمح، خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم
ضل أبو السمح، وال ندري أين مات : مساه حيىي بن يونس فيما حكاه جعفر عنه، وقال احلاكم أبو أمحد النيسابوري

  .؟ ويرد يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل
  .أخرجه أبو موسى

  بن سنان بن عبيد مالك

خدرة بن عوف بن احلارث بن اخلزرج : واألجبر هو -مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن األجبر 
  .األنصاري اخلزرجي اخلدري، والد أيب سعيد اخلدري
  .قتل يوم أُحد شهيداً، قتله عراب بن سفيان الكناين

 -يعين أباه  -هللا عليه وسلم، فاستقبله مالك بن سنان أصيب وجه رسول اهللا صلى ا: روى أبو سعيد اخلدري قال
من أحب أن ينظر إىل من خالط دمي : فمسح الدم عن رسول اهللا، مث ازدرده، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .دمه، فلينظر إىل مالك بن سنان
من أراد أن ينظر إىل العفيف : سلموطوي مالك بن سنان ثالثاً، ومل يسأل أحداً شيئاً، فقال النيب صلى اهللا عليه و

  .املسألة، فلينظر إىل مالك بن سنان

  مالك بن سنان النمري

  .مالك بن سنان بن مالك النمري، أخو صهيب بن سنان
  .ذكره األسدي مستدركاً على أيب عمر

  مالك بن صعصعة األنصاري



  .مالك بن صعصعة األنصاري اخلزرجي مث املازين، من بين مازن بن النجار
حدثنا حممد بن املثىن، حدثنا حممد بن أيب عدي، : أنبأنا حيىي بن حممود بإسناده إىل أيب احلسني مسلم بن احلجاج قال
قال نيب اهللا صلى اهللا : قال -رجل من قومه  -عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة 

فأتيت فانطلق : أحد الثالثة بني الرجلني: ذ مسعت قائالً يقولبينما أنا عند البيت بني النائم واليقظان إ: عليه وسلم
ما : فقلت للذي معي: قال قتادة -يب، فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري إىل كذا وكذا 

فأستخرج قليب، فغسل مباء زمزم، مث أعيد مكانه، مث حشي إمياناً وحكمةً، مث أتيت  -إىل أسفل بطنه : يعين؟ قال
الرباق، فوق احلمار ودون البغل، يقع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، مث انطلقنا حىت : دابة أبيض، يقال لهب

وقد بعث : حممد، قيل: ومن معك ؟ قال: قيل. جربيل: من هذا ؟ قال: أتينا السماء الدنيا، فاستفتح جربيل فقيل له
وذكر احلديث بقصته، ... فأتينا على آدم: قال! عم اجمليء جاء مرحباً، ولن: ففتح لنا وقالوا: قال. نعم: إليه ؟ قال

وذكر أنه لقي يف السماء الثانية عيسى وحيىي، ويف الثالثة يوسف، ويف الرابعة إدريس، ويف اخلامسة هارون، مث 
. الصاحلمرحباً باألخ الصاحل والنيب : انطلقنا حىت انتهينا إىل السماء السادسة، فأتيت موسى فسلمت عليه، فقال

رب، هذا غالم بعثته بعدي، يدخل من أمته اجلنة أكثر مما يدخل من : ما يبكيك ؟ قال: فلما جاوزته بكى، فنودي
وحدث نيب اهللا أنه : فقال يف احلديث -مث انطلقنا حىت انتهينا إىل السماء السابعة، وأتيت على إبراهيم : قال! أميت 

أما النهران : يا جربيل، ما هذه األهنار ؟ قال: اهران وهنران باطنان، فقلترأى أربعة أهنار، خيرج من أصلها هنران ظ
: يا جربيل، ما هذا ؟ قال: الباطنان فنهران يف اجلنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات، مث رفع يل البيت املغمور، فقلت

آخر ما عليهم، مث أتيت بإناءين هذا البيت املغمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا منه مل يعودوا فيه 
مث فرضت . أصبت، أصاب اهللا بك أمتك على الفطرة: أحدمها مخر واآلخر لنب، فعرضا علي، فاخترت اللنب، فقيل

  .مث ذكر قصتها إىل آخر احلديث. علي كل يوم مخسون صالةً
  .أخرجه الثالثة

  مالك بن ضمرة

  ..نزل الكوفة. مالك بن ضمرة الضمري
أوصى عمي مالك بن ضمرة بسالحه للمهاجرين من بين : رزوق، عن جبلة بنت املصفح قالتروى فصيل بن م

  .ضمرة، إال أنه ال يقاتل به أهل بيت النبوة
  .ومات يف زمن معاوية، وكانت جبلة قد أدركت النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  مالك بن طلحة

  .مالك بن طلحة
  .ي بن املديين يف الصحابةأخرجه عل: قال جعفر

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  مالك بن عامر أبو عطية



  .مالك بن عامر، أبو عطية الوادعي
  .قد أدرك اجلاهلية: تابعي من أهل الكوفة، إال أنه قيل

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  مالك بن عامر بن هانئ

  .مالك بن عامر بن هانئ بن خفاف
  املتقارب: ه وسلم، وقال شعراً يدل على وفادتهوفد على النيب صلى اهللا علي

  فبايعته غري مستنكر... أتيت الّنّيب على نأيه 
: وذكر يف هذه القصيدة أيامه يف القادسية وفتح العراق، وهو أول من عرب دجلة يوم املدائن، وقال يف ذلك مرجتزاً

  الرجز
  رواألّول القاطع منكم مأجو... امضوا فإنّ البحر حبٌر مأمور 

  ما تصنعون واحلديث مأثور... قد خاب كسرى وأبوه سابور 
  .مث شهد صفني مع علي، وكان ابنه سعد بن مالك من أشراف أهل العراق

  .قاله الغساين مستدركاً على أيب عمر

  مالك بن عبادة

األزد بن  أبو موسى الغافقي، وغافق هو ابن العاص بن عمرو بن مازن بن. ابن عبد اهللا: وقيل. مالك بن عبادة
  .له صحبة. شامي: مصري، وقيل. الغوث

حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا عبد الغفار بن داود احلراين، حدثنا : أنبأنا حيىي بن حممود بإسناده إىل ابن أيب عاصم قال
كنت إىل جنب : ابن هليعة، حدثنا عمرو بن احلارث، عن حيىي بن ميمون احلضرمي عن أيب وداعة احلميدي قال

إن : بن عبادة أيب موسى الغافقي، وعقبة بن عامر حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال أبو موسىمالك 
عليكم بالقرآن، : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطبنا يف حجة الوداع فقال -هالك : أو -صاحبكم حلافظ 

  .ومن افترى علي فليتبوأ مقعده من النار فإنكم ترجعون إىل قوم يشتهون احلديث، فمن عقل شيئاً فليحدث به،
  .ومات سنة مثان ومخسني

  .أخرجه الثالثة

  مالك بن عبادة

  .مالك بن عبادة اهلمداين
  .قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد مهدان، مع مالك بن مرة وعقبة بن منر، فأسلموا

  .أخرجه أبو عمر

  مالك بن عبد اهللا األوسي



  .ألوسيمالك بن عبد اهللا ا
إذا زنت األمة ومل حتصن فاجلدوها، مث : روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. له صحبة: قال جعفر: قال أبو موسى

  .احلديث... إن زنت فاجلدوها
وقد . كذا رواه يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن شبل بن حامد، عن مالك بن عبد اهللا األوسي

وقال . فيه، فرواه مالك عنه، عن عبيد اهللا، عن أيب هبرية وزيد بن خالد، ووافقه معمر اختلف على ابن شهاب
وقال الزبيدي مثله، . عن ابن شهاب، عن عبيد اهللا، عن شبل بن خليد املزين، عن مالك بن عبد اهللا األوسي: عقيل

  .عبد اهللا بن مالك: إال أنه قال
الصواب فيه عند أكثر أهل احلديث رواية يونس عن ابن : بو عمروقال أ. احلديث حديث عقيل: قال ابن املديين

  .شهاب
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  مالك بن عبد اهللا بن خيربي

مالك بن عبد اهللا بن خيربي بن أفلت بن سلسلة بن عمرو بن مسلسلة بن غنم بن ثوب بن معن بن عتود بن 
  .بن طيئ الطائيسالمان بن عنني بن سالمان بن ثعل بن عمرو بن الغوث 

  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان ابناه مروان وإياس شاعرين
  .قاله ابن الكليب

  مالك بن عبد اهللا بن سنان اخلثعمي

مالك بن عبد اهللا بن سنان بن سرح بن عمرو بن وهب بن اُألقيصر بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر 
. أبو حكيم اخلثعمي -وهو خثعم  -وهب بن شهران بن عفرس بن حلف بن أفتل بن سعد بن مالك بن بشر بن 
  .من أهل فلسطني، له صحبة

حدثين أيب، حدثنا وكيع، عن حممد بن عبد اهللا : أنبأنا عبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد
قال رسول اهللا صلى اهللا : قال -له صحبة وكانت  -الشعيثي، عن ليث بن املتوكل، عن مالك بن عبد اهللا اخلثعمي 

  .من اغربت قدماه يف سبيل اهللا، حرمهما اهللا على النار: عليه وسلم
ومالك مل يسمع هذا احلديث من النيب صلى اهللا عليه وسلم، إمنا . املتوكل بن الليث: والصواب. كذا رواه وكيع

  .يف كتاب اجلهاد مستقصىوقد ذكرناه . رواه عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وكان مالك أمرياً على اجليوش يف غزوة الروم أربعني سنة، أيام معاوية وقبلها، وأيام يزيد، وأيام عبد امللك بن 

  .وملا مات كسر على قربه أربعون لواًء، لكل سنة غزاها لواء. مروان
  .ن التابعني، واهللا أعلممل يكن له صحبة، وإمنا كان م: وكان صاحلاً كثري الصالة بالليل، وقيل

أنبأنا أيب، أنبأنا أبو حممد بن األكفاين، حدثنا عبد العزيز الكناين، : أنبأنا أبو حممد بن أيب القاسم الدمشقي إذناً قال
قال : حدثنا أبو حممد بن أيب نصر، حدثنا أبو القاسم بن أيب اللقب، حدثنا أمحد بن إبراهيم، حدثنا ابن عائذ قال

كتب معاوية إىل مالك بن عبد اهللا اخلثعمي وعبد اهللا بن قيس : حدثنا نصر بن حبيب السالمي قال: بحممد بن شعي



فلما قدم على معاوية بدأه باإلذن . الفزاري يصطفيان له من اخلمس، فأما عبد اهللا فأنفذ كتابه، وأما مالك فلم ينفذه
إن مالكاً عصاين : قال! اإلذن وفضلته يف اجلائزة ؟أنفذت كتابك ومل ينفذه، فبدأته ب: فقال له عبد اهللا. وفضله

أقبح بك : ما منعك أن تنفذ كتايب ؟ قال مالك: فلما دخل عليه مالك قال! وأطاع اهللا، وإنك أطعتين وعصيت اهللا 
  !.هذا عملك : وأقول. هذا عملك: ويب أن نكون يف زاوية من زوايا جهنم، تلعنين وألعنك، وتقول

  .البخاري بينه وبني الذي قبله، يعين مالك بن عبد اهللا اخلزاعي الذي يأيت ذكره فرق: وقال ابن منده
  .أخرجه الثالثة

قول ابن منده فرق البخاري بينه وبني مالك بن عبد اهللا اخلزاعي، يدل على أنه ظن أهنما واحد، ونقل التفرقة : قلت
! ثنان ال شبهة فيه، وأين خثعم من خزاعة ؟عن البخاري ليربأ من عهدته، فإن ظنهما واحداً فهو وهم، ومها ا
  .واخلثعمي أشهر من أن يشتبه بغريه، وإمنا اختلفوا يف صحبته ال غري

  مالك بن عبد اهللا اخلزاعي

  .مالك بن عبد اهللا اخلزاعي
بيد وقيل، ابن أيب ع. مالك بن عبيد اهللا: وقيل. صلى خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم، وغزا معه. يعد يف الكوفيني

  .واألول أكثر. اهللا
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا مروان بن معاوية، عن : أنبأنا أبو الفرج الثقفي كتابه بإسناده عن ابن أيب عاصم

غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا : منصور بن حيان، عن سليمان بن بشر اخلزاعي، عن خاله مالك بن عبد اهللا قال
  .م قط أخف صالة يف املكتوبة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم، فما صليت خلف إما

  .أخرجه الثالثة

  مالك بن عبد اهللا املعافري

  .من ساكين مصر. ابن عبدة املعافري: وقيل. مالك بن عبد اهللا
اهللا بن حدثنا عباس بن الوليد، حدثنا عبد : أنبأنا حيىي بن حممود إذناً بإسناده إىل أمحد بن عمرو بن الضحاك قال

أن : حدثنا سعيد بن أيب أيوب، عن عياش بن عباس، عن جعفر بن عبد اهللا، عن مالك بن عبد اهللا املعافري. يزيد
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعبد اهللا بن مسعود ال يكثر مهك، ما يقدر يكن، وما ترزق يأتك

الك، عن جعفر بن عبد اهللا بن احلكم، عن خالد بن ورواه نافع بن يزيد، عن عياش بن عباس، عن عبيد اهللا بن م
  .وقد ذكر يف اخلاء. رافع

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  مالك بن عبد اهللا اهلاليل

  .مالك بن عبد اهللا اهلاليل
روى الواقدي، عن كثري بن عبد اهللا املزين، عن عمر بن عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن مالك اهلاليل، عن أبيه قال 

قوم خرجوا يف سبيل اهللا عز وجل بغري إذن آبائهم، فاستشهدوا، : يا رسول اهللا، من أصحاب األعراف ؟ قال: قائل



  .فمنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار، ومنعتهم معصية آبائهم أن يدخلوا اجلنة
  .أخرجه الثالثة

  مالك والد عبد اهللا

  .مالك، والد عبد اهللا، آخر
: بدان، بإسناده عن احلسن بن حيىي، عن الزهري، عن عبد اهللا بن مالك، عن أبيه قالأورده ع: قاله أبو موسى وقال

إن اجلنة ال يدخلها إال نفس مسلمة، وإن اهللا عز وجل : أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب منادياً فنادى
  .ليؤيد اإلسالم بالرجل الفاجر

رواه سفيان بن حسني، عن .  بن كعب بن مالك، نسب إىل جدهعبد اهللا: هكذا قال، وإمنا هو: قال عبدان: وقال
  .الزهري كذلك

  .أخرجه أبو موسى

  مالك بن عبدة اهلمداين

  .مالك بن عبدة اهلمداين
له ذكر يف كتاب زرعة بن سيف بن ذي يزن، الذي كتب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يوصيه مبعاذ بن عبد اهللا بن 

  .بة بن منر ملا أرسلهم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلمزيد، ومالك بن عبادة، وعق
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  مالك بن عتاهية

  .مالك بن عتاهية بن حرب بن سعد الكندي من أهل مصر
روى بكر بن إبراهيم، عن ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن خميس بن ظبيان، عن عبد الرمحن بن حسان، عن 

  .إن لقيتم عشاراً فاقتلوه: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الك بن عتاهية قالرجل من جذام، عن م

  .ورواه حيىي بن القطان، عن ابن هليعة مثله إسناداً ومتناً
  .ورواه قتيبة عن ابن هليعة، ومل يذكر خميساً وال عبد الرمحن بن حسان. ورواه حممد بن معاوية عن ابن هليعة مثله

حدثين أيب، حدثنا موسى بن داود، أنبأنا ابن هليعة عن يزيد عن أيب : بإسناده عن عبد اهللا بن أمحدأنبأنا أبو ياسر 
مسعت : حبيب، عن عبد الرمحن بن حسان، عن خميس بن ظبيان، عن رجل من جذام، عن مالك بن عتاهية قال

  .إذا لقيتم عشاراً فاقتلوه: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .ذا اإلسناد عبد الرمحن على خميسفقد قدم يف ه
  .أخرجه الثالثة

  مالك بن عقبة



  .عقبة بن مالك: أو -مالك بن عقبة 
  .الصحيح عقبة بن مالك: وقيل. روى عنه بشر بن عاصم. هكذا ذكروه على الشك، له صحبة

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  مالك بن عمرو األسدي

  .ن بن أسد بن خزميةمالك بن عمرو األسدي، من بين غنم بن دودا
قال ابن إسحاق تتابع املهاجرون إىل املدينة أرساالً، وكان بنو غنم بن دودان أهل إسالم قد أوعبوا إىل املدينة مع 

  .مالك بن عمرو: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هجرة رجاهلم ونساؤهم، منهم
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  مالك بن عمرو البلوي

  .البلوي مالك بن عمرو
  .أخرجه أبو موسى عن ابن شاهني يف ترمجة سنرب

  مالك بن عمرو التميمي

  .مالك بن عمرو التميمي
  .له ذكر فيمن قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم من وفد متيم

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  مالك بن عمرو األنصاري

  .ا حبةمالك بن عمرو بن ثابت األنصاري، من بين عمرو بن عوف، يكىن أب
  .هكذا ذكره أبو حامت الرازي

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً، ويذكر يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل

  مالك بن عمرو الرؤاسي

  .مالك بن عمرو الرؤاسي
  .روى عنه طارق بن علقمة

قد أظنه مالك بن عمرو الكاليب، الذي روى عنه زرارة بن أوىف ألن رؤاساً هو ابن كالب، و: أخرجه أبو عمر وقال
  .ذكرنا االختالف يف ذلك يف مالك العقيلي

  مالك بن عمرو السلمي



  .حليف بين عبد مشس. مالك بن عمرو السلمي
  .وقتل مالك بن عمرو يوم اليمامة شهيداً. شهد بدراً هو وأخواه ثقف ومدجل ابنا عمرو

  .ثري ابنا عمرومالك بن عمرو، وأخواه مدجل وك: شهد بدراً من حلفاء بين عبد مشس: وقال ابن إسحاق
مالك بن عمرو أخو ثقف بن عمرو، وهم من بين حجر إىل بين : أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده وأبا نعيم قاال

وقد ذكرنا يف ثقف أنه أسدي أو أسلمي، ومل يذكروا . إنه سلمي، حليف بين عبد مشس: وأما أبو عمر فقال. سليم
  .هناك أنه أسلمي، فلينظر وحيقق

. مالك، وثقف، وصفوان بنو عمرو، من بين حجر بن عياذ بن يشكر بن عدوان: ن الكليب فقالوقد ذكره اب
فعلى هذا يكون نسبهم يف عدوان أو سليم، ويكون حلفهم . شهدوا بدراً، وهم حلفاء بين غنم بن دودان بن أسد

هم فيهم، ومن جعلهم فمن قال أسدي فلحلف. يف بين غنم بن دودان بن أسد، وبنو غنم هم حلفاء بين عبد مشس
  .حلفاء عبد مشس، فألن حلفاءهم بنو غنم هم حلفاء بين عبد مشس، واهللا أعلم

  مالك بن عمرو بن عتيك

  .وهو عامر بن مالك بن النجار األنصاري اخلزرجي مث النجاري -مالك بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول 
هللا عليه وسلم إىل أُحد، فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا مات يوم اجلمعة، اليوم الذي خرج فيه رسول اهللا صلى ا

  .عليه وسلم وقد لبس ألمته، مث خرج إىل أُحد
  .أخرجه أبو عمر

  مالك بن عمرو القشريي

. مالك بن عمرو: خمتلف فيه، فقيل. األنصاري: وقيل. العقيلي: وقيل. الكاليب: وقيل. مالك بن عمرو القشريي
  .مالك بن احلارث، تقدم ذكره: وقيل. أُيب بن مالك: وقيل. عمرو بن مالك: وقيل

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى علي بن زيد، عن زرارة بن أوىف، عن مالك بن عمرو القشريي قال
  .من أعتق رقبةً مؤمنةً، فهي فداوه من النار، عظم من عظام حمرره بعظم من عظامه: يقول

  .رة، عن مالك بن عمرو، على حسب ما ذكرنا من االختالف فيهانفرد حبديثه علي بن زيد، عن زرا
وقد جعل البخاري مالك بن . من ضم يتيماً من أبوين مسلمني، وقد تقدم: وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .عمرو العقيلي غري مالك بن عمرو القشريي
  .مها واحد: وقال أبو حامت

فرق البخاري بينهما، . إنه مالك بن عمرو العقيلي: قيل: العقيلي، قالوقال أبو أمحد العسكري يف ترمجة أيب صخر 
  .ويرد الكالم عليه هناك

  .أخرجه الثالثة

  مالك بن عمري احلنفي



  .مالك بن عمري احلنفي
  .كويف، أدرك اجلاهلية، وال نعرف له رؤية وال صحبة

 -وكان قد أدرك اجلاهلية : ال سفيانق -روى سفيان الثوري، عن إمساعيل بن مسيع احلنفي، عن مالك بن عمري 
يا رسول اهللا، إين مسعت أيب يقول لك قوالً قبيحاً، فقتلته ؟ : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال
يا رسول اهللا، إين مسعت أيب يقول لك قوالً قبيحاً، فلم : وجاءه رجل آخر فقال: قال. فلم يشق ذلك عليه: قال

  .ذلك عليه أقتله ؟ فلم يشق
  .روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وروى عن علي: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  مالك بن عمرو اجملاشعي

  .مالك بن عمرو بن مالك بن برهة بن هنشل اجملاشعي
  .مالك بن برهة: أورده أبو حفص بن شاهني، وهو الذي تقدم

ما هذا الصوت : عند حجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مجاعة فصاحوا
ننتظر سيدنا وردان بن خمرم، وكان القوم تعجلوا وبقي : ليدخلوا ويسكتوا فقالوا: فقال. وفد بين العنرب: ؟ قيل

اء وج. هم ينتظرون رجالً منهم، مل يكذب قط: فقيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -وردان يف رحاهلم جيمعها 
وردان فأتى باب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فاستأذن، فأذن له وللوفد، فدخلوا وأتى عيينة بن حصن بسيب بلعنرب، 

ال يفلت رجل منكم حىت يرى : فقال عيينة بن حصن! يا رسول اهللا، قد جئنا مسلمني، فمالنا سبينا ؟: فقالوا
أعتق منكم ثلثاً، وأهب لكم ثلثاً، وآخذ . يا بين متيم: وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه! اخلنفساء حيسبها مترة 

: الفرزدق يفخر مبقام عيينة بن حصن: فكلم األقرع بن حابس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السيب، فقال. ثلثاً
  الطويل

  خبطّة إسوارٍ إىل اجملد حازم... وعند رسول اهللا قام ابن حابسٍ 
  مغلّلةً، أعناقها يف الّشكائم... ودها له أطلق األسرى اليت يف قي

  .أخرجه أبو موسى

  مالك بن عمري السلمي

  .مالك بن عمري السلمي
  .وعداده يف أهل املدينة. شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتح مكة، وحنيناً، والطائف

يا رسول اهللا، إين : ، فقلتشهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفتح، وحنيناً، والطائف: حديثه أنه قال
  .ألن ميتلئ ما بني لبتك إىل عانتك قيحاً، خري لك من أن ميتلئ شعراً: فقال. امرؤ شاعر، فأقتين يف الشعر

  .أخرجه الثالثة

  مالك بن عمرية



  .مالك بن عمرية، أبو صفوان
هو من عبد : نه أسدي، وقيلإ: وقيل. مالك بن عمري، واألول أكثر: وقيل فيه. أورده عبدان وابن شاهني وغريمها

  .القيس، قد اختلف يف امسه
حدثين أيب، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شعبة، عن مساك : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

قدمت مكة قبل : يقول -عمرية : وقال حممد بن جعفر -مسعت أبا صفوان مالك بن عمري األسدي : بن حرب قال
  .يهاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم، فاشترى مين رجل سراويل فأرجح يلأن 

. عن مساك بن حرب عن سويد بن قيس، ومل يكنه: وقال سفيان. مالك بن عمرية: ورواه ابن مهدي، عن شعبة فقال
  .ابن عمرية: عن يزيد بن شعبة، فقاال: وقال عمرو بن حكام وحيىي بن أيب طالب

  .أخرجه الثالثة

  عميلة مالك بن

  .مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار
  .ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراً. شهد بدراً

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  مالك بن عوف األشجعي

  .أبو عوف: وقيل. مالك بن عوف األشجعي

ن حممد الفقيه، حدثنا أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا والدي بقراءيت عليه، أخربنا سليمان بن إبراهيم، حدثنا علي ب
أمحد بن حممد بن إبراهيم، حدثنا حممد بن عبد الوهاب، حدثنا آدم بن أيب إياس، حدثنا عاصم بن حممد بن زيد بن 

جاء مالك : قال -موىل آل قيس بن خمرمة  -عبد اهللا بن عمر، حدثنا عبد اهللا بن الوليد، عن حممد بن إسحاق 
أرسل : أُسر ابين عوف ؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سلم فقال لهاألشجعي إىل النيب صلى اهللا عليه و

إليه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول ال حول وال قوة إال باهللا فأتاه الرسول فقال له 
ه، فخرج، فإذا هو ال حول وال قوة إال باهللا، وكانوا قد شدوه بالقد، فسقط القد عن: ذلك، فأكب عوف يقول

بناقة هلم فركبها، وأقبل فإذا بسرح القوم الذين كانوا أسروه، فصاح هبا، فاتبع آخرها أوهلا، فلم يفجأ أبويه إال 
َوَمْن َيتَّقِ اللَّه َيْجَعلْ لَُه : " وذكر احلديث، وأنزل اهللا تعاىل!. عوف ورب الكعبة : وهو ينادي بالباب، فقال أبوه

  .ق اآليةالطال" َمخَْرجاً 
  .كان ابن لعوف بن مالك أسرياً: وقال السدي

  .ومل يسمهما. إن رجالً من أشجع أسره العدو، فجاء أبوه: وقال سامل بن أيب اجلعد
إن بين فالن سرقوا : وقال مسعر، عن علي بن بذمية، عن أيب عبيدة أن رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .وقيل غريه. سل اهللا عز وجل: فقال. غنمي
  .أخرجه أبو موسى



  مالك بن سعد النصري

مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة بن يربوع بن واثلة بن دمهان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن النصري، 
  .يكىن أبا علي

  .وهو الذي كان رئيس املشركني يوم حنني، ملا اهنزم املسلمون وعادت اهلزمية على املشركني
حدثين عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرمحن بن جابر، : ر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قالأنبأنا أبو جعف

وعمرو بن شعيب، والزهري، وعبد اهللا بن أيب بكر بن عمرو بن حزم، وعبد اهللا بن  -عن أبيه جابر بن عبد اهللا 
لى اهللا عليه وسلم وساروا إليه، املكرم بن عبد الرمحن الثقفي، عن حديث حنني حني سار إليهم رسول اهللا ص

فبعضهم حيدث مبا ال حيدث به بعض، وقد اجتمع حديثهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا فرغ من فتح مكة، 
مجع مالك بن عوف النصري بين نصر وبين جشم وبين سعد بن بكر، وأوزاع من بين هالل، وناس من بين عمرو 

معه ثقيف األحالف وبنو مالك، مث سار هبم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه بن عامر، وعوف بن عامر، وأوعبت 
إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم، مث شدوا شدة : وقال للناس. فأقبل مالك بن عوف فيمن معه: وسلم، قال
  .رجل واحد

ن عوف إىل حنني، فسبق مالك ب: حدثين عاصم، عن عبد الرمحن بن جابر، عن أبيه جابر قال: مث قال ابن إسحاق
فأعدوا وهتيؤ يف مضايق الوادي وأحنائه، وأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، فاحنط هبم الوادي يف 

عماية الصبح، فثارت يف وجوههم اخليل، فشدت عليهم، وانكفأ الناس منهزمني، واحناز رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فال شيء، وركبت اإلبل بعضها بعضاً، ! أنا حممد بن بعد اهللا ! رسول اهللا  أيها الناس، أنا: وسلم ذات اليمني يقول

ومع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رهط من أهل بيته ومن املهاجرين، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
راجعة فما رجعت : قال جابر -لبيك لبيك : يا أصحاب السمرة فأجابوه -يا معشر األنصار : أصرخ: للعباس

إن مالك بن عوف محل على النيب صلى اهللا : الناس إال واألسارى عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكتفني، قيل
  الرجز: عليه وسلم على فرسه، وامسه حماج فلم يقدم به، مث أراده فلم يقدم به أيضاً، فقال

  مثلي على مثلك حيمي ويكّر... أقدم حماج إّنه يوٌم نكر 
  هلا من اجلوف جنيٌع منهمر... عنة هتوي وهتّر ويطعن الطّ

  إذا أحز ألّت زمٌر بعد زمر... وثعلب العامل فيها منكسر 

لو أتاين مالك مسلماً : فلما اهنزم املشركون يوم حنني، حلق مالك بالطائف، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اهللا عليه وسلم، وقد خرج من اجلعرانة، فأسلم، فبلغه ذلك، فلحق برسول اهللا صلى . لرددت إليه أهله وماله

فأعطاه أهله وماله، وأعطاه مائة من اإلبل كما أعطى سائر املؤلفة، وكان معدوداً فيهم مث حسن إسالمه، واستعمله 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على من أسلم من قومه ومن قبائل قيس عيالن، وأمره مبغاورة ثقيف، ففعل وضيق 

  الكامل: وقال حني أسلمعليهم، 
  يف النّاس كلّهم مبثل حمّمد... ما إن رأيت وال مسعت مبا أرى 

  ومىت تشأ خيربك عّما يف غد... أوىف وأعطى للجزيل إذا أجتدي 
مث شهد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتح دمشق الشام، وشهد القادسية أيضاً بالعراق مع سعد بن أيب 



  .وقاص
  .أخرجه الثالثة

  مالك بن أيب العيزار

  .مالك بن أيب العيزار
  .له ذكر يف حديث عائذ بن سعيد اخليربي، وقد تقدم

اخليربي وإمنا هو : فقال -يعين ابن منده  -كذا ذكره بعض املتأخرين : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
  .اجلسري، يعين باجليم والسني، ال اخليربي

  مالك بن قدامة

قدامة بن عرفجة بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم بن امرئ القيس بن مالك بن  مالك بن
  .كذا نسبه أبو عمر. األوس األنصاري األوسي

فجعل احلارث عوض عرفجة، وزاد . مالك بن قدامة بن احلارث بن مالك بن كعب بن النحاط: وقال ابن الكليب
  .مالك بن كعب، والباقي مثله

  .وقد انقرض بنو السلم كلهم. بدراً، قاله موسى بن عقبة وابن إسحاق والكليب، وشهدها أخوه املنذر شهد
  .غنم بن سامل، بألف، وليس بشيء، والصحيح بغري ألف، وبكسر السني: أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده قال

  مالك بن قطبة

  .مالك بن قطبة
  .روى عنه زياد بن عالقة

  .صراًأخرجه أبو عمر خمت

  مالك بن قهطم

  .وهو والد أيب العشراء الدارمي. قحطم، حباء: مالك بن قهطم، ويقال
اسم أيب العشراء أسامة، واسم أبيه مالك بن : ويف اسم أبيه، فقال البخاري. وقد اختلف يف اسم أيب العشراء

بلز بن مسعود بن خويل بن  يسار بن: ويقال: امسه عطارد بن بلز، قال: وقال بعضهم. قحطم، قاله أمحد بن حنبل
  .هذا كله كالم البخاري يف أيب العشراء. نزل البصرة. حرملة بن قتادة، من بين موله بن عبد اهللا بن فقيم بن دارم

  .اسم أيب العشراء أسامة بن مالك: وقال أمحد بن حنبل وحيىي بن معني
وهو من  -بتحريك الراء وتسكينها أيضاً  - عطارد بن برز: واسم أيب العشراء بلز من قهطم، وقيل: قال أبو عمر

  .هذا مجيعه كالم أيب عمر. بين دارم بن مالك بن زيد مناة بن متيم
  .وباجلملة االختالف فيه كثري جداً. وقد نقل عن البخاري وأمحد بن حنبل غري ذلك

د بن احلسني، أنبأنا احلسن بن أنبأنا اخلطيب عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر الطوسي، أنبأنا أبو حممد جعفر بن أمح



أمحد بن إبراهيم بن شاذان، حدثنا عثمان بن أمحد بن السماك، حدثنا احلسن بن سالم، حدثنا عفان، حدثنا محاد بن 
لو طعنتها : يا رسول اهللا، ما تكون الذكاة إال يف اللبة واحللق ؟ قال: قلت: سلمة، أنبأنا أبو العشراء، عن أبيه قال

  .وأبيك لو طعنت يف فخذها ألجزأ عنك: ومسعت محاداً مرةً يقول: قال عفان. زأ عنكيف فخذها ألج
ورواه األئمة عنه مثل سفيان الثوري، وشعبة، . ال يعرف أليب العشراء عن أبيه غري هذا احلديث، تفرد به عنه محاد

  .وغريمها
  .أخرجه الثالثة

  مالك بن قيس بن جبيد

  .كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعةمالك بن قيس بن جبيد بن رؤاس بن 
  .وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وابنه عمرو بن مالك، فأسلما

  .فيه نظر: أخرجه أبو عمر، وقال
عمرو بن مالك بن قيس بن جبيد بن رؤاس، الوافد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو : وقال هشام بن الكليب

ن عوف بن خالد بن عفيف بن جبيد، كانا شريفني خبراسان، وليس بالكوفة من بين ومحيد وجنيد ابنا عبد الرمحن ب
  .فقد جعل هشام الصحبة لولده عمرو، واهللا أعلم. جبيد غري آل محيد، وسائرهم بالشام

  .أخرجه أبو عمر

  مالك بن قيس بن خيثمة

  .مالك بن قيس بن خيثمة

العجالن بن زيد بن غنم بن سامل بن عمرو بن عوف بن  أبو خيثمة مالك بن قيس بن ثعلبة بن: قال ابن شاهني
اخلزرج، شهد أُحداً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وختلف عن اخلزرج مع رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم إىل تبوك عشرة أيام، مث حلقه
 عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم، أن أبا خيثمة حدثين: أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال

أياماً إىل أهله يف يوم حار، فوجد  -يعين إىل تبوك  -أخا بين سامل رجع بعد مسري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فلما . امرأتني له يف عريشني يف حائط، قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء، وهيأت له فيه طعاماً

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الضح والريح : قام على باب العريش فنظر إىل امرأتيه وما صنعتا له، فقالدخل 
واهللا ال ! واحلر، وأبو خيثمة يف ظل بارد، وماء بارد، وطعام مهنأ وامرأة حسناء، يف ماله مقيم، ما هذا بالنصفة 

فهيئا يل زاداً ففعلتا، مث خرج يف طلب . عليه وسلم أدخل عريش واحدة منكما حىت أحلق برسول اهللا صلى اهللا
فقال . هذا راكب على الطريق مقبل: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أدركه بتبوك حني نزهلا، فقال الناس

فلما أناخ أقبل فسلم ! يا رسول اهللا، هو واهللا أبو خيثمة : قالوا. كن أبا خيثمة: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مث أخرب ! أوىل لك يا أبا خيثمة : ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعل

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلرب، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرياً ودعا له خبري
الِذيَن َيلِْمُزونَ املطُوعَني ِمَن املؤِمنَِني يف : "  تعاىلإنه الذي تصدق بالصاع من التمر فلمزه املنافقون، فأنزل اهللا: وقيل



  .التوبة االية" ... الصََّدقَاِت 
  .أخرجه أبو موسى

  مالك بن قيس أبو صرمة

  .مالك بن قيس، أبو صرمة األنصاري املازين، مشهور بكنيته، يعد يف املدنيني
  .من ضار ضار اهللا به: يثهحد. مساه ابن أيب خيثمة، عن أمحد بن حنبل: قال ابن منده

  .ويرد يف الكىن أكثر من هذا إن شاء اهللا تعاىل

  مالك بن كعب األنصاري

  .كعب بن مالك: مالك بن كعب األنصاري، خمتلف يف امسه، والصواب
روى عبد الوهاب بن جندة، عن الوليد بن مسلم، عن مرزوق بن أيب اهلذيل، عن الزهري، عن عبد الرمحن بن 

ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من طلب : اهللا بن كعب، عن عمه مالك بن كعب قال كعب، عن عبد
  .األحزاب، ونزل املدينة، نزع ألمته واستجمر واغتسل

  .كعب بن مالك: والصواب. مالك بن كعب: كذا رواه ابن جندة، عن الوليد فقال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  مالك بن مالك اجلين

  .لك اجلينمالك بن ما
: قال عمر بن اخلطاب ذات يوم البن عباس: روى حممد بن خليفة األسدي، عن احلسن بن حممد، عن أبيه قال

خرجت يف بغاء إبل يل، فأصبتها بأبرق : حدثين خرمي بن فاتك األسدي قال: فقال. حدثين حبديث تعجبين به
أعوذ بكبري :  صلى اهللا عليه وسلم، مث قلتالعزاف، فعقلتها وتوسدت ذراع بكر منها، وذلك حدثان خرج النيب

  الرجز: فإذا هاتف يهتف يب، ويقول -وكذلك كانوا يفعلون  -هذا الوادي 
  منّزل احلرام واحلالل... وحيك عذ باهللا ذي اجلالل 

  ما هول ذي اجلّن من األهوال... ووّحد اهللا وال تبايل 
  الرجز: وهي أكثر من هذا، فقلت

  أرشٌد عندك أم تضليل... ختيل يا أّيها اهلاتف ما 
  الرجز: فقال

  جاء بياسني وحاميمات... هذا رسول اللّه ذو اخلريات 
  حمّرماٍت وحملّالت... وسورٍ بعد مفّصالت 

  ويزجر النّاس عن اهلنات... يأمر بالّصوم وبالّصالة 



لو : قال قلت. ل نصيبني جندأنا مالك بن مالك، بعثين رسول اهللا على جن أه! من أنت ؟ يرمحك اهللا : قلت: قال
. أنا أكفيكها حىت أؤديها إىل أهلك ساملة إن شاء اهللا تعاىل: قال. كان يل من يكفيين إبلي هذه، ألتيته حىت أؤمن به

فإين . فاعتقلت بعرياً منها، مث أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، فوافقت الناس يوم اجلمعة وهم يف الصالة
فدخلت، فلما رآين . ادخل: يقول لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إذا خرج إيل أبو ذر فقال يلأنيخ راحليت، 

قال . رمحه اهللا: فقلت. ما فعل الشيخ الذي ضمن أن يؤدي إبلك إىل أهلك ؟ أما إنه قد أداها إىل أهلك ساملة: قال
  .مهفأسلم، وحسن إسال. أجل، رمحه اهللا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه أبو موسى

  مالك بن خملد

  .مالك بن خملد
  .له ذكر يف كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل زرعة بن ذي يزن

  .ذكره جعفر، أخرجه أبو موسى خمتصراً

  مالك بن مرارة الرهاوي

  .مرارة: والصحيح. ابن فزارة: وقيل. ابن مرة: وقيل. مالك بن مرارة الرهاوي
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة : لرمحن، عن ابن مسعود قالروى محيد بن عبد ا

  .الرهاوي
ال يدخل اجلنة أحد : وروى عطاء بن ميسرة، عن مالك بن مرارة الرهاوي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .بة من خردل من إميان احلديثيف قلبه مثقال حبة من خردل من كرب، وال يدخل النار أحد يف قلبه مثقال ح
  .ليس مالك بن مرارة هذا باملشهور يف الصحابة: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

له صحبة، وهو منسوب إىل رهاء بن يزيد بن . مالك بن مرارة الرهاوي، بفتح الراء: وقال عبد الغين بن سعيد
  .حرب بن علة بن جلد بن مالك بن أدد، قبيلة من مذحج

وولد عبد اهللا بن رهاء طاخبة وواهباً وسهماً، رهط مالك بن مرارة، بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه : الكليبوقال ابن 
  .وسلم إىل اليمن

  مالك املري

  .مالك املري والد أيب غطفان
  .له حديث ثابت: ذكره البخاري يف الصحابة، وقال
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم خمتصراً

  مالك بن مزرد



  .مالك بن مرة: وقال ابن إسحاق. زرد الرهاويمالك بن م
  .أخرجه أبو موسى هكذا، والذي أظنه مالك بن مرارة وقد صحفه بعضهم، واهللا أعلم

  مالك بن مسعود

مالك بن مسعود بن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن اخلزرج بن ساعدة األنصاري اخلزرجي مث 
  .ساعديوهو ابن عم أيب أُسيد ال. الساعدي

  .شهد بدراً وأُحداً، مل خيتلفوا يف ذلك
  .أخرجه الثالثة

  مالك بن مشوف

  .مالك بن مشوف بن أسد بن عبد مناة بن عائذ بن سعد العشرية السعدي العائذي
  .قاله ابن الكليب. وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  مالك بن نضلة

بن حبيب بن حديد بن غنم بن كعب بن عصيمة بن مالك بن عوف بن نضلة بن حديج : وقيل. مالك بن نضلة
  .والد أيب األحوص اجلشمي صاحب ابن مسعود. جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن اجلشمي

  .وامسه عوف بن مالك -روى عنه أبو األحوص 
غيالن حدثنا بندار، وأمحد بن منيع وحممود بن : أنبأنا إبراهيم بن حممد وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي

يا رسول اهللا، الرجل أمر : قلت: أنبأنا أبو أمحد، عن سفيان، عن أيب إسحاق، عن أيب األحوص، عن أبيه قال: قالوا
هل لك من مال ؟ : ورآين رث الثياب، فقال: قال. ال، أقره: به فال يقريين وال يضيفين، فيمر يب أفأجازيه ؟ قال

  .فلري عليك: قال. والغنممن كل املال قد أعطاين اهللا، من اإلبل : قلت
  .رواه عن السبيعي شعبة، وإسرائيل، وزهري، وفطر بن خليفة، وجرير بن حازم، وغريهم من األئمة

  .أخرجه الثالثة

  مالك بن منط

  .األرحيب: وقيل. اليامي: مالك بن منط اهلمداين، مث اخلاريف، وقيل
 -ألي بن سلمان بن معاوية بن سفيان بن أرحب  هو منط بن قيس بن مالك بن سعد بن مالك بن: قال ابن الكليب

وامسه مرة بن دعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل بن جشم بن خيوان بن نوف بن مهدان، كنيته 
  .أبو ثور

ذكر حديثه أهل الغريب وأهل األخبار بطوله، ملا . وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وكتب له كتاباً فيه إقطاع
  .ورواية أهل احلديث له خمتصرة. يه من العريبف



مالك بن منط أبو ثور، : قدم وفد مهدان على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، منهم: روى أبو إسحاق اهلمداين قال
وهو ذو املشعار، ومالك بن أيفع، وضمام بن مالك السلماين، وعمرية بن مالك اخلاريف، لقوا رسول اهللا صلى اهللا 

لم مرجعه من تبوك، وعليهم مقطعات احلربات والعمائم العدنية، على الرواحل املهرية واألزحبية، ومالك عليه وس
  الرجز: بن منط يرجتز بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  يف هبوات الّصيف واخلريف... إليك جاوزن سواد الّريف 
  خمطّماٍت حببال اللّيف

اً، فكتب هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاباً، وأقطعهم فيه ما سألوه، وأمر عليهم وذكر له كالماً كثرياً فصيح
وكان . فكان ال خيرج هلم سرح إال أغار عليه: مالك بن منط، واستعمله على من أسلم من قومه، وأمره بقتال ثقيف

  الطويل: ابن منط شاعراً، فقال يف ذلك
  وحنن بأعلى رحرحان وصلدد... ذكرت رسول اللّه يف فحمة الّدجى 

  بركباهنا يف الحبٍ متمدّد... وهّن بنا خوٌص طالئح تغتلي 
  مترّ بنا مّر اهلجف اخلفيدد... على كلّ فتالء الذّراعني جعدٍة 
  صوادر بالّركبان من هضب قردد... حلفت بربّ الّراقصات إىل مّنى 

  رش مهتدرسولٌ أتى من عند ذي الع... بأنّ رسول اللّه فينا مصّدٌق 
  أشّد على أعدائه من حمّمد... ملا محلت من ناقٍة فوق رحلها 

  وأمضى حبّد املشريفّ املهّند... وأعطي إذا ما طالب العرف جاءه 
منط، وكتب له رسول اهللا صلى اهللا عليه : الذي وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال هشام الكليب

  .اآلنوسلم إقطاعاً، فهو يف أيديهم إىل 
  .أخرجه أبو عمر

  مالك بن منري

  .مالك بن منري
أورده أبو بكر بن أيب علي، عن أيب بكر بن املقرئ، عن أيب يعلى املوصلي، عن أيب الربيع الزهراين، عن حممد بن 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا جلس يف : عبد اهللا، عن عصام بن قدامة، عن مالك بن منري النمريي قال
  .الة وضع يده اليمىن على فخذه، وأشار بإصبعهالص

  .عن مالك بن منري، عن أبيه: ورواه إبراهيم بن منصور عن ابن املقرئ بإسناده، وقال. كذا أورده ابن أيب علي
  .أخرجه أبو موسى

  مالك ابن منيلة

عمرو بن عوف بن مالك مالك بن ثابت املزين، حليف لبين معاوية بن عوف بن : وهو. مالك ابن منيلة، ومنيلة أمه
  .بن األوس

  .قاله إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق. شهد بدراً، وقتل يوم أُحد شهيداً
  .أخرجه الثالثة



  مالك بن نويرة

  .أخو متمم بن نويرة. مالك بن نويرة بن محزة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع التميمي الريبوعي
. لم واستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بعض صدقات بين متيمقدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأس

فلما تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم وارتدت العرب، وظهرت سجاح وادعت النبوة، صاحلها إال أنه مل تظهر عنه 
أحداً، كان فلما فرغ خالد من بين أسد وغطفان، سار إىل مالك وقدم البطاح، فلم جيد به . ردة، وأقام بالبطاح

. فلما قدم خالد البطاح بث سراياه، فأُيت مبالك بن نويرة ونفر من قومه. مالك قد فرقهم وهناهم عن االجتماع
فحبسهم يف ليلة باردة، . فاختلفت السرية فيهم، وكان فيهم أبو قتادة، وكان فيمن شهد أهنم أذنوا وأقاموا وصلوا

فقتلوهم، فسمع خالد الواعية فخرج وقد قتلوا،  -غة كنانة القتل أدفئوا أسراكم، وهي يف ل: وأمر خالد فنادى
وال أشيم . تأول فأخطأ: وأكثر عليه، فقال أبو بكر! سيف خالد فيه رهق : فتزوج خالد امرأته، فقال عمر أليب بكر

تلت أمرأً مسلماً، يا عدو اهللا، ق: وودى مالكاً، وقدم خالد على أيب بكر، فقال له عمر. سيفاً سله اهللا على املشركني
  .مث نزوت على امرأته، ألرمجنك

: فقال أصحاب مالك. حنن املسلمون: إن املسلمني ملا غشوا مالكاً وأصحابه ليالً، أخذوا السالح، فقالوا: وقيل
ما إخال صاحبكم إال : وكان خالد يعتذر يف قتله أن مالكاً قال. ضعوا السالح وصلوا: فقالوا هلم. وحنن املسلمون

فقدم متمم على أيب بكر يطلب بدم أخيه، وأن يرد عليهم سبيهم، . أو ما تعده لك صاحباً ؟ فقتله: فقال. كذا قال
  .فأمر أبو بكر برد السيب، وودى مالكاً من بيت املال

وقد ذكروا يف الصحابة أبعد من هذا، فتركهم . فهذا مجيعه ذكره الطربي وغريه من األئمة، ويدل على أنه مل يرتد
وأبو قتادة يشهد أهنم أذنوا وصلوا، وأبو . قتلت امراً مسلماً: وقد اختلف يف ردته، وعمر يقول خلالد. عجب هذا

  .فهذا مجيعه يدل على أنه مسلم. بكر يرد السيب ويعطى دية مالك يف بيت املال
بني املزادتني كان يركب الفرس احلرون، ويقود اجلمل الثفال، وهو : ووصف متمم بن نويرة أخاه مالكاً فقال

النضوحتني يف الليلة القرة، وعليه مشلة فلوت، معتقالً رحماً خطياً فيسري ليلته مث يصبح وجهه ضاحكاً، كأنه فلقة 
  .قمر رمحه اهللا ورضي عنه

  مالك بن هبرية

  .مالك بن هبرية بن خالد بن مسلم الكندي السكوين، عداده يف املصريني
  . اليزين، كان أمرياً ملعاوية على اجليوشروى عنه أبو اخلري مرثد بن عبد اهللا

حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد اهللا بن املبارك ويونس : أنبأنا إمساعيل بن علي وإبراهيم وغريمها بإسنادمها إىل الترمذي
كان مالك بن هبرية إذا : بن بكري، عن حممد بن إسحاق، عن يزيد بن أيب حبيب، عن مرثد بن عبد اهللا اليزين قال

من صلى عليه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ى على جنازة، فتقال الناس، جزأهم ثالثة صفوف، مث قالصل
  .ثالثة صفوف فقد أوجب

احلارث : ورواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، وأدخل بني مرثد ومالك. هكذا رواه غري واحد عن ابن إسحاق
  .بن مالك بن خملد األنصاري

  .أخرجه الثالثة



  مالك بن هدم

  .مالك بن هدم
غزونا وعلينا عمرو بن العاص، : روى ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن ربيعة بن لقيط، عن مالك بن هدم قال

وفينا عمر بن اخلطاب، وأبو عبيدة بن اجلراح، فأصابتنا خممصة شديدة، فانطلقت ألتمس املعيشة، فألفيت قوماً 
ففعلت، فاعطوين منها شيئاً . إن شئتم كفتكم حنرها وعملها، وأعطوين منها: م، فقلتيريدون أن ينحروا جزوراً هل

من أين هو ؟ فأخربته، فأىب أن يأكله، فأتيت أبا عبيدة فأخربته، فأىب، : فصنعته، مث أتيت عمر بن اخلطاب فسألين
  .لك شيئاًومل يزدين على ذ! صاحب اجلزور : فقدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .أخرجه أبو موسى

  مالك بن الوليد

  .مالك بن الوليد
أوصاين رسول اهللا صلى : أن مالك بن الوليد قال: روى خالد بن محيد، عن مالك بن خري الزبادي. أورده عبدان

  .وءاهللا عليه وسلم أن ال أخطو إىل إمارة خطوةً، وال أُصيب من معاهد إبرة فما فوقها، وال أبغي على إمام بالس
  .أخرجه أبو موسى

  مالك بن وهب اخلزاعي

  .مالك بن وهب اخلزاعي
روى عبد العزيز بن أيب بكر بن مالك بن وهب اخلزاعي، عن أبيه، عن جده مالك بن وهب أن رسول اهللا صلى اهللا 

ت هبم عليه وسلم بعث سليطاً وسفيان بن عوف األسلمي طليعة يوم األحزاب، فخرجا حىت إذا كانا بالبيداء التحق
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقربا يف قرب واحد،  -فعلم هبما : أو -خيل أليب سفيان، فقاتال فقتال، فقدم هبما 

  .ومها الشهيدان القريبان
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  مالك بن وهيب

  .عد بن أيب وقاصوالد س. مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي، أبو وقاص
هو ممن تويف يف زمان رسول اهللا . هو ممن خرج إىل أرض احلبشة، ال تعلم له رواية: أورده عبدان يف الصحابة وقال

  .صلى اهللا عليه وسلم
  .ال أعلم أحداً وافق عبدان على ذلك: أخرجه أبو موسى وقال

  مالك بن خيامر



  .له صحبة: قيل. ياألهلاين، السكسك -أخامر : ويقال -مالك بن خيامر 
روى عنه معاوية بن أيب سفيان، وجبري بن نفري، ومكحول، وغريهم وهو من أهل محص، . روى عن معاذ بن جبل

  .سنة سبعني: وتويف سنة تسع وستني، وقيل

  مالك بن يسار

  .مالك بن يسار السكوين، مث العويف
  .يعد يف الشاميني. روى عنه أبو حبرية

حدثنا حممد بن عوف حدثنا حممد بن إمساعيل : ء األصبهاين إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصمأنبأنا حيىي بن أيب الرجا
بن عياش، حدثنا أيب، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أيب ظبية، عن أيب حبرية السكوين، عن مالك 

هللا فسلوه ببطون أكفكم، وال إذا سألتم ا: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: بن يسار السكوين مث العويف
  .تسألوه بظهورها

صحف فيه، إمنا هو أبو حبرية، والصواب ما : قال أبو نعيم. روى عنه أبو جبدة: أخرجه الثالثة إال أن ابن منده قال
  .قاله أبو نعيم

  باب امليم والباء

  مربح بن شهاب

  .ه ابن منده وأبو نعيمقال. مربح بن شهاب بن احلارث بن ربيعة بن سحيت بن شرحبيل اليافعي
مربح بن شهاب بن احلارث بن سعد الرعيين، أحد بين رعني الذين قدموا على رسول اهللا صلى اهللا : وقال أبو عمر

  .عليه وسلم، وكان على ميسرة عمرو بن العاص يوم دخل مصر، وخطته جبيزة الفسطاط قاله أبو سعيد بن يونس
  .أخرجه الثالثة

يضم امليم، : ومربح. بضم السني املهملة، وفتح احلاء املهملة: وسحيت. طتان، بطن من رعنيبالياء حتتها نق: ويافع
  .وكسر الراء املشددة، وآخره حاء مهملة

  مبشر بن أُبريق
  .بن عمرو بن احلارث بن اهليثم بن ظفر األنصاري األوسي الظفري -وامسه احلارث  -مبشر بن أُبريق 

  .وذكرنا بشراً ومبشراً ومل نذكر بشرياً؛ ألنه ارتد ومات كافراً شهد أُحداً مع أخويه بشر وبشري،
  .وذكر ابن ماكوال أن مبشراً كانت له صحبة واستقامة

حدثنا احلسن بن : ورد ذكرهم يف حديث قتادة بن النعمان، أخربنا به غري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي
مد بن سلمة احلراين، حدثنا حممد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن أمحد بن أيب شعيب احلراين أبو مسلم، أخربنا حم
بشر وبشري ومبشر، وكان : بنو أُبريق: كان أهل بيت منا يقال هلم: قتادة، عن أبيه، عن جده قتادة بن النعمان قال

رب وذكر بشري رجالً منافقاً، يقول الشعر ويهجو به أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث ينحله بعض الع
  .لبيد بن سهل: احلديث، وقد تقدم يف

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى



  مبشر بن الرباء

  .مبشر بن الرباء بن معرور تقدم نسبه عند ذكر أبيه، وشهد احلديبية، وبيعة الرضوان
  .قاله ابن الكليب

  مبشر بن عبد املنذر

زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك مبشر بن عبد املنذر بن زنرب بن زيد بن أمية بن زيد بن أمية بن 
  .بن األوس األنصاري األوسي

  .إنه قتل خبيرب: وقيل. شهد بدراً مع أخويه أيب لبابة بن عبد املنذر، ورفاعة بن عبد املنذر، وقتل مبشر ببدر شهيداً
من بين أمية بن زيد بن مالك أنبأنا أبو جعفر بإسناده، عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق يف تسمية من شهد بدراً، 

  .مبشر بن عبد املنذر، ورفاعة بن عبد املنذر: بن عوف
وال عقب له، إال أن . مبشر بن عبد املنذر، من بين عمرو بن عوف: وقال ابن إسحاق فيمن قتل ببدر من األنصار

عليها، وضرب له بسهمه وأجره، أبا لبابة رده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الطريق إىل املدينة، وجعله أمرياً 
  .فهو كمن حضرها

  .أخرجه الثالثة

  باب امليم والتاء والثاء

  متمم بن نويرة

مالك بن نويرة بن مجرة : قال الطربي. وكان متمم شاعراً. متمم بن نويرة التميمي، تقدم نسبه عند ذكر أخيه مالك
  .يربوع، وكان قد أسلم هو وأخوه متممالتميمي، بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على صدقة بين 

هل قتل مرتداً أو مسلماً ؟ : فأما مالك فقتله خالد بن الوليد واختلف كثري من الصحابة وغريهم فيه: قال أبو عمر
كان شاعراً حمسناً، مل يقل أحد مثل شعره يف املراثي اليت رثى هبا أخاه مالكاً، فمنها . وأما متمم فلم خيتلف يف إسالمه

  الطويل: هقول
  لن يتصّدعا: من الّدهر حّتى قيل... وكّنا كندماين جذمية حقبةً 
  لطول اجتماع مل نبت ليلةً معاً... فلّما تفّرقنا كأّني ومالكاً 

  .إنه بكي على أخيه حىت دمعت عينه العوراء: وكان أعور، قيل. وله مراث حسان
  .أخرجه الثالثة

  مثعب السلمي

  .يب، قاله أبو عمراحملار: مثعب السلمي ويقال
روى عنه أشعث بن أيب الشعثاء . وقد أورده احلضرمي والطرباين يف الصحابة. مثعب، غري منسوب: وقال أبو نعيم

كنت أغزو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم، ال يعيب الصائم : أنه قال



  .امسه محزة فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم مثعباً وكان. على املفطر، وال املفطر على الصائم
وأما مثعب بكسر امليم وبعدها ثاء معجمة بثالث وأخره باء معجمة بواحدة : أخرجه الثالثة، وقال األمري أبو نصر

  .محزة امسه مثعب، أو يلقب مثعباً: وقال أبو حامت الرازي. أبو صاحل محزة بن عمرو األسلمي، امسه مثعب: فهو

  ثىن بن حارثةامل

املثىن بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن 
  .بكر بن وائل الربعي الشيباين

وسريه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يف صدر . وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة تسع، مع وفد قومه
وهو الذي أطمع أبا بكر واملسلمني يف الفرس، وهون أمر الفرس . ل مسري خالد بن الوليدخالفته إىل العراق قب

وملا وىل عمر بن . وكان شهماً شجاعاً ميمون النقيبة حسن الرأي، أبلى يف قتال الفرس بالًء مل يبلغه أحد. عندهم
ثىن، فاستقبله املثىن واجتمعوا، ولقوا اخلطاب اخلالفة، سري أبا عبيد بن مسعود الثقفي والد املختار يف جيش إىل امل

  .الفرس بقس الناطف، واقتتلوا فاستشهد أبو عبيد، وجرح املثىن فمات من جراحته قبل القادسية
وهي اليت قالت لسعد بالقادسية حني رأت من . وهو الذي تزوج سعد بن أيب وقاص امرأته سلمى بنت جعفر

  .فذهبت مثالً! أغريةً وجبناً ؟: فلطمها سعد، فقالت! للمسلمني اليوم  وامثنياه، وال مثىن: املسلمني جولةً فقالت
من هذا الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه ؟ : وكان كثري اإلغارة على الفرس، فكانت األخبار تأيت أبا بكر، فقال

الغارة، ذلك املثىن بن  أما إنه غري خامل الذكر، وال جمهول النسب، وال قليل العدد، وال ذليل: فقال قيس بن عاصم
ابعثين على قومي أقاتل هبم أهل فارس، وأكفيك أهل ناحييت : مث قدم بعد ذلك على أيب بكر فقال. حارثة الشيباين

مث أرسل أخاه مسعود بن حارثة إىل أيب بكر يسأله املدد، . ففعل أبو بكر، وأقام املثىن يغري على السواد. من العدو
  .فهو الذي أطمع يف الفرس. فأمده خبالد بن الوليد

وملا عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفسه على القبائل، أتى شيبان، فلقي معروف بن عمرو، واملثىن بن 
  .وسنذكر القصة يف معروق، إن شاء اهللا تعاىل. حارثة، فدعاهم
  .أخرجه الثالثة

  باب امليم واجليم

  جماشع بن مسعود

بن عائذ بن ربيعة بن يربوع بن مسال بن عوف بن امرئ القيس بن هبثة بن  جماشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب
  .سليم بن منصور السلمي

  .وأسلم قبل أخيه جمالد. روى عنه أبو عثمان النهدي، وكليب بن شهاب، وعبد امللك بن عمري. نزل البصرة
قاتل عبد اهللا بن الزبري، وكان وقتل يوم اجلمل بالبصرة مع عائشة قبل القتال األكرب، وذلك أن حكيم بن جبلة 

  .قاله خليفة بن خياط. جماشع مع ابن الزبري، فقتل حكيم وقتل جماشع
وقد استقصينا ذلك يف الكامل يف . قتل يوم اجلمل يوم احلرب اليت حضرها علي وطلحة والزبري: وقال غريه



  .التاريخ
  .وكان جماشع أيام عمر على جيش حياصر مدينة توج ففتحها

عن  -يعين شيبان  -حدثين أيب، حدثنا أبو النصر، حدثنا أبو معاوية : أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحدأنبأنا 
أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بابن أخ له ليبايعه : حيىي بن أيب كثري، عن حيىي بن إسحاق، عن جماشع بن مسعود

، بل نبايع على اإلسالم؛ فإنه ال هجرة بعد الفتح، ويكون من ال: على اهلجرة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .التابعني بإحسان
  .أخرجه الثالثة

  .بتشديد امليم، وآخره الم: مسال

  جماشع بن سليم

  .جماشع بن سليم
بني جماشع بن مسعود وجماشع بن سليم، ومها واحد، وهو ابن  -يعين علياً  -فرق العسكري : قاله أبو موسى
  .بين سلممسعود، من 

  .أخرجه أبو موسى

  جماعة بن مرارة

بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة  -ابن سليم : وقيل -جماعة بن مرارة بن سلمى 
  .بن جليم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل احلنفي اليمامي

هللا عليه وسلم الغورة وغرابة واحلبل، وكتب له وفد هو وأبوه على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأقطعه النيب صلى ا
  .كتاباً

ومن خربه مع . وكان من رؤساء بين حنيفة، وله أخبار يف الردة مع خالد بن الوليد، قد أتينا عليها يف الكامل أيضاً
، ال: قال. جماعة، فشل قومك: أنه كان جالساً معه، فرأى خالد أصحاب مسيلمة قد انتضوا سيوفهم، فقال: خالد

  .ألهنم حظي من ولد آدم: قال! لشد ما حتب قومك : قال خالد! ولكنها اليمانية، ال تلني متوهنا حىت تشرق 

حدثنا حممد بن عيسى، حدثنا : أنبأنا عبد الوهاب بن علي األمني بإسناده إىل أيب داود سليمان بن األشعث قال
بن جماعة، عن هالل بن سراج بن جماعة، عن أبيه،  عنبسة بن عبد الواحد القرشي، حدثين الدخيل بن إياس بن نوح

أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يطلب دية أخيه الذي قتله بنو سدوس من بين ذهل، فقال النيب : عن جده جماعة
فكتب له النيب صلى . لو كنت جاعالً ملشرك دية جلعلت ألخيك، ولكين سأعطيك منه عقىب: صلى اهللا عليه وسلم

  .وسلم مبائة من اإلبل، من أول مخس خيرج من مشركي بين ذهل اهللا عليه
  .مل يرو عنه غري ابنه سراج، ويقال له السلمي نسبة إىل جده سليم، ال إىل سليم بن منصور

  .أخرجه الثالثة

  جمالد بن ثور



  .عةبن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعص -وامسه ربيعة  -جمالد بن ثور بن معاوية بن عبادة بن البكاء 
وفد هو وابن أخيه بشر بن معاوية على النيب صلى اهللا عليه وسلم، . روى عنه ابنه كاهل. يعد يف أعراب الكوفة

قُلْ " ، و " قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الفَلَْق " و " قُلْ ُهَو اللَه أََحٌد : " فعلمهما يس واحلمد هللا رب العاملني واملعوذات الثالثة
  .وعلمهما االبتداء ببسم اهللا الرمحن الرحيم. الناس"  أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  جمالد والد أيب عثمة

  .جمالد والد أيب عثمة اهلجيمي
  .يرد ذكره يف ترمجة اهلجيم، إن شاء اهللا تعاىل

  جمالد بن مسعود

  .جمالد بن مسعود السلمي
سكن البصرة، وكان إسالمه بعد إسالم أخيه جماشع، بعد . معبديكىن جمالد أبا . تقدم نسبه عند ذكر أخيه جماشع

  .الفتح
. يا رسول اهللا، هذا جمالد بن مسعود فبايعه على اهلجرة: قلت: روى أبو عثمان النهدي، عن جماشع بن مسعود قال

  .ال هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على اإلسالم واجلهاد: قال
إنه قتل يوم اجلمل، فوهم، فإن جماشعاً ال : عود قتل يوم اجلمل، ومل يقل يف جماشعإن جمالد بن مس: قال ابن أيب حامت

شك أنه قتل يوم اجلمل، وال تبعد رواية أيب عثمان عنهما، فإهنما ممن وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقربامها 
  .قرب جماشع وقرب جمالد: بالبصرة

  .أخرجه الثالثة

  جمدي الضمري

  .جمدي الضمري
غزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات روى أبو املفرج بن عطي بن جمدي الضمري، عن أبيه، عن جده 

غزونا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم غزوة املريسيع وغزوة بين املصطلق، فأصبنا سبايا، فسألت النيب صلى اهللا : قال
  .ائنة إىل يوم القيامة إال وهي كائنةاعزلوا إن شئتم، ما من نسمة ك: عليه وسلم عن العزل فقال

  .أخرجه الثالثة
أو : غزوة املريسيع وغزوة بين املصطلق بواو العطف، وهو وهم، أظنه: كذا يف كتاب ابن منده وأيب نعيم: قلت

املريسيع أو بين : غزوة بين املصطلق؛ ألن غزوة املريسيع هي غزوة بين املصطلق، فيكون الراوي قد شك، هل قال
  .واهللا أعلم. لقاملصط
  .تصغري عطاء: مبيم، وعطي: واملفرج



  جمدي بن قيس

قاله الغساين . ذكره أبو عمر يف اسم أخيه أيب رهم. تقدم نسبه عند أخيه أيب موسى. جمدي بن قيس األشعري
  .مستدركاً على أيب عمر

  جمذر بن ذياد

  .جمذر بن ذياد
  .فه يف األنصاروهو بلوي وحل. عبد اهللا بن ذياد: تقدم نسبه يف أخيه

مث أسلم اجملذر، وشهد بدراً، وقتل فيها أبا . وهو الذي قتل سويد بن الصامت يف اجلاهلية، فهاج قتله وقعة بعاث
  .البختري بن هشام بن خالد بن أسد بن عبد العزى القرشي
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بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

: قال -حدثين يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبري : أخربنا أبو جعفر بإسناده، عن يونس، عن ابن إسحاق قال
وحدثين ابن شهاب، وحممد بن حيىي بن حبان، وعاصم بن عمر بن قتادة، وعبد اهللا بن أيب بكر، وغريهم من علمائنا 

وإمنا هنى رسول اهللا : قالوا. من لقي أبا البختري فال يقتله: سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأن ر: يف وقعة بدر
صلى اهللا عليه وسلم عن قتله، ألنه كان أكف القوم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مبكة، كان ال يؤذي 

م يف نقض الصحيفة اليت كتبت قريش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال يبلغه عنه شيء يكرهه وكان فيمن قا
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنانا : على بين هاشم، فلقي اجملذر بن ذياد البلوي أبا البختري، فقال له اجملذر

ال، واهللا ما حنن : وزميلي ؟ فقال اجملذر: فقال -ومع أيب البختري زميل له قد خرج معه من مكة  -عن قتلك 
وقال أبو البختري حني نازله . ال تتحدث نساء قريش أين تركت زميلي حرصاً على احلياة: بتاركي زميلك فقال

  الرجز: اجملذر
  حّتى ميوت أو يرى سبيله... كلّ أكيلٍ مانعٌ أكيله 
والذي بعثك باحلق لقد جهدت أن يستأسر : مث أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال. فاقتتال، فقتله اجملذر

  .فأىب إال القتال، فقتلتهفآتيك به، 
وقتل اجملذر يوم أُحد شهيداً، قتله احلارث بن سويد بن الصامت، وكان مسلماً، فقتله بأبيه وحلق مبكة كافراً، مث أتى 

وكان احلارث يطلب غرة اجملذر ليقتله، فشهدا مجيعاً . مسلماً بعد الفتح فقتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجملذر
فأخرب جربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتله، وأمره . ا جال الناس ضربه احلارث من خلفه، فقتله غيلةًأُحداً، فلم

  .أن يقتل احلارث به، فقتله ملا ظفر به
  .أخرجه الثالثة

  جمزأة بن ثور

  .جمزأة بن ثور بن عفري بن زهري بن كعب بن عمرو بن سدوس السدوسي
خاري يف الصحابة وال يثبت، وروايته عن عبد الرمحن بن أيب بكرة، وهو ذكره الب. قتل يف عهد عمر بن اخلطاب

وله أثر عظيم يف قتال الفرس، قتل يوم فتح تستر مائة من الفرس، فقتله اهلرمزان وقتل معه . أخو منجوف بن ثور
اتل جمزأة بن ثور ال أؤمن ق: قال. قد أمنته: الرباء بن مالك، فلما أُسر اهلرمزان ومحل إىل عمر أراد قتله، فقيل

  .والرباء بن مالك فأسلم اهلرمزان، فتركه عمر
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  جمزز املدجلي

وإمنا . وهو جمزز بن األعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدجل الكناين املدجلي. جمزز املدجلي القائف
  .قيل له جمزز، ألنه كان كلما أسر أسرياً جز ناصيته



حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن : بأنا إبراهيم وغري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى الترمذي قالأن
أمل ترى أن جمززاً : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل علي مسروراً تربق أسارير وجهه، فقال: عروة، عن عائشة

  .عضها من بعضهذه األقدام ب: نظر إىل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال
أمل ترى أن جمززاً مر على زيد بن حارثة وأسامة بن : رواه ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وزاد فيه

  .هذه األقدام بعضها من بعض: زيد، قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامها، فقال
  .أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم

  جممع بن جارية

العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن  جممع بن جارية بن عامر بن جممع بن
  .األوس األنصاري األوسي، مث من بين عمرو بن عوف
  .يعد يف أهل املدينة، وكان أبوه ممن اختذ مسجد الضرار

ن أبوه من كان جممع غالماً حدثاً، قد مجع القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكا: قال ابن إسحاق
مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه . املنافقني ومن أصحاب مسجد الضرار، وكان جممع يصلي هبم يف مسجد الضرار

ال، أو : وسلم حرق مسجد الضرار، فلما كان يف خالفة عمر بن اخلطاب، كلم عمر يف جممع ليصلي بقومه، فقال
فتركه .  الذي ال إله إال هو، ما علمت بشيء من أمرهمواهللا: فقال! ليس كان إمام املنافقني يف مسجد الضرار ؟

  .عمر يصلي
  .إنه كان قد مجع القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال سورة أو سورتني: قيل

، أنبأنا أبو الفرج بن أيب الرجاء، أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد قراءة عليه وأنا حاضر أمسع، أخربنا أمحد بن عبد اهللا
حدثنا عبد اهللا بن جعفر اجلابري، حدثنا حممد بن أمحد بن املثىن، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا زكريا بن أيب زائدة، 

معاذ بن جبل، وزيد : مجع القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستة كلهم من األنصار: عن عامر قال
د، وأبو زيد، وكان بقي على اجملمع بن جارية سورة أو بن ثابت، وأيب بن كعب، وأبو الدرداء، وسعد بن عبي
  .سورتان حني تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عبد الرمحن بن يزيد بن جارية، ويعقوب بن جممع، : روى عنه ابن أخيه. روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وعكرمة بن سلمة

أنبأنا قتيبة حدثنا الليث، عن ابن شهاب : مد بن عيسى قالأنبأنا إمساعيل بن علي وغريه قالوا بإسنادهم إىل حم
: الزهري، عن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن ثعلبة، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جارية، عن عمه جممع بن جارية قال

  .يقتل ابن مرمي الدجال بباب لد: مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
ورواه معمر واألوزاعي، عن . الن، عن الزهري، عن عبد اهللا بن عبيد اهللاكذا رواه ابن عيينة، وعقيل، وابن عج

  .الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا
  .وحديث الليث ومن تابعه أوىل بالصواب: قال النسائي
  .أخرجه الثالثة

  جممع بن يزيد بن جارية



  .جممع بن يزيد بن جارية، هو ابن أخي الذي قبله، وأخو عبد الرمحن
  .يعين هذا وجممع بن جارية. أرامها واحداً: منده قال ابن

أن النيب صلى : روى عنه عكرمة بن سلمة بن ربيعة. أفرده بعض املتأخرين عن األول، ومها واحد: وقال أبو نعيم
  .اهللا عليه وسلم هنى أن مينع الرجل جاره أن يغرز خشباً يف جداره

ال مينع : ي األول، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وروىجممع بن يزيد بن جارية، هو ابن أخ: وقال أبو عمر
إن حديثه هذا مرسل، وإمنا يروي عن عمر، : أحدكم أخاه أن يغرز خشبةً يف جداره، مثل حديث أيب هريرة، قيل

  .ورمبا رواه عن أيب هريرة. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقد جعل . متصل أو مرسل ؟ واهللا أعلم: ف يف أمر حديثهوقول أيب عمر يدل على أنه رأمها اثنني، وإمنا االختال

  .البخاري هذا جممع بن يزيد أخا عبد الرمحن بن يزيد بن جارية، مثل أيب عمر
حدثين أيب، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا عبد امللك بن جريج، عن : أنبأنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

أن أخوين من بين املغرية، لقيا جممع : أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخربه: ىي أخربهأن هشام بن حي: عمرو بن دينار
أشهد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أن ال مينع جار جاره أن يغرز خشباً يف : بن يزيد بن جارية األنصاري فقال

ففعل . اً دون جداريأي أخي، قد علمت أنك مقضي لك، وقد حلفت، فاجعل أسطوان: فقال احلالف. جداره
  .اآلخر، فغرز يف األسطوان خشبة

  .أخرجه الثالثة

  باب امليم واحلاء

  حمارب بن مزيدة

حمارب بن مزيدة بن مالك بن مهام بن معاوية بن شبابة بن عامر بن حطمة بن حمارب بن عمرو بن وديعة بن لكيز 
  .بن أفصى بن عبد القيس العبدي
  .عليه وسلم، فأسلما وفد هو وأبوه على النيب صلى اهللا

  .قاله هشام بن الكليب
بفتح : قال الدارقطين: وإليه تنسب الدروع احلطمية، قاله ابن ماكوال وقال. بضم احلاء املهملة، وفتح الطاء: حطمة

  .والنسبة تبطله: احلاء، قال

  حمتفر بن أوس

  .حمتفر بن أوس املزين
رواه أمحد بن . كره احلاكم أبو عبد اهللا يف تاريخ خراسانروى عنه أوالده، ذ. بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .احلسني النيسابوري
  .أخرجه أبو موسى

  حمجن بن األدرع



  .كان قدمي اإلسالم. حمجن بن األدرع األسلمي، من ولد أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر
ارموا، وأنا مع ابن : صلى اهللا عليه وسلموفيه قال رسول اهللا . أسلمي: وقيل. إنه سلمي: قال أبو أمحد العسكري

  .األدرع
  .روى عنه حنظلة بن علي، ورجاء بن أيب رجاء. سكن البصرة، واختط مسجدها، وعمر طويالً

حدثنا أبو عوانة، عن أيب بشر، عن عبد اهللا بن : أنبأنا اخلطيب عبد اهللا بن أمحد بإسناده عن أيب داود الطيالسي
أخذ حمجن بيدي حىت انتهينا إىل مسجد البصرة، فإذا بريدة األسلمي قاعد على باب : لشقيق، عن رجاء الباهلي قا

يا حمجن، : سكبة يطيل الصالة، وكان يف بريدة مزاحة، فقال بريدة: من أبواب املسجد، ويف املسجد رجل يقال له
وسلم حىت انتهينا إىل سدة أخذ بيدي رسول اهللا صلى اهللا عليه : أال تصلي كما يصلي سكبة؟ فلم يرد عليه، وقال

هذا، هذا، فقال : وجعلت أُطريه وأقول. هذا فالن: من هذا ؟ فقلت: املسجد، فإذا رجل يركع ويسجد، فقال يل
فقال . مث انطلق حىت بلغ باب احلجرة، مث أرسل يدي من يده. ال تسمعه فتهلكه: يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .دينكم أيسره خري: النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .مث انتقل حمجن بن األدرع من البصرة إىل املدينة، فتويف هبا آخر أيام معاوية

  .أخرجه الثالثة

  حمجن بن أيب حمجن الديلي

  .حمجن بن أيب حمجن الديلي، من بين الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة
  .روى عنه ابنه بسر. معدود يف أهل املدينة، يكىن أبا بسر

بشر، بكسر الباء وبالشني : وقيل. بسر، بضم الباء وبالسني املهملة، قاله مالك وغريه:  اسم ابنه فقيلواختلف يف
  .املعجمة، قاله الثوري

سألت مجاعة من ولده، فما اختلف على منهم اثنان أنه بشر، كما قال الثوري، يعين : وقال أمحد بن صاحل املصري
  .بالشني املعجمة، هذا كالم أيب عمر

روى عنه زيد بن أسلم، . بسر بن حمجن الديلي، عن أبيه: بسر، يعين بضم الباء، والسني املهملة: ل ابن ماكوالوقا
  .بشر، يعين بالشني املعجمة، مث رجع عنه: وكان الثوري يقول عن زيد

يد بن أسلم، أخربنا فتيان بن أمحد بن حممد بن اجلوهري املعروف بابن مسنية بإسناده عن القعنيب، عن مالك، عن ز
أنه كان يف جملس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأذن بالصالة وقام النيب : عن بسر بن حمجن الديلي، عن أبيه

ما منعك أن تصلي مع : صلى اهللا عليه وسلم فصلى، مث رجع، وحمجن يف جملسه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فقال رسول اهللا صلى اهللا . ل اهللا، ولكن كنت قد صليت يف أهليبلى، يا رسو: الناس، ألست برجل مسلم ؟ قال

  .إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت أخرجه الثالثة: عليه وسلم

  حمدوج بن زيد



  .حمدوج بن زيد اهلذيل
  .إن أول من يدعى يوم القيامة يب: خمتلف يف صحبته، حديثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وأبو موسى أخرجه أبو نعيم

  احملرز بن حارثة

  .احملرز بن حارثة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف
استخلفه عتاب بن أسيد على مكة يف سفرة سافرها، مث واله عمر بن اخلطاب مكة يف أول واليته، مث عزله وويل 

  .وقتل احملرز بن حارثة يوم اجلمل، ويعد يف املكيني. قنفذ بن عمري التيمي
  .عمرأخرجه أبو 

  حمرز بن زهري

  .له صحبة: مدين، يقال. حمرز بن زهري األسلمي
  .الصمت زين العامل: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: روى حديثه كثري بن زيد، عن أم ولد حمرز، عن حمرز

مان ز: وما زمان الكذابني ؟ قال: قلت. اللهم، إين أعوذ بك من زمن الكذابني: وروت ابنته عنه أنه كان يقول
  .يظهر فيه الكذب، فيذهب الرجل ال يريد الكذب فيتحدث معهم، فإذا هو قد دخل معهم يف حديثهم

: قال. ابن زهري: أورده أبو نعيم، وذكر أن ابن منده وهم فيه، فقال: أخرجه الثالثة، وأخرجه أبو موسى وقال
  .حمرز بن زهري: اب حمرز، آخره زايوالذي ذكره البخاري يف تارخيه يف ب. وفرق بينهما جعفر، فجعلهما اثنني

  .واألول أصح. ابن زهر: وقيل. حمرز بن زهري: وقال حممد بن نقطة احلافظ
  .مثل ابن منده، فبان هبذا أنه ليس بوهم، واهللا أعلم. زهري: وأخرجه أبو عمر فقال

  حمرز بن عامر

  .ري اخلزرجي، مث النجاريحمرز بن عامر بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار األنصا
فهو معدود فيمن شهد اُحداً . شهد بدراً، وتويف صبيحة اليوم الذي غدا فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أُحد

  .لذلك، وال عقب له
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى هكذا باحلاء والزاي، ومثلهم قال الدارقطين

. حمرر بن عامر، من بين عمرو بن عوف األنصاري، له صحبة، شهد بدراً: مهملتني حمرر، براءين: وقال ابن ماكوال
وهو . بالزاي: وقال الدارقطين: قال -كذلك ذكره أصحاب املغازي، موسى بن عقبة، وابن إسحاق والواقدي 

  .خطأ

وهو وهم؛ فإن . فهذا الذي ذكره ابن ماكوال هو الذي يف هذه الترمجة، إال أنه جعله من بين عمرو بن عو: قلت
أبا جعفر بن السمني أخربين بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من األنصار، من بين 



وكذلك رواه سلمة عن ابن إسحاق، وعبد امللك بن هشام، عن البكائي، . حمرز بن عامر بن مالك: عدي بن النجار
  .واهللا أعلم. ان صحيحاً فهو غري هذا، وليس بشيءومثله قال موسى بن عقبة، وإن ك. عن ابن إسحاق

  حمرز بن قتادة

  .حمرز بن قتادة بن مسلمة
  .كان يوصي بين حنيفة بالتمسك باإلسالم وينهاهم عن الردة، وله يف ذلك كالم متني، وشعر حسن

  حمرز القصاب

  .حمرز القصاب
ثمان، عن جدته أم موسى، أن أبا موسى أدرك اجلاهلية، ذكره البخاري عن موسى بن إمساعيل، عن إسحاق بن ع

ال يذبح للمسلمني إال من يقرأُ أُم الكتاب، فلم يقرأ إال حمرز القصاب، موىل بين عدي أحد بين : األشعري قال
  .ملكان، وكان من سيب اجلاهلية، فذبح وحده

  .أخرجه أبو عمر

  حمرز بن نضلة

ودان بن أسد بن خزمية األسدي، يكىن أبا نضلة، ويعرف حمرز بن نضلة بن عبد اهللا بن مرة بن كبري بن غنم بن د
  .حليف بين عبد مشس، وكان بنو عبد األشهل يذكرون أنه حليفهم. باألخرم األسدي
تتابع املهاجرون إىل املدينة أرساالً، وكان بنو غنم بن دودان أهل إسالم، قد أوعبوا إىل املدينة مع : قال ابن إسحاق

  .حمرز بن نضلة: وسلم هجرة رجاهلم ونساؤهم، منهم رسول اهللا صلى اهللا عليه
 -وهي غزوة ذي قرد  -وخرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم السرح . وشهد بدراً، وأُحداً، واخلندق

سنة ست، فقتله مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر، وكان يوم قتل ابن سبع وثالثني، أو مثان وثالثني 
  .سنة

حمرز بن نضلة، وذكره فيمن شهد بدراً من حلفاء بين عبد : ومل يقل. حمرز بن وهب: موسى بن عقبة وقال فيه
  .مشس

أنبأنا عبيد اهللا بن السمني بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من حلفاء بين عبد 
  .وحمرر بن نضلة بن عبد اهللا: ... مشس، من بين أسد بن خزمية

  .أخرجه الثالثة

  حمرز

  .حمرز، غري منسوب
جاءين حمرز ذات ليلة عشاًء، فدعونا : روى إبراهيم بن حممد بن ثابت، أخو بين عبد الدار، عن عكرمة بن خالد قال

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما تصنع به هذه الساعة ؟ قال: هل عندك سواك ؟ فقلنا: له بعشاء، فقال حمرز



  .ة حىت يسنتما نام ليل
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حمرش الكعيب

  .حمرش الكعيب، بضم امليم وفتح احلاء املهملة، وكسر الراء املشددة، قاله ابن ماكوال
  .حمرش، يعين بكسر امليم وسكون احلاء: ويقال: قاله أبو عمر

  .زعموا أن خمرشاً الصواب، باخلاء املعجمة: وقال علي بن املديين
عمر بإسناده عن إمساعيل بن أمية، عن مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد، عن حمرش وروى أبو 
مزاحم هذا : قال ابن املديين. وذكر احلديث... خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اجلعرانة ليالً: الكعيب قال

لقيت : قال أبو حفص الفالس. احم بن زفرروى عنه ابن جريج وغريه، وليس هو مز. هو مزاحم بن أيب مزاحم
هو جدي، وهو حمرش بن : شيخاً مبكة امسه سامل، فاكتريت منه بعرياً إىل مىن، فسمعين أُحدث هبذا احلديث، فقال
حدثنيه أيب : ممن مسعته ؟ قال: عبد اهللا الكعيب، مث ذكر احلديث، وكيف مر هبم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلت

  .وأهلنا
حمرش بن سويد بن عبد اهللا بن مرة اخلزاعي الكعيب، وهو معدود يف : وأكثر أهل احلديث ينسبونه: بو عمرقال أ

 -أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعتمر من اجلعرانة، مث أصبح مبكة كبائت : روي عنه حديث واحد. أهل مكة
  .ورأيت ظهره كأنه سبيكة فضة: قال

حدثنا بندار، حدثنا حيىي بن سعيد، عن ابن جريج، عن :  أيب عيسى الترمذي قالأخربنا غري واحداً بإسنادهم إىل
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج من اجلعرانة ليالً : مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد اهللا، عن حمرش الكعيب

زالت الشمس من الغد  معتمراً، فدخل مكة ليالً فقضى عمرته، مث خرج من ليلته فأصبح باجلعرانة كبائت، فلما
  .خرج من بطن سرف حىت جاء مع الطريق، طريق مجع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس

  .أخرجه أبو عمر

  حمسن بن علي

  .فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أمه. حمسن بن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب القرشي اهلامشي

هاب بن أيب منصور األمني، أخربنا أبو الفضل حممد بن ناصر، أنبأنا أبو طاهر بن أيب الصقر أنبأنا أبو أمحد عبد الو
األنباري، أنبأنا أبو الربكات بن نظيف الفراء، أخربنا احلسن بن رشيق، أنبأنا أبو بشر الدواليب، حدثنا حممد بن 

، عن أيب إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن حدثنا إسرائيل: عوف الطائي، حدثنا أبو نعيم وعبيد اهللا بن موسى قاال
: أروين ابين، ما مسيتموه ؟ قلنا: فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال. ملا ولد احلسن مسيته حرباً: علي قال
أروين ابين، ما : فلما ولد حسني، مسيته حرباً، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. بل هو حسن: قال. حرباً

: فلما ولد الثالث، مسيته حرباً، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. بل هو حسني: فقال. حرباً: لنامسيتموه ؟ ق
  .شرب وشبري ومشرب: مسيتهم بأمساء ولد هارون: مث قال. بل هو حمسن: قال. حرباً: أروين ابين، ما مسيتموه ؟ قلنا

د عن علي، فلم يذكر حمسناً، وكذلك رواه أبو رواه غري واحد عن أيب إسحاق كذلك، ورواه سامل بن أيب اجلع



  .اخلليل، عن سلمان
  .وتويف احملسن صغرياً
  .أخرجه أبو موسى

  حمصن األنصاري

ورواه بإسناده عن مروان بن معاوية، عن عبد الرمحن بن أيب مشيلة األنصاري، من . قاله جعفر. حمصن األنصاري
ملن أصبح آمناً يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الأهل قباء، عن سلمة بن حمصن األنصاري، عن أبيه ق

  .سربه، معاىفً يف جسده، وعنده طعام يومه، فكأمنا حيزت له الدنيا
كذلك رواه غري واحد، عن مروان، . كذا رواه جعفر، وترجم له، وإمنا هو سلمة بن عبيد اهللا بن حمصن، عن أبيه

  .وقد تقدم يف عبيد اهللا
أنبأنا كثري بن عبيد اهللا احلذاء، حدثنا مروان بن معاوية، عن : حممود إجازة بإسناده، عن ابن أيب عاصمأنبأنا حيىي بن 

قال رسول اهللا صلى : عبد الرمحن بن أيب مشيلة األنصاري، عن سلمة بن عبيد اهللا بن حمصن األنصاري، عن أبيه قال
  .اهللا عليه وسلم، مثله
  .أخرجه أبو موسى

  حمصن بن وحوح

  .وقد ذكرنا نسبه عند أبيه وحوح. بن وحوح األنصاري األوسي حمصن
  .قتل هو وأخوه حصني بالقادسية، وال بقية هلما، قاله ابن الكليب

  حملم بن جثامة

وامسه يزيد بن قيس بن ربيعة بن عبد اهللا بن يعمر الشداخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث  -حملم بن جثامة 
  .ة الكناين الليثي، أخو الصعب بن جثامةبن بكر بن عبد مناة بن كنان

حدثين يزيد بن عبد اهللا بن قسيط، عن القعقاع بن عبد اهللا بن : أنبأنا عبيد اهللا بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق
أبو : بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل إضم، فخرجت يف نفر من املسلمني فيهم: أيب حدرد، عن أبيه قال

لم بن جثامة، فخرجنا حىت إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن األضبط األشجعي، على بعري له، فلما مر قتادة، وحم
علينا سلم علينا بتحية اإلسالم، فأمسكنا عنه، ومحل عليه حملم بن جثامة فقتله؛ لشيًء كان بينه وبينه، وأخذ بعريه 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا : " ناه اخلرب، فنزل فينا القرآنفلما قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرب. ومتاعه
  .النساء اآلية" ... لَْسَت ُمْؤِمناً : ضََرْبُتم يف َسبِيلِ اللِّه فََتَبيَُّنوا َوالَ َتقُولُوا ملَْن أَلْقَى إِلَْيكُُم السَّالََم
 عليه وسلم فدفنوه، فلفظته األرض مرة بعد أخرى، وذكر الطربي أن حملم بن جثامة تويف يف حياة النيب صلى اهللا

إن األرض لتقبل من هو شر : فأمر به فألقي بني جبلني وجعل عليه حجارة، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .منه، ولكن اهللا أراد أن يريكم آية يف قتل املؤمن

. ل محص بأخرة، ومات هبا يف أيام ابن الزبريإن هذا ليس حملم بن جثامة، فإن حملماً نز: وقد قيل: قال أبو عمر



يف غالب : وقيل. يف حملم: يف أسامة، وقيل: نزلت يف املقداد، وقيل: كثري جداً، قيل: واالختالف يف املراد هبذه اآلية
  .وقيل غريهم، وكان قتله خطأ. نزلت يف سرية، ومل يسم قائل هذا أحداً: وقيل. الليثي

  .ن شاء اهللا تعاىلويرد حمللم ذكر يف مكيتل إ
  .أخرجه الثالثة

  حممد بن أُيب بن كعب
  .تقدم نسبه عند ذكر أبيه، يكىن أبا معاذ. حممد بن أُيب بن كعب

وروى عنه احلضرمي بن الحق، وبسر . ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، روى عن أبيه، وعن عمر
  .بن سعيد

  .أخرجه الثالثة
  حممد بن أُحيحة

حيحة بن اجلالح بن احلريش بن جحجىب بن عوف بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف األنصاري حممد بن أُ
  .األوسي

وأظن أنه أحد هؤالء الذين : حممد بن أُحيحة قال: بلغين أن أول من مسي حممداً: قال عبدان. ذكر يف الصحابة
أنه يبعث نيب من العرب، فسمى مجاعة يعين الذين مسوا يف اجلاهلية، حني مسعوا  -ذكروا يف حديث حممد بن عدي 

حممد بن سفيان بن جماشع، : والذين مسوا أبناءهم حممداً نفر، منهم. منهم أبناءهم رجاء أن يكون هو النيب املبعوث
وحممد بن الرباء أخو بين عتوارة من بين ليث، وحممد بن أُحيحة أخو بين جحجىب، وحممد بن محران بن مالك 

  .اعي بن علقمة بن حمارب بن مرة بن فاجل، وحممد بن عدي بن ربيعة بن جشم بن سعداجلعفي، وحممد بن خز
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

وهذا فيه نظر، فإن سفيان بن جماشع ومن ذكروا معه، أقدم عهداً من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكثري، : قلت
عبد املطلب، وهي سلمى بنت عمرو، فمن يكون زوج  فأما أُحيحة بن اجلالح أخو بين جحجىب فإنه كان تزوج أم

هذا بعيد وقوعه، مث ! أم عبد املطلب، مع طول عمر عبد املطلب كيف يكون ابنه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟
إن ابن مندة وأبا نعيم وأبا عمر، قد ذكروا املنذر بن حممد بن عقبة بن أحيحة بن اجلالح، كان من أصحاب رسول 

  .اهللا عليه وسلم، وشهد بدراً، ولعل الكالم سقط منه عقبة واملنذر، حىت يستقيم واهللا أعلم اهللا صلى

  حممد بن أسلم

  .حممد بن أسلم بن جبرة األنصاري، أخو بين احلارث بن اخلزرج
  .رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وألبيه صحبة

عمرو بن حزم، عن حممد بن أسلم بن جبرة، أخي بين روى حممد بن إسحاق، عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن 
وكان يدخل فيقصي حاجته يف السوق، مث يرجع إىل أهله، فإذا وضع : احلارث بن اخلزرج، وكان شيخاً كبرياً، قال

واهللا ما صليت يف مسجد النيب صلى اهللا : رداءه ذكر أنه مل يصل يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقول
من هبط منكم هذه القرية، فال يرجعن إىل أهله حىت يركع يف هذا : لم ركعتني، فإنه قد كان قال لناعليه وس

مث يأخذ رداءه ويرجع إىل املدينة، حىت يركع يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركعتني، مث . املسجد ركعتني



  .يرجع إىل أهله
حممد بن أسلم، روى عن النيب، حديثه مرسل فلم يذكر : ر فقالأخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً، وأما أبو عم

  .واهللا أعلم. هل هو هذا أم غريه ؟ وأظنه هو: احلديث، وال نسبه حىت يعلم

  حممد بن إمساعيل األنصاري

  .حممد بن إمساعيل األنصاري
قال رسول اهللا صلى : الروى حممد بن أيب محيد، عن حممد بن املنكدر، عن حممد بن إمساعيل األنصاري، عن أبيه ق

  .وذكر احلديث... إن اهللا عز وجل أرسلين: جاءين جربيل فقال: اهللا عليه وسلم
  .أراه إمساعيل بن ثابت بن قيس بن مشاس: قال ابن منده
إمساعيل : حممد بن ثابت، ومن عقبه: هذا وهم فيه، ألن إمساعيل يف أوالد ثابت ال يعرف، وإمنا يعرف: قال أبو نعيم

  .ابنا حممد بن ثابت ويوسف
يا رسول : أن رجالً قال: روى أبو نعيم بإسناده عن حممد بن أيب محيد، عن إمساعيل األنصاري، عن أبيه، عن جده

  .عليك باليأس مما يف أيدي الناس، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر: فقال. اهللا، أوصين وأوجز
ووهم بعض الرواة يف هذا : قال -بن ثابت بن قيس بن مشاس هو إمساعيل بن حممد : إمساعيل هذا قيل: قال أبو نعيم

يعين ابن  -ومن أعجبه أنه : قال -حممد بن املنكدر : احلديث، وأدخل بني حممد بن أيب محيد، وبني حممد بن إمساعيل
نت بين الترمجة على ذكر من امسه حممد، وأخرج احلديث عن حممد بن إمساعيل، عن أبيه، عن جده، فإن كا -منده 

لكان أشبه بالترمجة  -إمساعيل بن حممد، عن أبيه : ولو قال. الرواية صحيحة فإمساعيل ال خيرج عنه يف ترمجة حممد
  .وأقرب، واهللا أعلم

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  حممد بن أسود بن خلف

و بن ربيعة حممد بن أسود بن خلف بن أسعد بن بياضة بن سبيع بن خلف بن جعثمة بن سعد بن مليح بن عمر
  .وهو ابن عم طلحة الطلحات بن عبد اهللا بن خلف. اخلزاعي

على ذروة كل بعري : نسبه شباب العصفري بن خياط، وذكر أنه روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .شيطان

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  حممد بن األشعث

  .بيهتقدم نسبه عند ذكر أ. حممد بن األشعث بن قيس الكندي
  .وقد روى عن عائشة. إنه ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قيل



حدثين حممد بن أمحد بن : أخربنا أبو منصور بن مكارم بن سعد املؤدب بإسناده عن أيب زكريا بن إياس األزدي قال
: حممد بن األشعث قالاملثىن، حدثنا سعيد بن سليمان، عن خالد بن عبد اهللا، عن حصني، عن عمرو بن قيس، عن 

هم قوم حسد، حيسدوننا على : ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليهود فقال: حدثتين عائشة أم املؤمنني قالت
  .اجلمعة اليت هدانا اهللا هلا وضلوا عنها، وعلى القبلة اليت هدانا اهللا هلا وضلوا عنها

حممد بن طلحة، : الذي امسهم حممد، وكناهم أبو القاسم احملمدون: وروى الزبري بن بكار، عن حممد بن احلسن قال
  .وحممد بن علي، وحممد بن األشعث، وحممد بن سعد

  .واستعمله عبد اهللا بن الزبري على املوصل
  .واهللا أعلم. ال تصح له صحبة: وقال أبو نعيم. أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حممد بن أنس

  .وألبيه صحبة، وجلده أيضاً. حممد بن فضالة بن أنس: قيلو. حممد بن أنس بن فضالة األنصاري الظفري
روى إدريس بن حممد بن يونس بن حممد بن أنس بن فضالة الظفري، عن جده يونس بن حممد، عن أبيه حممد بن 

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن أسبوعني، فأُيت يب إليه، فمسح رأسي ودعا يل بالربكة، : أنس قال
  .مسوه بامسي، وال تكنوه بكنييت: وقال
  .وحج يب معه عام حجة الوداع: قال

قتل أنس بن فضالة يوم أُحد فأتى مبحمد بن أنس الظفري إىل : روى عمرو بن أيب فروة، عن مشيخة أهل بيته قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتصدق عليه بعذق ال يباع وال يوهب

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتاهم: ن حممد بن فضالةوروى فضيل بن سليمان، عن يونس ب
أخرجه الثالثة؛ إال أن أبا نعيم جعل الترمجة حملمد بن فضالة، وجعلها ابن منده وأبو عمر حملمد بن أنس بن فضالة، 

  .ومها واحد، واهللا أعلم

  حممد األنصاري

  .حممد األنصاري، وقيل؛ الدوسي
  .سله صحبة، وله ذكر يف حديث أن
وعنده غالم من األنصار امسه  -يا رسول اهللا، مىت تقوم الساعة ؟ : أن رجالً قال: روى محاد، عن ثابت، عن أنس

  .إن يعش هذا الغالم فعسى أن ال يبلغ اهلرم حىت تقوم الساعة: فقال -حممد 
  .ورواه محاد بن زيد، عن معبد بن هالل، عن أنس، ومل يسمه

  .اسم الغالم سعد: وقيل
  .هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ومل يسم الغالم ورواه

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  حممد األنصاري



  .حممد األنصاري
حججت، فدفعت إىل حلقة فيها رجالن أدركا رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى سالم بن أيب الصهباء، عن ثابت قال

  .الوسواس وسلم أخوان، أحسب أن اسم أحدمها حممد، ومها يتذاكران
أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وأخرجه أبو موسى مستدركاً على ابن منده، وقد أخرجه ابن منده كما ذكرناه، فال 

  .حاجة إىل استدراكه عليه

  حممد بن إياس

  .تقدم نسبه عند ذكر أبيه. حممد بن إياس بن البكري الكناين
  .عرف له رواية، يروي عن ابن عباس، فال تصح له صحبةأدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ال ت: قال ابن منده

  حممد بن الرباء

وقد . هو ممن مسي حممداً يف اجلاهلية مع حممد بن سفيان وغريه. حممد بن الرباء الكناين الليثي، مث من بين عتوارة
  .تقدم القول فيه يف حممد بن أحيحة

  .أخرجه أبو موسى

  حممد بن أيب برزة

  .حممد بن أيب برزة
قال رسول اهللا صلى اهللا : حممد بن أيب برزة قال: وى إبراهيم بن سعد، عن عبد اهللا بن عامر، عن رجل يقال لهر

  .ليس من الرب الصيام يف السفر: عليه وسلم
  .وكأنه أصح. حممد بن أيب برزة: وقد روى أيضاً عن إبراهيم بن سعد، عن عبد اهللا، عن رجل يقال له

  .أخرجه أبو موسى

  بشرحممد بن 

  .حممد بن بشر األنصاري
  .إذا أراد اهللا بعبد هواناً أنفق ماله يف البنيان: روى عنه ابنه حيىي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهب له : وهو الذي شهد خلرمي بن أوس الطائي يوم فتح خالد بن الوليد احلرية
حممد بن مسلمة، وحممد بن : وقد تقدمت القصة يف خرمي، وكان الشاهدان. رميالشيماء بنت نفيلة، فأعطيها خ

  .كان حممد بن مسلمة وعبد اهللا بن عمر: وقيل. بشر
  .أخرجه الثالثة

  حممد بن ثابت



  .تقدم نسبه عند ذكر أبيه. حممد بن ثابت بن قيس بن مشاس
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسماه حممداً، وحنكه  ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأتى به أبوه رسول

  .سكن املدينة، وقتل يوم احلرة، أيام يزيد بن معاوية. بتمرة

أن أباه ثابت بن قيس فارق أمه مجيلة بنت أُيب، وهي : روى إمساعيل بن حممد بن ثابت بن قيس بن مشاس، عن أبيه
به ثابت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف خرقة، فجاء . حامل مبحمد، فلما ولدت حلفت أن ال تلبنه بلبنها

اذهب به، فإن : فأدنيته منه، فبزق يف فيه، ومساه حممداً، وحنكه بتمرة عجوة، وقال. أدنه مين: وأخربه بالقصة، فقال
  .اهللا عز وجل رازقه

  .أخرجه الثالثة

  حممد بن جابر

  .حممد بن جابر بن غراب
  .قاله ابن عبد األعلىيعد يف الصحابة، : شهد فتح مصر

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  حممد بن جد بن قيس

  .مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حممداً، وشهد فتح مكة، قاله ابن القداح: حممد بن جد بن قيس
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  حممد بن جعفر بن أيب طالب

وهو ابن أخي علي بن أيب . ي اجلناحني، القرشي اهلامشيحممد بن جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب، وهو ابن ذ
  .طالب، وأمه أمساء بنت عميس اخلثعمية

ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكانت والدته بأرض احلبشة، وقدم إىل املدينة طفالً وملا جاء نعي 
فأخرج إليه عبد اهللا، . جوا إيل أوالد أخيأخر: جعفر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، جاء إىل بيت جعفر وقال

أنا وليهم يف الدنيا واآلخرة، : وحممد، وعون، فوضعهم النيب صلى اهللا عليه وسلم على فخذه ودعا هلم، وقال
  .أما حممد فيشبه عمنا أبا طالب: وقال

  .وهو الذي تزوج أم كلثوم بنت علي، بعد عمر بن اخلطاب
  .إنه استشهد بتستر، قاله أبو عمر: يكىن أبا القاسم، قيلكان حممد بن جعفر : قال الواقدي
  .أخرجه الثالثة

  حممد بن أيب جهم



حممد بن أيب جهم بن حذيفة بن غامن بن عامر بن عبد اهللا بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي 
  .العدوي

قاله أبو عمر وقد ذكره . سنة ثالث وستنيولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقتل يوم احلرة باملدينة 
  .أبو نعيم

أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، أخربنا حممد بن أمحد بن احلسني أخربنا حممد بن عثمان 
بن أيب بن أيب شيبة، أخربنا أمحد بن عيسى، أخربنا عبد اهللا بن وهب، أخربنا ابن هليعة، عن خالد بن يزيد، عن سعيد 

فأتاه  -يف بعض أعماله : أو -أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استأجره يرعى له : هالل، عن حممد بن أيب اجلهم
من مل يستحي من اهللا عز وجل يف العالنية، مل : رجل فرآه كاشفاً عن عورته، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أعطوه حقه. يستحي منه يف السر
  .وال أراه صحيحاً: ذكره حممد بن عثمان بن أيب شيبة يف املقلني من الصحابة، قال: مقال أبو نعي

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  حممد بن حاطب

  .حممد بن حاطب بن احلارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحي
أمساء بنت اجمللل بن عبد اهللا بن أيب قيس : وقيل. جويرية: لولد بأرض احلبشة، أمه أم مجيل فاطمة بنت اجمللل، وقي

بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشية العامرية، هاجرت إىل أرض احلبشة أيضاً مع 
وهو . أبو إبراهيم: كان حممد يكىن أبا القاسم، وقيل. زوجها حاطب، فولدت له هناك حممداً واحلارث ابين حاطب

  .إن أباه هاجر به إىل احلبشة وهو طفل: من مسي يف اإلسالم حممداً وقيل أول
أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا حدثين أيب، أخربنا إبراهيم بن أيب العباس ويونس بن حممد قاال عن عبد الرمحن 

خرجت بك من  :بن عثمان بن إبراهيم بن حممد بن حاطب، عن أبيه، عن حممد بن حاطب حيدث عن أمه قالت
أرض احلبشة، حىت إذا كنت من املدينة على ليلة أو ليلتني طبخت لك طبيخاً، ففين احلطب، فذهبت أطلب، 
يا : فتناولت القدر، فانكفأت على ذراعك، فقدمت املدينة، فأتيت بك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت

فتفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف فيك، : قالت. رسول اهللا، هذا حممد بن حاطب وهو أول من مسي بك
أذِْهبِ ألْبَاَس َربَّ النَّاسِ، أْشِف أَْنَت الشَّاِفي، الَ ِشفَاءَ : " ومسح على رأسك، ودعا لك، مث تفل على يدك، مث قال

  .فما قمت من عنده حىت برئت يدك: قالت" . إِالَّ ِشفَاُؤَك، ِشفَاًء الَ ُيَغاِدُر َسقََماً 
كانت أمساء بنت عميس قد أرضعت حممد بن حاطب اجلمحي مع ابنها عبد اهللا، فكانا يتواصالن على : عبقال مص

  .ذلك، حىت ماتا
  .روى عنه أبو بلج، ومساك بن حرب، وأبو عون الثقفي

، حدثنا أمحد بن منيع، أخربنا هشيم، أخربنا أبو بلج: أخربنا إبراهيم بن حممد وغريه بإسنادهم عن حممد بن عيسى
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصل ما بني احلالل واحلرام الدف : عن حممد بن حاطب اجلمحي قال

  .والصوت
  .اجلمل، وصفني، والنهروان: شهد حممد بن حاطب مع علي مشاهده كلها: قال هشام بن الكليب



  .اله أبو عمروتويف حممد أيام عبد امللك بن مروان سنة أربع وسبعني مبكة، وقيل بالكوفة، ق
إنه مات مبكة سنة أربع : وقيل: قال -تويف سنة ست ومثانني بالكوفة، أيام عبد امللك بن مروان : وقال أبو نعيم

  .وسبعني
  .أخرجه الثالثة

  حممد بن حبيب املصري

  .والصواب املصري. النصري: حممد، بن حبيب املصري، وقيل
أنبأنا احلوطي، أنبأنا أبو املغرية، أنبأنا الوليد بن سليمان بن :  عاصم قالأخربنا حيىي بن حممود إذناً بإسناده إىل ابن أيب

أيب السائب، أنبأنا بسر بن عبيد اهللا عن ابن حمرييز، عن عبد اهللا بن السعدي، عن حممد بن حبيب أن النيب صلى اهللا 
لسعدي عن رسول اهللا صلى ال تنقطع اهلجرة ما قوتل الكفار روى حسان بن الضمري، عن ابن ا: عليه وسلم قال

  .اهللا عليه وسلم، حنوه
وهو الصواب، وال يعرف حممد بن حبيب يف الشاميني وال املصريني إال حممد بن حبيب يروي عن أيب : قال ابن منده

  .رزين العقيلي، واهللا أعلم
  .أخرجه الثالثة

  حممد بن أيب حدرد

  .حممد بن أيب حدرد
  .وقد تقدم نسبه عند ذكر أبيه. تصح له صحبة وال. خمتلف يف حديثه: قال ابن منده

وقد روى حممد بن إمساعيل النيسابوري، عن أبيه، عن عبيد بن هشام، عن عبيد اهللا بن عمرو، عن حيىي بن سعيد، 
مائتا : كم الصداق ؟ قال: أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستعينه يف نكاح، فقال: عن حممد بن أيب حدرد

  .لو كنتم تغرفون من بطحان، ما زدمت: قال. درهم
  .حممد بن إبراهيم، عن أيب حدرد: ورواه الثوري وعبد الوهاب وأبو ضمرة، عن حيىي فقالوا

: وقد أخربنا أبو جعفر بإسناده، عن يونس، عن ابن إسحاق، قال جعفر بن عبد اهللا بن أسلم، عن أيب حدرد قال
: هم، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أستعينه على نكاحي، قالتزوجت بامرأة من قومي، فأصدقتها مائيت در

مث ذكره . لو كنتم تأخذوهنا من واد، ما زدمت! سبحان اهللا : فقال رسول اهللا. مائيت درهم: كم أصدقت ؟ قلت
  .غزوة أيب حدرد إىل الغابة

  .حممد بن أيب حدرد: وهذا هو الصواب، وال اعتبار برواية من روى
  .ن منده، وأبو نعيمأخرجه اب

  حممد بن أيب حذيفة

  .حممد بن أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي العبشمي، كنيته أبو القاسم
وهو ابن . ولد بأرض احلبشة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأمه سهلة بنت سهيل بن عمرو العامرية



ا قتل أبوه أبو حذيفة، أخذ عثمان بن عفان حممداً إليه فكفله إىل أن كرب مث سار إىل ومل. خال معاوية بن أيب سفيان
  .مصر فصار من أشد الناس تأليباً على عثمان

  .فقتل -جبل لبنان  -قال أبو نعيم؛ هو أحد من دخل على عثمان حني حوصر فقتل، وأخذ حممد جببل اجلليل 
  . عزله، واستعمل قيس بن سعد بن عبادة، مث عزلهقال خليفة واله علي بن أيب طالب على مصر مث

أن حممداً كان مبصر ملا قتل عثمان، وهو الذي ألب أهل مصر على عثمان حىت ساروا إليه، فلما ساروا : والصحيح
إليه كان عبد اهللا بن سعد أمري مصر لعثمان قد سار عنها، واستخلف عليها خليفةً له فثار حممد على الوايل مبصر 

وملا . فلما قتل عثمان أرسل علي إىل مصر قيس بن سعد أمرياً، وعزل حممداً. اهللا، فأخرجه واستوىل على مصرلعبد 
  .استوىل معاوية على مصر، أخذ حممداً يف الرهن وحبسه، فهرب من السجن، فظفر به رشدين موىل معاوية، فقتله

  .تبة؛ فإن منهم طائفة بالشام، قاله أبو عمروانقرض ولد أيب حذيفة وولد أبيه عتبة إال من قبل الوليد بن ع
  .أخرجه الثالثة

  حممد بن حزم

نكمل يوم القيامة سبعني أمةً، : رجل من األنصار حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. حممد بن حزم
  .حنن أعزها وخريها

روى عنه قتادة، وهو . حممد بن حزم: منده ذكره أبو العباس اهلروي يف مجلة من امسه حممد وقال ابن: قال أبو نعيم
  .تابعي

  .حممد بن عمرو بن حزم، يأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل: والذي يعرف
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  حممد بن حطاب

  .وهو ابن عم حممد بن حاطب املقدم ذكره. حممد بن حطاب بن احلارث بن معمر اجلمحي

  .ولد هذا بأرض احلبشة
وقدم به أرض  -فإن كان كذلك فهو أول من مسي حممداً  -هو أسن من ابن عمه حممد بن حاطب : قال أبو عمر

  .احلبشة
  .أخرجه أبو عمر

  حممد بن محيد

  .حممد بن محيد بن عبد الرمحن الغفاري
  .ذكره علي بن سعيد العسكري يف الصحابة

كنت مع النيب : بد الرمحن الغفاري قالروى ابن إسحاق، عن حممد بن حيىي بن حبان، عن األعرج، عن محيد بن ع
ألرمقن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى بنا العشاء : صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره، فقلت



اآلخرة، مث فرش برذعة رحله، وشد بعض متاعه، فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هوياً من الليل، مث هب فتعار 
، إىل " إنَّ يف َخلْقِ السََّمواِت واَألرض : " اء، مث تال هذه اآليات اخلمس من آل عمرانورمى ببصره إىل السم

مث أخرج سواكه فاسنت، مث قام إىل وضوئه، مث قام فركع أربع ركعات، يسوي بينهن يف الركوع والسجود . أخرهن
، مث ركع وأوتر مع السحر، وأدبر فعل ثالث مرات. والقيام، مث جلس فرمى ببصره إىل السماء، مث تال هذه اآليات

  .ينشئ اهللا تعاىل السحاب، فينطق أحسن منطق، ويضحك أحسن ضحك: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
كنت جالساً مع محيد بن : رواه حيىي احلماين، وحممد بن خالد، واهليثم بن محيد، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه قال

يعين حديث : يل يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بين غفار، فحدثناعبد الرمحن إذ عرض لنا شيخ جل
  .السيب

  .أخرجه أبو موسى

  حممد بن حويطب

  .حممد بن حويطب القرشي
  .حديثه عند خصيف اجلزري

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  حممد بن خثيم

  .حممد ين خثيم، أبو يزيد احملاريب
  .ه وسلم، قاله البخاريولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا علي

  .روى عن عمار بن ياسر، روى عنه حممد بن كعب القرظي
روى يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق، عن يزيد بن حممد بن خثيم حاريب عن حممد بن كعب القرظي، عن حممد 

  .بن خثيم بن يزيد، عن عمار بن ياسر يف فضل علي
: إسحاق، عن حممد بن يزيد بن خثيم أن حممد بن كعب قال له ورواه حممد بن سلمة وبكر اإلسواري، عن حممد بن

  .حدثين أبوك يزيد بن خثيم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حممد الدوسي

  .سعد الدوسي: وقيل. حممد الدوسي
  .روى أنس أن رجالً سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الساعة، وقد ذكر يف ترمجة حممد األنصاري

  .أخرجه ابن منده

  حممد بن رافع



  .حممد بن رافع
: ال أدري له صحبة أم ال ؟ إال أين قد رأيت من أصحاب احلديث من أدخله يف املسند وقال: ذكره عبدان وقال

بعث رسول : حديثه حديث إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد األعلى، عن إسحاق بن احلكم، عن حممد بن رافع قال
  .احلديث... قوم يطمس عليهم النخلاهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالً إىل 

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  حممد بن ربيعة

  .حممد بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم القرشي اهلامشي، يكىن أبا محزة وهو أخو عبد املطلب بن ربيعة
  .إنه أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال تذكر عنه رواية وال رؤية: قيل

  .ن منده وأبو نعيمأخرجه اب

  حممد بن ركانة

  .حممد بن ركانة
  .ذكره ابن منيع يف الصحابة، وهو تابعي

  .أخرجه ابن منده

  صلى اهللا عليه وسلم -حممد موىل رسول اهللا 

-  
كان امسه ماناهيه، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حممداً، : حممد، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قيل

  .اكم أبو عبد اهللا فيمن قدم خراسان من الصحابة، قال أبو موسىذكره احل
روى عبد اهللا بن حممد بن مقاتل بن حممد بن موسى بن حممد بن إبراهيم بن حممد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

جموسياً،  أن حممداً كان امسه ماناهيه، وكان: حدثين أيب، عن أبيه مقاتل بن حممد بن موسى، عن أبيه: وسلم، قال
فسمع بذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخروجه، فخرج معه بتجارة من مرو حىت هاجر إىل . وكان تاجراً

النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، فأسلم على يديه، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حممداً، وأنه مواله 
  .اجلامعورجع إىل منزله مبرو مسلماً، وداره قبالة مسجد 

  .أخرجه أبو موسى

  حممد بن زهري

  .ذكره احلسن بن سفيان يف الصحابة. حممد بن زهري بن أيب جبل

أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أمحد بن عبد اهللا أخربنا أبو علي حممد بن أمحد بن احلسني، 
بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أيب عمران اجلوين، عن حممد  أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب، حدثنا حممد



من بات على ظهر بيت ليس عليه ما يستره، : بن زهري بن أيب جبل، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .ومن ركب البحر حني يرتج فال ذمة له. فمات فال ذمة له

  .درك غري واحد من الصحابة، وهو ممن يعد يف اخلضارمةال أراه تصح له صحبة، وأبو عمران اجلوين أ: قال أبو نعيم
روى عنه وهيب بن الورد، وروى شعبة، عن أيب عمران اجلوين، عن حممد . حممد بن زهري مرسل: وقال ابن منده

  .بن زهري بن أيب زهري مرسالً
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  حممد بن زيد

  .حممد بن زيد األنصاري
  .رازي يف الوحدانأخرج عنه أبو حامت ال

إنا : أن رسول اهللا أتى بلحم صيد فرده، وقال: روى عمرو بن قيس، عن ابن أيب ليلة، عن عطاء، عن حممد بن زيد
  .حرم

  .أخرجه الثالثة

  حممد بن سعد

  .حممد بن سعد
. سلهو عندي مر: روى عنه خالد بن أيب خالد، ذكره القاضي أبو أمحد يف الصحابة، وتكلم عليه فقال. جمهول

هلم أُماسحك فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بايعت حممد بن سعد بسلعة فقال: روى خالد بن أيب خالد قال
  .الربكة يف املماسحة: قال

  .وهذا احلديث مشهور مبحمد بن مسلمة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حممد بن سفيان بن جماشع

  .رميحممد بن سفيان بن جماشع بن دارم التميمي الدا
  .له ذكر يف حديث حممد بن عدي بن ربيعة، وحممد بن أُحيحة بن اجلالح، وغريمها ممن مسي حممداً، كما ذكرناه

حدثنا حممد بن سليمان اهلروي يف كتاب الدالئل أن : حدثين هبذه األسامي أمحد بن إسحاق قال: قال أبو نعيم
لى اهللا عليه وسلم، ملا أخربهم الراهب بقرب مبعثه، وهم هؤالء احملمدين ممن مساهم آباؤهم قبل بعثة رسول اهللا ص

  .حممد بن عدي بن ربيعة، وحممد بن أُحيحة، وحممد بن محران بن مالك اجلعفي، وحممد بن خزاعي بن علقمة
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

 صلى اهللا عليه وسلم قد ذكرت يف ترمجة حممد بن أُحيحة ما فيه كفاية ونزيده وضوحاً؛ فإن من عاصر النيب: قلت
األقرع بن حابس، كان قد رأس وتقدم يف قومه قبل أن : من أوالد حممد بن سفيان يعدون إليه بعدة آباء، منهم

وهو األقرع بن حابس بن عقال بن حممد بن سفيان، فإن كان حممد صحابياً، فينبغي أن يذكروا من . يسلم مث أسلم



وحابساً، وكذلك أيضاً غالب أبو الفرزدق، فإنه كان معاصر النيب صلى اهللا عقاالً : بعده إىل األقرع يف الصحابة
عليه وسلم، وهو غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن حممد، وأمثال هذا كثري ال نطول هبم، فذكر حممد بن 

  .سفيان يف الصحابة ومن عاصره ممن امسه حممد، ال وجه له
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

   سفيانحممد بن أيب

  .حممد بن أيب سفيان
له ذكر يف حديث سعيد بن زياد، عن آبائه، عن أيب هند يف قصة إسالمه، وذكر فيه شهادة أيب بكر، وعمر، وعلي، 

  .وعثمان، وحممد بن أيب سفيان
يب أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم؛ ذكره بعض الوامهني يف حديث سعيد بن زياد بن فائد بن زياد بن أ

هند الداري، يف قصة إقطاع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلم بأرضهم من ببيت جربين، وبيت عينون، وبيت 
حممد : إبراهيم، ويف ذلك الكتاب شهادة اخللفاء الراشدين وشهادة معاوية بن أيب سفيان، فوهم بعض الرواة، فقال

  .بن أيب سفيان، وال يعرف يف الصحابة حممد بن أيب سفيان

  حممد بن أيب سلمة

  .ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. حممد بن أيب سلمة بن عبد األسد املخزومي
رأيت يف كتاب بعض : قال البغوي: ذكره ابن شاهني قال: أخرجه ابن منده خمتصراً، وأخرجه أبو موسى أيضاً فقال

م، ال أعلم أحداً منهم مسع رسول اهللا صلى اهللا من ألف، تسمية نفر ممن روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  .حممد بن أيب سلمة بن عبد األسد: عليه وسلم، وال ولد على عهده، منهم

هذا القول يف ابن أيب سلمة غري مستقيم؛ فإن أبا سلمة تويف يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتزوج : قلت
رؤية وإدراك، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راهبم وهم أرباؤه، فمن رسول اهللا امرأته أم سلمة، فيكون ألوالده 

  !.وقد أخرجه ابن منده فال أعلم ألي معىن استدركه عليه أبو موسى ؟. أوىل بالصحبة منهم

  حممد أبو سليمان

  .حممد، أبو سليمان
  .عداده يف أهل املدينة، ذكره مجاعة يف الصحابة، وهو وهم

قال رسول اهللا صلى : صاري من أهل قباء، عن سليمان بن حممد الكرماين، عن أبيه، قالروى عاصم بن سويد األن
من توضأ فأحسن وضوءه، مث خرج إىل املسجد مسجد قباء، ال خيرجه إال الصالة فيه، انقلب : " اهللا عليه وسلم

  " .بأجر عمرة 
  .ال أرى له صحبة: وقال القاضي أبو أمحد
روى . حممد بن سليمان الكرماين، عن أبيه، عن أيب أُمامة بن سهم بن حنيف، عن أبيهصوابه : وقال أبو نعيم وذكره

  .قتيبة، عن جممع بن يعقوب، عن حممد بن سليمان، وذكره



  .ورواه سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، وحامت بن إمساعيل مثل رواية جممع بن يعقوب
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  حممد بن سهل

  .حممد بن سهل
ذكره بعض احلفاظ يف الصحابة عن عثمان بن عمر، عن شعبة، عن واقد بن حممد، عن صفوان بن : قال أبو موسى

إذا : عن سهل بن أيب حثمة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: سليم، عن حممد بن سهل بن أيب حثمة أو
  .صلى أحدكم إىل شيء فليدن منه، ال يقطع الشيطان عليه صالته

  .معاذ بن معاذ ويزيد بن هارون، عن شعبة، مثله ورواه
  .ورواه ابن عيينة، عن صفوان، عن نافع بن جبري، عن سهل، بال شك

  .أخرجه أبو موسى

  حممد بن شرحبيل

  .حممد بن شرحبيل األنصاري، من بين عبد الدار
  .اهللا عليه وسلمروايته عن أيب هريرة، عن النيب صلى . ذكره البخاري يف الوحدان، وال تعرف له صحبة

  .ويزيد بن خصيفة، وحممد بن املنكدر. روى عنه يزيد بن قسيط
عن املنكدر بن  -وأخرج عنه حديث عبد اهللا بن موسى التميمي . والصحيح حممود بن شرحبيل: قال أبو نعيم

قبضة من  أخذت: قال -رجل من بين عبد الدار  -حممد بن املنكدر، عن حممد بن املنكدر، عن حممد بن شرحبيل 
  .تراب قرب سعد بن معاذ، فوجدت منه ريح املسك

  .ورواه حممد بن عمرو بن علقمة، عن ابن املنكدر، عن حممود بن شرحبيل
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  حممد بن الشريد

  .حممد بن الشريد بن سويد الثقفي
بيع، عن حممد بن عمرو، عن أيب حدث حممد بن احلسني بن مكرم، عن حممد بن حيىي القطعي، عن زياد بن الر

إن أمي : أن حممد بن الشريد جاء جبارية سوداء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: سلمة، عن أيب هريرة
أين ربك ؟ : جعلت عليها عتق رقبة مؤمنة، فيجزئ عنها أن أعتق هذه ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم للجارية

  .أعتقها فإهنا مؤمنة: قال. أنت رسول اهللا: من أنا ؟ قالت: لفقا. فرفعت يدها إىل السماء
إمنا هو عمرو بن الشريد، وروى بإسناده عن إبراهيم بن حرب العسكري، : كذا ذكره ابن منده، وقال أبو نعيم

 وال: وذكر حنوه، قال -أن عمرو بن الشريد جاء خبادم سوداء : عن حممد بن حيىي القطعي بإسناده، عن أيب هريرة
وروى احلديث محاد بن سلمة، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن الشريد بن . يعرف يف أوالد الشريد حممد



  .وذكره -سويد أن أُمه أوصت أن يعتقوا عنها رقبة مؤمنة 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حممد بن صفوان األنصاري

خالد بن : وقيل -عبد اهللا بن صفوان : د، وقيلصفوان بن حمم: حممد بن صفوان األنصاري، خمتلف يف امسه فقيل
  .صفوان، وقيل ابن صفوان

  .يعد يف أهل الكوفة، مل يعرف له راو غري الشعيب
حدثين أيب، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عاصم األحول، : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

  .بني، فذحبهما مبروة، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأمره بأكلهماعن الشعيب، عن حممد بن صفوان، أنه صاد أرن
: ورواه أبو عوانة، عن عاصم، عن الشعيب فقال. ومساه أبو األحوص، عن عاصم، عن الشعيب، عن حممد بن صفوان

  .صفوان بن حممد: أو -حممد بن صفوان 
  .واهللا أعلم. حممد بن صيفي: ورواه حصني، عن الشعيب فقال

: يعين هذا وحممد بن صيفي األنصاري، الذي يأيت ذكره، إن شاء اهللا تعاىل، قال. إهنما اثنان: وقيل: ل أبو عمروقا
أبو مرحب حممد بن صفوان، روى عنه الشعيب يف األرنب، : وروى عن الواقدي أنه قال. وهو عندي أصح
  .وانقرض عقبه
  .أخرجه الثالثة

  حممد بن صيفي القرشي

هند بنت عتيق بن عابد بن : وأمه. أمية بن عابد بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي املخزوميحممد بن صيفي بن 
  .عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، وأمها خدجية بنت خويلد

  .ال رواية له، ويف صحبته نظر، قاله أبو عمر

بن صيفي بن أمية بن  وليس باألنصاري، هذا حممد: حممد بن صيفي املخزومي، قال ابن شاهني: وقال أبو موسى
مسعت عبد اهللا بن سليمان يقوله يف ابتداء كتاب املصابيح، ذكره من : عابد بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، قال

  .نسب القداح
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  .بالباء املوحدة، والدال املهملة: عابد

  حممد بن صيفي األنصاري

  .حممد بن صيفي األنصاري
  .حديثه يف صوم عاشوراء، ليس له غريه، قاله أبو عمر. ني، مل يرو عنه غري الشعيبيعد يف الكوفي

حممد بن صيفي غري حممد بن صفوان، هو : وقال ابن منده وأبو نعيم، عن حممد بن سعد كاتب الواقدي، أنه قال



  .آخر، روى عنهما الشعيب ونزال الكوفة
: وقال بعضهم: قال -بن عبيد بن عنان بن عامر بن خطمة حممد بن صيفي بن احلارث : وقال أبو أمحد العسكري

مها واحد، وفرق أبو حامت بينهما، فذكر أن حممد بن صيفي مدين، وحممد بن : قيل. هو حممد بن صفوان بن سهل
  .حممد بن صيفي خمزومي: وبعضهم يقول: قال - صفوان كويف 

  .من األنصارحممد بن صيفي وحممد بن صفوان مجيعاً : وقال ابن أيب خيثمة
حدثين أيب، حدثنا هشيم، أخربنا حصني، عن الشعيب، : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده إىل عبد اهللا بن أمحد

أصمتم يومكم هذا ؟ : خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال: عن حممد بن صيفي أنه قال
وأمرهم أن يؤذنوا أهل العروض أن يتموا يومهم . فأمتوا بقية يومكم: قال. ال: وقال بعضهم. نعم: فقال بعضهم

  .ذلك
  .أخرجه الثالثة

  .بكسر العني، واألول أصح: بفتح العني والنون، وقيل: عنان

  حممد بن ضمرة

  .حممد بن ضمرة بن أسود بن عباد بن غنم بن سواد
  .شهد فتح مكة. مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حممداً

  .ه أبو موسىأخرج

  حممد بن طلحة

  .تقدم نسبه عند ذكر أبيه. حممد بن طلحة بن عبيد اهللا القرشي التيمي
: وقيل. محله أبوه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمسح رأسه، ومساه حممداً، وحنله كنيته، فكان يكىن أبا القاسم

إن : وقيل. اهللا صلى اهللا عليه وسلمأبو سليمان، أمه محنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش، زوج رسول 
. ال أمجعهما له، هو أبو سلمان: فقال. يا رسول اهللا، أكنه أبا القاسم: رسول اهللا كناه أبا سليمان، فقال طلحة

  .واألول أصح
أدركت أربعة من أبناء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كلهم يسمى : وقال أبو راشد بن حفص الزهري

  .حممد بن علي، وحممد بن أيب بكر، وحممد بن طلحة، وحممد بن سعد بن أيب وقاص: كىن أبا القاسمحممداً، وي
  .السجاد؛ لكثرة صالته وشدة اجتهاده يف العبادة: وكان حممد بن طلحة يلقب

هذا  :وقتل يوم اجلمل مع أبيه سنة ست وثالثني، وكان هواه مع علي إال أنه أطاع أباه، فلما رآه علي قتيالً قال
  .السجاد، قتله بره بأبيه

إن أباه أمره بالقتال، : قيل. إياكم وصاحب الربنس: وكان سيد أوالد طلحة، وهنى علي عن قتله ذلك اليوم، فقال
. نشدتك حباميم: وكان كارهاً للقتال، فتقدم ونثل درعه بني رجليه، وقام عليهما، وجعل كلما محل عليه رجل قال

  الطويل: وأنشأ يقولحىت شد عليه رجل فقتله، 
  قليل األذى فيما ترى العني مسلم... وأشعث قّوام بآيات رّبه 

  فخّر صريعاً لليدين وللفم... ضممت إليه بالقناة قميصه 



  علّياً، ومن ال يتبع احلّق يظلم... على غري ذنب غري أن ليس تابعاً 
  ؟فهالّ تال حاميم قبل الّتقّدم ... يذكّرين حاميم والرّمح شاجٌر 

  الطويل: ويف رواية
  فخّر صريعاً لليدين وللفم... خرقت له بالرّمح جيب قميصه 

: وقيل. قتله األشتر: وقيل. قتله شداد بن معاوية العبسي: وقيل. قتله كعب بن مدجل، من بين أسد بن خزمية: يقال
  .وقيل غري من ذكرنا. قتله عصام بن مقشعر النصري، وهو األكثر

ملا فرغنا من القتال يوم اجلمل، قام علي بن أيب طالب واحلسن، وعمار بن ياسر، : أنه قال روي عن حممد بن حاطب
وصعصعة بن صوحان، واألشتر، وحممد بن أيب بكر، يطوفون يف القتلى، فأبصر احلسن بن علي قتيالً مكبوباً على 

: من هو يا بين ؟ قال: فقال أبوه! واهللا  ، هذا فرع قريش" إِنا هللا وإِنا إِليه راجعون : " وجهه، فرده على قفاه وقال
مث قعد كئيباً حزيناً، فقال . ، إن كان من علمته لشاباً صاحلاً" إِنَّا ِللِّه َوإِنَّا إِلَْيهِ رَاجُِعون : " قال! حممد بن طلحة 

، ولوددت قد كان ذلك يا بين: قال! احلسن، يا أبت، كنت أهناك عن هذا املسري، فغلبك على رأيك فالن وفالن 
  .أين مت قبل هذا بعشرين سنة

حدثين أيب، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن هالل : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد
وكان امسه  -نظر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل ابن عبد احلميد : الوزان، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال

يا ابن زيد، أال أرى حممداً يسب : فدعاه عمر فقال! فعل اهللا بك وفعل يا حممد، ويسبه : قول له ورجل ي -حممداً 
فسماه عبد الرمحن، وأرسل إىل بين طلحة وهم سبعة، وسيدهم . بك، واهللا ال تدعى حممداً أبداً ما دمت حياً

ملؤمنني، فواهللا حملمد صلى اهللا عليه وسلم أُذكرك اهللا يا أمري ا: وكبريهم حممد بن طلحة ليغري أمساءهم، فقال حممد
  .قوموا، فال سبيل إىل شيء مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال عمر. مساين حممداً

  .أخرجه الثالثة

  حممد بن عاصم

  .حممد بن عاصم بن ثابت بن أيب األقلح، تقدم نسبه عند ذكر أبيه، وهو أنصاري
  .غزاة الرجيع سنة ثالث، فتكون له صحبةله ذكر يف حديث قتل أبيه عاصم يف 

شهد بيعة الرضوان واملشاهد بعدها، وقد أخرجه ابن منده، فال : أخرجه ابن منده، وقد أخرجه أبو موسى وقال
  .وجه الستدراكه عليه

  حممد بن عبد اهللا بن أيب ابن سلول

  .حممد بن عبد اهللا بن أيب ابن سلول، أخو عبد اهللا
روى جعفر بن عبد اهللا الساملي، عن الربيع بن بدر، عن راشد احلماين، عن ثابت . بةجمهول، ال تعرف له صح

يا معشر األنصار، : أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: البناين، عن حممد بن عبد اهللا بن أيب ابن سلول قال
ول اهللا، كان فينا أهل الكتاب، وكان يا رس: إن اهللا تعاىل قد أحسن عليكم الثناء يف الطهور، فكيف تصنعون ؟ قلنا

أحدهم إذا جاء من اخلالء غسل باملاء طرفيه، هذا احلديث هكذا، ال يعرف إال من حديث جعفر الساملي، ووهم 



  .حممد بن عبد اهللا بن سالم: فيه، والصواب
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  حممد بن عبد اهللا بن جحش

وهو من حلفاء حرب بن أُمية، وأمه فاطمة بنت أيب . ذكرنا نسبه عند أبيه. حممد بن عبد اهللا بن جحش األسدي
  .حبيش، يكىن أبا عبد اهللا

له صحبة ورواية، وقد ذكرنا أباه وعمه وعماته يف . هاجر مع أبيه وعميه إىل احلبشة، وعاد هاجر إىل املدينة مع أبيه
  .هذا الكتاب

حممد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاشترى له ماالً خبيرب،  وملا خرج عبد اهللا بن جحش إىل أُحد أوصى بابنه
  .وأقطعه داراً بسوق الدقيق باملدينة

  .كان مولده قبل اهلجرة خبمس سنني: وقال الواقدي
  .وكان حممد بن طلحة بن عبيد اهللا ابن عمة حممد بن عبد اهللا؛ ألن أم حممد بن طلحة محنة بنت جحش

حدثين أيب، أخربنا حممد بن بشر، حدثنا حممد بن عمر، أخربنا : سناده عن عبد اهللا بن أمحد قالأخربنا ابن أيب حبة بإ
مايل يا : أن رجالً جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: أبو كثري موىل الليثيني، عن حممد بن عبد اهللا بن جحش

  .إال الذين، سارين به جربيل آنفاً: الفلما وىل ق: قال. اجلنة: رسول اهللا إن قتلت يف سبيل اهللا ؟ قال
  .أخرجه الثالثة

  حممد بن عبد اهللا بن زيد

  .حممد بن عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه األنصاري
  .ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده خمتصراً

  حممد بن عبد اهللا بن سالم

  .من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السالم. يحممد بن عبد اهللا بن سالم بن احلارث اإلسرائيل
وقد ذكرناه يف بابه، وحملمد ابنه هذا . وكان حليف األنصار، وكان أبوه عبد اهللا بن سالم من أحبار اليهود، فأسلم

  .رؤية ورواية حمفوظة

رسول  أتانا: روى مالك بن مغول، عن سيار أيب احلكم، عن شهر بن حوشب، عن حممد بن عبد اهللا بن سالم قال
إنا جنده مكتوباً : إن اهللا تعاىل قد أثىن عليكم يف الطهور، أفال ختربوين ؟ قالوا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيتنا فقال

  .االستنجاء باملاء: علينا يف التوراة
  .وقد روي عن حممد بن عبد اهللا بن سالم، عن أبيه

  .أخرجه الثالثة



  حممد بن أيب بكر

تقدم نسبه عند . وأمه أمساء بنت عميس اخلثعمية -وهو حممد بن أيب بكر الصديق  -عثمان حممد بن عبد اهللا بن 
  .ذكر أبيه

ولد يف حجة الوداع بذي احلليفة، خلمس بقني من ذي القعدة، خرجت أمه حاجةً فوضعته، فاستفىت أبو بكر رسول 
  .لبيت حىت تطهراهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمرها باالغتسال واإلهالل، وأن ال تطوف با

أخربنا أبو احلرم مكي بن ربان بن شبة النحوي بإسناده، عن حيىي بن حيىي، عن مالك، عن عبد الرمحن بن القاسم، 
أهنا ولدت حممد بن أيب بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول اهللا صلى اهللا : عن أبيه، عن أمساء بنت عميس

  .مزها فلتغتسل ولتهلل: عليه وسلم، فقال
وكانت عائشة تكين حممداً أبا القاسم، ومسى ولده القاسم، فكان يكىن به، وعائشة تكنيه به يف زمان الصحابة فال 

  .يرون بذلك بأساً
وتزوج علي بأمه أمساء بنت عميس، بعد وفاة أيب بكر، وكان أبو بكر تزوجها بعد قتل جعفر بن أيب طالب، وكان 

  .وكان على الرجالة، وشهد معه صفني، مث واله مصر فقتل هباربيبه يف حجره، وشهد مع علي اجلمل، 
  .فتركه وخرج! لو رآك أبوك لساءه فعلك : عثمان: وكان ممن حصر عثمان بن عفان ودخل عليه ليقتله، فقال له

وملا وىل مصر، سار إليه عمرو بن العاص فاقتتلوا، فاهنزم حممد ودخل خربةً، فأُخرج منها وقتل، وأُحرق يف جوف 
وملا بلغ عائشة قتله اشتد . قتله عمرو بن العاص صرباً: وقيل. قتله معاوية بن حديج السكوين: قيل. محار ميت

  .كنت أعده ولداً وأخاً، ومذ أُحرق مل تأكل عائشة حلماً مشوياً: عليها وقالت
  .بن علي ُألمهوكان له فضل وعبادة، وكان علي يثين عليه، وهو أخو عبد اهللا بن جعفر ُألمه، وأخو حيىي 

  .أخرجه الثالثة

  حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر

  .وهو املعروف بأيب عتيق القرشي التيمي -وامسه عبد اهللا بن عثمان  -حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق 
لكلهم  عبد الرمحن، وجده أبو بكر الصديق، وجد أبيه أبو قحافة: أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو وأبوه

  .صحبة، وليست هذه املنقبة لغريهم

  صلى اهللا عليه وسلم -حممد بن عبد الرمحن موىل رسول اهللا 

-  
  .موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. حممد بن عبد الرمحن

  .ذكره حممد بن عبد اهللا احلضرمي يف املفاريد
  .هو عندي غري متصل: قال أبو نعيم

بن يزيد موىل األسود، عن حممد بن عبد الرمحن موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  روى صفوان بن سليم، عن عبد اهللا
  .من كشف عورة امرأة فقد وجب عليه صداقها: قال رسول اهللا: وسلم قال

إنه غري متصل، أراه ابن البيلماين، وقد ترمجه عبدان بن حممد بن عيسى : ليس على ما قال أبو نعيم: قال أبو موسى



ب معرفة الصحابة حملمد بن ثوبان، وأورد له هذا احلديث عن قتيبة، عن الليث، عن عبيد اهللا وقال املروزي يف كتا
  .ال أدري له رؤية أم ال؛ إال أين رأيت بعض أصحابنا وضعه يف املسند: فيه عن حممد بن ثوبان، وقال عبدان

اب أيب هريرة، وروى له ما أخربنا به وهذا إمنا هو حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان تابعي، من أصح: قال أبو موسى
أنبأنا القاضي أبو سهل بن عزيزة، أنبأنا عبد الوهاب بن حممد، أنبأنا أيب، أنبأنا أمحد بن حممد بن : أبو موسى إجازة

العباس، أنبأنا بشر بن موسى، أنبأنا حيىي بن إسحاق، أنبأنا حيىي بن إيوب، عن عبيد اهللا بن أيب جعفر، عن صفوان 
يم، عن عبد اهللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان، عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا بن سل

  .قال النيب، مثله: عليه وسلم قال
وإمنا أوردنا هذا وأمثاله لئال يقع إىل غمر فيظن أنه صحيح، حيث أورده احلفاظ يف مجلة الصحابة، : قال أبو موسى

  .رده، فيستدركه علينا، كما استدركه أبو زكريا على جدهوأننا غفلنا فلم نو
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  حممد بن أيب عبس

  .حممد بن أيب عبس بن جرب األنصاري
  .ذكره ابن منيع يف الصحابة، واحلديث عن أبيه

  .أخرجه ابن منده خمتصراً

  حممد بن عدي

  .حممد بن عدي بن ربيعة بن سعد بن سواءة بن جشم بن سعد

  .عداده يف أهل املدينة
سألت حممد بن عدي بن : قال -وكان خليفة مسلماً  -روى عبد امللك بن أيب سوية املنقري، عن جد أبيه خليفة 

أخربين أن عدي بن ربيعة : كيف مساك أبوك حممداً ؟ فضحك، مث قال: ربيعة بن سعد بن سواءة بن جشم بن سعد
م، ويزيد بن ربيعة بن كابية بن حرقوص بن مازن، وأسامة بن مالك بن خرجت أنا وسفيان بن جماشع بن دار: قال

إين أمسع لغة ليست : نريد ابن جفنة، فلما قربنا منه نزلنا إىل شجرات وغدير، فأشرف علينا ديراين فقال -العنرب 
ه يبعث وشيكاً نيب إن: قال. أي املضريني ؟ قلنا من خندف: قال. نعم، حنن قوم من مضر: فقلنا. لغة أهل هذه البالد

فأتينا ابن جفنة، فقضينا حاجتنا من عنده، مث : قال. حممد: ما امسه ؟ قال: قلنا. منكم، فخذوا نصيبكم منه تسعدوا
  .انصرفنا، فولد لكل منا ابن، فسماه حممداً

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
ن زمان النيب، وقد تقدم القول يف حممد بن وهذا أيضاً مل يدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ألنه أقدم م: قلت

  .سفيان، وحممد بن أُحيحة

  حممد بن عطية



  .أبو عروة. حممد بن عطية السعدي
روى عبد اهللا بن الضحاك ورواد بن اجلراح، عن األوزاعي، عن حممد بن خراشة، عن عروة بن حممد بن عطية، عن 

أن : إذا رأيتهن فعند ذلك إخراب العامر وعمارة اخلرابثالث : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبيه قال
  .يكون املنكر معروفاً، واملعروف منكراً، وأن يتمرس الرجل باألمانة كما يتمرس البعري بالشجرة

  .فيكون احلديث لعروة. روى أبو املغرية وغريه، عن األوزاعي، عن حممد بن خراشة، عن حممد بن عروة، عن أبيه
  .وأبو نعيم وأخرجه ابن منده،

  حممد بن علبة القرشي

  .حممد بن علبة القرشي
له ذكر يف حديث واحد، رواه عمرو بن احلارث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أسلم أيب عمران عن هبيب بن 

أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أنه رأى حممد بن علبة القرشي جير إزاره، فنظر إليه هبيب فقال: مغفل
  !.؟" من وطئه خيالء وطئه يف النار  : "يقول

أن ذكر هبيب له  -يعين ابن منده  -حسب بعض املتأخرين : وذكره -أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم 
قال عبد  -وروي عن أيب بكر بن مالك، عن عبد اهللا بن أمحد عن أبيه، عن هارون بن معروف ! يوجب صحبة 

حدثنا عبد اهللا بن وهب، أنبأنا عمرو بن احلارث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن : قال -ومسعته أنا من هارون : اهللا
مسعت رسول اهللا : إنه رأى حممداً القرشي جير إزاره، فنظر إليه هبيب وقال: أسلم أيب عمران، عن هبيب بن مغفل

  " .من وطئه خيالء وطئه يف النار " : صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  .ومل يسم حممداً. ن يزيدورواه ابن هليعة، ع

أدخله بعض الرواة يف مجلة الصحابة حبضوره جملس هبيب، ولو جاز أن يعد من شاهد بعض الصحابة، أو : " وقال
ومل يذكر أحد من األئمة املتقدمني حممد بن علبة ! خاطبه بعض الصحابة من مجلة الصحابة، لكثر هذا النوع واتسع 

  .يف الصحابة، وال عدوة منهم
قد بالغ أبو نعيم يف ذم ابن منده، حيث جعله هبذه املثابة من اجلهل، أنه جعل من الصحابة من رآهم أو : قلت

خاطبهم، فهذا يؤدي إىل أن مجيع التابعني يعدون من الصحابة، ومل يفعله ابن منده وال غريه، وإمنا ابن منده ذكر يف 
وهذا يدل على الصحبة " لى اهللا عليه وسلم يقول ؟ أما مسعت رسول اهللا ص: فنظر إليه هبيب قال: حديثه قال

والسماع، وإن كان قد جاء رواية أخرى ال تقتضي السماع، فال حجة عليه فيه، فإهنما وغريمها ما زاال يفعالن هذا 
له صحبة، عداده يف . حممد بن علبة: وقد ذكره ابن ماكوال يف الصحابة فقال. وأشباهه، فال لوم على ابن منده

  .وهذا يؤيد قول ابن منده. يني، حديثه مذكور يف حديث هبيب بن مغفل، ومسلمة بن خملداملصر

  حممد بن عمرو بن حزم

أبو عبد : وقيل. أبو سليمان: وقيل. تقدم نسبه عند ذكر أبيه، كنيته أبو القاسم. حممد بن عمرو بن حزم األنصاري
  .امللك

ولد قبل وفاة رسول اهللا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقيلولد سنة عشر من اهلجرة بنجران، وأبوه عامل رسول 
: فكتب إليه رسول اهللا. مساه أبوه حممداً، وكناه أبا سليمان، وكتب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك. بسنتني



  .مسه حممداً، وكنه أبا عبد امللك
ن غريه من الصحابة، روى عنه مجاعة من روى عن أبيه وع. وكان حممد بن عمرو فقيهاً فاضالً من فقهاء املسلمني

  .أهل املدينة، وابنه أبو بكر كان فقيهاً أيضاً، روى عنه الزهري

  .وقتل حممد يوم احلرة سنة ثالثة وستني أيام يزيد بن معاوية، قتله أهل الشام
فلما سري يزيد اجليش . روى املدائين أن بعض أهل الشام رأى يف منامه أنه يقتل رجالً امسه حممد، فيدخل بقتله النار

إىل املدينة كتب ذلك الرجل يف ذلك اجليش، وسار معهم إىل املدينة، فلم يقاتل خوفاً مما رأى، فلما انقضت احلرب 
مث ذكر الرؤيا، فأخذ معه رجالً من أهل . مشى بني القتلى، فرأى حممد بن عمرو جرحياً، فسبه حممد، فقتله الشامي

إنا هللا وإنا إليه راجعون، واهللا ال يدخل : ، فرأى حممد بن عمرو، فحني رآه املدين قتيالً قالاملدينة، ومشيا بني القتلى
  .فكاد الشامي ميوت غيظاً. هو حممد بن عمرو بن حزم: ومن هو ؟ قال: قال الشامي! قاتل هذا اجلنة أبداً 

  .أخرجه الثالثة

  حممد بن عمرو بن العاص

  .تقدم نسبه عند ذكر أبيه. ميحممد بن عمرو بن العاص القرشي السه
  .صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتويف رسول اهللا وهو حدث: قال العدوي
  .شهد صفني، وقاتل فيها، ومل يقاتل أخوه عبد اهللا: قال الواقدي

  .وقال الزبري مثله، ال عقب حملمد بن عمرو
  الطويل: أبلى حممد بن عمرو بصفني، وقال يف ذلك شعراً: وقال الزهري

  بصفّني يوماً، شاب منها الذّوائب... ولو شهدت مجلٌ مقامي ومشهدي 
  من البحر جلٌّ، موجه متراكب... غداة أتى أهل العراق كأّنهم 
  سحائب جونٌ رقّقتها اجلنائب... وجئناهم منشي كأنّ صفوفنا 

  بل نرى أن تضاربوا: فقلنا. علّياً... إّنا نرى أن تبايعوا : فقالوا لنا
  وطرنا إليهم، يف األكّف قواضب... رت علينا بالّرماح كماهتم فطا

  كتائب منهم وارجحّنت كتائب... عرضت لنا . استهزموا: إذا ما أقول
  وحنن كما هم نلتقي ونضارب... فال هم يولّون الظّهور فيدبروا 

  .أخرجه الثالثة

  حممد بن عمري بن عطارد

  .حممد بن عمري بن عطارد
وكان سيد أهل الكوفة يف زمانه، وكان على أذربيجان، فحمل . ال تعرف له صحبة وال رؤيةذكر يف الصحابة، و

  .على ألف فرس ألف رجل من بكر بن وائل، وكانوا يف بعث
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف : روى محاد بن سلمة، عن أيب عمران اجلوين، عن حممد بن عمري بن عطارد

فنكت يف ظهره، فذهب إىل شجرة فيها مثل وكرى الطائر، فقعد يف أحدمها وأقعده  نفر من أصحابه، فجاء جربيل



فعرفت فضل خشيته على : قال -يف اآلخر، وغشيهم النور، فوقع جربيل عليه السالم مغشياً عليه كأنه حلس 
  .فقلت نيب عبد. ضعأن توا: أنيب عبد أم نيب ملك ؟ وإىل اجلنة ما أنت ؟ فأومأ إيل جربيل: فأوحى اهللا إيل. خشييت

  .أنس وجندب: أبو عمران اجلوين أدرك غري واحد من الصحابة، ومنهم
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  حممد بن أيب عمرية

  .حممد بن أيب عمرية املزين
  .روى عنه جبري بن نفري. له صحبة، يعد يف الشاميني

دحيم أنبأنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد، عن  حدثنا: أخربنا حيىي بن حممود كتابة بإسناده إىل ابن أيب عاصم
 -خالد بن معدان، عن جبري بن نفري، عن حممد بن أيب عمرية وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لو أن عبداً خر على وجهه من يوم ولد إىل أن ميوت هرماً يف طاعة اهللا تعاىل، حلقر ذلك يوم القيامة، ولود أنه : قال
  .داد مما يرى من األجر والثواباز

عن عتبة بن عبد، عن النيب صلى : ورواه حبري بن سعد، عن خالد بن معدان فقال. كذا رواه ابن أيب عاصم موقوفاً
  .اهللا عليه وسلم، مثله

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .عمرية بفتح العني، وكسر امليم

  حممد بن فضالة

  .بن أنس بن فضالة حممد: حممد بن فضالة بن أنس، وقيل
  .وقد تقدم إخراجه يف موضعه من احملمدين

  .أخرجه كذا أبو نعيم

  حممد بن قيس األشعري

  .وقد تقدم نسبه عند ذكر أيب موسى. حممد بن قيس األشعري، أخو أيب موسى
م يف البحر خرجنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: روى طلحة بن حيىي، عن أيب بردة بن أيب موسى، عن أبيه قال

أنا، وأخوك، ومعي أبو بردة بن قيس، وأبو عامر بن قيس، وأبو رهم بن قيس، وحممد بن قيس، : حني جئنا إىل مكة
ومخسون من األشعريني، وستة من عك، مث هاجرنا يف البحر حىت أتينا املدينة، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .للناس هجرة، ولكم هجرتان : " يقول 

  .خرجت ومعي إخويت، ومل يذكر فيهم حممداً: واه ابن أيب بردة، عن أبائه فقالور
هذا وهم فاحش؛ روى أبو كريب، عن أيب أسامة، عن زيد، عن أيب : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

أبو موسى، : خرجنا من اليمن يف بضع ومخسني رجالً من قومي، وحنن ثالثة إخوة هم: بردة، عن أيب موسى، قال



وأبو رهم، وأبو بردة، فأخرجتنا سفينتنا إىل النجاشي بأرض احلبشة، وعنده جعفر وأصحابه، فأقبلنا مجيعاً يف سفينة 
إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حني افتتح خيرب، فما قسم رسول اهللا ألحد غاب عن خيرب إال جلعفر وأصحاب 

  .إىل النجاشي، وهاجرمت إيللكم اهلجرة مرتني، هاجرمت : السفينة، وقال
  .ومما دل على ومهه ذكره يف احلديث جميئهم إىل مكة، ومل خيتلف أن أبا موسى مل يقدم إال يوم خيرب

  حممد بن قيس بن خمرمة

  .حممد بن قيس بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف بن قصي
وذكر  -يعين ابن أيب داود  -الصحابة رأيت يف كتاب بعض من ألف أمساء : قال عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز

روى أمحد بن عبد . وال أعلم أنه مسع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حممد بن قيس بن خمرمة يف الصحابة، قال
اهللا بن يونس، عن الثوري، عن عبد اهللا بن املؤمل، عن حممد بن عباد بن جعفر، عن حممد بن قيس بن خمرمة، عن 

  .من مات يف أحد احلرمني، بعثه اهللا يوم القيامة آمناً:  عليه وسلم قالرسول اهللا صلى اهللا
  .عن حممد بن قيس بن خمرمة، عن أبيه: ورواه الفريايب عن الثوري، فقال

  .ومها أخرجاه. هو من التابعني: قال ابن منده وأبو نعيم
وروى عن حممد . د اهللا ومها صغريانوقد حلق ابناه حممد وعب: وقال أبو أمحد العسكري يف ترمجة قيس بن خمرمة

  .احلديث الذي ذكرناه

  حممد بن كعب بن مالك

  .تقدم نسبه يف ترمجة أبيه. حممد بن كعب بن مالك األنصاري
  .ذكر يف حديث أيب أُمامة إياس بن ثعلبة

أيب أُمامة روى عكرمة بن عمار، عن طارق بن عبد الرمحن بن القاسم القرشي، عن عبد اهللا بن كعب بن مالك، عن 
من حلف على مال آخر، فاقتطعه كاذباً بيمينه، فقد برئت منه اجلنة، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

فقلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . يا رسول اهللا، وإن كان قليالً: فقال أخوك حممد بن كعب. ووجبت له النار
  .وداً من أراكوإن كان ع: عوداً من أراك بني أصبعيه وقال

ورواه معبد بن كعب بن مالك، عن أخيه عبد اهللا . ورواه النضر بن حممد اجلرشي، عن عكرمة، ومل يذكر قول حممد
  .وإن كان شيئاً يسرياً ؟: فقال رجل: بن كعب، عن أيب أُمامة بن ثعلبة قال

رشي، ومل يذكر حممداً، ورواه معبد ذكر حممد يف هذا احلديث وهم فقد رواه النضر اجل: أخرجه ابن منده وأبو نعيم
والصحيح من ذكر حممد بن كعب يف هذا احلديث أنه مسع : عن أخيه عبد اهللا، عن أيب أُمامة، ومل يذكر حممداً، قال

أخاه عبد اهللا بن كعب، عن أيب أُمامة، رواه الوليد بن كثري، عن حممد بن كعب، عن أخيه، كما ذكرناه، واهللا 
  .أعلم

  دحممد بن حممو



  .حممد بن حممود
وروى عن أيب سعيد األشج، . قد مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ذكره عبدان املروزي يف الصحابة وقال

رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعمى يتوضأ، فلما : عن أيب خالد، عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن حممود قال
  " .فجعل يغسل باطن قدميه . ل باطن قدميكأغس: " غسل يديه ووجهه، جعل النيب يقول

  .حدثنا ابن منري، عن حيىي، حنوه: وقال عبدان أنبأنا احلسن بن أيب أمية وأبو موسى قاال
حممد بن حممود بن عبد اهللا بن مسلمة، ابن أخي حممد بن مسلمة، حدث عن أبيه، روى عنه ابنه : وقال ابن أيب حامت

  .د، عن حممد بن حممود، أراه هذاوروى حيىي بن سعي: قال -سليمان 
  .أخرجه أبو موسى

  حممد بن خملد

  .حممد بن خملد بن سحيم بن املستورد بن عامر بن عدي بن كعب بن نضلة
  .شهد فتح مكة

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  حممد بن مسلمة

ك بن األوس حممد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن جمدعة بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مال
  .أبو عبد اهللا: وقيل. يكىن أبا عبد الرمحن. األنصاري األوسي مث احلارثي، حليف بين عبد األشهل

  .شهد بدراً وأُحداً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال تبوك، ومات باملدينة، ومل يستوطن غريها

، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من األنصار، من بين أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري
  .حممد بن مسلمة، حليف هلم من بين حارثة: ومن حلفائهم: عبد األشهل، قال

واستخلفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املدينة يف بعض غزواته، . وهو أحد الذين قتلوا كعب بن األشرف
  .غزوة تبوك: لوقي. كانت غزوة قرقرة الكدر: قيل

واستعمله عمر بن اخلطاب على صدقات جهينة، وهو كان صاحب العمال أيام عمر، كان عمر إذا شكي إليه 
  .وهو الذي أرسله عمر إىل عماله ليأخذ شطر أمواهلم، لثقته به. عامل، أرسل حممداً يكشف احلال

  .بدلك أمرين رسول اهللا: واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان بن عفان، واختذ سيفاً من خشب، وقال
أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد الطوسي، أنبأنا جعفر بن أمحد القارئ، أنبأنا عبيد اهللا بن عمر بن شاهني، أنبأنا 

عبد اهللا بن إبراهيم بن ماسي، أنبأنا احلسني بن علوية القطان، أنبأنا سعيد بن عيسى، أنبأنا طاهر بن محاد، عن 
أعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال حممد بن مسلمة: يمان األحول، عن طاوس قالسفيان الثوري عن سل

  .قاتل به املشركني، فإذا اختلف املسلمون بينهم فاكسره على صخرة، مث كن حلساً من أحالس بيتك: سيفاً، وقال
بن زيد، وعبد اهللا بن عمر بن  سعد بن أيب وقاص، وأسامة: وممن قعد يف الفتنة. ومل يشهد من حروب الفتنة شيئاً

  .اخلطاب، وغريهم
والصحيح الذي عليه أكثر أهل السري واحلديث أن علي بن أيب طالب قتل . إن هو الذي قتل مرحباً اليهودي: وقيل



  .مرحباً
طاط فأتينا الربذة فإذا فس: قال الراوي. حممد بن مسلمة: إين ألعلم رجالً ال تضره الفتنة: وقال حذيفة بن اليمان

  .ال نشتمل على شيء من أمصارهم حىت ينجلي األمر عما اجنلى: مضروب، وإذا فيه حممد بن مسلمة، فسألناه فقال
  .كان عمره سبعاً وسبعني سنة: قيل. غري ذلك: وقيل. وتويف باملدينة سنة ست وأربعني، أو سبع وأربعني

  .ر، وست بناتوخلف من الولد عشرة ذكو. وكان أمسر شديد السمرة، طويالً أصلع
  .أخرجه الثالثة

  حممد أبو مهند

  .حممد أبو مهند املزين
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى نصر بن مزاحم، عن عمر األعرج املزين، عن أبيه قال. ذكره مطني يف الوحدان

  .قرض مرتني كصدقة مرةً: وسلم
  .ال تصح له صحبة: قال أبو نعيم

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  بن نبيط حممد

  .حممد بن نبيط بن جابر
  .ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومساه حممداً، وحنكه، قاله ابن القداح

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  حممد بن نضلة

  .تقدم نسبه عند ذكر أخيه حمرز. حممد بن نضلة األسدي
  .نضلة يف حلفاء األنصار وعداد. هاجر هو وأخوه حمرز إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .حممد وخمرز ابنا نضلة: وممن هاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال حممد بن إسحاق
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  حممد بن هشام

  .حممد بن هشام
يعد يف  :وذكره القاضي أبو أمحد يف الصحابة، وقال. عداده يف أهل املدينة، جمهول، ذكر يف الصحابة وال يعرف

قال : حديثه عند الليث، عن ابن اهلاد، عن صفوان بن نافع، عن حممد بن هشام قال. املدنيني، جمهول ال يعرف
  .حديثكم بينكم أمانة، وال حيل ملؤمن أن يرفع على مؤمن قبيحاً: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .جمهول ال أعرفه: سئل عنه علي بن املديين فقال

  .وأبو نعيم أخرجه ابن منده،



  حممد بن هالل

  .حممد بن هالل بن املعلى مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حممداً، وشهد فتح مكة
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  حممد بن يفديدويه

  .كان امسه يفودان فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حممداً: قيل. حممد بن يفديدويه اهلروي
  .. يف تاريخ هراة، فيمن قدمها من الصحابةذكره أبو إسحاق بن ياسني

وزعم أنه ثقة، وكان  -روى أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن بالويه الزجناين هبراة، عن حممد بن مردان شاه الزجناين 
حاربت رسول : عن أمحد بن عبدة اجلرجاين، عن يفودان بن يفديدويه اهلروي قال -قد أتى عليه مائة وتسع سنني 

: قال -اهللا عليه وسلم يف شركي، مث أسلمت على يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسماين حممداً اهللا صلى 
إذا قل الدعاء نزل البالء، وإذا جار السلطان احتبس املطر، وإذا خان بعضهم بعضاً صارت الدولة : قال رسول اهللا

زلت األرض، وإذا شهدوا بالزور نزل الطاعون من للمشركني، وإذا منعوا الزكاة ماتت املواشي، وإذا كثر الزنا تزل
العلم خليل املؤمن، والعقل دليله، والعمل قيمه، والرفق أمري : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال. السماء
  .جنوده

  .أخرجه أبو موسى

  حممد

  .حممد غري منسوب
حججت فدفعت إىل حلقة فيها : ثابت قالروى سالم بن أيب الصهباء، عن . ذكره أبو حفص بن شاهني يف الصحابة

ومها يتذاكران الوسواس، : قال -رجالن أدركا النيب صلى اهللا عليه وسلم أخوان، أحسب أن اسم أحدمها حممد 
يا رسول اهللا، الوسواس، أن يقع أحدنا : ما تذاكران ؟ فقاال: خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قاال

قال . فإن ذلك حمض اإلميان: قال. نعم: وقد أصابكم ؟ قالوا: قال. يه أن يتكلم مبا يوسوس إليهمن السماء أحب إل
حندثك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فانتهراين وقاال. يا ليت اهللا أراحنا من ذلك احملض: فقلت أنا: ثابت
  !.يا ليت اهللا أراحنا : وتقول

  .أخرجه أبو موسى

  حممود بن الربيع

. من بين سامل بن عوف: وقيل. إنه من بين احلارث بن اخلزرج: قيل. ود بن الربيع بن سراقة األنصاري اخلزرجيحمم
  .أبو حممد: إنه من بين عبد األشهل، فعلى هذا القول يكون من األوس، يكىن أبا نعيم، وقيل: وقد قيل

وحفظ ذلك وله أربع سنني، . ن دلو يف بئرهمعقل جمة جمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م. يعد يف أهل املدينة
  .مخس سنني: وقيل



  .روى عنه أنس بن مالك، والزهري، ورجاء بن حيوة
  .سنة ست وتسعني: وتويف سنة تسع وتسعني، وقيل

  .أخرجه الثالثة

  حممود بن ربيعة

  .رجل من األنصار. حممود بن ربيعة
  .والدين الذي ال يؤدى خمرج حديثه عن أهل مصر وأهل خراسان، يف كالئ املرأة،

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  حممود بن عمرو بن سعد

  .حممود بن عمرو بن سعد
حديثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا عز وجل وعدين يف ثالمثائة ألف من : كذا ترمجه عبدان، وقال

  .زدنا يا رسول اهللا: أميت، فقال أبو بكر
عن : وقال معمر: يد بن بشري، عن قتادة، عن أيب بكر بن أنس، عن حممود بن عمريوقد اختلف يف إسناده، فقال سع

عن أبيه، عن قتادة، عن أيب بكر بن : وقال معاذ بن هشام. عن أنس -أو عن النضر بن أنس  -قتادة عن أنس 
  .عامر بن عمري: عن أيب يزيد، عن عمر، أو: وقال ثابت. عمري، عن أبيه

  .أخرجه أبو موسى

  بن عمري بن سعدحممود 

  .حممود بن عمري بن سعد األنصاري
قال : روى سعيد بن بشري، عن قتادة، عن أيب بكر بن أنس، عن حممود بن عمري قال. حديثه عند أيب بكر بن أنس

. زدنا يا رسول اهللا: إن اهللا تعاىل وعدين يف ثالمثائة ألف من أهلي فقال أبو بكر: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
زدنا يا : فقال أبو بكر. بكفيه هكذا، وحثى هبما: فقال. يا رسول اهللا، زدنا: فقال أبو بكر. هكذا، وحثى بيده فقال

فقال رسول . فإن اهللا تعاىل لو شاء أن يدخل اجلنة يف حفنة واحدة لفعل: حسبك يا أبا بكر: فقال عمر! رسول اهللا 
  .صدق عمر: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حممود بن : وهذا االسم هو الذي أخرجه أبو موسى يف الترمجة اليت قبل هذه، وقال. وأبو نعيم أخرجه ابن منده
  .وتقدم االختالف يف إسناده، فال نعيده. عمرو

  حممود بن لبيد

  .حممود بن لبيد بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل األنصاري األوسي، مث األشهلي
هللا عليه وسلم، وأقام باملدينة، وحدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث، منها ولد على عهد رسول اهللا صلى ا



إذا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ما رواه عمارة بن غزية، عن عاصم بن عمر، عن حممود بن لبيد قال
  .أحب اهللا عبداً محاه الدنيا، كما يظل أحدكم حيمي سقيمه

إنه ولد على عهد رسول اهللا : خيثمة، وإبراهيم بن املنذر، وحيىي بن عبد اهللا بن بكري قال أمحد بن حنبل، وابن أيب
وذكر ابن أيب حامت أن البخاري . وذكره البخاري بعد حممود بن الربيع، يف أول باب حممود. صلى اهللا عليه وسلم

  .ال تعرف له صحبة: وقال أيب: قال. له صحبة: قال
ىل، واألحاديث اليت رواها تشهد له، وهو أوىل أن يذكر يف الصحابة من حممود بن قول البخاري أو: قال أبو عمر

. وذكره مسلم يف التابعني، يف الطبقة الثانية منهم، فلم يصنع شيئاً، وال علم منه ما علم غريه. الربيع، فإنه أسن منه
  .روى عن ابن عباس، ومات سنة ست وتسعني. وكان حممود بن لبيد من العلماء

  .جه الثالثةأخر

  حممود بن مسلمة

  .تقدم نسبه عند ذكر أخيه حممد. حممود بن مسلمة األنصاري
  .شهد حممود أُحداً، واخلندق، وخيرب، وقتل خبيرب

كان أول ما فتح من حصون خيرب حصن : أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده إىل يونس، عن ابن إسحاق قال
  .يت عليه رحاً منه فقتلتهناعم، وعنده قتل حممود بن مسلمة، ألق

ملا كان يوم : أخربين أيب قال: وأخربنا يونس بن بكري، عن احلسني بن واقد املروزي، عن عبد اهللا بن بريدة قال: قال
وقتل حممود بن . خيرب أخذا اللواء أبو بكر، فرجع ومل يفتح له، فلما كان الغد أخذه عمر، فرجع ومل يفتح له

ملا ألقيت عليه الرحا سقطت جلدة جبينه على وجهه، فمكث ثالثة أيام، ومات اليوم  إن حمموداً: مسلمة، وقيل
  .الثالث شهيداً، وذلك سنة ست فقرب هو وعامر بن األكوع بالرجيع يف قرب واحد

  .قاله أبو نعيم
  .أخرجه الثالثة

  حممول

  .وهو أنصاري. آخره الم. حممول
قال رسول اهللا صلى اهللا : بن سليمن عن حممول األنصاري قالروى صفوان . أورده جعفر: أخرجه أبو موسى وقال

  .ومن حلف بالكفر وأمث، فقد أشرك. من حلف بالشرك وأمث، فقد أشرك: عليه وسلم

  حممية بن جزء

  .حممية بن جزء بن عبد يغوث بن عويج بن عمرو بن زبيد األصغر الزبيدي
  .حليف بين سهم: هو حليف بين مجح، وقيل: قال الكليب

وكان قدمي اإلسالم، وهو من مهاجرة احلبشة، وتأخر . هو عم عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي: ل أبو نعيمقا



  .واستعمله النيب على األمخاس. عوده منها، وأول مشاهده املريسيع
لب، وأنا اجتمع ربيعة بن احلارث، والعباس بن عبد املط: روى عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب قال

ما مينعنا أن نبعث هذين إىل النيب ليستأمنهما على هذه األعمال من : مع أيب، والفضل مع أبيه، فقال أحدمها لصاحبه
ادعوا يل حممية بن جزء، وكان على الصدقات، فأمره أن يصدق عنهما : وذكر احلديث، فقال النيب... الصدقات

  .مهور نسائهما
  .أخرجه الثالثة

  حميصة بن مسعود

حميصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن جمدعة بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن 
  .األوس األنصاري األوسي مث احلارثي، يكىن أبا سعد

بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل فدك يدعوهم إىل اإلسالم، وشهد أُحداً واخلندق . يعد يف أهل املدينة
أسلم قبل أخيه حويصة، فإن إسالمه كان . مها من املشاهد كلها، وهو أخو حويصة بن مسعود وهو األصغروما بعد

وكان حميصة أفضل منه، وملا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتل . قبل اهلجرة، وعلى يده أسلم أخوه حويصة
تله، وكان حويصة حينئذ مل يسلم، فلما اليهود، وثب حميصة على ابن سنينة اليهودي، وكان يالبسهم ويبايعهم، فق

فقال ! أما واهللا لرب شحم يف بطنك من ماله ! أي عدو اهللا، قتلته : قتله جعل حويصة يضرب أخاه حميصة، ويقول
. واهللا إن ديناً بلغ بك هذا لعجب: فقال. أما واهللا لقد أمرين بقتله من لو أمرين بقتلك لضربت عنقك: له حميصة

  .فأسلم حويصة
أخربنا القعنيب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن : ربنا عبد الوهاب بن علي بن سكينة بإسناده عن أيب داود قالأخ

فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه . أنه استأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف إجارة احلجام: ابن حميصة، عن أبيه
  .أن اعلفه ناضحك ورقيقك: حىت أمره

  .أخرجه الثالثة

  ب امليم واخلاءبا

  خمارق بن عبد اهللا البجلي

  .هو جد املغرية بن زياد بن املخارق املوصلي. خمارق بن عبد اهللا البجلي

أخربنا املغرية بن : أخربنا أبو منصور بن مكارم بن أمحد املوصلي املؤدب بإسناده عن أيب زكريا يزيد بن إياس قال
أن املخارق بن عبد اهللا جد املغرية بن زياد، شهد : ن أبيه عن أشياخهاخلضر بن زياد بن املغرية بن زياد البجلي، ع

: وحدثنا املغرية بن اخلضر بن زياد، عن أشياخه: قال أبو زكريا -مع جرير بن عبد اهللا البجلي فتح ذي اخللصة 
  .أهنم قدموا من الكوفة إىل املوصل مع من قدم من جبيلة

  خمارق بن عبد اهللا الشيباين



  .قاله أبو أمحد العسكري، وهو والد قابوس. بد اهللا الشيباينخمارق بن ع
  .مل يرو عنه غري أبيه. يعد يف الكوفيني

أن أم الفضل جاءت باحلسني إىل النيب صلى اهللا عليه : روى مساك بن حرب، عن قابوس بن املخارق، عن أبيه
إمنا يغسل بول اجلارية، وينضح بول : لموسلم، فبال على ثوبه، فأرادت غسله، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

  .الغالم
وقد اختلف . وقد اختلف فيه، فمنهم من رواه هكذا، ومنهم من رواه عن قابوس، عن أم الفضل، وال يذكر خمارقاً

وله أحاديث هبذا اإلسناد مضطربة أيضاً، ومن حديثه، عن النيب صلى . فيه على مساك اختالفاً كثرياً، ال يثبت معه
  .احلديث... يا رسول اهللا، أرأيت إن أتاين رجل يريد أخذ مايل: أنه أتاه فقال: ليه وسلماهللا ع

  .أخرجه الثالثة

  خمارق اهلاليل

  .خمارق اهلاليل
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر به : روى حرب بن قبيصة بن خمارق اهلاليل، عن أبيه، عن جده. أورده العسكري

  .فخذك؛ فإهنا عورةوار : وهو كاشف عن فخذه، فقال

  خماشن احلمريي

  .خماشن احلمريي، حليف األنصار
  .قتل يوم اليمامة شهيداً
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  خمرب بن معاوية

روى هشام بن عمار، عن إمساعيل بن عياش، عن حيىي بن جابر احلضرمي، عن حكيم . خمرب بن معاوية أورده جعفر
ال شؤم، وقد يكون اليمن : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : بن معاوية عن عمه خمرب بن معاوية قال

  " .يف الفرس واملرأة والدار 
  .عن عمه حكيم بن معاوية احلمريي: فقاال... وعلي بن حجر واحلسن بن عرفة، عن إمساعيل

  .أخرجه أبو موسى

  خمتار بن حارثة

  .خمتار بن حارثة
  .كر يف مغازي ابن إسحاقذ: أورده أبو بكر بن أيب علي، وقال
  .أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً



  خمتار بن أيب عبيد

خمتار بن أيب عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمري بن عوف بن عقدة بن غرية بن عوف بن ثقيف الثقفي، أبو 
  .إسحاق

حسنة، رواها عنه وولد املختار عام اهلجرة، وليست له صحبة وال رواية، وأخباره غري . كان أبوه من جلة الصحابة
وكان املختار قد خرج يطلب بثأر . الشعيب وغريه، إال أنه كان بينهما ما يوجب أن ال يسمع كالم أحدمها يف اآلخر

احلسني بن علي رضي اهللا عنهما، واجتمع عليه كثري من الشيعة بالكوفة، فغلب عليها، وطلب قتلة احلسني فقتلهم، 
ويل بن زيد األصبحي، وهو الذي أخذ رأس احلسني مث محله إىل الكوفة، وقتل مشر بن ذي اجلوشن الضبايب، وخ: قتل

عمر بن سعد بن أيب وقاص، وهو كان أمري اجليش الذين قتلوا احلسني، وقتل ابنه حفصاً، وقتل عبيد اهللا بن زياد، 
يف جيش، فلقيه يف أعمال وكان ابن زياد بالشام، فأقبل يف جيش إىل العراق، فسري إليه املختار إبراهيم بن األشتر 
وقد أتينا على ذكر ذلك . املوصل، فقتل ابن زياد وغريه، فلذلك أحبه كثري من املسلمني، وأبلى يف ذلك بالًء حسناً

  .مفصالً يف الكامل يف التاريخ
ختار، وكان ابن عمر زوج أخت امل. وكان يرسل املال إىل ابن عمر، وابن عباس، وابن احلنفية وغريهم، فيقبلونه منه

وهي صفية بنت أيب عبيد، مث سار إليه مصعب بن الزبري من البصرة يف مجع كثري من أهل الكوفة وأهل البصرة، 
  .فقتل املختار بالكوفة سنة سبع وستني، وكان إمارته على الكوفة سنة ونصف سنة، وكان عمره سبعاً وستني سنة

  .أخرجه أبو عمر

  املختار بن قيس

  .املختار بن قيس
  .يف العهد الذي كتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للعالء بن احلضرمي حني بعثه إىل البحرينشهد 

  خمربة بن عدي

  .خمربة بن عدي اجلذامي الضيب: قال ابن ماكوال. خمربة

مسعت عصمة بن كهيل، عن آبائه، عن حارثة بن : روى جعفر بن كميل بن وبرة بن حارثة بن أمية بن ضبيب قال
كنت يف الوفد أنا وأخي خمربة بن عدي الذين قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان جيشه  :عدي قال

اذهبوا، فإن أول ما يلقاكم من مالكم، : فشكونا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ما أصابنا، قال. الذي وقع بنا
  .حلديثوذكر ا... فاحنروا ومسوا اهللا عز وجل باسم اهللا، فمن أكل فأطلقوه

وال شك . كذا قاله عبدان، ونقل كالم ابن ماكوال الذي ذكرناه: أخرجه أبو موسى، وضبطه باخلاء والزاي، وقال
. خمرمة، مثل ما قبله؛ إال أنه خباء معجمة فهو خمرمة بن عدي: أن قول عبدان تصحيف، وضبطه ابن ماكوال فقال

  .الراء، والباء املعجمة بواحدة، واهللا أعلمجمربة، بفتح امليم، وسكون اجليم، وفتح : والذي قبله

  خمرش اخلزاعي



  .تقدم يف خمرش، باحلاء املهملة. خمرش اخلزاعي الكعيب

  خمرفة العبدي

  .رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم. خمرفة العبدي
 جلبت أنا وخمرفة العبدي بزاً من هجر، فبعت من النيب صلى اهللا: روى مساك بن حرب، عن سويد بن قيس قال

  .زن وأرجح: عليه وسلم سراويل، ومث وزان يزن باألجر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وهو وهم، والصواب ما رواه الثوري، وإسرائيل وغريمها، عن . روى أيوب بن جابر، عن مساك، عن خمرفة العبدي

  ...جلبت: مساك، عن سويد قال
  .أخرجه الثالثة

  .يد بن قيسسو: بالفاء وقد تقدم يف: خمرفة

  خمرمة بن شريح

  .هو ابن شريح احلضرمي، حليف لبين عبد مشس -بامليم . خمرمة
أن خمرمة بن شريح ذكر عند النيب صلى اهللا عليه : روى ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن السائب بن يزيد

  .ذاك رجل ال يتوسد القرآن: وسلم، فقال
  .واستشهد يوم اليمامة

  .أخرجه الثالثة
  .بالشني املعجمة :شريح

  خمرمة بن القاسم

  .خمرمة بن القاسم بن خمرمة
أعطى ابن : قسم له النيب صلى اهللا عليه وسلم من خيرب أربعني وسقاً، قاله ابن إسحاق، إال أنه مل يسمه، وإمنا قال

يه وسلم خمرمة بن أطعم رسول اهللا صلى اهللا عل: ومساه غري ابن إسحاق، وقال الزبري. القاسم بن خمرمة ثالثني وسقاً
  .القاسم بن خمرمة بن املطلب خبيرب أربعني وسقاً، وليس له عقب

  خمرمة بن نوفل

أمه رقيقة بنت بن أيب صيفي . خمرمة بن نوفل بن أُهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة القرشي الزهري
وهو والد املسور . واألول أكثر. األسودأبو : وقيل. أبو املسور: أبو صفوان، وقيل: كنيته. بن هاشم بن عبد مناف

  .بن خمرمة، وهو ابن عم سعد بن أيب وقاص بن أُهيب
وحسن إسالمه، وكان له سن، وعلم بأيام الناس، وبقريش خاصة، . وكان من مسلمة الفتح، ومن املؤلفة قلوهبم

  .وكان يؤخذ عنه النسب
وهو أحد من أقام أنصاب احلرم يف . هللا مخسني بعرياًوشهد حنيناً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأعطاه رسول ا



خالفة عمر بن اخلطاب، أرسله عمر وأرسل معه أزهر بن عبد عوف، وسعيد بن يربوع، وحويطب بن عبد العزى 
  .فحددوها

وكان يف لسانه فظاظة، . وتويف باملدينة سنة أربع ومخسني، وعمره مائة سنة ومخس عشرة سنة، وعمي يف آخر عمره
  .ن النيب صلى اهللا عليه وسلم يتقي لسانهوكا

أخربنا عبد اهللا بن أمحد اخلطيب أنبأنا جعفر السراج القارئ، أخربنا أبو علي حممد بن احلسني اجلازري، أخربنا 
املعاىف بن زكريا اجلريري، أخربنا احلسني بن حممد بن عفري األنصاري، أخربنا أبو اخلطاب زياد بن حيىي احلساين، 

قدمت على النيب صلى اهللا عليه : حامت بن وردان، عن أيوب، عن عبد اهللا بن أيب مليكة، عن املسور قالأخربنا 
فجاء أيب : قال. اذهب بنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لعله يعطينا منها شيئاً: وسلم أقبية، فقال أيب خمرمة

: ، فخرج إلينا ويف يده قباء يري أيب حماسنه، ويقولفسمع النيب صلى اهللا عليه وسلم كالم أيب: إىل الباب، قال
  .خبأت هذا لك

جاء خمرمة بن نوفل، فلما : حدثنا أبو عامر اخلزاز، عن أيب يزيد املدين، عن عائشة قالت: وروى النضر بن مشيل قال
! مث ألنت له القول يا رسول اهللا، قلت له ما قلت، : بئس أخو العشرية فلما جاء أدناه، فقلت: مسع النيب صوته قال

  .يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه: فقال
  .أخرجه الثالثة

  خمشي بن محري

  .حليف لبين سلمة من األنصار. خمشي بن محري األشجعي

وكان من املنافقني، ومن أصحاب مسجد الضرار، وسار مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل تبوك، وأرجفوا برسول 
صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، مث تاب وحسنت توبته، وسأل النيب أن يغري امسه، فسماه عبد اهللا بن عبد اهللا 

  .الرمحن، وسأل اهللا تعاىل أن يقتل شهيداً ال يعلم مكانه، فقتل يوم اليمامة شهيداً، ومل يوجد له أثر
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  .قاله ابن ماكوال. شديد الياء حتتها نقطتانبضم احلاء املهملة، وفتح امليم، وت: محري

  خمشي بن وبرة

  .وهو األوىل والصواب. وبرة بن حينس: ويقال. وبرة بن خمشي: خمشي بن وبرة ويقال
  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه إىل األبناء باليمن

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  خملد الغفاري

  .خملد الغفاري
  .ال صحبة له: وقال أبو حامت. له صحبة: قال البخاري. يف الصحابة أورده ابن أيب عاصم



حدثنا يعقوب بن محيد، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن : أخربنا حيىي بن حممود كتابة بإسناده إىل ابن أيب عاصم قال
اهللا عليه وسلم  أن ثالثة أعبد لبين غفار شهدوا مع رسول اهللا صلى: دينار، عن احلسن بن حممد، عن خملد الغفاري

  .وقد رأيت خملداً: قال عمرو بن دينار. بدراً، فكان عمر يعطيهم كل سنة، لكل رجل ثالثة آالف
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  خممر بن معاوية

  .حكيم بن معاوية: وقيل. خممر بن معاوية
. يب صلى اهللا عليه وسلم عن املاء بعد املاءأنه سأل الن: روى العالء بن احلارث، عن حزام بن حكيم، عن عمه خممر

أما املاء بعد املاء فهو مذي، وكل فحل ميذي، فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره، وليتوضأ : فقال رسول اهللا
  .وضوءه للصالة

  .خممر، وصوابه حكيم بن معاوية: كذا قال
ال شؤم : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مسع ر. خممر بن معاوية البهزي: أخرجه الثالثة؛ إال أن أبا عمر قال

. "  
وروى بإسناده . قد روى عن خممر بن حيدة حكيم بن معاوية ابن حيدة القشريي: وذكره أبو أمحد العسكري فقال

مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن سليمان بن سليم الكناين، عن حكيم بن معاوية، عن عمه خممر بن حيدة قال
  .يف املرأة، والفرس، والدار: ، وقد يكون اليمن يف ثالث"  شؤم ال: " يقول

  .واهللا أعلم. إنه هبزي، ال أعلم وجهه: وقول أيب عمر

  خمنف البكري

  .يعد يف البصريني. خمنف البكري
يا خمنف، صل رمحك يطل عمرك، وافعل اخلري يكثر : روت عنه ابنته سنينة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  . بيتك، واذكر اهللا عز وجل عند كل حجر ومدر يشهد لك يوم القيامةخري
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  خمنف بن سليم

خمنف بن سليم بن احلارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر بن ذهل بن مازن بن ذبيان بن ثعلبة بن الدؤل بن سعد مناة 
  .بن غامد األزدي الغامدي

  .إنه بصري: وقيل. يعد يف الكوفيني، وكان نقيب األزد بالكوفة. مسه عامرروى عنه أبو رملة، وا. له صحبة
واستعمله علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه على مدينة أصفهان، وشهد معه صفني، وكان معه راية األزد، ومن ولد 

  .أبو خمنف لوط بن حيىي بن سعيد بن خمنف بن سليم صاحب األخبار والسري: خمنف بن سليم
حدثنا أمحد بن منيع، حدثنا روح بن عبادة، عن ابن عون، : إبراهيم بن حممد وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسىأخربنا 

: " كنا وقوفاً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم بعرفات، فسمعته يقول: عن أيب رملة، عن خمنف بن سليم الغامدي قال



  " .هل تدرون ما العترية ؟ هي اليت يسموهنا الرجبية يا ايها الناس، إن على كل بيت يف كل عام أضحيةً وعتريةً، 
  .أخرجه الثالثة

  خمول بن يزيد

روى عنه ابنه القاسم، أحاديثه تدور على حممد بن سليمان بن مسمول . خمول بن يزيد بن أيب يزيد السلمي البهزي
  .املكي

أيب، أخربنا أبو نصر بن طوق، أخربنا ابن أخربنا أبو الربيع سليمان بن أيب الربكات حممد بن حممد بن مخيس، أخربنا 
املرجي، أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي، حدثنا حممد بن عياذ املكي، حدثنا حممد بن سليمان، عن أيب الربكات القاسم 

نصبت حبائل يل باأليواء، فوقع يف حبل منها ظيب، فأفلت مين، فانطلقت يف : أنه مسع أباه يقول: بن خمول البهزي
وجدت رجالً قد أخذه، فتنازعنا فيه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فوجدناه نازالً باألبواء حتت شجرة، أثره، ف

أقم الصالة، وأد الزكاة، وصم : فاختصمنا إليه، فقضى بيننا نصفني، وقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .احلديث... رمضان، وحج واعتمر، وزل مع احلق حيث زال

  .الثالثةأخرجه 

  خميس بن حكيم

  .خميس بن حكيم العذري
وذكر قصة دومة ... أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عنه أبو هالل مبني بن قطبة بن أيب عمرة أنه قال

  .فدعا رسول اهللا بالربكة يف جنعيت: اجلندل، ويف آخرها
  .ذكره أبو علي الغساين

  خميس أبو غنم

  .خميس أبو غنم
ولعل الصواب ما ذكرته إن مل يكن قيساً أبا . وجدته يف النسخة باحلاء املهملة والباء املعجمة بواحدة: سىقال أبو مو

  .أورده جعفر يف باب امليم. غنيم؛ فإن هذا الذي نذكره يعرف بغنيم بن قيس، عن أبيه
األخضر، عن الزهري، روى إبراهيم بن عرعرة الشامي، حدثنا سهل بن يوسف األمناطي السلمي، عن صاحل بن أيب 

  .مسعت املساحي بالليل، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدفن: عن خميس بن غنم، قال
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  باب امليم والدال

  مدرك بن احلارث



  .مدرك بن احلارث األزدي الغامدي
  .له صحبة، عداده يف الشاميني

  .روى عنه الوليد بن عبد الرمحن اجلرشي
أخربنا هشام بن خالد، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الغفار : نا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصمأخرب

حججت مع أيب، : بن إمساعيل بن عبيد اهللا، عن الوليد بن عبد الرمحن اجلرشي، عن مدرك بن احلارث الغامدي قال
مث . هذا الصابئ الذي ترك دين قومه: هذه اجلماعة ؟ فقال يا أبه، ما: حىت إذا كنا مبىن إذا مجاعة على رجل، فقلت

ذهب أيب حىت وقف عليهم على ناقته، وذهبت حىت وقفت عليهم على ناقيت، فإذا به حيدثهم وهم يزرون عليه، فلم 
وأقبلت جارية ويف يدها قدح فيه ماء، وحنرها مكشوف، . يزل موقف أيب حىت تفرقوا عن مالل وارتفاع من النهار

  .مخري عليك حنرك، ولن ختايف على أبيك غلبةً وال ذال: هذه زينب ابنته فناولته وهي تبكي، فقال هلا: الوافق
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم، واستدركه أبو موسى، وقد أخرجه ابن منده إال أنه اختصره، فال استدراك عليه

  مدرك بن زياد

  .مدرك بن زياد الفزاري
  .قرية زاوية بينها وبني حجرياً من غوطة دمشقله صحبة، وهو الذي قربه ب

روى أبو عمري عدي بن أمحد بن عبد الباقي األدمي، عن أيب عطية عبد الرحيم بن حمرز بن عبد اهللا بن حمرز بن 
ومدرك بن زياد صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم مع أيب : سعيد بن حبان بن مدرك بن زياد الفزاري

  .شق بقرية يقال هلا زاوية، وكان أول مسلم دفن هباعبيدة فتويف بدم
  .مل أجد ذكر مدرك من غري هذا الوجه: أخرجه احلافظ أبو القاسم الدمشقي، وقال

  مدرك أبو الطفيل

  .حديثه عند أوالده. مدرك، أبو الطفيل الغفاري
يعقوب بن محيد، حدثنا سفيان بن  حدثنا: أخربنا حيىي بن أيب الفرج فيما أذن يل بإسناده عن أيب بكر أمحد بن عمرو

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثه إىل : أن كثري بن زيد حدثهم، عن خالد بن الطفيل بن مدرك، عن جده: محزة
  .ابنته يأيت هبا من مكة

اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ : قال. وهبذا اإلسناد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا سجد ورفع
  .عفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أبلغ ثناًء عليك، أنت كما أثنيت على نفسكب

  .أخرجه الثالثة

  مدرك بن عمارة

  .مدرك بن عمارة
ويف حديثه هذا . أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ليبايعه، فقبض يده عنه، خللوق رآه عليه، فما غسله بايعه

بن عمارة بن عقبة بن أيب معيط، فال تصح له صحبة وال لقاء وال اضطراب، ويف صحبته نظر؛ فإن كان هذا مدرك 



وقد أوضحت ذلك . رؤية، وحديثه هذا ال أصل له، وإمنا روي ذلك يف أبيه عمارة بن عقبة، وال يصح ذلك أيضاً
  .قاله أبو عمر، وهو اخرجه. يف الوليد بن عقبة

  مدرك بن عوف

  .مدرك بن عوف البجلي األمحسي

  .عفر هكذا، قاله أبو موسىله صحبة، ذكره ج
خيتلف يف صحبته واتصال حديثه، روى عنه قيس بن أيب حازم، وقيس يروي عن كبار الصحابة، : وقال أبو عمر

  .ويروي مدرك هذا عن عمر بن اخلطاب

  مدعم

  .مدعم العبد األسود
وهو الذي غل . مل يعتقه: لوقي. أهداه رفاعة بن زيد اجلذامي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأعتقه رسول اهللا

  .إن الشملة لتشتعل عليه ناراً: الشملة يف غزوة خيرب وقتل، فقال رسول اهللا
حدثين ثوب بن زيد، عن سامل موىل عبد : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال

 عليه وسلم من خيرب إىل وادي القرى، ومعه غالم له، انصرفنا مع رسول اهللا صلى اهللا: اهللا بن مطيع أيب هريرة قال
فبينا هو يضع رحل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع مغريب الشمس، أتاه سهم . أهداه له رفاعة بن زيد اجلذامي

 فقال رسول اهللا صلى اهللا. هنيئاً له اجلنة: السهم الذي ال يدرى من رماه، فقلنا: وهو. غرب، ما يدرى به، فقتله
  .كال، والذي نفس حممد بيده، إن الشملة اآلن لتحترق عليه يف النار، غلها من يفء املسلمني يوم خيرب: عليه وسلم

  .أخرجه أبو عمر

  مدجل األنصاري

  .مدجل األنصاري
ملا أنزل اهللا تعاىل ذكر العورات الثالث، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى أبو صاحل، عن ابن عباس قال

مدجل، من األنصار إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ليدعوه، فانطلق إليه فوجده : م بعث غالماً ما له يقال لهوسل
وددت : فاستيقظ عمر، وانكشف منه شيء، ورآه الغالم وعرف عمر أنه رآه، فقال عمر. نائماً، فدفع الباب وسلم

الساعات، فنزلت هذه اآلية، فلما نزلت محد اهللا وأنثى  أن اهللا عز وجل هنى أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلوا هذه
  .عليه، ودعا النيب صلى اهللا عليه وسلم للغالم

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  مدجل بن عمرو



  .مدالج بن عمرو: مدجل بن عمرو السلمي، أحد حلفاء بين عبد مشس، ويقال
  .ائر املشاهد مع رسول اهللا، وتويف سنة مخسنيثقف ومالك ابنا عمرو، وشهد مدالج س: شهد بدراً هو وأخواه

شهدوا بدراً، وهم . مالك وثقف وصفوان بنو عمرو، من بين حجر بن عياذ بن يشكر بن عدوان: وقال ابن الكليب
من عدوان، حلفاء بين غنم بن دودان بن أسد وهلذه العلة جعلوه وإخوته حلفاء بين عبد مشس، فإن بين غنم بن 

  .ء بين عبد مشس، وهؤالء معهم يف احللف، واهللا أعلمدودان كانوا حلفا
  .أخرجه الثالثة؛ إال أن أبا عمر وابن منده جعالهم سلميني، أو أسلميني، أو أسديني

  مدلوك

  .مدلوك أبو سفيان الفزاري، موالهم
  .أسهأسلم مع مواليه حني قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومسح النيب صلى اهللا عليه وسلم ر

قدمت على رسول : روى مطر بن العالء الفزاري، عن عمته آمنة بنت أيب الشعثاء، عن أيب سفيان مدلوك أنه قال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع موايل؛ فمسح على رأسي، ودعا يل بالربكة، فكان مقدم رأس أيب سفيان أسود، موضع 

  .يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وسائر رأسه أبيض
  .خرجه الثالثةأ

  باب امليم والذال والراء

  مذعور بن عدي

  .مذعور بن عدي العجلي
شهد مع خالد بن الوليد حصار دمشق ووقعة الريموك، وله آثار يف حرب . له صحبة: من أهل العراق، يقال

  .الفرس
  .ذكره أبو القاسم الدمشقي

  مذكور العذري

  .مذكور العذري
  .له ذكر. ليه وسلم غزوة دومة اجلندل؛ وكان دليله إليهاله صحبة، شهد مع النيب صلى اهللا ع
والنيب مل يسر إىل دومة اجلندل، إمنا أرسل إليها جيشاً مع خالد بن الوليد رضي . أخرجه أبو القاسم أيضاً يف تارخيه

  .اهللا عنه، فرمبا كان دليل ذلك اجليش

  مذكور القبطي

أعتق : عمش، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر قالأورده جعفر، وروى بإسناده عن األ. مذكور القبطي
رجل من األنصار غالماً له من دبر، يسمى مذكوراً، قبطياً، وكان حمتاجاً، وكان عليه دين، فباعه رسول اهللا صلى 



  .أقض دينك، وأنفق على عيالك: اهللا عليه وسلم بثمامنائة درهم، وأعطاه، فقال
  .والذي أعتقه يكىن أبا مذكور، وكأنه األصح. اسم الغالم يعقوب: رواه أبو الزبري عن جابر، وقال

  .أخرجه أبو موسى

  مرار بن مالك

  .مرار بن مالك، أخو عبد الرمحن الداريان، من رهط متيم الداري
  .أوصى هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب

  .ذكره جعفر املستغفري بإسناده عن ابن إسحاق
  .أخرجه أبو موسى

  ة بن الربيعمرار

ابن ربيعة األنصاري العمري، من بين عمرو بن عوف، قاله أبو : مرارة بن الربيع، وقيل: هو -بزيادة هاء  -مرارة 
  .عمر

هو مرارة بن ربعي بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن احلارث بن : وقال هشام بن الكليب
  .اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس

راً، وهو أحد الثالثة الذي ختلفوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك، فنزل القرآن يف شهد بد
  .التوبة اآلية" ... َوَعلَى الثَّالَثَةِ الَِّذيَن ُخلِّفُوا : " شأهنم

نا أمحد بن أنبأ: أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن علي بن سويدة بإسناده إىل أيب احلسن علي بن أمحد الواحدي قال
احلسني احلريي، أنبأنا حاجب بن أمحد، حدثنا حممد بن محاد، حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن أيب سفيان، عن 

هم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهالل بن أُمية، : قال" َوَعلَى الثَّالَثَةِ الذيَن ُخلِّفوا : " جابر يف قوله تعاىل
  .كلهم من األنصار

  .ثةأخرجه الثال

  مرارة بن سلمى

  .مرارة بن سلمى اليمامي احلنفي
  .تقدم نسبه عند ذكر ابنه جماعة

  .والبنه جماعة وفادة على النيب صلى اهللا عليه وسلم. روى عنه ابنه جماعة
: روى حيىي بن راشد صاحب السابري، عن احلارث بن مرة، عن سراج بن جماعة بن مرارة، عن أبيه، عن جده قال

مث أتيت أبا بكر بعد وفاة . هللا صلى اهللا عليه وسلم فأقطعين الغورة وغرابة واحلبل وكتب يل كتاباًأتيت رسول ا
: قال. رسول اهللا فأقطعين اخلضرمة مث أتيت بعده عمر فأقطعين جنران، مث أتيت عثمان بن عفان بعد عمر فأقطعين

هل بقي من كهول ولد : لى عينيه، وقالفوفدت على عمر بن عبد العزيز؛ فأخرجت هذا الكتاب فقبله، ووضعه ع
يا أمري املؤمنني، ما الشكري ؟ : فقال له أصحابه! كلمة عربية : فضحك وقال. نعم، وشكري كثري: جماعة أحد ؟ قلت



  .أما رأيت الزرع إذا فرخ وحسن، فذاكم الشكري: قال
أن جماعة وفد على رسول اهللا صلى : ورواه زياد بن أيوب، عن أيب مرة احلارث بن مرة، عن غري واحد من أهل بيته

  .اهللا عليه وسلم فأقطعه
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  مرارة بن مربع

. مرارة بن مربع بن قيظي، وهو أخو زيد بن مربع، وأخو عبد اهللا وعبد الرمحن ابين مربع بن قيظي، هلم صحبة
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا اجتاز حبائطه وكان أبوهم مربع بن قيظي أحد املنافقني، وهو األعمى الذي قال لر

  .لو كنت نبياً ملا دخلت حائطي بغري إذين: إىل أُحد
  .أخرجه أبو عمر

  مرثد بن جابر

  .مرثد بن جابر الكندي
علي بن قرين كان ضعيف احلديث : ذكره شيخ كان ببغداد يف اجلانب الشرقي يقال له: قال ابن منيع: قال جعفر

  .حديث ال أصل لهجداً، وهو عندي 
  .أخرجه أبو موسى

  مرثد بن ربيعة العبدي

  .مرثد بن ربيعة العبدي
بلغين أن سليمان بن داود الشاذكوين، روى عن أيب قتيبة، : قال البغوي. أورده حيىي بن يونس، والبغوي، وغريمها

رسول اهللا صلى اهللا عليه سألت : مسعت مرثد بن ربيعة يقول: عن املعلى بن يزيد، عن بكر بن مرثد بن ربيعة قال
  .ال، إال ما كان منها للتجارة: وسلم عن اخليل، فيها شيء ؟ قال

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  مرثد بن الصلت

  .مرثد بن الصلت اجلعفي
  .أورداه البغوي وغريه يف الصحابة
إمنا : فقال. عن مس الذكر وفدت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسألته: روى عنه ابنه عبد الرمحن أنه قال

  .هو بضعة منك
  .وسكن البصرة، وخمرج حديثه عن أهلها
  .أخرجه أبو نعيم وأبو عمر، وأبو موسى



  مرثد بن ظبيان

  .نسبه العسكري. مرثد بن ظبيان السدوسي
  .وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشهد معه حنيناً، وكتب معه كتاباً إىل بعض بين بكر بن وائل

حدثنا شيبان، : حدثين أيب، أنبأنا يونس وحسني قاال: خربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحدأ
جاءنا كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدث مرثد بن ظبيان قال: عن قتادة، عن مضارب بن حزن العجلي قال

. حممد رسول اهللا إىل بكر بن وائل، أسلموا تسلموا من: وسلم، فما وجدنا من يقرأ، حىت قرأه رجل من بين ضبيعة
  .وإهنم ليسمون بين الكاتب

أن مرثد بن ظبيان قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه : ورواه ابن إسحاق، عن قرة بن خالد، عن مضارب بن حزن
  .وسلم، حنوه

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  مرثد بن عامر

  .مرثد بن عامر التغليب

رواه شيخ ببغداد يقال له علي بن قرين، كان ضعيف احلديث جداً، وهو عندي حديث : قال ابن منيع: قال جعفر
  .ال أصل له

  .أخرجه أبو موسى

  مرثد بن عدي

  .الطائي: وقيل. مرثد بن عدي الكندي
ل املشرق خري أه: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: ذكره ابن منيع، وقال فيه مثل قوله يف مرثد بن عامر وحديثه

  .عبد القيس
  .أخرجه أبو موسى

  مرثد بن عياض

  .عياض بن مرثد: مرثد بن عياض، أو

  مرثد بن أيب مرثد

وقد تقدم نسبه يف الكاف وهو من غين بن أعصر بن سعد بن . كناز الغنوي: مرثد بن أيب مرثد، واسم أيب مرثد
  .قيس بن عيالن

  .شهد هو وأبوه أبو مرثد بدراً



أبو مرثد كناز بن حصني، : إسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراًأخربنا أبو جعفر ب
  .وابنه مرثد بن أيب مرثد، حلفاء محزة بن عبد املطلب

وملا هاجر آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . واستشهد مرثد يف غزوة الرجيع مع عاصم بن ثابت، سنة ثالث
وكان مبكة بغي يقال هلا عناق، . ، وكان حيمل األساري من مكة إىل املدينة، لشدته وقوتهبينه وبني أوس بن الصامت

فجئت حىت انتهيت إىل حائط من : وكانت صديقة له يف اجلاهلية، وكان قد وعد رجالً أن حيمله من أهل مكة، قال
. مرثد: مرثد ؟ قلت: فقالتفجاءت عناق فأبصرت سوادي، فلما رأتين عرفتين، : حيطان مكة يف ليلة قمراء، قال

يا أهل مكة، إن هذا : قالت! يا عناق، إن اهللا حرم الزنا : فقلت: قال. مرحباً وأهالً، تعال فبت عندنا الليلة: قالت
فتبعين مثانية رجال، وسلكت اخلندمة، فانتهيت إىل كهف فدخلته، وجاءوا حىت قاموا : قال! حيمل األسرى من مكة 
 عين، مث رجعوا، ورجعت إىل صاحيب فحملته، وكان رجالً ثقيالً حىت انتهيت إىل اإلذخر، على رأسي، وعماهم اهللا

يا رسول اهللا، أنكح عناق ؟ : ففككت عليه كبله، مث قدمت املدينة فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت
  .النور اآلية" ... َيةً أَْو ُمْشرِكَةً الزَّانِي الَ َيْنِكُح إِالَّ زَانِ: " فأمسك رسول اهللا حىت نزلت هذه اآلية

كان مرثد بن أيب مرثد أمري السرية اليت أرسلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الرجيع، : قال ابن إسحاق
  .وذلك يف صفر سنة ثالث من اهلجرة

  .وتقدمت القصة يف خبيب بن عدي وعاصم. كان األمري عليها عاصم بن ثابت: وقال غريه
  .إن سركم أن تقبل صالتكم فليؤمكم خياركم، فإهنم وفدكم: رثد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوروى م

  .حدثين مرثد: قال القاسم أبو عبد الرمحن الشامي
هكذا احلديث، وهو عندي وهم وغلط، ألن من قتل يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل : قال أبو عمر

  .حدثين، ألنه منقطع، أرسله القاسم، واهللا أعلم: ز أن يقول فيهيدركه القاسم، وال جيو
  .أخرجه الثالثة

  مرثد بن جنبة

مرثد بن جنبة، أخو املسيب بن جنبة بن ربيعة بن رياح بن ربيعة بن عوف بن هالل بن مشخ بن فزارة بن ذبيان 
  .الفزاري

ل على سورها يف قول، وهو ممن أدرك عصر كان من أصحاب خالد بن الوليد، وشهد معه احلرية، وفتح دمشق، وقت
  .إنه شهد الريموك أيضاً: النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقيل

  .ذكره احلافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي

  مرثد بن وداعة

  .املعين من طيئ: اجلعفي، وقيل: مرثد بن وداعة، أبو قتيلة احلمصي الكندي، وقيل
  .ال صحبة له، وإمنا يروي عن عبد اهللا بن حواله: له صحبة وقال أبو حامت: قال البخاري
رأيت أبا : حدثنا عبد اهللا بن حممد اجلعفي، حدثنا شبابة، حدثنا حريز، مسع مخري بن يزيد الرحيب قال: قال البخاري

  .قتيلة صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي، ورمبا قتل الربغوث يف الصالة
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للناس يف حجة : ى عنه خالد بن معذانوذكره مسلم يف التابعني، ورو



  .ال نيب بعدي، وال أُمة بعدكم: الوداع
  .أخرجه الثالثة

  .بضم اخلاء املعجمة: مخري

  مرحب

  .يعد يف الكوفيني من الصحابة. أبو مرحب: أو -مرحب 
 -أبو مرحب : أو -حدثين مرحب : قال -الشك هكذا على  -روى زهري، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب 

: أو -علي، والفضل وعبد الرمحن بن عوف : كأين أنظر إليهم يف قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعة: قال
  .وأسامة -العباس 

  .ومل يشك. ورواه الثوري وابن عيينة، عن إمساعيل، عن الشعيب، عن أيب مرحب

وأما ابن . عيب كما ترى، وليس يوجد أن عبد الرمحن كان معهم إال من هذا الوجهواختلفوا عن الش: قال أبو عمر
علي، والفضل، والعباس، وصاحل شقران : إمنا دفنه الذين غسلوه، وكانوا أربعة: شهاب فروى عن ابن املسيب قال

  .اريوقد نزل معهم يف القرب خويل بن أوس األنص: قال -وحلدوا له، ونصبوا اللنب نصباً : قال -
  .أخرجه أبو عمر

  مرداس بن عروة

  .مرداس بن عروة
  .أن رجالً رمى رجالً حبجر، فأتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم فأقاد منه: روى عنه زياد بن عالقة. له صحبة

  .ورواه الثوري، عن زياد، عن رجل ومل يسمه. رواه هكذا حممد بن جابر، والوليد بن أيب ثور، عن زياد
  .أخرجه الثالثة

  مرداس بن عمرو

: " إنه فزاري، نزل فيه: وهكذا أخرجه أبو عمر، وقال. مرداس بن هنيك: وقال الكليب. مرداس بن عمرو الفدكي
  .النساء" َوالَ َتقُولُوا ِلَمْن أَلْقَى إِلَْيكُُم السَّالََم لَْسَت ُمؤِمناً 

فيها أسامة بن زيد إىل بين ضمرة، فقتله  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سريةً: روى أبو سعيد اخلدري قال
  .أسامة

بعث : حدثين شيخ من أسلم، عن رجال من قومه قالوا: أخربنا أبو جعفر بإسناده إىل يونس، عن ابن إسحاق قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غالب بن عبد اهللا الكليب، كلب ليث، إىل أرض بين مرة، وهبا مرداس بن هنيك، 

  .بين احلرقة، فقتله أسامة حليف هلم من
أدركته أنا : وحدثين حممد بن أسامة بن حممد بن أسامة، عن أبيه، عن جده أسامة بن زيد قال: قال عن ابن إسحاق

أشهد أن ال إله إال اهللا، فلم ننزع عنه حىت قتلناه، فلما قدمنا : ورجل من األنصار، فلما شهرنا عليه السالح قال



يا رسول اهللا، : فقلت! يا أسامة، من لك بال إله إال اهللا ؟: عليه وسلم أخربناه خربه، فقال على رسول اهللا صلى اهللا
فوالذي بعثه باحلق نبياً يرددها علي حىت لوددت ! من لك يا أسامة بال إله إال اهللا ؟: فقال. إمنا قاهلا تعوذاً من القتل

  .أن ما مضى من إسالمي مل يكن، وأين أسلمت يومئذ ومل أقتله
غريمها، والصحيح أن أسامة قتل الذي قال يف احلرب ال إله إال اهللا ألنه : وقيل. وقيل؛ إن الذي قتله حملم بن جثامة

  .اشتدت نكايته يف املسلمني، والذي قتله حملم غريه، وقد ذكرناه يف حملم، واهللا أعلم
  .أخرجه الثالثة

  مرداس بن قيس

  .مرداس بن قيس الدوسي
حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه : كيسان، عمن حدثه، عن مرادس بن قيس الدوسي قالروى حديثه صاحل بن 

يا رسول اهللا، عندنا من ذلك شيء، أخربك : وسلم، وذكرت عنده الكهانة، وما كان من تغريها عند خمرجه، فقلت
ا أصابين، هل علمتم إال يا معشر دوس، العجب العجب مل: أن جارية منا، مل نعلم عليها إال خرياً إذ، جاءتنا فقالت

إين لفي غنمي إذا غشيتين ظلمة، ووجدت كحس الرجل مع املرأة، وإين خشيت أن : وما ذاك ؟ قالت: خرياً ؟ قلنا
  .وذكر احلديث يف الكهانة بطوله... أكون قد خبلت
  .أخرجه أبو موسى

  مرداس بن مالك األسلمي

  .مرداس بن مالك األسلمي
  .ن بايع حتت الشجرةعداده يف أهل الكوفة، كان مم

حدثنا وهبان بن بقية، حدثنا خالد بن عبد اهللا، : أخربنا أبو الفرج بن حممود إذناً بإسناده عن أيب بكر بن أيب عاصم
يذهب : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. عن بيان، عن قيس بن أيب حازم، عن مرداس األسلمي

ون أسالفاً، األول فاألول، حىت تبقى حثالة كحثالة التمر والشعري، ال يبايل اهللا عز الصاحلون أسالفاً، ويقبض الصاحل
  .وجل هبم شيئاً
  .أخرجه الثالثة

  مرداس بن مالك الغنوي

  .مرداس بن مالك الغنوي
أنه قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم وافداً، فمسح وجهه، ودعا له خبري، : حديثه عند أوالده. أورده ابن شاهني

  .هكذا ذكره أبو موسى. تب له كتاباً، وواله صدقة قومهوك
مرداس بن مويلك بن وافد بن رياح بن ثعلبة بن سعد : مرداس بن مويلك، بالواو، ونسبه فقال: وقال ابن الكليب

وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، : قال -بن عوف بن كعب بن جالن بن غنم بن غين بن أعصر الغنوي 
  .وصحبه وأهدى له فرساً



  مرداس

  .من أهل الشجرة -ابن مرداس : أو -مرداس 
أشهد على مخسة ممن بايع حتت الشجرة، : له ذكر يف حديث راشد بن سيار، موىل عبد اهللا بن أيب أوىف أنه قال

  .أهنم كانوا يصلون قبل املغرب -ابن مرداس : أو -مرداس : منهم
  .رجه ابن منده، فال وجه الستدراكه عليهوقد أخ. أخرجه ابن منده، وأبو نعيم، وأبو موسى

  مرداس بن أيب مرداس

  .مرداس بن أيب مرداس، وهو مرداس بن عقفان التميمي العنربي
  .أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعا يل بالربكة: له صحبة، قال

  .روى عنه ابنه بكر بن مرادس
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  مرداس بن مروان

  .اجلذع بن زيد مرداس بن مروان بن
  .أسلم هو وأبوه، وشهد احلديبية، وكان أمني النيب صلى اهللا عليه وسلم على سهمان خيرب

  .ذكره الغساين عن ابن الكليب، والعدوي

  مرداس بن هنيك

  .مرداس بن هنيك
  .تقدم يف مرداس بن عمرو الفدكي

  .أخرجه هكذا أبو عمر

  مرزبان بن النعمان

القيس بن عمرو، املقصور، ابن حجر، آكل املرار، ابن عمرو بن معاوية بن احلارث مرزبان بن النعمان بن امرئ 
  .األكرب الكندي

  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع األشعث بن قيس الكندي
  .قاله ابن الكليب

  مرزوق الصيقل

  .مرزوق الصيقل
  .شامي، مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو موىل األنصار



كم الصيقل احلمصي، عن مرزوق أنه صقل سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذا الفقار، وكانت له روى أبو احل
  .قبيعة من فضة، وحلق من فضة، وبكرة من فضة يف وسطه

  .أخرجه الثالثة

  مركبود

  .من أبناء الفرس بصنعاء. مركبود
كيود وأظنه صحفه بعض النقلة، والذي وقد ذكره بعض النقلة من . أسلم يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ذكرناه هو الصواب

  مروان بن اجلذع

  .مروان بن اجلذع بن زيد بن احلارث بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري اخلزرجي السلمي
اهللا  أسلم وهو شيخ كبري، وابنه مرداس بن مروان، شهد احلديبية وبايع حتت الشجرة، وكان أمني رسول اهللا صلى

  .عليه وسلم على سهمان خيرب
  .ذكر ذلك ابن الكليب

  مروان بن احلكم

مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي األموي، يكىن أبا عبد امللك، بابنه عبد 
  .وهو ابن عم عثمان بن عفان بن أيب العاص. امللك

: وقيل. ولد يوم أُحد: قال مالك. ولد سنة اثنتني من اهلجرة: م، قيلولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  .بالطائف: وقيل. ولد مبكة: وقيل. ولد يوم اخلندق

ومل ير النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه خرج إىل الطائف طفالً ال يعقل ملا نفى النيب صلى اهللا عليه وسلم أباه احلكم، 
أبيه بالطائف حىت استخلف عثمان، فردمها، واستكتب عثمان مروان، وضمه  وكان مع. ملا ذكرناه يف ترمجة أبيه

خيط باطل، وضرب : وكان يقال ملروان! ويلك، وويل أمة حممد منك ومن بنيك : إليه، ونظر إليه علي يوماً فقال
  .يوم الدار على قفاه، فقطع أحد علباويه فعاش بعد ذلك أوقص، واألوقص الذي قصرت عنقه

: وكان ماجناً حسن الشعر، ال يرى رأى مروان -مروان باخلالفة بالشام قال أخوه عبد الرمحن بن احلكم وملا بويع 
  الطويل

  كيف تصنع ؟: حليلة مضروب القفا... فواللّه ما أدري وإّني لسائلٌ 
  على النّاس، يعطي ما يشاء ومينع... حلا اهللا قوماً أّمروا خيط باطلٍ 

  .هذا حني استعمل معاوية مروان على املدينة إمنا قال عبد الرمحن: وقيل
مث عزله عن املدينة سنة مثان وأربعني، واستعمل عليها سعيد بن أيب . واستعمله معاوية على املدينة، ومكة، والطائف

 العاص، وبقي عليها أمرياً إىل سنة أربع ومخسني، مث عزله واستعمل الوليد بن عتبة بن أيب سفيان، فلم يزل عليها إىل
وملا مات معاوية بن يزيد بن معاوية، ومل يعهد إىل أحد، بايع بعض الناس بالشام مروان بن احلكم . أن مات معاوية



باخلالفة، وبايع الضحاك بن قيس الفهري بالشام أيضاً لعبد اهللا بن الزبري، فالتقيا واقتتال مبرج راهط عند دمشق، 
وتزوج مروان أم خالد بن يزيد ليضع من خالد، وقال يوماً . وانفقتل الضحاك، واستقام األمر بالشام ومصر ملر

ال تعلمه : أنت مؤمتن خائن وشكى خالد ذلك يوماً إىل أمه، فقالت: فقال له خالد! يا ابن الرطبة االست : خلالد
  .فلما دخل إليها مروان قامت إليه مع جواريها، فغمته حىت مات. أنك ذكرته يل

  .وهو معدود فيمن قتله النساء. عشرة أشهر، ومات: شهر، وقيلوكانت مدة واليته تسعة أ
  الوافر: وقال فيه أخوه عبد الرمحن. روى عنه علي بن احلسني وعروة بن الزبري

  رسوالً، والّرسول من البيان... أال من مبلغٌ مروان عّني 
  كإلصاق به بعض اهلوان... بأّنك لن ترى طرداً حلّر 

  معنيٍ يف احلوادث أو معان... وهل حّدثت قبلي عن كرميٍ 
  يكن حريان أو خفق اجلنان... يقيم بدار مضيعةٍ إذا مل 

  أقلّ القوم من يغين مكاين... فال تقذف يب الّرجوين إّني 
  بأمرٍ ال ختاجله اليدان... سأكفيك الّذي استكفيت مّني 

  جريت، وأنت مضطرب العنان... ولو أّنا مبنزلٍة مجيعاً 
  وأن من قد هجاك فقد هجاين... أبيك أُّمي ولوال أنّ أُّم 

  إىل أمر اجلهارة والعالن... لقد جاهرت بالبغضاء، إّني 

  مروان بن قيس

  .السلمي: وقيل. مروان بن قيس األسدي
  .ذكره البخاري يف الصحابة

مر به فضرب، نعيمان، فأ: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر برجل سكران، يقال له: روى عنه ابنه خثيم بن مروان
ما تنتظر : مث أتى به مرة أخرى سكران فأمر به فضرب، مث أتى به الثالثة، مث أتى به الرابعة، وعمر حاضر، فقال عمر

: لقد رأيته يوم بدر يقاتل قتاالً شديداً، فقال آخر: فقال رجل عند ذلك! به يا نيب اهللا ؟ هي الرابعة، اضرب عنقه
  .كيف، وقد شهد بدراً: فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اًلقد رأيت له يوم بدر موقفاً حسن

: جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: وروى عمران بن حيىي، عن عمه مروان بن قيس األسدي قال
وأن  أن منشي عنه: إن أيب تويف، وقد جعل عليه أن ميشي إىل مكة، وأن ينحر بدنة، ومل يترك ماالً، فهل نقضي عنه

نعم، تقضي عنه، أرأيت لو كان على أبيك دين لرجل فقضيت : ننحر عنه ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .عنه من مالك، أليس يرجع الرجل راضياً ؟ فاهللا أحق أن يرضى

  .أخرجه الثالثة

  مروان بن مالك



  .مروان بن مالك الداري
: الذين أوصى هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب، قال قال عبد امللك بن هشام يف تسمية النفر الداريني

  .واهللا أعلم. مروان بن مالك وقد تقدم يف مرار: قال ابن هشام -وعرفة بن مالك، وأخوه مرار بن مالك 

  مرة بن احلباب

لوي، مرة بن احلباب بن عدي بن اجلد بن عجالن بن حارثة بن ضبيعة بن حرام بن جعل بن عمرو بن جشم الب
  .نسبه ابن الكليب. حليف بين عمرو بن عوف

  .مرة بن احلباب بن عدي بن العجالن، شهد أُحداً: وقال الطربي
  .إنه شهد بدراً: وقال الكليب وغريه
  .أخرجه أبو عمر

  مرة بن سراقة

  .مرة بن سراقة
  .أحد النفر الذين قتلوا حبنني من املسلمني شهداء

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً
وقد ذكره . يذكر ابن إسحاق مرة بن سراقة فيمن قتل حبنني وال خبيرب، وقد ذكر عروة بن مرة بن سراقةمل : قلت

  .أبو عمر يف عروة

  مرة العامري

  .والد يعلى بن مرة. مرة العامري
  .كويف، له والبنه يعلى بن مرة صحبة ورواية، وهو مرة بن وهيب بن جابر، قاله أبو عمر

  .روى عنه ابنه يعلى بن مرة. مرة بن أيب مرة الثقفي، والد يعلى بن مرة: وقال ابن منده وأبو نعيم
سافرت مع رسول اهللا : روى يونس بن بكري، عن األعمش، عن املنهال بن عمرو، وعن يعلى بن مرة، عن أبيه قال
: صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم سفراً، فرأيت منه عجباً، أتته امرأة بابن هلا، به ملم، فقال له رسول اهللا

  .فربأ. اخرج عدو اهللا، أنا رسول اهللا
: ورواه وكيع، عن األعمش عن املنهال، عن يعلى بن مرة قال. ورواه حيىي بن عيسى وغريه، عن األعمش، مثله

  .لقد رأيت من رسول اهللا عجباً، وذكر حنوه

  مرة بن صابئ

  .مرة بن صابئ اليشكري
  .ذكره ابن إسحاق قاله، الغساين. يلمة بكالم حسن فصيح، وشعر جيدوعظ مس. كان أبوه سيد بين يشكر



  مرة بن عمرو القرشي

  .من مسلمة الفتح. مرة بن عمرو بن حبيب بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن حمارب بن فهر القرشي الفهري
وان بن سليم، عن حدثنا عمرو بن علي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن صف: أخربنا حيىي بإسناده عن ابن أيب عاصم

  .أنا وكافل اليتيم، له أو لغريه، يف اجلنة كهاتني: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: أنيسة أم سعيد بنت مرة
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى، وأبو عمر

  .بالياء حتتها نقطتان: وائلة

  مرة بن عمرو العقيلي

  .مرة بن عمرو العقيلي

بإسناده عن حممد بن املطلب، عن علي بن قرين، عن خشرم بن احلسني العقيلي  أورده أبو بكر اإلمساعيلي، وروى
احلَْمُد : "  -صليت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم فقرأ ب : عن عقيل بن طريف العقيلي عن مرة بن عمرو قال

  " .للَه َربِّ الَعالَِمْيَن 
  .ضعيفوقد تقدم ذكر علي بن قرين يف غري موضع أنه . أخرجه أبو موسى

  مرة بن كعب

  .من هبز بن احلارث بن سليم بن منصور. كعب بن مرة السلمي البهزي: وقيل. مرة بن كعب
  .نزل البصرة، مث نزل الشام

  .وقد ذكرناه يف كعب. وليس بشيء. إهنما اثنان: وقيل: قال -مرة بن كعب : والصحيح: قال أبو عمر
  . بن شقيق، وجبري بن نفري، وأسامة بن خرميروى عنه عبد اهللا. وتويف سنة سبع ومخسني باألردن

حدثنا حممد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب، عن أيب : أخربنا غري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى
أن خطباء قامت بالشام، وفيهم رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالبة، عن أيب األشعث الصنعاين

لوال حديث مسعته من رسول اهللا ما قمت، مسعته : فقال -مرة بن كعب : رجل يقال له -م وسلم، فقام آخره
فقمت إليه، فإذا هو عثمان بن . هذا يومئذ على اهلدى: وذكر الفنت فقرهبا، فمر رجل مقنع يف ثوب، فقال -يقول 

  .نعم: هذا ؟ قال: عفان، فأقبلت عليه بوجهه، فقلت
  .أخرجه الثالثة

  زايباب امليم وال

  مزرد بن ضرار

مزرد بن ضرار بن ثعلبة بن حرملة بن صيفي بن أصرم بن إياس بن عبد غنم بن جحاش بن جبالة بن مالك بن ثعلبة 
  .بن سعد بن ذبيان



: ضرار بن سنان بن أمية بن عمرو بن جحاش بن جبالة الغطفاين الذبياين الثعليب وهو أخو الشماخ، واسم مزرد: قيل
  الطويل: وإمنا قيل له مزرد لقوله. مبزرديزيد، ولكنه اشتهر 

  لدرد املوايل يف الّسنني مزرّد... فقلت تزّردها عبيد، فإّنين 
  الطويل: وقدم مزرد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنشده

  أفأنا بأمنارٍ ثعالب ذي غسل... تعلّم رسول اهللا أّنا كأنّنا 
  ى األدىن وأحرم للفلأجّر عل... تعلّم رسول اهللا مل أر مثلهم 

  .وأمنار رهطه، وكان يهجوهم، وزعموا أنه كان يهجوا أضيافه
  .أخرجه أبو عمر

  مزيدة بن جابر

  .عداده يف أعراب البصرة. مزيدة بن جابر العبدي العصري
  .كذا نسبه ابن منده وأبو نعيم

  .ومل ينسبه. مزيدة العبدي. وقال أبو عمر
ن مهام بن معاوية بن شبابة بن عامر بن حطمة بن حمارب بن عمرو بن وديعة بن مزيدة بن مالك ب: وقال ابن الكليب

  .لكيز بن أفصى بن عبد القيس
. هو جد هود بن عبد اهللا بن سعد بن مزيدة: فلم جيعله الكليب عصرياً، وجعله ابن منده وأبو نعيم عصرياً وقالوا

فنزلت إىل رسول اهللا : قال -فد إىل رسول اهللا وكان يف الو -روى هود بن عبد اهللا العصري، عن جده مزيدة 
  .صلى اهللا عليه وسلم وقبلت يده

حدثنا حممد بن صدران، حدثنا طالب بن حجري : أخربنا حيىي بن حممود إذناً بإسناده عن أيب بكر أمحد بن عمرو قال
: أصحابه، إذ قال هلمبينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيدث : العبدي، حدثنا هود العصري، عن جده قال

سيطلع عليكم من هذا الوجه ركب فيهم خري أهل املشرق فقام عمر بن اخلطاب فتوجه يف ذلك الوجه، فلقي ثالثة 
وما أقدمكم هذه البالد ؟ التجارة ؟ : قال. نفر من عبد القيس: من القوم ؟ قالوا: عشر راكباً، فرحب وقرب، وقال

علكم إمنا قدمتم يف طلب هذا الرجل ؟ فمشى معهم حيدثهم حىت إذا نظروا إىل فل: قال. ال: أتبيعون سيوفكم قالوا
فرمى القوم بأنفسهم عن رحاهلم، فمنهم من يسعى، . هذا صاحبكم الذي تطلبون: النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

قعدوا إليه، وبقي ومنهم من يهرول، ومنهم من ميشي، حىت أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأخذوا بيده فقبلوها و
فأناخ اإلبل وعقلها، ومجيع متاع القوم، مث أقبل ميشي على تؤدة حىت أتى النيب صلى  -وهو أصغر القوم  -األشج 

فما : قال. إن فيك خصلتني حيبهما اهللا ورسوله: اهللا عليه وسلم، فأخذ بيده فقبلها، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
: قال. ال، بل، جبلت عليه: قال. يا نيب اهللا، أجبال جبلت عليه أم ختلقاً: قال. اة والتؤدةاألن: مها يا رسول اهللا ؟ قال

  .احلمد هللا الذي جبلين على ما حيب اهللا ورسوله

حدثنا حممد بن صدران أبو جعفر البصري، : وأخربنا إمساعيل بن علي وغريه بإسناده إىل أيب عيسى الترمذي قال
دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة يوم الفتح، : د بن عبد اهللا، عن جده مزيدة قالحدثنا طالب بن جحري، عن هو

  .وعلى سيفه ذهب وفضة



  .أخرجه الثالثة
مزيدة العصرية فجعلها امرأة، وهو وهم، : جعلوا مزيدة ها هنا رجالً، وعاد أبو نعيم ذكره يف النساء، فقال: قلت

  .والصواب، أنه رجل

  باب امليم والسني

  أبو نوفل مساحق

  .مساحق أبو نوفل
: روى نصر بن علي، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد امللك بن نوفل بن مساحق، عن أبيه، عن جده قال

... إن رأيتم مسجداً، أو مسعتم مؤذناً، فال تقتلوا أحداً: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا بعث سريةً قال
  .وذكر احلديث

  .سفيان، عن عبد امللك نفسه، ليس بينهما عمرو، عن ابن عصام املزين، عن أبيهرواه إلياس، عن 
  .أخرجه أبو موسى

  مسافع الديلي

  .مسافع الديل، أبو عبيدة
  .ذكره البخاري يف الصحابة. مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم

 عليه وسلم لوال عباد قال رسول اهللا صلى اهللا: روى مالك بن عبيدة بن مسافع الديلي، عن أبيه، عن جده قال
  .ركع، وصبية رضع، وهبائم رتع، لصب عليكم العذاب صباً

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  مسافع بن عياض

وهو ابن . مسافع بن عياض بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي
  .خال أيب بكر الصديق

كان : قال الزبري والعدوي مجيعاً، يزيد بعضهما على بعض يف الشعر. حفظ له روايةله صحبة، وال أ: قال أبو عمر
  البسيط. مسافع بن عياض شاعراً، فتعرض هلجاء حسان بن ثابت، ففيه يقول حسان

  قبل القذاف بصّم كاجلالميد... يا آل تيم أال تنهون جاهلكم 
  ثرى عود إن عاد، ما اهتّز ماٌء يف... فنهنهوه فإّني غري تارككم 

  أو عبد مشسٍ، أو أصحاب اللّو الصّيد... لو كنت من هاشم، أو من بين أسٍد، 
  هللا دّرك مل هتمم بتهديدي... أو من بين نوفلٍ، أو ولد مطّلبٍ، 

  أو من بين مجح اخلضر اجلالعيد... أو من بين زهرة األبطال قد عرفوا 
  ارث البيض األماجيدأو من بين احل... أو يف الذّؤابة من تيم إذا انتسبوا 



  حّتى يغّيبين يف الّرمس ملحودي... لوال الّرسول، وإّني لست عاصيه، 
  وطلحة بن عبيد اللّه ذو اجلود... وصاحب الغار، إّني سوف أحفظه، 

  .أخرجه أبو عمر

  مستطيل بن حصني

  .مستطيل بن حصني
  .وهو تابعي. أدرك اجلاهلية: قيل

  .أخرجه أبو موسى

  ةاملستنري بن صعصع

  .املستنري بن صعصعة اخلزاعي
  .ذكر يف الشهود على كتاب العالء بن احلضرمي

  .أخرجه أبو موسى

  املستورد بن جيالن

  .املستورد بن جيالن العبدي
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيكون : مسعت أبا أمامة يقول: روى األوزاعي، عن سليمان بن حبيب قال

فقال رجل من عبد القيس، يقال له املستورد . بينكم وبني الروم أربع هدن، يوم الرابعة على يد رجل من آل هرقل
  .ي، ابن أربعني سنةًمن ولد: يا رسول اهللا، من إمام الناس يومئذ ؟ قال: بن جيالن

  .أخرجه أبو موسى

  املستورد بن شداد

. املستورد بن شداد بن عمرو بن حسل بن األحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن حمارب بن فهر القرشي الفهري
  .وأمه دعد بنت جابر بن حسل بن األحب، أخت كرز بن جابر

  .اقديقاله الو. وملا قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم كان غالماً
روى عنه أهل الكوفة وأهل مصر، فمن . وسكن الكوفة، مث سكن مصر. إنه مسع من النيب مساعاً وأتقنه: وقال غريه
قيس بن أيب حازم، والشعيب، وربعي بن حراش ومن املصريني أبو عبد الرمحن احلبلي، وعبد الرمحن بن : أهل الكوفة

  .جبري، وعلي بن رباح
ن قيس، عن مستورد بن شداد، أخي بين فهر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه حدث إمساعيل بن أيب خالد، ع

  .ما الدنيا يف اآلخرة إال كما يضع أحدكم إصبعه يف اليم، فينظر مب يرجع: قال



حدثين احلارث بن يزيد، عن عبد : أخربنا أبو منصور بن مكارم بإسناده عن املعاىف بن عمران، عن األوزاعي قال
من كان لنا عامالً، فليكتسب : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: بري، عن املستورد بن شداد قالالرمحن بن ج

  .زوجةً، فإن مل يكن له خادم فليكتسب خادماً، فإن مل يكن له مسكن فليكتسب مسكناً
  .أخرجه الثالثة

  املستورد بن منهال

ائل بن جشم بن مالك بن كعب بن القني بن جسر املستورد بن منهال بن قنفذ بن عصية بن هصيص بن حين بن و
  .بن شيع اهللا بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة

  .صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .قاله الطربي

  مسرع بن ياسر

  .مسرع بن ياسر اجلهين
ا الطرباين، حدثنا علي بن إبراهيم أخربنا حممد بن أيب بكر بن أيب عيسى، حدثنا الكوشيدي، حدثنا ابن ريذة، حدثن

اخلزاعي، حدثنا عبد اهللا بن داود بن دهلاث بن إمساعيل بن عبد اهللا بن مسرع بن ياسر بن سويد، حدثنا أيب، عن 
ذكر ياسر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبيه دهلاث، عن أبيه إمساعيل، أن أباه عبد اهللا، حدثه، عن أبيه مسرع قال

قد : خيل، وامرأته حامل، فولد له مولود، فحملته أمه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالتوسلم وجهه يف 
مسيه : فأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمر يده عليه، ودعا هلم، وقال. ولد يل هذا وأبوه يف اخليل، فسمه

  .مسرعاً، فقد أسرع يف اإلسالم، فهو مسرع بن ياسر

  مسروح أبو بكرة

  .موىل احلارث بن كلدة الثقفي. سروح أبو بكرةم
امسه نفيع بن : أسلم يوم الطائف، وكناه النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا بكرة، لنزوله من الطائف يف بكرة، وقيل

  .ويرد يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل. احلارث
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  مسروق بن األجدع

  .مسروق بن األجدع اهلمداين
  .وهو تابعي، روى عن علي، وابن مسعود. أبو عائشة: درك اجلاهلية، كنيتهأ

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  مسروق بن وائل



  .مسروق بن وائل احلضرمي
  .قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد حضرموت، فأسلم

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً
  مسطح بن أُثاثة

وأمه . أبو عبد اهللا: وقيل. ب بن عبد مناف بن قصي القرشي املطليب، يكىن أبا عبادمسطح بن أُثاثة بن عباد بن املطل
أم مسطح بنت أيب رهم بن املطلب بن عبد مناف، وأمها ريطة بنت صخر بن عامر بن كعب، خالة أيب بكر 

  .الصديق
هللا عليه وسلم فيمن شهد مسطح بدراً، وكان ممن خاض يف اإلفك على عائشة رضي اهللا عنها، فجلده النيب صلى ا

َوالَ َيأَْتلِ أُولُو الفَْضلِ مِْنكُمْ : " جلد يف ذلك، وكان أبو بكر ينفق عليه، فأقسم أن ال ينفق عليه، فأنزل اهللا تعاىل
  .النور اآلية، فعاد أبو بكر ينفق عليه" ... َوالْسََّعِة 

. وثالثني، وهو ابن ست ومخسني سنة وقيل أن مسطحاً لقب، وامسه عوف وله أخت امسها هند، تويف سنة أربع
  .وقد ذكرناه فيمن امسه عوف. شهد صفني مع علي، ومات سنة سبع وثالثني: وقيل

  .أخرجه الثالثة

  مسعود بن األسود

  .مسعود بن األسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي
أمهما العجماء بنت عامر بن الفضل بن . دي هو وأخوه مطيع بن األسودكان من السبعني الذين هاجروا من بين ع

ابن العجماء كان من أصحاب الشجرة، واستشهد يوم : عفيف بن كليب بن حبشية ابن سلول، وهبا يعرف، فيقال
  .مؤتة

مر، وهذا مسعود بن األسود بن عبد األسد بن هالل بن ع: أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده خالف يف نسبه، فقال
استشهد يوم : أنه قال. وهو وهم، مث إنه روى يف هذه الترمجة أيضاً بإسناده عن ابن إسحاق. النسب يف بين خمزوم

  .فخالف ما قاله أوال، وهو الصواب. مؤتة من بين عدي بن كعب مسعود بن األسود
هد يوم مؤتة من بين عدي بن أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسميته من استش

  .مسعود بن األسود بن حارثة بن نضلة: كعب

  مسعود بن األسود البلوي

  .مسعود بن املسور: وقيل. مسعود بن األسود البلوي، من بلي بن احلاف بن قضاعة
درة إفريقية غا: يعد يف أهل مصر، واستأذن عمر يف غزو إفريقية فقال عمر. شهد احلديبية، وبايع حتت الشجرة

  .ومغدور هبا
روى عنه علي بن رباح وغريه من املصريني، وحديثه عند ابن هليعة، عن احلارث بن يزيد، عن علي بن رباح، عن 

  .مسعود بن املسور صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان قد بايع حتت الشجرة
  .أخرجه أبو عمر



  مسعود بن أوس

قاله ابن . نم بن مالك بن النجار األنصاري اخلزرجي النجاريمسعود بن أوس بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غ
  .منده، وأبو نعيم، وأبو عمر، وابن إسحاق، وأبو معشر

مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم فزاد زيداً ومثله قال الواقدي وابن الكليب، وابن عمارة : وقال أبو عمر أيضاً
  .األنصاري

  .يكىن أبا حممد، شهد بدراً
: هللا بن أمحد بإسناده، عن يونس، عن ابن إسحاق يف تسمية من شهد بدراً، من بين زيد بن ثعلبةأخربنا عبيد ا

  .مسعود بن أوس
كذب أبو حممد وشهد ما : وهو الذي زعم أن الوتر واجب فقيل لعبادة بن الصامت ذلك، فقال. وشهد فتح مصر

  .خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما بعد بدر من املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتويف يف
  .عاش بعد ذلك، وشهد صفني مع علي رضي اهللا عنه، وقد ذكرناه يف الكىن: وقال ابن الكليب

وقال أبو . ومل يذكر شهوده بدراً. مسعود بن أوس: أخرجه الثالثة، وقد استدركه حيىي بن منده على جده، فقال
  .رناهوقد أخرجه جده، وساق نسبه كما ذك: موسى

  مسعود بن أوس

  .مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم
أخرجه أبو نعيم وحده، بعد أن أخرج الترمجة اليت قبل هذه، وروى بإسناده عن موسى بن عقبة، عن . شهد بدراً

مسعود بن أوس بن : ابن شهاب، يف تسمية من شهد بدراً من األنصار، من اخلزرج، من بين زيد بن ثعلبة بن غنم
  .مزيد بن أصر

مسعود بن : وروى أيضاً بإسناده عن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، فيمن شهد بدراً، من بين زيد بن ثعلبة
  .أوس
هذا كالم أيب نعيم، وهو وهم، فإن هذا مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم، هو املقدم ذكره يف الترمجة اليت : قلت

على ما نسبه ابن إسحاق وأبو معشر، وأخرجه ها هنا على قول قبل هذه، وإمنا اشتبه عليه، ألنه أخرج تلك الترمجة 
وأما الرواية اليت ذكر يف هذه الترمجة عن ابن إسحاق، فلم يرفع نسبه حىت يظهر له، . الكليب والواقدي وابن عمارة

  .إمنا قال مسعود بن أوس حسب، واهللا أعلم

  مسعود الثقفي

  .مسعود الثقفي
  .لتابعنيوهو معدود يف ا. أدرك اجلاهلية

  .أخرجه أبو موسى

  مسعود بن حراش



  .مسعود بن حراش، أخو ربعي بن حراش
  .ال صحبة له: وقال أبو حامت الرازي. له صحبة: قال البخاري

  .روى عن عمر، وطلحة بن عبيد اهللا روى عنه أخوه ربعي، وأبو بردة
  .أدرك اجلاهلية، وال صحبة له: وقال ابن منده وأبو نعيم

  .أخرجه الثالثة

  مسعود بن احلكم

حبيبة بنت شريق بن أيب : أمه. مسعود بن احلكم بن الربيع بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق األنصاري الزرقي
  .يكىن أبا هارون. حثمة، امرأة من هذيل

. مولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان جليل القدر، سرياً باملدينة، ويعد يف جلة التابعني وكباره
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قام يف : وهو الذي يروي عن علي. روى عن عمر، وعثمان، وعلي رضي اهللا عنهم

  .اجلنازة مث قعد
  .روى عنه نافع بن جبري بن مطعم، وحممد بن املنكدر، وأبو الزناد

  .أخرجه أبو عمر

  مسعود بن خالد اخلزاعي

  .مسعود بن خالد اخلزاعي
ابتعت للنيب صلى اهللا عليه وسلم شاة، وذهبت يف حاجة، : بن خالد اخلزاعي، عن أبيه قال روى الوليد بن مسعود

ما هذا اللحم ؟ قالت؛ : فرد إليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم شطرها، فرجعت إىل زوجيت وإذا عندها حلم، فقلت
كلهم : ما لك ال تطعميه عيالك، قالت :فقلت. هذا رده إلينا النيب صلى اهللا عليه وسلم من الشاة اليت بعثت هبا إليه

  .قد أطعمت، وكانوا يذحبون الشاتني والثالثة فال جتزئ عنهم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  مسعود بن خالد الزرقي

  .مسعود بن سعد بن خالد: وقيل. مسعود بن خالد الزري
مسعود بن خالد بن : ن بين زريقروى موسى بن عقبة، عن ابن شهاب فيمن شهد بدراً من األنصار، من اخلزرج، م

  .عامر بن خملد بن زريق
مسعود : وأخربنا عبيد اهللا بن السمني بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، فيمن شهد بدراً من بين زريق بن عامر

  .بن خالد بن عامر بن خملد، ومثلهما قال الواقدي، وشهد أحداً أيضاً
  .وساق نسبه كما تقدم. مسعود بن خلدة: قال أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم، إال أن أبا عمر

مث ذكر . حديثه عند ابنه عامر: ذكر جعفر مسعود بن خلدة بن عامر، وساق نسبه كذلك، وقال: وقال أبو موسى
  .شهد بدراً، وأسندمها إىل حممد بن إسحاق: وقال. مسعود بن مالك بن عامر، وساق نسبه مثله



  مسعود بن ربيعة

ابن الربيع بن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن محالة بن غالب بن عائذة بن يثيع بن اهلون : مسعود بن ربيعة وقيل
  .بن خزمية بن مدركة
: مسعود بن ربيعة بن عمرو القاري وأما ابن الكليب فقال: وأما ابن منده وأبو نعيم فقاال. كذا نسبه أبو عمر

ن حملم بن غالب بن عائذة بن يثيع بن مليح بن العون مسعود بن عامر بن ربيعة بن عمري بن سعد بن عبد العزى ب
  .بن خزمية

  .القارة: ولد الديش بن حملم هم الذين يقال هلم: والقارة لقب ولد اهلون بن خزمية، وقيل
ومسعود حليف بين زهرة، ويقال ألهله باملدينة بنو القاري، أسلم قدمياً مبكة، قبل دخول رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وهاجر إىل املدينة، وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني عبيد بن التيهان، وشهد . األرقم وسلم دار
  .بدراً

ومن بين كالب ومن : أخربنا أبو جعفر بن أمحد بإسناده إىل يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً قال
  .ال عقب له. ، من القارةومسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى...: حلفائهم

  .تويف سنة ثالثني، وقد زاد عمره على ستني سنة: وقال الواقدي، وأبو معشر، والطربي
  .أخرجه الثالثة

  مسعود بن رخيلة

مسعود بن رخيلة بن عائذ بن مالك بن حبيب بن نبيح بن ثعلبة بن قنفذ بن خالوة بن سبيع بن بكر بن أشجع 
  .األشجعي

  .ألحزاب مع املشركني، أسلم فحسن إسالمه، ذكر ذلك أبو جعفر الطربيكان قائد أشجع يوم ا
  .أخرجه أبو عمر

  مسعود بن زرارة

  .مسعود بن زرارة، أخو أيب أمامة أسعد بن زرارة، وهو األصغر
  .قاله العدوي. شهد أُحداً واملشاهد بعدها

  مسعود بن زيد

قاله . الوتر واجب، فقال عبادة أخطأ أبو حممد: يقول اسم أيب حممد األنصاري، الذي كان. مسعود بن زيد بن سبيع
  .جعفر

  .مسعود بن زيد: أظنه قال: روى موسى بن عقبة، عن الزهري، فيمن شهد بدراً
  .أخرجه أبو موسى

قد تقدم يف ترمجة مسعود بن أوس بن أصرم بن زيد أنه هو الذي يكىن أبا حممد، وقد أخرجه ابن منده، وقد : قلت



ى هذا عليه، وأظنه هو األول، وقد سقط من نسبه أوس بن أصرم، ودليله أن موسى بن عقبة ذكر استدرك أبو موس
  .ذلك، وأنه شهد بدراً، واهللا أعلم

  مسعود بن سعد

  .قاله ابن إسحاق. مسعود بن سعد
  .مسعود بن عبد سعد: وقال موسى بن عقبة، وأبو معشر، وعبد اهللا بن حممد بن عمارة األنصاري

  .مسعود بن عبد مسعود: يوقال الواقد
وكلهم نسبوه يف األوس، وهو مسعود بن سعد بن عامر بن عدي بن جشم بن جمدعة بن حارثة بن احلارث بن 

  .شهد بدراً، وقتل يوم خيرب شهيداً. اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس األنصاري األوسي، مث احلارثي
  .أخرجه أبو نعيم وأبو عمر، وأبو موسى

  د بن قيسمسعود بن سع

  .مسعود بن سعد بن قيس بن خلدة بن عامر بن زريق األنصاري الزرقي
  .قاله أبو عمر، عن الواقدي. شهد بدراً وأُحداً، وقتل يوم بئر معونة

وجعله أبو عمر ترمجتني سواًء، إال أنه قال يف إحدامها قول . قتل يوم خيرب: وقال عبد اهللا بن حممد بن عمارة: قال
  .ل خبيرب، ويف األخرى أنه قتل يوم بئر معونةالواقدي أنه قت
  .استشهد خبيرب: وقال أبو نعيم

  .أخرجه أبو نعيم وأبو عمر، وأبو موسى

  مسعود بن سنان األسلمي

  .مسعود بن سنان األسلمي
استأذنت اخلزرج رسول اهللا صلى اهللا عليه : له ذكر يف حديث الزهري، عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك قال

عبد اهللا بن عتيك، وكان أمري : فأذن هلم يف قتله، فخرج إليه رهط، منهم. قتل أيب رافع بن أيب احلقيق وسلم يف
القوم، وعبد اهللا بن أنيس، ومسعود بن سنان، وأبو قتادة، وخزاعي بن أسود من أسلم، حليف هلم، فخرجوا حىت 

  .قاله أبو نعيم وابن منده. جاءوا خيرب، فقتلوه
شهد أُحداً، وقتل يوم . عود بن سنان بن األسود، حليف لبين غنم من بين سلمة من األنصارمس: وقال أبو عمر
  .اليمامة شهيداً

  مسعود بن سنان األنصاري

  .مسعود بن سنان األنصاري السلمي
أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسميته من قتل يوم اليمامة من األنصار، من بين سلمة، 

  .ومسعود بن سنان: بين حرام ومن



  مسعود بن سويد

  .مسعود بن سويد بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي
  .كان من السبعني الذين هاجروا من بين عدي واستشهد يوم مؤتة، فيما زعم ابن الكليب، والزبري

  .األسود بن حارثة الذي تقدم ذكرهوهو ابن عم مسعود بن . ليس له عقب: وقال الزبري

  .أخرجه أبو عمر

  مسعود بن الضحاك

  .مسعود بن الضحاك بن عدي بن جابر اللخمي
أن النيب : روى حديثه عبد السالم بن املستنري بن املطاع بن زائدة بن مسعود بن الضحاك، عن أبيه عن جده مسعود

  . قومك، ومحله على فرس أبلقأنت مطاع يف: صلى اهللا عليه وسلم مساه مطاعاً، وقال له
مسعود بن : وأخرجه أبو موسى فقال. مسعود بن عدي: أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر وابن منده جعال الترمجة

مسعود بن عدي، ظنه أبو موسى غري مسعود بن : الضحاك، وذكر له حنو ما ذكرناه، وحيث أخرجه ابن منده فقال
اد ابن منده ذكر له حديث املستنري بن املطاع بن زائدة بن مسعود بن الضحاك، فلهذا استدركه عليه، مث ع

  .فبان هبذا الذي ذكره ابن منده يف اإلسناد أنه هو، واهللا أعلم. الضحاك بن عدي بن جابر، عن أبيه عن جده

  مسعود بن عبد سعد

  .مسعود بن عبد سعد
  .ا ترمجة مفردةقد تقدم الكالم عليه يف مسعود بن سعد، فإن أبا عمر أخرجه هكذ

  .وأورد له ما ذكرناه يف مسعود بن سعد

  مسعود بن عبدة

  .مسعود بن عبدة بن مظهر
  .شهد أُحداً هو وابنه نيار بن مسعود مع النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال الطربي

  .أخرجه أبو عمر
  .بضم امليم، وبالظاء املعجمة، وباهلاء املشددة املكسورة: مظهر

  مسعود بن عروة

  .له صحبة. د بن عروةمسعو
ماء من : وغزوة أيب سلمة بن عبد األسد قطناً: أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال



  .مياه بين أسد، من ناحية جند، لقوافيها، فقتل فيها مسعود بن عروة
  .أخرجه أبو عمر

  مسعود بن عمرو الثقفي

  .مسعود بن عمرو الثقفي
روى عنه سعيد بن يزيد، والذي انفرد حبديثه . روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كراهية السؤالسكن املدينة، 

  .حممد بن جامع العطار، وهو متروك احلديث
  .رواه عنه احلسن. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن قتل اجلنان: أخرجه الثالثة، وله حديث آخر

  مسعود بن عمرو القاري

  .القاري، من القارة مسعود بن عمرو
وكان قدمي . وكان على املغامن يوم حنني، وأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حيبس السبايا واألموال باجلعرانة

  .اإلسالم
  .أخرجه أبو عمر

  مسعود

  .مسعود بن هنيدة: وقيل. مسعود، غالم فروة األسلمي
مسعود هذا موىل أيب : ويقال. جد بريدة بن سفيان بن فروة وفروة هو. شهد املريسيع مع النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .متيم بن حجري األسلمي
وهو كان دليل النيب صلى اهللا عليه . مسعود موىل متيم بن حجر أيب أوس األسلمي: وذكره حممد بن سعد فقال

  .روى ذلك عن الواقدي. وسلم، وقد حفظ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املريسيع يف اخلمس
وملا هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم أعيا بعض ظهرهم، فأعطاهم مواله مجالً، وأرسل معهم غالمه مسعوداً إىل 

إن امسه : وقيل. مسعود: روى هذا أفلح بن سعيد، عن بريدة بن سفيان بن فروة، عن غالم جلده يقال له. املدينة
  .العسكري والقصة يف سعد، قاله أبو أمحد. وقد تقدم. سعد بدل مسعود

الذي محل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل من أسلم، امسه أوس بن حجر، وبعث : وقال عبد امللك بن هشام
  .مسعود بن هنيدة إىل املدينة، واهللا أعلم: معه غالماً له يقال له

  .أخرجه الثالثة

  مسعود بن قيس

  .قيمسعود بن قيس بن خلدة بن خملد بن عامر بن زريق األنصاري الزر
  .فيه نظر. مسعود بن قيس: وأخرجه أبو عمر فقال. شهد بدراً: نسبه ابن الكليب وقال



  مسعود بن وائل

  .مسعود بن وائل
يا : قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكتب له كتاباً إىل قومه يدعوهم إىل اإلسالم، وأسلم وحسن إسالمه وقال

  .فكتب له كتاباً يدعوهم إىل اإلسالم. يدعوهم إىل اإلسالم رسول اهللا، إين أحب أن تبعث إىل قومي رجالً
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  مسعود بن يزيد

شهد . مسعود بن يزيد بن سبيع بن سنان بن عبيد بن عدي بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري السلمي
  .العقبة

.... يف تسمية من شهد العقبة من بين سلمة أخربنا ابن السمني بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق،
  .ومسعود بن يزيد بن سبيع ابن خنساء

الوتر : مسعود بن زيد بن سبيع، اسم أيب حممد الذي قال: أخرجه أبو عمر وأبو موسى، إال أن أبا موسى قال
  .واجب
مسعود بن أوس : ل فيهوقد قي. هذا القول يف الوتر، قد ذكره ابن منده يف ترمجة مسعود بن أوس بن أصرم: قلت

  .بن زيد بن أصرم

  مسلم بن حبرة

  .مسلم بن حبرة األنصاري
  .أورده ابن أيب علي

حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إمساعيل بن عياش، عن : أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم قال
أن النيب : ، عن أبيه، عن جده مسلم بن حبرةإسحاق بن عبد اهللا، عن إبراهيم بن حممد بن مسلم بن حبرة األنصاري

صلى اهللا عليه وسلم جعله على أسارى بين قريظة، ينظر إىل فرج الغالم، فإذا رآه قد أنبت ضرب عنقه، ومن مل 
  .ينبت جعله يف غنائم املسلمني

نسخ كتابه، هكذا فيما عندنا من . عن أبيه، عن جده: روى إبراهيم بن مسلم بن حبرة: أخرجه أبو موسى وقال
  .والصحيح هو الذي ذكرناه، واهللا أعلم. حممد وهو ابن مسلم. فعلى هذا يكون حبرة الصحايب

  مسلم بن احلارث التميمي

  .مسلم بن احلارث بن بدل التميمي
بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية، فلما هجمنا على القوم تقدمت : روى عنه ابنه احلارث بن مسلم قال

: قولوا: قلت. نعم: تريدون أن حترزوا ؟ قالوا: يب على فرس، فاستقبلنا النساء والصبيان، يضجون، فقلت هلمأصحا
مث ! أشرفنا على الغنيمة فمنعتنا : فقالوها، فالمين أصحايب وقالوا. أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً عبده ورسوله



إذا صليت املغرب : مث قال يل. ن األجر من كل إنسان كذا وكذالقد كتب له م: انصرفنا إىل النيب، فأخربوه فقال
اللهم أجزين من النار سبع مرات، فإنك إذا قلت ذلك مث مت من ليلتك، كتب لك جوار منها، وإذا صليت : فقل

  .الصبح فقل مثل ذلك، فإنك إن مت من يومك كتب لك جوار منها
مثله سواء أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بإسناده عن أيب داود  إذا صليت املغرب إىل آخره: أخربنا ببعضه من قوله

حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر الدمشقي، حدثنا حممد بن شعيب، أخربين أبو سعيد الفلسطيين، عبد : قال
  .الرمحن بن حسان، عن احلارث بن مسلم أنه أخربه، عن أبيه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه الثالثة

  مسلم بن احلارث

  .مسلم بن احلارث اخلزاعي، مث املصطلقي
كنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى يزيد بن عمرو بن مسلم اخلزاعي، أخربين أيب، عن أبيه قال

  البسيط: ومنشد ينشد قول سويد بن عامر املصطلقي
  إنّ املنايا جبنيب كلّ إنسان... ال تأمنّن وإن أمسيت يف حرمٍ 

  حّتى تالقي ما ميين لك املاين... اسلك طريقك متشي غري خمتشع و
  وكلّ زاٍد وإن أبقيته فان... وكلّ ذي صاحب يوماً مفارقه 
  بكلّ ذلك يأتيك اجلديدان... واخلري والّشر مقرونان يف قرٍن 

، أتبكي ملشرك مات يا أبت: فبكى أيب، فقلت. لو أدرك هذا اإلسالم ألسلم: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .يا بين، واهللا ما رأيت مشركاً خرياً من سويد بن عامر: فقال! يف اجلاهلية ؟

هذا الشعر أليب قالبة الشاعر اهلذيل قال هو أول من قال الشعر من هذيل قال واسم أيب : وقال الزبري بن بكار
  .احلارث بن صعصعة بن كعب بن طاخبة بن حليان بن هذيل: قالبة

  .ورواية يزيد بن عمرو أثبت من قول الزبري: عمر قال أبو
  .أخرجه الثالثة

  مسلم بن خيشنة

  .مسلم بن خيشنة أخو أيب قرصافة جندرة بن خيشنة
قال يل رسول اهللا صلى اهللا : روى زياد بن سيار، عن عزة بنت عياض بن أيب قرصافة، عن جدها أيب قرصافة قال

جئ به، فرفقت بأخي مسلم، وكان غالماً صغرياً، حىت جاء : قال يلف. يل أخ: هل لك عقب ؟ فقلت: عليه وسلم
ما : معي، فأسلم وبايعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان امسه ميسماً فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .مسلم يا رسول اهللا: فقلت. بل امسه مسلم: فقال. امسه ميسم: امسه ؟ فقلت
  .عيمأخرجه ابن منده وأبو ن

  مسلم أبو رائطة



  .سكن مكة. مسلم، أبو رائطة بنت مسلم
شهدت النيب صلى اهللا عليه : هو قرشي، وال أدري من أي قريش هو ؟ روت عنه ابنته رائطة أنه قال: قال أبو عمر

  .أنت مسلم: قال. غراب: ما امسك ؟ قلت: وسلم يوم حنني، فقال يل
  .أخرجه الثالثة

  مسلم بن رياح

  .الثقفي مسلم بن رياح

اهللا أكرب، اهللا : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فسمع رجالً ينادي: روى عنه عون بن أيب جحيفة أنه قال
. أشهد أن حممداً رسول اهللا: فقال. برئ من الشرك: فقال. أشهد أن ال إله إال اهللا: فقال. شهادة احلق: فقال. أكرب
نظروا فإنكم ستجدونه صاحب معزى حضرته الصالة، فرأى اهللا عز وجل عليه ا: مث قال. هذه اجلنة من النار: فقال

  .فطلبوه، فوجدوه صاحب مغزى. من احلق أن يتوضأ باملاء، فإن مل جيد املاء تيمم، وأذن وأقام
  .أخرجه الثالثة

  .قال ابن الفرضي هو رياح بالياء حتتها نقطتان

  مسلم بن السائب

  .مسلم بن السائب بن خباب
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسالً، وذكره بعضهم يف الصحابة، روى عنه ابنه حممد بن مسلم روى عن

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  مسلم أبو عباد

  .مسلم أبو عباد
... أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بأبيه وقد لزم رجالً يف املسجد: روى ابن أيب ليلى، عن عباد بن مسلم عن أبيه

  .ثمث ذكر احلدي
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  مسلم بن عبد اهللا األزدي

  .مسلم بن عبد اهللا األزدي
  .تقدم ذكره يف الشني. كان امسه شهاباً فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسلماً

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  مسلم بن عبد اهللا األزدي



  .مسلم بن عبد اهللا األزدي أيضاً
أورده علي بن سعيد العسكري يف األفراد، وروى بإسناده عن إمساعيل بن عياش، عن بكر بن : وسىقال أبو م

جاء عبد اهللا بن قرط، حني أسلم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، : زرعة اخلوالين، عن مسلم بن عبد اهللا األزدي قال
  .أنت عبد اهللا بن قرط: شيطان قال: ما امسك ؟ قال: فقال

عمر، وأبو موسى، ولو مل يعلم أبو موسى أنه غري الذي قبله مع اتفاق النسب، ملا استدركه على ابن أخرجه أبو 
  .منده، وال أعلم مها واحد أم اثنان ؟

  مسلم بن عبد الرمحن

  .له صحبة. مسلم بن عبد الرمحن
هو يبايع النساء عام رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و: روت عنه مشيسة بنت نبهان، وهو موالها، أنه قال

وأتاه رجل يف يده خامت . الفتح، فجاءت امرأة كأن يدها يد الرجل، فأىب أن يبايعها حىت ذهبت، فغريت يدها بصفرة
  .ما طهر اهللا كفاً فيه خامت من حديد: من حديد، فقال
  .أخرجه الثالثة

  مسلم بن عبيد اهللا

  .عبيد اهللا بن مسلم: وقيل. مسلم بن عبيد اهللا القرشي
  .عبيد اهللا أحفظ له: وال أدري أيضاً من أي قريش هو ؟ ومن قال: وليس بوالد رائطة، قال: قال أبو عمر

حدثنا حممد بن عثمان العجلي، عن عبيد اهللا بن موسى، عن هارون بن : أخربنا أبو أمحد بإسناده عن أيب داود
وقد تقدم ذكره . ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمسئل رسو: أو -سألت : سلمان، عن عبيد اهللا بن مسلم، عن أبيه قال

  .يف عبيد اهللا بن مسلم أمت من هذا
  .أخرجه الثالثة

  مسلم بن عقرب

  .مسلم بن عقرب األزدي
من حلف على مملوكه ليضربنه، فإن كفارته أن يدعه، وله مع الكفارة : روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .خري
  .ود الكويف، وهو ثقةروى عنه بكر بن وائل بن دا

  .أخرجه أبو عمر

  مسلم بن العالء

  .مسلم بن العالء بن احلضرمي
  .كان امسه العاص، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسلماً



كان اسم مسلم العاصي، فسماه : روى زكريا بن طلحة بن مسلم بن العالء بن احلضرمي، عن أبيه، عن جده قال
  .تقدم نسبه يف ترمجة العالء بن احلضرمي. وسلم مسلماًرسول اهللا صلى اهللا عليه 

أخربنا أبو موسى األصفهاين كتابة، حدثنا أبو علي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سليمان، حدثنا أمحد بن احلسن بن 
ماهنرام اإليدجي، حدثنا حممد بن مرزوق، حدثنا عمر بن إبراهيم الرقي، حدثنا زكريا بن طلحة بن مسلم بن العالء 

شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما عهد إىل العالء بن : احلضرمي، عن أبيه، عن جده مسلم قال
  .وحيل له ما سوى ذلك... وال حيل ألحد جهل الفرض والسنن: احلضرمي، حيث وجهه إىل البحرين، فقال

  .أخرجه أبو نعيم، وابن منده

  مسلم بن عمرو

  .نه أبو نوفلروى عنه اب. مسلم بن عمرو، أبو عقرب
  .أبو نوفل امسه معاوية بن مسلم بن عمرو، وهو ابن أيب عقرب: قال أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني

كان هلب بن أيب : روى العباس بن الفضل األزرق، عن األسود بن شيبان، عن أيب نوفل بن أيب عقرب، عن أبيه قال
فخرج . سلط عليه كلباً من كالبك. اللهم: عليه وسلم هلب يسب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال النيب صلى اهللا

فحوطوا املتاع حوله، : قال! واهللا إين ألخاف دعوة حممد : فقال. يريد الشام يف قافلة مع أصحابه، فنزلوا منزالً
  .وقعدوا حيرسونه، فجاء السبع فانتزعه، فذهب به

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم
هذه القصة لعتيبة بن أيب هلب، ذكر ذلك ابن إسحاق، وابن الكليب، والزبري، كذا قال هلب بن أيب هلب، و: قلت

  .واهللا أعلم. وغريهم

  مسلم بن عمري الثقفي

  .مسلم بن عمري الثقفي
أهديت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جرة خضراء فيها كافور، : روى عنه مزاحم بن عبد العزيز أنه قال

  .يا أُّم سليمٍ، انتبذي لنا فيها: ر، وقالفقسمه بني املهاجرين واألنصا
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  مسلم أبو عوسجة

  .مسلم أبو عوسجة
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى أبو األحوص عن سليمان بن قرم، عن عوسجة بن مسلم، عن أبيه قال

  .بال، مث توضأ ومسح على خفيه
  .وسىأخرجه أبو نعيم وأبو م

  مسلم أبو الغادية



يرد ذكره يف الكىن أمت من هذا إن شاء اهللا . وقد اختلف يف امسه، وهو مشهور بكنيته. مسلم أبو الغادية اجلهين
  .تعاىل

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  مسلم بن هانئ

  .تقدم ذكره يف ترمجة شريح. مسلم بن هانئ بن يزيد، أخو شريح بن هانئ، وعبد اهللا
  .ن منده، وأبو نعيمأخرجه اب

  مسلمة بن أسلم

  .مسلمة بن أسلم بن حريش بن عدي بن جمدعة بن حارثة األنصاري: مسلمة، بزيادة هاء يف آخره، هو
  .قتل يوم جسر أيب عبيد
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  مسلمة بن شيبان

  .مسلمة بن شيبان بن حمارب بن فهر بن مالك، والد حبيب بن مسلمة
أنه : هبذا النسب، وقال بإسناده عن ابن جريج، عن ابن أيب مليكة عن حبيب بن مسلمة الفهريأخرجه أبو موسى 

ارجع معه، فإنه : فقال! يا نيب اهللا، ابين يدي ورجلي : أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، فأدركه أبوه، فقال
  .فهلك يف تلك السنة: قال. يوشك أن يهلك

وقد أسقط من نسبه شيئاً، والصواب ما نذكره يف . ونسبه كما ذكرناه، وهو وهمكذا أخرجه أبو موسى، : قلت
  .مسلمة بن مالك بعد هذه الترمجة إن شاء اهللا تعاىل، وإمنا ذكرناه ترمجة منفردة لئال يظن أننا أمهلناه

  مسلمة بن قيس

  .عداده يف املدنيني. مسلمة بن قيس األنصاري
أن رسول : بن احلصني، عن أبيه، عن جده، عن مسلمة بن قيس األنصاري روى حبيب بن أيب حبيب، عن إبراهيم

  .استشرت جربيل يف اليمني مع الشاهد، فأمرين هبا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  مسلمة بن مالك

بن مالك، والد حبيب بن  مسلمة بن مالك األكرب بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن حمارب بن فهر
  .مسلمة

  .روى عنه ابنه حبيب



  .أخرجه أبو عمر هكذا، وكذلك نسبه ابن منده، وأبو نعيم، وابن الكليب، وغريهم
  .فأسقط ما بني مسلمة وشيبان. مسلمة بن شيبان بن حمارب بن فهر: وأخرجه أبو موسى فقال

  مسلمة بن خملد

ن بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن مسلمة بن خملد بن الصامت بن نيار بن لوذا
  .قاله أبو عمر، وابن الكليب. اخلزرج األنصاري اخلزرجي الساعدي

مسلمة بن : وعاد أبو نعيم نقض كالمه، فإنه قال أول الترمجة. مسلمة بن خملد الزرقي: وقال ابن منده وأبو نعيم
وساق النسب كما ذكرناه أوالً، وهذا غري ما صدر به . صامت بن لوذانخملد الزرقي، وهو مسلمة بن خملد بن ال

  .الترمجة، على أنه قد قيل فيه النسبان كالمها
كان له ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم : وكان مولده حني قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة مهاجراً، وقيل

  .املدينة أربع سنني
عليه وسلم فتح مصر، وسكنها، مث حتول إىل املدينة، وكان من أصحاب معاوية، وشهد  وشهد بعد النيب صلى اهللا

واستعمله معاوية على مصر واملغرب، وهو . وكان فيمن شهد قتل حممد بن أيب بكر. مل يشهدها: معه صفني، وقيل
  .أول من مجعا له

د بن بكر، أخربنا ابن جريج، عن ابن املنكدر، حدثين أيب، حدثنا حمم: أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد
من ستر مسلماً يف الدنيا، ستره اهللا عز : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أيب أيوب، عن مسلمة بن خملد

ومن كان يف حاجة . ومن جنى مكروباً، فك اهللا عز وجل عنه كربةً من كربات يوم القيامة. وجل يف الدنيا واآلخرة
  .ن اهللا عز وجل يف حاجتهأخيه، كا

  .أغروا النساء يلزمن احلجار: وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
كنت أرى أين أحفظ الناس للقرآن، حىت صليت خلف مسلمة بن خملد الصبح، فقرأ سورة البقرة، : وقال جماهد

  .فلما أخطأ فيها واواً وال ألفاً
  .مات مبصر: وقيل. تويف آخر خالفة معاوية: وقيل. وتويف سنة اثنتني وستني باملدينة

  .أخرجه الثالثة

  املسور أبو عبد اهللا

  .املسور أبو عبد اهللا
وجب عليكم األمر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى ابن حمرييز، عن عبد اهللا بن مسور، عن أبيه قال

ثل الذي هنيتم عنه، فإن خفتم ذلك فقد حل لكم باملعروف والنهي عن املنكر، ما مل ختافوا أن يؤتى عليكم م
  .السكوت

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  املسور بن خمرمة



وأمه . له صحبة. املسور بن خمرمة بن نوفل بن أُهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري، أبو عبد الرمحن
  .امسها الشفاء: وقيل. عاتكة بنت عوف، أخت عبد الرمحن بن عوف

كة بعد اهلجرة بسنتني، وكان فقيهاً من أهل العلم والدين، ومل يزل مع خاله عبد الرمحن يف أمر الشورى، ولد مب
وأقام باملدينة إىل أن قتل عثمان، مث سار إىل مكة فلم يزل هبا حىت تويف معاوية، وكره بيعة . وكان هواه فيها مع علي

منري إىل مكة يف جيش من الشام لقتال ابن الزبري بعد وقعة  يزيد، وأقام مع ابن الزبري مبكة، حىت قدم احلصني بن
احلرة، فقتل املسور، أصابه حجر منجيق وهو يصلي يف احلجر، فقتله مستهل ربيع األول من سنة أربع وستني، 

  .وصلى عليه ابن الزبري، وكان عمره اثنتني وستني سنة
  .عبد اهللا بن عتبة روى عنه علي بن احلسني، وعروة بن الزبري، وعبيد اهللا بن

أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد، حدثنا السيد أبو القاسم عبد اهللا بن احلسني بن حممد السهرودي األسدي 
بترمذ، أخربنا أبو حممد كامكان بن عبد الرزاق، أخربنا أبو صاحل أمحد بن عبد امللك بن علي املؤذن، أخربنا أبو بكر 

: حدثنا سليمان بن أمحد بن أيوب، حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال أبو صاحل حممد بن عبد اهللا األصفهاين،
أخربنا أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان، أخربنا : وأخربنا أبو علي احلسن بن علي الواعظ ببغداد يف آخرين قالوا

وليد بن كثري، حدثين حممد بن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أيب، عن ال
أن ابن أيب شهاب حدثه، أن علي بن احلسني حدثهم، أهنم حني قدموا املدينة من عند يزيد : عمرو بن حلحلة الدؤيل

هل لك إيل من حاجة تأمرين هبا ؟ : بن معاوية مقتل احلسني بن علي رضي اهللا عنهما، لقيه املسور بن خمرمة، فقال
ي بن أيب طالب خطب ابنة أيب جهل على فاطمة رضي اهللا عنها، فسمعت رسول اهللا صلى إن عل: فقال. ال: فقلت

إن فاطمة بضعة مين، وأنا أختوف : اهللا عليه وسلم وهو خيطب الناس يف ذلك على هذا املنرب، وأنا يومئذ حمتلم، فقال
حدثين : هرته إياه فأحسن، قالمث ذكر صهراً له من بين عبد مشس، فأثىن عليه يف مصا: فقال. أن تفنت يف دينها

فصدقين ووعدين فوىف يل، وإين لست أُحرم حالالً، وال أُخلل حراماً، ولكن واهللا ال جتتمع بنت رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم وابنة عدو اهللا مكاناً واحداً أبداً

  .أخرجه الثالثة
  .بكسر امليم، وسكون السني: مسور

  املسور بن يزيد

  .األسدي مث املالكي املسور بن يزيد
  .له صحبة، شهد النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي. يعد يف الكوفيني

حدثنا مروان بن معاوية، عن حيىي : حدثنا دحيم وأبو كريب قاال: أخربنا حيىي بن حممود بإسناده إىل ابن أيب عاصم
ى اهللا عليه وسلم قرأ يف الصالة، شهدت رسول اهللا صل: بن كثري الكاهلي، حدثنا مسور بن يزيد املالكي أنه قال

فقال النيب صلى . أراها نسخت: فقال! فهال ذكرتنيها : قال! يا رسول اهللا، تركت آية كذا: فترك آية، فقال رجل
  .مل تنسخ: اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  .بضم امليم، وفتح السني املهملة، وتشديد الواو وفتحها، قاله ابن ماكوال: املسور



  ب بن حزناملسي

املسيب بن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم القرشي املخزومي، يكىن أبا سعيد، وهو والد 
  .سعيد بن املسيب الفقيه املشهور

  .هاجر املسيب إىل املدينة مع أبيه حزن، وكان املسيب ممن بايع حتت الشجرة يف قول
  .املسيب وأباه من مسلمة الفتح الذي ال خيتلف أصحابنا فيه أن: وقال مصعب

وروى بإسناد له عن طارق بن عبد الرمحن . أحسبه وهم؛ ألنه حضر بيعة الرضوان: وقال أبو أمحد العسكري
أنه ذكرت عنده الشجرة اليت بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتتها بيعة : البجلي، عن سعيد بن املسيب

  .أهنم طلبوها يف العام املقبل، فلم يعرفوا مكاهنا -رها وكان حض -حدثين أيب : الرضوان، فقال
  .وشهد الريموك بالشام، روى عنه ابنه سعيد بن املسيب

حدثنا حممود، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا : أخربنا حممد بن سرايا بن علي وغريه بإسنادهم عن حممد بن إمساعيل
ملا حضرته الوفاة، دخل عليه النيب صلى اهللا عليه  أن أبا طالب: معمر، عن الزهري، عن ابن املسيب، عن أبيه

فقال أبو جهل، وعبد . كلمة أُحاج لك هبا عند اهللا" الَ إِلََه إِالَّ اللَه : " أي عم، قل: وسلم، وعنده أبو جهل، فقال
: لمهم بهيا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد املطلب ؟ فلم يزاال يكلمانه حىت قال آخر كل شيء ك: اهللا بن أيب أمية

  .ألستغفرن لك ما مل أُنه عنه: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. على ملة عبد املطلب
  .أخرجه الثالثة

  املسيب بن أيب السائب

. صيفي: واسم أيب السائب. املسيب بن أيب السائب بن عبد اهللا بن عابد بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي
  .سائبواملسيب هذا هو أخو السائب بن أيب ال

  .هاجر املسيب بن أيب السائب مرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب: قال أبو معشر
  .أخرجه أبو عمر

  .بالباء املوحدة: عابد

  املسيب بن عمرو

  .املسيب بن عمرو
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية إىل حي من كنانة، : ذكر مقاتل بن سليمان يف تفسري سورة والعاديات

فأخرب اهللا عز وجل . قتلوا مجيعاً: وأمر عليهم املسيب بن عمرو، أحد النقباء، فغابت ومل يأته خربها، فقال املنافقون
  " .والَعاِدياتِ ضَْبحاً : " فقال. عنها

  .أخرجه أبو موسى، واهللا أعلم

  باب امليم والشني



  مشرح األشعري

  .مشرح األشعري، والدميل
  . عليه وسلم، مل يرو عنه غري ابنتهله صحبة، رأى النيب صلى اهللا

حدثنا احلسن بن علي، حدثنا حممد بن : أخربنا حيىي بن أيب الرجاء إجازة، بإسناده إىل أيب بكر أمحد بن عمرو قال
رأيت : القاسم، حدثنا حممد بن سليمان بن املسمول، عن عبيد اهللا بن سلمة بن وهرام، عن ميل بنت مشرح قالت

  .هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل: دفنها، فقال أيب أيب قص أظفاره، مث
  .أخرجها الثالثة

  مشمرج بن خالد

  .مشمرج بن خالد السعدي
أن جده املشمرج بن خالد قدم على : روى إياس بن مقاتل بن مشمرج. وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: أفيكم غريكم ؟ فقالوا: س، فقال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع وفد عبد القي
  .فكساه برداً، وأقطعه ركناً بالبادية، وكتب له كتاباً. ابن أخت القوم منهم: قال. غري ابن أختنا

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  باب امليم والصاد

  مصعب األسلمي

  .مصعب األسلمي
  .إنه أبو مصعب األسلمي: ، وقالواذكره املنيعي والطرباين يف الوحدان

انطلق غالم لنا فأتى النيب صلى اهللا : روى شيبان، عن جرير، عن عبد امللك بن عمري، عن مصعب األسلمي قال
ما : دلك ؟ فقال: أمرك، أو: أو -من علمك : أسألك أن جتعلين ممن تشفع له يوم القيامة ؟ فقال: عليه وسلم فقال
  .أعين على نفسك بكثرة السجود: فقال. مث رده.  أشفع لكإين: قال. أمرين إال نفسي

  .عن أيب مصعب: رواه وهب بن جرير، عن أبيه فقال
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  مصعب ابن أُم اجلالس
  .مصعب ابن أُم اجلالس

  .صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو ابن امرأة اجلالس بن سويد

التوبة يف " َيْحِلفُونَ بِاهللا َما قَالُوا " نزلت هذه اآلية : بن عروة، عن أبيه قال روى أبو معاوية الضرير، عن هشام
لئن كان ما جاء به حممد حقاً لنحن شر من : اجلالس بن سويد بن الصامت، أقبل هو وابن امرأته مصعب، فقال

فأتاه فأخربه، فأتى اجلالس  .أي عدو اهللا، ألخربن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال له مصعب! محرينا هذه 



أتوب إىل اهللا عز وجل، فقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه : وذكر احلديث، وقال فيه... النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وسلم توبته

ابن امرأة : وذكرا يف منت احلديث. مصعب بن أُم اجلالس: أخرجه ابن منده وأبو نعيم هكذا، فإهنما قاال أول الترمجة
  .اجلالس

  مصعب بن شيبة

  .خمتلف يف صحبته. مصعب بن شيبة بن عثمان احلجيب العبدري
أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا احلسن بن أمحد، حدثنا أمحد بن عبد اهللا، حدثنا أبو حممد بن حبان، حدثنا حممد بن 

عبد امللك بن عمري، خالد الراسيب، حدثنا أبو غسان صفوان بن املغلس، حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا شيبان، عن 
إذا أخذ القوم مقاعدهم، فإن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -خازن البيت  -عن مصعب بن شيبة 

دعا رجل أخاه وأوسع له يف جملسه، فليأت فليجلس، فإمنا هي كرامة أكرمه اهللا عز وجل هبا، فإن مل يوسع له 
  .فلينظر أوسع البقعة مكاناً

ثالث يصفني : بد امللك بن عمري، عن أبيه، عن شيبة احلجيب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوروى موسى بن ع
  .وذكر احلديث. لك ود أخيك، فمنها أن يوسع له يف اجمللس

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  مصعب بن عمري

لعبدري، يكىن أبا عبد مصعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كالب بن مرة القرشي ا
  .اهللا

أسلم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دار . كان من فضالء الصحابة وخيارهم، ومن السابقني إىل اإلسالم
األرقم، وكتم إسالمه خوفاً من أمه وقومه، وكان خيتلف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سراً، فبصر به عثمان 

أهله وأمه، فأخذوه فحبسوه، فلم يزل حمبوساً إىل أن هاجر إىل أرض احلبشة،  بن طلحة العبدري يصلي، فأعلم
  .وعاد من احلبشة إىل مكة، مث هاجر إىل املدينة بعد العقبة األوىل ليعلم الناس القرآن، ويصلي هبم
ا انصرف القوم مل: أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده إىل يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أيب حبيب قال

  .بعث معهم مصعب بن عمري -يعين ليلة العقبة األوىل  -عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة أن مصعب بن عمري كان يصلي هبم، وذلك أن األوس واخلزرج : قال ابن إسحاق

  .كره بعضهم أن يؤمه بعض
بعث رسول اهللا صلى : ر بن حزم، وعبيد اهللا بن املغرية بن معيقيب قاالوحدثين عبيد اهللا بن أيب بك: قال ابن إسحاق

اهللا عليه وسلم مصعب بن عمري مع النفر االثين عشر الذين بايعوه يف العقبة األوىل، يفقه أهلها ويقرئهم القرآن، 
جلمعة باملدينة، وأسلم إنه أول من مجع ا: فكان منزله على أسعد بن زرارة، وكان إمنا يسمى باملدينة املقرئ، يقال

  .وكفى بذلك فخراً وأثراً يف اإلسالم. على يده أُسيد بن حضري وسعد بن معاذ
مصعب بن عمري، أخو بين عبد الدار، مث أتانا بعده عمرو بن : أول من قدم علينا من املهاجرين: قال الرباء بن عازب

  .عبد اهللا بن مسعود، وبالل، مث أتانا عمر بن اخلطابأم مكتوم، مث أتانا بعده عمار بن ياسر، وسعد بن أيب وقاص، و



وشهد مصعب بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وشهد أُحداً ومعه لواء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
  .وقتل بأُحد شهيداً، قتله ابن قمئة الليثي يف قول ابن إسحاق

مصعب بن : فيمن استشهد من املسلمني من بين عبد الدارأخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، 
  .عمري بن هاشم، قتله ابن قمئة الليثي

رَِجالٌ َصَدقُوا َما : " فيه نزلت ويف أصحابه من املؤمنني: ويقال. كان عمره يوم قتل أربعني سنة، أو أكثر قليالً: قيل
  .األحزاب اآلية" ... َعاَهُدوا اهللا َعليه 
كنا قوماً يصيبنا : حاق، عن صاحل بن كيسان، عن بعض آل سعد، عن سعد بن أيب وقاص قالوروى حممد بن إس

ظلف العيش مبكة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما أصابنا البالء اعترفنا، ومررنا عليه فصربنا، وكان 
م جهداً شديداً، حىت قد رأيت مصعب بن عمري أنعم غالم مبكة، وأجوده حلةً مع أبويه، مث لقد رأيته جهد يف اإلسال

  .جلده يتحشف كما يتحشف جلد احلية

كان مصعب بن عمري فىت مكة شباباً ومجاالً وسبيباً، وكان أبواه حيبانه، وكانت أمه تكسوه أحسن : وقال الواقدي
مبكة  ما رأيت: ما يكون من الثياب، وكان أعطر أهل مكة، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكره ويقول

  .أحسن ملةً، وال أنعم نعمةً من مصعب بن عمري
حدثنا هناد، حدثنا يونس بن بكري، عن حممد بن : أخربنا إمساعيل بن علي وغريه بإسنادهم عن حممد بن عيسى

حدثين من مسع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه : إسحاق، حدثين يزيد بن زياد، عن حممد بن كعب القرظي قال
س مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد إذ طلع علينا مصعب بن عمري، وما عليه إال بردة إنا جللو: يقول

مث . له مرقوعة بفرو، فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة، والذي هو فيه اليوم
وراح يف حلة، ووضعت بني يديه صحفة،  كيف بكم إذا غدا أحدكم يف حلة: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا، حنن يومئذ خري منا اليوم، نتفرغ للعبادة، : قالوا! ورفعت أخرى، وسترمت بيوتكم كما تستر الكعبة ؟
  .أنتم اليوم خري منكم يومئذ: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! ونكفى املؤنة 

بن غيالن، حدثنا أبو أمحد، حدثنا سفيان، عن األعمش، عن أيب وائل،  حدثنا حممود: وأخربنا حممد بن عيسى: قال
هاجرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نبتغي وجه اهللا عز وجل، فوقع أجرنا على اهللا، فمنا من : عن خباب قال

رك إال ثوباً، كان مات مل يأكل من أجره شيئاً، ومنا من أينعت له مثرته فهو يهدهبا وإن مصعب بن عمري مات ومل يت
غطوا : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. إذا غطوا رأسه خرجت رجاله، وإذا غطوا به رجليه خرج رأسه

  .رأسه، واجعلوا على رجليه اإلذخر
أخربنا أبو حممد بن أيب القاسم احلافظ كتابة، حدثنا أيب، حدثنا أمحد بن احلسن، حدثنا أبو احلسني بن أيب موسى، 

مسعت ابن املبارك، عن وهب بن مطر، : إبراهيم بن حممد، حدثنا حممد بن سفيان، حدثنا سعيد بن رمحة قال حدثنا
وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مصعب بن عمري وهو منجعف على وجهه يوم : عن عبيد بن عمري قال

من املؤمنني : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمأُحد شهيداً، وكان صاحب لواء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسو
رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال، األحزاب إن رسول اهللا 

أيها الناس، ائتوهم : مث أقبل على الناس فقال. صلى اهللا عليه وسلم يشهد عليكم أنكم شهداء عند اهللا يوم القيامة
  .وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده، ال يسلم عليهم أحد إىل يوم القيامة إال ردوا عليه السالم فزوروهم،



  .ومل يعقب مصعب إال من ابنته زينب
  .أخرجه الثالثة

  باب امليم مع الضاد

  مضارب العجلي

  .مضارب العجلي
  .أله صحبة أم ال: ال أدري: أورده حيىي بن يونس وقال

  .وائل، ال صحبة له، وحديثه مرسل، رواه قرة، عن قتادة، عنه يف ترمجة مرثد بن ظبيان وهو من بكر بن: قال جعفر
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  مضرح بن جدالة

  .مضرح بن جدالة
  .كيف فضل أمتك على سائر األمم: أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .عن ليث، عن الضحاك، عن ابن عباس روى حديثه عاصم بن عبد اهللا املروزي، عن إمساعيل بن أيب زياد،
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  مضطجع بن أُثاثة
  .مضطجع بن أُثاثة بن عباد بن املطلب بن عبد مناف، أخو مسطح بن أُثاثة

  .شهد بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قاله موسى بن عقبة، عن ابن شهاب
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  انمضرس بن سفي

مضرس بن سفيان بن خفاجة بن النابغة بن عنز بن حبيب بن وائلة بن دمهان بن نصر ابن معاوية بن بكر بن 
  .هوازن

  .قاله هشام بن الكليب، وهو نصري، من بين نصر بن معاوية. شهد حنيناً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم

  باب امليم والطاء

  مطاع

  .مطاعاً، وكان امسه مسعوداًمطاع، مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
من ولده أبو مسعود عبد الرمحن بن املثىن بن املطاع بن عيسى بن املطاع اللخمي، روى عن أبيه املثىن، روى عنه 

  .الطرباين، قاله أبو سعد السمعاين، وأبو أمحد العسكري



م، فمن دخل حتت راييت هذه أنت مطاع يف قومك، امض إليه: قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أبو أمحد
فأتاهم فأخربهم، فأقبلوا معه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . فقد أمن العذاب

  .أنه هنى عن خصاء اخليل

  مطر بن عكامس

  .مطر بن عكامس السلمي، من بين سليم بن منصور
  .روى عنه أبو إسحاق السبيعي. يعد يف الكوفيني

حدثنا بندار، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، عن : خربنا إبراهيم بن حممد الفقيه وغريه بإسنادهم إىل حممد بن عيسىأ
إذا قضى اهللا لعبد أن ميوت بأرض، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب إسحاق، عن مطر بن عكامس أنه قال

  .جعل له إليها حاجةً
  .أخرجه الثالثة

  مطر الليثي

  .لليثيمطر ا
مسعت زياد بن سعد : مسعت أبا جعفر يقول: روى هدبة بن خالد، عن محاد بن سلمة، عن حممد بن إسحاق قال

وكان قد شهد حنيناً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه  -الضمري، حيدث عروة بن الزبري، عن أبيه، عن جده قال 
حذيفة بن بدر يطلب بدم عامر بن األضبط،  صلى رسول اهللا الظهر، وقام إليه عيينة بن حصن بن: قال -وسلم 

ال أدعه حىت أذيق : وهو سيد قيس، فجاء األقرع بن حابس يرد عن حملم بن جثامة، وهو سيد خندف، فقال عيينة
يا رسول اهللا، ما : فقام رجل من بين ليث، يقال له مطر، نصف من الرجال، فقال. نساءه من احلزن ما أذاق نسائي

... ثالً يف غرة اإلسالم إال الغنم، وردت فرميت أُوالها، فنفرت أُخراها، اسنن اليوم وغري غداًأجد هلذا القتيل م
  .وذكر احلديث

  .مكييال: وقد رواه حممد بن جعفر بن الزبري، عن زياد بن ضمرية، عن أبيه، ومسي هذا الرجل
  .أخرجه أبو موسى

  مطر بن هالل

  .وصباح أخو نكرة. بن عبد القيسمطر بن هالل، من بين صباح بن لكيز بن أفصى 
أم أبان بنت الوازع : حدثتين امرأة من عبد القيس يقال هلا: روى أبو سلمة املنقري، عن مطر بن عبد الرمحن قال

أنه خرج وافداً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأخرج معه أخاه ألمه : بن الزارع، عن جدها الزارع بن عامر
  .وذكر احلديث... موا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممطر بن هالل، حىت قد

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
خرج جدي الزارع وافداً إىل رسول اهللا : وروى أبو داود الطيالسي، عن مطر، عن أم أبان، عن جدها الزارع قالت

  .ذهب ما بهصلى اهللا عليه وسلم، ومعه ابن له جمنون، ليدعو له النيب صلى اهللا عليه وسلم، لي



  مطرح بن جندلة

  .مطرح بن جندلة السلمي
مطرح بن جندلة، : أن رجالً من األعراب من بين سليم، امسه: روى زيد القمي، عن حممد بن سريين، عن ابن عباس

يا رسول اهللا، ما فضل أمتك على أمة نوح وأمة هود وصاحل وموسى وعيسى : سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .إن فضل أميت على هذه األمم كفضل اهللا تعاىل على مجيع اخلالئق: نيب عليه السالم؟ فقال ال

  .أخرجه أبو موسى، وقد تقدم هذه احلديث يف مضرح بن جدالة وأحدمها مصحف من اآلخر، واهللا أعلم

  مطرف بن هبصل

بن مالك بن عمرو احلارث : مطرف بن هبصل بن كعب بن قشع بن دلف بن أهضم بن عبد اهللا بن حرماز، وامسه
  .قاله ابن منده، وأبو نعيم. بن متيم

خربه مذكور يف قصة األعشى املازين، له . مطرف بن هبصل املازين، من بين مازن بن عمرو بن متيم: وقال أبو عمر
  .صحبة، وال تعرف له رواية

  .أخرجه الثالثة

  مطرف بن خالد

  .مطرف بن خالد بن نضلة الباهلي، من بين فراص بن معن
  .أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فكتب له كتاباً

  .قاله أبو أمحد العسكري خمتصراً

  مطرف بن مالك

  .مطرف بن مالك، أبو الريان القشريي
  .روى عنه زرارة بن أوىف، خربه يف شهود فتح تستر. ال أعلم له رواية، شهد فتح تستر مع أيب موسى

  .أخرجه أبو عمر

  مطعم بن عبيدة

  .البلويمطعم بن عبيدة 
  .عداده يف أهل مصر، له صحبة
: خرجت إىل ابن عمر يف الفتنة، فلقيت على بابه مطعم بن عبيدة البلوي، فقال: روى عنه ربيعة بن لقيط أنه قال

مث . وفقك اهللا: فقال. أردت هذا الرجل من أصحاب حممد، ألقوم معه حىت جيمع اهللا أمر الناس: أين تريد ؟ قلت
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أمسع وأُطيع، وإن كان علي أسود جمدععهد إيل رسول : قال

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم



  مطلب بن أزهر

وهو ابن . مطلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة القرشي، أخو عبد الرمحن وطليب ابين أزهر
  .عم عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف الزهري

رملة : السابقني إىل اإلسالم، ومن مهاجرة احلبشة، وهبا ماتا مجيعاً، وهاجر مع املطلب امرأتهوهو أخو طليب من 
إنه أول من ورث أباه يف : بنت أيب عوف بن صبرية السهمية، ولدت له بأرض احلبشة ابنه عبد اهللا، وكان يقال

  .قاله ابن إسحاق. اإلسالم
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  مطلب بن حنطب

أمه حفصة بنت املغرية بن عبد اهللا بن . بن حنطب بن احلارث بن عبيد بن عمر بن خمزوم املخزومي القرشيمطلب 
  .عمر بن خمزوم

وليس إسناده . أبو بكر وعمر مين مبنزلة السمع والبصر من الرأس: روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .ر هناكبالقوي، وقد روى هذا احلديث ألبيه حنطب، وهو مذكو

: قال. تذكر من الرجل ما يكره أن يسمع: ومن حديثه أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الغيبة، فقال
  .إذا كان باطالً فهو البهتان: وإن كان حقاً ؟ قال
خر احلكم بن املطلب بن عبد اهللا بن املطلب بن حنطب، كان أكرم أهل زمانه، مث تزهد يف آ: ومن ولد املطلب هذا

  البسيط: عمره، ومات مبنبج فقيل فيه
  إّنهما ماتا مع احلكم: فقلت... ما فعال ؟ : سالوا عن اجلود واملعروف
  قبل الّسؤال، إذا مل يوف بالذّمم... ماتا مع الّرجل املويف بذّمته 
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  مطلب بن ربيعة

  .وقد ذكرناه. عبد املطلب: وقيل. قرشي اهلامشيمطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم ال
كان رجالً على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال الزبري. وكان غالماً على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .قدم مصر غادياً إىل إفريقية سنة تسع وعشرين: وسلم وسكن دمشق، وقيل
حدثين أيب، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، : د اهللا بن أمحد قالأخربنا عبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده عن عب

عن عبد ربه بن سعيد، عن أنس بن أيب أنس، عن عبد اهللا بن نافع ابن العمياء، عن عبد اهللا بن احلارث، عن 
تقنع الصالة مثىن مثىن، وتشهد يف كل ركعتني، وتباؤس ومتسكن، و: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: املطلب

يا رب، يا رب، فمن مل يفعل ذلك فهي خداج وقد جعل أبو بكر بن أيب عاصم يف كتاب اآلحاد : يديك فتقول
عبد املطلب بن ربيعة، وذكر املطلب بن ربيعة ترمجة أخرى، كأنه جعلهما اثنني؛ إال أنه : واملثاين يف أمساء؛ الصحابة



  .لصدقة، فهذا يدل على أهنما واحد، واهللا أعلمذكر يف كل واحدة من الترمجتني حديث استعماله على ا
  .أخرجه الثالثة

  مطلب بن أيب وداعة

احلارث بن صبرية بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص القرشي : واسم أيب وداعة. مطلب بن أيب وداعة
  .وأمه أروى بنت احلارث بن عبد املطلب بن هاشم. السهمي

وكان أبوه أبو وداعة، قد أُسر يوم بدر، فقال النيب صلى اهللا . مث حتول إىل املدينة. أسلم يوم الفتح، مث نزل الكوفة
فخرج املطلب بن أيب وداعة سراً، حىت فدى أباه بأربعة آالف درهم، . متسكوا به، فإن له ابناً كيساً: عليه وسلم

فسار الناس . ألدع أيب أسرياًما كنت : وهو أول أسري فدي من بدر، والمته قريش يف بداره ودفعه الفداء، فقال
  .بعده إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ففدوا أسراهم

  .كثري وجعفر، واملطلب بن السائب بن أيب وداعة، وغريهم: روى عنه باناه
حدثنا ابن منري، حدثنا أبو أسامة، عن ابن جريج، عن : حدثنا أبو الفضل بن احلسن الطربي بإسناده إىل أيب يعلى

: ري بن املطلب بن أيب وداعة، عن أبيه وغري واحد من أعيان بين املطلب، عن املطلب بن أيب وداعة قالكثري بن كث
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا فرغ من سبعة، حاجى بينه وبني السقيفة، فيصلي ركعتني يف حاشية 

  .املطاف، ليس بينه وبني الطواف أحد
  .أخرجه الثالثة

  مطيع بن األسود

  .طيع بن األسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي ابن كعب القرشي العدويم
إن ابن عمك العاصي : كان امسه العاصي، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مطيعاً، وقال لعمر بن اخلطاب

  .ية ابن سلول اخلزاعيةوأمه العجماء بنت عامر بن الفضل بن كليب بن حبش. ليس بعاص، ولكنه واهللا مطيع

فدخل . اجلسوا: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جلس على املنرب، وقال للناس: روى عنه ابنه عبد امللك بن مطيع
فلما نزل النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء العاصي، فقال له رسول . العاصي بن األسود، فسمع قوله اجلسوا فجلس

بأيب وأمي أنت يا رسول اهللا، دخلت فسمعتك : فقال! مايل مل أرك يف الصالة ؟ يا عاصي،: اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .لست بالعاصي، ولكنك مطيع، فسمي مطيعاً من يومئذ: فقال. اجلسوا، فجلست حيث انتهى إيل السمع: تقول

  .وحسن إسالمه، ومل يدرك من عصاة قريش اإلسالم فأسلم غريه. وهو من املؤلفة قلوهبم
حدثين أيب، حدثنا يعقوب، حدثنا أيب، عن ابن : اسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قالأخربنا أبو ي

إسحاق، حدثين شعبة بن احلجاج، عن عبد اهللا بن أيب السفر، عن عامر الشعيب، عن عبد اهللا بن مطيع بن األسود، 
: قال - صلى اهللا عليه وسلم مطيعاً أحد بين عدي بن كعب، عن أبيه مطيع وكان امسه العاصي، فسماه رسول اهللا

  .ال تغزى مكة بعد هذا اليوم أبداً، وال يقتل قرشي بعد هذا اليوم صرباً أبداً: مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .هو أحد السبعني الذين هاجروا من بين عدي: وقال العدوي

اهللا بن مطيع على الناس يوم احلرة أمره أهل املدينة على باملدينة يف خالفة عثمان، وكان ابنه عبد : وتويف مبكة، وقيل



  .سليمان، قتل مع عائشة يوم اجلمل: وملطيع ابن آخر امسه. كان أمرياً على قريش: وقيل. أنفسهم
  .أخرجه الثالثة

  مطيع بن عامر

  .مطيع بن عامر بن عوف بن كعب بن أيب بكر بن كالب بن ربيعة، وهو أخو ذي اللحية الكاليب
  .على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان امسه العاصي فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مطيعاً وفد

  .ذكره الدارقطين

  باب امليم والظاء

  مظهر بن رافع

مظهر بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن عامر بن األوس األنصاري 
  .وهو أخو ظهري بن رافع ألبيه وأمه. األوسي مث احلارثي

  .وأدرك خالفة عمر بن اخلطاب. وشهد مظهر أُحداً وما بعدها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أقبل مظهر بن رافع احلارثي بأعالج من الشام ليعملوا له يف أرضه، فلما نزل خيرب أقام هبا ثالثاً، : قال الواقدي

ما خرج من خيرب وثبوا عليه فقتلوه، مث رجعوا إىل خيرب، فزودهتم يهود حىت فل. فحرضت يهود العالج على قتله
  .وبلغ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه اخلرب، فأجلى يهود من خيرب. حلقوا بالشام

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى
  .بضم امليم، وفتح الظاء، وتشديد اهلاء وكسرها: مظهر

  باب امليم والعني

  معاذ بن أنس

  .أنس اجلهين، والد سهلمعاذ بن 
سكن مصر، روى عنه ابنه سهل، وله نسخة كبرية عند ابنه سهل، أورد منها أمحد بن حنبل يف مسنده، وأبو داود، 

  .والنسائي، وأبو عيسى، وابن ماجه، واألئمة بعدهم يف كتبهم
حدثنا عباس : لترمذي قالبإسنادهم عن أيب عيسى ا: أخربنا ابراهيم بن حممد، وإمساعيل بن علي وغريمها، قالوا

الدوري، حدثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ، حدثنا سعيد بن أيب أيوب، عن أيب مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، عن 
من ترك اللباس تواضعاً، وهو : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: سهل بن معاذ بن أنس اجلهين، عن أبيه

  .على رؤوس اخلالئق، حىت خيريه من أي حلل اإلميان شاء يلبسهايقدر عليه، دعاه اهللا يوم القيامة 
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  معاذ، أبو بشر



  .معاذ، أبو بشر األسدي
  .ذكرناه يف ترمجة ابنه بشر بن معاذ

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  معاذ التميمي

  .معاذ التميمي
  .أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد ظاهر بني درعني: مسه معاذروى السائب بن يزيد، عن رجل من بين متيم ا

  .قاله أبو علي الغساين

  معاذ بن جبل

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أُدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة 
أخو سلمة بن سعد، : ينسب إليه هوبن تزيد بن جشم بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي، مث اجلشمي وأُدي الذي 

  .القبيلة اليت ينسب إليها من األنصار
إمنا ادعته بنو سلمة، ألنه كان أخا سهل بن حممد بن اجلد بن : وقد نسبه بعضهم يف بين سلمة، وقال ابن إسحاق

  .قيس ألمه، وسهل من بين سلمة

من بين أُدي أحد، وعدادهم يف بن سلمة، وآخر من ومل يبق : هو من بين أُدي، كما نسبناه أوالً، قال: وقال الكليب
إنه مات بل أبيه معاذ، فعلى هذا يكون معاذ : وقيل. بقي منهم عبد الرمحن بن معاذ، مات يف طاعون عمواس بالشام

  .آخرهم، وهو الصحيح
وأُحداً واملشاهد وكان معاذ يكىن أبا عبد الرمحن، وهو أحد السبعني الذين شهدوا العقبة من األنصار، وشهد بدراً 

. كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني عبد اهللا بن مسعود
  .وكان عمره ملا أسلم مثاين عشرة سنة

عن حدثين أيب، حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال
من : خذوا القرآن من أربعة: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: شقيق، عن مسروق، عن عبد اهللا بن عمرو قال

  .ابن مسعود، وأُيب بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسامل موىل أيب حذيفة
لرمحن، عن حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محيد بن عبد ا: أخربنا إمساعيل وغريه قالوا بإسنادهم عن حممد بن عيسى
أرحم أُميت بأُميت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: داود العطار، عن معمر، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال

  .وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل: أبو بكر وذكر احلديث، وقال
احملسن، حدثنا أبو سعيد  حدثنا جعفر بن أمحد القارئ، حدثنا علي بن: أخربنا عبد اهللا بن أيب نصر اخلطيب قال

احلسن بن جعفر بن حممد السمسار، حدثنا أبو شعيب احلراين، حدثنا حيىي بن عبد اهللا البابليت، حدثنا سلمة بن 
من شهد : أتاين معاذ بن جبل من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: مسعت أنس بن مالك قال: وردان قال

يا رسول اهللا، : فذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت. قلبه، دخل اجلنة أن ال إله إال اهللا خملصاً هبا
. صدق معاذ. صدق معاذ: قال. من شهد أن ال إله إال اهللا، خملصاً هبا قلبه، دخل اجلنة: حدثين معاذ أنك قلت



  .صدق معاذ
: صلى اهللا عليه وسلم من املهاجرينكان الذين يفتون على عهد رسول اهللا : وروى سهل بن أيب حثمة، عن أبيه قال

  .أُيب بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت: وثالثة من األنصار. عمر، وعثمان، وعلي
كان معاذ بن جبل من أحسن الناس وجهاً، وأحسنه خلقاً، وأمسحه كفاً، فأدان ديناً كثرياً، : وقال جابر بن عبد اهللا

بيته، فطلب غرماؤه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حيضره، فأرسل فلزمه غرماؤه حىت تغيب عنهم أياماً يف 
رحم اهللا من : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! يا رسول اهللا، خذلنا حقنا : إليه، فحضر ومعه غرماؤه، فقالوا

هبم مخسة أسباع فتصدق عليه ناس، وأىب آخرون، فخلعه رسول اهللا من ماله، فاقتسموه بينهم، فأصا. تصدق عليه
فأرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل . ليس لكم إال ذلك: فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. حقوقهم

  .فلم يزل باليمن حىت تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. لعل اهللا جيربك، ويؤدي عنك دينك: اليمن، وقال
. اللهم، نامت العيون، وغارت النجوم، وأنت حي قيوم: د من الليل قالكان معاذ إذا هتج: وروى ثور بن يزيد قال

اللهم، اجعل يل عندك هدًى ترده إيل يوم القيامة، إنك ال ختلف . اللهم، طليب اجلنة بطيء، وهريب من النار ضعيف
  .امليعاد

له امرأتان، فماتتا، مث طعن فطعنت . اللهم، أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذا: وملا وقع الطاعون بالشام قال معاذ
اللهم، غمين غمك، فوعزتك : مث طعن معاذ بن جبل، فجعل يغشى عليه، فإذا أفاق قال. ابنه عبد الرمحن فمات
  .فإذا أفاق قال مثل ذلك. مث يغشى عليه. إنك لتعلم أين أُحبك
: حىت أُيت فقيل. مل نصبح: انظروا، أصبحنا ؟ فقيل: إن معاذ بن جبل ملا حضره املوت قال: وقال عمرو بن قيس

اللهم، تعلم ! مرحباً باملوت، مرحباً زائر حبيب جاء على فاقة ! أعوذ باهللا من ليلة صباحها إىل النار : فقال. أصبحنا
أين كنت أخافك، وأنا اليوم أرجوك، إين مل أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري األهنار، وال لغرس األشجار، 

  .جر، ومكابدة الساعات، ومزامحة العلماء بالركب عند حلق الذكرولكن لظمإ اهلوا
أتبكي وأنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : ملا حضر معاذاً املوت جعل يبكي، فقيل له: وقال احلسن

ال ما أبكي جزعاً من املوت، إن حل يب، وال دنيا تركتها بعدي، ولكن إمنا هي القبضتان، ف: وأنت، وأنت ؟ فقال
  .أدري من أي القبضتني أنا

  .كان معاذ ممن يكسر أصنام بين سلمة: قيل

  .معاذ أمام العلماء يوم القيامة برتوة أو رتوتني: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
: فقلت له. إن معاذ بن جبل كان أُمةً قانتاً هللا حنيفاً، ومل يك من املشركني: وقال فروة األشجعي، عن ابن مسعود

ما األمة ؟ : إن معاذاً كان أمة قانتاً هللا اآلية، وقال: فأعاد قوله. النحل" إِنَّ إِْبَراهِيَم كَانَ أُمَّةً قَانِتاً هللا : " قال اهللاإمنا 
األمة الذي يعلم اخلري ويؤمت به، والقانت املطيع هللا عز وجل، وكذلك : قال. اهللا ورسوله أعلم: وما القانت ؟ قلت
  .خري، مطيعاً هللا عز وجل ولرسولهكان معاذ معلماً لل

روى عنه من الصحابة عمر، وابنه عبد اهللا، وأبو قتادة، وعبد اهللا بن عمر، وأنس بن مالك، وأبو أُمامة الباهلي، 
جنادة بن أيب أمية، وعبد الرمحن بن غنم، وأبو إدريس اخلوالين وأبو : ومن التابعني. وأبو ليلة األنصاري، وغريهم

  .، وجبري بن نفري، ومالك بن خيامر، وغريهممسلم اخلوالين
: واألول أصح، وكان عمره مثانياً وثالثني سنة، وقيل. سبع عشرة: وتويف يف طاعون عمواس سنة مثاين عشرة، وقيل



وهذا بعيد، فإن من شهد العقبة، وهي قبل اهلجرة إىل وفاته . مثان وعشرون سنة: أربع وثالثون، وقيل: ثالث، وقيل
  .ة سنة، فعلى هذا يكون له وقت العقبة عشر سنني، وهو بعيد جداً، واهللا أعلممثاين عشر

  معاذ بن احلارث األنصاري

. يكىن أبا احلارث: وقال الطربي. معاذ بن احلارث األنصاري، من اخلزرج، مث من بين النجار، يكىن أبا حليمة
  .ويعرف بالقارئ

  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال ست سننيإنه مل يدرك من حياة ر: وشهد غزوة اخلندق، وقيل
وهو ممن أقامهم عمر بن اخلطاب يصلون بالناس . روى عنه عمران بن أيب أنس، ونافع موىل ابن عمر، واملقربي

ويعد يف أهل . إنا فئة هلم: التراويح، وشهد يوم اجلسر مع أيب عبيد الثقفي، فعاد منهزماً، فقال عمر بن اخلطاب
  .منربي على ترعة من ترع اجلنة: حديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالومن . املدينة

  .قتل يوم احلرة سنة ثالث وستني، واهللا أعلم: وقال أبو عمر. وتويف قبل زيد بن ثابت، قاله ابن منده وأبو نعيم

  معاذ بن احلارث بن رفاعة

ويعرف بابن عفراء، وهي . بن مالك بن النجار معاذ بن احلارث بن رفاعة بن احلارث بن سواد بن مالك بن غنم
  .عفراء بنت عبيد بن ثعلبة، من بين غنم بن مالك بن النجار: أمه، وهي

معاذ بن احلارث بن رفاعة بن : وقال ابن إسحاق. معاذ بن احلارث بن رفاعة بن احلارث بن سواد: وقال ابن هشام
  .واألول أكثر وأصح. سواد

شهد بدراً هو وأخواه عوف ومعوذ ابنا عفراء، وقتل عوف ومعوذ ببدر، وسلم معاذ . وهو أنصاري خزرجي جناري
  .فشهد أُحداً، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أنبأنا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من األنصار، من بين سواد بن 
  .ومعاذ ومعوذ ورفاعة بنو احلارث بن رفاعة بن سواد، وهم بنو عفراءعوف : مالك
  .إنه جرح ببدر، وعاد إىل املدينة فتويف هبا: وقيل. إن معاذاً بقي إىل زمن عثمان: وقيل

  .عاش معاذ إىل زمن علي: وقال خليفة
صار مبكة، وجعل هذا معاذاً وكان الواقدي يروي أن معاذ بن احلارث ورافع بن مالك الزرقي أول من أسلم من األن

أمر الستة النفر الذين هم أول من : قال الواقدي. من النفر الثمانية الذين أسلموا أول من أسلم من األنصار مبكة
وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال. لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلموا، أثبت األقاويل عندنا

  .تويف معاذ أيام حرب علي ومعاوية بصفني: وقال الواقدي. معمر بن احلارث بني معاذ بن احلارث وبني
  .وهو الذي شارك يف قتل أيب جهل

روى ابن أيب خيثمة، عن يوسف بن هبلول، عن ابن إدريس، عن ابن إسحاق، عن عبد اهللا بن أيب بكر ورجل آخر، 
يف مثل احلرجة، وأبو جهل فيهم، وهم  مسعت القوم وهم: عن عكرمة، عن ابن عباس، عن معاذ بن عفراء قال

فلما مسعتها جعلته من شأين، فقصدت حنوه، فلما أمكنين محلت . أبو احلكم، يعين أبا جهل، ال خيلص إليه: يقولون
وضربين ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي، فتعلقت جبلدة . عليه، فضربته ضربة عظيمة، فطنت قدمه بنصف ساقه

ولقد قاتلت عامة يومي وإين ألسحبها خلفي، فلما آذتين وضعت قدمي عليها . ال عنهوأجهضين القت. من جنيب



  .مث عاش حىت كان زمن عثمان. ومتطيت حىت طرحتها
  .هكذا روى ابن أيب خيثمة، عن ابن إسحاق: قال أبو عمر

  .وذكره عبد امللك بن هشام، عن زياد، عن ابن إسحاق ملعاذ بن عمرو بن اجلموح
له ما أخربنا به أبو الفرج حممد بن عبد الرمحن بن أيب العز، واحلسني بن أيب صاحل بن فنا خسرو، وأصح من هذا ك

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا ابن علية، حدثنا : وغري واحد، بإسنادهم عن حممد بن إمساعيل قال
من ينظر ما صنع أبو جهل ؟ فانطلق : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر: سليمان التيمي، عن أنس قال

هكذا قاهلا : قال سليمان: آنت أبا جهل قال ابن علية: ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حىت برد، فقال
: وقال ابن جملز: قتله قومه ؟ قال: أو قال: وهل فوق رجل قتلتموه ؟ قال سليمان: قال! أنت أبا جهل : أنس، قال

  .أكار قتلين فلو غري: قال أبو جهل
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا غندر، عن شعبة، : أنبأنا حيىي بن أيب الرجاء الثقفي بإسناده عن ابن أيب عاصم قال

أنه طاف مع معاذ بن عفراء بعد العصر : عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرمحن، عن جده معاذ القرشي
بعد الغداة حىت : ال صالة بعد صالتني: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال : وبعد الصبح، فلم يصل، فسأله فقال

  .تطلع الشمس، وبعد العصر حىت تغرب الشمس
وكان هو ورافع بن مالك أول . معاذ بن احلارث بن رفاعة بن احلارث الزرقي، وعفراء أمه: وقال ابن منده

معاذ ومعوذ وعوف بنو احلارث : ابن إسحاق فقالمث روى بإسناده عن . أنصاريني أسلما من اخلزرج، قتل يوم بدر
مث روى . وأمهم عفراء بنت عبيد، قتلوا يوم بدر. بن رفاعة بن احلارث بن سواد بن غنم بن مالك بن النجار

أن عمها معاذ بن عفراء بعث معها بقناع من رطب، فوهبها : بإسناده يف هذه الترمجة أيضاً عن الربيع بنت معوذ
  .عليه وسلم حليةً أهداها له صاحب البحرينالنيب صلى اهللا 
  .أخرجه الثالثة

قول ابن منده إنه زرقي وهم منه، وما تقدم من نسبه يرد هذا القول، وما رواه هو أيضاً يف هذه الترمجة عن : قلت
ن إنه قتل يوم بدر وهم ثان، وهو وقد رد على نفسه مبا رواه ع: وقوله. ابن إسحاق ينقض عليه قوله إنه زرقي

الربيع بنت معوذ أن عمها معاذاً أهدى معها للنيب، فوهبها حليةً جاءته من صاحب البحرين، وإمنا أهدى له صاحب 
وهذا إمنا كان بعد . البحرين وغريه من امللوك ملا اتسع اإلسالم وكاتب امللوك، وأهدى هلم، فكاتبوه وأهدوا إليه

  .واهللا أعلم. بدر بعدة سنني

  معاذ بن رباح

  .روى عنه ابنه أبو بكر، مساه حممد بن إمساعيل البخاري، ومسلم بن احلجاج. ن رباح أبو زهري الثقفيمعاذ ب
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا زيد بن هارون، أنبأنا نافع بن عمر : أخربنا حيىي الثقفي إذناً بإسناده عن أيب بكر

مسعت رسول اهللا صلى : أيب زهري الثقفي، عن أبيه قالاجلمحي، عن أمية بن صفوان بن عبد اهللا، عن أيب بكر بن 
خياركم من : أو -توشكون أن تعلموا أهل اجلنة من أهل النار : اهللا عليه وسلم يقول يف خطبته بالنباوة من الطائف

بالثناء احلسن والسيئ، أنتم شهداء بعضكم على بعض أخرجه : مب يا رسول اهللا ؟ قال: فقال رجل -شراركم 
  .الثالثة



  معاذ بن زرارة

  .معاذ بن زرارة بن عمرو بن عدي بن احلارث بن مر بن ظفر، األنصاري األوسي الظفري
  .أبو منلة وأبو ذرة: شهد أُحداً وابناه

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  معاذ أبو زهرة

  .معاذ، أبو زهرة
  .اللهم، لك صمت: حديثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا صام قال

  .حيىي بن يونس يف الصحابة، روى عنه حصني بن عبد الرمحنأورده 
  .إن له صحبة فقد غلط: هو من التابعني، ومن قال: قال جعفر

  .أخرجه أبو موسى

  معاذ بن سعد

كذا رواه مالك يف املوطأ، على الشك، عن نافع، عن رجل من األنصار، عن معاذ . سعد بن معاذ: معاذ بن سعد، أو
أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً له بسلع، فأصيبت شاة منها، : أنه أخربه: معاذسعد بن : بن سعد، أو

  .كلوها: فأدركتها فذكتها حبجر، فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، فقال
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  معاذ بن الصمة

  .معاذ بن الصمة بن عمرو بن اجلموح
وهو ابن أخي معاذ بن عمرو بن اجلموح الذي يأيت ذكره، إن شاء اهللا . تل يوم احلرةشهد أُحداً وما بعدها، وق

  .تعاىل

  معاذ بن عثمان

  .عثمان بن معاذ القرشي التيمي: أو -معاذ بن عثمان 

أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يعلم : معاذ بن عثمان: روى حممد بن إبراهيم التيمي، عن رجل من قومه يقال له
  .وازموا اجلمرة مبثل حصى اخلذف: س مناسكهم، فكان فيما قال هلمالنا

  .عثمان بن معاذ: أو -معاذ بن عثمان : فقال: رواه ابن عيينة
  .أخرجه الثالثة

  معاذ بن عمرو بن اجلموح



  .معاذ بن عمرو بن اجلموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري اخلزرجي السلمي
وقتل أبوه عمرو بن اجلموح بأُحد، وأما . ة، وبدراً هو وأبوه عمرو بن اجلموح، على اختالف يف أبيهشهد العقب

أنه الذي قطع رجل أيب جهل : معاذ بن عمرو فقد ذكر عبد امللك بن هشام، عن زياد البكائي، عن ابن إسحاق
معوذ بن عفراء أبا جهل حىت  وصرعه، وضربه عكرمة بن أيب جهل فقطع يده، وبقيت متعلقة باجللدة، مث ضرب

  .أثبته، مث تركه وبه رمق، فذفف عليه ابن مسعود
حدثين ثور بن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعبد اهللا بن أيب بكر أيضاً : وروى البكائي، عن ابن إسحاق قال

 مثل احلرجة مسعت القوم وأبو جهل يف: قال معاذ بن عمرو بن اجلموح أخو بين سلمة: قد حدثين بذلك، قاال
فجعلته من شأين، فصمدت حنوه، فحملت عليه، فضربته ضربة فأطنت : قال. أبو احلكم، ال خيلص إليه: قولون
  .قدمه

أن هذا معاذ بن عمرو، : وقد تقدم يف معاذ بن احلارث ابن عفراء الكالم عليه، فقد روى البكائي، عن ابن إسحاق
  .عاذ ابن عفراءقتل أبا جهل، ورواه إدريس، عن ابن إسحاق مل

حدثين السري بن إمساعيل، عن الشعيب عن عبد الرمحن : وأخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري قال
كنا مواقفي العدو يوم بدر، وابنا عفراء األنصاريان مكتنفاي، وليس قريب أحد غريمها، فقلت يف : بن عوف قال

فبينا أنا أحدث نفسي أن أنصرف . ألجلي هذان الغالمان عين، وتركاين فلو كان شيء! ما يوقفين ها هنا ؟: نفسي
أرنيه، فإين : نعم، وما تريد منه يا ابن أخي ؟ فقال: أي عم، هل تعرف أبا جهل ؟ فقلت: إذ التفت إيل أحدمها فقال

خر فسألين عن مثل ما فالتفت إيل اآل. أعطيت اهللا عهداً إن عاينته أن أضربه بسيفي حىت أقتله أو حيال بيين وبينه
هذا أبو : فقلت. سألين عنه أخوه، وقال مثل مقالته، فبينا أنا كذلك إذا برز أبو جهل على فرس ذنوب يقوم الصف

فضرب أحدمها فرسه، حىت إذا اجتمع له محله عليه، فضربه بسيفه فأندر فخذه، ووقع أبو جهل، وحتمل . جهل
وكانت . تله، فحمل ابن عفراء اآلخر على الذي قتل أخاه فقتلهعلى ابن عفراء فق -عضروط كان مع أيب جهل 

  .هزمية املشركني
  .فهذه األحاديث مع ما تقدم يف معاذ ابن عفراء تدل على أن معاذ ابن عفراء هو الذي قتله

  .أخرجه الثالثة

  معاذ بن عمرو النجاري

ن مالك بن النجار األنصاري معاذ بن عمرو بن قيس بن عبد العزى بن غزية بن عمرو بن عدي بن عوف ب
  .اخلزرجي

  .شهد أُحداً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقتل يوم اليمامة شهيداً
  .قاله الغساين، عن ابن القداح

  معاذ بن ماعص

بن قيس بن خلدة بن عامر بن زريق األنصاري اخلزرجي، مث  -معاص : ناعص، وقيل: وقيل -معاذ بن ماعص 
  .قيالزر

  .إنه جرح ببدر، ومات من جراحته تلك باملدينة: قاله الواقدي وقال غريه. شهد بدراً وأُحداً، وقتل يوم بئر معونة



أن معاذ بن ماعص خرج مع أيب قتادة وأيب : وقال ابن منده، عن إبراهيم بن املنذر احلزامي، عن حممد بن طلحة
بن زيد األشهلي، واملقداد بن األسود، يف طلب لقاح رسول  عياش الزرقي، وظهري بن رافع، وعباد بن بشر، وسعد
  .وذكر احلديث... اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أغار عليها عيينة بن حصن

  .استدركه حيىي على جده، وقد أورده جده: أخرجه الثالثة، وأخرجه أبو موسى فقال

  معاذ بن معدان

  .معاذ بن معدان
  .أن قطبة بن جرير أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، وبايعه: روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .إن حديثه مرسل: وقيل. روى عنه عمران بن حدير
  .أخرجه أبو عمر

  معاذ بن يزيد بن السكن

  .معاذ بن يزيد بن السكن، وهو أخو حواء بنت يزيد بن السكن، أم ثابت بن قيس بن اخلطم

  معاذ بن يزيد

  .معاذ بن يزيد
  .يباً يف بين عامر حيثهم على التمسك باإلسالم يف الردةقام خط

  .ذكره ابن إسحاق

  معاز بن عمرو

  .معاز بن عمرو النهراين الكندي

هذا االسم ال أحتققه، وكذا كان يف األصل الذي نقلت منه، فال أعلم . أورده أبو الفتح األزدي يف األمساء املفردة
  .آخره نون أم زاي ؟ أخرجه أبو موسى

  اىف بن زيداملع

  .املعاىف بن زيد اجلرشي
لقي رسول اهللا صلى : له ذكر يف حديث حممد بن متام بن عياش، عن عبد العزيز بن قيس، عن محيد، عن أنس قال

  .ما تقول يف النبيذ ؟ وذكر احلديث: املعاىف بن زيد اجلرشي، فقال له: اهللا عليه وسلم رجل من هتامة، يقال له
  .نعيمأخرجه ابن منده، وأبو 

  معاوية بن ثعلبة



  .معاوية بن ثعلبة
ال أدري له صحبة أم ال ؟ روى أبو اجلحاف داود بن أيب عوف، عن معاوية بن : أورده أبو بكر اإلمساعيلي وقال

  .يا علي، من أحبك فقد أحبين، ومن أبغضك فقد أبغضين: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ثعلبة احلماين قال
  أخرجه أبو موسى

  معاوية بن ثور

  .معاوية بن ثور بن عبادة البكائي، والد بشر
ذكره العقيلي، بكسر العني، عن هشام بن . وفد هو وابنه بشر على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو شيخ كبري

د وق. وقد تقدم نسبه عند ابنه بشر، فمسح النيب صلى اهللا عليه وسلم رأس ابنه بشر، وأعطاه أعنزاً سبعاً. الكليب
  .تقدم أمت من هذا
  .أخرجه الثالثة

  معاوية بن جامهة

: وقيل. روى عنه طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن. معاوية بن جامهة السلمي عداده يف أهل احلجاز، خمتلف فيه
  .حممد بن يزيد بن ركانة: وقيل. روى عنه طلحة بن يزيد بن ركانة

حدثنا احلسن البزار، حدثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب، :  عاصمأخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل ابن أيب
جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا حممد بن إسحاق، عن حممد بن طلحة، عن أبيه، عن معاوية السلمي قال

: تأحية والدتك ؟ قل: قال. جئت أريد اجلهاد معك، أطلب وجه اهللا والدار اآلخرة: يا رسول اهللا: وسلم فقلت
فأتيته من ناحية أخرى، فقلت . ما أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهم: فقلت: فأذهب فربها، قال: قال. نعم

  .فاذهب، فأقعد عند رجلها: قال. نعم: أحية أمك ؟ قال قلت! وحيك : له مثل ذلك، فقال
معاوية بن : سبه بعضهم فقالوقد تقدم ذكره، وقد ن. وقد روى، عن معاوية بن جامهة، عن أبيه جامهة اإلسراء

  .جامهة بن العباس بن مرداس السلمي، قاله أبو عمر
  .أخرجه الثالثة

  معاوية بن حديج

  .هو من جتيب، قال هذا أبو نعيم: وقيل. اخلوالين: معاوية بن حديج بن جفنة السكوين، وقيل
  .معاوية بن حديج اخلوالين: وقال ابن منده
بن جفنة بن قترية بن حارثة بن عبد مشس بن معاوية بن جعفر بن أسامة بن سعد معاوية بن حديج : وقال أبو عمر

. اخلوالين: الكندي، وقيل: وقيل. السكوين -وهو كندة  -بن أشرس بن شبيب بن السكون بن أشرس بن ثور 
  .ومثله نسبه ابن الكليب. السكوين: والصواب إن شاء اهللا. التجييب: وقيل

هو الذي قتل حممد بن أيب بكر بأمر : قيل. أبو نعيم، يعد يف أهل مصر، وحديثه عندهم: ليكىن أبا عبد الرمحن، وقي
  .عمرو بن العاص



  .غزا احلبشة مع ابن أيب سرح، فأُصيبت عينه هناك: وغزا إفريقية ثالث مرات، فأُصيبت عينه يف إحداها، وقيل
حدثنا أيب، حدثنا حيىي بن إسحاق، حدثنا ابن هليعة،  :أخربنا أبو ياسر بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن معاوية بن حديج قال -عن سويد بن قيس : أو -عن يزيد بن أيب حبيب 
  .غدوة يف سبيل اهللا أو روحة، خري من الدنيا وما فيها: وسلم يقول

كيف كان أمريكم يف غزاتكم ؟ تعين معاوية بن : ة، فسألتنادخلنا على عائش: وروى عبد اهللا بن مشاسة املهري قال
إن هلك بعري أخلف بعرياً، وإن هلك فرس أخلف : وأثنوا عليه خرياً، قالوا. ما نقمنا عليه شيئاً: حديج، فقالوا

 أستغفر اهللا، إن كنت ألبغضه من أنه قتل أخي، وقد مسعت رسول اهللا: فقالت. فرساً، وإن أبق خادم أخلف خادماً
  .اللهم، من رفق بأُميت فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه: صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .وتويف معاوية قبل ابن عمر بيسري، وكان حمله مبصر عظيماً
  .أخرجه الثالثة

جتييب، : والصحيح أنه سكوين، فأما قوهلم إنه سكوين، وقيل. إنه خوالين، ليس بشيء: قول ابن منده وغريه: قلت
كندي، فمن يرى هذا يظنه متناقضاً، فإن السكون من كندة كما ذكرناه أول الترمجة، وولد السكون شبيباً، : قيلو

فولد شبيب أشرس، فولد أشرس عدياً وسعداً، أُمهما جتيب، هبا يعرف أوالدمها، فكل جتييب سكوين، وكل سكوين 
  .كندي

  معاوية بن احلكم

  .ةسكن املدين. معاوية بن احلكم السلمي
حدثنا حرب : أخربنا اخلطيب أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن عبد القاهر بإسناده عن أيب داود الطيالسي

بن شداد وأبان بن يزيد، عن حيىي بن أيب كثري، عن هالل بن أيب ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن احلكم 
! يرمحك اهللا : يه وسلم، فعطس رجل من القوم، فقلتكنت أُصلي خلف رسول اهللا صلى اهللا عل: السلمي قال

فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم، : قال! واثكل أُمياه، مالكم تنظرون إيل ؟: فحدقين الناس بأبصارهم، فقلت
فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالته، دعاين، فبأيب هو وأُمي ما رأيت معلماً قبله . يصمتوين، فسكت

إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من : ه، أحسن تعليماً منه، ما كهرين وال ضربين وال سبين، ولكنه قالوال بعد
  .كالم الناس، إمنا الصالة التسبيح والتحميد والتكبري وقرباءة القرآن

  .وملعاوية أحاديث غري هذا
  .وهو وهم. وروى مالك، عن هالل بن أسامة بإسناده عن عمر بن احلكم

  .ثالثةأخرجه ال

  معاوية بن حيدة

  .معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشريي
  .وهو جد هبز بن حكيم بن معاوية. من أهل البصرة، غزا خراسان ومات هبا

صحيح إسناد : فقال. هبز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: وسئل حيىي بن معني عن. روى عنه ابنه حكيم بن معاوية



  .إذا كان من دون هبز ثقة
ما حق املرأة : أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم: روى شعبة، عن أيب قزعة، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه

  .وال يضرب الوجه وال يقبح، وال هتجر يف البيت. يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى: على الزوج ؟ قال
قة بن علي، حدثنا أبو حممد حيىي بن علي بن الطراح، حدثنا أبو احلسني بن املهتدي أخربنا أبو القاسم يعيش بن صد

باهللا، حدثنا علي بن عمر بن حممد بن شاذان احلريب السكري، حدثنا أبو القاسم احلسن بن أمحد بن حفص احللواين، 
أن النيب صلى : أبيه، عن جدهحدثنا قطن بن إبراهيم النيسابوري، حدثنا اجلارود بن يزيد، عن هبز بن حكيم، عن 

  .أذكروه مبا فيه يعرفه الناس! أترعوون عن ذكر الفاجر مىت يعرفه الناس ؟: اهللا عليه وسلم قال
  .أخرجه الثالثة

  معاوية بن سويد

  .معاوية بن سويد بن مقرن
  .أورده احلسن بن سفيان واملنيعي يف الصحابة

أبو نعيم، أخربنا أبو عمرو بن محدان، حدثنا احلسن بن سفيان، عن أخربنا أبو موسى إجازة، حدثنا أبو علي، حدثنا 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عثمان بن أيب شيبة، عن عبثر، عن مطرف، عن عامر، عن معاوية بن سويد قال

  .يا كافر فقد باء به أحدمها: من قال ألخيه: وسلم
  .أخرجه أبو موسى وأبو نعيم

  نمعاوية بن صخر بن أيب سفيا

وهو معاوية بن أيب سفيان، وأمه . معاوية بن صخر بن حرب بن أُمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي اُألموي
  .وكنيته أبو عبد الرمحن. عبد مشس: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مشس، جيتمع أبوه وأمه يف

لم عام القضية، وإنه لقي رسول اهللا إنه أس: وكان معاوية يقول. أسلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند، يف الفتح
  .صلى اهللا عليه وسلم مسلماً وكتم إسالمه من أبيه وأمه

وكان هو وأبوه . وشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنيناً، وأعطاه من غنائم هوازن مائة بعري، وأربعني أُوقية
  .ه وسلممن املؤلفة قلوهبم، وحسن إسالمهما، وكتب لرسول اهللا صلى اهللا علي

وملا سري أبو بكر رضي اهللا عنه اجليوش إىل الشام سار معاوية مع أخيه يزيد بن أيب سفيان، فلما مات يزيد استخلفه 
أحسن اهللا عزاءك يف يزيد، رمحه : فلما بلغ خرب وفاة يزيد إىل عمر، قال أليب سفيان. على عمله بالشام، وهو دمشق

  .وصلتك رحم يا أمري املؤمنني: أخاه معاوية قال: انه ؟ قالمن وليت مك: فقال له أبو سفيان! اهللا 

حدثنا حممد بن حيىي، حدثنا أبو مسهر، عن سعيد بن عبد : أخربنا إبراهيم بن حممد وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسى
نه أ -وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم  -العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الرمحن بن أيب عمرية 

حدثنا سويد بن نصر، أخربنا عبد اهللا : وأخربنا أبو عيسى: قال -اللهم، اجعله هادياً مهدياً، وأهد به : قال ملعاوية
: أنه مسع معاوية خطب باملدينة فقال: أخربنا يونس، عن الزهري، أخربنا محيد بن عبد الرمحن -وهو ابن املبارك  -

إمنا هلكت بنو : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن هذه القصة ويقول مسعت رسول! أين علماؤكم يا أهل املدينة ؟



  .إسرائيل حني أختذها نساؤهم
  .معاوية فقيه: وقال ابن عباس
أبو بكر، وعمر، : فقيل له. ما رأيت أحداً بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسود من معاوية: وقال ابن عمر

  .خرياً من معاوية وأفضل، ومعاوية أسود -واهللا  -كانوا : وعثمان، وعلي ؟ فقال
  .هذا كسرى العرب: وملا دخل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه الشام، ورأى معاوية، قال

 -واللفظ البن مثىن  -أخربنا حممد بن مثىن، وحممد بن بشار : أخربنا حيىي بن حممود وغريه بإسنادمها عن مسلم قال
كنت ألعب مع الصبيان، فجاء رسول : أيب محزة القصاب، عن ابن عباس قال حدثنا أُمية بن خالد، حدثنا شعبة، عن

: قال. أذهب فأدع يل معاوية: فجاء فحطأين حطأةً، وقال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتواريت خلف باب، قال
  .بطنه ال أشبع اهللا: فقال. هو يأكل: فجئت فقلت: قال. أذهب، فأدع يل معاوية: مث قال. هو يأكل: فجئت فقلت

: إين اشترطت على ريب فقلت: أخرج مسلم هذا احلديث بعينه ملعاوية، وأتبعه بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إمنا أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأميا أحد دعوت عليه من أُميت بدعوة أن 

  .ةجيعلها له طهوراً وزكاةً وقربةً يقربه هبا يوم القيام
ومل يزل . ومل يزل والياً على ما كان أخوه يتواله بالشام خالفة عمر، فلما استخلف عثمان مجع له الشام مجيعه

كذلك إىل أن قتل عثمان، فانفرد بالشام، ومل يبايع علياً، وأظهر الطلب بدم عثمان، فكان وقعة صفني بينه وبني 
  .مل يف التاريخوقد استقصينا ذلك يف كتابنا الكا. علي، وهي مشهورة

مث ملا قتل علي واستخلف احلسن بن علي، سار معاوية إىل العراق، وسار إليه احلسن بن علي، فلما رأى احلسن 
الفتنة وأن األمر عظيم تراق فيه الدماء، ورأى اختالف أهل العراق، سلم األمر إىل معاوية، وعاد إىل املدينة، وتسلم 

فبقي خليفة عشرين سنة، وأمرياً . الناس، واجتمعوا عليه، فسمي عام اجلماعة معاوية العراق، وأتى الكوفة فبايعه
عشرين سنة، ألنه ويل دمشق أربع سنني من خالفة عمر، واثنيت عشرة سنة خالفة عثمان مع ما أضاف إليه من باقي 

الفة سنة إحدى وسلم إليه احلسن اخل. الشام، وأربع سنني تقريباً أيام خالفة علي، وستة أشهر خالفة احلسن
وتويف معاوية النصف من رجب سنة ستني، وهو ابن مثان وسبعني سنة، . سنة أربعني، واألول أصح: وأربعني، وقيل

تويف يوم اخلميس لثمان بقني من رجب سنة تسع ومخسني؛ وهو ابن اثنتني : وقيل. ابن ست ومثانني سنة: وقيل
  .واألصح يف وفاته أهنا سنة ستني. ومثانني سنة

ملا مرض كان ابنه يزيد غائباً، وملا حضره املوت أوصى أن يكفن يف قميص كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و
وكان عنده قالمة أظفار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأوصى أن . قد كساه إياه، وأن جيعل مما يليل جسده

  .ني أرحم الرامحنيافعلوا ذلك، وخلوا بيين وب: تسحق وجتعل يف عينيه وفمه، وقال
  .ليتين كنت رجالً من قريش بذي طوى، وأين مل أل من هذا األمر شيئاً: وملا نزل به املوت قال

إن أمري املؤمنني معاوية كان حد العرب، : وملا مات أخذ الضحاك بن قيس أكفانه، وصعد املنرب وخطب الناس وقال
وسري جنوده يف الرب والبحر، وكان عبداً من عبيد اهللا، دعاه  وعود العرب، قطع اهللا به الفتنة، وملكه على العباد،

فأجابه، وقد قضى حنبه، وهذه أكفانه فنحن مدرجوه ومدخلوه قربه، وخملوه وعمله فيما بينه وبني ربه، إن شاء 
  .رمحه، وإن شاء عذبه

فقدم وقد مات معاوية، وصلى عليه الضحاك، وكان يزيد غائباً حبوارين، فلما ثقل معاوية أرسل إليه الضحاك، 



  .البسيط: فقال
  فأوجس القلب من قرطاسه فزعا... جاء الربيد بقرطاسٍ حيثّ به 

  اخلليفة أمسى مثبتاً وجعا: قالوا... ماذا يف صحيفتكم ؟ ! لك الويل : قلنا
  .وهي أكثر من هذا

  .وكان معاوية أبيض مجيالً، إذا ضحك انقلبت شفته العليا، وكان خيضب
ابن عباس، واخلدري، وأبو الدرداء، وجرير، والنعمان بن بشري، وابن عمر، وابن : عة من الصحابةروى عنه مجا

أبو سلمة ومحيد، ابنا عبد الرمحن، وعروة، وسامل، وعلقمة بن وقاص، وابن سريين، : ومن التابعني. الزبري، وغريهم
  .والقاسم بن حممد، وغريهم

إن وليت فأحسن وروى : ة مذ قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمما زلت أطمع يف اخلالف: روي عنه أنه قال
هذا األمر يف أهل بدر ما بقي منهم أحد، مث يف أهل أُحد ما بقي منهم أحد، : عبد الرمحن بن أبزى، عن عمر أنه قال

  .مث يف كذا وكذا، وليس فيها لطليق، وال لولد طليق، وال ملسلمة الفتح شيء
  .أخرجه الثالثة

  ية بن صعصعةمعاو

  .معاوية بن صعصعة التميمي
  .أحد وفد بين متيم، وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة تسع، وهو أحد املنادين من وراء احلجرات

  .ال أعلم له رواية: أخرجه أبو عمر خمتصراً، وقال

  معاوية بن عبد اهللا بن أيب أمحد

  .معاوية بن عبد اهللا بن أيب أمحد
: مسعت معاوية بن عبد اهللا بن أيب أمحد يقول: روى عاصم بن عبيد اهللا قال: كر بن أيب علي يف الصحابةأورده أبو ب

  .رأيت محنة رضي اهللا عنها يوم أُحد تسقي العطشى، وتداوي اجلرحى
  .أخرجه أبو موسى

  معاوية بن عبد اهللا

  .معاوية بن عبد اهللا، آخر
: أن معاوية بن عبد اهللا أخربه: ى حيوة بن شريح، عن جعفر بن ربيعةرو. أورده اإلمساعيلي: قاله أبو موسى وقال

اليت فيها الدخان أخرجه أبو موسى بعد الذي " رحم : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ يف صالة املغرب
  .هو آخر: قبله، وقال

  معاوية بن عياض



  .معاوية بن عياض الكندي
  .عند أهل الشامإن له صحبة، حديثه : يقال: قال جعفر

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  معاوية بن قرمل

  .معاوية بن قرمل احملاريب
كنت مع خالد بن الوليد حني غزا الشام فرفع لنا دير : مذكور يف الصحابة، روى عنه مودع بن حبان أنه قال

وكان معاوية يزعم : لمن أصحاب هذه الكلمة الطيبة ؟ قا: فخرج إلينا قس فقال. السالم عليكم: فدخلنا، فقلنا
  .أصحابه أن له صحبة

  .أخرجه الثالثة

  معاوية الليثي

  .سكن البصرة. معاوية الليثي
حدثنا : حدثنا أمحد بن الفرات ويونس بن حبيب قاال: أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم قال

قال رسول اهللا صلى اهللا : ن معاوية الليثي، قالأبو داود، حدثنا عمران القطان، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، ع
مطرنا بنوء كذا، : يصبح الناس جمدبني، فيأتيهم اهللا برزق من عنده، فتصبح طائفة هبا كافرين يقولون: عليه وسلم
  .وبنوء كذا

  .أخرجه الثالثة
يثي أن معاوية الليثي غري جعل البخاري معاوية بن حيدة ومعاوية الليثي واحداً، وقال أبو حامت الل: وقال أبو عمر

واحلق مع أيب حامت، فإن ابن حيدة قشريي، : مطرنا بنوء كذا، يضطرب يف إسناده قلت: معاوية بن حيدة، وحديثه
  .واهللا أعلم! من قيس بن عيالن، ومعاوية الليثي من كنانة، فكيف اشتبه على البخاري ؟

  معاوية بن حمصن

  .رةمعاوية بن حمصن بن علس الكندي، أبو شج
  .يذكر يف الكىن إن شاء اهللا، قاله الكليب

  معاوية بن معاوية

  .وهو أوىل بالصواب: قال أبو عمر. معاوية بن مقرن املزين: ويقال. الليثي: معاوية بن معاوية املزين، ويقال
  .تويف يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

نزل جربيل على النيب عليهما : عن أنس بن مالك قالروى حديثه حمبوب بن هالل املزين، عن ابن أيب ميمونة، 
نعم، فضرب : قال: يا حممد، مات معاوية بن معاوية املزين باملدينة، فيجب أن نصلي عليه: السالم وهو بتبوك، فقال

جبناحه األرض، فلم تبق شجرة وال أكمة إال تضعضعت، ورفع له سريره حىت نظر إليه، فصلى عليه وخلفه صفان 



يا جربيل، مب نال هذه : ئكة، يف كل صف ألف ملك، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم جلربيل عليه السالممن املال
  .، وقراءته إياها جائياً وذاهباً، وقائماً وقاعداً، وعلى كل حال" قلْ ُهَو اهللا أََحٌد " املنزلة ؟ قال حببه 

  .يف كل صف ستون ألف ملك: وقد روى
  .معاوية بن معاوية الليثي: العالء أيب حممد الثقفي، عن أنس بن مالك، فقال ورواه يزيد بن هارون، عن

  .معاوية بن مقرن املزين: وقال. ورواه بقية بن الوليد، عن حممد بن زياد، عن أيب أُمامة الباهلي، حنوه
مان، وسويد، ومعقل النع: ومعاوية بن مقرن املزين وإخوته: قال. أسانيد هذه األحاديث ليست بالقوية: قال أبو عمر

وأما معاوية بن معاوية فال أعرفه بغري ما ذكرت، وفضل : معروفون يف الصحابة مشهورون، قال -وكانوا سبعة  -
  .ال ينكر" قُلْ ُهَو اهللا أََحد " 

  .أخرجه الثالثة

  معاوية بن نفيع

اجتمعنا : قال -ت له صحبة وكان -معاوية بن نفيع له صحبة، حديثه موقوف، رواه البكري، عن معاوية بن نفيع 
  .إليه يوم عيد يف السواد، فصلى بنا

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  معاوية بن نوفل

  .معاوية بن نوفل الديلي
روى عبد الرزاق، عن ابن أيب سربة، عن حممد بن عبد الرمحن، عن نوفل بن معاوية، . أورده الطرباين يف الصحابة

ألن يوتر أحدكم أهله وماله، خري له من أن يفوته وقت صالة : اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى: عن أبيه قال
  .العصر

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  معاوية اهلذيل

  .غري منسوب، يعد يف الشاميني، نزل محص. معاوية اهلذيل
أخربنا أبو جعفر بن املسلمة، أخربنا أبو املعايل نصر اهللا بن سالمة اهلييت، أخربنا أبو الفضل حممد بن عمر اُألرموي، 

أخربنا أبو الفضل عبيد اهللا بن عبد الرمحن الزهري، حدثنا أبو بكر جعفر بن حممد الفريايب، حدثنا متيم بن املنتصر، 
حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حريز بن عثمان، عن سليم بن عامر، عن معاوية اهلذيل صاحب رسول اهللا صلى اهللا 

إن املنافق ليصلي فيكذبه اهللا عز وجل، ويصوم فيكذبه اهللا عز وجل، وجياهد فيكذبه : ه فقالعليه وسلم، أراه رفع
  .اهللا عز وجل، ويقاتل فيقتل، فيجعله اهللا من أهل النار

  .أخرجه الثالثة

  معبد بن أكثم



  .تقدم نسبه عند أكثم بن أيب اجلون. معبد بن أكثم اخلزاعي الكعيب
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : اهللا بن حممد بن عقيل، عن جابر بن عبد اهللا قال روى عبد. له ذكر يف حديث جابر

عرضت علي النار، وأكثر من رأيت فيها النساء، الاليت إن اؤمتن أفشني وإن سألن أحلفن، وإن أُعطني مل : وسلم
يا رسول اهللا، : قالف. ورأيت فيها عمرو بن حلي جير قصبه، وأشبه من رأيت به معبد بن أكثم الكعيب. يشكرن

ال، أنت مؤمن وهو كافر، إنه كان أول من محل العرب على األصنام، وقد : أخيشى علي من شبهه، فإنه والد؟ قال
  .روي حنو هذا عن الطفيل بن أيب بن كعب، وعن أيب هريرة

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  معبد اجلذامي

  .معبد اجلذامي
  .أورده الطرباين يف الصحابة

نا أبو موسى إذناً، حدثنا أبو غالب، أخربنا أبو بكر، حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا حممد بن يزداذ التوزي، أخرب
حدثنا حيىي بن سعيد األموي، عن حممد بن إسحاق، عن محيد بن  -سجادة  -حدثنا احلسن بن محاد البجلي 

وفد رفاعة بن زيد اجلذامي على نيب اهللا صلى : رومان، عن بعجة بن زيد، عن عمري ابن معبد اجلذامي، عن أبيه قال
بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب من حممد رسول اهللا لرفاعة بن زيد، إين : اهللا عليه وسلم، فكتب له كتاباً، فيه

بعثته إىل قومه عامةً، ومن دخل فيهم يدعوهم إىل اهللا عز وجل وإىل رسوله، فمن آمن ففي حزب اهللا، ومن أدبر فله 
  .ان شهرينأم

  .أخرجه أبو موسى

  معبد بن خالد

  .معبد بن خالد اجلهين، يكىن أبا روعة
أسلم قدمياً، وكان أحد األربعة الذين محلوا ألوية جهينة يوم الفتح، ومات سنة : ذكره الواقدي يف الصحابة، وقال

  .ثنتني وسبعني، وهو ابن بضم ومثانني سنة، وكان يلزم البادية
أبو روعة معبد بن خالد اجلهين، له صحبة، وكان ألزم جهين للبادية، : كم يف الكىن، يف الراءوقال أبو أمحد احلا

وكذلك قال ابن أيب حامت سواء يف الكنية، والسن، والوفاة، . تويف سنة ثالث وسبعني، وهو ابن مثانني سنة: وقال
أول من تكلم بالبصرة بالقدر،  هو غري معبد بن خالد الذي هو عندكم: روى عن أيب بكر، وعمر، وقال: وقال
  .هو نفسه: وقال غريه. ال يعرف معبد اجلهين ابن من هو ؟ وليس ابن خالد: وقال

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  معبد اخلزاعي

  .معبد اخلزاعي، الذي رد أبا سفيان يوم أُحد عن الرجوع إىل املدينة



حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن : ن ابن إسحاق قالأخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري، ع
أن معبداً اخلزاعي مر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حبمراء األسد، وكانت خزاعة مسلمهم : عمرو بن حزم

و فقال معبد، وه. ومشركهم عيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة، صغوهم معه، ال خيفون عليه شيئاً كان هبا
مث خرج ورسول . يا حممد، أما واهللا لقد عز علينا ما أصابك يف أصحابك، لوددنا أن اهللا أعفاك فيهم: يومئذ مشرك

اهللا حبمراء األسد حىت لقي أبا سفيان بن حرب، ومن معه بالروحاء، وقد أمجعوا بالرجعة إىل رسول اهللا صلى اهللا 
لنكرن على بقيتهم ! ادهتم، مث رجعنا قبل أن نستأصلهم أصبنا حد أصحاهبم وق: عليه وسلم وأصحابه، وقالوا

حممد قد خرج يف أصحابه يطلبكم يف مجع : ما وراءك يا معبد ؟ قال: فلما رأى أبو سفيان معبداً قال. فلنفرغن منهم
ليكم مل أر مثلهم، يتحرقون عليكم حترقاً، قد أمجع معه من كان ختلف عنه، وندموا على ما صنعوا، فلهم من احلنق ع

فواهللا لقد : قال. واهللا ما أرى أن ترحتل حىت ترى نواصي اخليل: ما تقول ؟ فقال! ويلك : قال! شيء مل أر مثله قط 
فإين أهناك عن ذلك، فواهللا لقد محلين ما رأيت على أن قلت فيه : قال. أمجعنا على الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم

  البسيط: قلت: ؟ قال معبدماذا قلت : فقال أبو سفيان. أبياتاً من شعر
  إذا سالت األرض باجلرد األبابيل... كادت هتّد من األصوات راحليت 

  عند اللقاء، وال خرقٍ معازيل... تردي بأُسٍد كرام ال تنابلٍة 
  .وهي أطول من هذا فثىن ذلك أيب سفيان ومن معه

  .أخرجه أبو عمر
  .وهو ابن أخي أم سلمة. املخزومي ؟معبد بن زهري معبد بن زهري بن أيب أُمية بن املغرية
  .قتل يوم اجلمل، له رؤية وإدراك، وال صحبة له

  .أخرجه أبو عمر

  معبد أبو زهري

  .معبد أبو زهري النمريي
  .روى عنه شريح بن عبيد
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .بالشني املعجمة، واحلاء املهملة: شريح

  معبد بن صبيح

  .ريروى عنه احلسن البص. معبد بن صبيح
أخربنا أبو موسى كتابة، أنبأنا أبو علي، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا احلسن بن عالن، حدثنا عبد اهللا بن أيب داود، حدثنا 

أن : إسحاق بن إبراهيم، حدثنا سعد بن الصلت، حدثنا أبو حنيفة، عن منصور بن زاذان، عن احلسن، عن معبد
فلما . ذ أقبل أعمى فوقع يف زبية، فضحك بعض القوم حىت قهقهالنيب صلى اهللا عليه وسلم بينما هو يف صالته، إ

  .من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصالة: سلم النيب قال
  .وقال مكي، عن أيب حنيفة، عن معبد بن أيب معبد. عن معبد بن صبيح: رواه أسد بن عمرو، عن أيب حنيفة، فقال

معبد بن أيب معبد اخلزاعي، ورويا له هذا : أبو نعيم فقاالوقد أخرجه ابن منده و. أخرجه أبو عمر، وأبو موسى



ملا هاجر : رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو صغري ملا هاجر، ورويا له أيضاً حديث جابر أنه قال: وقاال. احلديث
وسلم معبداً،  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر رضي اهللا عنه، مرا خبباء أم معبد، فبعث النيب صلى اهللا عليه

فقال النيب صلى اهللا عليه . يا غالم، هات فرقاً، فأرسلت أن ال لنب فيها: أدع هذه الشاة، مث قال: وكان صغرياً فقال
هات، فمسح ظهرها، فاجترت ودرت، مث حلب فشرب، وسقى أبا بكر وعامراً، ومعبد بن أيب معبد، مث رد : وسلم
  .الشاة

  .معبد بن صبيح: رواه أسد بن عمرو، عن أيب حنيفة فقال: يف الصالةوقال أبو نعيم عقيب حديث الضحك 
  .أخرجه الثالثة وأبو موسى

هو معبد بن : قد أخرج ابن منده معبد بن أيب معبد، وذكر له حديث الضحك يف الصالة، وقال أبو نعيم: قلت
  .واهللا أعلم صبيح، فبان هبذا أهنما واحد، وأهنما أخرجاه، فليس إلخراج أيب موسى إياه وجه،

  معبد بن عباد

  .معبد بن عباد بن قشري
ابن الفدم بن سامل بن مالك  -مل يعرف الكليب امسه  -معبد بن عبادة بن فالن : كذا نسبه الثالثة، وقال ابن الكليب

  .بن سامل احلبلي بن غنم بن عوف بن اخلزرج أبو محيضة
سحاق، فيمن شهد بدراً، من األنصار من بين جزء بن أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده عن يونس، عن ابن إ

  .وأبو محيضة معبد بن عباد بن قشري: عدي بن مالك
  .أخرجه الثالثة

محيضة، : قال ابن إسحاق: وقال. ضبطه أبو عمر، أعين بفتح اخلاء املعجمة، وكسر امليم، وبالصاد املهملة: مخيصة
أبو محيضة معبد بن عباد بن قشري بن الفدم بن سامل بن غنم، : األمري وقال. وبالضاد املعجمة. يعين بضم احلاء املهملة
وكذلك قال حيىي بن سعيد األموي، عن . ذكره ابن إسحاق يف رواية إبراهيم بن سعد، عنه. أنصاري، شهد بدراً

وهم،  عمارة، وهو: فجعل بدل عباد. معبد بن عمارة: وكذا كناه ابن القداح، وخالف يف نسبه فقال. ابن إسحاق
  .وقال الواقدي يف نسبه كما تقدم، ولكنه كناه أبا مخيصة خباء معجمة، وصاد مهملة، واهللا أعلم: قال

  معبد بن العباس

  .يكىن أبا عباس. معبد بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم القرشي اهلامشي، ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قتل بإفريقية شهيداً . سلم، ومل حيفظ عنه، وأمه أم الفضل بنت احلارثولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  .سنة مخس وثالثني، زمن عثمان بن عفان رضي اهللا عنهما، وكان غزاها مع عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح
  .أخرجه أبو عمر

  معبد بن عبد سعد



  .احلارثي معبد بن عبد سعد بن عامر بن عدي بن جمدعة بن حارثة بن احلارث األنصاري
  .شهد أُحداً، وشهدها معه ابنه متيم بن معبد

  .أخرجه أبو عمر

  معبد القرشي

  .معبد القرشي
  .ذكره الطرباين يف الصحابة

وأخربنا أبو غالب : أخربنا أبو موسى إجازة، أنبأنا احلسن بن أمحد، أنبأنا أمحد بن عبد اهللا قال أبو موسى
أنبأنا سليمان بن أمحد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق  :الكوشيدي، أنبأنا أبو بكر بن ريذة قاال

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن مساك بن حرب، عن معبد القرشي قال -يعين ابن يونس  -عن إسرائيل 
، إال أين شربت ال: أطعمت اليوم شيئاً ؟ ليوم عاشوراء، فقال: بقديد، فأتاه رجل فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .فال تطعم شيئاً حىت تغرب الشمس، وأمر من وراءك أن يصوموا هذا اليوم: ماًء، قال
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  معبد بن قيس

معبد بن قيس بن صيفي بن صخر بن : وقيل. معبد بن وهب بن قيس بن صخر: وقيل. معبد بن قيس بن صخر
  .شهد بدراً. ن سلمة األنصاري السلميحرام بن ربيعة بن عدي بن غنم بن كعب ب

ومعبد بن قيس بن صخر بن : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً
  .شهد أيضاً أُحداً: حرام بن ربيعة بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة وأخوه عبد اهللا، وقيل

  .أخرجه الثالثة

  معبد بن خمرمة

  .خمرمة بن قلع بن حريش بن عبد األشهل معبد بن
  .شهد أُحداً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  معبد بن مسعود

  .معبد بن مسعود السلمي البهزي، أخو جمالد وجماشع ابين مسعود
أتيت رسول اهللا صلى : له صحبة، روى أبو عثمان النهدي، عن جماشع قال: قال البخاري. حديثه حنو حديث جمالد

. يا رسول اهللا، جئتك بأخي معبد لتبايعه على اهلجرة: اهللا عليه وسلم بأخي معبد بن مسعود بعد الفتح، فقلت
 -اإلميان : أو -على اإلسالم : على أي شيء تبايعه يا رسول اهللا ؟ فقال: فقلت. ذهب أهل اهلجرة مبا فيها: فقال

  .صدق: ن أكربمها فقالفلقيت معبداً فسألته، وكا. واجلهاد



بأخي أيب : وروي عنه أنه قال. أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأخي جمالد: وقد روي عن جماشع أنه قال
معبد، وهي كنية جمالد، ولعله أتى هبما النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد الفتح، فقال له ذلك، فإن النيب صلى اهللا عليه 

  .اءه بعد الفتح، ليبايعه على اهلجرةوسلم كان يقول ذلك لكل من ج
  .أخرجه الثالثة

  معبد بن ميسرة

  .فيه نظر. معبد بن ميسرة السلمي
  .أخرجه أبو عمر كذا خمتصراً

  معبد بن نباتة

  .معبد بن نباتة، من بين غنم بن دودان
قد أوعبوا إىل املدينة  وروى عن ابن إسحاق أن بين غنم بن دودان أهل إسالم،. هاجر إىل املدينة، ال تعرف له رواية

يعين  -قال بعض املتأخرين : ذكره أبو نعيم، وقال. معبد بن نباتة: مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هجرةً، منهم
  .منقذ بن نباتة: وروى أبو نعيم بإسناده عن ابن إسحاق، فقال. معبداً، وإمنا هو منقذ بن نباتة -ابن منده 

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  معبد بن وهب

  .معبد بن وهب العبدي، من عبد القيس

إنه : يقال. شهد بدراً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتزوج هريرة بنت زمعة، أخت سودة بنت زمعة أم املؤمنني
 أما إهنم أُسد اهللا! يا هلف نفسي على فتيان عبد القيس : قاتل يوم بدر بسيفني، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .حدث بذلك طالب بن حجري، عن هود العصرى عن معبد!. يف أرضه 

  .أخرجه الثالثة

  معبد بن هوذة

  .معبد بن هوذة األنصاري
حدثنا النفيلي، حدثنا علي بن ثابت، حدثين عبد : قال: أخربنا أبو أمحد بإسناده عن أيب داود سليمان بن األشعث

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأمر : عن جده معبد بن هوذة قالالرمحن بن النعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه، 
  .ليتقه الصائم: باإلمثد املروح عند النوم، وقال

  .أخرجه الثالثة

  معتب بن عمرو



قاله الطربي بسكون العني، وكسر التاء فوقها نقطتان، وقاله الواقدي بفتح . معتب بن عمرو األسلمي، أبو مروان
  .العني، وتشديد التاء

  .احلديث... كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فجاءه ماعز: روى عنه ابنه عطاء أنه قال
  .األشبه معتب قول الواقدي: قاله األمري، وقال

  معتب ابن احلمراء

معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف بن كليب بن حبشية ابن سلول بن كعب : معتب ابن احلمراء، وهو
  .السلويل، حليف بين خمزوم، ويعرف بابن احلمراءبن عمرو بن اخلزاعي 

معتب : أخربنا أبو جعفر بإسناده، عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من هاجر إىل احلبشة من حلفاء بين خمزوم
  .بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف، وهو الذي يدعى عيهامة ابن كليب ابن سلول بن كعب بن خزاعة

ومعتب ابن عوف بن عامر، حليف هلم من : إسحاق، فيمن شهد بدراً، من بين خمزوم بن يقظةوهبذا اإلسناد عن ابن 
  .خزاعة

. ال عقب له، وهاجر إىل املدينة أيضاً وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني ثعلبة بن حاطب األنصاري
. كان عمره مثانياً ومخسني سنة: قال الطربيكان عمره مثانياً وسبعني سنة، و: إنه تويف سنة سبع ومخسني، فقيل: قيل

وهذا فيه نظر؛ ألن من شهد بدراً وهي يف السنة الثانية من اهلجرة ال جيوز أن يكون عمره ثالث سنني، واألول 
  .أصح عندي
  .أخرجه الثالثة

  .بتشديد التاء: معتب

  معتب بن عبيد

  .حليف بين ظفر من األنصار. معتب بن عبيد بن إياس البلوي
  .ره ابن إسحاق وابن عقبة فيمن شهد بدراً من حلفاء بين ظفرذك

  .أخرجه الثالثة
مغيث؛ بالغني املعجمة، . بضم امليم، وفتح العني املهملة، وتشديد التاء فوقها نقطتان، وقاله حممد بن سعد: معتب

  .ويرد هناك إن شاء اهللا تعاىل. وبالياء حتتها نقطتان، وآخره ثاء مثلثة

  معتب بن قشري

معتب بن بشري بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو : وقيل. معتب بن قشري
  .بن عوف بن مالك بن األوس األنصاري األوسي

  .شهد العقبة، وبدراً، وأُحداً
:  ضبيعة بن زيدمن بين. أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، فيمن شهد بدراً من األنصار

  .ومعتب بن فالن بن مليل، ال عقب له



معتب بن قشري وهبذا اإلسناد عن : ورواه البكائي وسلمة، عن ابن إسحاق فقاال. كذا يف رواية يونس، مل يسم أباه
أنه حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه، عن جده عبد اهللا بن الزبري، عن الزبري : ابن إسحاق قال

لو كان لنا : واهللا لكأين أمسع قول معتب بن قشري وإن النعاس ليغشاين، ما أمسعها منه إال كاحللم، وهو يقول: قال
  .من األمر شيء ما قتلنا ها هنا

  .أخرجه الثالثة
  .بضم امليم، وفتح العني املهملة، وتشديد التاء فوقها نقطتان: معتب

  معتب بن أيب هلب

د املطلب بن هاشم القرشي اهلامشي، ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأمه أم مجيل معتب بن أيب هلب بن عب
  .بنت حرب بن أمية، محالة احلطب، أخت أيب سفيان بن حرب
ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة يف الفتح : روى عبد اهللا بن عباس، عن أبيه العباس بن عبد املطلب قال

يا رسول اهللا، تنحيا فيمن تنحى من مشركي : ، أين ابنا أخيك عتبة ومعتب، ال أرامها ؟ قال قلتيا عباس: قال يل
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : فركبت إليهما بعرفة، فقلت: فقال العباس. اذهب إليهما فأئتين هبما: فقال. قريش

قاله . دعامها إىل اإلسالم فأسلما، وبايعافركبا معي فقدما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ف. وسلم يدعوكما
  .أبو موسى

شهد معتب وعتبة حنيناً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفقئت عني معتب حبنني، وكان فيمن : وقال أبو عمر
ومن ولده القاسم بن العباس بن حممد بن معتب، روى عنه ابن أيب ذئب، وقتل ابنه عباس بن القاسم يوم . ثبت
  .قديد
  .خرجه أبو عمر، وأبو موسىأ

  معتمر أبو حنش

  .ذكره الطرباين يف الصحابة. معتمر أبو حنش
: وأخربنا أبو غالب، أنبأنا أبو بكر قاال: أخربنا أبو موسى إجازة، أنبأنا احلسن، أنبأنا أمحد بن عبد اهللا قال أبو موسى

ثنا جناح بن إبراهيم األزرق، حدثنا صاحل بن عمر حدثنا أبو يزيد القراطيسي، حد: أنبأنا أبو القاسم سليمان بن أمحد
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي على : الواسطي، عن إمساعيل، عن حنش بن املعتمر، عن أبيه قال

  .جنازة، فجاءت امرأة مبجمر تريد اجلنازة، فصاح هبا حىت دخلت يف آجام املدينة
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  معد بن ذهل



  .بن ذهل معد
  .روى عنه ابنه الحق بن معد. وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً

  معدان أبو اخلري

  .تقدم ذكره يف اجليم واحلاء واخلاء. معدان أبو اخلري، امسه جفشيش
  .أخرجه ها هنا ابن منده وأبو نعيم، كذا خمتصراً

  معدان أبو خالد

  .معدان أبو خالد
  .له صحبة: يقال: أورده الطرباين وقال

أنبأنا : وأنبأنا احلسن، أنبأنا أمحد قاال: أخربنا أبو موسى إجازة، أنبأنا أبو غالب، أنبأنا أبو بكر، قال أبو موسى
سليمان بن أمحد، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن شعيب الرجاين حدثنا حممد بن معمر البحراين، حدثنا روح بن عبادة، 

إن اهللا تبارك وتعاىل : جريج، عن زياد، عن خالد بن معدان، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حدثنا
فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فنزلوها منازهلا، فإن أجدبت . رفيق حيب الرفق، ويعني عليه ما ال يعني على العنف

لنهار، وإياكم والتعريس بالطريق، فإنه طريق الدواب، األرض فأجنوا عليها، فإن األرض تطوى بالليل ما ال تطوى با
  .ومأوى احليات

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  معديكرب بن احلارث

  .معد يكرب بن احلارث بن حلي بن شرحبيل بن احلارث الكندي
  .قاله هشام بن الكليب. وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  معد يكرب بن رفاعة

  .و رمثةمعد يكرب بن رفاعة أب
  .ذكره حيىي بن منده، عن أيب العباس أمحد بن احلسن النصريي، عن احلاكم أيب عبد اهللا هبذا، وقاله غريه أيضاً

  .أخرجه أبو موسى

  معد يكرب بن شراحيل

  .معد يكرب بن شراحيل بن الشيطان بن خديج بن امرئ القيس بن احلارث بن معاوية الكندي
  .قاله ابن الكليب. لموفد على النيب صلى اهللا عليه وس



  معد يكرب بن قيس

  ..سيف: يعرف باألشعث الكندي، وقد تقدم ذكره يف األشعث مستوىف، ويف ذكر أخيه. معد يكرب بن قيس
  .أخرجه أبو موسى

  معد يكرب اهلمداين

  .معد يكرب اهلمداين
د، عن خالد بن معدان، عن ذكره أبو أمحد العسكري، وروى بإسناده عن الفضل بن العالء الكويف، عن ثور بن يزي

شكا رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : معد يكرب، وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .وحشةً جيدها إذا دخل منزله، فأمره أن يتخذ زوجاً من محام، ففعل، فذهبت الوحشة

  معد يكرب

  .معد يكرب
روى عمر بن موسى، عن . وجعفر املستغفري -علي بن سعيد يعين  -أورده العسكري : أخرجه أبو موسى وقال

  .من أعتق أو طلق مث استثىن، فله ثنياه: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: خالد بن معدان، عن معديكرب قال
أظنه املقدام بن معديكرب، ال أعلم أهو والذي قبله : وقال أبو موسى. أورده العسكري عن حيىي بن عبد األعظم

  .د أم اثنان ؟ واهللا أعلمواح

  معرض بن عالط

تقدم نسبه عند ذكر أخيه، أمه أم شيبة بنت طلحة، قتل يوم . معرض بن عالط السلمي، أخو احلجاج بن عالط
  .اجلمل

قتل معرض بن عالط يوم اجلمل، : هكذا ذكره أهل السري واألخبار، وكذلك ذكره ابن املبارك قال: قال أبو عمر
  الطويل :فقال أخوه احلجاج

  بكفّ مشالٍ فارقتها ميينها... ومل أر يوماً كان أكثر ساعياً 
  .وللحجاج بن عالط أشعار منها ما ميدح به علي بن أيب طالب، كرم اهللا وجهه. أخرجه أبو عمر

  .قاله األمري. بضم امليم، وفتح العني، وكسر الراء وتشديدها: معرض

  معرض بن معيقيب

  .معرض بن معيقيب اليمامي

حدثنا معرض بن عبد اهللا بن معرض بن معيقيب، : قال شاصويه. ى حديثه شاصويه بن عبيد أبو حممد اليماميرو
حججت حجة الوداع، فدخلت داراً مبكة، فرأيت فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : عن أبيه عن جده قال



يا غالم، : م يوم ولد، قد لفه خبرقة فقالكأن وجهه دارة القمر، ورأيت منه عجباً، أتاه رجل من أهل اليمامة بغال
مث إن الغالم مل يتكلم بعدها حىت شب، فكنا نسميه . صدقت، بارك اهللا فيك: قال. أنت رسول اهللا: من أنا ؟ فقال
  .مبارك اليمامة

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  معضد بن يزيد

  .معضد بن يزيد، أبو يزيد
  .وقتل بأذربيجان زمن عثمان رضي اهللا عنهأدرك اجلاهلية، : من أهل الكوفة قيل

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  معقل بن خليد

  .معقل بن خويلد: معقل بن خليد، وقيل
كان بني أيب سفيان وبني : روى ابن أيب ذئب، عن عبد اهللا بن يزيد اهلذيل قال. له صحبة، عداده يف أهل احلجاز

يا معقل، اجتنب خماصمة : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممعقل بن خويلد خصومة يوم حنني يف سلب رجل، فق
  .قريش

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  معقل بن سنان بن مظهر

معقل بن سنان بن مظهر بن عركي بن فتيان بن سبيع بن بكر بن أشجع بن ريث بن غطفان األشجعي، يكىن أبا 
  .أبو حممد، وأبو زيد، وأبو سنان: وقيل. عبد الرمحن

  .وكان فاضالً تقياً، وهو الذي روى حديث بروع بنت واشق. فتح مكة، مث أتى املدينة فأقام هبا شهد
حدثنا حممود بن غيالن، حدثنا زيد بن احلباب، : أخربنا إمساعيل وإبراهيم وغريمها بإسنادهم إىل حممد بن عيسى قال
ل عن رجل تزوج امرأة، ومل يفرض هلا أنه سئ: عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود

هلا مثل مهر نسائها، ال وكس وال شطط، وعليها العدة، وهلا : قال ابن مسعود. صداقاً، ومل يدخل هبا حىت مات
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بروع بنت واشق امرأة منا : املرياث، فقام معقل بن سنان األشجعي فقال

  .مسعود ففرح ابن. مثل ما قضيت
وكان معقل ممن خلع يزيد بن معاوية مع أهل املدينة، فقتله مسلم بن عقبة املري ملا ظفر بأهل املدينة يوم احلرة 

الفضل بن العباس بن ربيعة ابن ابن احلارث بن عبد املطلب، وأبو بكر بن عبد اهللا : صرباً، وممن قتل يوم احلرة صرباً
بد اهللا بن عمر بن اخلطاب، ويعقوب بن طلحة بن عبيد اهللا، وعبد اهللا بن بن جعفر بن أيب طالب، وأبو بكر بن ع

  .ولقب أهل املدينة مسلم بن عقبة بعد احلرة مسرفاً، ملا أسرف يف القتل. زيد بن عاصم، وغريهم
  الطويل: وكان معقل على املهاجرين، فمما قيل فيه

  انوأشجع تبكي معقل بن سن... أال تلكم األنصار تبكي سراهتا 



احلسن البصري، وطائفة من : وروى عنه من غريهم. علقمة، ومسروق، والشعيب: روى عن معقل من أهل الكوفة
  .املدنيني

  .أخرجه الثالثة
  ..بالفاء، والتاء فوقها نقطتان، وبعدها ياء حتتها نقطتان: وفتيان. بضم امليم، وفتح الظاء املعجمة: مظهر

  معقل بن سنان بن نبيشة

بن نبيشة بن سلمة بن سالمان بن النعمان بن صبح بن مازن بن خالوة بن ثعلبة بن ثور بن هذمة بن  معقل بن سنان
  .الطم بن عمان املزين

وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد مزينة، وصحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأقطعه رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم قطيعة

  .ذكر هذا هشام بن الكليب

  معقل بن مقرن

  .تقدم نسبه عند أخيه سويد. معقل بن مقرن املزين
كلهم هاجر وصحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وليس ذلك ألحد . وهو أخو النعمان بن مقرن، وكانوا سبعة إخوة

  .من العرب، قاله الواقدي، وابن منري
  .أخرجه الثالثة

ر أبو عمر أيضاً أن بين حارثة بن هند األسلميني كانوا وقد ذك. كذا نقل أبو عمر عن الواقدي وابن منري: قلت
  .مثانية، أسلموا كلهم وشهدوا بيعة الرضوان، ذكر ذلك يف هند بن حارثة

  .أخرجه الثالثة

  معقل بن املنذر

  .معقل بن املنذر بن سرح بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري السلمي
ومعقل : ، قال ابن إسحاق، فيمن شهدا بدراً من األنصار، من بين عبيد بن عدي بن غنم بن كعبشهد العقبة وبدراً
  .بن املنذر بن سرح

  .أخرجه الثالثة
  .بضم اخلاء املعجمة، وبالنون اخلفيفة: خناس

  معقل بن أيب اهليثم

  .واحدوكله . معقل بن أيب معقل، ومعقل ابن أم معقل: معقل بن أيب اهليثم األسدي، ويقال



  .يعد يف أهل املدينة، روى عنه أبو سلمة، وأبو زيد مواله، وأم معقل
روى عمر بن أيب عمر، وعن أيب زيد، عن معقل بن أيب اهليثم األسدي حليف هلم، قد صحب النيب صلى اهللا عليه 

  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول: وسلم
  .رمضان تعدل حجة عمرة يف: ومن حديثه

  .وتويف يف أيام معاوية
  .أخرجه الثالثة

  معقل بن يسار

معقل بن يسار بن عبد اهللا بن معرب بن حراق بن لؤي بن كعب بن عبد بن ثور بن هذمة بن الطم بن عثمان بن 
عثمان وأوس ابين ويقال لولد . أبو يسار، وأبو علي: يكىن أبا عبد اهللا، وقيل. عمرو بن أُد بن إلياس بن مضر املزين

  .مزينة نسبوا إىل أمهم مزينة بنت كلب بن وبرة: عمرو
  .بايعناه على أن ال نفر: روي عنه أنه قال. صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وشهد بيعة الرضوان

زيد بن إنه تويف أيام ي: سكن البصرة، وإليه ينسب هنر معقل الذي بالبصرة، وتويف هبا آخر خالفة معاوية وقد قيل
  .معاوية

  .وله أحاديث. روى عنه عمرو بن ميمون األودي، وأبو عثمان النهدي، واحلسن البصري
أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن عبد القاهر اخلطيب، أخربنا أبو حممد جعفر بن أمحد القارئ أخربنا عبيد اهللا بن عمر بن 

ن عبدوس، حدثنا علي بن اجلعد، حدثنا أبو األشهب، شاهني، أخربنا عبد اهللا بن إبراهيم بن ماسي، أخربنا حممد ب
إين حمدثك حديثاً لو : عاد عبيد اهللا بن زياد معقل بن يسار يف مرضه الذي قبض فيه، فقال له معقل: عن احلسن قال

ما من عبد يسترعيه اهللا رعيةً ميوت يوم : علمت يل حياة ما حدثتك، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .ت غاشاً لرعيته، إال حرم اهللا عليه اجلنةميو

  .أخرجه الثالثة
معري، بكسر امليم، وتسكني العني، وفتح الياء : وقيل. بضم امليم، وفتح العني، وكسر الباء املوحدة املشددة: معرب

  .حسان بدل حراق: وقيل. حتتها نقطتان، وآخره راء، واهللا أعلم

  املعلى بن لوذان

ارثة بن زيد بن ثعلبة بن عدي بن مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن املعلى بن لوذان بن ح
  .غضب بن مالك بن جشم بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي

  .قاله ابن الكليب

  معمر األنصاري

  .معمر األنصاري
من تعلم مما ينفع اهللا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: روى عبد اهللا بن عبد الرمحن، عن معمر األنصاري



كذا أورده : عز وجل به يف اآلخرة، ال يتعلمه إال للدنيا، حرم اهللا عليه أن جيد عرف اجلنة أخرجه أبو موسى وقال
  .وأظنه عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر، فيكون احلديث مرسالً: ابن شاهني، قال

  معمر بن احلارث بن قيس

  .سعد بن سهم القرشي السهميمعمر بن احلارث بن قيس بن عدي بن 
  .كان من مهاجرة احلبشة

أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من هاجر إىل أرض احلبشة من بين سهم بن عمرو 
  .ومعمر بن احلارث بن قيس: بن هصيص

  .احلارثوكان الكليب يقول فيهم معبد بن . وقد ذكرت إخوته يف متيم وغريه من مواضع أمسائهم
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  معمر بن احلارث بن معمر

أمهم قتيلة بنت مظعون، . معمر بن احلارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح، أخو حاطب وحطاب
  .أخت عثمان بن مظعون

ول اهللا صلى اهللا أسلم معمر قبل دخول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دار األرقم، وهاجر إىل املدينة، وآخى رس
  .وشهد بدراً وأُحداً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. عليه وسلم بينه وبني معاذ ابن عفراء

  .واملعمر بن احلارث: أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من بين مجح
  .عنهما وتويف يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا

  .أخرجه الثالثة

  معمر بن حبيب

  .معمر بن حبيب بن عبيد بن احلارث األنصاري
  .قاله الغساين، عن الواقدي. شهد بدراً

  معمر بن حزم

معمر بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار األنصاري اخلزرجي 
  .حزم، قاله حممد بن سعد كاتب الواقدي وهو أخو عمرو بن. النجاري، جد أيب طوالة

  .شهد بيعة الرضوان وما بعدها، وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن اخلطاب مع أيب موسى إىل البصرة
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  معمر والد أيب خزامة



  .يعمر: معمر والد أيب خزامة السعدي، وقيل

حدثنا أبو صاحل، حدثنا : وقال. بن معمر السعدي سعد هذمي، قضاعي أبو خزامة: قال يعقوب بن سفيان يف تارخيه
يا رسول : أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أيب خزامة، عن أبيه
رسول  هل يرد من قدر اهللا عز وجل من شيء ؟ فقال: اهللا، أرأيت رقى نسترقيها، ودواء نتداوى به، واتقاء نتقيه

  .إنه من قدر اهللا عز وجل أخرجه أبو موسى: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  معمر بن أيب سرح

  .معمر بن أيب سرح بن ربيعة بن هالل بن أُهيب بن ضبة بن احلارث بن فهر القرشي الفهري
وكذلك قال أبو  .قاله الواقدي، وكناه أبا سعيد. شهد بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومات سنة ثالثني

عمرو بن أيب سرح، إال أن ابن : ومساه موسى بن عقبة، وابن إسحاق، وابن الكليب. معشر، ومساه معمر بن أيب سرح
  .وقد ذكرناه يف عمرو. فجعل مالكاً عوض أهيب. هالل بن مالك بن ضبة: الكليب قال يف نسبه

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  معمر بن عبد اهللا بن نضلة

بن عبد اله بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي معمر 
  .العدوي

  .هو معمر بن عبد اهللا بن نافع بن نضلة: وقال ابن املديين
أسلم قدمياً وهاجر إىل احلبشة اهلجرة الثانية، وتأخرت هجرته إىل املدينة، وقدمها مع : وهو معمر بن أيب معمر

هو الذي حلق شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه . يعد يف أهل املدينة. السفينتني من احلبشة عاش عمراً طويالً أصحاب
  .وسلم يف حجة الوداع

  .روى عنه سعيد بن املسيب، وبسر بن سعيد
نا حدثنا إسحاق بن منصور، أخرب: أخربنا إمساعيل وإبراهيم بن حممد قاال بإسنادمها إىل أيب عيسى حممد بن عيسى

يزيد بن هارون، حدثنا ابن إسحاق، عن حممد بن إبراهيم، عن سعيد بن املسيب، عن معمر بن عبد اهللا بن نضلة 
ومعمر كان : قلت لسعيد إنك حتتكر قال. ال حيتكر إال خاطئ: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

  .حيتكر
  .أخرجه الثالثة

  معمر بن عثمان

  .مرو، بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التميميمعمر بن عثمان بن ع
كان ممن أسلم يوم الفتح، وصحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وابنه عبيد اهللا بن معمر له أيضاً صحبة أخرجه أبو 

  .عمر



  معمر بن كالب

  .معمر بن كالب الزماين
  .كان ممن وعظ مسيلمة وهناه عما أتاه

  .عمرقاله الغساين مستدركاً على أيب 

  معمر

  .معمر
مر النيب صلى اهللا عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، : أورده ابن شاهني، وروى عن حممد بن جحش قال

  .يا معمر، غط فخذك، فإن الفخذ عورة: فقال
  .املعروف حديث جرهد: قال ابن شاهني

  .أخرجه أبو موسى

  معن بن حاجر

  .معن بن حاجر
  .وقد تقدم ذكر أخيه طريفة. خالد بن الوليد مسلمني يف الردة كان هو وأخوه طريفة بن حاجر مع

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  معن بن عدي

معن بن عدي بن اجلد بن العجالن بن ضبيعة بن حارثة بن ضبيعة بن حرام بن جعل بن عمرو بن جشم بن ودم بن 
  .و عاصم بن عديذبيان بن مهيم بن ذهل بن هين بن بلي البلوي، حليف بين عمرو بن عوف، أخ

  .شهد العقبة، وبدراً، وأُحداً، واخلندق، وسائر املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ومعن بن عدي بن اجلد بن العجالن بن ضبيعة، : أخربنا أبو جعفر بإسناده فيمن شهد العقبة من بين عمرو بن عوف

  .حليف هلم
معن بن : شهد بدراً، من بين عبيد بن زيد بن مالك ومن حلفائهموهبذا اإلسناد عن ابن إسحاق، يف تسمية من 

  .عدي بن اجلد بن العجالن بن ضبيعة
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد آخى بينه وبني زيد بن اخلطاب، فقتال مجيعاً يوم اليمامة، يف . ال عقب له

  .خالفة أيب بكر
بكى الناس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني : يه قالروى مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سامل، عن أب

لكين واهللا ما أحب أن أموت : فقال معن بن عدي. واهللا لوددنا أنا متنا قبله، خنشى أن نفنت بعده: مات، وقالوا
  .قبله، ُألصدقه ميتاً كما صدقته حياً

  .أخرجه الثالثة



  معن بن فضالة

يبة بن أصرم بن جحجىب بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن معن بن فضالة بن عبيد بن ناقد بن صه
  .األوس األنصاري

  .له صحبة، وويل اليمن ملعاوية
  .قاله ابن الكليب

  معن بن يزيد السلمي

معن بن يزيد بن األخنس بن حبيب بن جرة بن زعب بن مالك بن خفاف بن امرئ القيس بن هبثة بن سليم 
  .السلمي

  .هللا عليه وسلم هو وأبوه وجده، يكىن أبا يزيدصحب النيب صلى ا
  .إنه شهد بدراً مع أبيه وجده، وال يعرف أحد شهد بدراً هو وأبوه وجده غريه: قال يزيد بن أيب حبيب

  .وإمنا الصحيح حديث أبو اجلويرية عنه. ال يعرف معن يف البدريني، وال يصح: قال أبو عمر
حدثنا عبد األعلى بن محاد وعبد : الفقيه بإسناده عن أيب يعلى املوصلي قال أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن الطربي

بايعت رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو عوانة، عن أيب اجلويرية، عن معن بن يزيد قال: الرمحن بن سالم وعدة قالوا
  .عليه وسلم أنا وأيب وجدي، وخاصمت إليه فأفلجين، وخطبت إليه فأنكحين

  .دمشق، وله هبا دار، وشهد صفني مع معاويةوشهد معن فتح 
  .أخرجه الثالثة

  .قاله األمري. بضم اجليم، يعين وآخره هاء: جرة

  معن بن يزيد اخلفاجي

  .وخفاجة هو ابن عمرو بن عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة. معن بن يزيد اخلفاجي
ن بن يزيد اخلفاجي، من أصحاب النيب غزوت مع عمر الصائفة، ومعنا مع: روى عن عقبة بن نافع األنصاري قال

أيها : صلى اهللا عليه وسلم، فنزل منزالً حني أشفينا على أرض العدو، فقام يف الناس فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال
  .الناس، إنا ال نريد أن نقسم الغنم وال الطعام والعلف وأشباه ذلك، فخذوا منه ما أحببتم، فقد أحللناه لكم

  .، وأبو موسىأخرجه أبو نعيم

  معوذ ابن عفراء

تقدم نسبه عند أخيه معاذ شهد . معوذ بن احلارث بن رفاعة، أخو معاذ ابن عفراء: معوذ ابن عفراء، وهي أمه، وهو
  .العقبة، وبدراً

وشهدها من اخلزرج بن : أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، فيمن شهد بدراً
  .معاذ، ومعوذ بنو احلارث، وهم بنو عفراءوعوف، و... حارثة



  .عوف، ومعاذ، ومعوذ بنو عفراء: وهبذا اإلسناد عن ابن إسحاق، فيمن شهد بدراً
  .ومل يعقب. ومعوذ هو الذي قتل أبا جهل يوم بدر، مث قاتل حىت قتل يومئذ ببدر شهيداً

  .أخرجه أبو عمر

  معوذ بن عمرو

  .م األنصاري السلميمعوذ بن عمرو بن اجلموح بن زيد بن حرا
ومل يذكره ابن إسحاق يف أكثر . هكذا قال موسى بن عقبة، وأبو معشر، والواقدي. شهد بدراً مع أخيه معاذ

  .وشهد أُحداً. الروايات عنه فيمن شهد بدراً
  .أخرجه أبو عمر

  معيقيب بن أيب فاطمة

  .معيقيب بن أيب فاطمة الدوسي، حليف آلل سعيد بن العاص بن أمية
أسلم قدمياً مبكة، وهاجر إىل احلبشة اهلجرة الثانية، مث هاجر إىل . إنه موىل سعيد بن العاص: موسى بن عقبة وقال
  .املدينة

: أخربنا عبيد اهللا بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، فيمن هاجر إىل أرض احلبشة، من بين أمية ومن حلفائهم
  .ومعيقيب بن أيب فاطمة، وهو آل سعيد بن العاص

: وقال ابن منده. قدمها قبل ذلك: ه عقب، فقيل قدم املدينة يف السفينتني والنيب صلى اهللا عليه وسلم خبيرب، وقيلول
إنه شهد بدراً، وكان على خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم، واستعمله عمر بن اخلطاب خازناً على بيت املال، 

  .فعاجلوه، فوقف املرضوأصابه اجلذام، وأحضر له عمر رضي اهللا عنه األطباء، 
وهو الذي سقط من يده خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم أيام عثمان رضي اهللا عنه يف بئر أريس فلم يوجد، ومذ 
سقط اخلامت اختلفت الكلمة، وكان من أمر عثمان ما هو مذكور يف التواريخ، ومت االختالف إىل اآلن، والناس 

وهذه اخلامت مذ عدمت . السالم، وكانت املعجزة هبا يف الشام حسب يعجبون من خامت سليمان بن داود عليهما
  .اختلفت الكلمة، وزال االتفاق يف مجيع بالد اإلسالم، من أقصى خراسان إىل آخر بالد املغرب

  .وروى معيقيب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا احلسن بن حريث، حدثنا الوليد : أخربنا إمساعيل بن علي وابراهيم وغريمها بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي

سألت : حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن، عن معيقيب قال: بن مسلم، عن األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري قال
  .إن كنت ال بد فاعالً فمرةً واحدةً: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن مسح احلصى يف الصالة، فقال

. اهللا ورسوله أعلم: هل تدرون على من حترم النار ؟ قالوا: ى اهللا عليه وسلم قالوروى عنه ابنه حممد أن النيب صل
  .على اهلني اللني القريب السهل: قال

بل تويف سنة أربعني يف خالفة علي رضي اهللا عنه، وله : وتويف معيقيب آخر خالفة عثمان رضي اهللا عنه، وقيل
  .عقب

  .أخرجه الثالثة



  معيقيب بن معرض

  .عرض اليمامي، أبو عبد اهللامعيقيب بن م

حججت : روى شاصويه بن عبيد، عن معرض بن عبد اهللا بن معيقيب بن معرض اليمامي، عن أبيه، عن جده قال
  .قاله ابن منده. حجة الوداع، فدخلت داراً، فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووجهه كأنه دارة قمر

من حديث  -يعين ابن منده  -و عبد اهللا ذكره بعض املتأخرين معيقب بن معرض اليمامي، أب: وقال أبو نعيم
  .وهو وهم فيه إمنا هو معرض بن معيقيب ال معيقيب بن معرض. شاصويه بن عبيد

  .وقد ذكره على الصحة يف معرض بن معيقيب، فلينظر من هناك
اجلوهري، أخربنا أبو بكر بن مالك،  وقد أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا أخربنا أبو غالب بن البناء، أخربنا أبو حممد

أخربنا حممد بن يونس القرشي، حدثنا شاصويه بن عبيد أبو حممد اليمامي، حدثنا معرض بن عبد اهللا بن معرض بن 
حججت حجة الوداع، فدخلت داراً مبكة، فرأيت : معيقيب اليمامي، عن أبيه، عن جده معرض بن معيقيب قال

وسلم كأن وجهه دارة قمر، ومسعت منه عجباً، جاءه رجل من أهل اليمامة بصيب يوم  فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه
أنت رسول اهللا صلى اهللا عليه : يا غالم، من أنا ؟ قال: ولد، قد لفه يف خرقة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .فكنا نسميه مبارك اليمامة: المث إن الغالم مل يتكلم بعدها حىت شب، ق: قال. صدقت، بارك اهللا فيك: قال. وسلم
  .وهذا يؤيد قول أيب نعيم واهللا تعاىل اعلم

  باب امليم والغني

  مغفل بن عبد غنم

  .عداء بن ثعلبة املزين: ابن عبد هنم بن عفيف بن سحيم بن ربيعة بن عدي، وقيل: وقيل -مغفل بن عبد غنم 
وتويف مغفل بطريق مكة قبل أن يدخلها . بجادين املزينومغفل هذا هو أخو ذي ال. تقدم نسبه عند ذكر ابنه عبد اهللا
  .ذكر ذلك الطربي. سنة مثان عام الفتح، قبل الفتح

  .أخرجه أبو عمر

  مغلس البكري

  .مغلس البكري، والدركينة بنت مغلس
 روت زينب بنت سعيد بن سويد بن يزيد العقيلية، عن ركينة بنت مغلس، عن. وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أنه وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم: أبيها
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  مغيث موىل أيب أمحد



  .مغيث، موىل أيب أمحد بن جحش، وهو زوج بريرة، قاله ابن منده، وأبو نعيم
  .هو موىل بين مطيع: وقال أبو عمر

  .بريرة من ناس من األنصار أهنا اشترت: وروى عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة
  .وأبو أمحد أسدي، من أسد بن خزمية، وبنو مطيع من عدي قريش. كان موىل بين املغرية بن خمزوم: وقيل

  .كان عبداً: وقيل. وملا اشترهتا عائشة كان زوجها مغيث حراً
حدثنا حممد بن العالء . جأخربنا حيىي بن حممود األصبهاين وأبو ياسر بن أيب حبة بإسناديهما إىل مسلم بن احلجا

إن أهلي : دخلت علي بريرة فقالت: اهلمداين، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت
إن شاء أهلك أن أعدها هلم عدةً واحدة : فقلت هلا. كاتبوين على تسع أواق يف تسع سنني، كل سنة أُوقية، فأعينيين

فأتتين فذكرت ذلك يل، . فذكرت ذلك ألهلها، فأبوا إال أن يكون الوالء هلم. لتوأعتقك ويكون الوالء علي فع
اشتريها وأعتقيها، واشترطي هلم : فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسألين، فأخربته، فقال: فانتهرهتا قالت

حمد اهللا وأثىن عليه، مث ففعلت، مث خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشية، ف. الوالء، فإن الوالء ملن أعتق
ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل، . أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شرطاً ليس يف كتاب اهللا: قال

  .أعتق فالناً والوالء يل، إمنا الوالء ملن أعتق: ما بال رجال منكم يقول أحدهم! وإن كان مائة شرط 
حدثنا حممد أخربنا عبد : ريهم بإسنادهم إىل حممد بن إمساعيل قالأخربنا مسمار، وأبو الفرج، واحلسني، وغ

أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث، كأين أنظر إليه يطوف : الوهاب، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس
ومن أال تعجبون من حب مغيث بريرة، : خلفها يبكي، ودموعه تسيل على حليته، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ال حاجة يل فيه: قالت. إمنا أشفع: يا رسول اهللا، تأمرين ؟ قال: لو راجعته ؟ قالت: فقال النيب! بغض بريرة مغيثاً ؟
  .أخرجه الثالثة

  مغيث بن عبيد البلوي

  .حليف األنصار. مغيث بن عبيد بن إياس البلوي
  .مهوهو أخو عبد اهللا بن طارق ُأل. قتل مبر الظهران يوم الرجيع شهيداً
  .وامسه مغيث، بالغني املعجمة: قال عبد اهللا بن حممد بن عمارة
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بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

  .امسه معتب بن عبيد حليف لبين ظفر وقد تقدم يف معتب! وقال الواقدي، وابن إسحاق 
  .أخرجه أبو عمر

  مغيث بن عمرو

  .مغيث بن عمرو أبو مروان األسلمي
  .ختالف فيهمعتب وقد تقدم ذكره واال: وقيل. قاله حممد بن إسحاق بالغني املعجمة، وآخره ثاء مثلثة

اللهم، رب السموات وما : أنه ملا أشرف على خيرب قال ألصحابه وأنا فيهم: روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .احلديث... أظللن

  .وامسه مغيث بن عمرو: روى هذا احلديث سعيد بن عطاء بن أيب مروان عن أبيه، عن جده أيب مروان قال
  .معتب بفتح العني: وقال غريه. هملةمعتب، ساكن العني امل: وقال الطربي فيه
  .أخرجه أبو عمر

  مغيث الغنوي

  .مغيث الغنوي
  .وله حديث مع أيب هريرة يف حلب الناقة، قاله أبو عمر خمتصراً. له صحبة

  .بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض البعوث -معتب : وقيل -مغيث : وقال ابن منده، وأبو نعيم
بن الرباء الغنوي، عن أبيه، عن جده، عن احلارث بن عبيد، عن أبيه عن جده هبذا  روى حديثه حممد بن يزيد

  .احلديث
  .أخرجه الثالثة

  املغرية بن األخنس

  .املغرية بن األخنس بن شريق الثقفي
وقتل يوم الدار مع عثمان بن عفان رضي اهللا عنهما، وأبلى يومئذ . وهو حليف بين زهرة. تقدم نسبه عند ذكر أبيه

  البسيط: ًء حسناً، وقاتل قتاالً شديداً ملا أحرقوا باب عثمان، وقالبال
  ّميمت منهّن باباً غري حمترق... ملّا هتّدمت األبواب واحترقت 

  إن مل تقاتل لدى عثمان فانطلق: ... حقّاً أقول لعبد اللّه آمره
  حّتى يزايل بني الرّأس والعنق... واهللا أتركه ما دام يب رمٌق 

  إنّ الفرار علّي اليوم كالسّرق... فلست اليوم خاذله  هو اإلمام،
  .وقاتل حىت قتل



  .بلغين أن الذي قتل املغرية بن األخنس تقطع جذاماً باملدينة: قال خليفة بن خياط
وهو ال يعرفه، فلما كان . بشر قاتل املغرية بن األخنس بالنار: إن الذي قتله رأى يف املنام كأن قائالً يقول له: وقيل

وم الدار، خرج املغرية يقاتل، فقتل ثالثة، فحذفه ذلك الرجل بالسيف، فأصاب رجله فقطعها، مث ضربه فقتله، مث ي
  .فلم يزل بشر حىت هلك. ما أراين إال املبشر بالنار: فقال. املغرية بن األخنس: من هذا ؟ قيل: قال

  .أخرجه أبو عمر

  املغرية بن احلارث القرشي

كنيته أبو سفيان، . عبد املطلب بن هاشم القرشي اهلامشي، ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلماملغرية بن احلارث بن 
  .وقيل كنيته أبو عبد امللك. وهبا اشتهر

  .ويرد يف الكىن أمت من هذا إن شاء اهللا تعاىل. أسلم يف الفتح، وشهد حنيناً هو وابنه
  .أخرجه الثالثة

  املغرية بن احلارث القرشي

  .حلارث بن عبد املطلب القرشي اهلامشي ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم، أخو أيب سفيان املقدم ذكرهاملغرية بن ا
  .هذا كالم أيب عمر. وال يصح، والصحيح أنه أخوه. إن أبا سفيان بن احلارث امسه املغرية: وقد قيل. له صحبة

وهذا يؤيد ما . أيب سفيان املغرية، وهو الشاعراسم : وقد ذكره ابن الكليب والزبري بن بكار وغريمها فقالوا: قلت
وجعله أبو عمر ترمجتني، على ظنه أهنما اثنان، . قاله ابن منده وأبو نعيم من أن املغرية اسم أيب سفيان، ال اسم أخ له

  .وقال ما ذكرناه عنه، واهللا أعلم. ومسامها يف الترمجتني املغرية
  .أخرجه هذه الترمجة أبو عمر

  حلارث بن هشاماملغرية بن ا

  .املغرية بن احلارث بن هشام
أورده احلضرمي يف الصحابة، وروى بإسناده عن معاوية بن حيىي بن املغرية، عن حيىي بن املغرية، عن أبيه، عن جده 

  .يكفي املؤمن الوقعة يف الشهر: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: املغرية بن احلارث بن هشام قال
  .وأبو موسىأخرجه أبو نعيم، 

  املغرية بن سلمان

  .املغرية بن سلمان اخلزاعي
أن : أورده ابن شاهني يف الصحابة، روى بإسناده عن محاد بن سلمة، عن محيد، عن املغرية بن سلمان اخلزاعي

  .هل لكما يف الشطر ؟ وأومأ بيده: رجلني اختصما يف شيء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .ىأخرجه أبو موس



  املغرية بن شعبة

املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس، وهو 
  .وامه أُمامة بنت األفقم أيب عمر، ومن بين نصر بن معاوية. أبو عيسى: وقيل. يكىن أبا عبد اهللا -الثقفي  -ثقيف 

  . صلحها كالم مع عروة بن مسعود، وقد ذكر يف السريأسلم عام اخلندق، وشهد احلديبية، وله يف
  .وكان يذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كناه أبا عيسى، وكناه عمر بن اخلطاب أبا عبد اهللا

معاوية بن أيب سفيان، وعمرو بن العاص، واملغرية بن : دهاة العرب أربعة: وكان موصوفاً بالدهاء، قال الشعيب
ما معاوية بن أيب سفيان فلألناة واحللم، وأما عمرو بن العاص فللمعضالت، وأما املغرية فللمبادهة، شعبة، وزياد، فأ

  .وكان قيس بن سعد بن عبادة من الدهاة املشهورين، وكان أعظمهم كرماً وفضالً. وأما زياد فللصغري والكبري
  .ألف امرأة: إن املغرية أحصن ثالمثائة امرأة يف اإلسالم، وقيل: قيل

مث واله الكوفة فلم يزل عليها حىت قتل . وواله عمر بن اخلطاب البصرة، ومل يزل عليها حىت شهد عليه بالزنا، فعزله
مث عزله، وشهد اليمامة، وفتوح الشام، وذهبت عينه بالريموك، وشهد القادسية، وشهد . عمر، فأقره عثمان عليها

  .د فتح مهدان وغريهاوكان على ميسرة النعمان بن مقرن، وشه. فتح هناوند
واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان، وشهد احلكمني، وملا سلم احلسن األمر إىل معاوية، استعمل عبد اهللا بن عمرو بن 

! جتعل عمراً على مصر واملغرب، وابنه على الكوفة، فتكون بني فكي أسد : العاص على الكوفة، فقال املغرية ملعاوية
  .ستعمل عليها املغرية، فلم يزل عليها إىل أن مات سنة مخسنيفعزل عبد اهللا عن الكوفة، وا

عروة، ومحزة، : ومن التابعني أوالده. أبو امامة الباهلي، واملسور بن خمرمة، وقرة املزين: روى عنه من الصحابة
  .وروى عنه مواله وراد، ومسروق، وقيس بن أيب حازم، وأبو وائل، وغريهم. وعقار

لبصرة، وأول من رشى يف اإلسالم، أعطى يرفأ حاجب عمر شيئاً حىت أدخله إىل دار وهو أول من وضع ديوان ا
  .عمر

حدثنا أبو الوليد الدمشقي، حدثنا الوليد : أخربنا ابراهيم بن حممد الفقيه، وغري واحد، بإسنادهم إىل حممد بن عيسى
أن : عن املغرية بن شعبة -هو وراد و. أخربين سور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب املغرية: بن مسلم، قال

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم مسح أعلى اخلف وأسفله
  اخلفيف: وتويف بالكوفة سنة مخسني، وملا تويف وقف مصقلة بن هبرية الشيباين على قربه فقال

  وخصيماً ألّد ذا معالق... إنّ حتت األحجار حزماً وجوداً 
  نه الّسليم نفث الّراقيفع م... حّيةٌ يف الوجار أربد، ال ين 

  .أما واهللا لقد كنت شديد العداوة ملن عاديت، شديد األخوة ملن آخيت: مث قال
  .أخرجه الثالثة

  املغرية بن نوفل القرشي

  .املغرية بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم القرشي اهلامشي
مل يدرك من حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه : قيلولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة قبل اهلجرة، و

يكىن أبا حيىي، بابنه حيىي، وأم حيىي أمامة بنت أيب العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول . وسلم إال ست سنني



وكانت أُمامة قد تزوجها علي بن أيب طالب، فلما جرح علي أوصى أن يتزوجها املغرية . اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .كان يكىن أبا حليمة: وقيل. وفل، فتزوجها بعد قتل عليبن ن

وهو الذي ألقى القطيفة على ابن ملجم ملا ضرب علياً، فإن الناس ملا مهوا بأخذ ابن ملجم، محل عليهم بسيفه، 
وكان شديد . فأفرجوا له، فتلقاه املغرية، فألقى عليه قطيفة كانت معه، واحتمله وضرب به األرض، وأخذ سيفه

  .ة، وحبسه حىت مات علي كرم اهللا وجهه، فقتل ابن ملجمالقو
  .وشهد املغرية مع علي صفني، وكان قاضياً يف خالفة عثمان

روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثاً واحداً، رواه عبد امللك بن نوفل، عن أبيه، عن جده، عن املغرية بن 
  .حيمد عدالً، ومل يذم جوراً، فقد بارز اهللا تعاىل باحملاربة من مل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نوفل قال

  .وقد روى عن أيب بن كعب، وعن كعب األحبار. إن حديثه مرسل: وقيل
  .ذكره ابن شاهني يف الصحابة: أخرجه أبو عمر، وأبو موسى، وقال أبو موسى

  املغرية بن هشام

بن شعبة بن عبد اهللا بن قيس بن عبدود بن نصر بن مالك املغرية بن هشام، وكنية هشام أبو ذئب، يعرف هبا، وهو ا
  .بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب، جد حممد بن عبد الرمحن بن املغرية، املعروف بابن أيب ذئب، الفقيه املدين

  .روى عنه ابن أيب ذئب. ولد عام الفتح، وروى عن عمر بن اخلطاب

  .عبد اهللا بن أيب قيس، واهللا أعلم: ه يف نسبهوقال غري. أخرجه أبو عمر، وساق نسبه كما ذكرناه

  باب امليم والفاء والقاف

  مفروق بن عمرو

مفروق بن عمرو األصم بن قيس بن مسعود بن عامر بن عمرو بن أيب ربيعة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة 
  .واسم مفروق النعمان، وهو مبفروق أشهر. بن صعب بن علي بن بكر بن وائل الشيباين

تال رسول اهللا صلى : روى أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه قال
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم األنعام اآلية على بين شيبان، وفيهم املثىن بن حارثة، ومفروق : اهللا عليه وسلم

بأيب : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أيب بكر فقالبن عمرو، وهاين بن قبيصة، والنعمان بن شريك، فالتفت 
واهللا ما : فقال مفروق بن عمرو، وقد غلبهم لساناً ومجاالً. ما وراء هؤالء عون من قومهم، هؤالء غرر الناس! أنت 

اهللا  وقال املثىن كالماً حنو معناه، فتال رسول اهللا صلى. هذا من كالم أهل األرض، ولو كان من كالمهم لعرفناه
دعوت واهللا يا قرشي : النحل اآلية، فقال مفروق... إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب: عليه وسلم

قد مسعت مقالتك، : وقال املثىن. إىل مكارم األخالق، وإىل حماسن األفعال، وقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك
عهد، من كسرى ال حندث حدثاً، وال نؤوي حمدثاً ولعل  واستحسنت قولك، وأعجبين ما تكلمت به، ولكن علينا

فقال النيب . فإن أردت أن ننصرك ومننعك مما يلي بالد العرب فعلنا. هذا األمر الذي تدعونا إليه مما يكرهه امللوك
ض مث هن. ما أسأمت إذ أفصحتم بالصدق، إنه ال يقوم بدين اهللا إال من حاطه جبميع جوانبه: صلى اهللا عليه وسلم



  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على يد أيب بكر
  .ال أعرف ملفروق إسالماً: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  املقترب

  .وقد تقدم ذكره يف األسود. املقترب كان امسه األسود، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املقترب

  املقداد بن عمرو

بن مالك بن ربيعة بن مثامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن دهري بن لؤي بن ثعلبة بن املقداد بن عمرو بن ثعلبة 
مالك بن الشريد بن أيب أهون بن قاس بن درمي بن القني بن أهود بن هبراء بن عمرو بن احلاف بن قضاعة البهراوي، 

وإمنا نسب إليه ألن . ث الزهريوهذا األسود الذي ينسب إليه هو األسود بن عبد يغو. املعروف باملقداد بن األسود
وإمنا قيل له ذلك، ألنه أصاب دماً يف . املقداد الكندي: ويقال له أيضاً. فنسب إليه. املقداد حالفه، فتبناه األسود

  .هبراء، فهرب منهم إىل كندة فحالفهم، مث أصاب فيهم دماً فهرب إىل مكة فحالف األسود بن عبد يغوث
هو حضرمي، وحالف أبوه كندة فنسب إليها، وحالف هو األسود بن عبد يغوث : وقال أمحد بن صاحل املصري

  .فنسب إليه
  .أبو األسود: والصحيح أنه هبراوي، كنيته أبو معبد، وقيل

مث عاد إىل مكة، فلم يقدر على اهلجرة إىل املدينة ملا هاجر . وهو قدمي اإلسالم من السابقني، وهاجر إىل أرض احلبشة
صلى اهللا عليه وسلم، فبقي إىل أن بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبيدة بن احلارث يف سرية، إليها رسول اهللا 

فلقوا مجعاً من املشركني عليهم عكرمة بن أيب جهل، وكان املقداد وعتبة بن غزوان قد خرجا مع املشركني ليتوصال 
  .وعتبة إىل املسلمنيإىل املسلمني، فتواقفت الطائفتان، ومل يكن قتال، فاحناز املقداد 

أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من هاجر إىل احلبشة من بين 
املقداد بن األسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن : زهرة ومن هبراء املقداد بن عمرو، وكان يقال له

  .زهرة؛ وذلك أنه كان تبناه وحالفه

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا : وهبذا اإلسناد عن ابن إسحاق قال. بدراً أيضاً، وله فيها مقام مشهوروشهد 
سار إىل بدر اخلرب عن قريش مبسريهم ليمنعوا عريهم، فاستشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس، فقال أبو 

يا رسول اهللا، امض ملا أُمرت به فنحن معك، واهللا : قالبكر فأحسن، وقال عمر فأحسن، مث قام املقداد بن عمرو ف
اذهب : ولكن. املائدة" اذَْهْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَاِتالَ إِنَّا َها ُهَنا قَاِعُدونَ : " ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ملوسى

الغماد جلالدنا معك من دونه،  أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون؛ فوالذي بعثك باحلق نبياً لو سرت بنا إىل برك
  .فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرياً، ودعا له. حىت نبلغه

  .مل يكن ببدر صاحب فرس غري املقداد، وقيل غريه، واهللا أعلم: قيل
  .املقداد: أول من أظهر االسالم مبكة سبعة منهم: وكان املقداد من أول من أظهر اإلسالم مبكة، قال ابن مسعود

  .وشهد أُحداً أيضاً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومناقبه كثرية
 -ابن بنت السدي  -حدثنا إمساعيل بن موسى الفزاري : أخربنا غري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى الترمذي قال



إن اهللا عز وجل : ليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا ع: حدثنا شريك، عن أيب ربيعة، عن ابن بريدة، عن أبيه قال
يقول ذلك ثالثاً وأبو ذر،  -علي منهم : قال. يا رسول اهللا مسهم لنا: قيل. أمرين حبب أربعة، وأخربين أنه حيبهم

  .واملقداد، وسلمان
مل يكن نيب إال أعطى سبعة جنباء وزراء ورفقاء، : وروى علي بن أيب طالب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

محزة، وجعفر، وأبو بكر، وعمر، وعلي، واحلسن واحلسني، وابن مسعود، وسلمان، : أعطيت أربعة عشروإين 
  .وعمار، وحذيفة، وأبو ذر، واملقداد، وبالل

علي، وابن عباس، : وروى عنه من الصحابة. روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. وشهد املقداد فتح مصر
عبد الرمحن بن أيب ليلى، وميمون بن أيب شبيب، : ومن التابعني. غريهمواملستورد بن شداد، وطارق بن شهاب، و

  .وعبيد اهللا بن عدي بن اخليار، وجبري بن نفري، وغريهم
حدثنا سويد بن نصر، حدثنا ابن املبارك، : أخربنا إبراهيم بن حممد الفقيه وغريه بإسنادهم إىل حممد بن عيسى قال

حدثين سليم بن عامر، حدثنا املقداد صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، 
إذا كان يوم القيامة أُذنيت الشمس من العباد، حىت تكون قيد : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

فتصهرهم : عني قالال أدري أي امليلني عىن، أمسافة األرض أم امليل الذي يكحل به ال: قال سليم -ميل أو اثنني 
الشمس، فيكونون يف العرق بقدر أعماهلم، فمنهم من يأخذه إىل عقبيه، ومنهم من يأخذه إىل ركبتيه، ومنهم من 

يلجمه : فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشري بيده إىل فيه، أي -يأخذه إىل حقويه، ومنهم من يلجمه إجلاماً 
  .إجلاماً

أخربنا أبو حممد جعفر بن أمحد السراج، أنبأنا علي بن : بن حممد بن عبد القاهر اخلطيب قالأخربنا عبد اهللا بن أمحد 
احملسن التنوخي، حدثنا أبو عمر بن حيويه اخلزاز، حدثنا أبو احلسني العباس بن املغرية، حدثنا أبو نصر حممد بن 

أن : قوب، عن عمته، عن أمهاموسى بن هارون الطوسي، حدثنا حممد بن سعد، عن الواقدي، عن موسى بن يع
  .املقداد فتق بطنه فخرج منه الشحم

. وكانت وفاته باملدينة يف خالفة عثمان، ومات بأرض له باجلرف، ومحل إىل املدينة، وأوصى إىل الزبري بن العوام
  .وكان عمره سبعني سنة، وكان رجالً ضخماً، قاله منصور، عن إبراهيم، عن مهام بن احلارث

  .ثةأخرجه الثال

  املقدام بن معد يكرب

املقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب بن سيار بن عبد اهللا بن وهب بن ربيعة بن احلارث بن 
  .كذا نسبه أبو عمر. أبو حيىي: معاوية بن ثور بن عفري الكندي، أبو كرمية، وقيل

عد يكرب بن سيار بن عبد اهللا بن وهب بن هو املقداد بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن م: وقال ابن الكليب
  .احلارث األكرب بن معاوية الكندي

يعد يف أهل الشام، وبالشام مات سنة . وهو أحد الوفد الذين وفدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كندة
  .سبع ومثانني، وهو ابن احدى وتسعني سنة

  .والشعيب، وأبو عامر اهلوزين، وغريهم روى عنه سليم بن عامر اخلبائري، وخالد بن معدان،



أخربنا أبو حممد بن أيب القاسم الدمشقي إجازة، أخربتنا أم اجملتىب العلوية إذناً، أنبأنا إبراهيم بن منصور، أنبأنا أبو 
ا وأخربن: بكر بن املقرئ، أنبأنا أبو يعلى املوصلي، حدثنا داود ابن رشيد، حدثنا إمساعيل بن عياش، قال أبو حممد

أبو حممد عبد الرمحن بن احلسن بن إبراهيم، حدثنا أبو الفرج بن بشر بن أمحد، أنبأنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن 
حممد بن احلسني، أنبأنا حممد بن أمحد بن عبد اهللا الذهلي القاضي، حدثنا أبو عمران موسى بن هارون، حدثنا احلكم 

إمساعيل بن عياش، عن حبري بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن املقدام بن موسى وحيىي بن عبد احلميد احلباين، عن 
للشهيد عند اهللا عز وجل خصال، يغفر له يف أول دفعة : بن معد يكرب، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أمن يوم من دمه، ويرى مقعده من اجلنة، وحيلى حلية اإلميان، ويزوج من احلور العني، وجيار من عذاب القرب، وي
الفزع األكرب، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خري من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتني وسبعني زوجةً من 

  .اللفظ للذهلي -احلور العني، ويشفع يف سبعني إنساناً من أهل بيته 
  .أخرجه الثالثة

  مقسم زوج بريرة

  .مقسم زوج بريرة
كان : مد بن عجالن، عن حيىي بن عروة بن الزبري عن أبيه، عن عائشة قالتأورده جعفر املستغفري، وروى عن حم

وكان زوجها عبداً يقال هلا . ملن أعتق -الوالء : يف بريرة ثالث سنن؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها
ك ما مل يطأك، وما إنك أملك بأمر: أمل تعلمي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: مقسم، فلما عتقت قلت هلا

  .بلغت حملها: واألخرى شأن الصدقة حني قال. ال حاجة يل به: قالت. أحب أن تفعلي
  .واهللا أعلم. كذا مساه يف هذا احلديث، واملشهور يف امسه أنه مغيث

  .أخرجه أبو موسى

  مقعد

  .مقعد
مررت بني يدي رسول اهللا : فقال رأيت بتبوك رجالً مقعداً: أورده أبو جعفر، وروى بإسناده عن يزيد بن منران قال
  .فما مشيت عليها. اللهم، اقطع أثره: صلى اهللا عليه وسلم وأنا على محار، وهو يصلي، فقال

  .أخرجه أبو موسى

  مقوقس

  .مقوقس صاحب اإلسكندرية
  .أهدى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

، ومل يزل نصرانياً، ومنه فتح املسلمون مصر يف ذكره ابن منده وأبو نعيم، وال مدخل له يف الصحابة، فإنه مل يسلم
  .خالفة عمر رضي اهللا عنه، وهلما أمثال هذا، وال وجه لذكره

  .يعين جبيمني، أوهلما مضمومة. اسم املقوقس جريج: قال ابن ماكوال



  باب امليم والكاف

  مكحول

  .مكحول، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: بإسناده عن سلمة، عن حممد بن إسحاق، عن أيب وجزة يزيد بن عبيد السعيد قالأورده جعفر يف الصحابة، وروى 

ملا انتهى بالشيماء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي بنت احلارث بن عبد العزى، من بين سعد بن بكر 
هللا عليه وسلم، فخريها رسول اهللا صلى ا: وذكر احلديث قال... يا رسول اهللا، إين ُألختك من الرضاعة: قالت
إن أحببت فعندي حمبة مكرمة، وإن أحببت أن أُمتعك وترجعي إىل قومك ؟ فقالت بل متتعين وتردين إىل : وقال
فمتعها وردها إىل قومها فزعم بنو سعد أنه أعطاها غالماً يقال له مكحول وجارية، فزوجت إحدامها باآلخر . قومي

  .فلم يزل فيهم من نسلهم بقية
  .سىأخرجه أبو مو

  مكرم الغفاري

  .مكرم الغفاري
: ما أمسك ؟ قال: روى نضلة بن عمرو الغفاري أن رجالً من بين غفار أتى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .بل أنت مكرم: كان امسه مهان، فقال: وقيل -بل أنت مكرم : قال. مهران
  .أخرجه بن منده، وأبو نعيم

  مكلبة بن ملكان

  .مكلبة بن ملكان
  .ورده جعفر وغريه يف الصحابةأ

حدثنا مكلبة بن ملكان يف مدينة خوارزم : روى املظفر بن عاصم بن األغر العجلي سنة إحدى عشرة وثالمثائة قال
بينما حنن مع رسول : قال -وذكر أنه غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعاَ وعشرين غزوة ومع سراياه  -

ذ أقبل شيخ يقال له ابن فالن قد سقط حاجباه على عينيه من الكرب، فسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إ
  .يا ابن فالن، أال أُبشرك يف شيبك هذا ؟ وذكر حديثاً طويالً يف فضل الشيب: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فرد وقال

  !أخرجه أبو موسى، ولو تركه لكان أصلح 

  مكنف احلارثي

  .مكنف احلارثي
  .بن سفيان يف الوحدان ذكره احلسن



أخربنا أبو موسى، كتابة، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا حبيب بن احلسن، حدثنا حممد بن حيىي، حدثنا أمحد بن حيىي بن 
حممد، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن مسلم وعبد اهللا بن أيب بكر، عن مكنف احلارثي 

  .ليه وسلم يوم خيرب حميصة بن مسعود ثالثني وسقاً شعرياً، وثالثني وسقاً متراًأعطى رسول اهللا صلى اهللا ع: قال
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  مكنف بن زيد اخليل

  .تقدم نسبه عند ذكر أبيه، وكان أكرب أوالد زيد اخليل، وبه كان يكىن. مكنف بن زيد اخليل الطائي
وقد ذكره أبو عمر يف ترمجة أبيه زيد . ن زيد اخليل مع خالد بن الوليدوشهد قتال أهل الردة هو وأخوه حريث ب

  .اخليل
  .ومحاد الراوية موىل مكنف، قاله القتييب يف املعارف

  .أخرجه أبو موسى

  مكيتل الليثي

  .مكيتل الليثي
عت زياد بن مس: حدثين حممد بن جعفر بن الزبري قال: أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن حممد بن إسحاق قال

أن أباه وجده شهدا حنيناً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : سعد بن ضمرية السلمي حيدث عن عروة بن الزبري
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر، مث عمد إىل ظل شجرة، فقام إليه األقرع بن حابس وعيينة : فقاال

شجعي، وكان قتله حملم بن جثامة، فعيينة يطلب بدم األشجعي عامر بن حصن خيتصمان يف دم عامر بن األضبط األ
فقام رجل من بين ليث يقال له . بن األضبط ألنه من قيس، واألقرع بن حابس يدفع عن حملم ألنه من خندف

يا رسول اهللا، ما وجدت هلذا القتيل يف غرة اإلسالم شبيهاً إال كغنم وردت فرميت : مكيتل، جمموع قصري، فقال
  .وذكر القصة... والها فنفرت أُخراها، اسنن اليوم وغري غداًأ

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  مكيث

  .مكيث
أورده أبو بكر بن أيب علي يف باب امليم، وروى أمحد بن الفرات، عن عبد الرزاق عن معمر، عن عثمان بن زفر، 

  .الرب زيادة يف العمر: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن رافع بن مكيث، عن أبيه قال
  .وهو الصحيح. ورواه الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن بعض بين رافع، عن رافع

  .أخرجه أبو موسى

  باب امليم والالم

  ملحان بن زياد



ملحان بن غطيف بن حارثة بن سعد بن احلشرج بن امرئ القيس بن عدي بن : ملحان بن زياد بن غطيف وقيل
  .ي بن حامت ُألمهأخزم الطائي أخو عد

أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم مسلماً، ومسع أبا بكر الصديق وسار إىل الشام جماهداً، وشهد فتح دمشق، وسريه 
  .أبو عبيدة منها بني يديه إىل محص مع خالد بن الوليد

  .ذكره البالذري
  .وشهد صفني مع معاوية، وكان أخوه عدي بن حامت مع علي

  ملحان بن شبل

  .القيسي: بن شبل البكري، وقيلملحان 
خيتلفون فيه، وله حديث واحد أخربنا به . إنه والد قتادة بن ملحان القيسي: وهو والد عبد امللك بن ملحان، ويقال
حدثنا حممد بن كثري، أنبأنا مهام، عن أنس بن سريين، عن ابن ملحان : أبو أمحد ابن سكينة بإسناده عن أيب داود

ثالث عشرة، وأربع عشرة، ومخس : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر بصوم البيض: القيسي، عن أبيه قال
  .هو كصيام الدهر: عشرة، ويقول

اختلف فيه على شعبة وعلى أنس بن سريين أيضاً فقال أبو الوليد الطيالسي، ومسلم بن إبراهيم، وسليمان بن 
  .وهو غلط. عبد الرمحن بن ملحان: أن أبا الوليد قال عن عبد امللك بن ملحان، عن أبيه، إال: حرب، عن شعبة

  .عن عبد امللك بن منهال، عن أبيه: وقال يزيد بن هارون، عن شعبة، عن أنس
  .عبد امللك بن ملحان. قال ابن معني وهو خطأ، والصواب

  .مثل حديث شعبة عن عبد امللك بن قتادة القيسي، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: ورواه مهام، عن أنس
  .وهو خطأ، والصواب رواية شعبة، فإن مهاماً ليس مما يعارض به شعبة، واهللا أعلم

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  ملفع بن احلصني

  .منقع بن احلصني بن يزيد بن شبيل: ملفع بن احلصني التميمي السعدي، ويقال
  .لبصرة، واختط هباشهد القادسية، مث قدم ا. له حديث واحد ليس إسناده بالقوي

  .أخرجه أبو عمر

  ملكو بن عبدة

  .ملكو بن عبدة
قسم له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب ثالثني وسقاً، قاله حممد بن : أورده جعفر يف الصحابة وقال

  .إسحاق
  .أخرجه أبو موسى



  مليل بن عبد الكرمي

  .ن إسحاققاله جعفر، عن اب. مليل بن عبد الكرمي بن خالد بن العجالن
  .مليل بن وبرة بن عبد الكرمي: وقال ابن منده

وهذا قد أخرجه ابن منده وغريه فقالوا مليل بن وبرة بن عبد الكرمي ولعل أبا موسى قد نقل من . أخرجه أبو موسى
  .نسخة فيها غلط، وقد أسقط الناسخ وبرة، فظنه غريه، وهو هو

  مليل بن وبرة

  .قاله أبو نعيم، عن ابن إسحاق. لد بن العجالنمليل بن وبرة بن عبد الكرمي بن خا
  .مليل بن وبرة بن عبد الكرمي بن العجالن: وقال ابن منده
  .مليل بن وبرة بن خالد بن العجالن، من بين عوف بن اخلزرج: وقال أبو عمر
األكرب، ومثله مليل بن وبرة بن خالد بن العجالن بن زيد بن غنم بن سامل، من بين عوف بن اخلزرج : وقال الكليب

  .أنه شهد بدراً وأحداً: نسبه ابن ماكوال، عن الواقدي، وقالوا كلهم
  .أخرجه الثالثة

  باب امليم والنون

  منبعث

  .كان امسه املضطجع، فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم منبعثاً. منبعث
  .أسلم ملا حاصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الطائف

ونزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني : بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال أخربنا عبيد اهللا بن أمحد
املنبعث، كان امسه املضطجع، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املنبعث، : كان حماصراً للطائف ممن أسلم

  .وكان إىل عثمان بن عامر بن معتب
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  منبه أبو وهب

  .أبو وهبمنبه، 
  .قدم هراة من الصحابة منبه أبو وهب: أخرجه أمحد بن حممد بن ياسني يف تاريخ هراة فقال

  .أخرجه أبو موسى

  منبه والد يعلى



  .منبه والد يعلى بن منبه، أبو وهب
اختلف يف حديثه، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الذي أحرم بعمرة وعليه جبة، وهو متخلق باخللوق، 

  .ه النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ينزع اجلبة ويغسل أثر اخللوقفأمر
  .أخرجه أبو عمر

هذا وهم من أيب عمر، فإن والد يعلى إمنا هو أمية، وقد ذكرناه يف اهلمزة، وهناك أخرجه أبو عمر أيضاً على : قلت
، ونذكر امسها ونسبها يف يعلى الصواب، وإمنا أم يعلى امسها منية، بضم امليم وسكون النون، وبالياء حتتها نقطتان

  .ابنها، إن شاء اهللا تعاىل

  منتجع

  .منتجع
وكان من أهل جند، وكان له مائة وعشرون سنة، مل  -روى عبد اهللا بن هشام الرقي، عن ناجية، عن جده املنتجع 

أوحى اهللا إىل نيب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -يرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال ثالثة أحاديث 
إذا أصبحت فشمر ذيلك، فأول شيء تلقاه فكله، والثاين فأدفنه، والثالث فاوه، والرابع : من أنبياء بين إسرائيل

؛ فتضام !أُمرت أن آكل هذا اجلبل، ولست أُطيقه ! يا ويلتا : فأول شيء لقيه جبل شامخ يف اهلواء، قال. فأطعمه
مث مضى فإذا هو بطست ملقاة على قارعة الطريق، فاحتفر هلا قرباً فدفنها، . ابتلعهااجلبل حىت صار كالتمرة احللوة ف

  .وهو غريب. وذكر احلديث... فكان كلما دفنها نبت عن األرض، فلما أعيته تركها
  .إن هذا النيب كان شعيباً: وقال وهب بن منبه
  .أخرجه أبو موسى

  املنتذر

. املنيذر: وقيل: املنذر، وقال: وقد أروده ابن منده. إىل حيىي بن يونسنسبه جعفر  -املنيذر : وقالوا -املنتذر 
  .ونذكره يف املنذر واملنيذر

  .أخرجه أبو موسى

  املنتشر

  .سكن الكوفة. املنتشر اهلمداين، والد حممد بن املنتشر، وهو جد إبراهيم بن حممد بن املنتشر
البيعة هللا، : يب صلى اهللا عليه وسلم اليت بايع الناس عليهاكانت بيعة الن: روى عنه ابنه حممد بن املنتشر أنه قال

  .تبايعوين ما أطعت اهللا: وكانت بيعة أيب بكر. والطاعة للحق
ال أدري، وقد روى عنه : رأى املنتشر النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: قلت أليب. قال ابن أيب حامت: قال أبو عمر
  .عليه السالم
  .وهو املنتشر بن األجدع فيما ذكر الدارقطين. عندي صحبة وال رؤية، وحديثه مرسل وال تصح له: قال أبو عمر

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى



  املنتفق

  .عبد اهللا بن املنتفق: املنتفق، وقيل
ه عن هذا املنتفق هو أبو رزين العقيلي، وروى بإسناد: مسعت عبد اهللا بن سليمان يقول: كذا ذكره ابن شاهني وقال

انطلقت إىل الكوفة أنا وصاحب يل، فدخلنا فإذا رجل من قيس يقال : حممد بن جحادة، عن املغرية بن عبد اهللا قال
هو : فأتيت مىن فقالوا. هو مبىن: طلبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: فقال -ابن املنتفق : أو -له املنتفق 

  .وذكر احلديث... بعرفة
  .أخرجه أبو موسى

لت قول عبد اهللا بن سليمان أن هذا املنتفق هو أبو رزين العقيلي حقق أنه وهم فيه، فإن أبا رزين العقيلي هو لقيط ق
فليطلب . أن امسه املنتفق، وقد استقصيناه يف امسه: ومع االختالف يف، فلم يقل أحد. بن صربة بن عبد اهللا املنتفق

  .واهللا أعلم. وإمنا املنتفق اسم البطن الذي ينسب إليه. منه

  منجاب بن راشد الضيب

منجاب بن راشد بن أصرم بن عبد اهللا بن زياد بن حزن بن باليه بن غيظ بن السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن 
  .ضبة الضيب

روى عنه ابنه سهم بن منجاب، وكان سهم من أشراف أهل . نزل الكوفة، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ثالثة الذين أوصى إليهم زياد بن أبيه حني مات بالكوفةالكوفة، وهو أحد ال
  .أخرجه أبو موسى

  منجاب بن راشد الناجي

  .منجاب أخو اخلريق بن راشد. وناجية بطن من بين سامة بن لؤي. منجاب بن راشد الناجي
وسلم، وآمن به  ذكره سيف واملدائين فيمن استعمل على كور فارس يف خالفة عثمان، ممن لقي النيب صلى اهللا عليه

. فأما اخلريث فإنه أفسد يف األرض ببالد فارس. وكانا عمانيني، فهربا من علي بعد التحكيم. هو وأخوه اخلريث
وقد استقصينا قصتهم يف كتابنا الكامل يف . فسري علي إليه جيشاً فأوقعوا ببين ناجية، وكان كثري منهم قد ارتد

  .التاريخ
  .أخرجه أبو موسى
غري األول، فإن ذلك ضيب، وهذا من بين سامة بن لؤي، مث من بين ناجية وبنو ناجية هم ولد عبد  وهذا املنجاب

  .البيت بن احلارث بن سامة بن لؤي وأمه ناجية بنت جرم ربان، حلف عليها بعد أبيه نكاح مقت فنسب ولده إليها

  املنذر بن األجدع



  .املنذر بن األجدع اهلمداين
  .قاله جعفر. له صحبة

  .جه أبو موسىأخر

  املنذر األسلمي

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : روى عنه أبو عبد الرمحن السلمي أنه قال. منيذر سكن إفريقية: وقيل. املنذر األسلمي
رضيت باهللا رباً، وباإلسالم ديناً، ومبحمد نبياً، فأنا الزعيم آلخذن بيده حىت : من قال إذا أضبح: عليه وسلم يقول

  .أُدخله اجلنة
رواه بعض املتأخرين من حديث حرملة، عن ابن وهب، عن حيي بن : وقال أبو نعيم. رجه ابن منده، وأبو نعيمأخ

  .وهو وهم، وإمنا هو أبو عبد الرمحن احلبلي، وليس للسلمي مدخل فيه. عبد اهللا، عن أيب عبد الرمحن السلمي
  املنذر بن أيب أُسيد

  .لى اهللا عليه وسلم املنذراملنذر بن أيب أُسيد الساعدي، مساه النيب ص
حدثنا حممد بن سهل التميمي : أخربنا أبو الفرج حيىي بن حممود، وعبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناديهما إىل مسلم قال

حدثين أبو حازم، عن  -وهو ابن مطرف أبو غسان  -حدثنا ابن أيب مرمي، حدثنا حممد : وأبو بكر بن إسحاق قاال
ملنذر بن أيب أُسيد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني ولد، فوضعه على فخذه، وأبو أُيت با: سهل بن سعد قال

أُسيد جالس، فلهي النيب صلى اهللا عليه وسلم بشيء بني يديه، فأمر أبو أُسيد بابنه فحمل وأقلبوه، فقال النيب صلى 
ال، ولكن امسه : قال. فالن: ما امسه ؟ قال: الق. أقلبناه يا رسول اهللا: أبو أُسيد: أين الصيب ؟ قال: اهللا عليه وسلم

  .فسماه يومئذ املنذر. املنذر
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  املنذر بن ساوى

  .املنذر بن ساوى بن عبد اهللا بن زيد بن عبد اهللا بن دارم التميمي الدارمي، صاحب البحرين، نسبه ابن الكليب
وقد ذكرنا خرب وفادته على النيب . هو من عبد القيس: وقيل. حرينكان عامل النيب صلى اهللا عليه وسلم على الب
  .صلى اهللا عليه وسلم يف ترمجة نافع أيب سليمان
من : كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املنذر ابن ساوى: روى أبو جملز، عن أيب عبيدة، عن عبد اهللا قال

  .ملسلمصلى صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذاكم ا
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  املنذر بن سعد

  .املنذر بن سعد بن املنذر، أبو محيد الساعدي
ونذكره . وهو ممن غلبت عليه كنيته، وقد ذكرناه يف باب العني . عبد الرمحن: وقيل. املنذر: اختلف يف امسه، فقيل



  .يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل
  .أخرجه الثالثة

  املنذر بن عائذ

نذر بن عائذ بن املنذر بن احلارث بن النعمان بن زياد بن عصر بن عوف بن عمرو بن عوف بن جذمية بن عوف امل
  .العصري. بن بكر بن عوف بن أمنار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس، األشج العبدي

  .احللم واألناة: ورسولهإن فيك خلقني حيبهما اهللا : وهو الذي قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وقد ذكرناه يف األشج، ومن ولده عثمان بن اهليثم بن جهم بن عبس بن حسان ابن املنذر العبدي احملدث
  .يا أشج، فهو أول يوم مسي فيه األشج: قال له: إن النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل

  .أخرجه الثالثة

  املنذر بن عباد

  .املنذر بن عباد االنصاري الساعدي
قاله ابن إسحاق، ونذكره يف املنذر بن عبد اهللا، إن شاء . هو املنذر بن عبد اهللا بن قوال: وقيل. قتل يوم الطائف

  .اهللا
  .أخرجه أبو عمر

  املنذر بن عبد اهللا

  .املنذر بن عبد اهللا بن قوال بن وقش بن ثعلبة من بين ساعدة األنصاري اخلزرجي الساعدي
  .قتل يوم الطائف شهيداً

ومن بين : نا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من استشهد يوم الطائفأخرب
  .املنذر بن عبد اهللا بن وقش بن ثعلبة: ساعدة

  .هو املنذر بن عبد بن قوال بن قيس بن وقش بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعدة: وقال الواقدي
  .يما أظنهو املنذر بن عباد ف: قال أبو عمر
  .أخرجه الثالثة

  املنذر بن عبد املدان

  .املنذر بن عبد املدان اليشكري
  .له ذكر يف املغازي، ال تعرف له رواية

  .ومل يزد عليه -يعين ابن مندة  -كذا ذكره بعض املتأخرين : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم



  املنذر بن عدي

  .حجر بن وهب بن ربيعة بن معاوية األكرمني الكندياملنذر بن عدي بن املنذر بن عدي بن 
  .وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ذكره ابن الكليب، والطربي

  املنذر بن عرفجة

  .املنذر بن عرفجة بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم األنصاري األوسي
  .شهد بدراً

  أخرجه أبو عمر خمتصراً

  املنذر بن عمرو بن خنيس

ذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة ابن اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن املن
  .اخلزرج األنصاري اخلزرجي مث الساعدي

  .خنيس بن لوذان واسقطوا حارثة: كذا نسبه أبو عمر، وابن إسحاق وأما ابن منده، وأبو نعيم، وابن الكليب فقالوا
  .املعنق للموت شهد العقبة، وبدراً، وأُحداً: وت، وقيلوهو املعروف باملعنق ليم

واملنذر بن عمرو : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده، عن يونس، عن ابن إسحاق، فيمن شهد العقبة من بين ساعدة
شهد بدراً وأحداً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، . بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد، نقيب

  .قتل يوم بئر معونةو
وكان يكتب يف اجلاهلية بالعربية، وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه . وكان نقيب بين ساعدة هو وسعد بن عبادة

آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني أيب ذر الغفاري، : وقال ابن إسحاق. وسلم بينه وبني طليب بن عمري
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أصحابه قبل بدر، وأبو ذر يومئذ آخى : وكان الواقدي ينكر ذلك، ويقول

  .غائب عن املدينة، مل يشهد بدراً وال أحداً وال اخلندق، وإمنا قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك
، وكانت أول سنة وقتل بعد أحد بأربعة أشهر أو حنوها يوم بئر معونة. وكان على ميسرة النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أربع
حدثين والدي إسحاق بن يسار، عن املغرية بن عبد : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال

قدم أبو : الرمحن بن احلارث بن هشام وعبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم وغريمها من أهل العلم قالوا
ألسنة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، فعرض عليه رسول اهللا براء عامر بن مالك بن جعفر مالعب ا

يا حممد، لو بعثت رجاالً من : صلى اهللا عليه وسلم االسالم، ودعاه إليه، فلم يسلم ومل يبعد من اإلسالم، وقال
يه وسلم املنذر فبعث رسول اهللا صلى اهللا عل. أصحابك إىل أهل جند فدعوهم إىل أمرك، لرجوت أن يستجيبوا لك

احلارث بن الصمة، وحرام بن : بن عمرو بن املعنق للموت يف أربعني رجالً من أصحابه من خيار املسلمني، فيهم
ملحان، وعروة بن أمساء بن الصلت السلمي، ورافع بن بديل بن ورقاء اخلزاعي، وعامر بن فهرية، يف رجال 

يعين  -وذكر القصة، فاستصرخ ... بين عامر وحرة بين سليم مسمني، فساروا حىت نزلوا بئر معونة، وهي بني أرض



فلما . قبائل بين سليم، فأجابوه إىل ذلك، فخرجوا حىت غشوا القوم، فأحاطوا هم يف رحاهلم -عامر بن الطفيل 
ن رأوهم أخذوا أسيافهم، مث قاتلوا حىت قتلوا من عند آخرهم، إال كعب بن زيد، أخا بين دينار بن النجار وعمرو ب

  .أمية الضمري
  .ومل يعقب املنذر بن عمرو: قال ابن إسحاق
  .أخرجه الثالثة

  املنذر بن قدامة

تقدم نسبه عند أخيه مالك، وهو من بين غنم ابن السلم بن مالك بن األوس، األوسي . املنذر بن قدامة بن احلارث
  .األنصاري، شهد بدراً

بن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من األوس، من بين غنم أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده عن يونس، عن ا
  .وكذلك قال ابن شهاب. منذر بن قدامة: بن السلم بن امرىء القيس بن مالك بن األوس

  .أخرجه الثالثة

  املنذر بن كعب الدارمي

  .املنذر بن كعب الدارمي
عيد بن صخر بن سليمان ابن سعيد بن أبو جعفر أمحد بن س: وفد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومن ولده
ذكره . قاله أبو العباس السراج يف تارخيه. روى عنه البخاري. قيس بن عبد اهللا بن املنذر بن كعب الدارمي احملدث

  .الغساين

  املنذر بن مالك

  .املنذر بن مالك
ن، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن زكريا، أخربنا أبو موسى إجازة، أنبأنا أبو علي، أنبأنا أبو نعيم، أنبأنا أبو حممد بن حيا

: حدثنا سعيد بن حيىي، حدثنا مسلم بن خالد، عن مطرف البصري، عن محيد بن هالل، عن منذر بن مالك قال
  .سر إىل فقري، وجهٌد من مقل: يا رسول اهللا، أي الصدقة أفضل ؟ فقال: قلت

  .هو جمهول: قال أبو نعيم. أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  بن حممد املنذر

املنذر بن حممد بن عقبة بن أحيحة بن اجلالح بن احلريش بن جحجىب بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
  .مالك بن األوس
وقتل يوم بئر معونة، يكىن أبا عبدة أخرجه الثالثة، وأخرجه أبو . قاله يونس، عن ابن إسحاق. شهد بدراً، وأحداً

  .على جده أيب عبد اهللا بن منده، وقد أخرجه جده -نده يعين ابن م -أورده حيىي : موسى فقال



  املنذر بن يزيد

  .املنذر بن يزيد بن عامر بن حديدة
  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وله صحبة وألخيه عبد الرمحن

  .قاله العدوي

  منصور بن عمري

  .مصعب بن عمريمنصور بن عمري بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، أبو الروم العبدري، أخو 
  .أبو الروم لقب: كذا مساه أبو بكر بن دريد، وقال
  .ذكره احلافظ أبو القاسم الدمشقي، ويرد يف الكىن أمت من هذا، إن شاء اهللا تعاىل. من مهاجرة احلبشة، شهد أحداً

  منظور بن زبان

  .ابن مازن بن فزارة الفزاريوهو العشراء بن جابر بن عقيل بن هالل بن مسي  -منظور بن زبان بن سيار بن عمرو 
وهو جد احلسن بن . وهو الذي تزوج امرأة أبيه، فأنفذ إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم خال الرباء ليقتله النساء

  .احلسن بن علي بن أيب طالب ألمه، أمه خولة بنت منظور، وهي أيضاً أم إبراهيم بن حممد بن طلحة
ماً ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتله لنكاحه امرأة أبيه، ولكان ذكره ابن ماكوال هكذا، ولو مل يكن مسل

  .قتله على الكفر

  منقذ بن خنيس

  .منقذ بن خنيس بن سالمة بن سعد بن مالك بن دودان بن أسد بن خزمية
  .هو اسم أيب كعب األسدي، مساه ابن حبيب يف كتاب من غلبت كنيته على امسه: قال جعفر

  .ى خمتصراًأخرجه أبو موس

  منقذ بن زيد

  .منقذ بن زيد بن احلارث
  .ذكره بعض من ألف يف الصحابة، وال أعرفه: أخرجه أبو عمر خمتصراً وقال

  منقذ بن عمرو

منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار األنصاري اخلزرجي مث النجاري 
  .املازين

بن حيىي بن حبان، وكان قد أصابته ضربة يف رأسه، فتغري لسانه وعقله، فكان خيدع يف وهو جد حممد . له صحبة
وجعل له . إذا ابتغت شيئاً فقل ال خالبة: البيع، وكان ال يدع التجارة، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  .اخليار يف كل سلعة يشتريها ثالث ليال، وعاش مائة سنة وثالثني سنة
  .ثةأخرجه الثال

  منقذ بن لبابة

منقذ بن لبابة األسدي، من بين أسد بن خزمية، ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إىل املدينة من بين غنم بن دودان بن 
  .أسد

: وقيل فيه. نباتة بالنون، وأحدمها تصحيف من اآلخر: وأخرجه أبو موسى. لبابة بالالم: أخرجه أبو عمر هكذا
  نباتة، ففي هذا دليل على أنه نباتة بالنون، واهللا أعلم: وابن منده فقاال معبد، وقد تقدم، أخرجه أبو نعيم

  منفعة

  .منفعة، رجل مذكور يف الصحابة
يا رسول : روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه ابنه كليب بن منفعة أنه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أمك: اهللا، من أبر ؟ قال
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .قاله ابن ماكوال. بالنون والفاء: منفعة

  منقع التميمي

  .غري منسوب. منقع التميمي

املنقع بن احلصني بن يزيد بن : مذكور يف الصحابة، وذكره ابن سعد يف طبقات أهل البصرة من الصحابة، فقال
هد القادسية، مث وقد ش. شبل بن حيان بن احلارث بن عمرو بن كعب بن عبد مشس بن سعد بن زيد مناة بن متيم

  الطويل: قدم البصرة فاختط هبا، وكان له فرس يقال له جناح شهد عليه القادسية فقال
  طعانٌ ونشّاٌب، صربت جناحا... ملّا رأيت اخليل زّيل بينها 

  ووّد جناٌح لو قضى فأراحا... فطاعنت حّتى أنزل اللّه نصره 
  مة الحاخماريق برقٍ يف هتا... كأنّ سيوف اهلند فوق جبينه 

  .وقد روى املنقع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  املنقع بن مالك

  .املنقع بن مالك بن أمية بن عبد العزى بن مالن بن عمل بن كعب بن احلارث ابن هبثة بن سليم السلمي
وقد ذكرناه . اته ترحم عليهتويف يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بوف



  .يف قدد
  .أخرجه أبو موسى

  منكدر بن عبد اهللا بن اهلدير

منكدر بن عبد اهللا بن اهلدير بن عبد العزى بن عامر بن احلارث بن حارثة ابن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي، 
  .والد حممد بن املنكدر وإخوته

  .روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
بكر مسمار بن عمر بن العويس، أنبأنا أبو العباس بن الطالية، أنبأنا أبو القاسم عبد العزيز بن عل بن أخربنا أبو 

أمحد األمناطي، أنبأنا أبو طاهر املخلص، حدثنا حيىي بن صاعد، حدثنا خالد بن أسلم، حدثنا النضر بن مشيل، أنبأنا 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ر، عن أبيه قالمسعت حممد بن املنكد: حرث بن السائب مؤذن لبين سلمة قال

  .من طاف هبذا البيت سبعاً، وذكر اللّه فيه، كان كعدل رقبة يعتقها
حديثه عندهم مرسل، ولكنه ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال : أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  .تثبت له صحبة
  منهالٌ أبو عبد امللك

  بد امللكمنهال أبو ع

  .روى عنه ابنه عبد امللك. القيسي
حدثين أيب، حدثنا حممد بن جعفر، عن شعبة، عن أنس بن : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصيام أيام البيض الثالثة، : سريين، عن عبد امللك بن املنهال، عن أبيه قال
  .هّن صيام الّشهر: ولويق

  .ورواه أبو داود الطيالسي وسليمان بن حرب، عن شعبة، حنوه
  .وقد تقدم الكالم عليه يف ملحان. ملحان: عبد امللك بن املنهال عندهم وهم، والصواب عندهم: وقال أبو عمر
  .أخرجه الثالثة

  منيب األزدي

  .منيب األزدي، أبو مدرك
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اجلاهلية : عن أبيه، عن جده قال روى حديثه منيب بن مدرك بن منيب،

ال إله إال اهللا تفلحوا، فمنهم من تفل يف وجهه، ومنهم من حثا عليه التراب، ومنهم من سبه حىت : قولوا: يقول
. ك غلبة وال ذالًيا بنية، ال ختشي، على أبي: انتصف النهار، وأقبلت جارية بعس من ماء، فغسل وجهه ويديه وقال

  .هذه زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: من هذه ؟ فقالوا: فقلت
  .أخرجه الثالثة، وقد أخرجوا هذا احلديث يف مدرك بن احلارث األزدي، وقد تقدم



  منيب بن عبد السلمي

  .منيب بن عبد السلمي
 -وكان من الصحابة : قال -غابر األهلاين روى عنه عبد اهللا بن . أورده اخلطيب أبو بكر وأبو نصر بن ماكوال

من صلى الصبح يف مسجد مجاعة، مث : أنه كان يقول: وعن أيب أمامة الباهلي، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ثبت حىت يسبح سبحة الضحى، كان كأجر حاج ومعتمر تام، له حجة وعمرة

  .أخرجه أبو موسى

  منيذر األسلمي

كان يسكن إفريقية، وكان له : روى عنه أبو عبد الرمحن وقال. وقد تقدم ذكره. منذر: وقيل -منيذر األسلمي 
  .احلديث... رضيت باهللا رباً: من قال حني يصبح: صحبة، مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .أخرجه الثالثة

  باب امليم واهلاء

  املهاجر بن أيب أمية

أخو أم سلمة زوج النيب صلى اهللا . بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومياملهاجر بن أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا 
  .عليه وسلم ألبيها وأمها

كان امسه الوليد فكرهه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومساه املهاجر، وأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لى اهللا عليه وسلم بتبوك، فرجع رسول املهاجر إىل احلارث بن عبد كالل احلمريي باليمن، وختلف عن رسول اهللا ص

اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عاتب عليه، فشفعت فيه أخته أم سلمة فقبل شفاعتها، فأحضرته فاعتذر إىل النيب، 
واستعمله رسول اهللا على صدقات كندة والصدف، فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يسر . فرضي عنه

اهللا عنه إىل قتال من باليمن من املرتدين، فلما فرغ سار إىل عمله، فسار إىل ما ذكره له  إليها، فبعثه أبو بكر رضي
  .أبو بكر

وهو الذي فتح حصن النجري حبضرموت مع زياد بن لبيد األنصاري، وسري األشعث ابن قيس إىل أيب بكر أسرياً، 
  .لتاريخوله يف قتال الردة باليمن أثر كبري، أتينا على ذكره يف الكامل يف ا

  .أخرجه الثالثة

  املهاجر بن خالد بن الوليد

  .املهاجر بن خالد بن الوليد، وهو ابن عم األول، وهو قرشي خمزومي
شهد عبد الرمحن : وكانا خمتلفني. كان غالماً على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو وأخوه عبد الرمحن

  .وجهه، وشهد معه اجلمل أيضاً، وفقئت عينه هبا، وقتل بصفني صفني مع معاوية، وشهدها املهاجر مع علي كرم اهللا



وله ابن امسه خالد، وملا قتل ابن أثال الطبيب عبد الرمحن بن خالد بالسم الذي سقاه، ومل يطلب خالد بثأر عمه، 
وية، فلما عريه عزوة بن الزبري، فسار خالد إىل دمشق هو ومواله نافع، فرصدا ابن أثال ليالً، وكان يسمر عند معا

انتهى إليهما ومعه غريه من مسار معاوية، محل عليه خالد ونافع، فتفرقوا، وقتل خالد الطبيب، مث انصرف إىل املدينة 
  الطويل: وهو يقول لعروة بن الزبري

  وعّري من محل الذّحول رواحله... قضى البن سيف اللّه باحلّق سيفه 
  اً فهو بالظّّن فاعلهوإن كان ظّن... فإن كان حقاً فهو حقٌّ أصابه 

  وهذا ابن جرموز فهل أنت قاتله ؟... سل ابن أُثالٍ هل ثأرت ابن خالد ؟ 
  .يعين أن ابن جرموز قتل الزبري، فلم يطلب أحد من أوالده بثأره

  .أخرجه أبو عمر

  املهاجر بن زياد

  .املهادر بن زياد احلارثي، أخو الربيع بن زياد
  .ه رواية، ويف صحبته نظر وقتل مبناذر سنة سبع عشرةال أعلم ل: أخرجه أبو عمر، وقال

: بل قتل يوم تستر مع أيب موسى، وكان صائماً، وقد شرى نفسه من اهللا عز وجل، فقال أخ له أليب موسى: وقيل
  .فعزم عليه أن يفطر، فأفطر املهاجر، مث قاتل حىت قتل رضي اهللا عنه. إنه يقاتل صائماً

  املهاجر موىل أم سلمة

  .جر، موىل أم سلمةاملها
جد حيىي بن عبد اهللا بن بكري املخزومي،  -روى عنه بكري موىل عمرة . خدمت النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال

خدمت النيب صلى اهللا عليه : مسعت مهاجراً موىل أم سلمة يقول: قال بكري. موىل هلم، يعد مهاجر هذا يف املصريني
مل تركته ؟ أخرجه : مل صنعته ؟ وال لشيء تركته: يقل لشيء صنعتهفلم  -مخس سنني : أو -وسلم عشر سنني 

  الثالثة، وقال أبو عمر، ال أدري أهو الذي روى يف نعل النيب صلى اهللا عليه وسلم كان هلا قباالن أم ال ؟

  املهاجر بن قنفذ

  .ي القرشي التيمياملهاجر بن قنفذ بن عمري بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤ
إن اسم املهاجر عمرو، واسم قنفذ : وهو جد حممد بن يزيد بن مهاجر، وقيل. كان عبد اهللا بن جدعان عم أبيه

خلف، وإن مهاجراً وقنفذاً لقبان، وإمنا قيل له املهاجر؛ ألنه ملا أراد اهلجرة أخذه املشركون فعذبوه، مث هرب منهم، 
: وقيل. هذا املهاجر حقاً. ه وسلم مسلماً، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموقدم على رسول اهللا صلى اهللا علي

  .إنه أسلم يوم فتح مكة، وسكن البصرة، ومات هبا
  .روى عنه أبو ساسان حضني، ورواية احلسن عنه مرسلة؛ بينهما حضني

ثنا حممد بن بشار حدثنا معاذ حد: أخربنا يعيش بن صدقة بن علي الفقيه بإسناده عن أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب
بن معاذ، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن احلسن، عن حضني أيب ساسان، عن املهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول اهللا 



  .صلى اهللا عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه حىت توضأ، فلما توضأ رد عليه
  .ووىل الشرطة لعثمان، وفرض له أربعة آالف

  .أخرجه الثالثة
  .باحلاء املهملة والضاد املعجمة، وآخره نون: ضنيح

  املهاجر

  .رجل من الصحابة. املهاجر

  .روى أن نعل النيب صلى اهللا عليه وسلم كان هلا قباالن
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  مهجع

  .مهجع، موىل عمر بن اخلطاب
وهو من أهل اليمن، نزل فيه ويف . هو أول قتيل من املسلمني يوم بدر، أتاه سهم غرب، وهو بني الصفني فقتله

بالل، وصهيب، : األنعام، وهم" َوالَ َتطُْرِد الذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بالَغَداة والَعِشي يُرِيُدونَ َوْجَهُه : " أصحابه قوله تعاىل
  .وعمار، وخباب، وعتبة بن غزوان، ومهجع موىل عمر، وأوس بن خويل، وعامر بن فهرية، قاله ابن عباس

  .رجه الثالثةأخ

  مهدي اجلزري

  .مهدي اجلزري
ثالثة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى سليمان بن املغرية، عن مبذول بن عمرو، عن مهدي اجلزري قال

  .املريض، واملسافر، والصائم: يعذرون بسوء اخللق
  .أظنه مرسالً: أخرجه أبو موسى وقال

  وسلمصلى اهللا عليه  -مهران موىل رسول اهللا 

-  
: ميمون، وقيل: ذكوان، وقيل: طهمان، وقيل: كيسان، وقيل: مهران موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقيل

  .هو موىل آل أيب طالب: وتقدم ذكر االختالف فيه، وقيل. هرمز
عن عطاء بن  حدثين أيب حدثنا وكيع، حدثنا سفيان،: أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

حدثين موىل للنيب صلى اهللا عليه وسلم : أتيت أم كلثوم بنت علي بشيء من الصدقة، فردهتا وقالت: السائب قال
ال حتل لنا الصدقة، وموىل القوم منهم  -آل حممد  -إنا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: يقال له مهران
  .أخرجه الثالثة



  مهران والد ميمون

حدث عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه، عن جده . روى عنه ابنه ميمون إمام أهل اجلزيرة. لد ميمونمهران وا
  .من مل يقرأ بأم الكتاب يف صالته فهي خداج: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مهران قال

  .أخرجه أبو نعيم
  مهّزم بن وهب

  مهزم بن وهب

  .الكندي
إين ال أُحل لكم أن تنتبذوا يف اجلر : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مسعت: روى عنه سعيد بن جبري أنه قال

  .األخضر واألبيض واألسود، ولينتبذ أحدكم يف سقائه، فإذا طاب فليشرب
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  مهّشم بن عتبة
قدم، ويرد يف الكىن إن وقد ت. هو اسم أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس، وقيل يف امسه غري ذلك: مهشم

  .شاء اهللا تعاىل أمت من هذا، فإنه بكنيته أشهر
  .أخرجه أبو موسى

  مهلهل

  .مهلهل، غري منسوب
من : قال النيب: وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال: قال -سلمة : وقيل -روى عنه مسلمة الضيب 

  .ل بالسالمسره أن يظلّه اهللا يوم القيامة، فليصل رمحه، وال يبخ
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  مهني

  .مهني بن اهليثم بن نايب بن جمدعة، من آل األسود بن أوس بن نايب
  .ال عقب له، ذكره ابن إسحاق فيمن شهد العقبة، وذكره ابن منيع وجعفر املستغفري يف الصحابة

  .أخرجه أبو موسى

  باب امليم والواو

  موسى بن احلارث



  .تقدم نسبه عند ذكر أبيه. خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة موسى بن احلارث بن
ولد موسى بأرض احلبشة وهلك هبا، وقدم أبوه إىل املدينة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السفينتني أخرجه 

  .أبو عمر، وأبو موسى

  مولة بن كثيف

  .ابن كالب -وهو الضباب  -ة مولة بن كثيف بن محل بن خالد بن عمرو بن معاوي
  .وكالب هو ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة الضبايب الكاليب، قاله أبو عمر. نسبه الزبري بن بكار

  .هو موىل الضحاك بن سفيان الكاليب: وقال ابن منده وأبو نعيم
غدة كغدة البعري، : وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن عشرين سنة، وهو الذي روى قصة عامر بن الطفيل

وبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومحل صدقة إبله إليه، بنت لبون، مث صحب أبا !. وموت يف بيت سلولية ؟
هريرة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اثنيت عشرة سنة، وعاش يف اإلسالم مائة سنة، وكان يدعى ذا اللسانني، 

  .من فصاحته وبالغته
  .استدركه حيىي بن منده على جده، وقد أخرجه جده: ، وأخرجه أبو موسى فقالأخرجه الثالثة

  موّنس بن فضالة

  مونس بن فضالة

  .هو أخو أنس بن فضالة. بن عدي بن حرام بن اهليثم بن ظفر األنصاري الظفري
  .وشهدا مجيعاً أحداً .بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عيناً إىل املشركني من قريش، ملا جاءوا إىل أحد مع أخيه

  .أخرجه أبو عمر
  .بضم امليم، وفتح الواو، وتشديد النون: مونس

  موهب بن عبد اهللا

  .موهب بن عبد اهللا بن خرشة
كان يف وفد ثقيف موهب : ذكره ابن شاهني، وروى بإسناده عن أيب معشر، عن يزيد بن رومان ورجال املدائين قال

  .أنت موهب أبو سهل: النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال -يعين ابن خرشة  -بن عبد اهللا 
  .أخرجه أبو موسى

  باب امليم والياء

  ميتم

  .ذكره ابن أيب عاصم يف الوحدان. ميتم، رجل من الصحابة، ال يعرف نسبه
 حدثنا حممد بن عبد الرحيم أبو حيىي، حدثنا زكريا: أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل أيب بكر أمحد بن عمرو



 -بن عدي بن عبيد اهللا بن عمرو، عن زيد بن أيب أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اهللا بن احلارث، عن ميتم 
بلغين أن امللك يغدو برايته مع أول من يعدو إىل املسجد، فال : قال -رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يته إىل السوق مع أول من يغدو، فال يزال هبا حىت يرجع، يزال هبا معه حىت يرجع هبا منزله، وأن الشيطان يغدو برا
  .فيدخل هبا منزله

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  ميسرة أبو طيبة

  .ميسرة أبو طيبة احلجام
: سألت أمحد بن عبيد بن أيب طيبة، عن اسم أيب طيبة، فقال: اسم أيب طيبة احلجام ميسرة، وقال: قال ابن منيع

  .ميسرة
  .امسه نافع: لوقي

قال رسول : روى يزيد بن معقل بن ميسرة، عن أبيه معقل، عن أبيه ميسرة حجام النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
األمراء باجلور، والعرب بالعصبية، والعلماء باحلسد، والدهاقني : ستة يعذبون يوم القيامة: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ساتيق باجلهلبالكرب، والتجار باخليانة، وأهل الر
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  ميسرة الفجر

  .ميسرة الفجر، له صحبة، يعد يل أعراب البصرة
أخربنا عبد اهللا بن أمحد اخلطيب، أنبأنا أبو حممد السراج القارىء، أنبأنا احلسن ابن أمحد الدقاق، أنبأنا عثمان بن 

حممد بن سنان، أنبأنا إبراهيم بن طهمان، عن بديل عن عبد أمحد بن السماك، أنبأنا أمحد بن حممد بن عيسى، حدثنا 
كنت نبياً وآدم بني الروح : يا رسول اهللا، مىت كنت نبياً ؟ قال: قلت: اهللا بن شقيق العقيلي، عن ميسرة الفجر قال

  .واجلسد
  .أخرجه الثالثة

ب له، ويشبه أن يكون كذلك، اسم ميسرة الفجر عبد اهللا بن أيب اجلدعاء، وميسرة لقل: قال ابن الفرضي: قلت
  .مىت كنت نبياً ؟: فإن عبد اهللا بن شقيق يروي عنهما

  ميسرة بن مسروق العبسي

  .ميسرة بن مسروق العبسي
وملا حج رسول اهللا صلى اهللا عليه . هو أحد التسعة الذين وفدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بين عبس

: فأسلم وحسن إسالمه، وقال. يا رسول اهللا، ما زلت حريصاً على اتباعك: وسلم حجة الوداع لقيه ميسرة، فقال
  .وكان له من أيب بكر منزلة حسنة. احلمد هللا الذي استنقذين بك من النار

  .أخرجه األشريي مستدركاً على أيب عمر



  صلى اهللا عليه وسلم -ميمون موىل رسول اهللا 

-  
  .وقد تقدم ذكره. مهران، وقيل غري ذلك: وقيل .ميمون، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ميمون بن سنباد

  .ميمون بن سنباد العقيلي، يكىن أبا املغرية
كنا على باب احلسن، فخرج إلينا رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه : روى املعتمر بن سليمان، عن أبيه قال
  .قوام أميت بشرارها: عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا : وسلم قال له ميمون بن سنباد، فقال

  .هو رجل من أهل اليمن: أنكر بعضهم أن يكون له صحبة، وقال: أخرجه الثالثة، قال أبو عمر

  ميمون بن يامني

  .ميمون بن يامني
جاء ميمون بن يامني إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان رأس اليهود باملدينة، فأسلم : روى سعيد بن جبري قال

فبعث إليهم رسول اهللا فحضروا، وأدخله بيتاً . رسول اهللا، اجعل بينك وبينهم حكماً؛ فإهنم سريضون يبيا : وقال
أشهد أنه على احلق، : رضينا مبيمون بن يامني، فأخرجه إليهم، فقال هلم: فقالوا. اجعلوا بيين وبينكم حكماً: وقال

لْ أَرَأَْيُتمْ إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللّه َوكَفَرُْتْم بِِه َوشَهَِد َشاِهٌد قُ: " فأبوا أن يصدقوا، فأنزل اهللا عز وجل. وأنه رسول اهللا
  .األحقاف اآلية" ِمْن َبنِي إِْسرائِْيلَ َعلَى ِمثِْلِه 

  .أخرجه أبو موسى

  ميمون

  .ميمون، غري منسوب، سكن الشام

هللا عليه وسلم أرضاً بالشام قبل استقطعت النيب صلى ا: روى أشعث بن سوار، عن حممد بن سريين، عن ميمون قال
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطاين أرضاً من : أن تفتح، فأعطانيها، ففتحها عمر يف زمانه، فأتيته فقلت له

  .فجعل عمر ثلثاً البن السبيل، وثلثاً لعمارهتا، وثلثاً لنا. كذا إىل كذا
  .وأبو موسى: أخرجه أبو نعيم

  مينا والد احلكم

  .و والد احلكم بن مينا، وهو موىل أليب عامر الراهبمينا، ه
  .وابنه احلكم يروي عن ابن عمر وأيب هريرة. شهد تبوك مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، قاله مصعب الزبريي

  .أخرجه أبو عمر



  مينا

  .مينا، غري منسوب
اهللا عليه وسلم على احلجر، وقف رسول اهللا صلى : روى إمساعيل بن جعفر، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة قال

إنك واهللا خلري أرض اهللا، وأحب أرض اهللا عز وجل إيل، ولوال أين أخرجت منك ملا خرجت، وإمنا أُحلت يل : فقال
فقال . ساعةً من هنار، مث هي من ساعيت هذه حرام، ال يعضد شجرها، وال حيبس خيلها، وال تلتقط ضالتها إال ملنشد

  .يا رسول اهللا، إال اإلذخر؛ فإنه لبيوتنا وقبورنا:  -مينا : يقال له -له رجل 
مينا ويف غري هذه الرواية أن قائل ذلك العباس بن عبد : كذا كان خبط أيب احلسن اللنباين: أخرجه أبو موسى وقال

  .فلعله صحفه بعضهم، واهللا أعلم وأحكم -أيب شاه : أو -املطلب، غري أن يف هذا احلديث ذكر شاه 

  باب النون

  ب النون واأللفبا

  النابغة اجلعدي

حيان بن قيس بن عبد اهللا بن عمرو بن : عبد اله بن قيس وقيل: وقيل. قيس بن عبد اهللا: وقد اختلف يف امسه، فقيل
  .عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري اجلعدي، نسبه هكذا أبو عمر

  .ن عدس بن ربيعةهو قيس بن عبد اهللا ب: وقال الكليب
واختلف أيضاً يف نسبه، والذي ذكرناه أشهر ما قيل فيه، وإمنا قيل له النابغة؛ ألنه قال الشعر يف اجلاهلية، مث أقام 

وطال عمره يف اجلاهلية واإلسالم، وهو أسن . مدة حنو ثالثني سنة ال يقول الشعر، مث نبغ فيه فقاله، فسمي النابغة
  .عاش مائة ومثانني سنة: ا مات الذبياين قبله، وعمر اجلعدي بعده طويالً، وقيلمن النابغة الذبياين، وإمن

  املتقارب: وهذا ال يبعد، ألنه أنشد عمر بن اخلطاب. عاش النابغة اجلعدي مائتني وأربعني سنة: وقال ابن قتيبة
  وكان اإلله هو املُستآسا... ثالثة أهلني أفنيتهم 

ستني سنة، فذلك مائة ومثانون سنة، مث عاش بعد ذلك إىل أيام بن : ؟ قال كم لبثت مع كل أهل: فقال له عمر
  .الزبري، وإىل أن هاجى أوس بن مغراء، وليلى األخيلية

  املنسرح: وكان يذكر يف اجلاهلية دين إبراهيم واحلنيفية، ويصوم ويستغفر، وله قصيدة أوهلا
  من مل يقلها فنفسه ظلما... احلمد للّه ال شريك له 

إن هذا الشعر ألمية بن أيب : وقيل. ها ضروب من دالئل التوحيد، واإلقرار بالبعث واجلزاء، واجلنة والناروفي
وحممد ابن سالم، وعلي بن سليمان األخفش للنابغة . الصلت، وقد صححه يونس بن حبيب، ومحاد الراوية

  .اجلعدي
  الطويل: ئية، وفيهاووفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، وأنشده قصيدته الرا

  ويتلو كتاباً كاجملّرة نريا... أتيت رسول اللّه إذ جاء باهلدى 
أخربنا فتيان بن حممد بن سودان، أنبأنا أبو نصر أمحد بن حممد بن عبد القاهر الطوسي، أنبأنا أبو احلسني بن النقور، 

 - بن حممد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا داود أنبأنا أبو احلسني حممد بن عبد اهللا بن احلسني الدقاق، حدثنا عبد اهللا



  الطويل: أنشدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت النابغة يقول: حدثنا يعلى بن األشدق قال -هو ابن رشيد 
  وإّنا لنرجو فوق ذلك مظهرا... بلغنا الّسماء، جمدنا وجدودنا 

  الطويل: مث قلت. ل، إن شاء اهللاأج: قال. اجلنة: أين املظهر يا أبا ليلى ؟ قلت: فقال
  بوادر حتمي صفوه أن يكّدرا... وال خري يف حلم إذا مل يكن له 
  حليٌم إذا ما أورد األمر أصدرا... وال خري يف جهل إذا مل يكن له 
  .أجدت ال يفضض اهللا فاك، مرتني: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

نا زاهر بن طاهر النيسابوري، أخربنا أبو سعيد اجلنزروذي، أخربنا أخربنا حيىي بن حممود بن سعد األصفهاين، أخرب
أبو بكر حممد بن حممد بن عثمان املقرىء، أخربنا عبد اهللا بن سليمان بن األشعث، حدثنا أيوب بن حممد الوزان، 

 -ين جعدة وهو نابغة ب -مسعت قيس بن سعد بن عدي بن عبد اهللا بن جعدة : حدثنا يعلى بن األشدق العقيلي قال
وذكر حنو ما تقدم إىل آخره، وهي قصيدة طويلة، ... قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنشدته: قال

  .وهي من أحسن ما قيل من الشعر
ومل يزل يرد على اخللفاء بعد النيب، وكان شاعراً حمسناً، إال أنه كان رديء اهلجاء، ال يزال يغلبه من يهاجيه، وهو 

  الطويل: فمن ذلك أنه هجا ليلى األخيلية، فقال. ليس فيهم من يقرب منه أشعر منهم،
  هال: أال حّييا لليلى وقوال هلا
  الطويل: فأجابته ليلى فقالت

  !هال ؟: وأيّ حصانٍ ال يقال هلا... وعّيرتين داًء بأُّمك مثله 
روى حيىي بن . ى اهللا عليه وسلمووفد إىل عبد اهللا بن الزبري مبكة، وقصته معه مشهورة وقد روى عن النيب صل

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عروة بن الزبري، عن أبيه، عن عمه عبد اهللا ابن الزبري، عن النابغة أنه قال
وذكر كلمة معناها  -ما وليت قريش فعدلت، واسترمحت فرمحت، وحدثت فصدقت، ووعدت فأجنزت، إال : يقول

  .اجلنة أهنم حتت النبيني بدرجة يف -
  .أخرجه الثالثة

  نابل احلبشي

  .نابل احلبشي، والد أمين
  .لنابل أيب أمين صحبة: قال أبو أمحد العسال

أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا جعفر بن عبد الواحد الثقفي، أخربنا أبو طاهر بن عبد الرحيم أخربنا عبد اهللا بن 
دثنا بكار بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن سريين، حدثنا أمين حممد، حدثنا أبو جعفر عبد اهللا بن حممد بن زكريا، ح

أن رجالً كاألعرايب أهدى الرسول صلى اهللا عليه وسلم ناقتني، فعوضه رسول اهللا صلى : بن نابل املكي، عن أبيه
أو لقد مهمت أن ال أهتب هبةً إال من قرشي : اهللا عليه وسلم، فلم يرض، مث عوضه فلم يرض، فقال رسول اهللا

  .أنصاري أو ثقفي رواه مجاعة عن بكار
  .أخرجه أبو موسى

  ناجية بن األعجم



  .ناجية بن األعجم األسلمي
  .قاله ابن شاهني، عن حممد بن سعد الواقدي. مات باملدينة يف خالفة معاوية، ال عقب له

  .أخرجه أبو موسى

  ناجية بن جندب

ناجية بن جندب بن عمري بن يعمر بن دارم بن : وقيل. ناجية بن كعب بن جندب: وقيل. ناجية بن جندب بن كعب
  .عمرو بن وائلة بن سهم بن مازن بن سالمان بن أسلم األسلمي

كان امسه ذكوان، فسماه رسول اهللا : قيل. صاحب بدن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، معدود يف أهل املدينة
  .صلى اهللا عليه وسلم ناجية؛ إذ جنا من قريش

حدثنا هارون بن إسحاق اهلمداين، حدثنا عبدة : م بن حممد وغريه بإسنادهم عن حممد بن عيسى قالأخربنا إبراهي
يا رسول اهللا، كيف أصنع مبا عطب من : قلت: بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ناجية اخلزاعي قال

  .وهنااحنرها، مث اغمس نعلها يف دمها، وخل بني الناس وبينها فيأكل: البدن ؟ قال
ناجية صاحب : ورواه مالك، عن هشام، عن أبيه فقال. ناجية اخلزاعي: هكذا رواه حممد بن عيسى بإسناده فقال

  .والصحيح أنه أسلمي. بدن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل ينسبه
ن أسلم، أن حدثين بعض أهل العلم، عن رجال م: أخربنا أبو جعفر بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال

الذي نزل يف القليب بسهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناجية بن جندب األسلمي، صاحب بدن رسول اهللا 
أنا الذي نزل بسهم : وقد زعم بعض أصحاب العلم أن الرباء بن عازب كان يقول: قال -صلى اهللا عليه وسلم 

ات شعر قاهلا ناجية، فزعمت أسلم أن جارية من وقد أنشدت أسلم أبي: قال -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  الرجز: األنصار أقبلت بدلوها، وناجية يف القليب مييح على الناس، فقالت

  إّني رأيت الناس حيمدونكا... يأيّها املائح، دلوي دونكا 
  الرجز: فقال ناجية، وهو يف القليب مييح على الناس

  وامسي ناجيهأّني أنا املائح ... قد علمت جاريةٌ ميانيه 
  طعنتها حتت صدور العاديه... وطعنٍة ذات رشاشِ واهيه 

  .وتويف ناجية باملدينة يف خالفة معاوية
أخرجه الثالثة، والقليب الذي نزل فيه هو يف احلديبية، وكان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عمرة احلديبية، 

  .وفيها كانت بيعة الرضوان

  ناجية بن احلارث

  .ن احلارث اخلزاعيناجية ب
  .جعله أمحد بن حنبل يف مسنده أنه صاحب بدن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثين أيب، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة، عن : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال
كيف أصنع مبا عطب : قلت: قال -وسلم  وكان صاحب بدن رسول اهللا صلى اهللا عليه -أبيه، عن ناجية اخلزاعي 

  .احنره، واغمس نعله يف دمه، واضرب صفحته، وخل بينه وبني الناس فليأكلوه: من البدن ؟ قال



أن النيب : وروى عيسى بن احلضرمي بن كلثوم بن ناجية بن احلارث اخلزاعي املصطلقي، عن كلثوم، عن أبيه ناجية
طلق باملريسيع، وكان بينهم ما قضى اهللا عز وجل، مث أصبحت بلمصطلق صلى اهللا عليه وسلم حيث لقي بين املص

  .وهداهم اهللا عز وجل لإلسالم، وبايعوا رسول اهللا فقبل منهم، مث أمسك صاحبتهم جويرية بنت احلارث
أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وأما أبو عمر فلم خيرج إال ناجية بن جندب األول، وروى له حديث ما عطب من 

  .، ومل خيرج هذاالبدن

  ناجية بن خفاف

  .ناجية بن خفاف، أبو خفاف الغنوي
  .روى عنه أبو إسحاق السبيعي. ذكر يف الصحابة وال يصح

  .أخرجه بعض املتأخرين، ومل يزد عليه: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  ناجية الطفاوي

  .له ذكر يف الصحابة. ناجية الطفاوي
أدركت رجالً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قيل له ناجية : هللا الغنوي، عن واصل قالروى الرباء بن عبد ا
الظهر، والعصر واملغرب، والعشاء، : صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخس صلوات: الطفاوي، قال ناجية

  .يعين يف حديث املواقيت. والصبح
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ناجية بن عمرو

  .بن عمرو ناجية
أخربنا عبد اهللا بن حممد بن : أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم وأبو القاسم بن أيب بكر قاال

فورك، حدثنا أمحد بن عمرو بن أيب عاصم، حدثنا يعقوب ابن كاسب، حدثنا سلمة بن رجاء، عن عائذ بن شريح، 
رأينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيضب : اجية بن عمرو يقولونأنه مسع أنس بن مالك وشعيب ابن عمرو، ون

  .باحلناء
وأخربنا أبو موسى أيضاً إجازة، أخربن الشريف أبو حممد محزة بن العابس العلوي، أخربنا أمحد بن الفضل املقرىء، 

يبة، حدثنا حسن بن زياد، حدثنا أبو مسلم بن شهدل، حدثنا أبو العباس بن عقدة، حدثنا عبد اهللا بن إبراهيم بن قت
مسعت رسول اهللا : عن عمر بن سعد النضري، عن عمر بن عبد اهللا بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده يعلى قال

فلما قدم علي . من كنت مواله فعلّي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه: صلى اهللا عليه وسلم يقول
رجالً، فيهم أبو أيوب صاحب منزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمن الكوفة نشد الناس فاشتد له بضعة عشر 

  .وناجية بن عمرو اخلزاعي
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى



  ناجية بن كعب

وأورد ابن . فرق بينهما ابن شاهني، ومجع بينهما أبو نعيم. ناجية بن كعب اخلزاعي، وناجية بن جندب األسلمي
  .منده أحدمها

  .خمتصراً أخرجه أبو موسى كذا
هذا كالم أيب موسى، فأما قوله إن أبا نعيم مجع بينهما، فإن أبا نعيم مل يقل يف أحدمها خزاعي وأسلمي فلو : قلت

: وقيل: جعلهما من قبيلتني للزمه أن يفرق بينهما، إمنا قال كما ذكرناه يف ترمجة ناجية بن جندب بن كعب، قال
األسلمي، فعلى هذا هو واحد، وقد اختلفوا يف نسبه، وقد فعلوا  :ناجية بن كعب بن جندب وذكر نسبه، مث قال

هذا كثرياً، وعلى ما ذكره ابن شاهني أحدمها أسلمي والثاين خزاعي، فيكونان اثنني، الختالف األب والقبيلة، واهللا 
  .أعلم

  ناسح احلضرمي

  .ناسح احلضرمي
ن حريز بن عثمان الرحى، عن شرحبيل بن شفعة، عن أورده أبو الفتح األزدي يف األمساء املفردة، وروى بإسناده ع

. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر برجلني يتبايعان شاة، يقول أحدمها ال أنقصك من كذا وكذا: ناسح احلضرمي
قد أوجب أحدمها، : ال أزيدك على كذا وكذا، يتحالفان، فمر بالشاة، وقد اشتراها الرجل، فقال: ويقول اآلخر
  .الكفاريعين اإلمث و

  .هو عبد اهللا بن ناسج: أخرج البخاري هذا يف باب النون، فغريه أيب وقال: قال ابن أيب حامت
  .أخرجه أبو موسى

  ناشرة بن سويد

  .ناشرة بن سويد اجلهين

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وجهه : روى عنه ابنه مريح، وعلي بن رباح، حدث عنه ابنه مريح بن ناشرة، عن أبيه
مسه يا : وامرأته حامل، فولدت مولوداً، فحملته فأتت به النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأمر يده عليه، فقالت يف سرية
  .امسه مريح، فقد أسرع يف اإلسالم، وهو مريح بن ناشرة: فقال. رسول اهللا

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم
  ناعم بن أُجيل

  ناعم بن أجيل

  .اهلمداين، موىل أم سلمة
روى عبد . كان يف بيت شرف يف مهدان، وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال أورده جعفر

  .اهللا بن صاحلن عن الليث بن سعد أنه من الصحابة، قاله الربدعي



  .أخرجه أبو موسى
أبو عبد  فهو ناعم بن أجيل اهلمداين -بضم اهلمزة، وفتح اجليم، وسكون الياء  -وأما أجيل : وقال األمري أبو نصر
كان أحد الفقهاء مبصر، روى عن عثمان، وعلي، . أصابه سباء يف اجلاهلية، فصار إليها، فأعتقته. اهللا، موىل أم سلمة

  .وابن عباس، وغريهم
ناعم موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال : وهذا كالمه يدل على أنه ال صحبة له، وقال أبو أمحد العسكري

: ، وروى بإسناده عن كعب بن علقمة، عن ناعم موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأعلم له حديثاً مسنداً
: فخطب على بعري، مث نزل ودعا بكبش أقرن، فذحبه وقال -بالبصرة : أو -حضرت علياً رضي اهللا عنه بالكوفة 

  .هذا عن علي، وعن آل علي

  نافع بن بديل

  .نافع بن بديل بن ورقاء
  .أبيه، وكان هو وأبوه وإخوته من فضالء الصحابة وجلتهمتقدم نسبه يف ترمجة 

قتل نافع بن بديل بن ورقاء يوم بئر معونة، مع املنذر بن عمر، وعامر بن فهرية، يف أربعني رجالً : قال ابن إسحاق
  اخلفيف: من خيار املسلمني، فقال عبد اهللا بن رواحة يبكي نافعاً

  غي ثواب اجلهادرمحة املبت... رحم اللّه نافع بن بديل 
  أكثر القوم قال قوم الّسداد... صابٌر صادق اللقاء، إذا ما 

  .أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم، وأبو موسى

  نافع اجلرشي

  .نافع اجلرشي
أنه : روى حممد بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن عبد اهللا بن كعب، عن نافع اجلرشي. ذكره جعفر يف الصحابة

انظر لنا يف شأن هذا : ى اهللا عليه وسلم، كان كاهن يف رأس اجلبل، فدعوه فقالواحني بعث اهللا تعاىل حممداً صل
إن اهللا تبارك وتعاىل أكرم حممداً واصطفاه، وطهر : الرجل؛ فإنه قد حدث يف أرض العرب حدث، فنزل إليهم فقال

  .قلبه واجتباه، وبعث إليكم أيها الناس، فعما قليل
  .أخرجه أبو موسى

  رثنافع بن عبد احلا

بن عبد عمرو بن بوي بن ملكان بن أفصى  -وامسه احلارث  -نافع بن عبد احلارث بن حبالة بن عمري بن غبشان 
  .اخلزاعي

خزاعي، لقلة : نسبه كلهم إىل خزاعة، وساقوا نسبه إىل ملكان، وهو أخو خزاعة وأخو أسلم، ويقال لبعض ولده
  .بين ملكان، فنسبوا إىل خزاعة

واستعمله عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على مكة والطائف، وفيهما سادة قريش وثقيف،  ولنافع صحبة ورواية،



. استخلفت على آل اهللا موالك: وخرج إىل عمر واستخلف على مكة مواله عبد الرمحن بن أبزى، فقال له عمر
  .فعزله واستعمل خالد بن العاص بن هشام

  .يوم الفتح، وأقام مبكة ومل يهاجر أسلم: وكان نافع من فضالء الصحابة وكبارهم، وقيل
  .روى عنه أبو سلمة، ومحيد، وأبو الطفيل

أخربنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب : حدثين أيب قال: أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول: بن أيب ثابت، عن محيد بن عبد الرمحن وجماهد، عن نافع بن عبد احلارث قال

  .من سعادة املرء املسكن الواسع، واجلار الصاحل، واملركب اهلينء
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل حائطاً من حوائط املدينة فجلس على قف : روى عنه أبو سلمة بن عبد الرمحن
: ه باجلنة، مث جاء عمر يستأذن، فقالائذن له وبشر: أليب موسى -فيما أعلم  -البئر، فجاء أبو بكر يستأذن، فقال 

  .وبشره باجلنة، وسيلقى بالء. وبشره باجلنة، مث جاء عثمان يستأذن، فقال ائذن له. ائذن له
حديثه هذا عن أيب موسى األشعري، عن الين صلى : وأنكر الواقدي أن يكون لنافع بن عبد احلارث صحبة، وقال

  .اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  احلارث بن كلدةنافع بن 

ويرد الكالم على نسبه عند ذكر . نافع بن احلارث بن كلدة، أبو عبد اهللا الثقفي، أخو أيب بكرة ألمه، أمهما مسية
  .أخيه أيب بكرة نفيع إن شاء اهللا تعاىل

ن أتانا من م: وكان نافع بالطائف ملا حصره النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأمر الين صلى اهللا عليه وسلم منادياً فنادى
ونافع هذا أحد الشهود على املغرية، بالزنا وكانوا . فخرج إليه نافع وأخوه أبو بكرة، فأعتقهما. عبيدهم فهو حر

نافع، وأخوه أبو بكرة، وزياد ابن أبيه، وهو أخومها ألمهما، وشبل بن معبد، إال أن زياداً مل يقطع الشهادة، : أربعة
  .فسلم املغرية من احلد

وهو أول من اقتىن اخليل بالبصرة، وروى عن النيب . البصرة، وابتىن هبا داراً، وأقطعه عمر عشرة أجربةوسكن نافع 
أنه كان يف أربعمائة، فنزل النيب صلى اهللا عليه وسلم هبم على غري ماء، فشق ذلك على : صلى اهللا عليه وسلم

  .وسلم حىت روي الناسالناس، فجاءت شاة حىت دنت منه، فحلبها رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .أنت مين مبنزلة هارون من موسى: وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لعلي

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  صلى اهللا عليه وسلم -نافع موىل رسول اهللا 

-  
  .نافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ماينروي عنه خالد بن أيب أمية، وأبو هاشم الر

ال : وروى عقبة بن خالد، عن الصباح، عن خال بن أيب أمية، عن نافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال



  .يدخل اجلنة مسكني متكرب، وال شيخ زان، وال منان على اهللا بعمله
  .أخرجه الثالثة

  نافع بن زيد

  .نافع بن زيد احلمريي
أن نافع بن زيد احلمريي قدم وافداً على النيب صلى : س بن عمرو احلمرييأورده ابن شاهني، وروى بإسناده عن إيا
كان اهللا وال : فقال. أتيناك لنتفقه يف الدين، ونسأل عن أول هذا األمر: اهللا عليه وسلم، يف نفر من محري، فقالوا

واألرض وما بينهما  مث خلق السموات. اكتب ما هو كائن: شيء غريه، وكان عرشه على املاء، مث خلق القلم، فقال
  .واستوى على عرشه
  .أخرجه أبو موسى

  نافع أبو السائب

  .نافع أبو السائب، موىل غيالن بن سلمة
أن أبا السائب نافعاً كان عبداً لغيالن بن سلمة، ففر إىل : روى يزيد بن أيب حبيب، عن عروة بن غيالن بن سلمة
فأعتقه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما أسلم غيالن  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وغيالن مشرك، فأسلم،

  .رد النيب صلى اهللا عليه وسلم والءه عليه
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  نافع أبو سليمان

  .نافع أبو سليمان، موىل املنذر بن ساوى
  .وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأسلم، وكان ينزل حلب

وفد املنذر بن ساوى من : قال أيب: قال -مسع منه حبلب  -مان بن نافع العبدي روى إسحاق بن راهويه، عن سلي
: البحرين، حىت أتى مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومع املنذر أناس، وأنا غليم ال أعقل، أمسك مجاهلم، قال

وليس ثياباً كانت معه،  فذهبوا مع سالحهم، وسلموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ووضع املنذر سالحه،
قال النيب صلى اهللا عليه : ومسح حليته، وأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فسلم عليه، وأنا مع اجلمال، قال املنذر

وضعت سالحك، ولبست ثيابك، : وما رأيت مين يا نيب اهللا ؟ قال: قال! رأيت منك ما مل أر من أصحابك : وسلم
فسلموا على النيب . ال، بل جبلت عليه: جبلت عليه أم شيء أحدثته ؟ قال النيبقلت يا نيب اهللا، أشيء . وتدهنت

أسلمت عبد القيس طوعاً، وأسلم الناس كرهاً، فبارك اهللا : صلى اهللا عليه وسلم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 صلى اهللا عليه وسلم نظرت إىل رسول اهللا: قال يل أيب: قال سليمان بن نافع. يف عبد القيس وموايل عبد القيس
  .ومات أيب وهو ابن عشرين ومائة سنة. كما أين أنظر إليك، ولكين مل أعقل

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
إن فيك خلقني : هذا الذي فعله املنذر بن ساوى إمنا فعله األشج العبدي، وله قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قلت



. ال، بل شيء جبلت عليه: يب اهللا أشيء جبلت عليه أم شيء أحدثته ؟ قاليا ن: فقال األشج العبدي. حيبهما اهللا
  .احلمد هللا الذي جبلين على خلقني حيبهما: قال

  نافع بن صربة

  .نافع بن صربة
  .خمرج حديثه عن أهل املدينة، مثل حديث أيب هريرة يف كفارة ما يكون يف اجمللس من اللغو

  .أخرجه أبو عمر

  نافع أبو طيبة

  .وهو موىل حميصة بن مسعود األنصاري: امسه ميسرة: بو طيبة احلجام، وقيلنافع، أ
  .حجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطاه أجره، ويرد يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه الثالثة

  نافع بن ظريب

  .نافع بن ظريب بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي

  .صحب النيب صلى اهللا عليه وسلمأسلم يوم الفتح، و
  .ال أعلم له رواية، وهو أخرجه: هو الذي كتب املصاحف لعمر بن اخلطاب قال أبو عمر: قال العدوي

  نافع بن عتبة

  .نافع بن عتبة بن أيب وقاص الزهري، وهو ابن أخي سعد بن أيب وقاص، وهو أخو هاشم املرقال
لنيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد، ومات عتبة كافراً قبل فتح مكة، له صحبة، وأبوه عتبة هو الذي كسر رباعية ا

  .قاله أبو عمر. وأوصى إىل أخيه سعد، مث أسلم نافع يوم فتح مكة
إن عتبة أصاب دماً يف اجلاهلية من قريش، وانتقل إىل املدينة فمات : وقال ابن منده وأبو نعيم، عن مصعب الزبريي

  .هبا، وأوصى إىل أخيه سعد
حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن عبد امللك : نا حيىي بن حممود وعبد الوهاب بن أيب حبة بإسنادمها إىل مسلم قالأخرب

فأتى : كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة، قال: بن عمري، عن جابر بن مسرة، عن نافع بن عتبة قال
ياب الصوف، فوافوه عند أكمة، فإهنم لقيام ورسول اهللا النيب صلى اهللا عليه وسلم قوم من قبل املغرب، عليهم ث

ائتهم، فقم بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ال : فقالت يل نفسي: صلى اهللا عليه وسلم قاعد، قال
فحفظت منه أربع كلمات أعدهن يف يدي، : لعله جييء معهم، فأتيتهم فقمت بينهم وبينه، قال: مث قلت. يغتالونه
تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهللا، مث فارس فيفتحها اهللا، مث تغزون الروم فيفتحها اهللا، مث تغزون الدجال : قال



  .يا جابر، ال نرى الدجال خيرج حىت تفتح الروم: فقال نافع: قال. فيفتحه اهللا
  .أخرجه الثالثة

  نافع بن عجري

  .نافع بن عجري القرشي املطليب
وروى الشافعي، عن عمه حممد بن علي بن شافع، عن عبد اهللا بن . غريه يف الصحابةسكن املدينة، أورده البغوي و

أنه طلق امرأته هشيمة البتة، مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم : علي بن السائب، عن نافع بن عجري بن عبد يزيد
ا إليه، فطلقها الثانية يف زمن فرده. يا رسول اهللا، إين طلقت امرأيت هشيمة البتة، واهللا ما أردت إال واحدة: فقال

  .عمر، والثالثة يف زمن عثمان
كذا رواه أبو داود يف سننه عن . إمنا هو عن نافع أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته: هذا إسناد اختلف فيه، فقيل

ن ركانة عن نافع، ع: ورواه احلميدي والربيع عن الشافعي وقاال. أيب الطاهر بن السرح، وأيب ثور، عن الشافعي
أتيت رسول اهللا : ورواه جرير بن حازم، عن الزبري بن سعيد، عن عبدا هللا بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال

  .صلى اهللا عليه وسلم وذكر حنوه
سهية، : وقيل -وهو األشهر  -سهيمة : هشيمة، وقيل: أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، واختلف يف اسم املرأة، فقيل

  .سفيجة: وقيل

  نافع بن علقمة

  .نافع بن علقمة
  .مل يزد. سكن الشام: أورده ابن شاهني وقال

  .إن حديثه مرسل: نافع بن علقمة، مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقيل: وقال أبو عمر
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى كذا خمتصراً

  نافع بن عمرو املزين

  .نافع بن عمرو املزين
فأخذ بيدي أيب، حىت انتهى . إين يوم حجة الوداع مخاسي أو فوق اخلماسي: أنه قال روى عنه هالل بن عامر املزين

يب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو واقف على بغلة له شهباء خيطب الناس، وعلي يعرب عنه، فتخللت 
غت القدم، مث الرحال حىت أقوم عند ركاب البغلة، مث أضرب بيدي كلتيهما يف ركبته، فمسحت الساق حىت بل

  .أدخل يدي هذه بني النعل والقدم، فإنه ليخيل إيل أين أجد برد قدمه الساعة على كفي
وإمنا . كذا أورده احلافظ وأبو مسعود عن شيخي، يعين أبا عبد اهللا أمحد بن علي األسواري: أخرجه أبو موسى وقال
  .هو رافع، وقد تقدم

  نافع بن عمرو بن معد يكرب



  .معد يكربنافع بن عمرو بن 
روى حديثه حممد بن إسحاق، عن إسحاق بن إبراهيم بن أيب بن نافع بن معد يكرب، عن جده أيب، عن أبيه نافع 

َوإِذَا سَأَلَكَ " كنت أنا وعائشة إذ سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اآلية يعين : بن معد يكرب أنه قال
فأنزل اهللا عز وجل جربائيل . يا رب، مسألة عائشة: ، فقال" َوةَ الدَّاعٍ إِذَا َدَعاِن ِعَباِدي َعّني فَإِّني قَرِيٌب أُجِيُب َدْع

هذا عبدي الصاحل بالنية الصادقة، وقلبه نقي : اهللا تبارك وتعاىل يقرئك السالم، وهو يقول: عليه السالم، فقال
  .لبيك، فأقضي حاجته: يا رب، فأقول: يقول

  .إسحاق هذا، وعند غريه عن إسحاق بن إبراهيم أحاديثعند ابن : أخرجه أبو موسى وقال

  نافع بن غيالن

  .نافع بن غيالن بن سلمة الثقفي
  الكامل: استشهد مع خالد بن الوليد بدومة اجلندل، فرثاه أبوه وجزع عليه جزعاً شديداً، فمن قول فيه

  !إالذ اعترتين عربةٌ تغشاين ... ما بال عيين ال تغمض ساعةً 
  الكامل: قول فيهاوهي كثرية ي

  عن شّدٍة مذكورٍة وطعان ؟... يا نافع، من للفوارس أحجمت 
  بني اللّهاة وبني عقد لسان... لو أستطيع جعلت مّني نافعاً 

  .أخرجه أبو عمر

  نافع بن كيسان

  .نافع بن كيسان، والد أيوب بن نافع
ستشرب اخلمر أميت، : هللا عليه وسلم يقولروى عنه ابنه أيوب أنه مسع النيب صلى ا. يعد يف الشاميني، سكن دمشق

  .يسموهنا بغري امسها، يكون عوهنم على شرهبا أمراؤهم
  .وروى عنه ابنه حديثاً آخر يف نزول عيسى عليه السالم

  .أخرجه أبو نعيم وأبو عمر، وأبو موسى

  نافع بن أيب نافع الرؤاسي

  .نافع بن أيب نافع الرؤاسي، جد علقمة
كنت يف الوفد ملا أتى عمرو بن مالك إىل رسول اهللا : الرمحن أبو عوف الرؤاسي أنه قالروى عنه محيد بن عبد 

صلى اهللا عليه وسلم، مث دعا قومه فلم جييبوه حىت يدركوا بثأرهم، فأتوا طائفة من بين عقيل فأصابوا منهم رجالً، 
: ربيعة بن املنتفق، يقول يف رجز له فأتبعهم بنو عقيل فأصابوا منهم رجالً، وقاتلهم بنو عقيل وفيهم رجل قال له

  الرجز
  إنّ الرجال لبسوا القالنسا... أقسمت ال أقتل إالّ فارساً 

فخرج إليه اجملرش بن عبد اهللا فطعنه العقيلي، فاعتنق فرسه . أمنتم يا معشر الرجال سائر اليوم: فقال رجل من احلي



فأتى عمر ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مغلولة : لرؤاس، خيل أم أناس ؟ قا: فقال ربيعة. يا آل رؤاس: وقال
يا رسول اهللا، ارض : يا رسول اهللا، ارض عين فأعرض عنه، مث أتاه عن ميينه وعن مشاله وبني يديه فقال: يده فقال

  .رضيت عنك: فالن له وقال. فواهللا إن الرب ليترضى فريضى. عين
  .أخرجه الثالثة

  نافع بن يزيد الثقفي

  .يد الثقفينافع بن يز
روى أبو بكر اهلذيل، عن احلسن، عن نافع بن يزيد الثقفي أن رسول اهللا صلى اهللا . له ذكر يف الصحابة، وال يثبت

  .إن الشيطان حيب احلمرة، وكل ثوب ذي شهرة: عليه وسلم قال
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  نافع

" الِّذيَن آتْيَناُهُم الْكَِتاَب ِمْن قَْبِلِه ُهْم بِِه ُيْؤِمُنونَ : " هو من الذين قدموا من الشام إىل احلبشة، فنزل فيهم. نافع
  .القصص، وقد ذكرناه يف أبرهة أخرجه أبو موسى خمتصراً

  باب النون والباء

  نباش بن زرارة

نباش بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سالمة بن غوي بن جروة بن أسيد بن عمرو بن متيم التميمي األسيدي، أبو 
النباش بن زرارة التميمي أبو هالة، من بين أسيد بن عمرو بن متيم، حليف بين عبد : هالة قال مصعب بن عبد اهللا

  .الدار
  .النباش بن زرارة، له ذكر يف املغازي، وله صحبة فيما ذكر بعض املتأخرين: قال أبو نعيم

منده، وقد أخرجه ابن منده، فال وجه أخرجه ابن منده، وأبو نعيم، وأخرجه أبو موسى فيما استدركه علي بن 
  .الستدراكه عليه

ال صحبة للنباش، فإنه أقدم من عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، ألن ابنه أبا هالة هند بن النباش كان زوج : قلت
اسم أيب هالة النباش، وعلى كل : وقيل. خدجية قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأبو هالة ال صحبة له أيضاً

ويف ترمجة خدجية رضي اهللا . ختالف، فال صحبة له، ويرد ذكر هذا مفصالً يف هند بن أيب هالة إن شاء اهللا تعاىلاال
  .عنها

  نبهان التمار

  .نبهان التمار أبو مقبل



أَِقمِ " آل عمران و " والِذين إِذَا فََعلُوا فاِحَشةً : " روى مقاتل، عن الضحاك، عن ابن عباس يف قوله عز وجل
يريد نبهان التمار، أتته امرأة حسناء مجيلة تبتاع منه متراً، فضرب على عجيزهتا، : هود، قال" الةَ طََرفَي النَّهَارِ الصَّ

فسقط يف يده، فذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . واهللا ما حفظت غيبة أخيك، وال نلت حاجتك: فقالت
فذهب يبكي، فقام ثالثة أيام يصوم النهار ! اك أن تكون امرأة غاز إي: فأعلمه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اآلية، فأرسل رسول اهللا صلى اهللا " وَالَِّذْيَن إذا فََعلُوا فَاِحَشةً : " ويقوم الليل، فلما كان اليوم الرابع أنزل اهللا تعاىل
، هذه توبيت قبلها، فكيف يل حىت يقبل يا رسول اهللا: عليه وسلم إليه فأخربه مبا نزل فيه، فحمد اهللا وشكره، فقال

  .اآلية" أَِقمِ الْصَّالَةَ طََرفَي الْنََّهارِ : " فأنزل اهللا تعاىل!! شكري 
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  صلى اهللا عليه وسلم -نبهان صاحب رسول اهللا 

-  
  .نبهان صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أورده ابن شاهني يف الصحابة
ولدان يف اإلسالم : من مات له: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: الزبري، عن عمر بن نبهان، عن أبيهروى أبو 

فلقيين أبو هريرة قال أنت الذي قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال" . أدخل اهللا تبارك وتعاىل اجلنة بفضل رمحته 
  . أحب إيل مما غلقت عليه محص وفلسطنيألن يكون ما قاله يل: قال. نعم: وسلم يف الولدين ؟ قلت

  .أخرجه أبو موسى

  نبيشة اخلري

نبيشة بن عمرو بن عوف بن عبد اهللا بن عتاب بن احلارث بن حصني بن دابغة بن حليان بن : نبيشة اخلري، وهو
  .أبو عمرسكن البصرة، قاله . سلمة اخلري بن عبد اهللا، يكىن أبا طريف: وقيل. هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر

نبيشة اخلري بن عمرو بن عوف بن سلمة بن حنش بن الطيار بن الليان بن عمري بن عادية بن : وقال ابن ماكوال
  .صعصعة بن وائلة بن حليان بن هذيل

هو نبيشة بن عبد اهللا بن شيبان بن عفان بن احلارث بن اجلون بن احلارث بن عبد الغزى بن وائل بن حليان : ويقال
  .بن هذيل

  .يل يف نسبه غري ذلكوق
وهو ابن عم سلمة بن احملبق، مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نبيشة اخلري، وإمنا مساه بذلك ألنه دخل على النيب 

فقال أمرت خبري، . يا رسول اهللا، إما أن تفاديهم، وأما أن متن عليهم: صلى اهللا عليه وسلم وعنده أسارى، فقال
  .أنت نبيشة اخلري

حدثنا نصر بن علي، حدثنا املعلى بن راشد أبو : إمساعيل وإبراهيم وأبو جعفر بإسنادهم عن أيب عيسى قالأخربنا 
دخل علينا نبيشة اخلري وحنن نأكل يف : وكانت أم ولد لسنان بن سلمة قالت -اليمان، حدثتين جديت أم عاصم 

  . قصعة مث حلسها، استغفرت له القصعةمن أكل يف: قصعة، فحدثنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
اذحبوا هللا يف أي شهر كان، : قال. يا رسول اهللا، إنا كنا نعتر يف اجلاهلية: قالوا: وروى عنه أبو املليح اهلذيل أنه قال



  .وبروا اهللا وأطعموا
  .أخرجه الثالثة

  .بالطاء املهملة، والياء املشددة حتتها نقطتان، وآخره راء: الطيار

  نبيشة

  .بيشة، غري منسوبن
تويف يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى رجالً يليب عن نبيشة، 

  .حج عن نفسك، مث حج عن نبيشة: قال. ال: أيها املليب عن نبيشة، حججت ؟ قال: قال
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  نبيط بن جابر

لك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك ابن النجار األنصاري اخلزرجي مث نبيط بن جابر بن ما
  .النجاري

زوجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفريعة بنت أيب أمامة أسعد بن زرارة، وكانت من . شهد أُحداً، وله عقب
نيب صلى اهللا عليه وسلم وبقي نبيط بعد املبايعات، فولدت له عبد امللك، وكان أبوها قد أوصى هبا وباخواهنا إىل ال

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم زماناً
  .إن لنبيط هذا ابناً يسمى سلمة، يروي عنه أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى: قيل: قال أبو عمر

ابن نبيط بن  هو -قول أيب عمر إن لنبيط هذا ابناً يسمى سلمة يروي عنه أظنه وهم فيه، وإمنا سلمة بن نبيط : قلت
  .شريط، الذي نذكره بعد هذه الترمجة إن شاء اهللا تعاىل

  نبيط بن شريط

  .نبيط بن شريط بن أنس بن مالك بن هالل األشجعي
  .يروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه ابنه سلمة

علي، حدثنا حيىي، عن  أخربنا عمرو بن: أخربنا أبو القاسم يعيش بن علي بإسناده إىل أيب عبد الرمحن النسائي
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب على مجل أمحر بعرفة قبل : سفيان، عن سلمة بن نبيط، عن أبيه قال

  .الصالة
  .أخرجه الثالثة

  نبيه اجلهين

  .بنة اجلهين: وقيل. نبيه اجلهين
  .نة بالياء حتتها نقطتان، وبالنونوذكره ابن السكن يف كتابه يف الصحابة ي. إمنا هوينة اجلهين: قال ابن معني



أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى أن يتعاطى السيف مسلوالً : روى حديثه أبو الزبري، عن جابر، عن نبيه اجلهين
  .حىت يغمد

  .أخرجه أبو عمر

  نبيه بن حذيفة

دوي، وهو أخو أيب نبيه بن حذيفة بن غامن بن عامر بن عبد اهللا بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي الع
  .جهم بن حذيفة

  .وال أعلم له وال ألحد من إخوته رواية
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  نبيه موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .نبيه موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ول اهللا صلى اهللا ال أعرفه بأكثر من أن بعضهم ذكره يف موايل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأن رس: قال أبو عمر

النبيه بفتح النون، واهللا : وقد قيل يف نبيه هذا النبيه، باأللف والالم وضم النون، وقيل. عليه وسلم اشتراه فأعتقه
  .أعلم أخرجه أبو عمر

  نبيه بن صؤاب

  .نبيه بن صؤاب اجلهين
ا قبلة مصر روى عنه يزيد بن وكان أحد األربعة الذين أقامو. وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح مصر

  .أيب حبيب وعبد امللك بن أيب رائطة، وعبد العزيز بن مليل
  .أخرجه الثالثة

  نبيه بن عثمان

  .نبيه بن عثمان بن ربيعة بن وهب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحي
الذي هاجر إىل : حاقكان قدمي اإلسالم مبكة، وهاجر إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية، قاله الواقدي وقال ابن إس

أرض احلبشة أبوه عثمان بن ربيعة، ومل يذكر موسى بن عقبة وال أبو معشر واحداً منهما فيمن هاجر إىل أرض 
  .احلبشة

  أخرجه أبو عمر

  باب النون واحلاء والذال والزاي والسني

  حنات بن ثعلبة



  .حنات بن ثعلبة
  .تقدم الكالم عليه يف حباث بالباء املوحدة

وأخرجه أبو موسى جناب بالنون، واجليم، . عمر ها هنا، بالنون، واحلاء املهملة، وآخره تاء فوقها نقطتان أخرجه أبو
  .شهد بدراً، وهو بلوي حليف األنصار: وآخره باء موحدة وأخرجه أبو نعيم أيضاً مثله، وقالوا

  نذير أبو مرمي

  .نذير أبو مرمي الغساين، جد أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي
روى بقية بن الوليد، . نذير: سألت بعض الشاميني عن اسم أيب مرمي الغساين الشامي، فقال: قال أبو حامت الرازي

غزوت مع، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورميت بني يديه، : عن أيب بكر بن أيب مرمي عن جده أيب مرمي قال
  .فأعجبه رميي

  .أخرجه أبو عمر

  النزال بن سربة

  .سربة اهلاليل، من بين هالل بن عامر بن صعصعةالنزال بن 
ذكروه فيمن رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال تعلم له رواية إال عن علي وابن مسعود، وهو معدود يف كبار 

  .روى عنه الشعيب، وعبد امللك بن ميسرة، وإمساعيل بن رجاء. التابعني وفضالئهم
  .أخرجه أبو عمر

  نسري بن العنبس

  .العنبس بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب، وكعب هو ظفر، األنصاري الظفرينسري بن 
له صحبة ورواية، شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشاهد كثرية، ذكره عبد اهللا بن حممد بن القداح يف 

عندي أثبت، قاله  وقول ابن القداح. نسب األنصار بالنون والسني املهملة املفتوحة، وذكره الدارقطين يف باب بشري
  .وقد تقدم يف بشري. ابن ماكوال

  باب النون والصاد

  نصر بن احلارث

. ابن عبد رزاح: وقيل. نصر بن احلارث بن عبيد بن رزاح بن كعب، وكعب هو ظفر، األنصاري األوسي الظفري
  .يكىن أبا احلارث. واألوالن أصح وأكثر. ابن عبد اهللا: وقال أبو موسى

كذا مساه أكثر أهل السري واألنساب نصر بن . بوه احلارث ممن صحب النيب صلى اهللا عليه وسلمشهد بدراً، وكان أ
  .احلارث

  .وهذا غلط من قبل من رواه عنه: قال ابن سعد: روي عن حممد بن إسحاق أنه منري بن احلارث: وقال ابن سعد



  .إن الذي رواه عنه إبراهيم بن سعد الزهري: قيل
  .موسىأخرجه أبو نعيم، وأبو 

قد جعل ابن سعد الغلط فيه من إبراهيم بن سعد، وقد رواه يونس بن بكري وسلمة بن الفضل، عن ابن : قلت
وكذلك ذكره . نضر، بالضاد املعجمة: منري أيضاً، ورواه ابن هشام، عن البكائي، عن ابن إسحاق فقال: إسحاق

  .ل بالقادسيةقت: ذكره ابن القداح، وقال: ابن ماكوال بالضاد املعجمة، وقال

  نصر بن حزن

  .عبدة بن حزن: وقيل. نصر بن حزن النصري
أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى ابن أيب عدي، عن شعبة، عن أيب إسحاق، عن نصر بن حزن، عن النيب 

  .صلى اهللا عليه وسلم يف رعي األنبياء الغنم
عن شعبة، عن أيب إسحاق : عن أيب داود: قيلو. بشر بن حزن: ورواه أبو داود، عن شعبة، عن أيب إسحاق فقال

  .بن عبدة بن حزن
  .وهذا الصواب، واهللا أعلم: قال أبو عمر
  .أخرجه الثالثة

  نصر بن دهر

  .نصر بن دهر بن األخرم بن مالك األسلمي
  .له وألبيه دهر صحبة، يعد يف أهل املدينة

ا حممد بن خالد بن عبد اهللا، حدثين أيب، عن حممد حدثن: أخربنا حيىي بن حممود بن سعد بإسناده، عن ابن أيب عاصم
أنه مسع رسول اهللا صلى : بن إسحاق، عن حممد بن إبراهيم، عن أيب اهليثم بن نصر بن دهر األسلمي، عن أبيه نصر

انزل يا ابن : وهو عم سلمة بن عمرو بن األكوع. اهللا عليه وسلم يقول يف مسريه إىل خيرب لعامر بن األكوع
  الرجز: فنزل يرجتز برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: قال. احد لنا من هناتكاألكوع، و

  وال تصّدقنا وال صلّينا... واللّه لوال اللّه ما اهتدينا 
  وإن أرادوا فتنةً أبينا... إّنا إذا قوٌم بغوا علينا 
  وثبت األقدام إن القينا... فأنزلن سكينةً علينا 

فقتل يوم خيرب . وجبت يا رسول اهللا: فقال عمر بن اخلطاب. عليه وسلم يرمحك ربكفقال رسول اهللا صلى اهللا 
  .شهيداً

  .أنه كان فيمن رجم ماعزاً: روي عن نصر
  .أخرجه الثالثة

  نصر بن عوف



  .نصر بن عوف بن قدامة، ابن أخي صفوان بن قدامة
  .له ذكر يف حديث صفوان، وقد تقدم ذكره

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  بن وهب نصر

  .نصر بن وهب اخلزاعي
روى عنه أبو املليح اهلذيل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركب محاراً مرسوناً . رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .بغري سرج مؤكف عليه قطيفة، وأردف معاذ بن جبل
  .أخرجه الثالثة

  نصيب موىل سري

  .نصيب موىل سري بنت نبهان الغنوية
سأل نصيب موالنا رسول : قالت -وكانت ربة بيت يف اجلاهلية  -اجلعد، عن سري بنت نبهان روت ساكنة بنت 

اقتلوا ما ظهر منها، فإن من قتلها قتل كافراً، ومن قتلته : اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احليات، ما يقتل منها ؟ قال
  .كان شهيداً

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  نصري

  .هو نصري غري منسوب -ر نصر بضم النون، تصغ -نصري 
  .هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قسمة الضرار: ذكره احلضرمي والبغوي، حديثه
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  باب النون والضاد

  النضر بن احلارث األوسي

ري األوسي النضر بن احلارث بن عبد رزاح بن ظفر، وامسه كعب بن اخلزرج بن عمرو بن مالك ابن األوس األنصا
  .الظفري

  .له صحبة قدمية، وشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشاهده
قتل نضر : وقال ابن القداح. نصر، بالصاد املهملة، وقد تقدم: وقال غريه. ذكره ابن ماكوال، عن ابن القداح

  .بالقادسية، ال عقب له

  النضر بن احلارث القرشي



  .لقرشي، من بين عبد الدارالنضر بن احلارث بن كلدة بن علقمة ا
وكان من املؤلفة . عداده يف أهل احلجاز، وشهد حنيناً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأعطاه مائة من اإلبل

  .قلوهبم
  .ورويا ذلك عن ابن إسحاق. أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

ة، أما كتاب ابن منده فمن من نسخ صحيح -من أن النضر له صحبة، وشهد حنيناً  -نقلت هذا القول : قلت
ثالث نسخ مسموعة مصححة، منها نسخة هي أصل أصبهان من عهد املصنف إىل اآلن، وذكراه فيمن امسه النضر، 

وهذا وهم فاحش؛ فإهنما أوالً جعاله احلارث بن كلدة بن علقمة وإمنا هو علقمة بن . وبعده النضر بن سلمة اهلذيل
النضر بن احلارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار، : ، وقاالذكر ذلك الزبري، وابن الكليب. كلدة

  .وكذلك ساق نسبه أبو عمر يف ترمجة أخيه النضري على ما نذكره إن شاء اهللا تعاىل

والوهم الثاين أهنما جعال النضر له صحبة، وهو غلط، فإن النضر أسر يوم بدر، وقتل كافراً، قتله علي بن أيب 
أمجع أهل املغازي والسري على أنه قتل يوم بدر كافراً، وإمنا . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك طالب، أمره

 -ابنته قتيلة : وقيل -وملا قتل قالت أخته . قتله؛ ألن كان شديداً على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني
  الكامل: أبياتاً أوهلا

  من صبح خامسٍة، وأنت موفّق... يا راكباً، إنّ اُألثيل مظّنةٌ 
  ما إن تزال هبا الّنجائب تعنق... أبلغ به ميتاً بأنّ حتّيةً 

  جادت ملائحها، وأُخرى ختنق... مّىن إليه، وعربةٌ مسفوحةٌ 
  إن كان يسمع ميٌت ال ينطق... فليسمعّن الّنضر إن ناديته 

  !للّه أرحاٌم هناك تشقّق ... ظلّت سيوف بين أبيه تنوشه، 
  رسف املقّيد، وهو عاٍن موثق... يقاد إىل املنّية متعباً  قسراً

  من قومها، والفحل فحل معرق... أحمّمٌد وألنت ضنء جنيبة 
  مّن الفىت وهو املغيظ احملنق... ما كان ضّرك لو مننت ؟ ورّبما 
  وأحقّهم، إن كان عتٌق، يعتق... الّنضر أقرب من تركت وسيلةً 
  .لو بلغين هذا الشعر قبل أن أقتله، ما قتلته: ه وسلم قوهلا قالفلما مسع النيب صلى اهللا علي

  النضر بن سلمة اهلذيل

  .النضر بن سلمة اهلذيل
  .ذكره ابن شاهني. من أهل املدينة، ولد على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه أبو موسى

  النضر بن سفيان اهلذيل

  .النضر بن سفيان اهلذيل
  .لو يعلم الناس ما يف شهود العشاء اآلخرة والصبح، ألتومها ولو على الركب: يه وسلم يقولمسع النيب صلى اهللا عل



  .روى عنه أبو عبد اهللا القراظ
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  نضرة بن أكتم

  .نضرة بن أكتم اخلزاعي، ويقال األنصاري: هو -بزيادة هاء  -نضرة 
ن أيب داود؛ حدثنا خملد بن خالد، واحلسن بن علي، وابن أيب السري أخربنا عبد الوهاب بن علي األمني بإسناده ع

حدثنا عبد الرزاق، أخربنا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن املسيب، عن رجل من : املعين، قالوا
قال له ي:  -من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يقل من األنصار مث اتفقوا : قال ابن أيب السري -األنصار 

هلا : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. تزوجت امرأة بكراً يف سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى: نضرة، قال
: فاجلدها وقال ابن أيب السري:  -قال احلسن  -الصداق مبا استحللت من فرجها، والولد عبد لك فإذا ولدت 

  .فحدوها: أو قال. فاجلدوها
. وعطاء اخلراساين، عن سعيد بن املسيب، أرسلوه -يزيد بن نعيم، عن ابن املسيب  ورواه حيىي بن أيب كثري، عن

  .نكح امرأة، وكلهم جعل الولد عبداً له. ويف حديث حيىي بن أيب كثري نضرة بن أكتم
  .أخرجه الثالثة

  نضلة األنصاري

  .نضلة األنصاري
حممد بن اخلليل بن فارس القيسي، أخربنا أبو  أخربنا أبو الربكات احلسن بن حممد الدمشقي، أخربنا أبو العشائر

القاسم علي بن حممد بن علي بن أيب العالء، أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن أيب نصر، أخربنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن حممد بن أمحد بن أيب ثابت، قال حدثنا حممد بن محاد، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن صفوان بن 

تزوجت امرأة بكراً يف سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلى، : عن رجل من األنصار يقال له نضلة قالسليم، 
هلا املهر مبا استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت : فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .فاجلدوها
  .وقد تقدم. وقد رواه عبد الرزاق أيضاً بإسناده، فقال نضرة

. أورده العسكري، وهذا نضلة هو نضرة، وقد تقدم: أخرجه أبو عمر خمتصراً وأبو موسى، وقال أبو موسى
وأخرجه ابن منده فال أدري مل استدركه أبو موسى عليه ؟، وأخرجه أبو عمر نضرة ونضلة، ترمجتني، وعادته يف مثل 

  !كذا وقيل كذا؟: هذا أن يقول يف ترمجة واحدة

  نضلة بن خديج

  .بن خديج اجلشمينضلة 
أنه : عن أيب األحوص، عن جده: وقال مرة -روى سفيان بن عيينة، عن أيب الزعراء، عن أيب األحوص، عن أبيه 

من : أرب إبل أنت أم رب غنم ؟ فقلت: فصعد يف النظر وطأطأ رأسه، وقال: أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



  .وذكر احلديث. كل قد أتاين اهللا عز وجل
  .عوف بن مالك بن نضلة، واحلديث بأبيه أشهر: األحوص امسهوأبو 

  .أخرجه أبو موسى

  نضلة بن طريف

نضلة بن طريف بن هنصل احلرمازي مث املازين روى قصة األعشى املازين مع امرأته اليت هربت منه، وقدومه على 
  الرجز: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وشكى منها، وأنشده

  إليك أشكو ذربةً من الذّرب... ان العرب يا سّيد النّاس ودّي
  .وقد تقدمت القصة يف اهلمزة يف األعشى، وذكرنا الكالم على نسبه هناك

  .أخرجه الثالثة

  نضلة بن عبيد األسلمي

نضلة بن عبيد بن احلارث بن حبال بن ربيعة بن دعبل بن أنس بن خزمية بن مالك بن سالمان بن أسلم بن أفصى 
عبد اهللا بن نضلة ويرد يف الكىن أمت من هذا إن شاء اهللا : ضلة بن عبد اهللا بن احلارث، وقيلن: وقيل. األسلمي
  .تعاىل

أسلم قدمياً، وشهد فتح خيرب، وفتح مكة، وحنيناً وسكن البصرة، وولده هبا، وغزا خراسان، ومات هبا أيام يزيد بن 
  .معاوية، أو يف آخر أيام معاوية

وروى ثعلبة بن أيب برزة أن أباه شهد . ابن خطل يوم الفتح وهو متعلق بأستار الكعبة أنا قتلت: وروى عنه أنه قال
  .صفني والنهروان مع علي وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

روى عنه احلسن البصري، وأبو العالية الرياحي، وأبو عثمان النهدي، وأبو الوازع، وعبد اهللا بن مطرف، وسعيد 
  .بن بريدة وغريهمبن مجهان، وعبد اهللا 

حدثنا أمحد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا عوف، قال : أخربنا إبراهيم بن حممد وغريه بإسنادهم عن أيب عيسى قال
: وحدثنا عباد بن عباد هو املهليب وامساعيل بن علية مجيعاً، عن عوف عن سيار بن سالمة عن أيب برزة قال: أمحد

  .كره النوم قبل العشاء، واحلديث بعدهاكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي
وكان أبو برزة عند يزيد بن معاوية ملا أيت برأس احلسني بن علي، فرآه أبو برزة وهو ينكت ثغر احلسني بقضيب يف 

لقد أخذ قضيبك من ثغره مأخذاً رمبا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرشفه، أما إنك يا يزيد : يده، فقال
  .مث قام فوىل. امة وابن زياد شفيعك، وجييء هذا وحممد شفيعهجتيء يوم القي
  .أخرجه الثالثة

  نضلة بن عمرو الغفاري

  .نضلة بن عمرو الغفاري
  .وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأقطعه أرضاً بالصفراء، وكان يسكن احلجاز بناحية العرج



حدثين أيب، حدثنا علي بن عبد اهللا، حدثين حممد بن معن : أمحد أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن
بن حممد بن معن بن نضلة بن عمرو الغفاري قال حدثين جدي حممد بن معن، عن أبيه معن بن نضلة، عن نضلة بن 

  .املؤمن يشرب يف معي واحد، والكافر يشرب يف سبعة أمعاء: عمرو الغفاري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وروى عنه ابنه علقمة أيضاً. وهذا املعىن قد ورد عن غري واحد من الصحابة

  .أخرجه الثالثة

  نضلة بن ماعز

  .روى حديثه حسني املعلم، عن عبد اهللا بن بريدة. نضلة بن ماعز رأى أبا ذر يصلي الضحى
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم خمتصراً

  ارث القرشيالنضري بن احل

  .النضري بن احلارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري
يكىن أبا احلارث، وأبوه احلارث يعرف بالرهني، ومن ولده . كان من مسلمة الفتح: كان من املهاجرين، وقيل: قيل

لى ما من عليه من اإلسالم، ومل ميت على ما مات وكان النضري يكثر الشكر هللا تعاىل ع. حممد بن املرتفع بن النضري
وأمر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني مبائة من اإلبل، فأتاه رجل من الديل . عليه أخوه النضر وآباؤه

ما أريد أخذها، ألين أحسب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال له النضري. أخذين منها: يبشره بذلك، وقال
واهللا ما طلبتها وال سألتها، وهي : مث قال. يعطين ذلك إال تألفاً على االسالم، وما أريد أن أرتشي على اإلسالممل 

عطية من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخذها، وأعطى الديلي منها عشرة، مث خرج إىل رسول اهللا صلى اهللا 
. فواهللا لقد كان أحب إيل من نفسي: مواقيتها، قالعليه وسلم فجلس معه يف جملسه، وسأله عن فروض الصالة و

  .اجلهاد والنفقة يف سبيل اهللا: يا رسول اهللا، أي األعمال أحب إىل اهللا ؟ قال: وقال له
وهاجر النضري إىل املدينة، ومل يزل هبا حىت خرج إىل الشام غازياً، وشهد الريموك وقتل هبا شهيداً، وذلك يف رجب 

  .سنة مخس عشرة
  .عد من حلفاء قريشوكان ي

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

وقد تقدم ذكره  -بفتح النون  -مل خيرجه ابن منده وأبو نعيم، وهو الصحايب حقاً، وأخرجا أخا النضر : قلت
بضم النون، وفتح  -وقد ذكرناه، وأما هذا النضري . والكالم عليه، وهو غلط؛ ألنه أسر يوم بدر، وقتل كافراً

كان من املهاجرين، : وذكره أبو عمر فقال. فإنه أسلم وحسن إسالمه -وبعدها ياء حتتها نقطتان  الضاد املعجمة،
  .كان من مسلمة الفتح، واألول أكثر وأصح: وقيل

أعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم مائة من اإلبل، : وهذا القول قد نقضه هو على نفسه يف سياق خربه، فإنه قال
إنه حضر عند : لم مل يفعل ذلك إال مع مسلمة الفتح، ومن تألفه على اإلسالم، مث قالوالنيب صلى اهللا عليه وس

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني، وسأله عن أوقات الصالة وفرضها فمن هو من املهاجرين كيف يسأل 



مسلمة الفتح، واهللا  والصحيح أنه من. إمنا كانت قبل الفتح، وأما بعده فال! يوم حنني عن الصلوات واهلجرة ؟
  .أعلم

  النضري بن النضر

  .النضري أيضاً، ابن النضر بن احلارث بن علقمة بن كلدة، وهو ابن أخي الذي قبله، وأبوه هو الذي قتل يوم بدر
هو من أبناء مهاجرة احلبشة، وذكر له بإسناده عن حممد ابن إسحاق أخرجه أبو موسى : قال جعفر: قال أبو موسى

  .خمتصراً
وهذا على سياق نسبه هو ابن النضر الذي قتل كافراً يف وقعة بدر، فكيف يكون هذا من أبناء املهاجرين إىل : قلت

. إنه أسلم وهاجر إىل احلبشة، لكان ممكناً، وأما قوله إن أباه كان من مهاجرة احلبشة فال: وإمنا لو قال! احلبشة ؟
فإنه هو الذي يروي أن أباه النضر قتل ! قوله ابن إسحاق وأما رواية جعفر عن ابن إسحاق ذلك، فحاشا هللا أن ي

  .يوم بدر كافراً، فكيف جيعله من مهاجرة احلبشة ؟ واهللا أعلم

  باب النون والظاء والعني

  نظري املزين

  .املدين: نظري املزين، أو
مسعت : راوي، قالشك ال -املدين : أو -أخربين نظري املزين : روى ابن شهاب، عن إمساعيل بن أيب احلكيم، قال

" لًْم َيكُْن الَِّذْيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ " إن اهللا تبارك وتعاىل يستمع قراءة : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
أبشر عبدي، فوعزيت ال أنساك على حال من أحوال الدنيا واآلخرة، وألمكننك من اجلنة حىت : البينة، فيقول اهللا

  .ترضى
  .أبو موسى أخرجه
  ُنعم
  .ُنعم

  : ما امسك ؟ قال: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لرجل: روى أبو إسحاق، عن الرباء

  نعم

  .أنت عبد اهللا: قال. 
  .أخرجه أبو موسى

  نعامة الضيب

  .نعامة الضيب، والد يزيد
عليه وسلم إذا قرب إليه كان رسول اهللا صلى اهللا : روى حبان العبدي، عن يزيد بن نعامة الضبني عن أبيه قال



اللهم، أوسع علينا وعلى فقراء ! ما أعظم ما عافيتنا ! سبحانك ! ما أكثر ما أعطيتنا ! سبحانك : الطعام قال
  " .املسلمني 

  .أخرجه أبو موسى

  النعمان بن أشيم

  .امسه رافع: وقيل. النعمان بن أشيم أبو هند األشجعي
  .له صحبة، وهو كويف وهو مشهور بكنيته

  .أدرك أبو هند النيب صلى اهللا عليه وسلم: ال البخاري ومسلمق
ترى ذاك الصاحب اجلمل األمحر : حججت مع أيب وعمي، فقال يل أيب: روى عنه ابنه نعيم بن أيب هند أنه قال

  .الذي خيطب ؟ ذاك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  النعمان بن بازية

  .النعمان بن رازية، عريف األزد وصاحب رايتهم، نزل محص، قاله البخاري: بن منيعوقال ا. النعمان بن بازية
يا رسول اهللا، إنا كنا نعتاف يف : قلت: أنه مسع عريف األزد، وامسه النعمان، قال: روى صاحل بن شريح، عن أبيه

فهي يف اإلسالم أصدق، وال : سلماجلاهلية، وقد جاء اهللا باإلسالم، فماذا تأمرنا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  .مينعن أحدكم من سفره

  .له صحبة: قال ابن أيب حامت
  .أخرجه الثالثة إال أن أبا عمر قال بازية كما ذكرناه، وقاال رازية واهللا أعلم

  النعمان بن برزج

  .النعمان بن برزج
 -ن وهب، عن النعمان بن برزج أدرك اجلاهلية، روى حممد بن احلسن بن أتش الصنعاين األنباري، عن سليمان ب

  .وذكر حديثاً طويالً -وكان قد أدرك اجلاهلية 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم، ال نعرف له إسالماً

  النعمان بن بشري

النعمان بن بشري بن ثعلبة بن سعد بن خالس بن زيد بن مالك األغر بن ثعلبة ابن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن 
وأمه عمرة بنت رواحة، أخت عبد اهللا بن رواحة، جتتمع هي وزوجها يف مالك . األكرب األنصاري اخلزرجي اخلزرج
  .األغر



  .واألول أصح. بست سنني: ولد قبل وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثماين سنني وسبعة أشهر، وقيل
نصار بعد اهلجرة يف قول، له وألبويه صحبة، وهو أول مولود لأل. النعمان أكرب مين بستة أشهر: وقال ابن الزبري
  .يكىن أبا عبد اهللا

روى عنه ابناه حممد وبشري، والشعيب، ومحيد بن عبد الرمحن، وخيثمة، ومساك بن حرب، وسامل بن أيب اجلعد، وأبو 
  .إسحاق السبيعي، وعبد امللك بن عمري، وغريهم

نا أبو القاسم إمساعيل بن أيب احلسن علي بن احلسني احلمامي، أخربنا أبو أمحد بن عثمان بن أيب علي الزرزاري، أخرب
أخربنا أبو سعيد مسعود بن ناصر بن أيب زيد الركاب السجزي، أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم املزكي، أخربنا 

بن عبد  قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن محيد: أبو حممد حيىي بن منصور القاضي، حدثنا حيىي بن حيىي قال
إن أباه أتى به رسول اهللا صلى اهللا : وعن حممد بن النعمان بن بشري حيدثانه، عن النعمان بن بشري أنه قال -الرمحن 

أكل ولدك حنلت مثل هذا ؟ : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. إين حنلت ابين هذا غالماً: عليه وسلم فقال
  .فأرجعه: سلمفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و. ال: قال

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محاد بن زيد، : وأخربنا إبراهيم بن حممد وغري واحد بإسنادهم إىل حممد بن عيسى قال
احلالل بني، : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن جمالد، عن الشعيب، عن النعمان بن بشري قال
ري كثري من الناس أمن احلالل هي أم من احلرام ؟ فمن تركها استرباء واحلرام بني، وبني ذلك أمور مشتبهات، ال يد

لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئاً منها يوشك أن يواقع احلرام، كما أنه من يرعى حول احلمى يوشك أن 
  .يواقعه، أال وإن لكل ملك محى، وإن محى اهللا حمارمه

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو عندي صحيح، ألن ال يصحح بعض أهل احلديث مساعه من : قال أبو عمر
  .مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الشعيب يقول عنه

هواه مع معاوية . واستعمله عليها بعده ابنه يزيد بن معاوية وكان. واستعمله معاوية على محص، مث على الكوفة
الناس إىل بيعة عبد اهللا بن الزبري بالشام، فخالفه أهل محص،  وميله إليه وإىل ابنه يزيد، فلما مات معاوية بن يزيد دعا

  .فخرج منها، فاتبعوه وقتلوه، وذلك بعد وقعة مرح راهط، سنة أربع وستني يف ذي احلجة
  .وكان كرمياً جواداً شاعراً شجاعاً

بن احلسن، وأبو غالب،  أخربنا أبو حممد بن أيب القاسم الدمشقي كتابة، أخربنا أيب، أخربنا احلسن بن علي بن أمحد
وأخربنا أيب، : قال. حدثنا حممد بن أمحد بن علي بن األبنوسي، أخربنا أبو احلسن الدارقطين: وأبو عبد اهللا قالوا

أخربنا أبو سعيد أمحد بن حممد البغدادي، أخربنا أبو منصور حممد بن أمحد بن علي بن شكرويه، وأبو بكر بن أمحد 
حدثنا القاضي احلسني بن إمساعيل، : قاال -نا إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد بن خوشند أخرب: بن علي السمسار قاال

حدثنا اهليثم بن : ابن الربيع -ابن احلسن : وقال إبراهيم -حدثنا عبد اهللا بن أيب سعد، حدثنا عبد اهللا بن احلسني 
ما أقدمك أبا : ليه أعشى مهدان قالملا عزل معاوية النعمان بن بشري عن الكوفة، وواله محص، وفد ع: عدي قال
. واهللا ما شيء: فأطرق النعمان مث رفع رأسه، مث قال: قال. جئت لتصلين، وحتفظ قرابيت ونقضي ديين: املصبح قال

: فقال -وهم يومئذ يف الديوان عشرون ألفاً  -يا أهل محص : كأنه ذكر شيئاً، فقام فصعد املنرب فقال! هه : مث قال
أصلح اهللا األمري، : من أهل القرآن والشرف، قدم عليكم يسترفدكم، فما ترون ؟ فيه قالوا هذا ابن عم لكم

فإنا قد حكمنا له على أنفسنا من كل رجل يف العطاء بدينارين دينارين، فجعلهما له : احتكم له، فأيب عليهم، قالوا
  لالطوي: من بيت املال، فجعل له أربعني ألف دينار، فقبضها، مث أنشأ يقول



  كنعمان، أعين ذا الندى ابن بشري... فلم أر للحاجات عند انكماشها 
  كمدلٍ إىل األقوام حبل غرور... إذا قال أوىف باملقال، ومل يكن 

  وما خري من ال يقتدي بشكور... مىت أكفر الّنعمان مل أك شاكراً 
  .أخرجه الثالثة

  النعمان البلوي

  .النعمان البلوي
د بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من بين معاوية بن مالك بن أخربنا عبيد اهللا بن أمح

  .النعمان حليف بلي أخرجه ابن منده:  -يعين ابن مالك بن األوس  -عوف 

  النعمان بن بيبا

  .النعمان بن بيبا

وذكر ... ناه، فقضى حوائجناأتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نفر من بين الضبيب فسأل: روي عنه أنه قال
  .احلديث

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  النعمان بن ثابت

وهو مشهور بكنيته، ويرد يف الكىن . النعمان بن ثابت بن النعمان بن ثابت بن امرىء القيس، أبو الضياح األنصاري
  .إن شاء اهللا تعاىل أمت من هذا

  .هو بتخفيف الياء: وقال املستغفري. نبالضاد املعجمة، والياء املشددة حتتها نقطتا: ضياح
  .ذكره األمري أبو نصر

  النعمان بن جزء

  .النعمان بن جزء بن النعمان بن قيس بن سعد بن مالك بن ذهل
  .قاله ابن يونس. وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح مصر

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  النعمان بن أيب جعال

  .جعال اجلذامي الضبييب، رهط رفاعة بن زيد النعمان بن أيب
  .ذكره ابن إسحاق فيمن أسلم منهم، ذكره يف غزوة زيد بن حارثة أرض جسمى

  .قال الغساين



  النعمان بن حارثة األنصاري

  .النعمان بن حارثة األنصاري
ليه وسلم، قال رسول روى عقيل بن أيب طالب أن املشركني ملا اشتدوا على املسلمني وعلى رسول اهللا صلى اهللا ع

فلما لقي النفر . إن اهللا ناصر دينه بقوم يهون عليهم رغم قريش يف ذات اهللا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمه العباس
أبايع : قال النعمان بن حارثة -الستة مبىن عند اجلمرة، مجرة العقبة، فدعاهم إىل اهللا وإىل عبادته واملوازرة على دينه 

 على اإلقدام يف أمر دينه، ال أراقب فيه القريب وال البعيد، وإن شئت واهللا يا رسول اهللا ملنا اهللا يا رسول اهللا
  .مل أومر بذلك: بأسيافنا هذه على أهل مىن ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  النعمان بن محيد

  .النعمان بن محيد
  .أدرك اجلاهلية: قيل

  .ى كذا خمتصراًأخرجه أبو موس

  النعمان بن أيب خزمة

بن ثعلبة بن عمرو بن عوف األنصاري  -وامسه امرؤ القيس  -النعمان بن أيب خزمة بن النعمان بن أمية بن الربك 
  .األوسي، مث من بين عمرو بن عوف

  .ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراً
  .شهد بدراً وأحداً: وقال ابن إسحاق وغريه

  أخرجه الثالثة

  النعمان بن خلف

  .النعمان بن خلف
تقدم نسبه عند أخيه مالك، ومها خزاعيان، كانا طليعتني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد، فقتال ذلك 

  .اليوم، ودفنا يف قرب واحد
  .قاله ابن الكليب

  النعمان بن ربعي

  .النعمان بن ربعي
. امسه احلارث بن ربعي، وهو أشهر: وقيل. يروى عن ولدههو اسم أيب قتادة األنصاري مما : قال حيىي بن يونس



  .عمرو بن ربعي: وقيل
  .أخرجه أبو موسى

  النعمان بن الزارع

  .النعمان بن الزارع، عريف األزد
  .احلديث... يا رسول اهللا، إنا كنا نعتاف يف اجلاهلية: ال أعرفه بأكثر مما روي عنه أنه قال: قال أبو عمر

منده وأبو نعيم يف النعمان بن بازية، وقد أخرج أبو عمر أيضاً النعمان بن بازية إال أنه مل  وهذا احلديث ذكره ابن
  .واهللا أعلم. خيرج هذا احلديث فيه؛ ظنهما اثنني، وظنهما ابن منده وأبو نعيم واحداً

  النعمان بن زيد

نعمان حاجاً بعد بدر، فأسره أبو خرج ال: تقدم نسبه عند ابنه سعد قال هشام بن الكليب. النعمان بن زيد بن أكال
وكان عمرو قد  -ال أقبل منه فداء حىت يطلق حممد بين عمراً : فقال أبو سفيان. أفده: سفيان بن حرب، فقيل له

  الطويل: فقال أبو سفيان يف ذلك -أسر يوم بدر 
  تعاقدمت ال تسلموا الّسّيد الكهال... أرهط ابن أُكال، أجيبوا دعاءه 

  لئن مل يفكّوا عن أسريهم الكبال... ولئاٌم أذلّةٌ فإنّ بين عمرٍ 
  .وخلى أبو سفيان سبيل النعمان: فخلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبيل عمرو

  .وقد تقدم ذكره. إن الذي أسره أبو سفيان هو سعد بن النعمان: وقيل

  النعمان السبئي

  .النعمان السبئي
  .ملا عاد إىل قومه قتله األسود العنسيقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، و

  .ذكره الواقدي يف كتاب الردة له

  النعمان بن سنان

وهو أنصاري خزرجي . موىل لبين سلمة، مث لبين عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة. النعمان بن سنان
  .سلمي

  .شهد بدراً وأحداً
  .أخرجه الثالثة

  النعمان بن شريك



  .النعمان بن شريك الشيباين
  .أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم مبىن مع صاحبه مفروق بن عمرو، وهاىنء بن قبيصة، فدعاهم إىل دين اهللا وتوحيده

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  النعمان بن عبد عمرو

  .النعمان بن عبد عمرو بن مسعود بن كعب بن عبد األشهل بن حارثة بن دينار بن النجار األنصاري اخلزرجي
  .مع أخيه الضحاك بن عبد عمرو شهد بدراً

أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من بين دينار بن النجار، مث من بين 
  .النعمان بن عبد عمرو بن مسعود، وأخوه الضحاك بن عبد عمرو: مسعود بن عبد األشهل

  .، قاله يونس عن ابن إسحاق هبذا اإلسنادوشهد النعمان أيضاً أحداً، وقتل ذلك اليوم شهيداً
  .وال عقب له، وال ألخيه الضحاك

  .أخرجه الثالثة

  النعمان بن العجالن

النعمان بن العجالن بن النعمان بن عامر بن زريق األنصاري الزرقي وكان شاعراً فصيحاً سيداً يف قومه، أتاه النيب 
اللهم شفاء عاجالً إن كن : فقال. أجدين أوعك: عمان ؟ قالكيف جتدك يا ن: صلى اهللا عليه وسلم يعوده، فقال

  .عرض مرض، أو صرباً على بلية إن أطلت، أو خروجاً من الدنيا إىل رمحتك إن قضيت أجله
  .وتزوج النعمان خولة بنت قيس، امرأة محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه بعد قتله

  الطويل: خلالفة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلمومن شعره يذكر أيام األنصار يف اإلسالم، ويذكر ا
  ويوم حنني، والفوارس يف بدر... حنن أصحاب مكٍّة : فقل لقريش

  وحنن رجعنا من قريطة بالذّكر... وأصحاب أُحٍد والّنضري وخيربٍ 
  وزيٌد، وعبد اللّه، يف علق جيري... جعفٌر : ويوم بأرض الّشام إذ قيل
  صروف اللّيايل والعظيم من األمر... ف نصرنا وآوينا الّنّيب ومل خن

  وأهالً وسهالً، قد أمنتم من الفقر... مرحباً بكم : وقلنا لقوم هاجروا
  كقسمة أيسار اجلزور على الّشطر... نقامسكم أموالنا وديارنا 

وهي طويلة، واستعمله علي بن أيب طالب على البحرين، فجعل يعطي كل من جاءه من بين زريق، فقال فيه 
  الطويل: شاعرال

  فندالً، زريق، املال من كلّ جانب... أرى فتنةً قد أهلت النّاس عنكم 
  يبدد مال اللّه فعل املناهب... فإنّ ابن عجالن الّذي قد علمتم 

  وخيرجن من دارين جبر احلقائب... ميّرون بالّدهنا خفاقاً عياهبم 
  .أخرجه الثالثة

  النعمان بن عدي



بن عبد العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن  -نضيلة : وقيل -النعمان بن عدي بن نضلة 
  .كعب القرشي العدوي

وكان النعمان أول وارث يف . هاجر هو وأبوه إىل احلبشة، فمات أبوه عدي بأرض احلبشة، فورثه ابنه النعمان هناك
  .اإلسالم، وكان أبوه أول موروث يف قول

ميسان، ومل يستعمل من قومه غريه، وأراد امرأته على اخلروج معه إىل ميسان، واستعمله عمر بن اخلطاب على 
  الطويل: فأبت، فكتب إليها أبيات شعر، وهي

  مبيسان يسقى يف زجاج وحنتم... فمن مبلغ احلسناء أنّ حليلها 
  وصنّاجةٌ جتذو على كلّ منسم... إذا شئت غنتين دهاقني قريٍة 

  وال نسقين باألصغر املثلّم...  إذا كنت ندماين فباألكرب اسقين
  تنادمنا يف اجلوسق املتهدم... لعلّ أمري املؤمنني يسوؤه 

  الطويل: أما بعد، فقد بلغين قولك: فبلغ ذلك عمر، فكبت إليه
  تنادمنا يف اجلوسق املتهدم... لعلّم أمري املؤمنني يسؤوه 

واهللا ما كان من هذا شيء، وما كان إال فضل شعر : فلما قدم عليه سأله، فقال. مث عزله. وأمي اهللا، لقد ساءين
أظن ذلك، ولكن ال تعمل يل عمالً أبداً فنزل البصرة، ومل يزل يغزو مع : فقال عمر! وجدته، وما شربتها قط 

  .املسلمني حىت مات
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمرو، وأبو موسى

  النعمان بن عصر

بن هرم بن هين  -وهو أقرك  - بن أمية بن خدرة بن كاهل بن رشد النعمان بن عصر بن الربيع بن احلارث بن أدمي
  .بن بلي
النعمان بن عصر بن عبيد بن وائلة بن حارثة بن ضبيعة بن حرام بن جعل بن عمرو بن جشم بن وذم بن : وقيل

عاوية بن حليف األنصار، مث لبين م. ذبيان بن مهيم بن ذهل بن هين بن بلي بن عمرو بن احلاف بن قضاعة البلوي
  .مالك بن عمرو بن عوف

  .شهد بدراً، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقتل يوم اليمامة شهيداً

أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، فيمن شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .لنعمان البلوي، حليف هلما: وسلم بدراً، من بين معاوية بن مالك بن عوف

وقال . بكسر العني، وسكون الصاد -نعمان بن عصر : قال ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وأبو معشر، والواقدي
هو لقيط بن عصر، بفتح العني : وقال عبد اهللا بن حممد بن عمارة. عصر، بفتح العني والصاد: هشام بن الكليب
  .ذكر ذلك كله الطربي. وسكون الصاد

إنه شهد العقبة : قيل: النعمان البلوي ومل ينسبه، وهو هذا، وقال ابن ماكوال: جه الثالثة، إال أن ابن منده قالأخر
  .وبدراً، وهو الذي قتله طليحة يف الردة، واهللا أعلم



  .أخرجه الثالثة
  .بكسر اهلاء، وسكون الراء: هرم

  النعمان بن عمرو بن رفاعة

  .رفاعة بن احلارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار: وقيل -د النعمان بن عمرو بن رفاعة بن سوا
وشهد العقبة اآلخرة، وهو من السبعني، وشهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا . نعيمان: وهو الذي يقال له

  .صلى اهللا عليه وسلم
  .بقي نعيمان حىت تويف أيام معاوية، قاله أبو عمر: قال الواقدي
  .شهد بدراً: ثالثة، إال أن ابن منده وأبا نعيم مل يذكر أنه نعيمان، إال أهنما نسباه كذلك، وقاالأخرجه ال

  النعمان بن عمرو بن خلدة

  .النعمان بن عمرو بن خلدة بن عمرو بن أمية بن عامر بن بياضة األنصاري البياضي
  .كان مع املسلمني يوم أحد

  .ذكره ابن الكليب

  النعمان بن غصن

  .بن غصن بن احلارث البلوي، حليف األنصار النعمان
وروى أبو موسى عن أيب نعيم بإسناده عن ابن شهاب، يف تسمية من شهد بدراً من : أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .النعمان، بن غصن حليف هلم، من بلي: األنصار، من األوس، من بين معاوية بن مالك
وقد صحا عصر الذي تقدم ذكره بغصن، وقد تقدم القول فيه يف  هذا مجيع ما ذكره أبو نعيم وأبو موسى،: قلت

النعمان : ووهم أيضاً يف استدراكه علي بن منده، فإن ابن منده أخرجه وإن مل ينسبه، وإمنا قال. النعمان بن عصر
هذا . النعمان البلوي، حليف هلم من بلي: البلوي، وروى عن ابن إسحاق فيمن شهد بدراً، من بين معاوية بن مالك

ولوال أننا شرطنا أننا ال نترك . كالم ابن منده، وال شك حيث مل ينسبه ابن منده ظنه غريه، وهو هو، واهللا أعلم
  .ترمجة لتركنا هذه، وأشرنا إىل كالم أيب موسى يف النعمان بن عصر

  النعمان بن أيب فاطمة

  .ابن أيب فطيمة األنصاري: وقيل -النعمان بن أيب فاطمة 
مة وحممود بن عمرو األنصاري، عن النعمان بن أيب فاطمة أنه ابتاع كبشاً أعني أقرن يضحي به، وأن روى أبو سل

فعمد ابن عفراء فابتاع كبشاً . كأنه الكبش الذي ذبح إبراهيم عليه السالم: النيب صلى اهللا عليه وسلم رآه فقال
  .منده، وأبو نعيم أقرن، فأهداه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فضحى به أخرجه ابن

  النعمان بن قوقل



  .النعمان بن ثعلبة وثعلبة يدعى قوقالً، قاله أبو عمر: وقيل. النعمان بن قوقل
  .وشهد بدراً، قاله موسى بن عقبة

نعمان األعرج بن مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن : ونسبه ابن الكليب فقال
  .غنم بن عوف بن عمرو بن عوف: قوقل، وامسه

: أخربنا أبو جعفر بإسناده، عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من بين أصرم بن فهر بن غنم
  .قوقل: النعمان بن مالك بن ثعلبة، وهو الذي يقال له

. ه خضر اجلنةاللهم، إين أسألك ال تغيب الشمس حىت أطأ بعرجيت هذ: وهو صاحب القول يوم أحد، حيث يقول
  .ظن باهللا ظناً فوجده عند ظنه، لقد رأيته يطأ يف خضرها، ما به عرج: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .له صحبة، روى عنه بالل بن حيىي. النعمان بن قوقل، كويف: وروى ابن أيب حامت، عن أبيه قال
  .منه، حديثه مرسلوقد روى عنه جابر بن عبد اهللا، وروى عنه أبو صاحل، ومل يسمع 
أن : حدثنا ابن هليعة، حدثنا أبو الزبري، عن جابر: أخربنا أبو منصور بن مكارم املؤدب بإسناده عن املعاىف بن عمران
يا رسول اهللا، أرأيت إن صليت املكتوبات، : النعمان بن قوقل جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

فواهللا ال : قال. نعم: احلالل، مل أزد على ذلك شيئاً، أدخل اجلنة ؟ قالوصمت رمضان، وحرمت احلرام، وحللت 
  .أزيد عليه شيئاً
  .أخرجه الثالثة

  النعمان بن قيس احلضرمي

  .النعمان بن قيس احلضرمي

روى عنه إياد بن لقيط . له صحبة أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحدث عنه وعن أيب بكر الصديق قصة الغار
  .السكوين

  .خرجه الثالثة خمتصراًأ

  النعمان قيل ذي رعني

  .النعمان، قيل ذي رعني، رسول محري إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه : أخربنا أبو جعفر ابن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال

المهم احلارث بن عبد كالل، ونعيم بن عبد كالل، وسلم كتاب ملوك محري مقدمه من تبوك، ورسوهلم إليه بإس
وبعث إليه زرعة ذايزن مالك بن مرارة الرهاوي، بإسالمهم ومفارقتهم . والنعمان قيل ذي رعني ومهدان ومعافر

  .الشرك وأهله
وأظن الصحيح أن النعمان قيل ذي رعني، واحلارث، : كذا ذكر عن ابن إسحاق، قال: أخرجه أبو موسى، وقال

اً من ملوك محري، هم الذين بعثوا الكتاب والرسول إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وليس النعمان رسول ملوك ونعيم
  .محري، واهللا أعلم



  النعمان بن مالك اخلزرجي

وثعلبة بن دعد هو الذي يسمى . النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن اخلزرج
فقيل . قيل له ذلك ألنه كان له عز وشرف، وكان يقول للخائف إذا جاء قوقل حيث شئت، فأنت آمنقوقالً؛ وإمنا 

  .قوافلة، وكذلك يدعون يف الديوان بين قوقل، قاله أبو عمر: لبين غنم وبين سامل أخيه ابين عوف لذلك
شهد بدراً، واستشهد يوم  النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد بن فهر بن غنم بن سامل األوسي،: وقال أبو موسى

  .أحد
وأما عبد اهللا . شهد النعمان بدراً وأُحداً وقتل يوم أحد شهيداً، قتله صفوان بن أمية يف قول الواقدي: قال أبو عمر

الذي شهد بدراً وقتل يوم أحد النعمان األعرج بن مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن : بن حممد بن عمارة فإنه قال
وذكر . والذي يدعى قوقالً هو النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد بن فهر بن ثعلبة، ومل يشهد بدراً ثعلبة بن غنم،

السدي أن النعمان بن مالك األنصاري قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف حني خروجه إىل أحد ومشاورته 
فقال . ألدخلن اجلنة -يا رسول اهللا  -واهللا  :عبد اهللا بن أيب ابن سلول، ومل يشاوره قبلها، فقال النعمان بن مالك

  .صدقت، فقتل يومئذ: قال. بأين أشهد أن ال إله إال اهللا، وأنك رسول اهللا، وأين ال أفر من الزحف: مب ؟ قال: له
  .أخرجه أبو موسى، وأبو عمر

سب واحد، واحلالة من الذي أظنه، بل أتيقنه، أن هذا النعمان هو النعمان بن قوقل املذكور قبل هذه، والن: قلت
 -بل وما أكثر منه  -شهوده بدراً وقتله يوم أحد واحدة، وليس يف النسب اختالف إال يف دعد وأصرم وهذا 

خيتلفون فيه، فمنهم من يذكر عوض االسم واالمسني، ومنهم من يسقط بعض النسب الذي أثبته غريه، وهو كثري 
  .خيرجه ابن منده وال أبو نعيم وإذا رأيت كتبهم وجدته، وهلذه العلة مل. جداً

ويف األنصار سامل آخر، وهو امللقب . وزيادة أيب موسى يف نسبه سامل ليس بصحيح؛ إمنا سامل أخو غنم، ال ابنه
  .باحلبلى، رهط عبد اهللا بن أيب ابن سلول، وليسوا مما نسبه يف شيء

  .وقوله أيضاً األوسي، ليس بصحيح، فإنه خزرجي ال أوسي
 عمر وال أليب موسى أن خيرجا هذه الترمجة، أما أبو عمر فألنه أخرجها مرة بقوله النعمان بن قوقل، ومل يكن أليب

وعلى ما نقله أبو عمر، فهو نسب إىل جده األدىن وهو . فإنه نسبه إىل جده األعلى، وهو غنم، على قول ابن الكليب
يف ترمجة النعمان بن قوقل أيضاً، وجعل قوقالً  وأما أبو موسى فليس له أن يستدركه ألن ابن منده أخرجه. ثعلبة

  .ثعلبة أبا مالك، وهو لقب له، واهللا أعلم

  النعمان بن مالك األنصاري األوسي

  .النعمان بن مالك بن عامر بن جمدعة بن جشم بن حارثة بن احلارث األنصاري األوسي
  .الد سويد بن النعمانشهد أحداً واملشاهد بعدها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو و

  .واهللا أعلم. عائذ بدل عامر: وقال أبو عمر يف ترمجة سويد بن النعمان. كذا قاله العدوي عامر بن جمدعة

  النعمان بن مالك اخلزرجي



  .النعمان بن أيب مالك
  .صحبةذكر الواقدي أنه الذي قتل عومير بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم، له : قال جعفر: قال أبو موسى

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  النعمان بن مرة

  .النعمان بن مرة
  .روى عنه حيىي بن سعيد األنصاري. أخرج يف الصحابة، وهو تابعي: قال ابن منده وأبو نعيم

  النعمان بن مقرن

 النعمان بن عمرو بن مقرن بن عائذ بن ميجا بن هجري بن نصر بن حبشية بن كعب بن: وقيل. النعمان بن مقرن
. وولد عثمان هم مزينة، نسبة إىل أمهم. عبد بن ثور بن هدمة بن الطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طاخبة املزين

  .أبو حكيم، وكان معه لواء مزينة يوم الفتح: يكىن أبا عمرو، وقيل
  .هاجر النعمان بن مقرن ومعه سبعة إخوة له: قال مصعب

  .اهللا عليه وسلم يف أربعمائة راكب من مزينة قدمنا على رسول اهللا صلى: روي عنه أنه قال
وملا ورد على عمر رضي اهللا عنه اجتماع . مث سكن البصرة، وحتول عنها إىل الكوفة، وقدم املدينة بفتح القادسية
فخرج إىل . ألستعملن عليهم رجالً يكون هلا: الفرس بنهاوند، كتب إىل أهل الكوفة والبصرة ليسري ثلثاهم، وقال

إن قتل النعمان : فرأى النعمان بن مقرن يصلي، فأمره باملسري والتقدم على اجليش يف قتال الفرس، وقالاملسجد، 
فخرج النعمان ومعه حذيفة، واملغرية بن شعبة، واألشعث بن قيس، وجرير، وعبد . فحذيفة، وإن قتل حذيفة فجرير

هدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مل يقاتل يا معشر املسلمني، ش: فلما أتى هناوند قال النعمان. اهللا بن عمر
فأمن القوم، . القتال حىت تزول الشمس، اللهم ارزق النعمان الشهادة بنصر املسلمني، وافتح عليهمأول النهار أخر 

فلما هز اللواء الثالثة، محل . إذا هززت اللواء ثالثاً، فامحلوا مع الثالثة، وإن قتلت فال يلوي أحد على أحد: وقال
وقعة هناوند سنة إحدى وعشرين، وكان قتل  وكانت. وأخذ الراية حذيفة ففتح اهللا عليهم. الناس معه، فقتل
  .وملا جاء نعيه إىل عمر، خرج إىل الناس فنعاه إليهم على املنرب، ووضع يده على رأسه وبكى. النعمان يوم مجعة
  .إن لإلميان بيوتاً وللنفاق بيوتاً، وإن من بيوت اإلميان بيت ابن مقرن: وقال ابن مسعود
  .وحممد بن سريين، وأبو خالد الواليبمعقل بن يسار، : روى عن النعمان

حدثنا احلسن بن علي اخلالل، حدثنا عفان بن : أخربنا إمساعيل بن علي وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي قال
حدثنا محاد بن سلمة، حدثنا أبو عمران اجلوين، عن علقمة بن عبد اهللا املزين، عن : مسلم وحجاج بن منهال قاال

فذكر احلديث بطوله، فقال النعمان بن ... ن عمر بن اخلطاب بعث النعمان بن مقرن إىل اهلرمزانأ: معقل بن يسار
شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكان إذا مل يقاتل أول النهار انتظر حىت تزول الشمس، وهتب : مقرن

  .الرياح، وينزل النصر
  .علقمة بن عبد اهللا هو أخو بكر بن عبد اهللا املزين

  .أخرجه الثالثة
  .بكسر امليم، وبالياء حتتها نقطتان، قاله ابن ماكوال والدارقطين: ميجا



بضم احلاء املهملة، وسكون الباء املوحدة، وكسر الشني املعجمة، وتشديد الياء حتتها نقطتان، وآخره : وحبشية
  .هاء

  النعمان بن يزيد

ملقصور بن حجر آكل املزار بن عمرو بن معاوية بن النعمان بن يزيد بن شرحبيل بن امرىء القيس بن عمرو ا
  .احلارث األكرب

  .وهو ذو النمرق. وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو خال األشعث بن قيس
  .قاله أبو علي الغساين عن الطربي، وجعل الكليب ذا النمرق امرأ القيس جد النعمان

  نعيم بن أوس

  .نعيم بن أوس، أخو متيم الداري
قدم مع أخيه متيم وابن عمهما أيب هند على النيب صلى اهللا عليه وسلم، . كر يف حديث ذكره بعض املتأخرينله ذ

  .مل يقدم مع أخيه متيم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال يذكر يف الصحابة: فأقطعهم ما سألوا، وقيل
  .أخرجه الثالثة

  نعيم بن بدر

  .نعيم بن بدر
" الََتْرفَُعوا أَصَْواتكُْم فَوقَ َصْوِت الْنَّبِّي : " ، عن ابن عباس يف تفسري قوله تعاىلذكره السدي، عن أيب مالك

األقرع بن حابس، والزبرقان، وعطارد، وقيس : قدم وفد متيم، وهم سبعون أو مثانون رجالً، منهم: احلجرات، قال
  .بن عاصم، ونعيم بن بدر، وعمرو بن األهتم

  .كان يف النسخة، وأظنه عيينة بن بدركذا : أخرجه أبو موسى وقال
  .عيينة ليس هو من متيم، وإمنا هو من فزارة: قلت

  نعيم بن جناب

  .نعيم بن جناب التجييب
  .وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ال رواية له

  .ذكره ابن ماكوال عن احلضرمي

  نعيم بن ربيعة

  .نعيم بن ربيعة بن كعب األسلمي
  .يب صلى اهللا عليه وسلمكنت أخدم الن: قال



  .وقد تقدم. عن ربيعة بن كعب: وقيل
وهو وهم، . رواه إبراهيم بن سعد، عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن عمرو بن عطاء، عن نعيم بن ربيعة بن كعب

  .عن ربيعة بن كعب: وصوابه

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  نعيم بن زيد التميمي

  .نعيم بن زيد التميمي
  .إسحاق يف وفد متيم الداريذكره ابن 

ومتيم الداري مل يكن ينسب إليه يف حياته، وإن نس إليه بعد وفاته فرمبا صح، ومل . أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً
وقد ذكرناه يف . وهذا نعيم بن زيد هو من متيم بن مرد. نسمعه، ومىت قيل متيمي ال يعرف إال إىل متيم بن مر بن أد

  .يزيداحلتات، ويف نعيم بن 

  نعيم بن سالمة

  .سالم: نعيم بن سالمة، وقيل
بينا النيب صلى اهللا عليه وسلم جالس، : له ذكر يف حديث أيب هريرة، رواه عطاء بن أيب رياح، عن أيب هريرة قال

وأبو بكر، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، ونعيم بن سالم، إذ قدم بريد على النيب صلى اهللا عليه وسلم من بعث 
فقال النيب صلى اهللا عليه ! يا رسول اله، ما رأيت أسرع إياباً، وال أكثر مغنماً من هؤالء : قال أبو بكربعثه، ف
  .يا أبا بكر، أدلك على أسرع إياباً وأكثر مغنماً ؟ من صلى الغداة يف مجاعة، مث ذكر اهللا حىت تطلع الشمس: وسلم

سليمان بن عبد امللك، عن نعيم بن سالمة، وكان قد  رواه ابن أيب فديك عن يزيد بن عياض، عن أيب عبيد حاجب
  .صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، حنوه

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  نعيم بن عبد اهللا النحام

نعيم بن عبد اهللا بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب : نعيم بن عبد اهللا النحام، وهو
  .القرشي العدوي

  .أسيد بن عبد بن عوف: بو عمر، وقال الكليب مثله، إال أنه قالكذا نسبه أ
السعلة، : والنحمة. دخلت اجلنة، فسمعت حنمة من نعيم فيها: وإمنا مسي النحام ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .النحنحة املمدود آخرها، فبقي عليه: وقيل
أسلم بعد مثانية وثالثني إنساناً قبل إسالم عمر بن : يلأسلم بعد عشرة أنفس، وق: أسلم قدمياً أول اإلسالم، قيل

اخلطاب، وكان يكتم إسالمه، ومنعه قومه لشرفه فيهم من اهلجرة، ألنه كان ينفق على أرامل بين عدي وأيتامهم 
 مث قدم. أقم عندنا على أي دين شئت، فواهللا ال يتعرض إليك أحد إال ذهبت أنفسنا مجيعاً دونك: وميوهنم، فقالوا



فلما قدم املدينة كان معه . مهاجراً إىل املدينة بعد ست سنني، هاجر عام احلديبية، مث شهد ما بعدها من املشاهد
ال، بل : قال. قومك خري لك من قومي: أربعون من أهل بيته، فاعتنقه النيب صلى اهللا عليه وسلم وقبله، وقال له

  .قومي حبسوين عنهاقومك خري يا رسول اهللا، قومك أخرجوك إىل اهلجرة، و
  .روى عنه نافع، وحممد بن إبراهيم التيمي، وما أظنهما مسعا منه

استشهد بأجنادين سنة ثالث عشرة، يف خالفة : وقيل. وقتل يوم الريموك شهيداً سنة مخس عشرة، يف خالفة عمر
  .أيب بكر

  .أخرجه الثالثة
  .بفتح العني، وكسر الواو: وعويج. لباءبفتح العني، وكسر ا: وعبيد. بفتح اهلمزة، وكسر السني: أسيد
  .بفتح العني، وكسر الواو: وعويج. بفتح العني، وكسر الباء: وعبيد. بفتح اهلمزة، وكسر السني: أسيد

  نعيم بن عبد الرمحن

  .نعيم بن عبد الرمحن األزدي، بصري
  .ذكر يف الصحابة، وال يصح. روى عنه داود بن أيب هند
  .و نعيمأخرجه هكذا ابن منده، وأب

  نعيم بن قعنب

  .نعيم بن قعنب
كان من ساكين الوادي، وروى بإسناده عن محران بن نعيم بن : ذكره حممد بن إسحاق بن خزمية يف الصحابة، وقال

قعنب عن أبيه نعيم بن قعنب أنه كان وافداً يف صدقاته وصدقات أهل بيته، فأعجب ذلك النيب صلى اهللا عليه 
  .مسح وجههوسلم، وسربه، ودعا له، و
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  نعيم بن عبد كالل

  .نعيم بن عبد كالل
  .تقدم ذكره يف النعمان قيل ذي رعني، ويف ذي يزن، ويف ترمجة أخيه شرحبيل بن عبد كالل

  .أخرجه أبو موسى

  نعيم بن عمرو بن مالك

  .وهو والد حزابة. نعيم بن عمرو بن مالك، من بين الضبيب، من جذام
  .أتيت النيب: نه ابنه حزابة قالروى ع

  .ذكره أبو أمحد العسكري صلى اهللا عليه وسلم



  نعيم بن مسعود

نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن خالوة بن سبيع بن بكر بن أشجع بن ريث بن غطفان 
  .الغطفاين األشجعي، أبو سلمة

ريظة وغطفان وقريش يوم اخلندق، وخذل بعضهم عن بعض، وهو الذي أوقع اخللف بني ق. أسلم يف وقعة اخلندق
وأرسل اهللا عليهم الريح والربد واجلنود، وهم املالئكة، فصرف كيد الكفار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

: وملا أسلم واستأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أن خيذل الكفار، قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. واملسلمني
رواه عنه ابنه سلمة، وقد استقصينا احلادثة يف الكامل يف التاريخ أخربنا أبو . ما استطعت فإن احلزب خدعةخذل 

حدثين أيب، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي، حدثنا سلمة بن : ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال
عن سلمة بن نعيم بن  -وهو أبو مالك  -ي الفضل، حدثنا حممد بن إسحاق، حدثين سعد بن طارق األشجع

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول حني قرأ كتاب مسيلمة، قال : مسعود األشجعي، عن أبيه قال
لوال أن الرسل ال تقتل : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نقول كما قال: فما تقوالن أنتما؟ قاال: للرسولني

  .لضربت أعناقكما
بل قتل يوم اجلمل قبل قدوم علي البصرة، مع جماشع بن مسعود السلمي، : نعيم يف زمن خالفة عثمان، وقيلومات 

  .وحكيم بن جبلة العبدي
  .أخرجه الثالثة

  نعيم بن مقرن

  .نعيم بن مقرن، أخو النعمان بن مقرن املزين
ة بن اليمان، وكانت على يد نعيم فتوح خلف أخاه النعمان بن مقرن ملا قتل بنهاوند، وأخذ الراية فدفعها إىل حذيف

  .ونعيم وإخوته من جلة الصحابة، ومن وجوه مزينة، وكان عمر بن اخلطاب يعرف لنعمان ونعيم فضلهما. بفارس
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  نعيم بن هزال

  .سكن املدينةنعيم بن هزال األسلمي، من بين مالك بن أفصى، ومالك أخو أسلم، ويقال هلم أسلميون ومالكيون، 
أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن سكينة، أخربنا أبو غالب حممد بن احلسن املاوردي مناولة بإسناده عن أيب 

حدثنا حممد بن سليمان األنباري، حدثنا وكيع، عن هشام بن سعد، أخربين يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه : داود
ائت رسول اهللا صلى اهللا عليه : أيب، فأصاب جارية من احلي، فقال له أيبكان ماعز بن مالك يتيماً يف حجر : قال

يا رسول اهللا، إين زنيت فأقم : وإمنا يريد بذلك أن يكون له خمرج، فقال! وسلم فأخربه مبا صنعت لعله يستغفر لك 
فأعرض .  عز وجليا رسول اهللا، إين زنيت فأقم علي كتاب اهللا: فأعرض عنه، فعاد فقال. علي كتاب اهللا عز وجل

: فيمن ؟ قال: حىت قاهلا أربع مارت، قال. يا رسول اهللا، إين زنيت فأقم علي كتاب اهللا عز وجل: عنه، فعاد فقال
فأمر به فرجم، فلما رجم وجد مس . نعم: هل جامعتها ؟ قال: قال: نعم: هل ضاجعتها ؟ قال: قال. بفالنة



أنيس فنزع له بوظيف بعري فرماه فقتله، مث أتى النيب صلى اهللا عليه  احلجارة، فجزع، فخرج يشتد فلقيه عبد اهللا بن
  .هال تركتموه لعله أن يتوب فيتوب اهللا عز وجل عليه: وسلم فذكر له ذلك، فقال

جئت إىل جابر : وروى ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن احلسن بن حممد بن علي بن أيب طالب قال
االً من أسلم حيدثون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلم حني ذكروا له جزع إن رج: بن عبد اهللا فقلت

يا بن أخي، أنا أعلم الناس هبذا احلديث، كنت فيمن رجم الرجل، إنا : قال. أال تركتموه، وما أعرف احلديث: ماعز
صلى اهللا عليه وسلم، فإن قومي يا قوم، ردوين إىل رسول اهللا : ملا خرجنا به فرمجناه، فوجد مس احلجارة صرح بنا

قتلوين وغرين من نفسي، وأخربوين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري قاتلي، فلم ننزع عنه حىت قتلناه، فأخربنا 
فهال تركتموه وجئتموين به، ليستثبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك، فقال

والذي نفسي بيده إنه : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وكان ماعز قصرياً أعضل. د فالمنه، فأما لترك ح
  .اآلن لفي أهنار اجلنة ينغمس فيها
إنه ال صحبة له، وإنا الصحة ألبيه هزال، وهو : وقد قيل: وقال أبو عمر. وفيه نظر: أخرجه الثالثة، وقال ابن منده

  واهللا أعلم. أوىل بالصواب

  مهار نعيم بن

كل هذا قد قيل فيه، . محار، باحلاء املهملة، ويقال باخلاء املعجمة: ويقال. هدار: هبار، ويقال: ويقل. نعيم بن مهار
  .وأصحها مهار، وهو غطفاين

  .معدود يف أهل الشام. هو من غطفان بن سعد بن إياس بن حرام بن جذام، بطن من جذام: قال أبو سعد السمعاين

حدثنا داود بن رشيد، حدثنا إمساعيل بن : بن أيب احلسن الفقيه بإسناده عن أيب يعلى أمحد بن عليأخربنا أبو الفضل 
أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا : عياش، عن حبري بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثري بن مرة، عن نعيم بن مهار

لصف فال يقلبون وجوههم حىت يقتلوا، الذين يلقون يف ا: أي الشهداء أفضل ؟ قال: عليه وسلم وجاءه رجل، فقال
  .أولئك الذين يتلبطون يف الغرف العليا، يضحك إليهم ربك، وإذا ضحك يف موطن فال حساب عليه

يا ابن آدم، ال تعجز من أربع : يقول اهللا عز وجل: وروى عنه قيس اجلذامي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .انوقيل ركعت. ركعات أول النهار أكفك آخره

  .وقد روى عن نعيم، عن عقبة بن عامر
وروى الوليد بن سليمان بن أيب السائب، عن بسر بن عبيد اهللا، عن أيب إدريس اخلوالين، عن نعيم بن مهار الغطفاين 

ما من آدمي إال وقلبه بني أُصبعني من أصابع الرمحن، إن شاء أن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال
  .زاغه، وإن شاء أن يقيمه أقامهيزيغه أ

  .وهو الصواب. عن الناس بن مسعان: وقال غري الوليد
  .أخرجه الثالثة

  نعيم بن يزيد



  .نعيم بن يزيد
  .وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد متيم فأسلم

ساين، وقد تقدم يف نعيم نعيم بن زيد ذكره الغ: ذكره ابن إسحاق، وذكره أبو عمر يف ترمجة احلتات، غري أنه قال
  .بن زيد

  نعيمان بن عمرو

  .نعيمان بن عمرو بن رفاعة بن احلارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار، أبو عمرو
شهد العقبة، وبدراً واملشاهد بعدها، وكان كثري املزاح، يضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم من مزاحه، وهو 

  .صاحب سويبط بن حرملة
ن حدثيهما ما أخربنا به أبو موسى إذناً، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، حدثنا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا وكان م

: يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا زمعة بن صاحل، عن الزهري، عن عبد اهللا بن وهب، عن أم سلمة قالت
كالمها بدري، وكان سويبط على الزاد، فجاءه إن أبا بكر خرج إىل الشام، ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة، و

فجاء إىل ناس . ألغيظنك: وكان نعيمان رجالً مضحاكاً، فقال. ال حىت جييء أبو بكر: فقال. أطعمين: نعيمان فقال
أنا حر فإن كنتم تاركيه لذلك : ابتاعوا مين غالماً عربياً فارهاً، وهو ذو لسان، ولعله يقول: جلبوا ظهراً فقال

فأقبل هبا يسوقها، وأقبل بالقوم حىت عقلها، . بل نبتاعه منك بعشر قالئص: فقالوا! ال تفسدوا علي غالمي فدعوه، 
قد : فقالوا. هو كاذب، أنا رجل حر: فقال سويبط. قد اشتريناك: فجاء القوم فقالوا. دونكم، هو هذا: مث قال

فأخرب، فذهب هو وأصحاب له، فردوا القالئص  وجاء أبو بكر. فطرحوا احلبل يف رقبته، وذهبوا به. أخربنا خربك
وأخذوه، فلما عادوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربوه اخلرب، فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه منها 

  .حوالً
أتى أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدخل املسجد : وروى عباد بن مصعب، عن ربيعة بن عثمان قال

لو حنرهتا فأكلناها، فإنا قد قرمنا إىل : خ ناقته بفنائه، فقال بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم لنعيمانوأنا
: فنحرها نعيمان، مث خرج األعرايب فرأى راحلته، فصاح: اللحم، ويغرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثنها ؟ قال

فاتبعه يسأل عنه، . نعيمان: من فعل هذا ؟ فقالوا: فقالفخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ! واعقراه يا حممد 
ما رأيته يا رسول : فوجدوه يف دار ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب مستخفياً، فأشار إليه رجل ورفع صوته يقول

 الذين: ما محلت على هذا ؟ قال: وأشار بإصبعه حيث هو، فأخرجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال له. اهللا
فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح وجهه ويضحك، وغرم . دلوك علي يا رسول اهللا، هم الذين أمروين

  .مثنها
وكان يشرب اخلمر، فكان يؤتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيضربه ينعله، ويأمر . وأخباره يف مزاحه مشهورة

ثر ذلك منه قال له رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه فلما ك. أصحابه فيضربونه بنعاهلم، وحيثون عليه التراب
  .ال تفعل، فإنه حيب اهللا ورسوله: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم! لعنك اهللا : وسلم

  .نعيمان صاحب سويبط، ومل ينسبه، فرمبا يظن ظان أنه غري هذا، وأننا تركناه: أخرجه الثالثة، إال أن أبا نعيم قال

  باب النون والفاء



  فري أبو جبرين

. يكىن أبا جبري، بابنه جبري. نفري بن مالك بن عامر احلضرمي: ويقال. نفري بن املغلس بن نفري: ويقال. نفري أبو جبري
  .أبو مخري باخلاء املعجمة وامليم: وقيل

  .وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعداده يف أهل الشام
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن نفري، عن أبيه، عن جده روى معاوية بن صاحل، عن عبد الرمحن بن جبري

  .وذكر احلديث. إن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإال فاهللا خلفييت على كل مسلم: ذكر الدجال فقال
ورواه عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن أبيه، عن حيىي بن جابر الطائي، عن عبد الرمحن بن جبري، عن 

  .يه جبري بن نفري، عن النواس بن مسعان، أطول منهأب
وقد أدرك ابنه جبري بن نفري اجلاهلية، ومل ير النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو معدود يف كبار التابعني يف الشام أيضاً، 

  .وقد ذكرناه
  .أخرجه الثالثة

  نفري بن جميب الثمايل

  .نفري بن جميب الثمايل
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلمشامي، من قدماء أصحاب رسول 

روى إسحاق بن إبراهيم الدمشقي، عن إمساعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب 
عن  -وكان قد رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحج معه حجة الوداع  -سالم، عن احلجاج بن عبد اهللا الثمايل 

إن يف جهنم سبعني ألف : قال -نيب صلى اهللا عليه وسلم وقدمائهم وكان من أصحاب ال -نفري بن جميب حدثه 
واد، يف كل واد سبعون ألف شعب، يف كل شعب سبعون ألف دار، يف كل دار سبعون ألف عقرب، ال ينتهي 

  .قاله ابن منده. حىت بواقع ذلك كله -املنافق : الكافر أو
ان بن جميب، وروى بإسناده عن اهليثم بن خارجة، عن يعين ابن منده وإمنا هو سفي -صحف فيه : وقال أبو نعيم

  .سفيان بن جميب: إمساعيل بن عياش، عن سعيد بإسناده فقال
وهو حديث . نفري بن جميب الثمايل، شامي، روى عنه حجاج يف صفة جهنم أن فيها سبعني ألف واد: وقال أبو عمر

منا هو سفيان بن جميب، ومل يقله غريمها فإخراج أيب إ: وقال أبو زرعة وأبو حامت الرازيان: قال -منكر، ال يصح 
عمر له يدل على أن ابن منده مل يصحف، كما قاله أبو نعم عنه، وإمنا اختلف الرواة فيه كما اختلفوه يف غريه، فال 

 فمن ذلك ما تقدم يف ترمجة نفري بن جبري، ذكر الدجال، فرواه بعضهم عن نفري، وبعضهم. مطعن على ابن منده فيه
إن أحدمها تصحيف، وقد ذكرناه أيضاً يف سفيان وقد وافق أبو أمحد العسكري أبا عبد اهللا : عن النواس، فال يقال

  .واهللا أعلم. نفري بن جميب، وسفيان بن جميب: بن منده، ونقل االختالف فيه، فقال

  نفيع أبو بكرة

نفيع بن احلارث بن كلدة، وهو : ح، وقيلنفيع بن مسرو: وقد تقدم، وهو يف قول. مسروح: نفيع أبو بكرة، وقيل
من عبيد احلارث بن كلدة، عند من ينسبه إىل مسروح، وأمه مسية، أمة كانت للحارث بن كلدة الثقفي، وهو أخو 



  .زايد ألمه
أيب مسروح : وقال لبنيه عند املوت -يعين ينتسب إىل احلارث  -أردوا أبا بكرة على الدعوة فأىب : وقال الشعيب

  .احلبشي
  .واألكثر يقولون هكذا. أبو بكرة نفيع بن احلارث: وقال أمحد بن حنبل
ابن من ؟ ال تزده ودعه، وهو : أملى علي هوذة بن خليفة نسبه، فلما بلغ إىل أيب بكرة قلت: وقال أمحد بن حنبل

روى . أحاديثممن نزل يوم الطائف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وسريد ذكره يف الكىن . وكان من فضالء الصحابة وصاحليهم. عنه أبو عثمان النهدي، واألحنف، واحلسن البصري

  .أمت من هذا إن شاء اهللا
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  نفيع بن املعلى

  .تقدم نسبه عند أبيه. نفيع بن املعلى بن لوذان
اهللا عليه وسلم إىل املدينة، فمر به رجل من مزينة حليف لألوس، فقتله ببطحان، من  أسلم قبل أن قدم النيب صلى

  .أجل ما كان بني األوس واخلزرج، فكان أول قتيل يف اإلسالم من األنصار، وال عقب له
  .ذكره ابن الكليب

  باب النون والقاف

  نقادة األسدي

  .نقادة بن مالك: وقيل. نقادة بن سعر: وقيل. خلف وقيل نقادة بن. نقادة بن عبد اهللا: وقيل. نقادة األسدي
  .وهو معدود يف أهل احلجاز، سكن البادية

  .نزل البصرة، روى عنه زيد بن أسلم، وابنه سعر بن نقادة. يكىن أبا هنية: قال أبو أمحد العسكري

: ، حدثنا يونس وعفان قاالحدثين أيب: أخربنا أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال
حدثنا غسان بن برزين، حدثنا سيار بن سالمة الرياحي، عن الرباء السليطي، عن نقادة األسدي، أن النيب صلى اهللا 

فلما بصر هبا رسول اهللا . عليه وسلم بعث نقادة إىل رجل يستمنحه ناقة، فأرسله إىل رجل آخر، فبعث إليه بناقة
: يا رسول اهللا، وفيمن جاء هبا ؟ قال: فقال نقادة. للهم، بارك فيها وفيمن أرسل هباا: صلى اهللا عليه وسلم قال

 -اللهم، أكثر مال فالن وولده : فأمر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحلبت قدرت، فقال: وفيمن جاء هبا قال
  .ي أرسل هبايعين صاحب الناقة الذ -اللهم اجعل رزق فالن يوماً بيوم  -يعين املانع األول 
  .أخرجه الثالثة

  .بالراء، وذكره أبو عمر بالدال، وليس بشيء: سعر

  نقب بن فروة



  .نقب بن فروة بن البدن األنصاري، من بين ساعدة
  .استشهد يوم أحد، قاله موسى بن عقبة، عن ابن شهاب

: وقيل. ب، بالثاء املثلثةثقي: وقال ابن ماكوال: قال. نقيب: وقيل: أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، وقال أبو موسى
  .أخرس: امسه األخرش، وقيل

  نقيدة بن عمرو

  .نقيدة بن عمرو اخلزاعي الكعيب
  .ذكر يف الصحابة وال يثبت، وروايته عن عمر بن اخلطاب. روى عنه حزام بن هشام

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  نقري والد أيب السليل

  .نقري، والد أيب السليل ضريب بن نقري، بقاف
شهدت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس يف دار رجل من : روى اجلريري، عن أيب السليل، عن أبيه قال

. يا رسول اهللا، لنب وعسل: ما هذا؟ فقالوا: أوس بن حوشب، فأتى بعس فوضع يف يده، فقال: األنصار، يقال له
هللا رفعه اهللا، ومن جترب قصمه اهللا، ومن هذان شرابان، ال نشربه وال حنرمه، ومن تواضع : فوضعه من يده وقال

  .أحسن تدبري معيشته رزقه اهللا تبارك وتعاىل
  .أخرجه أبو موسى، واهللا أعلم

  باب النون وامليم

  النمر بن تولب

النمر بن تولب بن زهري بن أقيش بن عبد بن كعب بن عوف بن احلارث بن عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن 
  .عكل ألهنم حضنتهم أمة أمسها عكل، فغلبت عليهم: ويقال لولد عوف بن وائل. عبد مناة بن أد العكلي

  .وهو شاعر مشهور، هكذا نسبه ابن الكليب
النمر بن تولب بن زهري بن أقيش بن عبد عوف بن عبد مناة فأسقط كعباً وما بعده إىل : وقال أبو عمر يف نسبه

. ن يكون بني النمر وبني عبد مناة وهو عم متيم مخسة آباءومن احملال أ. واألول أصح. عوف األخري ابن عبد مناة
  الرجز: إن النمر وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم بشعر أوله: يقال

  نقود خيالً ضّمراً فيها عسر... إّنا أتيناك وقد طال الّسفر 
  واخليل يف إطعامها اللّحم ضرر... نطعمها اللّحم إذا عّز الّشجر 

  الرجز: ومنها
  اللّه من آياته هذا القمر... وم إّني رجلٌ عندي خرب يا ق

  والّشمس والّشعرى وآياتٌ أُخر



حدثين أيب، حدثنا إمساعيل، حدثنا سعيد اجلريري، عن : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة، بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد
 -جراب : أو - معه طقعة أدمي كنا مع مطرف يف سوق اإلبل بالربذة، فجاء أعرايب: أيب العالء بن الشخري قال

من حممد رسول اهللا . بسم اهللا الرمحن الرحيم: فأخذته فإذا فيه. نعم: فيكم من يقرأ ؟ قلت: أو -من يقرأ : فقال
وأن حممداً رسول . إهنم إن شهدوا أن ال إله إال اهللا -حي من عكل  -صلى اهللا عليه وسلم لبين زهري بن أقيش 

، وأعطوا اخلمس مما غنموا، وأقروا بسهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وصفيه فإهنم آمنون اهللا، وفارقوا املشركني
هل مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئاً حتدثناه ؟ : فقال له بعض القوم. بأمان اهللا عز وجل ورسوله

سره أن يذهب كثري من وحر من : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. فحدثناه: قالوا. نعم: قال
أنت مسعت هذا من رسول :  -بعضهم : أو -: فقال له القوم. صدره، فليصم شهر الصرب، وثالثة أيام من كل شهر

أال أراكم ختافون أن أكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واهللا ال أحدثكم سائر اليوم، فأخذ : اهللا ؟ فقال
  .الصحيفة وذهب
من هذا ؟ : ي، ومساه غريه، وروى عن أيب العالء أن أعرابياً أتى املربد وذكر حنوه، فلما مضى سألنامل يسمعه اجلرير

  .فقيل النمر بن تولب

وكان أبو عمرو بن العالء يسميه . النمر بن تولب من املخضرمني الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالم: قال األصمعي
مدح أحداً وال هجا، وأدرك اإلسالم وهو كبري، وكان فصيحاً وال . الكيس، وكان شاعر الرباب يف اجلاهلية

  الطويل: جواداً، ومن شعره
  حوادث أّيام متّر وأغفل... تدارك ما قبل الّشباب وبعده 

  فكيف يرى طول الّسالمة يفعل ؟... يوّد الفىت طول الّسالمة جاهداً 
  لينوء إذا رام القيام وحيم... يرّد الفىت بعد اعتدالٍ وصّحٍة 

  .أخرجه الثالثة

  منط بن قيس

  .منط بن قيس بن مالك بن سعد بن مالك بن الي بن سلمان بن معاوية بن سفيان بن أرحب اهلمداين األرحيب
  .وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، وأطعمه طعمة بقيت على ولده باليمن دهراً طويالً

  .قاله الكليب

  منري بن أوس

  .األشعري: وقيل. منري بن أوس األشجعي
وال يصح له : قال. روى عن الوليد بن منري. ذكره يف الصحابة من مل ينعم النظر: قال أبو عمر. ذكر يف الصحابة
  .عندي صحبة

الدعاء جند من أجناد : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: روى منري بن الوليد بن منري بن أوس، عن أبيه، عن جده
  .قضاء بعد أن يربماهللا تعاىل جمند، يرد ال

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى



وقد قال حممد بن سعد كاتب الواقدي يف الطبقة الثالثة من تابعي أهل . ومل يذكر أبو موسى أنه ال صحبة له: قلت
  .منري بن أوس األشعري، وكان قاضياً بدمشق، قليل احلديث، تويف سنة اثنتني وعشرين ومائة: الشام

منري بن أوس األشعري قاضي دمشق روى عن حذيفة، وأيب موسى، وأيب : اسم الدمشقيوقال احلافظ أبو الق
روى عنه ابنه الوليد، وإبراهيم بن سليمان األفطس، وحيىي بن احلارث الذماري، . الدرداء، ومعاوية، وأم الدرداء

مات منري بن أوس سنة اثنتني : وقال علي بن عبد اهللا التميمي، وأبو عبيد القاسم بن سالم. وويل أذربيجان. وغريهم
  .ومن مات هذه السنة ال تكون له صحبة، واهللا أعلم. وعشرين ومائة

  منري بن احلارث

  .منري بن احلارث األنصاري األوسي الظفري، مث من بين عبيد بن رزاح بن كعب، وهو ظفر
  .شهد بدراً، قاله جعفر بإسناده عن ابن إسحاق

. منري بن احلارث: عن ابن إسحاق، فيمن شهد بدراً من بين عبيد بن رزاح. أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس
  .وقد ذكرناه قبل. نصر، بالصاد املهملة، ونضر بالضاد املعجمة: وقيل يف امسه

  .أخرجه أبو موسى

  منري بن خرشة

  .منري بن خرشة بن ربيعة الثقفي، حليف هلم، من بلحارث بن كعب
اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع عبد يا ليل بإسالم ثقيف ذكره البخاري يف كان أحد الذين قدموا على رسول 

  .الصحابة
 -وكان أحد الوفد األول من ثقيف  -روى عبد العزيز بن القاسم بن عامر بن منري بن خرشة، عن أبيه، عن جده 

  .لقدوم معهأدركنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلحفة، فاستبشر الناس بقدومنا، فأمرهم با: قال
  .أخرجه الثالثة

  منري بن عامر

  .منري بن عامر النمريي
حدثين موالي قرة بن دعموص بن : رأيت يف جملس أيوب أعرابياً عليه جبة صوف فقال: روى جرير بن حازم قال

نو منه، أتيت املدينة فإذا النيب صلى اهللا عليه وسلم والناس حوله، فلم أستطع أن أد: ربيعة بن عوف بن معاوية قال
... وبعث الضحاك بن قيس ساعياً: قال: غفر اهللا لك: فقال. يا رسول اهللا، استغفر اهللا للغالم النمريي: فقلت

  .احلديث
  .أخرجه أبو موسى، وليس فيه ذكر لنمري بن عامر الذي جعل الترمجة له، واحلديث عن قرة، ولعل فيه ما مل أعلمه

  منري بن عريب



  .منري بن عريب
له صحبة وأورد حديث أيب إسحاق، عنه، عن النيب صلى اهللا عليه : بكر بن أيب علي يف الصحابة، وقالأورده أبو 

  .وسلم يف الصوم يف الشتاء
  .وقد تقدم ذكره يف عامر بن مسعود اجلمحي. وهذا حديث يرويه منري، عن عامر بن مسعود

مر بن مسعود اجلمحي، عن النيب صلى اهللا يروي عن عا: وقد ذكره ابن ماكوال يف عريب، بالعني املهملة، وقال
  .الصوم يف الشتاء: عليه وسلم

  .أخرجه أبو موسى

  منري بن أيب منري

  .األزدي، أبو مالك: وقيل. مالك اخلزاعي: منري بن أيب منري واسم أيب منري
  .روى عنه ابنه مالك. سكن البصرة وله صحبة

عمران، عن عصام بن قدامة، عن مالك بن منري اخلزاعي، عن  أخربنا أبو منصور بن مكارم بإسناده عن املعاىف بن
  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعداً يف الصالة، واضعاً يده اليمىن على فخذه اليمىن: أبيه قال

  .أخرجه الثالثة

  منيلة بن عبد اهللا

ب بن عامر بن ليث بن بكر بن منيلة بن عبد اهللا بن فقيم بن حزن بن سيار بن عبد اهللا بن كلب بن عوف بن كع
  .عبد مناة بن كنانة الليثي الكليب

منيلة بن عبد اهللا قتل مقيس بن صبابة يوم الفتح، وكان من قومه، وكان النيب صلى اهللا عليه : قال ابن إسحاق
ب خطأ، ظنه وسلم أمر بقتله، وإمنا أمر بقتله؛ ألن أخاه هشام بن صبابة كان مسلماً فقتله رجل من األنصار يف احلر

قتل أخوك خطأ، وأمر له بديته فأخذها : كافراً، فقدم مقيس يطلب بدم أخيه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتله . ومكث مع املسلمني شيئاً، مث عدا على قاتل أخيه فقتله، وحلق مبكة كافراً

وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه  -حدثين من مسع منيلة : اري قالروى بقية بن الوليد، عن العجالن األنص
إن اهللا عز وجل بريء وبريء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أن أم سلمة كتبت إىل أهل العراق: يقول -وسلم 

  .ممن شايع وفارق، فال تفارقوا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  .أخرجه الثالثة

وهو من كلب ليث، وليس من كلب . حثيم: وقال الطربي. فقيم، كما ذكرناه: لكليب يف نسبهوقال هشام بن ا
  .وبرة، ومىت أطلق كليب فال يراد به إال كلب وبرة

  منيلة



  .منيلة، غري منسوب
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى سامل بن قتيبة، عن قزعة، عن عبد امللك بن عبيد، عن مضر، عن منيلة قال

  .واملنافقون ال يذكرون اهللا إال قليالً -وأشار إىل صدره  -اإلميان ها هنا، والنفاق ها هنا : يقول وسلم
  .أخرجه أبو موسى

  منيلة

  .منيلة
هو ابن عبد اهللا بن سحيم بن حزن بن سيار بن عبد اهللا بن كلب بن : قيل: وقال. هو آخر: أخرجه أبو موسى وقال

وأما مقيس بن صبابة فقتله منيلة : بإسناده عن سلمة، عن ابن إسحاق قال عوف بن كعب بن عامر بن ليث، وروى
بن عبد اهللا، رجل من قومه، وإمنا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتله، لقتله األنصاري الذي قتله أخاه خطأ، 

  الطويل: وقالت أخت مقيس. ورجوعه إىل قريش مشركاً
  أضياف الّشتاء مبقيس ففّجع... لعمري لقد أخزى منيلة رهطه 
  إذا النّفساء أصبحت مل ختّرس... فللّه عينا من رأى مثل مقيسٍ 

إال أنه اختصره، وهو الذي تقدم يف ترمجة منيلة . أخرجه أبو موسى مستدركاً على ابن منده، وقد أخرجه ابن منده
رآه من ليث مث من كنانة ورآه يف فلعل أبو موسى حيث . منيلة بن عبد اهللا الكليب: بن عبد اهللا، فقال ابن منده

  .موضع كلبياً ظنه من كلب بن وبرة، وهو األول ال شبهة فيه، واهللا أعلم

  باب النون واهلاء

  هنار العبدي

  .هنار العبدي
أخربنا أبو موسى إذناً، عن كتاب أيب القاسم عباد بن حممد بن احملسن، أخربنا أبو أمحد بن حممد بن علي املكفوف، 

وقرأته على أيب اخلري حممد بن رجاء بن يونس، أخربنا أمحد بن عبد الرمحن بن أمحد، أخربنا أمحد بن : سىقال أبو مو
حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا حممد بن أمحد بن معدان، حدثنا حممد بن عوف، حدثنا سفيان : قاال -موسى 

عن النيب  -وكانت له صحبة  -عن هنار الفزاري حدثنا يوسف بن أسباط، عن سفيان الثوري، عن ثور بن يزيد، 
  .إسحاق ذبيح اهللا: صلى اهللا عليه وسلم قال

: جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: عن هنار العبدي قال: ورواه أبو بكر النقاش غري مسند، فقال
اً يوسف صديق اهللا، ابن ارجع، أكرم الناس حسب: فلما أدبر قال. أكرمهم خلقاً: أي الناس أكرم حسباً ؟ قال

يعقوب إسرائيل اهللا، ابن إسحاق ذبيح اهللا، ابن إبراهيم خليل اهللا، وما منعه ذلك أن لبث يف العبودية بضعاً 
  .وعشرين سنة

  .أخرجه أبو موسى

  هنشل بن مالك



  .هنشل بن مالك الوائلي
ن سلم بن قتيبة بن مسلم بن ذكره يوسف بن عمرو بن موسى بن سعيد ب: كتب له النيب صلى اهللا عليه وسلم

أنه بلغه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب لنهشل : عمرو بن احلصني الوائلي الباهلي، عن أبيه، عن سلم بن قتيبة
  .كتاباً، وذكر احلديث

  .أخرجه ابن منده

  هنري بن اهليثم

بن مالك بن األوس األنصاري  هنري بن اهليثم، من بين ناىب بن جمدعة بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو
  .األوسي

  .شهد العقبة، ومل يشهد بدراً
  .هبري، أوله باء موحدة: وقيل فيه. أخرجه أبو عمر

  هنيك بن إساف

هنيك بن إساف بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن 
  .يساف بالياء: وقيل فيهما. إساف بن هنيك :وقيل. األوس األنصاري األوسي احلارثي

يا ابن أخي، : قال -وكالمها صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم  -روى رافع بن خديج، عن عمه ظهري بن رافع 
هنانا عن املزارعة فبعنا أموالنا بضرار، فقال  -وطاعة اهللا ورسوله أرفق  -هنانا رسول اهللا عن أمر كان بنا رافقاً 

  .الطويل: سليم، يقال له إساف، بن أمناررجل من بين 
  وتسمع بالرّّيان تعوي ثعالبه... لعلّ ضرار أن تبيد ديارها 

  الطويل: هنيك بن إساف أو إساف بن هنيك: فقال شاعر لنا جميباً له يقال له
  وتسمع بالرّّيان تبىن مشاربه... لعلّ ضرار أن تعيش ديارها 

إىل ... فبعنا أموالنا تلك بضرار: قال -يعين ابن منده  -زاد املتأخر : نعيم أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو
آخره، وهذه الزيادة اليت فيها ذكر يساف وهنيك ال تدل على صحبته، وليست من احلديث، وإمنا هي استشهاد من 

  .بعض الرواة

  هنيك بن أوس

  .نصاري اخلزرجي من القوافلهنيك بن أوس بن خزمة بن عدي بن أيب بن غنم بن عوف بن اخلزرج األ
  .شهد أحداً وما بعدها من املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو ابن أخي خزمية بن خزمة: قاله أبو عمر

ذكره حممد بن سعد والطربي وغريمها، وأرسله النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل املدينة يبشرهم بفتح حنني 
  .ديق رضي اهللا عنه إىل زياد بن لبيد باليمن، فبعث معه زياد بالسيب وباألشعث بن قيسوهوازن، وبعثه أبو بكر الص

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى
  .ضبط أبو عمر خزمة بفتحتني



  هنيك بن صرمي

  .معدود يف أهل الشام. السكوين: ويقال. هنيك بن صرمي اليشكري
لتقاتلن املشركني، وليقاتلن بقيتكم الدجال على :  عليه وسلم قالروى عنه أبو إدريس احلوالين أن النيب صلى اهللا

  .وما أدري أين األردن من أرض اهللا ذلك اليوم أخرجه الثالثة: قال. هنر األردن

  هنيك بن عاصم

  .رفيق أيب رزين لقيط بن عامر بن املنتفق العقيلي -هنيك بن عاصم بن مالك بن املنتفق 
أخربنا النقيب أبو جعفر أمحد بن  -وأظنين مسعته منه  - بن سالمة بن سامل اهلييت إجازة أخربنا أبو املعايل نصر اهللا

حدثنا أبو علي احلسن بن عبد الرمحن الشافعي، أخربنا أبو احلسن أمحد بن إبراهيم بن . حممد بن عبد العزيز العباسي
اهللا الديبلي، حدثنا أبو يونس حممد بن أمحد بن أمحد بن إبراهيم بن فراس، أخربنا أبو جعفر حممد بن إبراهيم بن عبد 

يزيد بن عبد اهللا املديين، حدثنا إبراهيم بن املنذر، أخربنا عبد الرمحن بن املغرية احلزامي، حدثنا عبد الرمحن بن عياش 
مه األنصاري، عن دهلم بن األسود بن عبد اهللا بن حاجب بن عامر بن املنتفق العقيلي، عن جده عبد اهللا، عن ع

وحدثين أيضاً أيب األسود بن عبد اهللا، عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر : لقيط بن عامر العقيلي، قال دهلم
: خرج وافداً إىل رسول اله صلى اهللا عليه وسلم، ومعه صاحب له يقال له هنيك بن عاصم بن مالك بن املنتفق، قال

وذكر ... اهللا عليه وسلم حني انصرف من صالة الغداةفقدمنا املدينة النسالخ رجب، فأتينا رسول اهللا صلى 
  .احلديث

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  هنيك بن قصي

هنيك بن قصي بن عوف بن جابر بن عبد هنم بن عبد العزى بن متيمة بن عمرو بن مرة بن عامر بن صعصعة 
  .العامري السلويل

  .وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .قاله الكليب

  اب النون والواوب

  نواس بن مسعان

نواس بن مسعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد اهللا بن أيب بكر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
  .العامري الكاليب، معدود يف الشاميني

عليه وسلم إن أباه مسعان بن خالد وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فدعا له، وأهدى إىل النيب صلى اهللا : يقال
وزوج أخته من النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم تعوذت . نعلني، فقبلهما

  .وقد اختلفوا يف املتعوذة كثرياً. منه، فتركها وهي الكالبية



  .اجبري بن نفري، وبسر بن عبيد اهللا، وغريمه: روى عنه. روى النواس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا علي بن حجر، أخربنا الوليد بن مسلم، وعبد اهللا بن عبد : أخربنا إبراهيم وغريه بإسنادهم عن أيب عيسى قال

عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، عن حيىي بن . دخل حديث أحدمها يف حديث اآلخر -الرمحن بن يزيد بن جابر 
ذكر رسول اهللا : ن نفري، عن النواس بن مسعان الكاليب قالجابر الطائي، عن عبد الرمحن بن جبري، عن أبيه جبري ب

صلى اهللا عليه وسلم الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حىت ظنناه يف طائفة النخل فانصرفنا من عند رسول اهللا 
لغداة يا رسول اهللا، ذكرت الدجال ا: ما شأنكم ؟ فقلنا: صلى اهللا عليه وسلم، مث رحنا إليه، فعرف ذلك فينا، فقال

غري الدجال أخوف يل، إن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن خيرج ولست فيكم : قال! حىت ظنناه يف طائفة النخل 
وذكر ... إنه شاب قطط عينه قائمة، شبيه بعبد العزى بن قطن. فامرؤ حجيج نفسه، واهللا خليفيت على كل مسلم

  .احلديث بطوله
  .أخرجه الثالثة

  نوح بن خملد

  .د الضبيعي، جد أيب مجرة نصر بن عمراننوح بن خمل
أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو مبكة، فسأله ممن أنت ؟ : روى أبو مجرة الضبيعي، عن جده نوح بن خملد

. خري ربيعة عبد القيس، مث احلي الذي أنت منهم: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. من ضبيعة بن ربيعة: قال
  .يف حلتني إىل اليمنوأبضع معه : قال

  .أخرجه الثالثة

  نوفل بن ثعلبة

نوفل بن ثعلبة بن عبد اهللا بن نضلة بن مالك بن العجالن بن زيد بن غنم بن سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
  .اخلزرج األنصاري اخلزرجي، مث من بين سامل بن عوف، شهد بدراً

إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من بين سامل بن عوف، مث من  أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن
  .نوفل بن عبد اهللا، رجل: بين العجالن

  .ومثل يونس رواه البكائي وسلمة، عن ابن إسحاق. نوفل بن عبد اهللا، مل يذكر ثعلبة: كذا قال ابن إسحاق
ن بين عوف بن اخلزرج، مث من بين وهبذا اإلسناد عن ابن إسحاق فيمن قتل يوم أحد، م. وشهد أحداً، وقتل هبا

  .نوفل بن عبد اهللا بن نضلة مثل ابن إسحاق، وأما النسب األول فذكره أبو عمر. سامل

  نوفل بن احلارث

وهو ابن عم رسول اهللا . نوفل بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي، يكىن أبا احلارث
ن إخوته ومن سائر من أسلم، من بين هاشم، من محزة، والعباس رضي اهللا عن كان أسن م. صلى اهللا عليه وسلم

  .اجلميع
بل هو فدى نفسه : أسلم وهاجر أيام اخلندق وقيل: وقيل. أسر يوم بدر كافراً، وفداه عمه العباس، وملا فداه أسلم



كني يف اجلاهلية متفاوضني وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني العباس، وكانا شري. برماح كانت له
  .متحابني

وكان ممن ثبت يوم حنني مع رسول اهللا . وشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتح مكة، وحنينا، والطائف
صلى اهللا عليه وسلم، وأعان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني بثالثة آالف رمح، فقال رسول اهللا صلى اهللا 

  .إىل رماحك تقصف أصالب املشركني عليه وسلم كأين أنظر
افد : ملا أسر نوفل بن احلارث ببدر، قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عبد اهللا بن احلارث بن نوفل قال

واهللا ما علم أحد أن يل جبدة رماحاً : فقال. افد نفسك برماحك اليت جبدة: قال. مايل مال أفتدي به: قال. نفسك
  .وكانت ألف رمح. ففدى نفسه هبا. أشهد أنك رسول اهللابعد اهللا غريي، 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للعباس بن عبد : وأخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال
  .فافد نفسك وابين أخويك نوفل بن احلارث وعقيل بن أيب طالب: املطلب

انطلقا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم لعله يستعملكما : ل البنيهوروى عكرمة عن ابن عباس أن نوفل بن احلارث قا
ال أجل لكم أهل البيت من الصدقات شيئاً وال غسالة : على الصدقات، فقال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .يغنيكم: األيدي، إن لكم يف مخس اخلمس ما يكفيكم، أو
  .وتويف نوفل باملدينة، سنة مخس عشرة

  .ثالثةأخرجه ال

  نوفل بن طلحة

  .نوفل بن طلحة األنصاري
  .تقدم ذكره. ذكر يف شهود كتاب العالء بن احلضرمي

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  نوفل بن عبد اهللا

  .نوفل بن عبد اهللا بن ثعلبة بن مالك بن العجالن بن زيد بن غنم بن سامل

تقدم ذكر ترمجة نوفل بن ثعلبة بن عبد اهللا، على  وقد. شهد بدراً، وساق نسبه ابن إسحاق، وابن منده، وأبو نعيم
  .واهللا أعلم. ما ساق نسبه أبو عمر

  نوفل بن فروة

  .أبو فروة. نوفل بن فروة األشجعي
وهو " . قُلْ يا أيُّها الكَاِفُرونَ " حديثه يف فضل . روى عنه أوالده فروة، وعبد الرمحن، وسحيم. سكن الكوفة

  .مضطرب اإلسناد ال يثبت
حدثنا النفيلي، حدثنا زهري، حدثنا أبو : نا عبد الواهب بن علي األمني بإسناده عن أيب داود بن األشعثأخرب



مث " . قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ : " اقرأ: إسحاق، عن فروة بن نوفل، عن أبيه، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لنوفل
  .من على خامتتها، فإهنا براءة من الشرك

: ورواه الثوري فاقل. اه زيد بن أيب أنيسة، وأشعث بن سوار، وإسرائيل، وفطر بن خليفة، عن أيب إسحاق، مثلهورو
ورواه عبد الرمحن بن نوفل، عن أبيه أيضاً، ورواه شريك، عن أيب إسحاق، . عن أبيه: عن فروة األشجعي، ومل يقل

  .عن فروة بن نوفل، عن جبلة بن حارثة
  .أخرجه الثالثة

  بن مساحق نوفل

  .نوفل بن مساحق بن عبد اهللا بن خمرمة، أحد بين مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري، أبو سعد
ورواه بغري . تويف أول زمن عبد امللك بن مروان، وهو صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببدر: قال أبو موسى

  .إسناد عن عبد اجلبار بن سعيد بن سليمان بن نوفل
  .خرجه أبو موسىأ

  نوفل بن معاوية

نوفل بن معاوية بن عمرو الديلي، من بين الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، : وقيل -نوفل بن معاوية بن عروة 
  .مث أحد بين نفاثة بن عدي بن الديل
  .ديلنوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن يعمر بن نفاثة بن عدي بن ال: ونسبه أبو أمحد العسكري فقال

  الطويل: وكان معاوية أبو نوفل على الديل يوم الفجار، وله يقول الشاعر
  وال عامٌر وال الّنفاثي نوفل... فال وأبيها ما نزلنا بعامر 

ونزل املدينة حىت تويف . وأما ابنه نوفل فإنه أسلم، وشهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فتح مكة، وهو أول مشاهده
  .ويةهبا أيام يزيد بن معا

  .روى عنه أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث، وعبد الرمحن بن مطيع، وعراك بن مالك
حدثنا أسد بن موسى، أخربنا ابن أيب : أخربنا اخلطيب عبد اهللا بن أمحد بن حممد بإسناده عن أيب داود الطيالسي قال
عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مس: ذئب، عن الزهري، عن أيب بكر بن عبد الرمحن، عن نوفل بن معاوية قال

  .من ترك الصالة كأمنا وتر أهله وماله: يقول
ورواه خالد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن إسحاق، عن الزهري، عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن 

  .مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مثله: مطيع، عن نوفل بن معاوية قال
  .ةأخرجه الثالث

  نوبة

فهو يف حديث زائدة، عن عاصم،  -أوله نون مضمومة، وبعدها واو ساكنة، وباء مفتوحة معجمة بواحدة  -نوبة 
وذكر  -مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واشتد مرضه : عن أيب وائل، عن مسروق، عن عائشة قالت



  .فسه خفة، فخرج بني بريرة ونوبةفوجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ن: وقالت يف آخره -احلديث 
  .ذكره األمري أبو نصر بن ماكوال

  نويرة

  .نويرة
عن رسول اهللا : أظنه قال -صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -روى مقاتل بن حيان، عن قتادة، عن نويرة 

  .ع العلماءمن حفظ على أميت أربعني حديثاً يف دينها، حشر يوم القيامة م: صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .أخرجه أبو موسى

  باب النون والياء

  نيار بن ظامل

  .نيار بن ظامل بن عبس األنصاري، من بين النجار
  .شهد أحداً، قاله أبو عمر

وهو نيار بن ظامل بن عبس بن حرام بن  -نيار بن ظامل األسدي : وقال أبو نعيم وأبو موسى، عن حممد بن سعد
شهد أحداً، وأمه أم نيار بنت إياس بن عامر . لنجار، أخو أيب األعور بن ظاملجندب بن عامر بن غنم بن عدي بن ا

  .وشهد أخوه بدراً. بن بلي، حلفاء بين حارثة
  .أخرجه الثالثة

والصواب أنه أنصاري، ! قد جعله أبو نعيم وأبو موسى أسدياً، وساقا نسبه يف األنصار، فنقضا على أنفسهما : قلت
  .واحلق مع أيب نعيم

  بن مسعودنيار 

  .نيار بن مسعود بن عبدة بن مظهر بن قيس بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف األنصاري
  .شهد أحداً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وأبوه مسعود

  .أخرجه أبو عمر، عن الطربي خمتصراً
  .بضم امليم، وفتح الظاء املعجمة، وكسر اهلاء املشددة: مظهر

  مكرم نيار بن

  .نيار بن مكرم األسلمي
حكيم بن حزام، وجبري بن مطعم، : وهو أحد الذين دفنوا عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، وهم. له صحبة ورواية

  .إن جده مالك بن أيب عامر كان خامسهم: وقال مالك بن أنس. وأبو جهم بن حذيفة، ونيار بن مكرم
أخربنا أبو نصر أمحد بن حممد : عن علي بن أمحد بن متويه الواحدي قالأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن سويدة بإسناده 



بن إبراهيم املهرجاين، أخربنا عبيد اهللا بن حممد الزاهد، أخربنا عبد اهللا بن حممد البغوي، أخربنا حممد بن سليمان، 
ملا : قال -نت له صحبة وكا -حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبري، عن نيار بن مكرم 

اهللا أنزل هذا : هذا كالم صاحبك ؟ قال أبو بكر: ، خرج هبا أبو بكر إىل املشركني فقالوا" أَمل غُِلَبِت الرُّوُم " نزلت 
وكانت فارس قد غلبت الروم، فاختذوهم شبه العبيد، وكان املشركون حيبون أن ال تغلب الروم فارس، ألهنم  -

، وكان املسلمون حيبون أن يظهر الروم على فارس؛ ألهنم أهل كتاب وتصديق أهل جحد وتكذيب بالبعث
  .وذكر قصة املناحبة... بالبعث

  .أخرجه الثالثة

  باب اهلاء

  باب اهلاء واأللف

  هاشم بن عتبة

وهو ابن . مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري: هاشم بن عتبة بن أيب وقاص، واسم أيب وقاص
  .بن أيب وقاص، يكىن أبا عمرو، ويعرف باملرقال أخي سعد

. فقئت عينه يوم الريموك بالشام. وكان من الشجعان األبطال، والفضالء األخيار. نزل الكوفة، أسلم يوم الفتح
وهو الذي فتح جلوالء من بالد الفرس، وهزم الفرس، وكانت جلوالء تسمى فتح الفتوح، بلغت غنائمها مثانية 

وهو على الرجالة، وقتل يومئذ، وفيها . وشهد صفني مع علي رضي اهللا عنه، وكانت معه الراية. عشر ألف ألف
  الرجز: يقول

  قد عاجل احلياة حّتى مال... أعور يبغي أهله حمالً 
  ال بد أن يفلّ أو يفالّ

  الرجز: فقطعت رجله يومئذ، وجعل يقاتل من دنا منه وهو بارك، ويقول
  الفحل حيمي شوله معقوال

  الرجز: اتل حىت قتل، وفيه يقول أبو الطفيل عامر بن واثلةوق
  قاتلت يف اللّه عدّو الّسنّه... يا هاشم اخلري جزيت اجلّنة 

  .وكانت صفني سنة سبع وثالثني
روى عبد امللك بن عمري، عن جابر بن مسرة، عن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ر املسلمون على جزيرة العرب، ويظهر املسلمون على فارس، ويظهر املسلمون على الروم، يظه: وسلم يقول
  .قاله أبو عمر. ويظهر املسلمون على األعور الدجال

نافع أبو هاشم ورويا حديث عبد امللك، عن : وقيل. هاشم بن عتبة بن أيب وقاص الزهري: وقال ابن منده وأبو نعيم
  .احلديث... ر املسلمونيظه: جابر، عن هاشم بن عتبة

  .أخرجه الثالثة
كالم ابن منده وأبو نعيم يدل على أن هاشم بن عتبة يقال له نافع أيضاً، أو أن أبا هاشم كنية نافع، ولعل ابن : قلت

منده رأى يف موضع أخو هاشم، فظنها أبو فإهنا تشتبه هبا كثرياً، أو أن بعض النسخ كان فيها غلط ومل ينظر فيه، 



. أو لعلهما حيث رويا هذا احلديث عن هاشم، وروياه أيضاً يف كتابيهما عن نافع، ظنامها واحد. بو نعيموتبعه أ
وقد روى هذا احلديث عنهما، واختلف العلماء فيه كما اختلفوا يف غريه، فإن . وليس كذلك، وإمنا مها أخوان

وقد تقدم مثل . ريويه بعضهم عن عمروكثرياً من أهل احلديث يروي احلديث من طريق عن زيد، وخيتلفون فيه ف
واحلديث عن . هذا يف الكتاب كثرياً، وقد تقدم ذكر نافع يف ترمجته، وقد ذكرمها العلماء أهنما أخوان، واهللا أعلم

  .نافع بن عتبة هو الصحيح، وأما هاشم فقليل ذكره يف احلديث

  هالة بن أيب هالة

  .هالة بن أيب هالة التميمي األسيدي
وأمه خدجية بنت . عند النباش بن أيب هالة، وهو أخو هند بن أيب هالة، حليف بين عبد الدار بن قصي تقدم نسبه

  .له صحبة، روى عنه ابنه هند. خويلد بن أسد، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم
ي يرويه وروى له ابن منده يف هذه الترمجة حديث هند بن أيب هالة الذ. أخرجه أبو عمر، وابن منده، وأبو موسى

ولعل أبا . ويرد احلديث يف ترمجة هند إن شاء اهللا تعاىل. عنه احلسن بن علي رضي اهللا عنهم، وليس هلالة فيه مدخل
  .وقد ذكره أبو عمر خمتصراً، ومل يورد له حديثاً. نعيم تركه هلذا

: رمجته حديث هند، قالوأورد يف ت. هالة بن أيب هالة التميمي، ترجم له احلافظ أبو عبد اهللا: وقال أبو موسى
هالة أخت خدجية بنت خويلد، وهي هالة بنت : والصحيح عندي: قال -هو ابن خدجية : وأورده جعفر وقال

  .خويلد، أم أيب العاص بن الربيع
أخربنا حممد بن عبد اهللا : أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو عدنان حممد بن أمحد بن املظهر بن أيب نزار وغريه قاال

ضيب، أخربنا سليمان بن أمحد الطرباين، حدثنا علي بن حممد بن عمرو بن متيم بن زيد بن هالة بن أيب هالة التميمي ال
أنه دخل على النيب : مبصر، حدثين أيب حممد، عن أبيه عمرو، عن أبيه متيم، عن أبيه زيد، عن أبيه هالة بن أيب هالة

هالة ! هالة ! هالة : صلى اهللا عليه وسلم فضم هالة إىل صدره، فقالصلى اهللا عليه وسلم وهو راقد، فاستيقظ النيب 
.!  

  اهلامة أبو زهري

  .اهلامة أبو زهري
قال أيب بلغين عن أيب عثمان أن رجالً : ذكره جعفر وحيىي بن يونس، عن أيب النعمان، عن املعتمر بن سليمان قال

وكان يذكر من كثرة ماله، فقال له النيب صلى اهللا عليه  جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان يقال له اهلامة،
كال أبا زهري، إمنا لك من مالك كذا وكذا، وأما ما : قال. مايل: مالك أحب إليك أم مال مواليك ؟ قال: وسلم

  .تركت فهو لوارثك ال حيمدك به
  .أخرجه أبو موسى

  اهلامة بن اهليم



  .اهلامة بن اهليم بن القيس بن إبليس، لعنه اهللا
  .ال يثبت إسناد خربه: أورده جعفر يف الصحابة وقال

أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو الفرج سعيد بن أيب الرجاء، أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد اللباد، قال أبو 
، حدثنا أخربنا أمحد بن موسى: وأخربنا أمحد بن حممد بن أمحد، أخربنا أبو العباس أمحد بن حممد الرزاز قاال: موسى

أمحد بن احلسني بن أمحد البصري، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن العباس بن عيسى الضيب البصري، حدثنا احلسن بن 
كنت : وذكر أسانيد كثرية عن مالك بن دينار، عن أنس بن مالك قال -حدثنا أمحد بن موسى  -رضوان الشيباين 

ذ أقبل شيخ متكىء على عكازة، فقال النيب صلى اهللا عليه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم خارجاً من جبال مكة، إ
: قال. أنا هامة بن اهليم بن القيس بن إبليس: من أي اجلن أنت ؟ قال: قال. أجل: قال! مشية جين ونغمته : وسلم

قتل  أكلت عمر الدنيا إال أقلها؛ كنت ليايل: كم أتى عليك ؟ قال: قال. أجل: قال! ال أرى بينك وبينه إال أبوين 
وذكر أنه تاب على يد نوح عليه السالم، وآمن معه، وأنه لقي شعيباً عليه السالم  -قابيل هابيل ابن أعوام 

ولقي عيسى عليه السالم،  -صلى اهللا عليه وسلم، وعلى نبينا حممد أفضل الصالة والسالم  -وإبراهيم اخلليل 
: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. غت وآمنت بكإن لقيت حممداً فأقره مين السالم، وقد بل: فقال له عيسى

فقال عمر بن . وعلمه رسو ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر سور من القرآن. على عيسى السالم، وعليك يا هامة
  .فمات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل ينعه لنا، وال أراه إال حياً: اخلطاب

  .جه، وإمنا أخرجناه اقتداًء هبم، لئال نترك ترمجةأخرجه أبو موسى، وتركه أوىل من إخرا

  هاىنء بن جزء

  .هاىنء بن جزء بن النعمان بن قيس املرادي، أخو النعمان العطيفي
  .قاله أبو سعيد بن يونس. وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح مصر، وله رواية

  .أخرجه ابن منده، وأبو النعيم

  هاىنء بن احلارث

  .ء بن احلارث بن جبلة بن حجر بن شرحبيل بن احلارث بن عدي بن ربيعة بن معاوية األكرمني الكنديهاىن
  .وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ذكره هشام بن الكليب

  هاىنء بن عدي

  .هاىنء بن عدي بن معاوية بن جبلة، أخو حجر بن عدي الكندي
  . النيب صلى اهللا عليه وسلمتقدم نسبه عند ذكر أخيه، وفد مع أخيه حجر إىل

  .ذكره ابن الكليب أيضاً

  هاىنء بن عمرو



  .خمتلف يف امسه، ذكره سليمان فيمن امسه هاىنء. هاىنء بن عمرو، أبو شريح اخلزاعي
  .أخرجه أبو نعيم

  هاىنء بن فراس

  .هاىنء بن فراس األشجعي
  .ه وسادةشهد بيعة الرضوان حتت الشجرة، نزل الكوفة، اشتكى فجعل حتت ركبتي

  .األسلمي، واهللا أعلم: أخرجه الثالثة خمتصراً، إال أن بعضهم قال

  هاىنء أبو مالك

  .هاىنء أبو مالك الكندي، جد خالد بن يزيد بن أيب مالك
  .يعد يف أهل الشام. يف صحبته نظر، قاله البخاري

ريس، حدثنا سليمان بن عبد الرمحن، حدثنا حممد بن إد: أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصم قال
أنه قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم من اليمن، فدعاه : عن خالد بن يزيد بن أيب مالك، عن أبيه، عن جده هاىنء

فلما جهز أبو بكر اجليش . إىل اإلسالم فأسلم، فمسح على رأسه ودعا له بالربكة، وأنزله على يزيد بن أيب سفيان
  .ع يزيد بن أيب سفيان، فلم يرجعإىل الشام خرج م

  .هاىنء الشامي، أبو مالك، جد يزيد بن عبد الرمحن بن أيب مالك، له صحبة. قال أبو حامت الرازي
  .أخرجه الثالثة

  هاىنء املخزومي

  .هاىنء املخزومي
خزومي، روى علي بن حرب الطائي، عن أيب أيوب يعلى بن عمران البجلي، من ولد جرير، عن خمزوم بن هاىنء امل

ملا كانت ليلة ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ارجتس إيوان : قال -وأتت عليه مائة ومخسون سنة  -عن أبيه 
كسرى، وسقط منه أربع عشرة شرافة، وغاضت حبرية ساوة، وفاض وادي السماوة، ومخدت نار فارس ومل ختمد 

وذكر ... عراباً، قد قطعت دجلة وانتشرت يف بالدها قبل ذلك بألف عام ورأى املوبذان إبالً صعاباً تقود خيالً
  .احلديث بطوله

  .ذكره ابن الدباع، عن ابن السكن، وليس فيه ما يدل على صحبته، واهللا أعلم

  هاىنء بن نيار

هاىنء بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كالب بن دمهان بن غنم بن ذبيان بن مهم بن كاهل بن ذهل بن بلي، أبو بردة 
  .قاله ابن إسحاق. حليف األنصار البلوي،

غلبت عليه كنيته، وهو خال الرباء بن عازب، شهد العقبة، وبدراً وسائر املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 



  .وسلم
وأبو بردة بن نيار : أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري عن ابن إسحاق، فيمن شهد العقبة

بن نيار بن عمرو بن عبيد بن عمرو بن كالب بن دمهان بن غنم بن ذبيان بن مهيم بن كاهل بن ذهل  وامسه هاىنء
وأبو بردة بن : بن هين بن بلي وهبذا اإلسناد فيمن شهد بدراً، عن ابن إسحاق، من حلفاء بين احلارث بن اخلزرج

  .وامسه هاىنء. نيار
  .ى عنه الرباء بن عازب، ومجاعة من التابعنيروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، رو. ال عقب له

حدثنا : أخربنا إمساعيل بن علي بن عبيد، وإبراهيم بن حممد الفقيه، وغريمها، بإسنادهم إىل حممد بن عيسى قال
قتيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن بكري بن عبد اهللا بن األشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرمحن 

ال جلد فوق عشر جلدات، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عبد اهللا، عن أيب بردة بن نيار قالبن جابر 
  .إال يف حد من حدود اهللا تعاىل

  .بل مات سنة إحدى أو اثنتني وأربعني: إنه مات سنة مخس وأربعني، وقيل: يقال
  .أخرجه الثالثة

  هاىنء بن يزيد

بن احلارث بن ربيعة بن احلارث بن كعب  -وامسه سلمة  -ن سفيان بن الضباب هاىنء بن يزيد بن هنيك بن دريد ب
  .احلارثي
  .قاله أبو عمر، وغريه. هاىنء بن يزيد بن كعب املذحجي احلارثي: وقيل

النخعي، واألول أصح وأن كان النخع من مذحج، ولكن هانئاً ليس من النخع، إمنا هو من ولد : وقال ابن منده
  .وهو من مذحج أيضاًاحلارث بن كعب، 

وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو كناه أبا شريح، وإمنا كانت كنيته أبا . يكىن أبا شريح، بابنه شريح
  .روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. احلكم

املقدام بن  حدثنا الربيع بن نافع، عن يزيد بن: أخربنا عبد الوهاب بن علي بإسناده عن أيب داود بن األشعث قال
أنه ملا وفد على رسول اله صلى اهللا عليه وسلم مع قومه، : شريح، عن أبيه، عن جده شريح، عن أبيه هاىنء

إن اهللا هو احلكم، فلم تكىن أبا احلكم : فسمعهم يكنونه بأيب احلكم، فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . ت بينهم، فرضي كال الفريقنيألن قومي إذا اختلفوا يف شيء أتوين، فحكم: قال

: قال. شريح: فمن أكرب ؟ قال: قال. شريح، ومسلم، وعبد اهللا: فما لك من الولد قال! ما أحسن هذا : وسلم
  .فأنت أبو شريح

يد بن املقدام بن شريح، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا يز: وأخربنا حيىي بن حممود بإسناده إىل ابن أيب عاصم قال
عليك : قال. يا رسول اهللا، أخربين بشيء يوجب يل اجلنة: قلت: عن أبيه شريح عن جده هاىنء أيب شريح قال

  .حبسن الكالم، وبذل الطعام
  .أخرجه الثالثة
  بفتح الضاد: ضباب هذا



  هبار بن األسود

أمه فاختة بنت عامر بن قرط القشريية، هبار بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي و
وحزن هذا هو جد سعيد بن املسيب بن حزن، وله صحبة . وأخواه ألمه هبرية وحزن ابنا أيب وهب املخزوميان

وهبار هو الذي عرض لزينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نفر من سفهاء قريش، حني أرسلها . أيضاً
فقال . فأهوى إليها هبار، وضرب هودجها، وخنس الراحلة، وكانت حامالً فأسقطت زوجها أبو العاص إىل املدينة،

. اقتلوه فإنه ال يعذب بالنار إال رب النار: مث قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن لقيتم هباراً هذا فأحرقوه بالنار
  .لمفلم يلقوه، مث أسلم بعد الفتح، وحسن إسالمه، وصحب النيب صلى اهللا عليه وس

سب من : فقال. إن هبار ملا قدم إىل املدينة جعلوا يسبونه، فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال الزبري
  .فانتهوا عنه. سبك

كنت جالساً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى سعيد بن حممد بن جبري بن مطعم، عن أبيه، عن جده قال
يا رسول اهللا، هبار : ر بن األسود من باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالوامنصرفه من اجلعرانة، فاطلع هبا

فأراد رجل من القوم يقوم إليه، فأشار إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اجلس، فوقف . قد رأيته: قال. بن األسود
ولقد هربت منك . حممداً رسول اهللا السالم عليك يا نيب اهللا، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن: هبار عليه وقال

يا نيب اهللا  -يف البالد، فأردت اللحوق باألعاجم، مث ذكرت عائدتك وفضلك وصفحك عمن جهل عليك، وكنا 
أهل شرك فهدانا اهللا بك، وأنقذنا بك من اهللكة، فاصفح عن جهلي، وعما كان يبلغك عين، فإين مقر بسوء  -

قد عفوت عنك، وقد أحسن اهللا إليك حيث هداك إىل : صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اله. فعلي، معترف بذنيب
  .اإلسالم، واإلسالم جيب ما قبله

أخربنا احلسن بن حممد بن هبة اهللا الشافعي، أخربنا أبو العشائر حممد بن اخلليل بن فارس القيسي، أخربنا أبو القاسم 
أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن أيب نصر، أخربنا أبو علي بن حممد بن علي بن أيب العالء املصيصي، أخربنا 

إسحاق إبراهيم بن حممد بن أيب ثابت، حدثنا عبد احلميد بن مهدي، حدثنا املعاىف، حدثنا حممد بن سلمة، عن 
زوج هبار ابنته، فضرب يف عرسها بالكرب والغربال، فسمع ذلك : الفزاري، عن عبد اهللا بن هبار، عن أبيه قال

  .هذا النكاح ال السفاح: ما هذا فأخربوه، فقال: هللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالرسول ا
  .أخرجه الثالثة

  هبار بن سفيان

هبار بن سفيان بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي، وهو ابن أخي سلمة بن 
  .عبد األسد قدمي اإلسالم، كان من مهاجرة احلبشة

وهبار بن سفيان بن : أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، فيمن هاجر إىل احلبشة من بين خمزومأخربنا 
  .عبد األسد بن هالل، وأخوه عبد اهللا بن سفيان

  .بل استشهد بأجنادين يف خالفة أيب بكر: إنه استشهد يوم مؤتة، وقيل: قيل
  .فيمن قتل يوم مؤتة وال ابن إسحاق وهو عندي أشبه، ألنه مل يذكره ابن عقبة: قال أبو عمر

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى



  هبار بن صيفي

  .هبار بن صيفي، مذكور يف الصحابة، فيه نظر
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  هبيب بن عمرو

  .هبيب بن مغفل الغفاري
ألبيه مغفل ألنه أغفل  وإمنا قيل. هو هبيب بن عمرو بن مغفل بن الواقعة بن حرام بن غفال الغفاري: قال أبو نعيم

  .وكان يسكن البصرة. مسة إبله فلم يسمها
حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد اهللا : أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن املخزومي بإسناده إىل أمحد بن علي قال

ى بن وهب، حدثنا عمرو بن احلارث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أسلم بن عمران، عن هبيب بن مغفل أنه رأ
 -من وطئه : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حممد بن علبة القرشي جير إزاره، فنظر إليه هبيب وقال

  .يعين اإلزار من اخليالء وطئه يف النار
  .أخرجه الثالثة

كون بضم امليم، وس: ومغفل. بضم اهلاء، وفتح الباء، وتسكني الياء حتتها نقطتان، وآخره باء موحدة ثانية: هبيب
  .وبالباء املوحدة. بضم العني، وسكون الالم: الغني، وكسر الفاء، وعلبة

  هبرية بن سبل

  .هبرية بن سبل بن العجالن بن عتاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي

يوسف البغوي، حدثنا أخربنا أبو موسى كتابة، حدثنا أبو علي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو العباس امحد بن حممد بن 
: أو -املكي حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج  -مرة : أو -حدثنا أبو بكر بن حممد بن أيب مسرة . ابن سعد

ملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف عام الفتح، استخلف على مكة هبرية بن : قال -ابن جرير 
وأراد اخلروج إىل املدينة، استعمل عتاب بن أسيد على مكة وعلى  سبل بن عجالن الثقفي، فلما رجع من الطائف

  .احلج سنة مثان
أخربنا حيىي بن حممود، حدثنا أبو نصر حممد بن أمحد بن عبد اهللا التكرييت، أخربنا أبو مسلم حممد بن علي بن حممد 

احلراين، حدثنا سلمة بن شبيب،  بن مهربزذ، أخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن علي بن عاصم، أخربنا أبو عروبة
حدثت أن أول من صلى مبكة مجاعة بعد الفتح هبرية بن سبل بن : حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج قال

العجالن، أمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يصلي بالناس، وهو رجل من ثقيف جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .باحلديبية

  .بو نعيم، وأبو موسىأخرجه أبو عمر، وأ
 -كذلك هو مضبوط خبط أيب احلسن بن الفرات : قال ابن ماكوال. بفتح السني املهملة، وبالباء املوحدة: وسبل
  .هو الشني املعجمة: وقال الدارقطين: قال



فتح إنه أول من صلى مبكة بعد الفتح مجاعة، ففيه نظر؛ وإمنا هو أول أمري صلى مبكة بعد ال: قول أيب عمر: قلت
وإمنا ملا سار عنها استخلفه، فهو . مجاعة، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي بالناس ملا كان هبا بعد الفتح

  .أول أمري صلى مجاعة هبا

  هبرية بن املغاضة

  .هبرية بن املغاضة العامري
  .بن إسحاقعن ا. قاله وثيمة. أرسل إىل بين سليم يأمرهم بالثبات على اإلسالم حني ارتدت العرب

  .ذكره ابن الدباغ

  هبيل

وأما هبيل، بضم اهلاء، وفتح الباء املعجمة بواحدة، وسكون الياء حتتها نقطتان، فذكره : قال األمري أبو نصر -هبيل 
وهبيل بن كعب أحد بين مازن بعثه معاذ بن جبل ومازن بن خيثمة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال

ذكر ذلك صفوان بن عمرو، عن . وآخى بني السكاسك والسكون. لسكاسك والسكونوافدين يوم نزل بن ا
  .عمرو بن قيس بن ثور بن مازن بن خيثمة عن جده مازن بن خيثمة

  هبيل بن وبرة

ها ابنا حصني بن وبرة : هبيل بن وبرة األنصاري، من بين عوف بن اخلزرج، أخو عصمة بن وبرة األنصاري، وقيل
  .بن زيد بن غنم بن سامل بن عوف بن اخلزرج بن ثعلبة بن خالد بن العجالن

  .وقد ذكرنا عصمة يف بابه، وشهدا بدراً مجيعاً، قاله عروة أخرجه أبو عمر

  هجنع بن قيس

  .هجنع بن قيس
أورده أبو بكر بن أيب علي يف الصحابة، وروى بإسناده عن هشيم، عن عبد الرمحن بن حيىي، عن اهلجنع بن قيس 

  .من سره أن ينظر إىل عيسى ابن مرمي عليهما السالم فلينظر إىل أيب ذر: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول: قال
  .هجنع، يروي عن علي مرسالً، وعن إبراهيم النخعي: وقال ابن أيب حامت
  .أخرجه أبو موسى

  هداج احلنفي

  .هداج احلنفي، من بين عدي بن حنيفة يكىن أبا عبد اهللا
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد صفر حليته، فقال النيب صلى اهللا عليه :  قالروى عنه ابنه عبد اهللا

  .خضاب اإلميان: وجاء رجل آخر وقد محر حليته، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. خبضاب اإلسالم: وسلم



  .وكان قد أدرك اجلاهلية
  .ليس إسناده قوياً: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  الكنايناهلدار 

  .يعد يف احلمصيني. اهلدار الكناين
مسعت اهلدار وهو يعاتب العباس بن الوليد يف : روى حممد بن عوف بن سفيان، عن أبيه عن شقري موىل العباس قال

  .لقد ثوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما شبع من خبز بر حىت فارق الدنيا: أكل خبز السميد وهو يقول
  .نبل مسعه من حممد بن عوفإن أمحد بن ح: قيل

  .هذا مجيع ما ذكره. له صحبة. هدار الكناين: أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر اختصره مبرة، فقال

  هدم بن مسعود

  .هدم بن مسعود
هدم بن مسعود بن عدي بن جباد بن عبد بن مالك بن : بكسر اهلاء، وسكون الدال، هو: هدم: قال ابن ماكوال

  .أحد التسعة الذين وفدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قاله ابن الكليب. بس العبسيغالب بن قطيعة بن ع
  .أخرجه أبو موسى

  هدة

  .هدة
  .ورواه عن أيب العباس حممد بن عبد الرمحن الدغويل. هو اسم أيب الرمداء البلوي، له صحبة: يقال: قال جعفر

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  هديل

  .هديل
فمات : كانا مقعدان، وكان هلما ابن ذكر، وقال يف احلديث: الدنيا عقيب حديث عبد اهللا بن عمر روى ابن أيب

  .لو ترك أحد ألحد لترك ابن املقعدين: ابنهما، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قال : سابط قال حدثين يعقوب بن عبيد، أخربنا قبيصة، عن سفيان، عن أيب السوداء، عن ابن: مث قال ابن أيب الدنيا

  .لو ترك شيء حلاجة أو لفاقة، لترك اهلديل ألبويه: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو موسى

  هدمي



  .أدمي: وقيل. هدمي التغليب
بضم اهلاء، وفتح الدال : وهدمي. وقد تقدم يف أدمي، واملشهور باهلاء، قاله ابن ماكوال. روى عنه الصيب بن معبد

  .املهملة

  بن عبد اهللا هذمي

  .هذمي
. هذمي بن عبد اهللا بن علقمة بن املطلب بن عبد مناف: بضم اهلاء، وبالذال املعجمة، وهو: هذمي: قال ابن ماكوال

ومل يذكر له صحبة، وال أشك أن له صحبة، ألن أبا عمر قد أخرج أخاه . قتل هو وأخوه جنادة يوم اليمامة شهيدين
وذكر أبو موسى وأبو عمر أباه عبد اهللا، وكنيته أبو نبقة يف الكىن، وأن . يداًقتل يوم اليمامة شه: جنادة، وقال

فكل هذا يدل على أنه أسلم وصحب، وألن قريشاً مل يبق فيهم يف . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقطعه خبيرب
أسلم بعده، واهللا : يقالالفتح من مل يسلم، ومل يكن بني اليمامة ووفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعيد حىت 

  .أعلم
  .ويرد ذكره إن شاء اهللا تعاىل. هرمي، بالراء: وقد جعله أبو عمر

  هرم بن حيان

  .هرم بن حيان العبدي، من صغار الصحابة
وجه عثمان بن أيب العاص هرم بن حيان العبدي إىل قلعة : ذكر خليفة، عن الوليد بن هشام، عن أبيه، عن جده قال

وذلك سنة ست وعشرين، ويف سنة مثان عشرة، حاصر هرم بن حيان أبرشهر،  -قلعة الشيوخ : اويقال هل -جنرة 
  .فرأى ملكهم امرأة تأكل ولدها من شدة اجلوع واحلصار، فصاحل هرم بن حيان، على أن خلى له املدينة

  .أخرجه أبو عمر

  هرم بن خنبش

  .وهب بن خنبش: وقيل. هرم بن خنبش
. يف رمضان: أي شهر أعتمر؟ فقال: كنت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسألته امرأة: روى عنه الشعيب أنه قال

  .وقد تقدم يف وهب أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  هرم بن عبد اهللا

  .هرم بن عبد اهللا األنصاري، من بين عمرو بن عوف
  .التوبة اآلية" ... الْدَّْمعِ  َتوَلَّْوا َوأَْعيُُنُهْم تَِفْيُض ِمَن: " وهو أحد البكائني الذين نزلت فيهم
  .ونذكره إن شاء اهللا تعاىل. هرمي، بزيادة ياء: أخرجه أبو عمر كذا، وأخرجه غريه

  هرم بن قطبة



  .هرم بن قطبة الفزاري
  .هو الذي دعا عيينة بن حصن إىل الثبات على اإلسالم وقت الردة، قاله وثيمة عن ابن إسحاق

  .ذكره ابن الدباغ

  هرم بن مسعدة

  .هرم بن مسعدة
وفد على : أورده أبو حفص بن شاهني يف الصحابة، وروى بإسناده عن هشام بن حممد، عن أيب الشغب العبسي قال

. هرم بن مسعدة، من بين عدي بن جباد، فأسلموا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسعة رهط من بين عبس، منهم
  .أخرجه أبو موسى

م بالدال املهملة، وذكره ها هنا بالراء، والصواب الدال املهملة؛ فإن ابن ماكوال وقد أخرجه أبو موسى يف هد: قلت
هدم بالدال املهملة أيضاً، وغالب الظن : والذي ذكره هشام بن حممد الكليب يف اجلمهرة. إمام يف هذا، قاله كذلك

  .أن هذا تصحيف، واهللا أعلم

  هرماس بن زياد

. مر بن ثعلبة بن غنم بن قتيبة الباهلي، من قيس عيالن، يكىن أبا حديرهرماس بن زياد بن مالك بن عمرو بن عا
  .امسه شريح: وقيل

  .روى عنه عكرمة بن عمار وغريه، وذكره ابن ماكوال أنه ميامي، وأهل اليمامة هم بنو حنيفة
بن محدان، حدثنا  أخربنا أبو الفرج حيىي بن حممود، أخربنا الشحامي، أخربنا أبو سعد الكنجروذي، أخربنا أبو عمرو

رأيت رسول اهللا صلى : أبو يعلى املوصلي، حدثنا عبد اهللا بن بكار، عن عكرمة بن عمار، عن اهلرماس بن زياد قال
  .اهللا عليه وسلم خيطب الناس على بعريه

ن أخربنا عبد الرمحن بن حممد بن سالم، حدثنا عمر ب: وأخربنا يعيش بن صدقة بن علي بإسناده عن أمحد بن شعيب
مددت يدي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا غالم : يونس، عن عكرمة بن عمار، عن اهلرماس بن زياد قال

  .ليبايعين، فلم يبايعين
  .أخرجه الثالثة

  هرمز، موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .كيسان، موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل -هرمز 

كيسان : أو -إن هرمزاً : فقالت -كرم اهللا وجهه  -على أم كلثوم بنت علي دخلت : روى عطاء بن السائب قال
  .إنا ال نأكل الصدقة: حدثنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -

هرمز، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قد أخرجه أبو أمحد العسكري فقال. وقد تقدم. مهران، وميمون: وقيل فيه
وروى حديث أم كلثوم . شهد بدراً: هو موىل آل أيب طالب، وقال: خيثمة، وغريه يقولهكذا ترمجه ابن أيب . وسلم



  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ملوىل لنا يقال له هرمز
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  هرمز بن ماهان

  .هرمز بن ماهان الفارسي
أتيت النيب : قال -رجل من الفرس  -ن ماهان روى حممد بن عمر بن أيب سعدانة عن أبيه، عن جده، عن هرمز ب

فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . صلى اهللا عليه وسلم فأسلمت على يده، وجعلين يف جيش خالد بن الوليد
مث أمر يل . إن الصدقة ال حتل يل وال ألحد من أهل بييت: فقال يل. يا رسول اهللا مر يل بصدقة فإين فقري: فقلت
  .بدينار
  .ه أبو موسىأخرج
هرمز موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأخرج أبو موسى : قد أخرج ابن منده يف الترمجة اليت قبل هذه: قلت

هذه الترمجة، وال شك قد ظنهما اثنني، والذي أظنه أهنما واحد، فإن االسم فارسي، واحلديث واحد، وال كالم أنه 
يه وسلم، فإنه لو مل يكن مواله مل يكن لقوله يف هذه الترمجة، وقد طلب يف الترمجتني موىل رسول اهللا صلى اهللا عل

إن الصدقة ال حتل يل وال ألحد من أهل بييت، معىن وإن مل يذكر يف هذه الترمجة أنه موىل، فالكالم يدل : الصدقة
  .عليه واهللا أعلم

  هرمي بن عبد اهللا

بن امرىء القيس بن  -وامسه مالك  -بن كعب بن واقف هرمي بن عبد اهللا بن رفاعة بن جندة بن جمدعة بن عامر 
  .مالك بن األوس األنصاري الواقفي

كان قدمي اإلسالم، وهو أحد البكائني الذين أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليحملهم، فلم يكن عنده ما 
  .حيملهم عليه، فتولوا وهم يبكون

األنصاري، من بين عمرو بن عوف، وهو  -بغري ياء  -هرم : عمر قالقاله أبو عمر، والكليب، وأبو نعيم؛ إال أن أبا 
  .وإمنا جعله من بين عمرو بن عوف، ألن بين واقف كانوا حلفاء بين عمرو بن عوف. أحد البكائني
وروى عن ابن إسحاق، عن مثامة بن قيس، . هرمي بن عبد اهللا الواقفي، ذكر يف الصحابة وال يثبت: وقال ابن منده

  .وكان يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأدرك أصحابه -بن عبد اهللا  عن هرمي
وروى له ما أخربنا به هو إجازة، أخربنا أبو القاسم . أخرجه ابن منده، ومل يذكر له حديثاً: أخرجه أبو موسى وقال

بو حامد بن بالل، حدثنا أبو إمساعيل بن حممد بن الفضل، أخربنا أمحد بن علي بن خلف، حدثنا أبو الطاهر، أخربنا أ
األزهر، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أيب، عن ابن إسحاق، حدثين مثامة بن قيس بن رفاعة الواقفي، عن هرمي 

رجل من قومه، كان ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأدرك أصحاب رسول اهللا  -بن عبد اهللا 
من مسع األذان باجلمعة مث مل يأهتا، كان يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :صلى اهللا عليه وسلم متوافرين قال

اليت بعدها أثقل، فإن مسعه ثانية، مث مل يأهتا كان يف اليت بعدها أثقل، وإن مسعه الثالثة مث مل يأهتا، كان يف الرابعة أثقل، 
  .فإن مسعه يف الرابعة مث مل يأهتا، طبع اهللا على قلبه

  .راهيم، عن حممد بن إسحاق خمتصراًرواه إب



إنه شهد اخلندق واملشاهد : أما أبو نعيم وأبو عمر وابن الكليب، فإهنم جعلوه من البكائني، وقال ابن ماكوال: قلت
وجعله ابن منده وأبو موسى صغري يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم واألول أصح، . إال تبوكاً، وهو أحد البكائني

هرمي بن عبد اهللا : ثل ابن ماكوال إال أن ابن ماكوال قد اختلف كالمه فيه، فقال يف ترمجة الواقفيوقال العدوي م
بن رفاعة بن جندة بن جمدعة بن كعب الواقفي، شهد اخلندق واملشاهد كلها إال تبوكاً، وهو أحد البكائني الذين قال 

هرمي بن : وقيل فيه: قال -، روى عنه عبيد اهللا بن احلصني الوائلي " عِ تََولَّوا َوأَعُْيُنُهمْ َتِفيُض ِمَن الدَّْم: " اهللا فيهم
هو هرمي بن عبد اهللا بن رفاعة بن جندة بن جمدعة بن : وقال يف باب هرمي. عقبة، وقد روى عن خزمية بن ثابت

بد اهللا حدث وهرمي بن ع: مث قال بعد هذا. كعب الواقفي، شهد اخلندق واملشاهد إال تبوكاً، وهو أحد البكائني
  .هرم: عن خزمية بن ثابت، روى عنه عبد امللك بن عمرو اخلطمي، وعمرو بن شعيب، وقيل فيه

فجعل يف الواقفي الذي شهد اخلندق، وكان من البكائني هو الذي روى عن خزمية، وجعل يف هرمي أن الذي روى 
. قول إىل إمام لتخلص من عهدهتا عن خزمية غري الواقفي الذي شهد اخلندق وكان من البكائني، فلو نسب كل

  .فإهنم خيتلفون يف مثل هذا، ولكنه مل ينسبه إىل أحد، واهللا أعلم

  هرمي بن عبد اهللا

  .هرمي بن عبد اهللا بن علقمة بن املطلب بن عبد مناف القرشي املطليب
  .قتل يوم اليمامة شهيداً مع أخيه جنادة

راء، وذكره ابن ماكوال بالذال املعجمة، وقد تقدم ذكره، واهللا هكذا ذكره أبو عمر بال: أخرجه أبو عمر خمتصراً
  .أعلم

  هزال صاحب الشجرة

  .هزال صاحب الشجرة
إنكم تأتون ذنوباً هي أدق يف أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول اهللا : روى عنه معاوية بن قرة أنه قال
  .صلى اهللا عليه وسلم من املوبقات

  .ال أعرفه بأكثر من حديثه هذا :وقال. أخرجه أبو عمر

  هزال بن مرة

  .هزال بن مرة األشجعي، ذكره األزرق يف الصحابة
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  هزال بن ذئاب

. هزال بن ذئاب بن يزيد بن كليب بن عامر بن خزمية بن مازن بن احلارث بن سالمان بن أسلم بن أفصى األسلمي
  .كذا نسبه أبو عمر



  .هزال بن يزيد األسلمي: بو نعيموقال ابن منده وأ
قال لنا رسول اهللا صلى اهللا : روى شعبة بن حيىي بن سعيد، عن حممد بن املنكدر، عن ابن هزال، عن أبيه هزال قال

  .أال سترته ولو بثوبك فكان خرياً لك: عليه وسلم يوم رمجنا ماعزاً
االً كانت له جارية ترعى له، وأن ماعزاً وقع أن هز: وروى حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن نعيم بن هزال

انطلق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه فعسى أن ينزل قرآن، فأتاه فأخربه، : عليها، فخدعه هزال وقال
  .يا هزال، لو سترته بثوبك لكان خرياً لك: فأمر به فرجم، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم هلزال

  .أخرجه الثالثة

  بن عمروهزال 

  .هزال بن عمرو
قال ابن إسحاق يف تسمية من شهد بدراً من بين سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج هزال بن عمرو بن 

  .قربوس بن غنم بن سامل، قاله جعفر
  .أخرجه أبو موسى

  هزيل بن شرحبيل

  .هزيل بن شرحبيل
  .أدرك اجلاهلية: من تابعي أهل الكوفة، قيل

  .تصراًأخرجه أبو موسى خم

  هشام بن حبيش

  .هشام بن حبيش بن خالد بن األشعر
قال . مسع عمر: وقال البخاري. له صحبة: وقال أبو حامت بن حبان. ال أدري له صحبة أم ال ؟: وقال حيىي بن يونس

  .هذا مجيعه جعفر املستغفري
مسعت أيب يذكر أن رسول  :روى عبد اهللا بن يزداد، عن ابن إدريس، عن حزام بن هشام بن حبيش بن األشعر قال

  .هذا مما يستهل بنصر بين كعب: اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى سحاباً بالبادية، فقال
  .إن األشعر لقب أيب حزام: ويقال

  .أخرجه أبو موسى
بنصر بين كعب، ملا جاء عمرو بن سامل اخلزاعي يستنصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أهل مكة، : وقوله

  .يف عمرو بن سامل وقد تقدم
  .بالشني املعجمة: وهذا املنت أخرجه أبو نعيم يف هنيدة بن خالد األشعر

  هشام بن أيب حذيفة



وأمه أم حذيفة بنت أسد بن عبد اهللا بن عمر . مهشم بن املغرية املخزومي: واسم أيب حذيفة -هشام بن أيب حذيفة 
  .بن خمزوم

  .ع أصحاب السفينتنيوهو من مهاجرة احلبشة، ورجع إىل املدينة م
وهشام بن أيب : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق فيمن هاجر إىل أرض احلبشة من بين خمزوم

  .حذيفة
  .هشام بن أيب حذيفة، وهم ممن قاله، ومساه الزبري هشاماً: وقال الواقدي مثله؛ إال أنه كن يقول

  .ة وال أبو معشر فيمن هاجر إىل أرض احلبشةهاجر إىل أرض احلبشة، ومل يذكره موسى بن عقب
  .أخرجه الثالثة

  هشام بن حكيم

زوج النيب صلى  -هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي األسدي، وخدجية 
  .عمة أبيه -اهللا عليه وسلم 

  .أسلم يوم الفتح ومات قبل أبيه حكيم، قاله أبو عمر
شام بن حكيم بن حزام املخزومي، وهو ابن خويلد بن أسد القرشي وأمه أم هشام من بين فراس ه: وقال ابن منده
  .استشهد بأجنادين: مات قبل أبيه، وقيل. أم مليكة بنت مالك، من بين احلارث بن فهر: بن غنم وقيل

  .وله مع عياض بن غنم قصة ذكرت يف عياض
أما ما بقيت أنا : كان عمر بن اخلطاب يقول إذا بلغه أمر ينكرهوكان من اآلمرين باملعروف الناهني عن املنكر، و

  .وهشام، فال يكون ذلك

حدثنا احلسن بن علي وغري واحد : أخربنا إبراهيم بن حممد الفقيه وغريه قالوا بإسنادهم عن أيب عيسى الترمذي قال
رمة وعبد الرمحن بن القاري أهنما حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة عن املسور بن خم: قالوا

مررت هبشام بن حكيم بن حزام وهو يقرأ سورة الفرقان يف حياة رسول : أخرباه أهنما مسعا عمر بن اخلطاب يقول
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا هو يقرأ على حروف مل يقر ثنيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكدت أساوره يف 

أقرأنيها رسول اهللا صلى اهللا عليه : من أقرأك هذه السورة ؟ قال: لم فلببته بردائه، فقلتالصالة، فنظرت حىت س
فقلت له كذبت، واهللا إن رسول اهللا هلو أقرأين هذه السورة اليت تقرأها، فانطلقت أقوده إىل رسول اهللا صلى . وسلم

: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. رئنيهافقلت إين مسعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف مل تق: اهللا عليه وسلم
مث قال . هكذا أنزلت: فقرأ القراءة اليت مسعت، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام

هكذا : فقرأت القراءة اليت أقرأين النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال النيب. النيب صلى اهللا عليه وسلم أقرأ يا عمر
  .فاقرأوا ما تيسر منه. مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف: تأنزل

  .أخرجه الثالثة
هذا من أغرب ما حيكى عن . هشام بن حكيم بن حزام املخزومي، وهو ابن خويلد بن أسد: قول ابن منده: قلت
  .خمزومي فقد وهم: نه أسدي كما ذكرناه أوالً، ومن قالوالصحيح أ! بينما جيعله خمزومياً يسوق نسبه أسدياً ! عامل 

وقال أبو نعيم استشهد يوم أجنادين، وهو غلط، والذي قتل بأجنادين هشام بن العاص سنة ثالث عشرة، وقصة 



هشام بن حكيم مع عياض بن غنم تدل على أنه مل يقتل يوم أجنادين، فإن أبا نعيم أيضاً روى بإسناده أن هشام بن 
ما هذا يا : جد عياض بن غنم وهو على محص، قد مشس ناساً من النبط يف أداء اجلزية، فقال له هشامحكيم و
ومحص إمنا فتحت . إن اهللا يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال!! عياض 

  .واهللا أعلم. الكامل يف التاريخبعد أجنادين بكثري، وقد استقصينا اجلميع واالختالف فيه يف كتابنا 

  صلى اهللا عليه وسلم -هشام موىل رسول اهللا 

-  
  .هشام، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا إن يل امرأة ال ترد : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: روى عنه أبو الزبري أنه قال
  .قال متتع هبا وفيه اختالف. إين أحبها، وإهنا تعجبين: ل اهللافقال يا رسو. طلقها: فقال! يد المس 

  .أخرجه الثالثة

  هشام بن صبابة

هشام بن صبابة بن حزن بن سيار بن عبد اهللا بن كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن 
  .كنانة، الكناين الليثي، أخو مقيس بن صبابة

أن مقيس بن صبابة وجد أخاه قتيالً يف بين النجار، وكان مسلماً فأتى النيب صلى : روى أبو صاحل، عن ابن عباس
إن علمتم قاتل : قل هلم: اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له فأرسل معه زهري بن عياض الفهري إىل بين النجار فقال
فجمعوا ملقيس دية أخيه، فلما . هشام بن صبابة أن تدفعوه إىل أخيه، وإن ال تعلموا قاتالً فال بد أن تدفعوا إليه ديته
  الطويل: صارت الدية إليه وثب على زهري فقتله، وارتد إىل الشرك وقال يف ذلك أبياتاً منها

  وكنت إىل األوثان أّول راجع... فأدركت ثاري واضطجعت موّسدا 
ن الصامت، وهو قتل يف غزوة ذي قرد سنة ست مسلماً، أصابه رجل من األنصار من رهط عبادة ب: وقال أبو عمر

  .يرى أنه من العدو، فقتله خطأ
  .قتل يف غزوة بين املصطلق سنة ست: وقال ابن منده

حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو : وأخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال
قاتل، يعين يف املريسيع، حىت  -بكر من بين فالن بن عوف بن عامر بن ليث بن  -بن حزم أن هشام بن صبابة 

  .أمعن؛ وكان حسن اإلسالم، فلقيه رجل من املسلمني من بين عوف بن اخلزرج، وال يظن إال أنه من العدو فقتله
  .أخرجه الثالثة

  هشام بن العاص القرشي

أمه . ميهشام بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السه
  .وهو أخو عمرو بن العاص. أم حرملة بنت هشام بن املغرية



كان قدمي اإلسالم، أسلم والنيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة، وهاجر إىل أرض احلبشة، مث قدم إىل مكة حني بلغه أن 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم هاجر إىل املدينة، فحبسه قومه مبكة حىت قدم بعد اخلندق

إمنا منعه قومه مبكة عن اهلجرة إىل املدينة قبل أن يهاجر إليها : وقيل. وكان أصغر سناً من عمرو. اضالًوكان خرياً ف
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

ملا : حدثين نافع، عن ابن عمر، عن أبيه قال: أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق
امليعاد بيننا أضاة بين غفار، فمن أصبح : ياش بن أيب ربيعة وهشام بن العاص، قلنااجتمعنا للهجرة اتعدت أنا وع

. فأصبحت عندها أنا وعياش، وحبس عنا هشام بن العاص، وفنت فافتنت. منكم مل يأهتا فقد حبس، فليمض صاحباه
وا به وصدقوا رسوله، مث رجعوا قوم عرفوا اهللا وآمن! واهللا ما اهللا بقابل من هؤالء توبة : وقدمن املدينة، وكنا نقول

قُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذْيَن أَْسَرفُوا َعلَى : " وكانوا يقولونه ألنفسهم، فأنزل اهللا تعاىل فيهم. عن ذلك لبالء أصاهبم من الدنيا
. بتها بيدي، مث بعثت هبا إىل هشامفكت: ، قال عمر" َمثْوَى للمَُتكَبِريَن " إىل قوله " أَْنفُِسهِْم الَ َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللّه 

فلما قدمت علي خرجت إىل ذي طوى، فجعلت أصعد فيها وأصوب، ألفهمها، فعرفت أنا أنزلت : فقال هشام
  .فجلست على بعريي فلحقت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فينا، ملا كنا نقول يف أنفسنا ويقال فينا

بل استشهد بالريموك، ضرب رجالً من :  بكر سنة ثالثة عشرة، وقيلإنه استشهد يوم أجنادين يف خالفة أيب: قيل
  .غسان فقتله، فكرت غسان على هشام فقتلوه، وكرت عليه اخليل، حىت عاد عليه عمرو أخوه، فجمع حلمه فدفنه

، فجعلت ملا اهنزمت الروم يوم أجنادين، انتهوا إىل موضع ضيق ال يعربه إال إنسان بعد إنسان: وقال خالد بن معدان
الروم تقاتل عليه، وقد تقدموه وعربوه، فتقدم هشام فقاتلهم حىت قتل، ووقع على تلك الثلمة فسدها، فلما انتهى 

أيها الناس، إن اهللا قد استشهده، ورفع روحه وإمنا : املسلمون إليها هابوا أن يوطئوه اخليل، فقال عمرو بن العاص
فلما انتهت اهلزمية ورجع املسلمون إىل املعسكر . بعه الناس حىت قطعوهمث أوطأه هو، مث ت. هو جثة فأوطئوه اخليل

  .كر عليه عمرو، فجعل جيمع حلمه وعظامه وأعضاءه، مث محله يف نطع فواراه
  .ابنا العاص مؤمنان: وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .أخرجه الثالثة

  هشام بن العاص

رية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي، وأمه ابنة عمه عاتكة بنت هشام بن العاص بن هشام بن املغ
  .الوليد بن املغرية، أخت خالد

. وهو ابن أخي أيب جهل بن هشام، قتل أبوه العاص يوم بدر كافراً، كان مع أخيه أيب جهل، قتله عمر بن اخلطاب
ليه وسلم يوم الفتح فكشف عن ظهره، ووضع يده وهو الذي جاء إىل النيب صلى اهللا ع. وهو خال عمر يف قول

اللهم، أذهب عنه الغل : على خامت النبوة، فأزال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده، وضرب صدره ثالثاً، وقال
حنن أقل : يقول -حممد بن عبد الرمحن بن هشام بن حيىي بن هشام بن العاص : وهو -فكان األوقص . واحلسد

  .جه أبو عمرأصحابنا حسداً أخر

  هشام بن عامر



  .هشام بن عامر بن أمية بن زيد بن احلسحاس بن مالك بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار األنصاري
وسكن . كان امسه يف اجلاهلية شهاباً، فغريه النيب صلى اهللا عليه وسلم ومساه هشاماً، واستشهد أبوه عامر يوم أحد

وتويف هشام . ذي سأل عائشة عن وتر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمهشام البصرة، وهو والد سعد بن هشام ال
  .بالبصرة

أخربنا أبو الربيع سليمان بن أيب الربكات حممد بن حممد بن مخيس، حدثين أيب، حدثنا أبو نصر أمحد بن عبد الباقي 
، حدثنا شيبان بن فروخ، بن احلسن بن طوق، أخربنا أبو القاسم نصر بن أمحد بن املرجي، حدثنا أبو يعلى املوصلي

يا رسول : جاءت األنصار يوم أحد فقالوا: حدثنا سليمان بن املغرية، حدثنا محيد بن هالل، عن هشام بن عامر قال
من نقدم ؟ : فقالوا. احفروا وأوسعوا، واجعلوا الرجلني والثالثة يف القرب: اهللا، بنا قروح وجهد، فكيف تأمرنا ؟ قال

  .واحد من األنصار: أو قال -فقدم أبني بني يدي اثنني من األنصار : قال. ناًقدموا أكثرهم قرآ: قال

  هشام بن عتبة

. امسه هشيم: وقيل. وهو خال معاوية، وكنيته أبو حذيفة. هشام بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس القرشي العبشمي
  .مهشم: وهو األشهر، وقيل

وكان ممن شهد بدراً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم . ةاستشهد هو ومواله سامل يوم اليمامة، سنة إحدى عشر
  .ونذكره يف الكىن أمت من هذا، إن شاء اهللا تعاىل، فإنه بكنيته أشهر

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  هشام بن عمرو

وجذمية أخو نصر . هشام بن عمرو بن ربيعة بن احلارث بن حبيب بن جذمية بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي
  .كبن مال

  .كان من املؤلفة قلوهبم، أعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غنائم حنني دون املائة من اإلبل، قاله ابن منده
دون  -يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -وأعطى : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال

مر بن لؤي، وله أثر عظيم يف نقض الصحيفة اليت كتبتها قريش هشام بن عمرو، أخو بين عا: املائة رجاالً، ومنهم
  .على بين هاشم وبين املطلب، يف مقاطعتهم واعتزاهلم، وأن ال يبيعوهم وال يبتاعون

مث إنه قام يف نقض الصحيفة اليت تكاتبت فيها قريش على : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال
، نفر من قريش، ومل يبل فيها أحد أحسن بالًء من هشام بن عمرو بن ربيعة بن احلارث بن بين هاشم وبين املطلب

حبيب بن جذمية بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي؛ وذلك أنه ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف 
وكان ذا شرف يف  -يعين ملا كانوا بالشعب  -ألمه، كان نضلة وعمرو أخوين، وكان هشام لبين هاشم واصالً 

  .وذكر احلديث يف نقض الصحيفة، وما فعله يف ذلك. قومه
  .ال أعرفه بأكثر من أنه كان من املؤلفة: إال أن أبا عمر اختصره فقال: أخرجه الثالثة

كذا نسبه ابن إسحاق، فجعل جذمية بن نصر بن مالك، وخالفه غريه فذكره ابن الكليب كما نسبناه أول : قلت
  .ك الزبري بن بكار، وابن ماكوال، وغريهمالترمجة، وكذل



  هشام بن قتادة

  .هشام بن قتادة الرهاوي
روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى حديثه قتادة بن . ذكره البغوي، وتبعه أبو نعيم، وحيىي. سكن الرها
  .الفضيل

بن يوسف، حدثنا املنيعي، حدثنا أبو  أخربنا أبو موسى إذناً أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، حدثنا أمحد بن حممد
بكر بن زجنونه، حدثنا علي بن حبر، حدثنا قتادة بن الفضيل بن عبد اهللا بن قتادة، حدثنا أيب، حدثنا عمي هشام بن 

على قومي، وأخذت بيده فودعته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ملا عقد يل النيب صلى اهللا عليه وسلم: قتادة قال
  .هللا التقوى زادك، وغفر ذنبك، ووجهك للخري حيث تكونوسلم جعل ا

  .وروي عن هشام بن قتادة، عن أبيه
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  هشام بن املغرية

  .هشام بن املغرية بن العاص
قال رسول اهللا : روى ابن أيب مرمي، عن أيب غسان، عن أيب حازم عن عمرو بن هشام، عن جديه عمرو وهشام قاال

  .إمنا أنزل القرآن يصدق بعضه بعضاً، فما عرفتم فأعملوا به، وما مل تعرفوا فآمنوا به:  عليه وسلمصلى اهللا
  أخرجه أبو موسى

  هشام بن الوليد

  .هشام بن الوليد بن املغرية املخزومي، أخو خالد بن الوليد
  .من املؤلفة قلوهبم، ويف ذلك نظر

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  هشام

  .هشام
هشام آخر أورده جعفر، وروى بإسناده عن عمران القطان، عن قتادة، عن زرارة بن أيب : موسى وقال أخرجه أبو

 -شهاب : يقال له -ذكر عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل : أوىف، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت
  .بل أنت هشام: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .هشام بن عامر، والد سعد: أن يكون وهذا ميكن: قال أبو موسى

  هشيم أبو حذيفة



  .هشيم أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس القرشي العبشمي
  .ويرد ذكره يف الكىن، إن شاء اهللا. مساه كذلك ابن شاهني عن حممد بن سعد

  .أخرجه أبو موسى

  هالل األسلمي

  .روت عن أم بالل ابنته. هالل األسلمي
أخربتين أم بالل بنت هالل، عن : نس بن عياض، عن حممد بن أيب حيىي األسلمي، عن أمه قالتروى أبو ضمرة أ

  .جيوز اجلذع من الضأن ضحية: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: أبيها
  .أخرجه الثالثة

  هالل بن أمية

بن امرىء القيس بن  -لك وامسه ما -هالل بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد األعلم بن عامر بن كعب بن واقف 
  .مالك بن األوس األنصاري الواقفي

وأمه أنيسة . وكان قدمي اإلسالم، كان يكسر أصنام بين واقف، وكانت معه رايتهم يوم الفتح. شهد بدراً وأحداً
  .بنت هدم، أخت كلثوم بن اهلدم الذي نزل عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة مهاجراً

هالل : وهو أحد الثالثة الذي ختلفوا عن غزوة تبوك، وهم. العن امرأته ورماها بشريك بن سحماء وهو الذي
. التوبة اآلية" .. َوَعلَى الثَّالَثِة الذيَن ُخلِّفُوا : " هذا، وكعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، فأنزل اهللا عز وجل فيهم

  .عب بن مالكك: وختلفهم يف. شريك بن سحماء: وقد ذكرنا اللعان يف
  .أخرجه الثالثة

  هالل بن احلارث

  .هالل بن احلارث، أبو اجلمل
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً. نذكره يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل، فإن كنيته غلبت عليه، وهو شامي

، كذا قال أبو عمر أبو احلمل وهو وهم، وإمنا هو أبو احلمراء وقد ذكرناه يف ترمجة أيب اجلمل من الكىن: قلت
  .والكالم عليه هناك

  هالل ابن احلمراء

خادم . هاىنء بن احلارث أبو احلمراء: وهو الصواب، وقيل. هالل بن احلارث أبو احلمراء: وقيل. هالل ابن احلمراء
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، سكن محص

  .له صحبة وال يصح حديثه: قال البخاري
أقمت باملدينة شهراً، فكان رسول اهللا صلى : ن أيب احلمراء قالروى أبو إسحاق السبيعي، عن أيب داود القاص، ع



إنََّما يُرْيُد اللّه لُيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجَس " الصالة الصالة، : اهللا عليه وسلم يأيت منزل فاطمة وعلي كل غداة، فيقول
  .األحزاب، واهللا أعلم" أَْهلَ الْبَْيِت َوُيطَهِّرَكُْم َتطْهِرياً 

  .عمر، وأبو موسىأخرجه أبو 
كذا قال أبو عمر ابن احلمراء وأبو احلمراء وهذا هو الصواب، وهو املذكور يف الترمجة اليت قبلها فيما أظن : قلت

  .واهللا أعلم

  هالل بن احلكم

  .هالل بن احلكم، إن ثبت
ى رسول اهللا ملا قدمت عل: روى فليح بن سليمان، عن هالل بن علي، عن عطاء بن يسار، عن هالل بن احلكم قال

إذا عطست فامحد اهللا، وإذا : قيل يل: صلى اهللا عليه وسلم علمت أموراً من أمور اإلسالم، وكان فيما علمت
: فبينا أنا يف الصالة خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ عطس رجل، فقلت. عطس العاطس فحمد اهللا فشمته

فلما قضى رسول اهللا . م تنظرون إيل بعني شزر ؟ فسبح القومما لك: فرماين القوم بأبصارهم، فقلت! يرمحك اهللا 
: فدعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال. هذا األعرايب: من املتكلم ؟ قالوا: صلى اهللا عليه وسلم صالته قال

أرفق من  فما رأيت معلماً: قال. إمنا الصالة للقراءة، ولذكر اهللا عز وجل، فإذا كنت يف الصالة فليكن ذلك حالك
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .هذا يعرف ملعاوية بن احلكم، لكن الراوي وهم فيه: أخرجه أبو موسى وقال

  هالل بن أيب خويل

بن زهري بن خيثمة بن أيب محران وامسه احلارث بن معاوية بن  -عمرو : واسم أيب خويل -هالل بن أيب خويل 
بن حرمي بن جعفي اجلعفي، حليف بين عدي بن كعب، مث للخطاب  احلارث بن مالك بن عوف بن سعد بن عوف

  .والد عمر
  .شهد بدراً، قاله موسى بن عقبة

  .املعروف خويل ومالك ابنا أيب خويل، شهدا مجيعاً بدراً: وقال ابن إسحاق
  .هالل، وعبد اهللا: شهد خويل بن أيب خويل بدراً، وشهدها معه أخواه: وقال هشام بن الكليب

  .ومل يذكر مالك بن أيب خويل: كذا قال
  .أخرجه أبو عمر

  هالل بن ربيعة

  .هالل بن ربيعة
حدثين عبد اله بن : عن حممد بن إسحاق قال. وروى عن عبد الرمحن بن بشري. له صحبة يف إسناد حديثه وإرسال

در، فلما أمر أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن هالل بن ربيعة قال أصبت سيف بين عائذ املخزومي يوم ب
فعرفه األرقم بن أيب األرقم . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برد ما يف أيديهم، أقبلت حىت ألقيته يف النفل



  .املخزومي، فسأله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأعطاه إياه
إرسال، وأسنده عن له صحبة، ويف حديثه : ذكره بعض املتأخرين، وقال: وأخرجه أبو نعيم، وقال. قاله ابن منده
وإمنا هو مالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدي، فجعله هالل بن عامر، وذكر احلديث عن إبراهيم : قال. ابن إسحاق

  .وهو الصحيح. مالك بن ربيعة: بن سعد، عن ابن إسحاق فقال
: ، عن أيب أسيد قالأخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، عن عبد اهللا، عن بعض بين ساعدة

  .وذكر حنوه، ومسي السيف املرزبان.. أصبت سيف بين عائذ
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  هالل بن سعد

  .هالل بن سعد

فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه . هذا صدقة: مث أتاه مبثلها وقال. أهدى للنيب صلى اهللا عليه وسلم عسالً، فقبله منه
  .دقاتوسلم أن يضم إىل أموال الص

  .وهو حديث منقطع اإلسناد. احتج هبذا من رأى الزكاة يف العسل
  .وأبو موسى. أخرجه أبو عمر

  هالل أحد بين متعان

  .هالل، أحد بين متعان
حدثنا أمحد بن شعيب احلراين، حدثنا موسى بن أعني، : أخربنا عبد الوهاب بن علي بإسناده عن سليمان بن األشعث

إىل  -أحد بين متعان  -جاء هالل : ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قالعن عمرو بن احلارث املصري
النيب صلى اهللا عليه وسلم بعشور حنل له، وسأله أن حيمي له وادياً يقال له سلبة، فحمى له رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إن أدى إليك ما : روسلم ذلك الوادي، فلما ويل عمر كتب له سفيان بن وهب يسأله عن ذلك، فكتب إليه عم
  .كان يؤدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاحم له سلبة، وإال فهو ذباب غيث، يأكله من يشاء

  .أورد هذا أصحاب أيب حنيفة يف كتب الفقه
  .أخرجه أبو موسى

  هالل بن عامر

  .هالل بن عامر، من بين منري، وهو ابن سحيم، ألبيه صحبة وله رؤية، قاله ابن منده
انكسفت : عن هالل بن عامر قال: وقال غريه -ل بإسناده عن وهيب، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن قبيصة وقا

: وروى بإسناد آخر عن جرير بن حازم قال. الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وذكر احلديث
صلى اهللا عليه وسلم بعث أن النيب : حدثين موالي قرة بن دعموص النمريي: جلس رجل يف جملس أيوب فقال

الضحاك بن قيس ساعياً، فجاء، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم أتيت منري بن عامر، وهالل بن عامر، وعامر بن 



يا رسول اهللا مسعتك تذكر اجلهاد، فأحببت أن آتيك بإبل جلة تركبها وحتمل : فقال! ربيعة، فأخذت جلة أمواهلم ؟
  .انطلق فردها عليهم، وخذ من حواشى أمواهلم: يه وسلمعليها، فقال النيب صلى اهللا عل

كذا ترجم : هالل بن عامر بن قبيصة اهلاليل، أورده جعفر، وذكر حديث كسوف الشمس، وقال: وقال أبو موسى
  .له جعفر، وأورد له هذا احلديث، وهو وهم

ربنا جدي، أخربنا أبو الشيخ احلافظ، وأخربنا به صحيحاً أبو العباس أمحد بن احلسني بن أيب ذر الصاحلاين، أخ: قال
حدثنا حممد بن عيسى بن رستة، حدثنا معاوية بن عمران بن واهب بن سوار اجلرمي، حدثنا أنيس بن سوار 

أن الشمس كسفت على عهد : اجلرمي، حدثنا أيوب، عن أيب قالبة، عن هالل بن عاصم بن قبيصة اهلاليل حدثه
  .احلديث... دينة، حىت بدت النجومرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بامل

  .هالل بن عامر، عن قبيصة: كذا يف هذه الرواية عاص بن قبيصة، وإمنا هو
  .أخرجه ابن منده وأبو موسى، فما الستدراك أيب موسى عليه وجه، ومل جتر عادته أن يرد غلطه

  هالل بن عامر املزين

  .هالل بن عامر املزين
رأيت : قال -غريه : أو -يخ من بين فزارة أسنده عن هالل بن عامر املزين روى حممد بن عبيد الطنافسي، عن ش

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بغلة شهباء، أو على بعري
  .قد تقدم ذكر هالل بن عامر، يف ترمجة منري بن عامر: أخرجه أبو موسى خمتصراً وقال

  هالل بن علفة

  .هالل بن علفة
  .أول من عرب دجلة يومئذ هالل بن علفة: وقال محيد بن هاللقتل يوم القادسية شهيداً، 

: أول من عربها رجل من عبد القيس أخرجه أبو عمر، وقال: ويقال. أول من أقحم فرسه دجلة سعد: وقال الشعيب
  .ال أعلم له رواية

نهما من األهنار هنر كان مل يكن عبور دجلة يوم القادسية، ألن القادسية بينها وبني دجلة بعيد، ومن مجلة ما بي. قلت
وإمنا كان عبور املسلمني دجلة بعد القادسية . يسقي أراضي القادسية واحلرية وتلك البالد، وهنر الفرات، وهنر النيل

حني فتحوا املدائن الشرقية، اليت فيها إيوان كسرى، فإن املسلمني فتحوا بعد القادسية املدائن الغربية، وصارت 
ائن الشرقية اليت فيها اإليوان، فعربوا دجلة على خيلهم إليها وقد ذكرناه يف الكامل يف دجلة بينهم وبني املد

  .التاريخ

  هالل بن مرة

  .هالل بن مروان األشجعي، زوج بروع بنت واشق، ذكر فيمن امسه اجلراح: وقيل. هالل بن مرة
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم خمتصراً



  هالل بن املعلى

وذان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عدي بن مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن هالل بن املعلى بن ل
  .مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي، أحد بين جشم بن اخلزرج

  .شهد بدراً مع أخيه رافع بن املعلى

لك قال ابن إسحاق، قاله أبو وكذ. استشهد يوم بدر: وقال أبو موسى. أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى
  .حامت بن حبان يف تارخيه

  هالل بن أيب هالل

  .هالل بن أيب هالل األسلمي
  .جيوز اجلذع من الضأن ضحية: روت عنه ابنته أم بالل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .وقد روى هذا احلديث عن ابنته، ومل يذكر أباها يف احلديث

  .أخرجه ابن منده

  يعهالل بن وك

  .هالل بن وكيع بن بشر بن عمرو بن عدس بن زيد بن عبد اهللا بن دارم التميمي الدارمي
  .قتل يوم اجلمل مع عائشة رضي اهللا عنها

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  هلب الطائي

ن يزيد بن عدي بن قنافة ب: وقيل. يزيد بن قنافة، قاله البخاري: خمتلف يف امسه، فقيل: هلب الطائي، والد قبيصة
  .قاله أبو عمر. عدي بن عبد مشس بن عدي بن أخزم

  .امسه سالمة بن يزيد بن عدي بن قنافة بن عدي بن عبد مشس بن عدي بن أخزم: وقال الكليب
وإمنا قيل له اهللب، ألنه كان أقرع، فمسح النيب صلى اهللا عليه . جيتمع هو وعدي بن حامت الطائي يف عدي بن أخزم

  .وهو كويف، روى عنه ابنه قبيصة. ، فسمي اهللبوسلم رأسه فنبت شعر كثري
حدثنا قتيبة، حدثنا أبو األحوص، عن مساك بن حرب، عن قبيصة : أخربنا غري واحد بإسنادهم إىل حممد بن عيسى

  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤمنا، فيأخذ مشاله بيمينه أخرجه الثالثة: بن هلب، عن أبيه قال

  هلواث



  .مسر بن ساعدهلواث، جد أ
  .ذكر يف ترمجة أمسر

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  مهام بن احلارث

  .مهام بن احلارث بن ضمرة
  .ال أعلم له رواية: أخرجه أبو عمر خمتصراً، وقال. شهد بدراً

  صلى اهللا عليه وسلم -مهام موىل رسول اهللا 

-  
  .مهام، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .إن امرأيت ال تدع يد المس: أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالروى عنه أبو الزبري 
هشام موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد تقدم إخراج : أخرجه أبو موسى خمتصراً، وهذا املنت قد ذكر يف
  .الثالثة له، وال شك أن هذا تصحيف من اآلخر

  مهام بن زيد

  .مهام بن زيد بن وابصة
كان مهام بن : عقوب بن حممد الصيدالين، عن سهل بن عمار، عن جده عبد اهللا بن حممد قالروى أبو يوسف ي

أمرنا النيب صلى اهللا عليه وسلم : وابصة إذا دخل الكوفة يسلم على كل من مير به من رجل وامرأة وصيب، ويقول
  .أن نفشي السالم

ين مشربة من خشب، فكان الناس يشربون منه، كساين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برداً، وأعطا: وقال مهام
  .ويتمسحون بالربدة

  .أخرجه أبو موسى، ذكره احلاكم أبو عبد اهللا فيمن دخل خراسان من الصحابة

  مهام بن مالك

  .تقدم نسبه عند مزيدة بن مالك. مهام بن مالك بن مهام بن معاوية العبدي
  .فأسلما، قاله الكليبوفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وأخوه عبيدة 

  مهيل بن الدمون



  .تقدم نسبه عند أخيه قبيصة. مهيل بن الدمون بن عبيد بن مالك
  .بايع هو وأخوه قبيصة للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فأنزهلما الطائف، فهما يف ثقيف

  .قاله أبو نصر بن ماكوال

  هند بن حارثة

بن عبد اهللا بن غياث بن سعد بن عمرو بن عامر بن ثعلبة  هند بن حارثة بن سعيد: وقيل -هند بن حارثة بن هند 
  .بن مالك بن أفصى، ومالك بن أفصى هو أخو أسلم، حجازي، قاله أبو عمر

ونسب . وقيل هند بن حارثة: قال أبو نعيم. هند بن أمساء بن حارثة بن هند األسلمي: وقال ابن منده، وأبو نعيم
هو الذي أمره رسول : وقال. مثل أيب عمر، يف أن هند أخو أمساء بن حارثة ابن الكليب أخاه أمساء بن حارثة، وذكر

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأمر قومه أن يصوموا يوم عاشوراء
أسلمي، وهو من ولد مالك بن أفصى، أخي أسلم بن : ونسب ابن ماكوال أخاه أمساء مثال أيب عمر، وكلهم قالوا

  .خيه إليهأفصى، والشتهار أسلم ينسب ولد أ
روى عن هند ابنه حبيب بن هند، وكانوا مثانية إخوة أسلموا وصحبوا النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهدوا معه بيعة 

ولزم هند وأمساء رسول اهللا . أمساء، وهند، وحراش، وذؤيب، ومحران، وفضالة، وسلمة، ومالك: الرضوان، وهم
  .ل الصفةصلى اهللا عليه وسلم فكانا خيدمانه، وكانا من أه

ما كنت أرى أمساء وهنداً ابين حارثة إال خادمني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من طول : قال أبو هريرة
  .وهذا هند هو والد هند بن هند، الذي روى عنه عبد الرمحن بن حرملة. وخدمتهما إياه. لزومهما بابه

حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أيب، عن ابن إسحاق حدثين أيب، : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد
بعثين : حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد، عن حبيب بن هند بن أمساء األسلمي، عن أبيه هند بن أمساء قال: قال

مر قومك فليصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء، فمن وجدته قد : فقال. النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل قومي من أسلم
  .كل يف أول يومه فليصم آخرهأ

فقد نسبه أمحد بن حنبل يف حديثه مثل ابن منده وأيب نعيم، وقد ذكر ابن ماكوال هند بن حارثة يف جارية، باجليم، 
ومل يذكره يف حاثة باحلاء، إال أنه قد ذكر يف حارثة . وقد اختلفوا فيه. هو أخو أمساء أم غريه: ومل ينسبه حىت قيل

حارثة، أخا هذا هند، فلعله قد اقتنع بذكر أمساء عن ذكر أخيه هند، فإن كان كذلك فيكون هند بن باحلاء أمساء بن 
غري أخي أمساء، وإن كان قد اختلف العلماء يف جارية فيكون قد ذكر أمساء يف حارثة باحلاء، وذكر . جارية باجليم

ختالف يف موضع واحد، والصحيح أن أبامها وهو بعيد، ومل جتر عادته بذلك، إمنا يذكر اال. هند يف جارية باجليم
  .حارثة، باحلاء واهللا أعلم

  هند بن أيب هالة

وهو ربيب رسول اهللا صلى اهللا عليه . وقد تقدم نسبه، وهو متيمي من بين أسيد بن عمرو بن متيم. هند بن أيب هالة
ينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة ز: وسلم، أمه خدجية بنت خويلد زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأخواته ألمه

  .عليهن السالم



مالك بن : نباش بن زرارة بن وقدان، وقيل: وكان أبوه حليف بين عبد الدار، واختلف يف اسم أيب هالة، فقيل
  .وأكثر أهل النسب خيالفونه يف امسه. مالك بن النباش بن زرارة، قاله الزبري: زرارة بن النباش، وقيل

و هالة هند بن النباش بن زرارة، كان زوج خدجية قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فولدت له أب: وقال ابن الكليب
  .هند بن هند، وابن ابن ابنه هند بن هند بن هند

شهد هند بن أيب هالة بدراً، وقيل بل شهد أحداً، وقتل هند بن أيب هالة مع علي يوم اجلمل، وقتل هند بن هند بن 
  .إن هند بن هند بن أيب هالة مات بالبصرة، وانقرض عقبه فال عقب هلم: بري، وقيلأيب هالة مع مصعب بن الز

  .وروى هند بن أيب هالة حديث صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا الفضل : أخربنا أبو العباس أمحد بن عثمان بن أيب علي، واحلسني بن يوحن بن أتويه بن النعمان الباوري قاال

احد بن عبد الرمحن البيلي، أخربنا أبو القاسم أمحد بن منصور اخلليلي البلخي، أخربنا أبو بن حممد بن عبد الو
القاسم علي بن أمحد بن حممد اخلزاعي، أخربنا أبو سعيد اهليثم بن كليب بن شريح بن معقل الشاشي، حدثنا حممد 

حدثين : إمالء علينا من كتابه قالبن عيسى، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا مجيع بن عمر بن عبد الرمحن العجلي 
: عن ابن أيب هالة، عن احلسن بن علي قال -من ولد أيب هالة زوج خدجية، يكىن أبا عبد اهللا  -رجل من بين متيم 

سألت خايل هند بن أيب هالة، وكان رصافاً، عن حلية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف يل 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخماً مفخماً، يتألأل وجهه تأللؤ القمر ليلة البدر، : قالمنها شيئاً أتعلق به، ف

أطول من املربوع وأقصر من املشذب، عظيم اهلامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق، وإال فال جياوز شعره 
غري قرن، بينهما عرق يدره الغضب،  شحمة أذنيه، إذا هو وفره أزهر اللون، واسع اجلبني، أزج احلواجب سوابغ يف

أقىن العرنني، له نور يعلوه، حيسبه من مل يتأمله أشم، كثل اللحية، سهل اخلدين، ضليع الفم، مفلج األسنان، دقيق 
املسربة، كأن عنقه جيد دمية يف صفاء الفضة، معتدل اخللق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، 

ني، ضخم الكراديس، أنور املتجرد، موصول ما بني السرة واللبة بشعر جيري كاخلط، عاري بعيد ما بني املنكب
الثديني والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعني واملنكبني وأعايل الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شئن الكفني 

عنهما، إذا زال زال قلعا، خيطو والقدمني، سائل أو سائن األطراف، مخصان األمخصني، مسيح القدمني، ينبو املاء 
تكفأ، وميشي هوناً، ذريع املشية، إذا مشى كأمنا ينحط من صبب، وإذا التفت التفت مجيعاً، خافض الطرف، نظره 

  .إىل األرض أطول من نظره إىل السماء، جل نظره املالحظة، يسوق أصحابه، يبدر من لقبه بالسالم
  .اهللا أعلمو. إن هنداً قتل مع علي يوم اجلمل: قيل

  .أخرجه الثالثة

كان مجيالً مهيباً، فهو جلماله عظيم، والناس يعظمونه لذلك، ولغريه من األمور اليت توجب : فخماً مفخماً، أي: قوله
  .التعظيم
الطويل ال عرض : واملشذب. قطع، زاد طوهلا: املفرط الطول، وأصله من النخلة إذا شذب جريدها، أي: واملشذب
  .ويل حنيف، بل مها متناسبانليس بط: معه، أي
  .تام الرأس يف تدويره: عظيم اهلامة، أي: وقوله

  .الذي ال جعودة فيه، فهو بينهما: الشديد اجلعودة، والرجل: والقطط
  .األبيض املشرق: واألزهر

  .والبلج موصوف. طويلهما وفيهما بلج من غري قرن: أزرج احلواجب سوابغ، أي



فلما . وإمنا مها قلبان" فَقَْد صََغْت قُلُوُبكَُما : " نني فما فوقهما مجع، أو مثل قوله تعاىلوإمنا مجع احلواجب، ألن كل اث
  .علما كان اجلمع أنه يراد به االثنني، ومثله كثري

  هند بن هند بن أيب هالة

  .هند بن هند بن أيب هالة، هو ابن املتقدم
حدثين السري بن : بن حيىي، عن مالك بن دينار قالورويا يف ترمجته حديث السري . أخرجه ابن منده وأبو نعيم

مر النيب صلى اهللا عليه : حدثين هند بن خدجية زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: حيىي، عن مالك بن دينار قال
فالتفت إليه النيب صلى اهللا . وسلم باحلكم أيب مروان، فجعل احلكم يغمز بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ويشري بإصبعه

  .االرتعاش: والوزغ -فرجف مكانه : قال. اللهم اجعل له وزغاً: عليه وسلم فقال
  .وهذا احلديث ليس هلند بن هند فيه مدخل، وإمنا هو ألبيه

  .قتل هند بن هند بن أيب هالة مع مصعب بن الزبري يوم قتل املختار، وذلك سنة سبع وستني: قال الزبري بن بكار
ن هند مات بالبصرة يف الطاعون، فازدحم الناس على جنازته، وتركوا جنائزهم، إن هند ب: وقيل: وقال الزبري

  .ابن ربيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقالوا
رأيت هند بن هند بن أيب هالة بالبصرة، : وقال أبو عمر بإسناده عن حممد بن احلجاج، عن رجل من بين متيم قال

: فصاحت امرأة. الطاعون، فخرجوا بني أربعة لشغل الناس مبوتاهموعليه حلة خضراء من غري قميص، فمات يف 
  .فازدحم الناس على جنازته، وتركوا موتاهم! واهند بن هنداه، وابن ربيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  هنيدة بن خالد

  .النخعي: وقيل. هنيدة بن خالد اخلزاعي
  .نزل الكوفة. ه حتت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهخمتلف يف صحبته، كانت أم

نشأت سحابة، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمك رعدت هذه بنصر بين : روى عنه أبو إسحاق السبيعي أنه قال
  .كعب

من يأخذ هذا السيف حبقه ؟ فأخذه رجل من القوم فقاتل حىت قتل، : وروى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .الرجز: وقال

  أنا الّذي عاهدين خليلي
  .أخرجه الثالثة. األبيات

  هوجبة بن جبري

هوجبة بن جبري بن عامر بن سفيان بن أسيد بن زائدة بن حصني بن عياش بن شبيب بن عبد قيس بن علباء بن قيس 
  .بن عائذة بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة الضيب

قل العدل، وأعط : قال. أوصين يا رسول اهللا: ، وقالقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مهاجراً وأقام



فانظر بعرياً منها وسقاء، فاسق عليه : قال. نعم، إبل: فهل لك من مال ؟ قال: قال! ال أطيق ذلك : قال. الفضل
  .أهل بيت ال يشربون املاء إال غباً

فساق نسبه كما ... هوجبة بن جبري: أخربنا أبو حممد بن أيب القاسم علي بن عساكر الدمشقي إجازة، أخربنا أيب قال
  .ذكره أمحد بن حيىي بن جابر البالذري، ومل يزد على هذا. إن جسده فقد: قتل يوم مؤتة، يقال: تقدم، وقال

  .قتل اهلوجبة يوم مؤتة، ففقد جسده: أخرجه أبو موسى، وقال هشام بن الكليب

  هوذة بن أمجل

  .هوذة بن أمجل احلارثي
  . عليه وسلم يف وفد بين سدوسوفد على النيب صلى اهللا
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  هوذة بن احلارث

هوذة بن احلارث بن عجرة بن عبد اهللا بن يقظة بن عصية بن خفاف بن امرىء القيس بن هبثة بن سليم بن منصور 
  .السلمي

  يلوخاصم ابن عم له يف الراية الطو -أسلم، وشهد فتح مكة، وهو الذي قال لعمر بن اخلطاب 
  أال فابصروا يل األمر، أين يريد ؟... لقد دار هذا األمر يف غري أهله 

  .أخرجه أبو موسى

  هوذة بن خالد الكناين

  .هوذة بن خالد الكناين
ال أدري هو الذي ذكروه أنه أدرك النيب صلى . روى حديثه أبو الزبري، عن جابر بن عبد اهللا، يف قصة مع معاوية

  .ويرد بعد هذا إن شاء اهللا تعاىلاهللا عليه وسلم أم غريه ؟ 

هوذة، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل : والذي أظنه أنه الذي أخرجه ابن منده، وقال. أخرجه أبو موسى كذا
وهو ابن خالد، وذكر احلديث الذي ذكره ابن : ينسبه إال أن أبا أمحد العسكري قد ذكر يف ترمجة هوذة الكناين

  .احلديث! نعم، علي وال يل : هل شهدت بدراً ؟ قال: هو أنه سأله معاويةمنده يف ترمجة هوذة، و
ال أدري أهو الذي ذكروه أنه أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم أو غريه : وقد صرح أبو موسى، أنه ال يعرفه، فقال

  .؟

  هوذة بن عرفطة



  .هوذة بن عرفطة احلمريي
  .، ال تعرف له روايةوفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح مصر

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  هوذة بن عمرو

  .هوذة بن عمرو بن يزيد بن عمرو بن رياح بن عوف بن عمرية بن اهلون بن أعجب بن قدامة بن جرم بن ريان
  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، قاله ابن الكليب والطربي

وهوذة بن عمرو بن يزيد بن عمرو بن : لراء، وفتح الياء حتتها نقطتانوذكره ابن ماكوال يف باب رياح بكسر ا
  .رياح، وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو من بين جرم بن ريان، قاله ابن حبيب

  هوذة بن قيس

خمتلف يف . هوذة بن قيس بن عبادة بن دهيم بن عطية بن زيد بن قيس بن عامر بن مالك بن األوس األنصاري
  .نسبه

حدثين أيب، حدثنا علي بن ثابت، عن عبد : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر باإلمثد املروح عند : الرمحن بن النعمان بن هوذة األنصاري، عن أبيه، عن جده

  .النوم
عبد الرمحن : وقيل. د الرمحن بن معبد بن هوذة عن أبيه، عن جدهورواه صاحل بن رزيق، عن علي بن ثابت، عن عب

  .بن النضر بن هوذة
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  هوذة

  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم. هوذة، غري منسوب
؟  يا هوذة، هل شهدت بدراً: هوذة فسأله معاوية فقال: قدم على معاوية رجل يقال له: روى جمالد عن الشعيب قال

  .علي وال يل: فقال
ذكره بعض املتأخرين، وال يصح له صحبة، ألن إسالمه كان متأخراً : وقال أبو نعيم. أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم

  هيبان األسلمي

  .هيفان: ويقال. هيبان األسلمي
قال رسول اهللا صلى اهللا : بن اهليبان، عن أبيه قال روى عبيد اهللا بن زحر، عن يزيد بن أيب منصور، عن عبد اهللا

صدقة املرء املسلم من سعة كأطيب مسك يوجد رحيه من مسرية جواز يوم، وصدقة من جهد وفاقة : عليه وسلم



  .كأطيب مسك يف بر أو حبر، يوجد رحيه من مسرية سنة
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  هيت

  .امسه ماتع: وقيل. ج النيب صلى اهللا عليه وسلمهيت املخنث، الذي كان يدخل على أزوا
  .إذا فتحتم الطائف فعليك بابنة غيالن: أورده جعفر يف الصحابة، وهو الذي قال لعبد اهللا بن أيب أمية

حدثنا عبد بن محيد، أخربنا عبد : أخربنا حيىي بن حممود وأبو ياسر بن أيب حبة بإسنادمها إىل مسلم بن احلجاج قال
كان يدخل على أزواج النيب صلى : معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت الرزاق، عن

فدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم يوماً : اهللا عليه وسلم خمنث، فكانوا يعدونه من غري أوىل اإلربة من الرجال، قالت
فقال النيب صلى ! إذا أدبرت أدبرت بثمان إذا أقبلت أقبلت بأربع، و: وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة فقال

  .فحجبوه: قالت. ال أرى هذا يعرف ما ها هنا ؟ ال يدخلن عليكن: اهللا عليه وسلم
  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرجه إىل البيداء، وكان يدخل كل مجعة يستطعم ويرجع: وقيل

  .أخرجه أبو موسى

  اهليثم بن دهر

  .اهليثم بن دهر
رأيت شيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عنفقته وناصيته، فحزره ثالثني : ملنذر بن جهم أنه قالروى عنه ا
  .شعرة عدداً

  .أخرجه أبو موسى، وأبو نعيم خمتصراً

  اهليثم أبو قيس

  .اهليثم، أبو قيس السلمي
اهللا عليه وسلم جدي  استعمل النيب صلى: روى حممد بن سالم عن عبد القاهر بن السري بن قيس بن اهليثم قال

وىف هلا : فقال أبو بكر. وكان الزبرقان ممن وىف وأدى. اهليثم على صدقات قومه، فأداها إىل أيب بكر فوىف به
  .تربعاً: الزبرقان تكراً ؟ ووىف هبا اهليثم حترجاً، أو قال

  .محيد، عن احلسن: من حدثك ؟ ففكر مث قال: فقلت لعبد القاهر: قال حممد بن سالم

وهذا اهليثم هو ابن قيس بن الصلت بن حبيب السلمي، والد قيس بن اهليثم، وهو عم . جه أبو نعيم وأبو موسىأخر
  .عبد اهللا بن حازم بن أمساء بن الصلت السلمي، صاحب الفتنة خبراسان

  اهليثم أبو معقل



  .اهليثم أبو معقل األسدي
  .إن شاء اهللا تعاىل ويرد يف الكىن،. اهليثم: قيل اسم أيب معقل: قال أبو نعيم

  .أخرجه أبو موسى، وأبو نعيم

  هيكل بن جابر

  .هيكل بن جابر
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بينهما هو : روى محاد بن عمرو النصييب، عن العطاف بن احلسن، عن اهليكل بن جابر

ذنبك ! وحيك : وسلم وقالحبرمة هذا البيت ملا غفرت يل فانتهره النيب صلى اهللا عليه : يطوف بالبيت، وهو يقول
ذنيب، إن يل ماالً كثرياً، وإن السائل يسألين : ذنبك أعظم أم السماء ؟ قال: قال. ذنيب: أعظم أم األرض ؟ قال

  .وذكر حديثاً يف ذم البخل! تنح عين، وحيك : فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم! فكأمنا يشعلين بشعلة من نار 
  .أخرجه أبو موسى

  باب الواو

  وابصة بن معبد

  .قاله أبو عمر. وابصة بن معبد بن مالك بن عبيد األسدي، من أسد بن خزمية
وابصة بن معبد بن عتبة بن احلارث بن مالك بن احلارث بن بشري بن كعب بن سعد بن : وقال ابن منده، وأبو نعيم

  .يكىن أبا سامل. احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزمية األسدي
روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث، . سكن الكوفة مث حتول إىل الرقة، فأقام هبا إىل أن مات هبا له صحبة،

  .عمرو، وسامل، والشعيب، وزياد بن أيب اجلعد، وغريهم: روى عنه ابناه
بن حدثنا هناد، حدثنا أبو األحوص، عن حصني، عن هالل : أخربنا غري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي

وابصة بن معبد، من بين أسد، : أخذ بيدي زياد بن أيب اجلعد وحنن بالرقة، فقام يب على شيخ يقال له: يساف قال
فأمره رسول اهللا صلى اهللا  -والشيخ يسمع  -حدثين هذا الشيخ أن رجالً صلى خلف الصف وحده : فقال زياد

  .عليه وسلم أن يعيد الصالة
ويف حديث حصني ما يدل على أن . حوص عن زياد بن أيب اجلعد، عن وابصةرواه غري واحد مثل رواية أيب األ

حديث عمرو بن مرة، عن هالل، عن عمرو بن : واختلف أهل احلديث يف هذا، فقال بعضهم. هالالً أدرك وابصة
  .حديث حصني بن هالل، عن زياد، عن وابصة أصح: وقال بعضهم. راشد، عن وابصة أصح

  .ي أصح من حديث عمرو بن مرةوهذا عند: قال أبو عيسى
وتويف وابصة بالرقة، وقربه عند منارة املسجد اجلامع بالرافقة وكان كثري البكاء، ال ميلك دمعته، وكان له بالرقة 

  .عبد الرمحن بن صخر قاضي الرقة أيام هارون الرشيد: عقب، من ولده
  .أخرجه الثالثة

  واثلة بن األسقع



بن عبد ياليل بن ناشب بن غرية بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة واثلة بن األسقع بن عبد العزى 
  .أبو األسقع وأبو قرصافة: واثلة بن عبد اله بن األسقع، كنيته أبو شداد، وقيل: وقيل. الكناين الليثي

وكان من . سنني إنه خدم النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالث: أسلم النيب صلى اهللا عليه وسلم يتجهز إىل تبوك، وقيل
  .أصحاب الصفة
إن واثلة بن األسقع كان ينزل ناحية املدينة، حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى معه : قال الواقدي

الصبح، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى الصبح وانصرف فيتصفح وجوه أصحابه، ينظر إليهم، فلما 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . أبايع: ما جاء بك ؟ قال: ن أنت ؟ فأخربه، فقالم: دنا من واثلة أنكره، فقال

. نعم: فيما أطقت ؟ قال واثلة: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. نعم: على ما أحببت وكرهت ؟ قال: وسلم
من حيملين وله : ناديوكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتجهز إىل تبوك، ومل يكن لواثلة ما حيمله، فجعل ي

قال . نعم: فقال واثلة. أنا أمحلك عقبة بالليل، أسوة يدي، ويل سهمك: سهمي ؟ فدعاه كعب بن عجرة وقال
فجزاه اهللا خرياً، كان حيملين عقيب ويزيدين، وكل معه ويرفع يل، حىت إذا بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : واثلة

بدومة اجلندل، خرج كعب وواثلة معه فغنموا، فأصاب واثلة ست وسلم خالد بن الوليد إىل أكيدر الكندي 
بارك اهللا لك، : فخرج كعب وهو يتبسم ويقول. اخرج فانظر إىل قالئصك: قالئص، فأتى هبا كعب بن عجرة فقال
  .ما محلتك وأنا أريد آخذ منك شيئاً

البالط وشهد فتح دمشق، وشهد  وله هبادار، مث سكن الشام على ثالثة فراسخ من دمشق بقرية. مث سكن البصرة
  .بيت جربين: املغازي بدمشق ومحص، مث حتول إىل فلسطني، ونزل البيت املقدس، وقيل

روى عنه أبو إدريس اخلوالين، وشداد بن عبد اهللا أبو عمار، وربيعة بن يزيد القصري، وعبد الرمحن بن أيب قسيمة، 
  .ويونس بن ميسرة

  .مائة ومخس وسنني، قاله سعيد بن خالد وتويف سنة ثالث ومثانني، وهو ابن
. بدمشق: تويف بالبيت املقدس، وقيل: وقيل. مات سنة مخس ومثانني، وهو ابن مثان وتسعني سنة: وقال أبو مسهر
  .وكان يصفر حليته. وكان قد عمي
  .أخرجه الثالثة

  واثلة بن اخلطاب

  .من رهط عمر بن اخلطاب. واثلة بن اخلطاب القرشي العدوي
  .حدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثاً واحداً. بة وسكن دمشق، وكان هلا هبادارله صح

دخل رجل املسجد، ورسول اهللا : روى إمساعيل بن عياش، عن جماهد بن فرقد، عن واثلة بن اخلطاب القرشي قال
يا رسول اهللا، إن يف : لصلى اهللا عليه وسلم جالس وحده، فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزحزح له، فقا

  .فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن للمسلم على املسلم حقاً، إذا رآه أن يتزحزح له! املكان سعة 
  .عن جماهد، عن ربعي: وقد روي عن إمساعيل فقيل. أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  واثلة الليثي



  .واثلة الليثي، والد أيب الطفيل عامر بن واثلة
رأيت احلجر األسود أبيض، : بن يوسف الثقفي، عن أيب الطفيل عامر بن واثلة، عن أبيه أو جده قالروى عمر 

  .وكان أهل اجلاهلية إذا حنروا بدهنم لطخوه بالفرث والدم
  .هذا حديث عجيب: أخرجه أبو موسى وقال

  الوازع بن الزارع

  .الوازع بن الزارع
  .ورد له شيئاً، وإمنا املذكور بالصحبة أخوهأورده أبو بكر بن أيب علي يف الصحابة، ومل ي

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  الوازع أبو ذريح

له صحبة ورواية عن النيب صلى اهللا عليه : أما الوازع، بالزاي، فهو وازع أبو ذريح، قيل: قال ابن ماكوال. الوازع
  .روى عنه ابنه ذريح. وسلم

  الوازم بن زر

  .زر الكليب الوازم، آخره ميم، هو الوازم بن
  .أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، ال أحفظ له مسنداً: قال حيىي بن يونس

وكان الوازم أتى النيب صلى اهللا عليه : روى حممد بن يزيد بن زبان بن الواسع بن علي بن الوازم بن زر الكليب
  .وسلم، وذكر حديثاً لعائشة بنت سعد فيه طول

وقال ابن ماكوال ودان بن زر وأورده من حديث حممد بن . ك أورده جعفركذا حكاه ابن ماكوال عن حيىي، وكذل
  .يزيد، وخالف يف بعض إسناده

  .أخرجه أبو موسى
  .بفتح الزاي، وبعدها راء: زر

  واسع بن حبان

  .واسع بن حبان بن منقذ األنصاري
  .بته مقالسكن املدينة، يف صح: ذكره البغوي يف الوحدان، وقال. تقدم نسبه عند أبيه وجد منقذ

أخربنا أبو موسى إذناً، أنبأنا أبو علي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أمحد بن حممد بن يوسف، حدثنا عبد اهللا بن حممد 
أنه : أن حبان بن واسع حدثه، عن أبيه: البغوي، حدثنا هاشم بن الوليد، حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن احلارث

  .سح رأسه مباء غري فضل يديهرأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ وأنه م
ورواه علي بن خشرم، . هكذا رواه هاشم بن الوليد بن طالب، عن ابن وهب، عن عمرو بن احلارث، عن حبان

  .وهذا أصح. عن حبان، عن أبيه، عن عبد اهللا بن زيد: عن ابن وهب فقال



  .وقتل يوم احلرة، قاله ابن الدباغإنه شهد بيعة الرضوان مع أخيه سعد بن حبان، واملشاهد بعدها، : وقال العدوي
  .أخرجه أبو موسى

  .بفتح احلاء املهملة، والباء املوحدة: حبان

  واصلة بن حباب

  .واصلة بن حباب القرشي
  .أورده أبو بكر بن أيب علي كذلك

 روى قتيبة بن مهران أبو عبد الرمحن، عن إمساعيل بن عياش، عن جماهد بن فرقد الصنعاين، عن واصلة بن حباب
  .وذكر مثل احلديث الذي ذكرناه يف واثلة بن اخلطاب القرشي... دخل رجل: القرشي قال

  .أظنه صحف فيه هو أو أحد ممن فوقه يف اسم الرجل واسم أبيه: أخرجه أبو موسى أيضاً وقال
بن واثلة : هو تصحيف ال شبهة فيه، وقد أخرجه احلافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي يف تارخيه فقال: قلت

  .اخلطاب، واهللا أعلم

  واقد بن احلارث

  .واقد بن احلارث األنصاري
  .له صحبة، عداده يف أهل مصر

اجتمع ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ابن عباس، فتذاكروا : روى عنه قيس بن رافع قال
: فقالوا! لقد تكلمتم وكفيتم : فقاليا أبا احلارث، أال تتكلم ؟ : اخلري فرقوا، ووقاد بن احلارث ساكت، فقالوا

  .أمسع القول قول خائف، وأرى الفعل فعل آمن: فقال! تكلم لعمري ما أنت بأصغرنا سناً 

  صلى اهللا عليه وسلم -واقد موىل رسول اهللا 

من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عنه زاذان أنه قال. واقد، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أطاع اهللا فقد ذكر اهللا، وإن قلت صالته وصيامه وتالوة القرآن، ومن عصى اهللا فلم يذكره، وإن كثرت صالته 

  .وصيامه وتالوة القرآن أخرجه الثالثة

  واقد بن عبد اهللا

واقد بن عبد اهللا بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم التميمي 
  .ظلي الريبوعي، حليف بين عدي بن كعب، قاله أبو عمراحلن

  .واقد بن عبد اهللا احلنظلي، له صحبة: وقال ابن منده
  .الريبوعي: واقد بن عبد اهللا احلنظلي، وقيل: وقال أبو نعيم

 أسلم قبل دخول رسول اهللا صلى اهللا. وهو الذي بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية عبد اهللا بن جحش



  .عليه وسلم دار األرقم، وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني بشر بن الرباء بن معرور
حدثين يزيد بن رومان، عن عروة بن : أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال

كن هبا حىت تأتينا خبري من : خنلة، فقال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن جحش إىل: الزبري قال
فمضى القوم حىت نزلوا بنخلة، فمر : قال. وذكر احلديث... ومل يأمره بقتال، وذلك يف الشهر احلرام. أخبار قريش

هبم عمرو بن احلضرمي، واحلكم بن كيسان، وعثمان واملغرية ابنا عبد اهللا، معهم جتارة، فلما رآهم القوم أشرف هلم 
عمار، ليس عليكم منهم بأس، فائتمر هبم أصحاب : عبد اهللا، وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه حليقاً قالواواقد بن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف آخر يوم من رجب، فأمجع القوم على قتلهم، فرمى واقد بن عبد اهللا التميمي 
ما : ة واستاقوا العري إىل رسول اهللا، قال هلمعمرو بن احلضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان واحلكم، وهرب املغري

َيسْأَلُوَنَك َعنِ " قد سفك حممد الدم احلرام، فأنزل اهللا عز وجل : وقالت قريش! أمرتكم بالقتال يف الشهر احلرام 
  .البقرة اآلية" ... ِقتَالٌ ِفْيِه كَبِْيٌر : الشَّهرِ احلََرامِ ِقَتالٍ ِفْيِه، قُلْ

  .وشهد واقد بدراً. ل من املسلمني، وعمرو بن احلضرمي أول مقتول من املشركني يف االسالموواقد هذا أول قات
  .وواقد بن عبد اهللا، حليف هلم: أخربنا أبو جعفر هبذا اإلسناد عن ابن إسحاق، فيمن شهد بدراً من بين عدي

يف خالفة عمر بن اخلطاب ويف  ال عقب له، وشهد أحداً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتويف
  الطويل: قصة واقد وابن احلضرمي يقول

  َسقَْيَنا ِمَن اْبنِ الَْحْضرَِميِّ رِمَاَحنَابَِنْخلَةَ لَمَّا أَْوقََد الَْحْرَب َواِقُد
  .وذكر القصة حنو ما تقدم... واقد بن عبد اهللا احلنظلي، خرج مع عبد اهللا بن جحش: وقال ابن منده
  .ثةأخرجه الثال

الريبوعي، لعله ظن أنه فيه تناقضاً، وليس كذلك؛ فإن يربوعاً من : واقد احلنظلي، وقيل: قول أيب نعيم: قلت
حنظلة، وحنظلة من متيم، فإذا قال يربوعي فهو حنظلي ومتيمي، وأظن أن أبا نعيم إمنا قال هذا ألن ابن منده 

ويرد الكالم عليه يف واقد . ة، فبني أبو نعيم أهنما واحدجعلهما ترمجتني، جعل الريبوعي ترمجة، وجعل احلنظلي ترمج
  .الريبوعي، إن شاء اهللا تعاىل، واهللا أعلم

  .بفتح العني املهملة، وكسر الراء، وسكون الياء حتتها نقطتان، وآخره نون: عرين

  واقد بن عبد اهللا

  .بنه واقداًمسى به عبد اهللا بن عمر ا. واقد بن عبد اهللا الريبوعي، من كبار الصحابة
  .وهو الذي بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع عبد اهللا بن جحش يف طلب عري قريش

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث : أخرجه ابن منده، وروى بعد هذا حديث الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس
  .بطولهواقد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن جحش يف طلب عري قريش، وذكر احلديث 

قد أخرج ابن منده هذه الترمجة، وأخرج اليت قبلها ترمجة أخرى، وروى يف الترمجتني حديث خروجه يف سرية : قلت
فإن هذا ال خيفى على أمثالنا، فكيف خيفى على مثل ابن ! وهذا من أعجب ما حيكى عن عامل . عبد اهللا بن جحش

ر يف األول احلنظلي، ويف الثاين الريبوعي، وأحدمها ولد وما أدري على أي شيء حيمل هذا منه ؟ فقد ذك! منده ؟



وقد ذكر ابن الكليب واقد بن عبد اهللا، وساق نسبه . اآلخر، مث ذكر القصة بعينها فيهما، وال بد لكل عامل من هفوة
  .كما ذكرناه أوالً، فجعله يربوعياً حنظلياً، ومثله نسبه األمري أبو نصر، وغريمها، واهللا أعلم

  و مرواحواقد أب

  .واقد أبو مرواح الليثي
  .روى عنه عروة بن الزبري، وزيد بن أسلم. له صحبة: قال أبو داود السجستاين

إِنَّا : " قال اهللا عز وجل: أن رسول اهللا قال: حدث ربيعة بن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن واقد أيب مراوح الليثي
  " .اء الْزَّكَاِة أَنَْزلَْنا الَْمالَ ِإلقَامِ الْصَّالَِة َوإِيَت

واقداً أبا املراوح الليثي،  -يعين ابن منده  -ذكر بعض املتأخرين : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
  .ومل يزد أبو نعيم على هذا. له صحبة: وأحال به على أيب داود، وقال

  واقد

  .واقد، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، إن صح
يزيد بن أيب حبيب، عن يزيد بن حممد، عن حممد بن جعفر، عن عبد اهللا بن واقد، عن روى الليث بن سعد، عن 

  .ال متنعوا النساء خطاهن إىل املساجد: أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .هو عندي وهم، وهو بواقد بن عبد اهللا بن عمر أشبه: أخرجه ابن منده وقال

  وائل بن حجر

  .ائل بن يعمر احلضرمي، قاله أبو عمروائل بن حجر بن ربيعة بن و
وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل بن ضمعج بن وائل بن ربيعة : وقال أبو القاسم بن عساكر الدمشقي

  .بن وائل بن النعمان بن زيد بن مالك بن زيد
ف بن سعد بن وائل بن حجر بن سعيد بن مسروق بن وائل بن النعمان بن ربيعة بن احلارث بن عو: ويقال: قال

  .عوف بن عدي بن مالك بن شرحبيل بن مالك بن مرة بن محري بن زيد احلضرمي، أبو هنيدة احلضرمي
وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان رسول . كان قيالً من أقيال حضرموت، وكان أبوه من ملوكهم

يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة، : ، وقالاهللا صلى اهللا عليه وسلم قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام
فلما دخل عليه رحب به وأدناه من . من حضرموت، طائعاً راغباً يف اهللا عز وجل ويف رسوله، وهو بقية أبناء امللوك

واستعمله النيب . اللهم، بارك يف وائل وولده: نفسه، وقرب جملسه وبسط له رداءه، وأجلسه عليه مع نفسه، وقال
أعطها : عليه وسلم على األقيال من حضرموت وأقطعه أرضاً، وأرسل معه معاوية بن أيب سفيان، وقالصلى اهللا 

. أعطين نعلك: فقال. لست من أرداف امللوك: أردفين خلفك وشكى إليه حر الرمضاء، قال: فقال له معاوية. إياه
إن أهلي غلبوين على الذي : عليه وسلم وقال للنيب صلى اهللا! وما يغين ذلك عين ؟: قال. انتعل ظل الناقة: فقال
ونزل الكوفة يف اإلسالم، وعاش إىل أيام معاوية ووفد عليه فأجلسه معه على السرير، . أنا أعطيك ضعفه: قال. يل

  .فوددت أين كنت محلته بني يدي: قال وائل. وذكره احلديث



  .وشهد مع علي صفني، وكان على راية حضرموت يومئذ
إن عبد اجلبار مل يسمع من : وقيل. علقمة وعبد اجلبار: روى عن ابناه. هللا عليه وسلم أحاديثروى عن النيب صلى ا

  .وروى عنه كليب بن شهاب اجلرمي، وأم حيىي زوجته، وغريمها. أبيه
حدثنا بندار، حدثنا حيىي بن سعيد وعبد : أخربنا إبراهيم بن حممد وغري واحد بإسنادهم عن حممد بن عيسى قال

مسعت : حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن العنبس، عن وائل بن حجر قال: مهدي قاال الرمحن بن
  .آمني، مد هبا صوته: فقال" غَْيرِ املَْغُضوبِ َعلَيْهِْم َوالَ الْضَّاِلْيَن : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ

  .أخرجه الثالثة

  وائل بن أيب القعيس

  .وقد اختلف فيه. أخو أفلح بن أيب القعيس: ويقال. وائل بن أفلح، أخو أيب القعيس: لويقا. وائل بن أيب القعيس
  .أن أخا قعيس وائل بن أفلح استأذن على عائشة: روى حيىي بن أيب كثري، عن عكرمة

روى احلكم بن عتيبة بن عراك بن مالك أن أفلح دخل على عائشة فاحتجبت منه، وكانت امرأة وائل بن أيب 
  .رضعت عائشةالقعيس أ

  .وروى أن أفلح أبو القعيس

ISLAM ICBOOK.WS  ©ين|  ٢٠١٠ لم مس ل احة لجميع ا مت ق  الحقو ع    جمي

  



بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

حدثنا احلسن بن علي، حدثنا ابن منري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة : أخربنا غري واحد، أخربنا الترمذي
جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حىت استأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال : قالت

: قال! إمنا أرضعتين املرأة، ومل يرضعين الرجل ؟: قلت! فليلج عليك، فإنه عمك : هللا عليه وسلمرسول اهللا صلى ا
  .فإنه عمك، فليلج عليك

  .ذكره بعض املتأخرين، وال أعلم له صحبة وال إسالماً: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  وائل القيل

  .وائل القيل
وى بإسناده عن إبراهيم بن يوسف بن أيب إسحاق، عن أبيه، عن أيب إسحاق، أورده ابن شاهني يف اجملاهيل، ور

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واضعاً ميينه على مشاله يف : عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل القيل قال
  .الصالة

  .هذا وائل بن حجر ال شك فيه: أخرجه أبو موسى وقال
مثل هذا وال يعول عليه، فإن كون وائل قيالً ظاهر عند كل أحد، وعلى هذا  ما كان ينبغي أن خيرج: وأنا أقول

  .عن ذي الشهادتني وكذلك غريه: يلزمه أن خيرجه خزمية بن ثابت ذا الشهادتني إذ ذكر يف إسناده

  وبر بن مشهر

  .وبرة: وقيل. وبر بن مشهر
حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري، حدثنا عبد  :أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده عن أيب بكر بن أيب عاصم قال

وهو أخو عبد احلميد بن  -الرمحن بن شيبة، حدثنا ابن أيب فديك، حدثين موسى بن يعقوب عن احلاجب بن قدامة 
عن عيسى بن خثيم احلنفي، عن وبر  -قدامة ألبيه، وعبد احلميد أخو عبد اهللا بن سعيد بن نوفل بن مساحق ألمه 

أن مسيلمة أرسله هو وابن النواحة وابن شعاف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقدموا : بن مشهر احلنفي
فأقبل علي رسول . وكانوا أسن مين، فشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأن مسيلمة بعده: عليه، قال وبر

فإين أشهد عدد : قال. ا كذبت بهأشهد مبا شهدت به وأكذب مب: مب تشهد ؟ فقلت: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . شهدت مبا شهدت به: قال وبر. ترب الدهناء وترب بثراء أن مسيلمة كذاب

ففعل، فخرجا وأقام وبر عند رسول اهللا . هبهما يل: فقال رجل. فأخذا فأخرجا إىل البيت حيبسان. خذومها: وسلم
  .آن حىت قبض النيب صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم يتعلم القر

  .أخرجه الثالثة
  .بضم امليم، وفتح الشني املعجمة، وفتح اهلاء وتشديدها: مشهر

  وبر بن حينس



  .وبرة بن حينس اخلزاعي: وبر، وقيل
سجد إذا أتيت م: روى عنه النعمان بن بزرج، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له. مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .فصل فيه -جبل بصنعاء  -صنعاء الذي حبيال الصيبل 
هو الذي أرسله النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل داذويه وفريوز الديلمي وجشيش : أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر

  .الديلمي ليقتلوا األسود العنسي الذي ادعى النبوة

  وجز بن غالب

  .وجز بن غالب بن عمرو، أبو قيلة
  .ذكره ابن الدباغ. صلى اهللا عليه وسلم، قاله ابن الكليب وفد إىل النيب

  وحشي بن حرب

  .وحشي بن حرب احلبشي، أبو دمسة
وهو من سودان مكة، وهو موىل لطعيمة بن عدي، وقيل موىل جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 

شرك يف قتل مسيلمة الكذاب يوم يوم أحد، و -رضي اهللا عنه  -القرشي النوفلي، قاتل محزة بن عبد املطلب 
  .قتلت خري الناس يف اجلاهلية وشر الناس يف اإلسالم: اليمامة، وكان يقول

حدثين عبد اهللا بن الفضل، عن سليمان بن يسار، : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده، عن يونس عن ابن إسحاق قال
 بن عدي بن اخليار مدربني يف زمن معاوية، فلما خرجت أنا وعبيد اهللا: عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال

هل : فلما قدمناها قال يل عبيد اهللا بن عدي -موىل جبري بن مطعم قد سكنها  -قفلنا مررنا حبمص، وكان وحشي 
فخرجنا نسأل عنه حبمص، فقال لنا رجل . إن شئت: لك أن نأيت وحشياً فنسأله عن قتل محزة، كيف قتله ؟ فقلت

فإن جتداه صاحياً جتداه رجالً عربياً، . إنكما ستجدانه بفناء داره، وهو رجل قد غلبت عليه اخلمر: هوحنن نسأل عن
فخرجنا منشي حىت جئنا، فوجدناه . وتصيبا عنده ما تريدان، وإن جتداه وبه بعض ما يكون به، فانصرفا عنه ودعاه

: قال. نعم: قلت: ابن لعدي بن اخليار أنت ؟ قال :بفناء داره، فسلمنا عليه فرفع رأسه إىل عبيد اهللا بن عدي فقال
أما واهللا ما رأيتك مذ ناولتك السعدية اليت أرضعتك، فإين ناولتها إياك بذي طوى، فلمعت يل قدماك حني رفعتك 

 جئناك لتحدثنا عن قتلك محزة بن عبد املطلب، كيف قتلته: فقلنا له. إليها، فواهللا ما هو إال أن وقلت علّي فعرفتهما
كنت غالماً جلبري بن : أما إين سأحدثكما كما حدثت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني سألين عن ذلك: ؟ فقال

إن قتلت محزة عم : مطعم، وكان عمه طعيمة بن عدي قد قتل يوم بدر، فلما سارت قريش إىل أحد قال يل جبري
ا التقى الناس خرجت أنظر محزة وأتبصره، فخرجت مع الناس حني خرجوا إىل أحد، فلم. حممد بعمي فأنت عتيق

حىت رأيته مثل اجلمل األورق يف عرض الناس يهذ الناس بسيفه هذا، ما يقوم له شيء، فواهللا إين ألريده واستترت 
إيل يا بن مقطعة : ليدنو مين، وتقدمين إليه سباع بن عبد العزى، فلما رآه محزة قال -حبجر : أو -منه بشجرة 

أمه ختانة مبكة، فواهللا لكأن ما أخطأ رأسه، فهززت حربيت، حىت إذا رضيت منها، دفعتها عليه، وكانت . البظور
وخليت بينه وبينها حىت مات، مث أتيته فأخذت حربيت، مث رجعت إىل . فوقعت يف ثنته حىت خرجت من بني رجليه

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث أقمت حىت افتتحها . فلما قدمت مكة عتقت. العسكر، ومل يكن يل بغريه حاجة



فلما خرج وفد أهل الطائف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليسلموا، ضاقت . فكنت هبا. فهربت إىل الطائف
إنه واهللا ما ! وحيك : فإين لفي ذلك إذ قال يل رجل. أحلق بالشام أو باليمن، أو ببعض البالد: علي األرض وقلت

فلما قال يل ذلك خرجت حىت قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . يف دينهيقتل أحداً من الناس دخل 
اقعد : قال. نعم: وحشي ؟ قلت: فلما رآين قال. املدينة، فلم يرعه إال وأنا قائم على رأسه، أشهد شهادة احلق

ين، فال غيب وجهك ع! وحيك : فلما فرغت من حديثي قال. فحدثته كما حدثتكما. فحدثين كيف قتلت محزة
فلما خرج . فكنت أتنكب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث كان، فلم يرين حىت قبضه اهللا تعاىل. أراك

أخذت حربيت، وخرجت معهم، وهي احلربة اليت قتلت هبا محزة، . صاحب اليمامة. املسلمون إىل مسيلمة الكذاب
فه، فتهيأت له وهتيأ له رجل من األنصار، كالنا يريده، وال أعر. فلما التقى الناس رأيت مسيلمة قائماً يف يده السيف

  .فهززت حربيت ودفعتها عليه، فوقعت يف عانته، وشد عليه األنصاري فضربه بالسيف، فربك أعلم أينا قتله ؟
  .قتله العبد األسود: مسعت صارخاً يصرخ يوم اليمامة: قال سليمان بن يسار، عن عبد اهللا بن عمر قال

  .مات وحشي يف اخلمر أخرجه الثالثة: قبة، عن ابن شهابوقال موسى بن ع

  وحوج بن األسلت

عامر بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك األنصاري : وحوج بن األسلت، واسم األسلت
  .األوسي، أخو أيب قيس بن األسلت الشاعر، ومل يسلم أبو قيس

كانت حلوح صحبة، وشهد اخلندق وما بعدها من : بن عمارة قال ذكر الزبري، عن عمه، عن عبد اهللا بن حممد
  الطويل: املشاهد، وله يقول أبو قيس حني خرج إىل مكة مع أيب عامر الراهب

  كأّني امرٌؤ من حضرموت غريب... أرى وحوحاً ولّى علّي بوّده 
  وأنت حبيبٌ يف الفؤاد قريب... كأّني امرٌؤ ولّى وال وّد بيننا 

  أخوك، فال يكذبك عنك كذوب... الّت قوٌم، وإّنين وإنّ بين الع
  حتّملها، والنّائبات تنوب... أخوك إذا تأتيك يوماً عظيمةٌ 

خفت واهللا سيوف : إن أبا قيس بن األسلت أقبل يريد النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال له عبد اهللا بن أيب: وقيل
  .فمات يف احلول. واهللا ال أسلم العام: فقال! اخلزرج 

  .أخرجه أبو عمر

  وداعة بن خذام

  .وداعة بن خذام
يف إسناد حديثه نضر، وروى بإسناده عن حيىي بن سعيد األموي، عن الكليب، عن أيب : أورده جعفر املستغفري وقال
وأوس بن ثعلبة عن  -حرام : أو -ختلف أبو لبابة بن عبد املنذر، ووداعة بن خذام : صاحل، عن ابن عباس قال

صلى اهللا عليه وسلم خمرجه إىل تبوك، فلما بلغهم ما أنزل اهللا عز وجل فيمن ختلف، أوثقوا أنفسهم رسول اهللا 
إهنم أقسموا أن ال حيلوا أنفسهم : وقيل. بسواري املسجد، حىت قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقيل له ذلك

: " فلما نزلت. ال أحلهم حىت أومر فيهم بأمروأنا أقسم : فقال النيب. حىت حيلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



التوبة، علم النيب صلى اهللا عليه وسلم أن عسى من " َخلَطُوا َعَمالً صَاِلحاً َوآَخرَ َسّيئاً َعَسى اللّه أَنْ َيُتوَب َعلَْيهِْم 
. ما أمرت فيها بأمر :فقال. هذه أموالنا اليت حبستنا عنك، فتصدق هبا: فجاءوا بأمواهلم فقالوا. اهللا واجب، فحلهم

: التوبة، يقول" ُخذْ ِمْن أَمَْوالِهْم َصَدقَةٌ ُتطَهِّرُُهم وُتزكِّيهِم هبا وَصلّ َعلَيْهِم إِن َصالَتَك َسكٌَن هلم : " فأنزل اهللا تعاىل
كعب بن مالك، وهالل بن : كذا قال الكليب، والصحيح عند أهل احلديث أن الثالثة هم: استغفر هلم قال جعفر

  .ية، ومرارة بن الربيعأم
  أخرجه الثالثة

  وداعة بن أيب زيد

  .وداعة بن أيب زيد األنصاري
  .وقتل أبوه أبو زيد يوم أحد شهيداً: ذكره الكليب فيمن شهد صفني مع علي من الصحابة، قال

  أخرجه أبو عمر

  وداعة بن أيب وداعة

  .وداعة بن أيب وداعة السهمي
  .، يف إسناد حديثه مقالقدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة يف يوم حار، وطاف : روى الكليب، عن أيب صاحل، عن وداعة السهمي قال
  .وذكر احلديث.... هل من شراب ؟ فدعا رجل من أهل مكة بنبيذ يف قدح: بالبيت فقال

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم كذا

  ودان بن زر

  .يبودان بن زر الكل
وكان : روى حممد بن زيد بن زبان بن الواسع بن علي بن لودان بن زر الكليب. أتى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .الودان أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيما ذكر عن أبيه عن جده
  .اهللا عليه وسلم وذكر حديثاً لسعد بن أيب وقاص، عن النيب صلى... وأخربين صاحل بن عبد الرمحن بن املسور: قال

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  ودفة بن إياس

  .ودفة، قاله أبو زكريا ابن منده، شهد بدراً: ودفة بن إياس األنصاري، وقيل
: أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من األنصار، من بين لوذان بن غنم

  .ه ودفة بن إياسربيع بن إياس بن عمرو، وأخو
  .شهد هو وأخواه ربيع وعمرو بدراً: وروى جعفر بإسناده عن ابن إسحاق أنه قال

أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى؛ إال أن أبا عمر جعله بالذال املعجمة والفاء، وكتب فوقها دال غري 



شهد : ه بالدال املهملة والقاف، وقالواوأما أبو موسى وأبو نعيم فجعال. الروضة اليت كأهنا تقطر ماًء: معجمة، وهي
  .بدراً وأحداً واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقتل يوم اليمامة شهيداً

  وديعة بن خذام

أن وديعة أنكح ابنته، فجاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وديعة بن خذام روى عبد الرمحن بن يزيد
أنكحتها بابن عم : فأرسل إىل أبيها فذكر ذلك له، فقال له. ل اهللا، إن أيب أنكحين رجالً مل يوافقينيا رسو: فقالت

  .فرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك النكاح ومل جيزه: قال. ال: استأمرهتا ؟ قال: فقال. هلا كفؤ ورجل صدق
  .هذا احلديث اختلف يف اسم الرجل فيه

  وديعة بن عمرو

  .كذا قال أبو عمر. عمرو بن جراد بن يربوع اجلهينوديعة بن 
وديعة بن عمرو بن يسار بن عوف بن جراد بن يربوع بن طحيل بن عدي بن الربعة بن رشدان : وقال ابن الكليب

  .بن قيس بن جهينة، حليف لبين سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار
  .شهد بدراً، قاله موسى وابن إسحاق

  .وديعة بن عمرو اجلهين: فر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراًأخربنا أبو جع
  .واألول أصح. أنه من أشجع: وروي أيضاً عن ابن إسحاق
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  ورد بن خالد السلمي

لك بن ثعلبة بن ورد بن خالد السلمي البجلي، وهو الورد بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن خلف بن مازن بن ما
  .هبثة بن سليم

  .أخرجه أبو عمر. كان على ميمنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح
  .نسبة إىل جبلة بنت هناه، وهي أم ولد ثعلبة بن هبثة:  -بسكون اجليم  -البجلي 

  وردان بن إمساعيل

  .وردان بن إمساعيل التميمي
: قلت للنيب صلى اهللا عليه وسلم: بين يربوع من متيم، قالت عائشةقدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سيب 

  .هذا سيب بين العنرب يقدم ونعطيك منهم رقبة تعتقينها: فقال. علّي رقبة من ولد إمساعيل
  .أخرجه ابن منده، ويرد الكالم عليه يف وردان بن خمرم

  وردان اجلين



  .وردان اجلين
انطلقت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلن : ء، عن ابن مسعود قالروى املستمر بن الربان، عن أيب اجلوزا

أال أرحلهم عنك : حىت أتى احلجون، فخط علّي خطاً، مث تقدم إليهم فازدمحوا عليه، فقال سيد هلم، يقال له وردان
  .لن جيريين من اهللا أحد أخرجه أبو موسى: يا رسول اهللا ؟ فقال

  اهللا عليه وسلمصلى  -وردان موىل رسول اهللا 

-  
  .وردان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وقع وردان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عذق فمات، فقال رسول : روى عكرمة، عن ابن عباس قال
  .أعطوه ماله: فنظروا فوجدوا رجالً، فقال. انظروا رجالً من أرضه: اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .قيل هذا يف كتاب أيب عيسى الترمذي، عن ابن األصفهاين، عن جماهد بن وردان: الأخرجه أبو موسى وق

  وردان جد الفرات

أسلما يوم  -وكان وردان عبداً لعبد اهللا بن ربيعة بن خرشة الثقفي . وردان، جد الفرات بن زيد بن وردان
  .الطائف

ونزل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اق قالأخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسح
املنبعث، وكان امسه املضطجع، ووردان جد الفرات بن زيد، وكان عبداً لعبد اهللا  -يعين على الطائف  -يف إقامته 

  .بن ربيعة بن خرشة الثقفي
  .أخرجه أبو موسى

  وردان بن خمرم

جمفر بن كعب بن العنرب بن عمرو بن متيم التميمي وردان بن خمرم بن خمرمة بن قرط بن جناب بن احلارث بن 
  .العنربي

له وألخيه حيدة بن خمرم صحبة، وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلما، ودعا هلما، قاله أبو عمر، : قال الطربي
  .واألمري أبو نصر
يا : عائشة أهنا قالت وردان بن إمساعيل التميمي، وروى عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر عن: وقال ابن منده

فلما قدم . هذا سيب بين العنرب يقدم هبم، نعطيك منهم رقبة فتعتقينها: فقال. رسول اهللا، علّي رقبة من بين إمساعيل
وقدم وفد بين متيم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، . سبيهم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركب فيهم

بن معبد، والقعقاع بن عمرو، ووردان بن حمرز، وقيس بن عاصم، واألقرع بن  ربيعة بن رفيع، وسربة: فيهم
  .وأورده أبو نعيم حنوه. حابس

  .أخرجه الثالثة
وردان بن إمساعيل وذكره فيما خرج له من : فقال -يعين ابن منده  -ذكره بعض املتأخرين : قال أبو نعيم: قلت



  .إمساعيل، ويف احلديث وردان بن حمرزاحلديث خبالفه، يعين ذكر يف الترمجة وردان بن 
إهنم من بين إمساعيل، فظنه أباً : واحلق مع أيب نعيم، ولعل ابن منده قد رأى قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعائشة

قريباً، فنسبه إليه، وإال فليس يف نسب وردان إمساعيل، وعائشة إمنا أرادت إمساعيل بن إبراهيم اخلليل صلى اهللا 
والذي ذكره ابن منده وأبو نعيم حمرز، والذي ذكره أبو عمر وابن ماكوال خمرم، باخلاء . واهللا أعلم. معليه وسل

  .املعجمة، وكسر الراء املشددة، وآخره ميم

  ورقة بن حابس

  .ورقة بن حابس التميمي
  .بقدم نيسابور مع األحنف بن قيس، وحكى ذلك عن العباس بن مصع: ذكره احلاكم أبو عبد اهللا وقال

  .أخرجه أبو موسى

  ورقة بن نوفل القرشي

  .ورقة بن نوفل القرشي
اختلف يف اسالمه، وروى بإسناده عن األعمش، عن عبد اهللا بن عبد اهللا، عن سعيد بن جبري، : قاله ابن منده، وقال

لسالم ؟ يعين جربيل عليه ا -يا حممد، أخربين عن هذا الذي يأتيك : قلت: عن ابن عباس، عن ورقة بن نوفل قال
  .جناحاه لؤلؤ، وباطن قدميه أخضر: يأتيين من السماء: فقال

حدثنا احلسن بن أمحد، : وروي ما أخربنا به أبو موسى إذناً. األنصاري: ورقة بن نوفل الديلي، وقيل: وقال أبو نعيم
دثنا أسد بن موسى، حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا املقدام بن داود، ح -هو أبو نعيم  -أخربنا أمحد بن عبد اهللا 

حدثنا روح بن مسافر، عن األعمش، عن عبد اهللا بن عبد اهللا، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، عن ورقة 
: يعين جربيل عليه السالم ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -يا حممد، كيف يأتيك : قلت: األنصاري قال

  .ضرجناحاه لؤلؤ، وباطن قدمه أخ: يأتيين من السماء
وقد رواه غري واحد عن روح، ومل . ورقة القرشي: والذي ذكره ابن منده. األنصاري: كذا رواه أبو نعيم وقال

  .ينسبوه
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم، وأبو موسى

وهو ابن عم خدجية، وهو الذي . أما القرشي فهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي: قلت
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نيب هذه األمة، ملا أخربته مبا رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا  أخرب خدجية أن

  .أوحي إليه، وخربه معه مشهور
حدثنا أبو موسى األنصاري، حدثنا يونس بن بكري، : أخربنا إمساعيل بن علي وغريه بإسنادهم عن حممد بن عيسى

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : ، عن عروة، عن عائشة قالتحدثين عثمان بن عبد الرمحن، عن الزهري
أريته يف : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. إنه كان صدقك، وإنه مات قبل أن تظهر: ورقة، فقالت له خدجية

  .املنام وعليه ثياب بياض ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غري ذلك
ساب أخ لورقة رجالً، : ني بإسناده عن يونس بن بكري، عن هشام بن عروة، عن أبيه قالوأخربنا أبو جعفر بن السم



هل علمت أين رأيت لورقة جنة أو : فتناول الرجل ورقة فسبه، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال ألخيه
  .جنتني ؟ فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن سبه

الديلي فال أعرفه، والقصة اليت ذكرها أبو نعيم وابن منده للقرشي واألنصاري هذا القرشي، وأما األنصاري و
  .والديلي، هي اليت جرت لورقة بن نوفل ابن عم خدجية مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، واهللا أعلم

  وزر بن سدوس

  .وزر بن سدوس الطائي
عن عبد اهللا بن عبد اهللا النبهاين، عن أبيه، قاله ابن قانع، وروى بإسناده عن علي بن حرب، عن هشام أيب املنذر، 

وفد زيد اخليل الطائي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومعه وزر بن سدوس وقبيصة بن : عن جده قال
  .األسود، فأناخوا ركاهبم

  .أخرجه ابن الدباغ مستدركاً على أيب عمر

  وعلة بن يزيد

  .وعلة بن يزيد، عداده يف أعراب البصرة
وأنه رأى النيب صلى " . قُلْ ُهَو اللّه أََحٌد " " ق " ه ابنته أم يزيد أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ روت عن

  .اهللا عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  وفرة بن نافر البعاثي

  .وفرة بن نافر البعاثي
  .له ذكر يرويه روح بن زنباع، قاله جعفر

  .بو موسى خمتصراًأخرجه أ

  وقاص بن قمامة

  .وقاص بن قمامة وعبد اهللا بن قمامة بن السلميان من بين حارثة
  .هلما ذكر يف حديث عمرو بن حزم

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  وقاص بن جمزر

  .وقاص بن جمزر املدجلي
شام وأما ابن إسحاق فإنه ذكر غري واحد من أهل العلم أنه قتل يف غزوة ذي قرد، مع حمرز بن نضلة، قاله ابن ه



  .مل يقتل يومئذ غري حمرز بن نضلة: قال
  .أخرجه أبو موسى
  .حباء، وراء، وزاي: وحمرز بن نضلة. جبيم، وزاءين: جمزر والد وقاص

  الوليد بن جابر

  .الوليد بن جابر بن ظامل بن حارثة بن غيان بن أيب حارثة بن جدي بن تدول بن حبتر بن عتود الطائي البحتري
فد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكتب له كتاباً هو عندهم، وبنو حبتر هم رهط أيب عبادة الوليد بن عبيد و

  .البحتري الشاعر
  أخرجه أبو عمر

  الوليد بن زفر

  .الوليد بن زفر
وفد على : قال -روى هشام بن حممد، عن رجل من جهينة من أهل الشام عن رجل من بين مرة بن ابن عوف 

فنهض ابن عم له يقال له . ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل من بين صرمة بن مرة، فعقد له، فأتاه أهله فنكثرس
سارية بن أوىف، فأخذ حنو النيب، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعا بصعدة فعقد له، مث سار إىل بين مرة فعرض 

، فلما أسرف يف القتل أسلموا، وأسلم من حوهلم من عليهم اإلسالم فأبطئوا عنه وتثاقلوا، فوضع فيهم السيف
  .قيس، وسار إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ألف فارس

  الوليد بن عبادة

  .تقدم نسبه عند ذكر أبيه. الوليد بن عبادة بن الصامت
: امت قالله صحبة، قاله هشام بن عمار، عن أيب حزرة يعقوب بن جماهد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الص

  .وذكر احلديث... كنت أخرج مع أيب، وكانت له صحبة
أن الوليد بن عبادة ولد آخر زمان : وذكر حممد بن سعد. وقد مسع عبادة بن الوليد بن أيب اليسر كعب بن عمرو

  .تويف آخر أيام عبد امللك بن مروان: وقال اهليثم بن عدي. النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو عمر

  د بن عبد مشسالولي

  .الوليد بن عبد مشس بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي
وكان من أشراف قريش، وهو زوج أمساء بنت أيب جهل، وهو ابن عمه، وكان جده املغرية يكىن أبا عبد مشس، 

  .بن املغرية، وكان إسالمه يوم الفتحوقتل الوليد بن عبد مشس يوم اليمامة شهيداً حتت لواء ابن عمه خالد بن الوليد 
الوليد بن عبد مشس بن املغرية : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، فيمن استشهد يوم اليمامة

  ..املخزومي



  الوليد بن عقبة

د مشس بن أبان بن أيب عمرو، واسم أيب عمرو ذكوان بن أمية بن عب: الوليد بن عقبة بن أيب معيط، واسم أيب معيط
أمه أروى بنت كريز بن . واألول أكثر. إن ذكوان كان عبداً ألمية فاستلحقه: وقد قيل. عبد مناف القرشي األموي

  .ربيعة بن حبيب بن عبد مشس أم عثمان بن عفان، فالوليد أخو عثمان ألمه
  .أسلم يوم الفتح فتح مكة هو وأخوه خالد بن عقبة، يكىن الوليد أبا وهب

  .أظنه ملا أسلم كان قد ناهز االحتالم: قال أبو عمر
  .رأى الوليد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو طفل صغري: وقال ابن ماكوال

حدثنا أيوب بن حممد الرقي، حدثنا عمر بن أيوب، عن : أخربنا أبو أمحد بن علي بإسناده عن أيب داود السجستاين
ملا افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه : اهلمداين، عن الوليد قال جعفر بن برقان، عن ثابت بن احلجاج، عن عبد اهللا

وسلم مكة، جعل أهل مكة يأتونه بصبياهنم، فيمسح على رؤوسهم ويدعو هلم بالربكة، فأيت يب إليه وأنا خملق فلم 
  .ميسين من أجل اخللوق

سى اهلمداين، وأبو موسى وهذا احلديث رواه جعفر بن برقان، عن ثابت بن احلجاج، عن أيب مو: قال أبو عمر
جمهول، واحلديث مضطرب، وال ميكن أن يكون من بعث مصدقاً يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم صبياً يوم الفتح 

إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بِنَبإِ فََتَبيَّنُوا : " أن قوله عز وجل -فيما علمت  -وال خالف بني أهل العلم بتأويل القرآن : قال! 
الوليد بن عقبة، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه مصدقاً إىل بين املصطلق، فعاد وأخرب أنزلت يف " 

عنهم أهنم ارتدوا ومنعوا الصدقة، وذلك أهنم خرجوا إليه يتلقونه، فهاهبم فانصرف عنهم، فبعث إليهم رسول اهللا 
َيا أَيُّها الَِّذْيَن آَمُنوا إِنْ َجاَءكُمْ : " سالم، ونزلتصلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد، فأخربوه أهنم متمسكون باإل

  .اآلية" ... فَاِسٌق بَِنَبإِ فََتَبيَّنُوا 
أن الوليد وعمارة : أن الزبري وغريه من أهل النسب والعلم بالسري ذكروا: ومما يرد قول من جعله صبياً يف الفتح

ن اهلجرة، وكانت هجرهتا يف اهلدنة يوم احلديبية، فمن يكون ابين عقبة خرجا لريدا أختهما أم كلثوم بنت عقبة ع
  .غالماً يف الفتح ال يقدر أن يرد أخته قبل الفتح، واهللا أعلم

واهللا ما : مث واله عثمان رضي اهللا عنه الكوفة، وعزل عنها سعد بن أيب وقاص، فلما قدم الوليد على سعد قال له
فقال . ال جتزعن أبا اسحاق، فإمنا هو امللك يتغداه قوم، ويتعشاه آخرون: أدري أكست بعدنا أم محقنا بعدك ؟ فقال

  .أراكم ستجعلوهنا ملكاً: سعد
وكان من رجال قريش ظرفاً وحلماً، وشجاعة وأدباً، وكان من الشعراء املطبوعني، كان األصمعي وأبو عبيدة 

  .كان الوليد شريب مخر، وكان شاعراً كرمياً: والكليب وغريهم يقولون
صلى الوليد بن عقبة بأهل : وروى عمر بن شبة عن هارون بن معروف، عن ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب قال

ما زلنا معك يف زيادة : أزيدكم ؟ فقال عبد اهللا بن مسعود: الكوفة صالة الصبح أربع ركعات، مث التفت إليهم فقال
  !.منذ اليوم 

أزيدكم بعد أن صلى الصبح أربعاً، مشهور من رواية الثقات : وخرب صالته هبم سكران، وقوله هلم: قال أبو عمر
  .من أهل احلديث

وملا شهدوا عليه بشرب اخلمر، أمر عثمان به فجلد وعزل عن الكوفة، واستعمل عثمان بعده عليها سعيد بن 
  .العاص



ح، أخربنا الشريف أبو أخربنا أبو القاسم يعيش بن علي الفقيه، أخربنا أبو حممد حيىي بن حملى بن حممد بن الطرا
احلسني حممد بن علي بن املهتدي، أخربنا علي بن عمر الدارقطين، حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي، حدثنا حممد بن 

عن حصني بن املنذر . عبد امللك بن أيب الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن املختار، حدثنا عبد اهللا بن فريوز الداناج
وأتى بالوليد، فشهد عليه محران ورجل آخر، فشهد عليه أحدمها أنه رآه يشرب  شهدت عثمان،: الرقاشي قال

فقال علي . أقم عليه احلد: وقال لعلي. مل يتقيأها حىت شرهبا: اخلمر، وشهد اآلخر أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان
  .ربعنيفأمر عبد اهللا بن جعفر فجلده أ. ول حارها من توىل قارها: فقال. أقم عليه احلد: للحسن

يا أخي، اصرب فإن : وذكر الطربي أنه تعصب عليه قوم من أهل الكوفة بغياً وحسداً، فشهدوا عليه، وقال له عثمان
  .اهللا يأجرك ويبوء القوم بإمثك

  .والصحيح عند أهل احلديث أنه شرب اخلمر، وتقيأها، وصلى الصبح أربعاً: قال أبو عمر
مل يشهدها، ولكنه كان : شهد صفني مع معاوية، وقيل: الفتنة، وقيل اعتزل -رضي اهللا عنه  -وملا قتل عثمان 

  .وقد استقصينا ذلك يف الكامل يف التاريخ، وأقام بالرقة إىل أن تويف هبا ودفن بالبليخ. حيرض معاوية بكتبه وشعره
  .أخرجه الثالثة

  الوليد بن عمارة

وهو ابن أخي خالد بن . ن خمزوم القرشي املخزوميالوليد بن عمار بن الوليد بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر ب
وكانت واقعة البطاح سنة إحدى عشرة . الوليد، وقتل هو وأخوه أبو عبيدة بن عمارة مع خالد بن الوليد بالبطاح

وأبوه عمارة هو الذي أرسل مع عمرو بن العاص إىل احلبشة يف معىن من هبا من املسلمني، . يف قتال أهل الردة
  .مرو مشهورةوقصته مع ع

  .أخرجه أبو عمر

  الوليد بن القاسم

  .الوليد بن القاسم
قال رسول اهللا : قال -وكان له صحبة : قال -روى عمرو بن فائد، عن املعلى بن زياد، عن الوليد بن القاسم 

ن بئس القوم يستحلون احملرمات بالشبهات والشهوات، كل قوم على رتبة من قومهم، يزرو: صلى اهللا عليه وسلم
  .على من سواهم

  .وفيه نظر. له صحبة: كذا قال: ذكره ابن الدباغ وقال

  الوليد بن قيس

  .الوليد بن قيس العامري
  .كان يب برص، فدعا يل النيب صلى اهللا عليه وسلم فربأت: روى عنه وهب بن عقبة أنه قال

  .أخرجه الثالثة



  الوليد بن الوليد بن املغرية

  .ملخزومي، أخو خالد بن الوليدالوليد بن الوليد بن املغرية ا
أسره سليك املازين األنصاري، فقدم يف فوائده أخوه خالد : شهد بدراً مشركاً، فأسره عبد اهللا بن جحش، وقيل

وهشام، وكان هشام أخا الوليد ألبيه وأمه، فتمنع عبد اهللا بن جحش حىت افتكاه بأربعة آالف درهم، فجعل خالد 
إن النيب صلى اهللا : ويقال. واهللا لو أىب فيه إال كذا وكذا لفعلت! ليس بابن أمك  :ال يبلغ ذلك، فقال له هشام

درعاً فضفاضة، وسيفاً : وكان الشكة -ال تقبل يف فدائه إال شكة أبيه الوليد : عليه وسلم قال لعبد اهللا بن جحش
فلما افتدى . د اهللا بن جحشفأىب ذلك خالد وأجاب هشام، فأقيمت الشكة مبائة دينار، فسلماها إىل عب. وبيضةً

  .فحبسوه مبكة. كرهت أن تظنوا يب أين جزعت من اإلسار: هال أسلمت قبل أن تفتدي ؟ قال: أسلم، فقيل له
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو له فيمن دعا هلم من املستضعفني املؤمنني مبكة، مث أفلت من إسارهم 

إن الوليد ملا : وقيل. م، وشهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم عمرة القضيةوحلق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
على ميل  -أفلت من مكة وسار على رجليه ماشياً، فطلبوه فلم يدركوه، فنكبت إصبعه، فمات عند بئر أيب عنبة 

  .من املدينة
  .والصحيح أنه شهد عمرة القضية: قال مصعب

عليه وسلم خرج خالد بن الوليد من مكة فاراً، لئال يرى رسول اهللا صلى  وملا شهد العمرة مع رسول اهللا صلى اهللا
لو أتانا خالد ألكرمناه، وما مثله سقط : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للوليد. اهللا عليه وسلم وأصحابه مبكة

  .هجرتهفكتب الوليد بذلك إىل خالد، فوقع اإلسالم يف قلبه، وكان سبب . عليه اإلسالم، يف عقله
  الكامل: وملا تويف الوليد قالت أم سلمة تبكيه، وهي ابنة عمه

  يا عني فابكي للوليد بن الوليد بن املغرية
  قد كان غيثاً يف الّسنني ورمحةً فينا ومريه

  ضخم الّدسيعة ماجداً يسمو إىل طلب الوتريه
  مثل الوليد بن الوليد أيب الوليد كفى العشرية

حدثين أيب، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن : ة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحدأخربنا عبد الوهاب بن هب
يا رسول اهللا، إين أجد وحشة يف منامي ؟ : حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان، عن الوليد بن الوليد أنه قال

كلمات اهللا من غضبه وعقابه وشر بسم اهللا، أعوذ ب: إذا اضطجعت للنوم فقل: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .فقاهلا، فذهب ذلك عنه. عباده، ومن مهزات الشياطني، وأن حيضرون؛ فإنه ال يضرك، وباحلرى أن ال يقربك

  .أخرجه الثالثة

  وهب بن األسود

وهو ابن خال النيب صلى اهللا . وهب بن األسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري
  .يف وهب بن عبد مناف -أم النيب صلى اهللا عليه وسلم  -سلم، جيتمع هو وآمنة عليه و

  .األسود بن وهب، وقد تقدم أخرجه الثالثة: وقيل فيه. روى عنه زيد بن أسلم، وال تصح له صبحة



  وهب بن أمية

  .وهب بن أمية بن أيب الصلت بن ربيعة بن عوف بن عقدة بن غرية الثقفي
  .ويذكر يف وهب بن أيب خويلد. اهللا عليه وسلم مرياث وهب بن أيب خويلدأعطاه رسول اهللا صلى 

  .قاله ابن الكليب

  وهب اجليشاين

  .وهب اجليشاين
ما أسكر كثريه فقليله : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخرجه حيىي بن يونس قال: قال جعفر املستغفري

  .فقد وهم. وهب: ومن قال. يشاينوإمنا هو أبو وهب اجل. روى عنه عمرو بن شعيب. حرام
  .أخرجه أبو موسى

  وهب بن حذيفة

  .املزين: ويقال. وهب بن حذيفة الغفاري
  .عنه. حجازي، سكن املدينة، روى حديثه واسع بن حبان

حدثنا قتيبة، حدثنا خالد بن عبد اهللا الواسطي، عن عمرو : أخربنا إبراهيم بن حممد وغريه بإسنادهم عن أيب عيسى
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، عن حممد بن حيىي بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن وهب بن حذيفةبن حيىي

  .الرجل أحق مبجلسه، فإذا خرج حلاجته مث عاد فهو أحق مبجلسه: وسلم قال
  .وقد جعله ابن أيب عاصم ثقفياً، واهللا أعلم. أخرجه الثالثة

  وهب بن محزة

  .وهب بن محزة
رضي اهللا  -صحبت علياً : روى حديثه يوسف بن صهيب، عن ركني، عن وهب بن محزة قال. وفةيعد يف أهل الك

لئن رجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : من املدينة إىل مكة، فرأيت منه بعض ما أكره، فقلت -عنه 
ال تقل : فقال! وكذا ؟فلما قدمت لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت رأيت من علي كذا . ألشكونك إليه

  .هذا، فهو أوىل الناس بعدي
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  وهب بن خنبش

: والصحيح. هرم بن خنبش الطائي، وهو تصحيف صحفه داود األودي، عن الشعيب: وقيل. وهب بن خنبش
  .وهب، قاله الترمذي وأبو عمر، وابن ماكوال
حدثنا : حدثنا حممد بن أيب عمر، ويعقوب بن محيد قاال: أيب عاصمأخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده عن ابن 



عمرة يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سفيان، عن داود بن يزيد األودي، عن الشعيب، عن هرم أنه قال
  .رمضان تعدل حجة
عليه وسلم أخربنا أبو وقال بيان وجابر، عن الشعيب، عن وهب بن خنبش، عن النيب صلى اهللا : قال ابن أيب عاصم

هو  -حدثين أيب، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، حدثنا بيان وجابر، عن عامر : ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد
عمرة يف رمضان تعدل حجة أخرجه : عن وهب بن خنبش الطائي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال -الشعيب 
  .الثالثة
  .قاله األمري. ، بعدها نون وباء مفتوحة معجمة بواحدة، وآخره شني معجمةأوله خاء معجمة مفتوحة: خنبش

  وهب بن خويلد

  .وهب بن خويلد بن ظويلم بن عوف بن عقدة بن غرية بن عوف بن ثقيف
  .فاختصم بنو غرية يف مرياثه، فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهب بن أمية بن أيب الصلت: مات

  .قاله هشام بن الكليب

  وهب بن زمعة

  .وهب بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب القرشي األسدي
كان أبوه األسود من املستهزئني، وكان زمعة من أجواد قريش، . من مسلمة الفتح، وهو أخو عبد اهللا بن زمعة
السيف لزينب بنت رسول اهللا صلى اهللا وأما وهب فهو الذي أهوى ب. ويدعى زاد الراكب، وقتل يوم بدر كافراً

عليه وسلم حني أراد زوجها أبو العاص بن الربيع أن يسريها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فألقت ذا بطنها، 
  .إن عمه هباراً فعل ذلك: وقيل. وكانت حامالً، مث أسلم

ر، رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه ملا كان مساء يوم النح: روت أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
: وسلم وهب بن زمعة رجالً من آل أيب أمية ومها متقمصان، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لوهب بن زمعة

هذا يوم رخص لكم فيه إذا : ومل يا رسول اهللا ؟ قال: قال. انزع قميصك: قال. ال: أفضت يا أبا عبد اهللا ؟ قال
ن كان لكم، فقد حللتم من كل شيء حرمتم منه إال النساء، حىت تطوفوا بالبيت، فإذا رميتم اجلمرة وحنرمت هدياً إ

  .أمسيتم ومل تفيضوا صرمت حراماً كما كنتم أول مرة حىت تطوفوا بالبيت
  .أخرجه الثالثة

  وهب بن أيب سرح

  .ريوهب بن أيب سرح بن ربيعة بن هالل بن مالك بن ضبة بن احلارث بن فهر بن مالك القرشي الفه
  .وقد ذكرناه يف عمرو. شهد بدراً مع أخيه عمرو بن أيب سرح، قاله موسى بن عقبة

  .أخرجه أبو عمر

  وهب بن سعد



وهب بن سعد بن أيب سرح بن احلارث بن حبيب بن جذمية بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، أخو عبد اهللا بن 
  .سعد

  .شهيداً شهد أحداً، واخلندق، واحلديبية، وخيرب، وقتل يوم مؤتة
أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، فيمن استشهد يوم مؤتة مع جعفر بن أيب طالب رضي 

  .وهب بن سعد بن أيب سرح: اهللا عنه
  .وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد آخى بينه وبني سويد بن عمرو، فقتال مجيعاً يوم مؤتة

  .أخرجه الثالثة

  ماعوهب بن الس

  .وهب بن السماح العويف
  .خربه يف أعالم النبوة من حديث ابن عباس، يف طريقة ضعف

  .أخرجه أبو عمر

  وهب بن عبد اهللا بن حمصن

يكىن وهب أبا . وهو عم هذا. تقدم نسبه يف عكاشة بن حمصن األسدي. وهب بن عبد اهللا بن حمصن بن حرثان
  .سنان
أول من بايع بيعة الرضوان : قال الشعيب لرجل من بين أسد. الشجرةإنه أول من بايع بيعة الرضوان حتت : قيل

على : قال. يا رسول اهللا، ابسط يدك أبايعك: أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. حتت الشجرة رجل من قومك
: س يقولونفبايعه أبو سنان، فكان النا. الفتح أو الشهادة: وما يف نفسي ؟ قال: قال. على ما يف نفسك: ماذا ؟ قال

  .فكانت هذه لقومك. نبايع على بيعة أيب سنان
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  وهب بن عبد اهللا بن قارب

  .وهب بن عبد اهللا بن قارب الثقفي
  .حج مع أبيه فرأى النيب صلى اهللا عليه وسلم. حجازي

. رحم اهللا احمللقني: سلم يقولكنت مع أيب، فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و: روى عنه إبراهيم بن ميسرة قال
  .واملقصرين: واملقصرين ؟ فلما كان يف الثالثة قال: فقال رجل

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  وهب بن عبد اهللا بن مسلم

: وقيل. وهب بن عبد اهللا بن مسلم بن جنادة بن جندب بن حبيب سواءة بن عامر بن صعصعة العامري السوائي
  .يرد يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل، فهو بكنيته أشهر. وقيل يف نسبه غري هذا .وهب بن جابر، أبو جحيفة



وكان على شرطة علي بن أيب . وهو من أهل الكوفة، وتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مل يبلغ احللم
  .ربهواستعمله على مخس املتاع الذي كان يف ح. طالب، وكان يقوم حتت منربه، وكان يسميه وهب اخلري

  .روى عنه ابنه عون، وأبو إسحاق السبيعي، وإمساعيل بن أيب خالد، وعلي بن األرقم وغريهم
أخربنا أبو موسى األصفهاين كتابة، أخربنا أبو القاسم غامن بن أيب نصر حممد بن عبيد اهللا الربحي، بقراءة والدي 

حممد بن إبراهيم بن احلسن التاجر، فيما أذن يل،  عليه، وأنا حاضر أمسع، أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن إبراهيم بن
: قال عبد اهللا -أخربنا عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس، حدثنا حممد بن حممد بن صخر، حدثنا خالد بن حيىي 

حدثنا مسعر بن كدام، : وحدثنا أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن يزيد البهزي أخو رستة، حدثنا بكري بن بكار، قاال
  .أما أنا فال آكل متكئاً: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نا علي بن األقمر، عن أيب جحيفة قالحدث

حدثين أيب، حدثنا إمساعيل بن إبراهيم، : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال
وهب اخلري :  أبو جحيفة الذي كان علي يسميهعن الشعيب، حدثين -يعين األشل  -أخربنا منصور بن عبد الرمحن 

ومل أكن أرى أن : قال -بلى : قلت: يا أبا جحيفة، أال أخربك بأفضل هذه األمة بعد نبيها ؟ قال: قال يل علي: قال
  .ومل يسمه. أفضل هذه األمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أيب بكر عمر، وبعدمها آخر ثالث: قال -أحداً أفضل منه 

كان أيب : دثنا عبد اهللا، حدثنا منصور بن أيب مزاحم، حدثنا خالد الزيات، حدثين عون بن أيب جحيفة قالوح: قال
  .على شرط علي

  .وعاش أبو جحيفة إىل إمارة بشر بن مروان على الكوفة، وكانت إمارته من جهة أخيه عبد امللك بن مروان
  .أخرجه الثالثة

  وهب والد عثمان

  .وهب، والد عثمان بن وهب
: صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم صالة الصبح، فقال: روى عنه ابنه عثمان أنه قال. أحسب له صحبة: قال جعفر

: ما منعك أن تقوم أول مرة ؟ فقال: مث قال أخرى، فقام رجل، فقال. أهاهنا من بين فالن أحد ؟ فلم يقم أحد
ال، ولكن صاحبكم الذي تويف أمس قد : سلمفقال النيب صلى اهللا عليه و. خشيت أن يكون قد نزل فيهم شيء

  .حبس بدين عليه، إن استطعتم أن ختلصوا صاحبكم وتفكوا عنه، فافعلوا
  .أخرجه أبو موسى

  وهب بن عمرو األسدي

  .وهب بن عمرو األسدي الغنمي، من بين غنم بن دودان بن أسد بن خزمية
مث قدم املهاجرون أرساالً، : كري، عن ابن إسحاق قالقال ابن منده بإسناده عن يونس بن ب. من املهاجرين األولني

وكان بنو غنم بن دودان أهل إسالم، قد أوعبوا إىل املدينة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هجرةً، رجاهلم 
  .ونساؤهم، منهم وهب بن عمرو

بن عمرو، يعين بالفاء  وإمنا هو ثقف -يعين ابن منده  -صحف فيه : وقال أبو نعيم. أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  .وقد تقدم



وقد طلبته يف مغازي ابن إسحاق من غري طريق يونس، فلم أجد فيها وهب بن عمرو، وإمنا هو ثقف كما : قلت
  .ذكر أبو نعيم، واهللا أعلم

  وهب بن عمري

ه هو تقدم ذكره يف ترمجة أبيه؛ فإن أبا. وهب بن عمري بن وهب اجلمحي: وهب بن عمري القرشي اجلمحي، وهو
  .الذي أرسله صفوان بن أمية بن خلف ليقتل النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد بدر
وأسلم، وأرسله النيب صلى اهللا عليه . وكان وهب هذا قد شهد بدراً مع املشركني، وقد ذكرنا قصته عند ذكر أبيه

يوم الفتح من النيب صلى  وسلم يوم الفتح إىل صفوان بن أمية اجلمحي يؤمنه ويدعوه إىل اإلسالم، وكان قد هرب
  .اهللا عليه وسلم، والقصة مذكورة يف صفوان، ومات وهب الشام جماهداً

  .أخرجه الثالثة

  وهب بن قابوس

  .وهب بن قابوس املزين
أين الناس : قدم من أرض مزينة مع ابن أخيه احلارث بن عقبة بن قابوس بغنم هلما إىل املدينة، فوجداها خلواً، فسأال

فأسلما، مث خرجا فأتيا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقاتال املشركني قتاالً شديداً، حىت . د، تقاتل املشركنيبأح: ؟ فقيل
  .قتال بأحد

  .أخرجه أبو عمر

  وهب بن قيس

  .وهب بن قيس بن أبان الثقفي، أخو سفيان
يبتغي النصر بالطائف، ملا جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم : روت حديثه أميمة بنت رقيقة، عن أمها رقيقة قالت

يا رقيقة، ال تعبدي طاغيتهم وال : فقال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم. فدخل عليها، فأمرت له بشراب من سويق
ريب رب هذه الطاغية وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه : فإذا قالوا لك فقويل: قال! إذن يقتلوين : قلت. تصلي هلا

ملا أسلمت ثقيف خرجنا : أخربين أخواي سفيان ووهب ابنا قيس بن أبان قاال: قالت بنت رقيقة: وسلم من عندهم
لقد أسلمت : قال. هلكت على احلال اليت تركتها: ما فعلت أمكما ؟ قلنا: إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .أمكما إذاً أخرجه الثالثة

  وهب بن كلدة

وس شهد بدراً، رواه جعفر املستغفري بإسناده عن ابن وهب بن كلدة من بين عبد اهللا بن غطفان، حليف األ
  .أخرجه أبو موسى. إسحاق

من أنتم ؟ : وعبد اهللا بن غطفان كان امسه عبد العزى، فلما وفدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلم
  .فبقي عليهم. أنتم بنو عبد اهللا: قال. بنو عبد العزى: قالوا



  وهب بن معقل

  .الغفاريوهب بن معقل 
  .نزل مصر روى عنه أبو قبيل املعافري، قاله أبو سعيد بن يونس

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  وهبان بن صيفي

  .وقد تقدم ذكره يف اهلمزة، وهو من ولد حرام. أهبان: ويقال. وهبان بن صيفي الغفاري
  مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم. نزل البصرة، وله هبادار

حدثنا علي بن حجر، حدثنا إمساعيل بن إبراهيم، : ن حممد وغري واحد بإسنادهم إىل حممد بن عيسىأخربنا إبراهيم ب
جاء علي بن أيب طالب إىل أيب، فدعاه إىل : عن عبد اهللا بن عبيد، عن عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري قالت

أن أختذ سيفاً من خشب، فقد اختذته، إن خليلي وابن عمك عهد إيل إذا اختلف الناس : اخلروج معه، فقال له أيب
  .فتركه: فإن شئت خرجت به معك؟ قالت

فزدنا ثوباً ثالثاً، قميصاً، ودفناه؛ فأصبح ذلك : قالت. كفنوين يف ثوبني: ملا حضرته الوفاة قال: قالت ابنته العديسة
  .القميص على املشجب موضوعاً

  .أخرج خربه هذا ثقات البصريني: قال أبو عمر
  .ثالثة، واهللا أعلمأخرجه ال

  باب الياء

  باب الياء واأللف

  ياسر بن سويد

  .ياسر بن سويد اجلهين، والد مسرع
حديثه عند أوالده، روى حديثه عبد اهللا بن داود بن دهلاث بن إمساعيل بن عبد اهللا بن مسرع بن ياسر بن سويد 

إمساعيل بن عبد اهللا، عن أبيه، عن مسرع  حدثين أبني عن أبيه، عن: اجلهين صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وامرأته حامل،  -سرية : أو -ذكر ياسر بن سويد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجهه يف خيل : بن ياسر قال

يا رسول اهللا، قد ولدت هذا املولود، وأبوه يف : فولد له ولد، فحملته أمه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالت
اللهم أكثر رجاهلم، وأقل نساءهم، وال : فأخذه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمر يده عليه، وقال. اخليل، فسمه

  .قد مسيته مسرعاً، قد أسرع يف اإلسالم فهو مسرع بن ياسر: وقال. حتوجهم، وال يرى أحد منهم خصاصةً
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  ياسر بن عامر



تقدم نسبه عند ذكر ابنه عمار، وهو حليف بين خمزوم ويكىن أبا عمار، . ياسر ياسر بن عامر العنسي، والد عمار بن
وكان قدم من اليمن، فحالف أبا حذيفة بن املغرية احملزومي وزوجه أبو حذيفة أمة له امسها مسية، فولدت . بابنه عمار

  .له عماراً، فأعتقها أبو حذيفة
، وجاء اإلسالم، فأسلم ياسر ومسية وعمار، وأخوه عبد اهللا بن ومل يزل ياسر وابنه عمار مع أيب حذيفة إىل أن مات

  .وكان ياسر وعمار وأم عمار يعذبون يف اهللا. ياسر
أن مسية أم : حدثين رجال من آل عمار بن ياسر: أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال

وكان . عمر بن خمزوم على االسالم، وهي تأىب غريه، حىت قتلوهاعمار عذهبا هذا احلي من بين املغرية بن عبد اهللا بن 
صرباً آل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مير بعمار وأمه وبأبيه، وهم يعذبون باألبطح يف رمضاء مكة، فيقول

  .ياسر، موعدكم اجلنة
  .أخرجه الثالثة

  يامني بن يامني

  .نده وأبو نعيميامني بن يامني، من مسلمي أهل الكتاب، قاله ابن م
وقال أبو عمر، يامني بن عمري بن كعب بن عمرو بن جحاش، من بين النضري، أسلم وأحرز ماله، وحسن إسالمه، 

  .وهو من كبار الصحابة
  .يامني بن عمري النضريي، وهو ابن عم عمرو بن جحاش: قال أبو موسى

نزلت هذه اآلية يف : ، قال" يَن آمنُوا، آِمُنوا باللّه َوَرسُوِلِه َيا أَيَُّها الَِّذ: " روى أبو صاحل، عن ابن عباس يف قوله تعاىل
عبد اهللا بن سالم، وأسد وأسيد ابين كعب، وثعلبة بن قيس، وسالم بن أخت عبد اهللا بن سالم، وسلمة ابن أخي 

يا : لم فقالواهؤالء مؤمنو أهل الكتاب، أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس. عبد اهللا بن سالم، ويامني بن يامني
آمنوا : فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. رسول اهللا، نؤمن بك ومبوسى والتوراة وعزير، ونكفر مبا سواه

  .فأسلموا. نفعل ذلك: فقالوا. باهللا، ورسوله حممد، وبكتابه القرآن، وبكل كتاب ورسول كان قبل
زوة تبوك مجالً يعتقبانه، وكان رآمها يبكيان، ومل يكن هلما ما ويامني هو الذي أعطى عبد اهللا بن مغفل وأبا ليلى يف غ

  .يركبان، فأعطامها مجالً
يامني بن عمري فحيث نسبه هكذا ظنه غري : أخرجه الثالثة، وأخرجه أبو موسى أيضاً مستدركاً على ابن منده، وقال

  .ا يف اسم أبيه، واهللا أعلميامني بن يامني وهذا ممن اختلفو: الذي أخرجه ابن منده، فإن ابن منده قال

  باب الياء والثاء واحلاء

  يثريب بن عوف

ويذكر يف . يثريب: وقيل. رفاعة: وقيل. عمارة: خمتلف يف امسه، قيل. يثريب بن عوف، أبو رمثة التيمي، تيم الرباب
  .الكىن، إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى



  حينس النبال

آلل يسار بن مالك من ثقيف وهو ممن نزل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الطائف  كان عبداً. حينس النبال
  .حني حصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، يف تسمية من نزل إىل رسول اهللا صلى اهللا 
لنبال، كان لبعض آل يسار من ثقيف، مث أسلم سيده، فرده إليه رسول اهللا وحينس ا: عليه وسلم من الطائف قال

  .صلى اهللا عليه وسلم، ورد والءه إليه، وهم بالطائف
  .أخرجه أبو موسى

  حينس بن وبرة

  .حينس بن وبرة األزدي
  .بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل فريوز الديلمي وقيس بن املكشوح وأهل اليمن

  .موسى، ورواه بإسناده عن جعفر املستغفري رواية، عن ابن إسحاقأخرجه أبو 

  حيىي بن أسعد بن زرارة

  .حيىي بن أزهر بن زرارة: وقيل. حيىي بن أسعد بن زرارة األنصاري
  .ذكره ابن أيب عاصم يف الصحابة، وذكره غريه يف التابعني. خمتلف يف صحبته

حدثنا ابن أيب شيبة، حدثنا غندر، عن : يب بكر بن أيب عاصم قالأخربنا حيىي بن أيب الرجاء إجازة بإسناده عن أ
: حيدث الناس -وما أدركت رجالً منا يشبهه  -شعبة، عن حممد بن عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة، عن عمه حيىي 

: وسلم أخذه وجع يف حلقه يقال له الذحبة، فقال النيب صلى اهللا عليه -جد حممد من قبل أمه  -أن أسعد بن زرارة 
: اليهود يقولون! بئس امليتة : ألبلغن من أيب أمامة عذراً، فكواه بيده فمات، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وما أملك له وال لنفسي شيئاً -أفال دفع عن صاحبه 
ومل يأت، طبع من مسع النداء يوم اجلمعة ومل يأت، مث مسع : قال رسول اله صلى اهللا عليه وسلم: وهبذا اإلسناد قال

  .على قلبه
وقد ذكر البخاري حيىي بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن سعد . أخرجه ابن منده وأبو نعيم، ونسباه إىل أسعد بن زرارة

  .وبعضهم يقول أسعد بن زرارة، وهو وهم: بن زرارة وقال
أسعد تويف والنيب صلى اهللا عليه من جيعل هذا حيىي من ولد أسعد بن زرارة يلزمه أن جيعله صحابياً؛ ألن أباه : قلت

إن ابن : وسلم يبين مسجده أول ما هاجر إىل املدينة، وإن كان ابن سعد فكذلك أيضاً، ألن سعداً قال فيه أبو نعيم
فهو أيضاً يقتضي أن تكون له . أخشى أن ال يكون أدرك اإلسالم: منده وهم فيه حيث جعله ترمجة، وقال أبو عمر

  .صحبة، واهللا أعلم

  ىي بن أسيدحي



  .تقدم نسبه عند ذكر أبيه. حيىي بن أسيد بن حضري األنصاري
وكان أسيد يكىن أبا . ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يف سن من حيفظ، وال تعرف له رواية

  .وقد جاء ذكره يف حديث نزول السكينة أو املالئكة عند قراءة أبيه. حيىي، هبذا ابنه حيىي
  ...أخربنا

  حيىي بن حكيم

حيىي بن حكيم بن حزام القرشي األسدي، تقدم نسبه عند ذكر أخيه هشام وأبيه حكيم أسلم هو وأبوه وإخوته 
  .هشام وعبد اهللا وخالد يوم الفتح، وصحبوا النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  حيىي بن احلنظلية

  .حيىي بن احلنظلية
  .ى اهللا عليه وسلم بيعة الرضوان حتت الشجرةهو ممن بايع النيب صل

وكان ممن بايع حتت الشجرة، وكان عقيماً ال  -روى يزيد بن أيب مرمي األنصاري، عن أبيه، عن حيىي بن احلنظلية 
  .والذي نفسي بيده ألن يولد يل ولد يف اإلسالم واحتسبه أحب إيل من الدنيا مبا فيها: فقال -يولد له 

  .أبو نعيمأخرجه ابن منده و

  حيىي بن خالد

  .حيىي بن خالد بن رافع األنصاري، قاله ابن منده
هو كندي، ولد على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم فحنكه : وقال أبو عمر
  .حيىي بن زكريا فسماه حيىي: ألمسينه باسم مل يسم به بعد: بتمرة، وقال

... ملا ولدت أيت يب النيب صلى اهللا عليه وسلم:  بن أيب طلحة، عن حيىي بن خالد أنه قالروى إسحاق بن عبد اهللا
  .فذكره

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
إنه كندي، وهو سهو منه، فإنين رأيته يف نسخ عدة كذلك، فليس من الناسخ، فإن هذا : كذا قال أبو عمر: قلت

ن بن عمرو بن عامر بن زريق األنصاري الزرقي، وقد تقدم ذكر أبيه حيىي هو ابن خالد بن رافع بن مالك بن العجال
  .ونسبه يف بابه، واهللا أعلم

  حيىي بن سعيد

  .حيىي بن سعيد بن العاصي القرشي األموي
  .ذكره أبو داود يف سننه



مد أخربنا فتيان بن اجلوهري بإسناده عن القعنيب، عن مالك، عن حيىي بن سعيد األنصاري، عن القاسم بن حم
وسليمان بن يسار أنه مسعهما يذكران أن حيىي طلق بنت عبد الرمحن بن احلكم البتة، فانتقلها عبد الرمحن بن احلكم 

فقال مروان، . اتق اهللا واردد املرأة إىل بيتها: فقالت -وهو أمري املدينة  -إليه، فأرسلت عائشة إىل مروان بن احلكم 
أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس ؟ :  -يف حديث القاسم  -وقال . بينإن عبد الرمحن غل:  -يف حديث سليمان 

إن كان بك الشر فحسبك ما بني هذين من : فقال مروان! ال يضرك أن ال تذكر حديث فاطمة : فقالت عائشة
  .الشر

ي وهذا حيىي هو أخو عمرو بن سعيد املعروف باألشدق، الذ. أخرجه أبو موسى، وذكر له طرقاً من هذا احلديث
قتله عبد امللك بن مروان، وليس له صحبة وال إدراك؛ فإن أباه سعيد بن العاص كان مولده سنة إحدى من اهلجرة، 

وهذا حيىي ليس أكرب أوالده، فمن كان وجه ال صحبة له، وال أعلم كيف اشتبه على أيب موسى مع ذكر هذا 
  .احلديث الذي أخرجه، فإنه ال حجة فيه على صحبته، واهللا أعلم

  حيىي بن صيفي

  .حيىي بن صيفي
ال أدري له صحبة أم ال ؟ وروى عن زيد بن احلباب، عن إبراهيم بن : أخرجه حيىي بن يونس يف الصحابة، وقال

: من سعادة املرء أن يشبهه ولده، قال جعفر: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يزيد، عن حيىي بن صيفي قال
  .ن صيفي صحبةهذا حديث مرسل، ال أعرف ليحىي ب

  .أخرجه أبو موسى

  حيىي بن عبد الرمحن

  .حيىي بن عبد الرمحن األنصاري
مسعت رسول اهللا صلى : روى هشام بن حسان، عن حممد بن عبد الرمحن، عن حيىي بن عبد الرمحن األنصاري قال

طلعت الشمس وما غربت،  من أحب علياً حمياه ومماته، كتب اهللا تعاىل له األمن واإلميان ما: اهللا عليه وسلم يقول
  .ومن أبغض علياً حمياه ومماته فميتته جاهلية، وحوسب مبا أحدث يف اإلسالم

  .أخرجه أبو موسى

  حيىي بن عمري

  .حيىي بن عمري بن احلارث بن لبدة بن ثعلبة بن احلارث بن حرام
  .أبوه بدري له صحبة: قال حممد بن حبان: قال جعفر

  .أخرجه أبو موسى

  حيىي بن نفري



  .حيىي بن نفري، أبو زهري النمريي
  .مساه أمحد بن عمري بن جوصاء. روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلراد
وهو محصي، . وكذلك قال حسني القنائي. امسه فالن بن شرحبيل: وقال حممد بن حيىي، عن أيب بكر بن أيب األسود

  .ويرد ذكره يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل
  .أخرجه الثالثة

  حيىي بن هاىنء

  .حيىي بن هاىنء بن عروة املرادي
وفد فروة بن مسيك على : روى هشام بن الكليب، عن أيب كربان املرادي، عن حيىي بن هاىنء بن عروة املرادي قال

النيب صلى اهللا عليه وسلم مفارقاً مللوك كندة، وقد كان قبل اإلسالم بني مراد ومهدان وقعة، أصابت مهدان من 
يا فروة، هل ساءك ما أصاب قومك يوم : أرادوا، وذلك يوم الردم، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلممراد ما 

فقال رسول اهللا صلى اهللا ! يا رسول اهللا، ومن ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي وال يسوؤه ؟: الردم ؟ فقال
  .على مراد وزبيدواستعمله . أما إن ذلك مل يزد قومك يف اإلسالم إال خرياً: عليه وسلم

  .أخرجه أبو موسى

  حيىي بن هند

  .حيىي بن هند بن حارثة
  .شهد احلديبية وبيعة الرضوان، قاله جعفر عن أيب حامت بن حبان

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  يربوع أبو اجلعد

  .يربوع أبو اجلعد اجلهين
قدمنا على النيب صلى اهللا عليه وسلم : الروى عنه ابنه اجلعد حديثاً منكراً، من حديث عبد اهللا بن حممد البلوي ق

مرحباً جبهينة، جهينة شوس يف اللقا، مقادمي يف : يف نفر من جهينة، فدخلنا إليه وهو قاعد والناس حوله، فقال
  .الوغى

  .أخرجه الثالثة

  باب الياء والزاي

  يزداد الفارسي

  .ابنه عيسى عداده يف أهل اليمن، روى عنه. يزداد الفارسي، موىل حبري بن ريسان
حدثين أيب، حدثنا روح، حدثنا زكريا بن : أخربنا أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره : إسحاق، عن عيسى بن يزداد، عن أبيه أنه قال
  .ثالث مرات

حديثه مرسل، ومداره على زمعة بن : له صحبة، وأكثرهم ال يعرفه، وقد قيل: يقال: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر
واهللا . ال يعرف عيسى وال أبوه، وهو حتامل منه: ليس حديثه بالقائم، وقال حيىي بن معني: صاحل، قال البخاري

  .أعلم

  يزيد بن األخنس

ىء القيس بن هبثة بن سليم بن منصور يزيد بن األخنس بن حبيب بن جرة بن زعب بن مالك بن خفاف بن امر
  .السلمي، يكىن أبا معن، قاله الكليب
  .سكن الكوفة: يف نسبه مثله، وقال: وقال حممد بن سعد كاتب الواقدي

  .إنه شهد بدراً، هو وأبوه وابنه معن: يقال. هو شامي: وقال غريه
روى عن النيب صلى اهللا .  صلى اهللا عليه وسلمال أعرفهم يف البدريني، وإمنا هم فيمن بايع رسول اهللا: قال أبو عمر
  .عليه وسلم

  .روى عنه كثري بن مرة وجبري بن نفري
كتب إيل أبو : وجدت يف كتاب أيب خبط يده قال: أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال

ن سليمان بن موسى، عن كثري بن مرة، عن يزيد بن حدثنا اهليثم بن محيد، عن زيد بن واقد، ع: توبة الربيع يف كتابه
رجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم به : ال تنافس بينكم إال يف اثنتني: األخنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ه ؟ لو أن اهللا أعطاين كما أعطى فالناً، فأقوم به كما يقوم ب: آناء الليل وآناء النهار، ويتبع ما فيه، فيقول رجل

لو أن اهللا أعطاين كما أعطى فالناً فأتصدق كما يتصدق : ورجل آتاه اهللا ماالً، فهو ينفق ويتصدق به، فيقول رجل
  .أخرجه الثالثة

  .بضم اجليم، وبالراء املشددة، وآخره هاء: جرة

  يزيد بن أسد

هن بن صعب بن يشكر بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبد اهللا بن عبد مشس بن عمعمة بن جرير بن شق الكا
رهم بن أفرك بن نذير بن قسر بن عبقر بن أمنار بن إراش البجلي القسري، جد خالد بن عبد اهللا بن يزيد القسري، 

  .أمري العراق هلشام بن عبد امللك
بن  أخربنا أبو الفضل الفقيه املخزومي بإسناده عن أمحد بن علي: روى حديثه خالد بن عبد اهللا، عن أبيه، عن جده

: مسعت خالداً القسري على املنرب يقول: املثىن قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا هشيم بن بشري، حدثنا سيار قال
  .يا يزيد بن أسد حب للناس ما حتب لنفسك: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثين أيب، عن جدي قال

وخالف . م يزيد صحبة، ولو كان له صحبة لعرفوا ذلككان أهل خالد ينكرون أن يكون جلده: قال حيىي بن معني
  .حيىي الناس فعدوه يف الصحابة

  .أخرجه الثالثة



  يزيد بن األسود اجلرشي

  .يزيد بن األسود اجلرشي، يكىن أبا األسود
  .ادركت العزى تعبد: روى حديثه ابن منده وأبو عمر أنه قال. سكن الشام، ذكر يف الصحابة وال يثبت

  .له صحبة، ومل يذكر شيئاً: ذكره املتأخر وقال: ة، وقال أبو نعيمأخرجه الثالث
  .أخرجه الثالثة

  يزيد بن األسود العامري

  .اخلزاعي أبو جابر: وقيل. يزيد بن األسود العامري السوائي، من بين سواءة بن عامر بن صعصعة
  .روى عنه ابنه جابر بن يزيد

حدثنا أمحد بن منيع، أخربنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، أخربنا : ذيأخربنا غري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى الترم
شهدت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حجته، فصليت معه صالة الصبح يف : جابر بن يزيد بن األسود، عن أبيه قال

يء هبما فج. علي هبما: مسجد اخليف، فلما قضى صالته احنرفن فإذا هو برجلني يف أخرى القوم مل يصليا معه، فقال
. فال تفعال: قال. يا رسول اهللا، إنا كنا صلينا يف رحالنا: ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقاال: ترعد فرائصهما، فقال

ورواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، . إذا صليتما يف رحالكما مث أتيتما مسجد مجاعة، فصليا معهم؛ فإهنا لكم نافلة
  .عن يعلى بن عطاء، عن جابر

  .الثالثةأخرجه 

  يزيد بن أسيد

  .يزيد بن أسيد بن ساعدة
  .شهد أحداً مع أبيه أسيد وعمه أيب حثمة األنصاريني

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  يزيد بن أسري

  .أسري بن يزيد: ويقال. ابن بشري: ويقال. يزيد بن أسري الضبعي
  .من العجم. ول يوم انتصفت فيه العربهذا أ: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم ذي قار: وله خرب واحد

ذكره : وقد اتفق البخاري، وأبو حامت على أنه بشري، بالباء املوحدة، والشني املعجمة املكسورة. هذا كالم أيب عمر
  .وروى له البخاري يف التاريخ حديث ذي قار بإسناده. ابن أيب حامت يف باب الباء من اآلباء، ومل يذكر فيه خالفاً

  .يعنيان صحبته: ال تثبت: وذكرا حديث ذي قار قاال. يزيد بن بشري: الثة، إال أن ابن منده وأبا نعيم قاالأخرجه الث

  يزيد بن األصم



يزيد بن عبد عمرو بن عدس بن معاوية بن البكاء بن عامر بن : وقيل -واسم األصم عمرو  -يزيد بن األصم 
وهو ابن أخت ميمونة . زة بنت احلارث بن حزن اهلالليةوأمه بر. ربيعة بن عامر بن صعصعة، أبو عوف العامري

بنت احلارث زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم سكن اجلزيرة، يروي عن ميمونة، وحديثه عند أوالد أخيه، روى عبيد 
دخلت على خاليت ميمونة، فوقفت يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا : اهللا بن عبد اهللا، عن عمه يزيد بن األصم قال

وسلم أصلي، فبينا أنا كذلك دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاستحيت خاليت لوقويف يف مسجده، عليه 
دعيه، فألن يرائي باخلري : يا رسول اهللا، أال ترى هذا الغالم ورياءة ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقالت

  .أربع ومائة: ومات سنه ثالث، وقيل. خري من أن يرائي بالشر
  .عداده يف التابعني: خرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيمأ

  يزيد بن أمية

  .يزيد بن أمية أبو سنان الديلي
  .روى عنه نافع موىل ابن عمر. ولد عام أحد يف حني الوقعة

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  يزيد بن أنيس

  .يكىن أبا عبد الرمحن. رب بن فهريزيد بن أنيس بن عبد اهللا بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن حما
روى عنه أهل البصرة، روى محاد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن . شهد فتح مصر، وال تعرف له رواية مبصر

شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني، : أيب مهام عبد اهللا بن يسار، عن أيب عبد الرمحن الفهري قال
فما زالت الشمس ركبت فرسي، وأتيت رسول اهللا صلى اهللا . نزلنا حتت ظالل الشجرفسرنا يف يوم شديد احلر، و

. السالم عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته، قد حان الرواح: فقلت له -وهو يف فسطاط له  -عليه وسلم 
  .أخرب بالالً: قال

  .وأبو نعيم. أخرجه ابن منده

  يزيد بن أوس

  .لدار بن قصييزيد بن أوس، حليف بين عبد ا
  .أسلم يوم فتح مكة، وقتل يوم اليمامة شهيداً

يزيد بن أوس، : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، فيمن استشهد يوم اليمامة، من بين عبد الدار
  .حليف هلم

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى خمتصراً

  يزيد بن برذع



  .فر األنصارييزيد بن برذع بن زيد بن عامر بن سواد بن ظ
يزيد بن : أخرجه أبو عمر خمتصراً هبذا النسب، وقد استدرك ابن الدباغ األندلسي على أيب عمر فقال. شهد أحداً

قتل : وقال ابن القداح: شهد أحداً واملشاهد بعدها، وال عقب له، قال. برذع بن زيد بن عامر بن كعب بن اخلزرج
أنه ظن أن أبا عمر أمهله، أو أخطأ يف نسبه إىل ظفر، ونسبه هو إىل  هذا كالم ابن الدباغ، وال شك.. يوم احلرة

سواد بن كعب بن اخلزرج، وكعب بن اخلزرج هو ظفر، فالنسب واحد، والوهم فيه من ابن الدباغ حيث ظنهما 
  .اثنني، وإمنا ذكرته لئال يقف عليه واقف فيظنه صحيحاً، على أين قد تركت من هذا النوع كثرياً؛ اختصاراً

  يزيد بن هبرام

  .ذكر يف امليم. هو املقعد الذي دعا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يزيد بن هبرام قال أبو حامت بن حبان
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  يزيد بن متيم

  .يزيد بن متيم
أن  -ن ربيعة موىل اب -وروى عثمان بن حكيم، عن يزيد بن متيم . ال أدري له صحبة أم ال: قال حيىي بن يونس

من : ما مها يا رسول اهللا ؟ قال: فقال رجل. النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ثنتان من وقاه اهللا شرمها دخل اجلنة
  .وقاه اهللا شر ما بني حلييه وما بني رجليه دخل اجلنة

  .أخرجه أبو موسى

  يزيد بن ثابت

  .وهو أسن من زيد تقدم نسبه عند ذكر أخيه زيد بن ثابت،. يزيد بن ثابت األنصاري
رمى بسهم يوم اليمامة : وقيل. بل شهد أحداً، وقتل يوم اليمامة شهيداً: وقيل. إن يزيد بن ثابت شهد بدراً: يقال

  .فمات يف الطريق راجعاً، قاله الزهري وابن إسحاق
بين النجار، مث من أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من قتل يوم اليمامة من 

  .ويزيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد، رمى بسهم فمات يف الطريق حني انصرفوا: بين مالك
  .روى عنه خارجة بن زيد

حدثنا العباس بن الوليد النرسي، : أخربنا أبو الفضل منصور بن أيب احلسن الفقيه بإسناده عن أيب يعلى املوصلي قال
خرجنا مع : ا عثمان بن حكيم، حدثنا خارجة بن زيد، عن عمه يزيد بن ثابت قالحدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثن

ماتت  -موالة فالن  -ما هذا ؟ قالوا قرب فالنة : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل البقيع، فرأى قرباً جديداً، فقال
: لفه، وكرب عليها أربعاً، وقالظهراً وأنت قائل، فكرهنا أن نوقظك فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم وصف الناس خ

  .إن صاليت له رمحة: وأظنه قال: قال. ال ميوتن أحد ما دمت بني أظهركم إال آذنتموين
  .واهللا أعلم. روى عنه خارجة بن زيد، وال أحسبه مسع منه: أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر



  يزيد بن ثعلبة

الك بن عمرو بن بثرية بن مشنوء بن القشر بن متيم بن يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عماره بن م
عوذ مناة بن ناج بن تيم بن إراشة بن عامر بن عبيلة بن قسميل بن فران بن بلي البلوي، حليف بين سامل بن عوف 

  .ةأبو عبد اهللا، أخو حباث بن ثعلبة، جيتمع هو واجملذر بن ذيار يف عمار: وقيل. كنيته أبو عبد الرمحن. بن اخلزرج
من بين عوف بن اخلزرج بن ثعلبة، مث من بين سامل  -يعين العقبة  -وشهدها : ونسبه يونس عن ابن إسحاق فقال

  .وأبو عبد الرمحن يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة حليف بين غضينة، من بلي: .. بن عوف
  .شهد العقبتني
خزمة، : خزمة بفتح الزاي، وقال ابن إسحاق وابن الكليب: الدارقطينهو و: وقال أيضاً. شهد العقبتني: قال الطربي

ليس فر األنصار خزمة بالتحريك، ترى ذلك يف مواضعه إن شاء اهللا تعاىل، : بسكون الزاي، قاله أبو عمر، وقال
  .وعمارة بتشديد امليم يف بلي: قال

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  يزيد بن جارية

بن جممع بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن  يزيد بن جارية بن عامر
  .األوس األنصاري األوسي، أبو عبد الرمحن

  .زيد بن جارية: ويقال: وقال ابن منده
  .خارجة: يزيد بن جارية، أو: وقال أبو نعيم، وأبو موسى

ة، وقد ذكرنا أباهم جارية وزيداً وجممعاً، كالً منهم يف وهو والد عبد الرمحن بن يزيد، وأخو زيد وجممع ابين جاري
  .بابه

وشهد خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع، . روى عن هذا يزيد ابنه عبد الرمحن، وخالد بن طلحة
  .رواها عنه ابنه عبد الرمحن. وروى ألفاظاً منها أرقاءكم، أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون

  .بعنا سهماننا خبيرب حبلة حلة: إمساعيل بن جممع، عن أبيه جممع بن يزيد بن جارية، عن أبيه يزيد قال وروى
  .واألول أصح. وقد روى عن زيد بدل يزيد
  .أخرجه الثالثة وأبو موسى

 ليس بشيء، فإن زيد أخاه، وهو الذي استصغره النيب صلى اهللا عليه. زيد: وقيل: قول ابن منده يف امسه: قلت
  .وسلم يوم أحد
وذكر ابن ماكوال أن اخلطيب قطع . وابناه جممع ويزيد: قال الدارقطين عقيب ذكر جارية بن جممع: قال ابن ماكوال

وزيد بن جارية األنصاري العمري األوسي له صحبة، روى أن : بأن يزيد بن جارية أخو جممع، مث قال ابن ماكوال
جارية بن عامر بن : وقال ابن الكليب -يعين نفسه  -أحدهم زيد بن جارية النيب صلى اهللا عليه وسلم استصغر ناساً 

: وقيل: فبان هبذا أنه غريه، وأن قول من قال. جممع بن العطاف وساق نسبه كما ذكرناه، وبنوه زيد ويزيد وجممع
  .ليس بشيء، واهللا أعلم. زيد

 -ابن خارجة : أو -يزيد بن جارية : يه إال أنه قالوأما استدراك أيب موسى على ابن منده فال وجه له، فإنه مل يزد ف



  .خارجة؛ فإن الرجل معروف النفس والنسب، وأنه جارية ال خارجة، واهللا أعلم: ال غري، وال اعتبار بقول من قول
سألت رسول : وروى أبو نعيم حديث مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم، عن خالد، عن يزيد بن جارية قال

  .كيف نصلي عليك ؟ وذكر احلديث:  عليه وسلماهللا صلى اهللا
وروى . هذا حديث زيد بن خارجة بن زيد بن أيب زهري، الذي تقدم ذكره والكالم فيه ويف أبيه: قال بعض العلماء

حديث مروان بن معاوية، عن عثمان بن حكيم األنصاري، عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة، عن زيد بن 
  .وذكره... كيف نصلي عليك ؟: سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم: بن اخلزرج قال خارجة، أخي بين احلارث

  يزيد بن اجلراح

  .يزيد بن اجلراح، أخو أبو عبيدة بن اجلراح الفهري
  .له رواية وصحبة، وال يعرف له حديث مسند

  .نية من اليمنأن يزيد بن اجلراح أخا أيب عبيد تزوج عندنا مبصر بنصرا: روى فريوز بن ناجري، عن أبيه
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  يزيد بن احلارث

يزيد بن احلارث بن قيس بن مالك بن أمحر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن احلارث بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي، 
  .قاله أبو نعيم، وأبو عمر

ة بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب ابن أمحر بن حارث: فقاال -ونسباه إىل أمحر  -وقال ابن الكليب واألمري أبو نصر 
  .بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج األكرب

وهذا أصح، وقد أخرج أبو عمر هذا النسب يف عبد اهللا بن رواحة على ما ساقه ابن الكليب، فإنه جيتمع هو وابن 
  .رواحة يف مالك األغر

  .وهي امرأة من بلقني -حم وهي أمه وأم أخيه عبد اهللا بن فس -وهذا يزيد هو املعروف بابن فسحم 
  .شهد بدراً وال عقب له. وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني ذي الشمالني

أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، فيمن شهد بدراً من األنصار، مث من بين احلارث بن اخلزرج، 
  .ابن فسحم، ال عقب له: وهو الذي يقال له. قيس ويزيد بن احلارث بن: مث من بين زيد بن مالك بن ثعلبة

  .وقد زاد يف رواية سلمة عن ابن إسحاق متام نسبه مثل ابن الكليب سواء
ويزيد بن احلارث، أخو بين احلارث بن : وهباذ اإلسناد عن ابن إسحاق، فيمن استشهد يوم بدر من األنصار

  .نوفل بن عبد منافاخلزرج، قيل إنه قتله طعيمة بن عدي القرشي، أحد بين 
  .أخرجه الثالثة

  يزيد بن حاطب



ومن نسبه يف بين ظفر . إنه من بين ظفر: وقيل. يزيد بن حاطب بن عمرو بن أمية بن رافع األنصاري األشهلي
  .يزيد بن حاطب بن أمية بن رافع بن سويد بن حرام بن اهليثم بن ظفر: يقول

يزيد بن حاطب بن : ق، يف تسمية من قتل يوم أحد، من بين ظفرأخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحا
  .أمية بن رافع

يزيد : أن رجالً منهم يدعى حاطب بن أمية بن رافع، كان له ابن يقال له: حدثين عاصم بن قتادة: قال ابن إسحاق
ر، فجعل املسلمون من بن حاطب، أصابته جراحة يوم أحد، فأيت به إىل دار قومه وهو باملوت، فاجتمع إليه أهل الدا

وكان حاطب شيخاً قد عسا يف اجلاهلية، فنجم يومئذ : قال. أبشر يا ابن حاطب باجلنة: الرجال والنساء يقولون
  .غررمت واهللا هذا الغالم عن نفسه! بأي شيء تبشرونه ؟ أجبنة من حرمل : نفاقه فقال

  .يزيد بن حاطب، قتل يوم أحد شهيداً: لأخرجه أبو عمر وأبو موسى، إال أن أبا موسى مل ينسبه، إمنا قا

  يزيد والد احلجاج

  .يزيد والد احلجاج
تربوا الكتاب فإنه أجنح للحاجة، وإذا طلبتم اخلري فاطلبوه : روى عنه ابنه احلجاج أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .عند حسان الوجوه
، وأخرجه أبو موسى مستدركاً على ابن منده، وقد مدار هذا احلديث على أيب املقدام هشام بن زياد أخرجه الثالثة

وترجم له أبو . وذكر له هذا احلديث. يزيد أبو عبد اهللا، جمهول روى عنه ابنه احلجاج: أخرجه ابن منده فقال
أود حديثه أبو عبد اهللا يف ترمجة يزيد أيب عبد اهللا، : يزيد أبو احلجاج، وروى عنه ابنه احلجاج، وقال: موسى فقال

  .يترجم لهومل 
روى عنه ابنه احلجاج، وغاية ما فعل أبو موسى، : قد جعل له ابن منده ترمجة إال أنه كناه أبا عبد اهللا، وقال: قلت

أنه كناه أبا احلجاج، وهذا ليس باستدراك، فإن ابن منده قد ترجم للرجل، وأخرج حديثه، ولعل كنيته أبو عبد 
  .اوي، أو يكون قد اختلفوا يف كنيته، كما اختلفوا يف كنية غريه، واهللا أعلماهللا، وإمنا قيل له أبو احلجاج بولده الر

  يزيد بن حذيفة

  .يزيد بن حذيفة األسدي
  .قاله وثيمة، عن ابن إسحاق. ثبت على إسالمه هو وابنه زفر حني ارتدت بنو أسد مع طليحة

  .ذكره ابن الدباغ

  يزيد بن حرام

ن بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري اخلزرجي يزيد بن حرام بن سبيع بن خنساء بن سنا
  .شهد بيعة العقبة. السلمي

أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق فيمن شهد العقبة من بين سلمة، مث من بين غنم بن 
  .يزيد بن حرام بن سبيع بن خنساء: .. كعب بن سلمة



واألصح . واهللا أعلم. حرام بالراء، والذي قاله ابن إسحاق وابن هشام خذام بالذال: لأخرجه أبو عمر خمتصراً، وقا
  .عندي قول ابن إسحاق، وابن هشام

  يزيد بن حصني

  .ابن منري: وقيل. ابن عمري: وقيل. يزيد بن حصني الشامي

علي بن رباح، عن  وهو تابعي، روى حديثه موسى بن. ذكره البغوي، واحلسن بن سفيان، والطرباين يف الصحابة
يا رسول اهللا، أرأيت سبأ أرجل أو امرأة ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبيه، عن يزيد بن احلصني أن رجالً قال

  .بل رجل، ولد عشرةً، ستةً ميانون، وأربعةً شاميون: وسلم
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  يزيد، والد حكيم

  .حكيم بن أيب يزيد: وقيل .ابن أيب حكيم: وقيل. يزيد والد حكيم
: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: روى علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن يزيد، عن أبيه قال

  .دعوا الناس يصب بعضهم من بعض، وإذا استشار الرجل أخاه فلينصحه
  .ورواه مهام بن حيىي، ووهيب بن خالد ومجاعة، عن عطاء بن السائب، مثله

  .لثالثةأخرجه ا

  يزيد بن محزة

  .يزيد بن محزة بن عوف
حديثه عند أوالده، روى هاشم بن يزيد بن محزة، عن أبيه محزة . وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أبيه، وبايعه

  .جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا معه وأخي خزمي فبايعناه: قال
  .أخرجه الثالثة

  يزيد بن حوثرة

  .رة األنصارييزيد بن حوث
  .شهد أحداً، وشهد صفني مع علي رضي اهللا عنه: قال ابن الكليب

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  يزيد بن خالد العصري

  .يزيد بن خالد العصري
أورده أبو بكر بن مردويه، وروى بإسناده عن سعيد بن عبد الرمحن بن يزيد بن خالد العصري، عن أبيه، عن جده 



  .من كذب علّي متعمداً فليتبوأ مقعدة من النار: ى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صل: قال
  .أخرجه أبو موسى

  يزيد بن خدارة

  .يزيد بن خدارة بن سبيع
ذكره ابن أيب علي، وروى بإسناده عن موسى بن عقبة، عن الزهرين فيمن شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .يزيد بن خدارة بن سبيع: ومل يسم املشهد -
شهد بدراً . يزيد بن خذام بن سبيع بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة: وقال جعفر

يزيد بن جذام، : وشهد العقبة الثانية، وهو أحد السبعني فيها، وذكره ابن إسحاق فيمن بايع بالعقبة الثانية، يعين
  .وقد تقدم ذكره

  يزيد بن رقيش

  .عمر األسدي، من أسد بن خزميةيزيد بن رقيش بن رياب بن ي
  .قاله أبو موسى بن عقبة وابن إسحاق. شهد بدراً

  .أربد بن رقيش فليس بشيء: من قال فيه: أخرجه أبو عمر وقال

  يزيد بن ركانة

  .كذا نسبه أبو عمر، وأبو نعيم. يزيد بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف القرشي املطليب
  .واألول أصح، قاله الزبري وغريه من العلماء. يزيد بن ركانة بن املطلب القرشي: دهوقال ابن من

  .علي، وعبد الرمحن: روى عنه ابناه. وله صحبة ورواية
وروى حسني بن زيد بن علي، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن يزيد بن ركانة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان 

اللهم عبدك وابن أمتك، احتاج إىل رمحتك وأنت غين عن عذابه، إن كان حمسناً : لإذا صلى على امليت كرب، مث قا
  .مث يدعو مبا شاء اهللا أن يدعو. فزد يف إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه

أخربنا أبو الربيع سليمان بن حممد بن حممد بن مخيس، أخربنا أيب، أخربنا أبو نصر بن طوق، أخربنا أبو القاسم بن 
: أن الزبري بن سعيد قال -يعين ابن حازم  -جي، أخربنا أبو يعلى، حدثنا أبو الربيع الزهراين، حدثنا جرير املر

أنه طلق امرأته البتة، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا عبد اهللا بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده
  .هي على ما أردت أخرجه الثالثة: قال. اهللا: اهللا ؟ قال: فال: واحدة: ما أردت هبا ؟ قال: فقال

  يزيد بن زمعة

أمه قريبة بنت أيب أمية . يزيد بن زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي األسدي
  .املخزومية، أخت أم سلمة

وروى عنه هو . ليه وسلموصحب النيب صلى اهللا ع. أسلم قدمياً، وكان من مهاجري احلبشة، قاله هشام بن الكليب



  .وأخوه عبد اهللا بن زمعة
فإن رضيه سكت، وإن مل . وإليه كانت املشورة يف اجلاهلية، وذلك أن قريشاً مل جيمعوا على أمر إال عرضوه عليه

إنه قتل مع النيب : وقال أيضاً. قاله الزبري. وكان من أشراف قريش. يرضه منع منه، وكانوا له أعواناً حىت يرجع
إنه قتل يوم : وخالفه غريه فقال ابن شهاب، وعروة، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق. اهللا عليه وسلم بالطائفصلى 
  .حنني

أخربنا عبيد اهللا بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، فيمن قتل يوم حنني يزيد بن زمعة بن األسود بن عبد العزى 
  .ربيعة بن زمعة، وهو وهم: ه عروةمجح به فرس له امسه اجلناح فقتل، ومسا: قال ابن إسحاق

فأسقطا . يزيد بن زمعة بن املطلب: أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى؛ إال أن أبا نعيم وأبا موسى قاال
  .األسود، وهو جده ال شبهة فيه

  يزيد بن أيب زياد

  .األسلمي -ابن زياد : وقيل -يزيد بن أيب زياد 
  .روى عنه يزيد بن أيب حبيب، قاله أبو سعيد بن يونس. له ذكر يف الصحابة، يعد يف أهل مصر

أن ابن  -وكان من الصحابة  -روى رشدين بن سعد، بعن ابن هليعة، عن أيب قبيل، عن يزيد بن أيب زياد األسلمي 
  .موريق ملك الروم يأيت يف ثالمثائة سفينة حىت يرسي، يعين بناحية اإلسالم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  زيديزيد بن 

تقدم نسبه عند ذكر ابنه عبد اهللا بن يزيد، وكان ابنه صغرياً . يزيد بن زيد بن حصن بن عمرو األنصاري اخلطمي
  .على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو الذي وىل الكوفة لعبد اهللا بن الزبري

  .بد اهللا بن يزيدهو جد عدي بن ثابت ألمه أم عدي بن ثابت بنت ع: ذكره أبو أمحد العسكري وقال

  يزيد أبو السائب األزدي

  .يزيد أبو السائب األزدي، عداده يف بين كنانة
  .روى عنه ابنه السائب وذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسح رأسه

حدثنا بندار، أخربنا حيىي بن سعيد، أخربنا ابن أيب : أخربنا إبراهيم بن حممد وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسى قال
قال ال يأخذن : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد اهللا بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده ذئب،

  .أحدكم عصا أخيه العباً وال جاداً، ومن أخذ عصا أخيه فلريدها عليه
بنا من نفلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفالً سوى نصي: وروى الزهري، عن السائب بن يزيد، عن أبيه أنه قال

  .اخلمس، فأصابين شارف
أخرجه ابن منده وأبو نعيم؛ إال أن أبا نعيم أخرج هذين احلديثني يف يزيد أيب السائب بن يزيد ابن أخت منر، وروى 



وابن منده عكس القضية فأخرج احلديثني، أخذ العصا . يف هذه الترمجة حديث مسح اليد على الوجه يف الدعاء
وأما أبو عمر فلم يذكر إال . خرج حديث الدعاء يف ترمجة ابن أخت النمر، واهللا أعلموالنفل يف هذه الترمجة، وأ

  .ترمجة يزيد ابن أخت النمر، ومل يورد له حديثاً

  يزيد أبو السائب الكندي

  .روى عنه ابنه. يزيد أبو السائب ابن أخت النمر الكندي
ده بإسناده عن ابن هليعة، عن حفص بن هاشم بن فرق البخاري بينه وبني األول، وروى له ابن من: قال ابن منده

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح هبما : عتبة بن أيب وقاص، عن السائب بن يزيد، عن أبيه
  .وجهه

ن يزيد أبو السائب ابن أخت النمر بن قاسط الكندي، وهو يزيد بن عبد اهللا بن األسود بن مثامة ب: وقال أبو نعيم
وكان يزيد حليف أيب . يقظان بن احلارث بن عمرو بن معاوية بن احلارث، والنمر حليف لبين عامر بن صعصعة

وروى له أبو نعيم احلديث الذي أخربنا به أبو أمحد عبد الوهاب بن علي األمني، بإسناده عن أيب . سفيان بن حرب
  .داود السجستاين

وحدثنا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي، أخربنا شعيب بن إسحاق، : دحدثنا حممد بن بشار، عن حيىي قال أبو داو
:  -مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  -عن ابن أيب ذئب، عن عبد اهللا بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده 

  .ال يأخذن أحدكم متاع أخيه العباً وال جاداً
بو السائب بن يزيد بن أخت النمر، حليف بين عبد مشس، يزيد بن سعيد بن مثامة الكندي، هو أ: وقال أبو عمر

روى عنه ابنه السائب، وقد ذكرنا ابنه السائب يف السني، . أسلم يوم فتح مكة وسكن املدينة، وهو حجازي
  .وذكرنا االختالف يف نسبه وحلفه أخرجه الثالثة، وأخرجه أبو موسى أيضاً على ابن منده

فال شك قد ظنه غري يزيد أيب السائب ابن أخت . د بن مثامة الكندي، له صحبةيزيد بن سعي: قال أبو موسى: قلت
يزيد بن سعيد بن مثامة، هو أبو السائب ابن أخت النمر، يدل على : وقول أيب عمر يف ترمجته. منر، فلهذا استدركه

أما قول ابن منده و. ومل ينسبه، هو هذا الذي استدركه أبو موسى. ابن أخت منر: الذي أخرجه ابن منده، وقال
إنه غري األول، الذي هو يزيد أبو السائب األزدي، فال شك أهنما : وأيب نعيم يف يزيد أيب السائب ابن أخت منر

أزدي، : وهذا أبو السائب ابن أخت النمر قيل فيه. حيث رأيا األول أزدياً وهذا كندياً ظناه غريه، أو من نقال عنه
: ذا أهنما واحد، على أن كالم أيب نعيم إمنا أحال فيه على ابن منده، فإنه قالفبان هب. كناين: كندي، وقيل: وقيل

يزيد أبو السائب، فرق بعض املتأخرين بينه وبني األول فيما ذكره عن البخاري، ويعين باألول ابن أخت النمر، 
  .فهذا الكالم يدل على أنه مل يعلمه، فلهذا أحال به على غريه، واهللا أعلم

   سفيانيزيد بن أيب

صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي األموي، أخو : يزيد بن أيب سفيان، واسم أيب سفيان
  .معاوية

وكانت أمه أم احلكم زينب بنت نوفل بن خلف من بين . يزيد اخلري: وكان أفضل بين أيب سفيان، وكان يقال له



  .أبا خالدامسها هند بنت حبيب بن يزيد، يكىن : كنانة، وقيل
أسلم يوم فتح مكة، وشهد حنيناً، وأعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم من الغنائم هبا مائة بعري وأربعني أوقية، وزهنا له 

  .واستعمله أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه على جيش، وسريه إىل الشام، وخرج معه يشيعه راجالً. بالل
اثنيت عشرة، بعث عمرو بن العاص، ويزيد بن أيب سفيان، وأبا  ملا قفل أبو بكر من احلج سنة: قال ابن إسحاق

عبيدة بن اجلراح، وشرحبيل ابن حسنة إىل فلسطني، وأمرهم أن يسلكوا على البلقاء، وكتب إىل خالد بن الوليد 
وهو بالعراق يأمره باملسري إىل الشام، فسار على السماوة، وأغر على غسان مبرج راهط من أرض دمشق، مث سار 

وكانت أول مدائن . فنزل على قناة بصرى، وقدم عليه يزيد بن أيب سفيان وأبو عبيدة وشرحبيل، فصاحلت بصرى
الشام فتحت، مث ساروا حنو فلسطني، فالتقوا مع الروم بأجنادين بني الرملة وبيت جربين، فهزم اهللا الروم يف مجادى 

 عنه وىل أبا عبيدة، وفتح اهللا عليه الشامات، وىل يزيد األوىل سنة ثالث عشرة، فلما ويل عمر بن اخلطاب رضي اهللا
بن أيب سفيان فلسطني، وملا مات أبو عبيدة استخلف معاذ بن جبل، ومات معاذ فاستخلف يزيد، ومات يزيد 

  .وكان موت هؤالء كلهم يف طاعون عمواس سنة مثان عشرة. فاستخلف أخاه معاوية
  .عشرة، بع أن افتتح قيساريةانه مات سنة تسع : وقال الوليد بن مسلم

مثل الذي يصلي وال يتم ركوعه وال : روى عنه أبو عبد اهللا األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .سجوده، مثل اجلائع الذي ال يأكل إال التمرة والتمرتني، ال يغنيان عنه شيئاً

  .ومل يعقب يزيد
  .أخرجه الثالثة

  يزيد بن السكن بن رافع

بن السكن بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد األشهل بن جشم بن احلارث األنصاري األوسي مث يزيد 
  .وهو والد أمساء بنت يزيد بن السكن اليت حتدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. األشهلي

  .قتل يزيد يوم أحد شهيداً، وقتل معه ابنه عامر بن يزيد، قاله أبو عمر، وهو أخرجه

  السكن األنصارييزيد بن 

  .يزيد بن السكن األنصاري، مدين
  .شهد أحداً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو أخو زياد بن السكن

  .روى عنه حممود بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ظاهر يوم أحد بني درعني، قاله أبو عمر
حدثين : بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قالفرويا له ما أخربنا به أبو جعفر : وأما ابن منده، وأبو نعيم

احلسني بن عبد الرمحن، عن حممود بن عمرو، عن يزيد بن السكن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم 
وبعض الناس  -من رجل يشري لنا نفسه ؟ فقام زياد بن السكن يف مخسة نفر من األنصار : أحد، حني غشيه القوم

فقاتلوا دون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، رجالً مث رجالً، حىت كان  -هو عمارة بن زياد بن السكن إمنا : يقول
فقاتل حىت أثبتته اجلراحة، مث فاءت من املسلمني فئة فأجهضوهم عنه، فقال  -عمارة بن زياد : أو -آخرهم زياداً 

وخده على قدم رسول  -رمحه اهللا  -قدمه، فمات  فأدنوه منه، فوسده. أدنوه مين: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  يزيد بن سلمة الضمري

  .وهو والد عبد احلميد، سكن البصرة. األنصاري: يزيد بن سلمة الضمري، وقيل
ع، وأن يوطن الرجل روى عنه ابنه عبد احلميد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن نقرة الغراب، وفرشة السب

  .مكانه كما يوطن البعري
  .ذكروه يف الصحابة، وفيه نظر: أخرجه أبو عمر وأبو موسى، وقال أبو عمر

كذا رواه أمحد بن علي بن العالء اجلوزجاين، عن أيب األشعث، عن يزيد بن زريع، عن عثمان البيت، عن عبد احلميد 
: حممد بن عبد األعلى الصنعاين، عن يزيد بن زريع بإسناده فقالورواه إبراهيم بن عبد اهللا، عن . الضمري: فقال

  .األنصاري

  يزيد بن سلمة اجلعفي

. يزيد بن سلمة بن يزيد بن مشجعة بن جممع بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن حرمي بن جعفي اجلعفي
  .ابن مليكة: ينسب إىل أمه ملكية فيقال

  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
سأل يزيد بن سلمة اجلعفي رسول : هب بن جرير، عن شعبة، عن مساك، عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه قالروى و

يا رسول اهللا أرأيت لو كان علينا أمراء يسألونا احلق الذي هلم ومينعونا احلق الذي : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .ا، فإمنا عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتمامسعوا وأطيعو: لنا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

والذي رواه أصحاب شعبة عنه أن سلمة  -يعين ابن منده  -وهم فيه بعض املتأخرين : وقال أبو نعيم. قاله ابن منده
ورواه زائدة عن مساك، عن علقمة عن يزيد بن سلمة أنه سأل النيب صلى اهللا عليه . بن يزيد سأل، ال يزيد بن سلمة

  .وسلم
  .خرجه الثالثةأ

  يزيد بن سنان

  .ابن شيبان: وقيل. يزيد بن سنان
ال، وأبيك حىت هنى عن ذلك : روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان حيلف زماناً فيقول. خمتلف يف صحبته

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  يزيد بن سيف

  .يزيد بن سيف بن حارثة الريبوعي
يا رسول اهللا، إن رجالً من بين : أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: ه أوالدهروى عن. عداده يف أعراب الصرة



أما إن : قال. ال: أال أجعلك عريفاً على قومك ؟ قلت: ليس عندي ما أعطيكه، مث قال: قال. متيم ذهب مبايل كله
  .العريف يدفع يف النار دفعاً

  .أخرجه الثالثة

  يزيد بن شجرة

  .رهاء بن يزيد بن منبه بن حرب بن مالك بن أدد: قبيلة من مذحج، وهو: ورهاء. ييزيد بن شجرة الرهاو
  .روى عنه جماهد بن جرب حديثه يف فضل اجلهاد. شامي

  .أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن علي البغدادي، أخربنا أبو املظفر علي بن أمحد الكرخي
إسحاق إبراهيم بن عمر الربمكي، أخربنا أبو بكر حممد بن أخربنا أبو يعلى يعقوب بن إبراهيم بن أمحد، أخربنا أبو 

عبد اهللا بن خلف بن خبيت، أخربنا حممد بن صاحل بن ذريح العكربي، أخربنا هناد بن السري، أخربنا ابن فضيل، 
قد أصبحت وأمسيت بني أخضر وأمحر : قال يزيد بن شجرة يف أصحابه فقال: عن يزيد بن أيب زياد، عن جماهد قال

: فر، ويف البيوت ما فيها، فإذا لقيتم العدو غداً فقدماً قدماً؛ فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولوأص
ما تقدم الرجل خطوةً إال أطلع اهللا عز وجل عليه احلور العني، فإن تأخر خطوة استترن عنه، فإن استشهد كان أول 

مرحباً بك، فقد : فينفضان عنه التراب، ويقوالن. حلور العنينضحة من دمه كفارة خطاياه، ونزل إليه اثنتان من ا
  .مرحباً، فقد آن لكما: ويقول. آن لك

وكان معاوية يستعمل يزيد على اجليوش يف الغزاة، وسريه أيضاً سنة تسع وثالثني يقيم للناس احلج، فنازعه قثم بن 
دري، فاصطلحوا على أن يقيم للناس احلج شيبة فسفر بينهما أبو سعيد اخل -وكان أمرياً على مكة لعلي  -العباس 

  .بن عثمان العبدري، ويصلي بالناس
  .سنة مثان ومخسني: وقيل. وقتل يزيد يف غزوة غزاها سنة مخس ومخسني شهيداً

  .أخرجه الثالثة

  يزيد بن شراحيل

  .يزيد بن شراحيل
  .زيد بن شراحيل: تقدم ذكره يف ترمجة

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  شريح يزيد بن

  .يزيد بن شريح
  .روى يف امليسر. له صحبة

  .أخرجه أبو عمر كذا خمتصراً

  يزيد بن شريك



  .يزيد بن شريك التيمي
  .أدرك اجلاهلية: من مشهوري تابعي أهل الكوفة، قيل

  .أخرجه أبو موسى

  يزيد بن شيبان األزدي

  .الديلي: وقيل. يزيد بن شيبان األزدي

إن رسول اهللا صلى : هللا بن صفوان اجلمحي أن ابن مربع األنصاري أتاهم فقالروى عنه عمرو بن عبد ا. له صحبة
  .إنكم على إرث من إرث إبراهيم، فكونوا على مشاعركم: اهللا عليه وسلم يقول لكم

  .أخرجه الثالثة

  يزيد بن شيبان

  .وقد تقدم يف يزيد بن سنان. ابن سنان: وقيل. يزيد بن شيبان
  .أخرجه الثالثة

  ريزيد بن صحا

  .يزيد بن صحار
حدثنا عبد الوهاب بن : أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم. ذكره أبو بكر بن أيب عاصم

يا نيب اهللا، إين أنبذ : قلت: الضحاك، أخربنا ابن عياش، عن ابن خثيم، عن جعفر بن يزيد بن صحار، عن أبيه قال
  .يف اخلزف واجلر والنقري ال تشربن: نبيذاً، فما حيل يل منه ؟ قال

  .أخرجه أبو موسى

  يزيد بن ضمرة

  .يزيد بن ضمرة بن الفيض بن منقذ بن وهب بن بداء بن غاضرة بن حبشية بن كعب بن عمرو
  .شهد حنيناً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف رواية هشام

  .أخرجه األشريي يف هامش االستيعاب على أيب عمر

  يزيد بن طعمة

  .ة بن جارية بن لوذان اخلطمي األنصارييزيد بن طعم
  .من الصحابة -رضي اهللا عنه  -ذكره ابن الكليب فيمن شهد صفني مع علي 

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً



  يزيد بن طلحة

  .يزيد بن طلحة بن ركانة
  .أورده حيىي بن يونس وجعفر، وفرقا بينه وبني يزيد بن ركانة

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ن، عن يزيد بن طلحة بن ركانة قالروى القعنيب، عن مالك، عن سلمة بن صفوا
  .لكل دين خلق، وخلق اإلسالم احلياء: وسلم

  .هو مرسل، وهو أخو حممد بن طلحة: قال جعفر
  .أخرجه أبو موسى

  يزيد بن طلق

  .طلق بن يزيد: أو -يزيد بن طلق 
  .اتقدم يف طلق أمت من هذ. إن اهللا ال يستحيي من احلق: حديثه

  يزيد بن ظبيان

  .تقدم ذكره يف ترمجة اخلمخام. يزيد بن ظبيان
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  يزيد بن عامر السوائي

  .يكىن أبا حاجر. حجازي. يزيد بن عامر بن األسود بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة السوائي
  .مث أسلم بعد. شهد حنيناً مع املشركني

، عن أبيه، عن يزيد بن عامر السوائي أنه قال عند انكشافة انكشفها املسلمون يوم روى سعيد بن السائب الطائفي
: حنني فتبعتهم الكفار، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبضة قبضها من األرض فرمى هبا وجوههم، وقال

  .فما منا أحد يلقى أخاه إال وهو يشكو القذى، وميسح عينيه!. ارجعوا، شاهت الوجوه 

  بن عامر األنصاري يزيد

  .يزيد بن عامر بن حديدة بن غنم بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري اخلزرجي السلمي
  .شهد العقبة، وبدراً، وأحداً

يزيد بن عامر بن حديدة بن غنم : أخربنا ابن السمني بإسناده عن يونس، عن حممد، فيمن شهد العقبة من بين سلمة
  .بن سواد

  .أبو املنذر يزيد بن عامر بن حديدة: ومن بين سواد بن غنم، مث من بين حديدة: يمن شهد بدراً قالوهبذا اإلسناد ف
  .أخرجه الثالثة



  يزيد بن عبابة

  .يزيد بن عبابة بن جبري بن خالد بن جالس بن مرة بن زيد بن مالك بن جناوة بن معن الباهلي
  .رأسه وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأتاه بصدقته، فمسح

  .أخرجه الثالثة

  يزيد بن عبد اهللا البجلي

  .يزيد بن عبد اهللا البجلي
  .خمرج حديثه عن ولده. روى عنه ابنه محيد يف فضل جرير بن عبد اهللا

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  يزيد بن عبد اهللا بن اجلراح

  .تقدم يف يزيد بن اجلراح. يزيد بن عبد اله بن اجلراح، أخو أيب عبيدة
وهو هذا، . يزيد بن اجلراح، أخو أبو عبيدة: أبو موسى مستدركاً على ابن منده، وقد أخرجه ابن منده فقالأخرجه 

  .وقد نسبه ابن منده النسب املشهور، وإن كان قد أسقط فهو هو، فال وجه الستدراكه

  يزيد بن عبد اهللا بن الشخري

  .تقدم نسبه عند ذكر أبيه. ءيزيد بن عبد اهللا بن الشخري العامري احلرشي، يكىن أبا العال
وأظنه قد رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال -روى هشيم عن يونس بن عبيد، عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري 

إن اهللا تعاىل يبتلي العبد فيما أعطاه، فإن رضي مبا قسم له بارك له فيه، وإن مل يرض مبا أعطاه مل يبارك له ومل : قال -
  .يسعه

  .بو موسىأخرجه أ

  يزيد بن عبد اهللا الكندي

  .يزيد بن عبد اهللا الكندي، جد يزيد بن خصيفة
روى حديثه حيىي بن يزيد النوفلي، عن أبيه، عن يزيد بن خصيفة، بن يزيد بن عبد اهللا . ذكر يف الصحابة، وال يثبت
  .الكندي، عن أبيه، عن جده

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم خمتصراً

  هللا بن يزيد اخلطمييزيد والد عبد ا



  .يزيد والد عبد اهللا بن يزيد اخلطمي
أخشى أن يكون هذا احلديث من حديث بريدة : وفيه نظر، قال أبو عمر. إمنا الرقوب اليت ال يعيش هلا ولد: روى

  .وقد ذكرناه. بن احلصيب األسلمي، وأما عبد اهللا بن يزيد اخلطمي فله صحبة
  .أخرجه أبو عمر

  يزيد بن عبد اهللا

  .يزيد بن عبد اهللا
ذهب يب رسول اهللا : جمهول روى حيىي بن واضح، عن أيب عاصم خالد بن عبيد، عن عبد اهللا بن يزيد، عن أبيه قال

صلى اهللا عليه وسلم إىل موضع بالبادية، قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حوهلا رمل، فقال رسول اهللا صلى اهللا 
  .فإذا فتر، يف شرب عليه وسلم خترج الدابة من هذا املوضع،

  .أخرجه أبو نعيم

  يزيد أبو عبد الرمحن

  .يزيد أبو عبد الرمحن
  .روى حديثه ابنه عبد الرمحن. زيد بن جارية األنصاري، من األوس: وقيل. إنه يزيد بن جارية: قيل

يعين ابن  -م حدثين أيب، حدثنا عبد الرمحن، عن سفيان، عن عاص: أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد
أرقّاءكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع: عن عبد الرمحن بن يزيد، عن أبيه قال -عبيد اهللا 

أرقّاءكم أرقّاءكم، أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، فإن جاءوا بذنب ال تريدون أن تغفروه، فبيعوا 
  .عباد اهللا وال تعذبوهم

  .مأخرجه أبو نعي
  .هذا هو يزيد بن جارية ال شبهة فيه، وقد تقدم هذا احلديث يف يزيد بن جارية: قلت

  يزيد بن عبد املدان

  .يزيد بن عبد املدان احلارثي، من بلحارث بن كعب
  .قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بلحارث مع خالد بن الوليد فأسلموا، وذلك سنة عشر

يعين ابن الوليد إىل رسول اهللا  -فأقبل خالد : ناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قالأخربنا أبو جعفر بإس
فلما وقفوا : قال -وذكر غريه  -صلى اهللا عليه وسلم وأقبل معه وفد بين احلارث بن كعب، ويزيد بن عبد املدان 

  .وذكر احلديث... هللانشهد أنك رسول اهللا، وأنه ال إله إال ا: وقالوا. عند رسول اهللا سلموا عليه
  .أخرجه أبو عمر

  يزيد بن عبد



  .يزيد بن عبد
أورده أبو عبد اهللا بن ماجة يف سننه، وروى عن يعقوب بن كاسب، عن ابن وهب، عن عمرو بن احلارث، عن 

  ....يعق عن الغالم: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: أيوب بن موسى، عن يزيد بن عبد املزين
  .أخرجه أبو موسى

  يزيد بن عتر

  .يزيد بن عتر النمريي
  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  أخرجه أبو موسى خمتصراً

  يزيد العقيلي

  .يزيد العقيلي
سيكون من : وأورده حيىي يف الصحابة، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. ال أعرف له صحبة: قال جعفر

  .حلقوق، وال يعطون حقوقهم، أولئك مين وأنا منهمأميت قوم يسد هبم الثغور، وتؤخذ منهم ا
  .أخرجه أبو موسى

  يزيد بن عمرو التميمي

  .النمريي: يزيد بن عمرو التميمي، وقيل
  .روى عنه عائذ بن ربيعة. وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم مع قيس بن عاصم التميمي وأصحابه

حدثين قرة بن دعموص، وقيس بن : بن ربيعة قالروى قيس بن حفص، عن دهلم بن دهيم العجلي، عن عائذ 
وفدنا إىل رسول اهللا : عاصم، وأبو زهري بن أسيد بن جعونة بن احلارث، ويزيد بن عمرو، واحلارث بن شريح قالوا

تقيمون الصالة، وتنطون الزكاة، وحتجون البيت، وتصومون رمضان؛ : ما تعهد ؟ فقال: صلى اهللا عليه وسلم فقلنا
  .ةً هي خري من ألف شهرفإن فيه ليل

  .أخرجه أبو عمر

  يزيد بن عمرو أبو قطبة األنصاري

  .يزيد بن عمرو، أبو قطبة األنصاري اخلزرجي السلمي
  .يرد ذكره يف الكىن أمت من هذا إن شاء اهللا تعاىل

  .قاله هشام بن الكليب

  يزيد بن عمرو



  .يزيد بن عمرو
نكحها : فسأله فقال. يزيد بن عمرو عن نكاح رسول اهللا ميمونة أن سل: أرسل إيل عبد اهللا: قال ميمون بن مهران

  .وذاك قربها حتت السفينة. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حالالً بسرف، وبىن هبا حالالً بسرف
  .أخرجه أبو موسى

يزيد بن  هذا يزيد هو ابن األصم؛ فإنه يزيد بن عبد عمرو بن عديس العامري، وقد أخرجه ابن منده يف ترمجة: قلت
  .األصم، فال وجه الخراج أيب موسى ترمجته ها هنا، فإنه بابن األصم أشهر

  يزيد أبو عمر

  .يزيد أبو عمر

ما من أحد يقتل عصفوراً إال عج يوم : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: روى عنه ابنه عمر أنه قال
  .قتلي، وال هو تركين أعيشيا رب، هذا قتلين عبثاً، فال هو انتفع ب: القيامة فقال

  .أخرجه أبو موسى

  يزيد بن عمري

  .زيد بن عمري: وقيل. يزيد بن عمري
  .من شهود كتاب العالء بن احلضرمي، تقدم ذكره

  .أخرجه أبو موسى

  يزيد بن قتادة

  .يزيد بن قتادة
أن رجالً من : دثأن يزيد بن قتادة ح: روى محاد بن زيد، عن أيوب، عن أيب قالب، عن حسان بن بالل املزين

أهله مات وهو على دين اإلسالم، فورثته أخيت، وكانت على غري دينه، مث إن أيب أسلم وشهد مع النيب صلى اهللا 
مث إن أخيت أسلمت فخاصمتين يف املرياث إىل  -وكان ترك غالماً وخنالً  -عليه وسلم حنيناً فأحرزت مرياثه 

فقضى به . ى أنه من أسلم على مرياث قبل أن يقسم، فله نصيبهعثمان، فحدث عبد اهللا بن األرقم أن عمر قض
  .عثمان، فذهبت باملرياث األول، وشاركتين يف هذا

  يف صحبته نظر: وقال أبو عمر. أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  يزيد بن قنافة

  .د قبيصةوقد تقدم يف اهلاء، وهو وال. ابن قتادة، وهو اهللب الطائي: وقيل. يزيد بن قنافة
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال: روى سفيان، عن مساك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه. روى عنه ابنه قبيصة



  .وله هبذا اإلسناد أحاديث. ال يتخلجن يف صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية: وسلم
  .أخرجه الثالثة

  يزيد بن قيس بن خارجة

  .رييزيد بن قيس بن خارجة، من رهط متيم الدا
يزيد بن قيس بن خارجة بن جذمية، وفد إىل النيب صلى اهللا : وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم وقال الطربي

  .عليه وسلم فأسلم، وأوصى له النيب صلى اهللا عليه وسلم بسهم من خيرب
لم للداريني جباد مائة أوصى رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن بن إسحاق قال
  .وذكر الباقني. وسق من خيرب، وهم متيم ونعيم ابنا فالن، ويزيد بن قيس

  يزيد بن قيس الظفري

يزيد بن قيس بن اخلطيم بن عدي بن عمرو بن سويد بن ظفر األنصاري الظفري وبه كان أبوه يكىن، وأبوه هو 
  .الشاعر املشهور

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجرح يومئذ اثنيت عشرة جراحة، ومساه النيب شهد يزيد أحداً واملشاهد بعدها مع رسو
  .وقتل يوم جسر أيب عبيد شهيداً. اقبل يا جاسر ادبر يا جاسر: صلى اهللا عليه وسلم يومئذ جاسراً، فكان يقول

  .أخرجه أبو عمر

  يزيد بن قيس

  .قاله أبو نعيم، وأبو موسى. يزيد بن قيس
  .وهو من حلفاء قريش، مث لبين عبد مشس. ن وقشيزيد ب: وقال ابن منده

: أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من قتل يوم اليمامة من بين عبد مشس
  .ويزيد بن وقش

ابن : أورده أبو زكرياء على جده، وقد أورده جده فقال: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وأخرجه أبو موسى وقال
  .وقش

  يزيد بن قيس أخو سعيد

  .يزيد بن قيس، أخو سعيد بن قيس
  .من املهاجرين األولني، قاله جعفر ومل يزد على هذا

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  يزيد بن قيس الكندي



  .يزيد بن قيس بن هاىنء بن حجر بن شرحبيل بن عدي بن ربيعة بن معاوية األكرمني الكندي
  .عليه وسلموفد على رسول اهللا صلى اهللا 

  .قاله ابن الكليب

  يزيد بن كعب

إنه البهزي الذي روى عنه عمري بن سلمة الضمري حديثه يف محار الوحش العقري : يزيد بن كعب البهزي، ويقال
  .بالروحاء، الذي يرويه حيىي بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمري بن سلمة

  .يزيد بن كعب: ه أن اسم البهزي املذكوركذلك قال أبو جعفر العقيلي وغري
أن عمري بن سلمة الضمري أهدى إىل النيب صلى : رواه داود بن رشيد بإسناده عن يزيد بن كعب: قال ابن منده

  .وهو وهم. اهللا عليه وسلم محار وحش
  .أخرجه الثالثة

  يزيد بن مالك أبو سربة

ونذكره يف الكىن إن شاء اهللا . ، وعبد الرمحن بن أيب سربةيزيد بن مالك، أبو سربة، هو والد سربة بن أيب سربة
  .تعاىل

  .أخرجه أبو عمر هكذا

  يزيد بن مالك اجلعفي

يزيد بن مالك بن عبد اهللا بن سلمة بن عمرو اجلعفي، وهو أبو سربة، مشهور بكنيته وفد إىل النيب صلى اهللا عليه 
  .، ونذكره يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل، قاله أبو عمروسلم فأسلم، وهو جد خيثمة بن عبد الرمحن بن أيب سربة

يزيد بن مالك بن عبد اهللا بن ذؤيب بن سلمة بن عمرو بن ذهل بن مروان بن جعفي، وهو اسم : وقال أبو موسى
  .أيب سربة اجلعفي

  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى
ليت قبل هذه، وكالمها واحد، واهللا يزيد بن مالك ترمجتني، هذه إحدامها، واألخرى ا: قد أخرج أبو عمر: قلت
  .أعلم

  يزيد بن احملجل

  .يزيد بن احملجل
  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مجاعة من قومه بين احلارث بن كعب

صلى اهللا  -مث بعث رسول اهللا : أخربنا عبيد اهللا بن أمحد البغدادي بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال
خالد بن الوليد يف شهر ربيع اآلخر، سنة عشر إىل بين احلارث بن كعب، وأمره أن يدعوهم إىل  -عليه وسلم 



اإلسالم قبل أن يقاتلهم، فخرج خالد حىت قدم عليهم فأسلم الناس، وأقبل خالد بن الوليد إىل رسول اهللا صلى اهللا 
فلما قدموا على رسول اهللا  -جل ويزيد بن احمل: وذكرهم وقال -عليه وسلم، وأقبل معه بنو احلارث بن كعب 

  .نشهد أنك رسول اهللا، وأنه ال إله إال اهللا وحده ال شريك له: صلى اهللا عليه وسلم سلموا عليه، وقالوا
  .أخرجه أبو موسى

  يزيد بن مربع

  .روى عنه يزيد بن شيبان. زيد بن مربع األنصاري: وقيل. يزيد بن مربع
حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن : سنادهم إىل حممد بن عيسىأخربنا إمساعيل وإبراهيم وغريمها بإ

مكاناً يباعده عمرو  -أتانا ابن مربع وحنو وقوف : دينار، عن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان، عن يزيد بن شيبان قال
إرث من إرث  كونوا على مشاعركم، فإنكم على: إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال -

  .إبراهيم
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  يزيد بن املزين

  .يزيد بن املزين بن قيس بن عدي بن أمية بن خدارة بن عوف بن احلارث بن اخلزرج
  .وهو الصواب: قال أبو عمر. امسه زيد: كذا قال الواقدي يزيد وقال ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وابن القداح

  .أخرجه أبو عمر

  بن معاوية يزيد

  .يزيد بن معاوية البكائي
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً. له صحبة

  يزيد بن معبد

  .القيسي الربعي قاله أبو عمر: وقيل. الدويل، قاله أبو نعيم: وقيل. يزيد بن معبد احلنفي
ى اهللا عليه قدمت على النيب صل: روى عنه ابنه معبد أنه قال. وفد هو وأخوه قيس على النيب صلى اهللا عليه وسلم

 -يعين قبيلته  -وسلم، فسألين عن أهل اليمامة فيمن العدد من أهلها ؟ فأردت أن أقول يف بين عبد اهللا بن الدول 
وقال رسول اهللا . صدقت: قال. العدد يف بين عبيد: مث كرهت أن أكذب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت

ألهنم يعملون : ومل يا رسول اهللا ؟ قال: قيل. لن يهلك أهلهاهي أرض تثبت على شدة، و: صلى اهللا عليه وسلم
  .بأيديهم، ويؤاكلون عبيدهم

  .أخرجه الثالثة
  .دويل وحنفي وربعي فإن الدول بطن من حنيفة، وحنيفة قبيلة من ربيعة: ال تناقض يف قوهلم: قلت



  يزيد أبو معن

  .السلمي: يزيد أبو معن اجلرمي، وقيل
يعد يف أهل . له وألبيه والبنه صحبة، صحب الثالثة النيب صلى اهللا عليه وسلم. يه وسلمبايع النيب صلى اهللا عل

  .روى عنه ابنه معن. الكوفة
بايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم أنا وأيب وجدي، : حدث عن إسرائيل، عن أيب اجلويرية، عن معن بن يزيد قال

  .وخطب علي فأنكحين
  .هو يزيد بن األخنس: قيل: أبو نعيموقال . أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

وبايع هو وأبوه وابنه . وقد تقدم ذكره، وهو أبو معن. هذا يزيد أبو معن، هو يزيد بن األخنس، وهو سلمي: قلت
  .اجلرمي: النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهلذا مل خيرجه أبو عمر، لعلمه أهنما واحد، فال اعتبار بقول من يقول

  يزيد بن املنذر

بن املنذر بن سرح بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري اخلزرجي يزيد 
  .السلمي

  .شهد العقبة، وبدراً، وأحداً
أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من بين خناس بن سنان بن 

  .بن املنذر بن سرح بن خناس يزيد: عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة
  .أخرجه الثالثة

  .بفتح السني املهملة، وسكون الراء، وآخره حاء مهملة: بضم اخلاء املعجمة، وبالنون اخلفيفة، وسرح: خناس

  يزيد بن أيب منصور

  .يزيد بن أيب منصور
عن الليث، عن روى ابن وهب، . أبو منصور: وقال بعضهم. وفيه اختالف. له صحبة: قال بعضهم: قال جعفر

احلدة تعتري خيار : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -وكانت له صحبة  -دويد، عن يزيد بن أيب منصور 
  .أميت

أبو : وقال بشر بن عمر، عن الليث. رواه عبد الرمحن بن أبان، عن الليث، عن دويد بن نافع، عن أيب منصور
  .منصور، موىل ابن عباس

  .أخرجه أبو موسى

  زيد بن مهار خسروي

  .يزيد بن مهار خسرو
روى ذلك . وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ثياب بياض، فسماه زاهراً. عداده يف أهل اليمن، وأصله فارسي



أنه وفد على النيب صلى : عباس بن يزيد بن شرحبيل بن يزيد بن مهار خسرو، عن أبيه عن شرحبيل عن أبيه يزيد
  .فذكره.. ياب بياضاهللا عليه وسلم يف ث

  أخرجه أبو نعيم وابن منده

  يزيد بن نعامة

  .السوائي: وقيل. يزيد بن نعامة الضيب
وقال أبو . ذكره ابن أيب عاصم، وأبو مسعود يف الصحابة. خمتلف يف صحبته، روى عنه سعيد بن سلمان الربعي

  .ليست له صحبة: حامت
حدثنا حامت بن إمساعيل، عن : حدثنا هناد وقتيبة قاال: الأخربنا غري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى الترمذي ق

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عمران بن مسلم القصري، عن سعيد بن سلمان، عن يزيد بن نعامة الضيب قال
  .إذا آخى الرجل الرجل، فليسأله عن امسه، واسم أبيه، وممن هو ؟ فإنه أوصل للمودة: وسلم

  .أخرجه الثالثة
  .ال يعرف ليزيد بن نعامة مساع من النيب صلى اهللا عليه وسلم: مذيقال التر

يروي عن أنس بن مالك، وحيكي عن عامر بن عبد . ذكر البخاري أن له صحبة، وغلط: وقال أبو أمحد العسكري
  .هيزيد بن نعامة أبو مودود البصري، تابعي، ال صحبة ل: وقال أبو حامت: قال. قيس، وعن عتبة بن غزوان مرسالً

  يزيد بن النعمان

  .يزيد بن النعمان بن عمرو بن عرفجة بن العاتك بن امرىء القيس بن ذهل بن معاوية الكندي
  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أخويه حجر وعلس قاله هشام بن الكليب

  يزيد بن نعيم

  .يزيد بن نعيم
مبارك، عن ابن أيب كثري، عن يزيد بن نعيم أن ذكره بقي بن خملد، عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن علي بن 

فوقع على وليدته زنا، فحملت فولدت : رجالً من أسلم يقال له عمر، تبع رجالً من أسلم امسه عبيد بن عومي، قال
  .غالماً يقال له محام، وذلك يف اجلاهلية

  .وقد تقدمت القصة يف محام
  .ذكره األشريي على ابن منده

  يزيد بن نويرة

  .ن نويرة بن احلارث بن عدي بن جشم بن جمدعة بن حارثة بن احلارث األنصاري احلارثييزيد ب
  .شهد أحداً، وقتل يوم النهروان مع علي

  .أخرجه أبو عمر



  يزيد أبو هاىنء

  .يزيد أبو هاىنء احلنفي
يف مرعى بينهما، اقتتال  -وهو ابن عمه  -أن أخاه قيس بن معبد، وجارية بن ظفر : روى عنه ابنه هاىنء أنه أخربه

فضربه قيس بن معبد فأبان يده، فاختصما فيها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعهما يزيد، فاستوهب رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم يده فوهبه، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلم، وقضى جلارية بدية يده، يف مال كان 

  .لقيس بن معبد
  .سىأخرجه أبو نعيم وأبو مو

يزيد بن معبد احلنفي، وقد أخرجه ابن منده، فليس الستدراك أيب موسى عليه طريق : هذا يزيد أبو هاىنء هو: قلت
على أنه إمنا تبع أبا نعيم، ! فإنه مل يزد على أنه كناه بابنه، وإن أراد أن يستدرك كل ما كان هكذا، فقد فاته كثري ! 

أنه وفد هو : ن قيس بن معبد هو أخو يزيد بن معبد، وقد تقدم يف ترمجتهوعنه روى القصة، وقد كررها أبو نعيم، فإ
مث إن أبا نعيم قد نسبهما يف الترمجتني إىل حنيفة، وهذا ظاهر، فال . وأخوه قيس على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .واهللا أعلم! أدري مل فرق بينهما 

  يزيد بن وقش

  .يزيد بن وقش
  .واهللا أعلم. يزيد بن قيس: وأخرجه أبو نعيم وأبو موسى فقاال. نده خمتصراًاستشهد باليمامة، أخرجه ابن م

  يزيد بن حينس

  .يزيد بن حينس
أدرك النيب صلى اهللا . يزيد بن حينس أبو احلسن الكويف: أخربنا أيب، قال: أخربنا أبو حممد بن أيب القاسم الدمشقي

وروى عن سعيد بن زيد بن عمرو العدوي . كراديسعليه وسلم، وشهد يوم الريموك، وكان أمرياً على بعض ال
  .وسعد بن زيد األنصاري، روى عنه يزيد بن أيب زياد الكويف

  .قتل احلسني وأنا ابن أربع عشرة، أو مخس عشرة، أو حنوها: وروى جرير، عن يزيد بن أيب زياد أنه قال

  يزيد

  .يزيد، غري منسوب
  .هوقد تقدم ذكر. له ذكر يف حديث سراج بن جماعة

  .أخرجه ابن منده

  باب الياء والسني

  يسار بن أزيهر



  .يسار بن أزيهر اجلهين يعد يف املدنيني

مسح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على رأسي وكساين بردين، وأعطاين سيفاً، : روت عنه ابنته عمرة أنه قال
  .قالت فما شاب رأس أيب حىت لقي اهللا عز وجل

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  سار بن األطولي

  .تقدم نسبه عند ذكر أخيه. يسار بن األطول، أخو سعد
مات يسار على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه دين، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخاه سعداً 

  .وقد تقدمت القصة يف ترمجة أخيه سعد. أن يقضيه من تركته، قاله احلاكم أبو أمحد
  .على أيب عمر ذكره ابن الدباغ

  يسار، موىل بريدة

  .يسار موىل بريدة، له ذكر يف املدنيني
  .أخرجه ابن منده كذا خمتصراً

  يسار بن بالل

يسار بن بالل بن أحيحة بن اجلالح بن جحجىب بن عوف بن كلفة بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس 
وهو والد عبد الرمحن بن أيب . إن شاء اله تعاىلوقد اختلف يف امسه، ويرد يف الكىن . األنصاري األوسي أبو ليلى

  .ليلى الفقيه املشهور
وقتل بصفني مع علي رضي اهللا . هكذا نسبه من جيعله من األنصار صليبة، ومنهم من جيعله موىل بين عمرو بن عوف

  .عنه
  .وهو هذا. و ليلىيسار أب: وقال ابن منده أبو نعيم. يسار بن بالل كما ذكرنا: أخرجه الثالثة، فأبو عمر قال

  يسار احلبشي

  .يسار احلبشي
مساه الواقدي . كان عبداً ليهودي امسه عامر، فأسلم ملا حصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب، واستشهد عليها

  .يساراً ومساه ابن إسحاق أسلم، قاله أبو عمر
  .امسه يسار، كان عبداً لعامر اليهودي: وقال أبو نعيم

مغازي ابن إسحاق ليونس وسلمة والبكائي، عن ابن إسحاق، مل يسمه أحد منهم، ولعله قد مساه  والذي رأيناه من
  .غري من ذكرنا عن ان إسحاق

أن راعياً أسود : حدثين والدي إسحاق بن يسار: أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال



لبعض حصون خيرب، ومعه غنم له كان فيها أجرياً لرجل من يهود، أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حماصر 
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال حيقر  -فأسلم . فعرضه عليه. يا رسول اهللا، اعرض علي االسالم: فقال

 كنت أجرياً لصاحب هذه الغنم، وهي أمانة عندي، فكيف أصنع هبا ؟: فقال األسود -أحداً يدعوه إىل االسالم 
فقام األسود فأخذ حفنة من التراب، . اضرب وجوهها، فإنا سترجع إىل رهبا: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فرجعت جمتمعة كأن سائقاً يسوقها، حىت . ارجعي إىل صاحبك، فواهللا ال أصحبك: فرمى هبا يف وجوهها، وقال
ني، فأصابه حجر فقتله، وما صلى صالة قط، فأيت مث تقدم األسود إىل ذلك احلصن ليقاتل مع املسلم. دخلت احلصن

به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوضع خلفه، وسجي بشملة كانت عليه، فالتفت إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يا رسول اهللا، : وسلم ومعه نفر من أصحابه، مث أعرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إعراضاً سريعاً فقالوا

  .إن معه لزوجتني من احلور العني: فقال !أعرضت عنه ؟
أخرجه أبو نعيم وأبو عمر، إال أن أبا نعيم ذكر يف هذه الترمجة أنه كان عبداً لعامر اليهودي، وأنه أسلم خبيرب، 

كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : وروى له بعد هذا حديثاً رواه ثابت البناين، عن أيب هريرة قال
مرحباً : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم -غالم للمغرية بن شعبة  -ل حبشي جمدع على رأسه جرة املسجد، إذ دخ

  .مث ذكر حديثاً. بيسار
وأما ابن منده فلم يذكر إال غالم املغرية، وذكر يف ترمجته هذا احلديث، ونذكره يف ترمجته إن شاء اهللا تعاىل، 

  .والكالم عليه

  يسار اخلفاف

  .يسار اخلفاف
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات : سلمة بن شبيب، عن حفص بن عبد الرمحن اهلاليل، عن أبيه قال روى

ليلة يعس باملدينة فانتهى إىل دار قد حفت هبا املالئكة، فدخل الدار فإذا النور ساطع إىل السماء، وإذا رجل يصلي 
: ما امسك ؟ قال: موىل بين فالن، قال: أنت ؟ قالمن : فخفف الصالة، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

تبيعوين الغالم : فلما أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا مواليه فقال. خفاف: ما صنعتك ؟ قال: قال. يسار
عليه فأعتقوه، فخرج رسول اهللا صلى اهللا . بلى: تولينا أجره ؟ قال: قالوا. أعتقه: ما تصنع به ؟ فقال: يساراً ؟ قالوا

  .وسلم ذات ليلة، فانتهى إىل الدار فلم ير املالئكة، ففتح الباب فإذا يسار ساجداً قد قبض
  .أخرجه أبو موسى

  يسار الراعي

موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان يرعى إبله فقتله العرنيون، ومسلوا عينه، ومحل ميتاً إىل . يسار الراعي
  .قباء، فدفن هناك
كوع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان له موىل امسه يسار، فنظر إليه وهو حيسن الصالة فأعتقه، روى سلمة بن األ

وبعثه يف لقاح احلرة، فكان هبا، فأظهر ناس من عرينة اإلسالم، وجاءوا وهم مرضى قد عظمت بطوهنم، فبعث هبم 
  .والقصة مشهورة: الراعيالنيب إىل يسار، فكانوا يشربون ألبان اإلبل حىت انطوت بطوهنم، فقتلوا 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  يسار بن سبع

  .وهو مشهور بكنيته. وهو أصح: قال العقيلي. املزين: وقيل. يسار بن سبع، أبو الغادية اجلهين
. امسه مسلم سكن واسط العراق: وقيل. وقد تقدم ذكره. امسه يسار بن أزيهر: وقيل. وهو قاتل عمار بن ياسر

  .لكىن أمت من هذا إن شاء اهللا تعاىلونذكره يف ا
  .أخرجه الثالثة

  يسار بن سويد

  .وهو والد مسلم بن يسار. يسار بن عبد اهللا: وقيل. يسار بن سويد اجلهين
بصري له أحاديث عن حفيده عبد اهللا بن مسلم بن يسار، عن أبيه، عن جده، منها املسح على اخلفني، ومنها 

  .الصرف قاله أبو عمر
هو يسار بن : قال أبو نعيم وقيل. يسار أبو مسلم بن يسار، وهو موىل فضالة بن هالل: منده وأبو نعيموقال ابن 

  .وذكرا له حديث املسح على اخلفني، وهنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الصرف. سويد اجلهين، سكن البصرة
  .أخرجه الثالثة

  يسار بن عبد

  .بد أشهر وهو من بين حليان بن هذيل، وكنيته أبو عزة، وهو هبا أشهريسار بن عمرو، وابن ع: وقيل. يسار بن عبد
  .يعد يف البصريني، روى عنه أبو املليح اهلذيل

وكان من أصحاب  -روى النضر بن مشيل، عن عبيد اهللا بن أيب محيد، عن أيب املليح، عن أيب عزة يسار بن عبد 
إِنَّ اللّه ِعْنَدُه ِعلْمُ " مخس ال يعلمها إال اهللا، : عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .اآلية. لقمان" الْسَّاَعِة 
  .أخرجه الثالثة

  يسار، موىل فضالة بن هالل

  .يسار، موىل فضالة بن هالل
  .مسع هو ومواله فضالة من النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما ذكر علي بن عمر

وابن منده وأبو نعيم جعال يساراً . قد جعل يساراً موىل فضالة، غري يسار بن سويدفهو . أخرجه أبو عمر خمتصراً
موىل فضالة هو والد مسلم، وهو ابن سويد، رويا له حديث عبد اهللا بن موسى العلوي، عن عبد اهللا بن مسلم بن 

اهللا صلى اهللا  خرجت مع موالي فضالة بن هالل يف حجة الوداع، فسمعت رسول: يسار، عن أبيه، عن جده قال
  .الصالة الصالة، اهللا اهللا يف النساء، فبان هبذا أهنما واحد، واهللا أعلم: عليه وسلم يقول

  يسار أبو فكيهة



خباب، وعمار، : وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا جلس مع املستضعفني. يسار أبو فكيهة، موىل صفوان بن أمية
  .هزئت منهم قريش -وأيب فكيهة يسار موىل صفوان وأشباههم 

  يسار، جد حممد بن إسحاق

  .يسار، جد حممد بن إسحاق بن يسار صاحب املغازي
قال يل حممد بن إسحاق بن كثري بن يسار، حدثتين كرامة بنت حممد بن إسحاق : روى جعفر بن عبد الواحد قال

ليه وسلم فمسح رأسه ودعا له بن يسار، عن أبيها حممد، عن أبيه إسحاق، عن جده يسار أنه أتى النيب صلى اهللا ع
  .بالربكة

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  يسار موىل عمرو

  .يسار، موىل عمرو بن عمري الثقفي
. ولداً من ذكر وأنثى -سبعون : خرج من الطائف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعتقه، وله تسعون، أو قال

  .يوسف، قاله جعفر وتزوج يف الشرف من متيم وعقيل، وعمل للحجاج بن
  .أخرجه أبو موسى

  يسار موىل املغرية بن شعبة

وهو حبشي مات يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم روى موسى بن أيب عبيد، عن . يسار موىل املغرية بن شعبة
، على كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد، إذ جاء حبشي جمدع: ثابت البناين، عن أيب هريرة قال

  .مرحباً بيسار، مث ذكر حديثاً طويالً: فقال رسول اهللا -غالم للمغرية بن شعبة  -رأسه جرة 
أخرجه ابن منده وأبو نعيم؛ إال أن ابن منده ذكر هذه الترمجة واحلديث كما ذكرناه، وأما أبو نعيم فإنه ذكر هذا 

فظنهما واحداً، . خبيرب، وروى هذا احلديث بعده احلديث يف ترمجة يسار احلبشي، موىل عامر اليهودي، وأنه استشهد
وأبو هريرة إمنا صحب النيب يف . والذي ظن أهنما اثنان، ألن األول كان لعامر اليهودي، وكان خبيرب، فاستشهد خبيرب

  .خيرب، وأسلم عند قسمة غنائمها

مث هو جعله عبداً لعامر ! ملسجد ؟أن يساراً غالم عامر، استشهد خبيرب، فكيف يراه أبو هريرة يف ا: وذكر أبو نعيم
واهللا . اليهودي يف الترمجة، ويذكر يف احلديث الذي يف الترمجة بعينها أنه غالم املغرية بن شعبة، فهذا تناقض ظاهر

  .أعلم

  يسار أبو هند احلجام

  .يسار أبو هند احلجام
أن أبا هند يساراً حجم النيب : هروى ابن وهب، عن ابن مسعان أن ربيعة أخرب. حجم النيب صلى اهللا عليه وسلم



  .بقرن وشفرة، من الشكوى اليت كانت تعتريه من األكلة اليت أكلها خبيرب
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  يسار موىل أيب اهليثم

  .يسار موىل أيب اهليثم بن التيهان
  .قتل يوم أحد شهيداً

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  يسر بن احلارث

يسر بن احلارث بن عبادة بن عمري بن سريع بن جباد بن عبد بن مالك بن غالب بن : وهو -ف بغري أل -يسر 
  .قطيعة بن عبس بن بغيض العبسي

وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم تسعة رهط من بين عبس، وكانوا من املهاجرين : قال أبو الشغب العبسي
  .دعا هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبريف. يسر بن احلارث بن عبادة، وأسلموا: األولني، منهم

  .يسر، بضم الياء، وسكون السني املهملة، وآخره راء: أخرجه أبو موسى، ونسبه ابن الكليب وابن ماكوال هكذا

  يسري بن عمرو

  .أسري: وقيل. يسري بن عمرو األنصاري: هو -بزيادة ياء  -يسري 
رجل من الصحابة  -دخلنا على يسري : عن محيد بن عبد الرمحن قالعن داود بن عبد اهللا، . روى حديثه أبو عوانة

إن يزيد ليس خبري أمة حممد، وأنا أقول ذلك، ولكن ألن جيمع : إهنم يقولون: حني استخلف يزيد بن معاوية، فقال -
  .إال خري ال يأتينك من اجلماعة: اهللا أمر أمة حممد أحب إيل من أن يفترق، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .احلياء من اإلميان: وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .أخرجه الثالثة

هو رجل من الصحابة، روى عنه محيد بن : قال األمري أبو نصر. بضم الياء، وفتح السني، وبعدها ياء ثانية: يسري
  .عبد الرمحن

  يسري بن عمرو الكندي

  .الشيباين: وقيل. الدرمكي: وقيل. سكوينابن عمرو الكندي ال: هو -مثله  -يسري 
  .كويف، له صحبة، خمضرم، تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم وله عشر سنني، قاله ابن معني

  .كان له إحدى عشرة سنة، روى ذلك ابن فضيل وأبو معاوية، عن الشيباين، عن يسري: وقيل
ري بن عمرو، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، أس: أبو اخليار الذي يروي عن ابن مسعود امسه: وقال ابن معني

روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثني، أحدمها يف تلقيح النخل، واآلخر يف . وعاش إىل زمان احلجاج
  .احلجامة



. ويروون عنه، عن عمر بن اخلطاب حديث أويس القريب -أسري بن جابر : أهل البصرة يقولون: وقال ابن املديين
روى عنه من أهل البصرة زرارة بن أوىف، وابن . أسري: ة يسمونه يسري بن عمرو، وبعضهم يقولونوأهل الكوف

وروى عنه من أهل الكوفة أبو إسحاق الشيباين، وأبو عمرو الشيباين، . سريين، وأبو عمران اجلوين، ومحيد بن هالل
  .وابنه قيس بن يسري

  .وقد ذكرناه يف باب اهلمزة، أخرجه الثالثة
يسري بن عمر : قال -بضم الياء، وفتح السني املهملة، وسكون الياء الثانية، وآخره راء، قاله ابن ماكوال : يسري

  .الدرمكي أبو اخليار، ولد يف مهاجر رسول اهللا

  يسري بن العنبس

وقد تقدم يف . نسري، وهو األكثر: وقيل. يسري بن العنبس بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر األنصاري الظفري
  .سري بالنون املضمومة، وبعد السني املهملة ياء حتتها نقطتان، مث راءن

  باب الياء والعني والفاء

  يعقوب بن أوس

خطب النيب : قاله خالد احلذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن يعقوب بن أوس، رجل من الصحابة قال. يعقوب بن أوس
شبه العمد، قتيل السوط والعصا مائة من اإلبل منها أال إن قتل اخلطأ : صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة فقال

  .أربعون يف بطوهنا أوالدها
ورواه محاد بن سلمة، عن محيد، عن القاسم بن ربيعة، عن النيب . ليست يعقوب بن أوس صحبة: قال أمحد بن زهري

 بن عمرو بن ورواه أيضاً عن علي بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن عبد اهللا. صلى اهللا عليه وسلم مرسالً
  .العاص، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  يعقوب بن احلصني

  .يعقوب بن احلصني

كأين أنظر إىل خدي رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى عنه جماهد بن جرب أنه قال. رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .جيهر بالتسليموسلم يف الصالة، وهو يسلم عن ميينه وعن مشاله، و

  .أخرجه الثالثة

  يعقوب بن زمعة



  .يعقوب بن زمعة
روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص . أورده جعفر يف الصحابة

محار بينما حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببعض هذا الوادي، يريد أن يصلي، قد قام فقمنا، إذ خرج : قال
 -أخو بين أسد  -من شعب أىب دب، فأمسك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يكرب، وأجاز إليه يعقوب بن زمعة 

  .حىت رده
  .أخرجه أبو موسى

  يعقوب القبطي

  .يعقوب القبطي، موىل أيب مذكور من األنصار
فبلغ النيب صلى اهللا عليه . دبر أعتق أبو مذكور غالماً يقال له يعقوب القبطي، عن: روى أبو الزبري، عن جابر قال

فقال النيب . من يشتريه مين ؟ فاشتراه منه نعيم النحام بثمامنائة درهم: قال. ال: له مال غريه ؟ قالوا: وسلم فقال
أنفق على نفسك، فإن كان لك فضل فعلى أقاربك، فإن كان لك فضل فامنح ها هنا وها : صلى اهللا عليه وسلم

  .هنا
  .ملعتيق وال املعتقوقد روى ومل يسم ا

بعثه املقوقس مع مارية القبطية واهلدية إىل : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقد ذكر ابن ماكوال يعقوب القبطي، وقال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، وتوىل بين فهر، فال أعلم هل هو هذا أم غريه ؟

  يعلى بن أمية

احلارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم  يعلى بن أمية بن أيب عبيدة بن مهام بن
منية بنت غزوان : وهي -وهي أمه  -وهو املعروف بيعلى بن منية . أبو خالد: وقيل. التميمي احلنظلي، أبو صفوان

ارث، قاله وهي على هذا عمة عتبة بن غزوان بن احل. هي منية بنت احلاث بن جابر: وقيل. أخت عتبة بن غزوان
  .منية بنت جابر عمة عتبة بن غزوان: وقيل. املدايين، ومصعب، وابنه عبد اهللا بن مصعب

  .هي جدة يعلى بن أمية، أم أبيه: وقال الزبري
  .ومل يصب الزبري: وقال أبو عمر

لتميمي حليف هي أم العوام بن خويلد، وجدة الزبري بن العوام، وجدة يعلى بن أمية ا: وقال ابن ماكوال عند ذكرها
إن منية بنت : ويقول أصحاب احلديث وأصحاب التاريخ: وقال الدارقطين: قال. بين نوفل أم أبيه األدىن، هبا يعرف

  .غزوان أخت عتبة
  .أسلم يوم الفتح، وشهد حنيناً والطائف وتبوك

عمر بن اخلطاب وليس بشيء، وهو حليف بين نوفل بن عبد مناف، واستعمله . شهد يعلى بدراً: وقال ابن منده
على بعض اليمن، واستعمله عثمان على صنعاء، وقدم على عثمان فمر علي بن أيب طالب على باب عثمان، فرأى 

  .وكان ذا منزلة عظيمة عند عثمان! ليعلى واهللا ؟: قال. ليعلى: بغلة جوفاء عظيمة، فقال ملن هذه البغلة ؟ فقالوا
، فبلغه قتل عثمان، فأقبل لينصره، فسقط عن بعريه يف الطريق فانكسرت كان يعلى على اجلند باليمن: وقال املدايين

فأعان . من خرج يطلب بدم عثمان فعلي جهازه: فخذه، فقدم مكة بعد انقضاء احلج، واستشرف إليه الناس فقال



سم الزبري بأربعمائة ألف، ومحل سبعني رجالً من قريش، ومحل عائشة على اجلمل الذي شهدت القتال عليه، وا
  .عسكر: اجلمل

  .وكان يعلى جواداً معروفاً بالكرم، وشهد اجلمل مع عائشة، مث صار من أصحاب علي، وقتل مع بصفني
  .روى عنه ابنه صفوان، وعكرمة، وجماهد، وغريهم

حدثنا قتيبة، أخربنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن : أخربنا غري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى حممد بن عيسى قال
َوَنادَْوا َيا : " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ على املنرب: ار، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قالدين

  " .َماِلُك 
  .أخرجه الثالثة

  يعلى بن حارثة

  .يعلى بن حارثة الثقفي، حلف لبين زهرة بن كالب، قتل يوم اليمامة، قاله أبو معشر
  .وقال ابن إسحاق حميي بن حارثة

  .أخرجه أبو عمر

  يعلى بن محزة

يعلى بن محزة بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي، ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
  .وابن سيد الشهداء

مل يعقب أحد من بين محزة بن عبد املطلب إال يعلى وحده، فإنه ولد له مخسة رجال لصلبه، وماتوا ومل : قال الزبري
  .ا، فلم يبق حلمزة عقبيعقبو

  .أخرجه أبو عمر

  يعلى العامري

  .يعلى العامري

أورده ابن ماجه يف سننه، وروى عن عفان، عن وهيب، عن ابن خثم عن سعيد بن أيب راشد، عن : قال أبو موسى
  .احلديث... جاء احلسن واحلسني ومها يسعيان: يعلى العامري أنه قال

  .، أخرجه يف هذه الترمجةكذا قال أبو موسى، ومل يذكر احلديث
هو يعلى بن مرة، وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثاً واحداً : قال بعضهم: يعلى العامري: وقال أبو عمر

  .يف فضيلة احلسني رضي اهللا عنه
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

  يعلى بن مرة



وعتاب . عد بن عوف بن ثقيف الثقفييعلى بن مرة بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن س
  .أخو معتب جد عروة بن مسعود بن معتب

  .أسلم وشهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم احلديبية، وبايع بيعة الرضوان، وشهد خيرب والفتح وهوازن والطائف
  .إنه عامري، قاله أبو عمر: وقيل

نيب صلى اهللا عليه وسلم يوم الطائف بقطع وكان من أفاضل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أمره ال
  .يعلى ابن سيابة، قاله ابن معني: يكىن أبا املرازم، وأمه سيابة، فرمبا قيل. أعناب ثقيف

وروى عنه ابنه عبد اهللا، . سكن البصرة، وله هبا دار: سكن الكوفة، وقيل. وكان يعلى بن مرة من أصحاب علي
  .، وغريهموعبد اهللا بن حفص، وسعيد بن أيب راشد

أخربنا حممود بن غيالن، حدثنا : أخربنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي الفقيه بإسناده عن أيب عبد الرمحن قال
إن رسول اهللا صلى : أبو داود، أخربنا شعبة، عن عطاء بن السائب، عن أيب حفص بن عمر، عن يعلى بن مرة قال

  .ب فاغسله، مث ال تعداهللا عليه وسلم أبصر رجالً متخلفاً، فقال اذه
أنه خرج مع رسول اهللا : حدثنا ابن حثيم، عن سعيد بن أيب راشد، عن يعلى العامري: وروى عفان، عن وهيب قال

صلى اهللا عليه وسلم إىل طعام دعي إليه، فإذا حسني يلعب مع الغلمان يف طريق، فاستنتل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
اللهم، إين أحبه، وأحب من أحبه، : عل الصيب يفر ها هنا وها هنا، فأخذه فقالوسلم أمام القوم، مث بسط يده، وج

  .حسني سبط من األسباط
  .أخرجه الثالثة

. ثقفي: وقيل. عامري: هذا احلديث يقضي بأن يعلى العامري املقدم ذكره هو يعلى بن مرة الثقفي، فقيل فيه: قلت
ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن، وعامر بن صعصعة بن : نوأكثر أهل النسب جيعلون ثقيفاً من هوازن، فيقولو

فإذا كان . ثقفي: عامري، وقيل: معاوية بن بكر بن هوازن، فهما جيتمعان يف بكر، فلهذا اختلف يف نسبه، فقيل
وقد جاء يف هذا احلديث من رواية ابن منده مقيداً أنه عامري، وأنه روى له احلديث الذي رواه أبو  -كذلك 
  .فما الستدراكه عليه وجه -فضل احلسني، يف ترمجة يعلى العامري  موسى يف

  .يعلى العامري بن مرة هذا غري يعلى بن مرة الثقفي، واهللا أعلم: وقد قال أبو أمحد العسكري

  يعلى

أتيت : يعلى ذكره ابن قانع، وروى بإسناده عن الوليد بن مسلم، عن سفيان، عن عمرو بن يعلى، عن أبيه قال
فيه زكاة يا رسول اهللا ؟ : أتؤدي زكاة هذا ؟ قال:  صلى اهللا عليه وسلم ويف يدي خامت من ذهب، فقالرسول اهللا

  .مجرة غليظة: قال
  .ذكره ابن الدباغ

  يعمر السعدي

  .مث من بين احلارث بن سعد، واحلارث أخو عذرة بن سعد -سعد هذمي  -يعمر السعدي 
و والد أيب خزامة، وهو الصواب، قاله ابن منده وأبو نعيم، ورواه أبو نعيم ه: وكنيته أبو خزامة، قاله أبو نعيم، وقيل

أحد بين احلارث  -بإسناده عن ابن وهب، عن يونس وعمرو بن احلارث كالمها، عن ابن شهاب، عن أيب خزامة 



نتقيه، هل يرد أرأيت دواء نتداوى به، ورقى نسترقي هبا، وتقى : أن أباه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم -بن سعد 
  .هي من قدر اهللا: ذلك من قدر اهللا عز وجل ؟ قال

أن : وكذلك رواه الترمذي، عن سعيد بن عبد الرمحن املخزومي، عن سفيان، عن الزهري، عن أيب خزامة، عن أبيه
  .أرأيت رقى نسترقيها احلديث: رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .لزهري، عن أيب خزامة، عن أبيه، وهو أصحوقد روى من غري وجه، عن ا: قال
  .أخرجه الثالثة

  .بفتح الياء، وسكون العني املهملة، وضم امليم، وآخره راء: يعمر

  يعيش اجلهين

  .يعرف بذي الغرة. يعيش اجلهين
حلوم أتوضأ من : أن رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: روى عنه عبد الرمحن بن أيب ليلى. حديثه بالكوفة
أصلي يف مرابضها : قال. ال: أتوضأ من حلوم الغنم ؟ قال: ال، قال: قال أصلي يف مرابضها ؟ قال. نعم: اإلبل ؟ قال

  .نعم: ؟ قال
  .أخرجه الثالثة

  يعيش بن طخفة

  .شامي. يعيش بن طخفة الغفاري
صلى اهللا عليه وسلم أتى بناقة  أن النيب: روى حديثه ابن هليعة، عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري، عن يعيش الغفاري

: ما امسك ؟ قال: مث قام آخر فقال. اقعد: قال. مرة: ما امسك قال: فقال. أنا: من حيلبها ؟ فقام رجل فقال: فقال
  .احلبها: قال. يعيش: ما امسك ؟ قلت: مث قمت أنا فقال: قال يعيش. اقعد: مجرة قال

  .أخرجه الثالثة

  يعيش غالم بين املغرية

  .م بين املغريةيعيش غال
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرىء غالماً : روى وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أيب ثابت، عن عكرمة قال

َولَقَْد َنْعلَُم أَنَُّهْم : " فذلك قوله تعاىل: قال -يعيش : أراه يقال له: قال سفيان: قال وكيع -لبين املغرية أعجمياً 
  .النحل" ُمُه َبَشرٌ ِلَسانُ الَِّذي ُيلِحُدونَ إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ، َوَهذَا ِلَسانُ َعَريبٌّ ُمبٌِني َيقُولُونَ إِنََّما ُيَعلِّ

  .أخرجه أبو موسى

  يفوذان بن يفديدويه

  .يفوذان بن يفديدويه
اهللا قال رسول : روى حممد بن مردانشاه، عن أمحد بن عبدة، عن يفوذان بن يفديدويه قال. أورده جعفر املستغفري



  .العلم خليل املؤمن، والعقل دليله، والعمل قيمه، والصرب والرفق أمري جنوده: صلى اهللا عليه وسلم
  .قد تقدم له طريق يف احملمدين: أخرجه أبو موسى وقال

  باب الياء وامليم والنون والواو

  اليمان بن جابر

  .كر ابنه حذيفة بن اليمانوقد تقدم نسبه عند ذ. امسه حسيل: وقيل. اليمان بن جابر، أبو حذيفة
ما منعين أن أشهد بدراً إال أين خرجت أنا وأيب احلسيل، فأخذنا كفار قريش، : روى أبو الطفيل، عن حذيفة قال

فأخذوا علينا عهد اهللا وميثاقه لننصرف إىل املدينة وال نقاتل . ما نريد إال املدينة: فقلنا. إنكم تريدون حممداً: وقالوا
  .نفي هلم بعهدهم، ونستعني باهللا. انصرفا: يب صلى اهللا عليه وسلم فأخربناه، فقالفأتينا الن. معه

ومل يذكره أبو عمر ها هنا لالختالف الذي يف اليمان، ومن هو . أخرجه ابن منده، وأبو نعيم، وقد تقدم ذكره
فإنه حذيفة بن حسيل  هو لقب جروة وبني حذيفة وبني جروة عدة آباء،: امللقب به، فقال ابن الكليب وابن حبيب

  .وقد تقدم ما فيه كفاية. بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن جروة وهو اليمان

  يناق جد احلسن بن مسلم

  .يناق، جد احلسن بن مسلم بن يناق
: روى حديثه علي بن حجر وغريه، عن عمر بن هارون، عن عبد العزيز بن عمر، عن احلسن بن مسلم بن يناق قال

  .هللا عليه وسلم يف حجة الوداع، فقام حني زاغت الشمس، فوعظ الناسوافيت النيب صلى ا
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  يوسف بن عبد اله بن سالم

  .تقدم نسبه يف ترمجة أبيه. يوسف بن عبد اهللا بن سالم
  .اه يوسفيعد يف أهل املدينة، ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأجلسه يف حجره، ومسح على رأسه، ومس

  .كنيته أبو يعقوب: قال الواقدي
أنه رأى النيب صلى : ومن حديثه. روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث، روى عنه حممد بن املنكدر وغريه

  .هذه إدام هذه، وأكلهما: اهللا عليه وسلم أخذ كسرة من خبز وضع عليها مترة، وقال
  .أخرجه الثالثة

  يوسف الفهري

  .ري منسوبغ. يوسف الفهري
لو كان جريج الراهب فقيهاً : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: روى عنه ابنه يزيد بن يوسف أنه قال



  .عاملاً، لعلم أن إجابته ألمه أفضل من عبادته لربه عز وجل
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  يونس بن شداد

  .يونس بن شداد األزدي
  .مجمهول، قاله ابن منده وأبو نعي

حدثين أبو موسى العنزي، حدثنا حممد بن عثمة، أنبأنا سعيد بن بشري، : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن صوم أيام : أنبأنا قتادة، عن أيب قالبة، عن أيب الشعثاء، عن يونس بن شداد

  .التشريق
  .أخرجه الثالثة

  لظفرييونس أبو حممد ا

  .يونس أبو حممد الظفري، من األنصار، مث من األوس
  .عداده يف الكوفيني: وقال أبو نعيم. يعد يف أهل املدينة، قاله ابن منده

جزوا : روى ابن أيب فديك، عن إدريس بن حممد بن يونس عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .الشوارب

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم
قضى حرف الياء، وبتمامه فرغت األمساء، واحلمد هللا رب العاملني، محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه، وهو املسؤول أن ان

  .ينفعنا به دنيا وآخرة، وينفع املسلمني به أمجعني آمني، ويتلوه الكىن، إن شاء اهللا تعاىل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  كتاب الكىن

  حرف اهلمزة

  أبو آمنة الفزاري

  .ب د ع أبو آمنة الفزاري
  .روى عنه أبو جعفر الفراء، يعد من الكوفيني. له ذكر ورؤية وصحبة، رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم حيتجم

وخالفه غريه . وذكر أبو عمر يف أُمية أيضاً بضم اهلمزة، وبالياء. أخرجه الثالثة يف آمنة باملد والنون، وهو الصواب
وكان أبو عمر يراه باملد والنون، وبضم اهلمزة والياء، فإنه جعله . م ذكروه باملد والنونمثل ابن ماكوال وسواه، فإهن

  .ترمجتني
  ؟؟؟؟



  أبو إبراهيم احلجيب

  .د ع أبو إبراهيم احلجيب، من بين شيبة
 روى اهليثم بن خارجة، عن سعيد بن ميسرة، عن إبراهيم بن أيب إبراهيم احلجيب، عن أبيه. روى عن ابنه إبراهيم

  " .أن ابن يل بيتاً  -عليه السالم  -أوحى اهللا عز وجل إىل إبراهيم : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .أبو إبراهيم موىل أم سلمة

  .ع س أبو إبراهيم، موىل أم سلمة، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .أورده احلسن بن سفيان يف الصحابة

أنبأنا احلسن يب أمحد املقرئ، حدثنا أمحد بن عبد اهللا، أنبأنا أبو عمرو بن محدان، : ا أبو موسى، فيما أذن يل، قالخربن
أنبأنا يونس بن أيب إسحاق، عن  -أنبأنا احلسن بن سفيان، أنبأنا عمرو بن علي، حدثنا أبو قتيبة يعين سلم بن قتيبة 

سلمة، فكنت أبيت على فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأتوضأ  كنت عبداً ألم: أبيه، عن أيب إبراهيم قال
  .يف خمضبه

  .أبو أُيب ابن أم حرام
عبد اهللا بن : عبد اهللا بن أيب، وقيل: أمسه عبد اهللا، قيل. ب د ع أبو أيب ابن أم حرام، ربيب عبادة بن الصامت

ك بن غنم بن النجار، وأمه أم حرام بنت ملحان، عبد اهللا بن عمرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مال: وقيل. كعب
روى عنه . كان قدمي اإلسالم، ممن صلى إىل القبلتني، يعد يف الشاميني. أخت أم سليم، فهو ابن خالة أنس بن مالك

عليكم بالسىن والسنوت، فإن فيهما شفاء من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : إبراهيم بن أيب عبلة أنه قال
رواه عمرو بن بكر بن متيم السكسكي، عن إبراهيم " املوت : " ؟ قال" وما السام : " قالوا" . داء، إال السام  كل

العسل، وأما الغريب يف كالم العرب فهو رب عكة السمن، خيرج : السنوت يف هذا احلديث: بن أيب عبلة قال
  .خططاً سوداً على السمن

  .أخرجه الثالثة

  .أبو أثيلة بن راشد

  .أبو أثيلة بن راشد السلمي ب
أخرجه أبو عمر " . عامر بن مرقش " وقد تقدم ذكره وذكر ابنته أثيلة يف ترمجة . له صحبة، يعد يف أهل احلجاز

  .خمتصراً

  .أبو أمحد بن جحش

وليس بشيء، وإمنا اسم .امسه عبد اهللا بن جحش: وقال ابن معني. ب د ع أبو أمحد بن جحش، امسه عبد بن جحش
. وهو أسدي من أسد خزمية، وهم خلفاء بين عبد مشس. عبد اهللا، وقد تقدم نسبه يف امسه واسم أخيه عبد اهللاأخيه 



أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن إسحاق، . وكان أبو أمحد شاعراً، وكان من السابقني إىل اإلسالم
عامر بن ربيعة وعبد اهللا بن جحش، : رين بعد أيب سلمةوكان أول من قدمها من املهاج: فيمن هاجر إىل املدينة قال

وكان أبو أمحد رجالً ضرير البصر يطوف مكة أعالها وأسفلها . احتمل بأهله وأخيه عبد بن جحش، وهو أبو أمحد
فمر هبا عتبة بن ربيعة، والعباس : بغري قائد، وكان عنده الفارعة بنت أيب سفيان بن حرب، فخلت ديارهم مبكة، قال

عبد املطلب، وأبو جهل بن هشام، فنظر إليها عتبة بن ربيعة ختفق أبواهبا ليس فيها ساكن، فلما رآها كذلك  بن
  البسيط: تنفس الصعداء، مث قال

  يوماً ستدركها النكباء واحلوب... وكل دار وإن طالت سالمتها 
ذلك عمل ابن أخي هذا، فرق  :وما تبكي عليها؟ مث قال: فقال أبو جهل! أصبحت دار بين جحش خالء من أهلها

  .مجاعتنا، وشتت أمرنا، وقطع بيننا
وتويف أبو أمحد بعد أخته زينب بنت جحش، زوج . ونزل أبو أمحد وأخوه عبد اهللا باملدينة على مبشر بن عبد املنذر

أخرجه . وقد تقدم من ذكر أيب أمحد يف عبد اهللا بن جحش. النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وكان وفاهتا سنة عشرين
  .الثالثة

  .أبو أخزم

وهو أخو سهل بن . ب أبو أخزم بن عتيك بن النعمان بن عمرو بن عقيل بن عمرو بن مبذول بن مالك بن النجار
أخرجه أبو . وشهد أبو أخزم أحداً وما بعدها من املشاهد، واستشهد يوم جسر أيب عبيد. عتيك، وسهل عقىب بدري

  .عمر

  .أبو األخنس

ضعيفة بنت : وأمه وأم أخيه خنيس. حذافة بن قيس عدي ين سعد بن سهم القرشي السهمي ب أبو األخنس بن
وقد . يف صحبته نظر، ال يوقف له على اسم.حذمي بن سعد بن رئاب بن سهم، أخو عبد اهللا وخنيس ابين حذافه

بن عدي، مل يبق  والعقب يف ولد األخنس من ولد حذافة، من بين قيس: قال الزبري. مضى ذكر أخويه يف موضعهما
من ولد قيس بن عدي إال ولد عبد اهللا بن حممد بن ذؤيب بن عمامة بن أيب األخنس بن حذافة، وقد انقرض من 

  .أخرجه أبو عمر. بقي منهم

  .أبو إدريس

د كان قاضياً بدمشق بع. ولد عام حنني، يعد يف كبار التابعني. ب أبو إدريس عائذ اهللا بن عبد اهللا بن عمرو اخلوالين
ما : كان مكحول يقول. فضالة بن عبيد ملعاوية وابنه يزيد إىل أيام عبد امللك بن مروان، ومات يف آخرها قاضياً

واختلف يف . وشداد بن أوس، وأبا الدرداء، وعبد اهللا بن مسعود. مسع عبادة بن الصامت. رأيت مثل أيب إدريس
  .أخرجه أبو عمر. مساعه من معاذ

  .أبو أذينة العبدي



  .الصديف، وهو أصح: وقيل. أبو أذينة العبديب س 
وحديثه " خري نسائكم الولود الودود، املواتية املواسية : " روى عنه علي بن رباح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى. مبصر

  .أبو أرطاة األمحسي

امسه : قيل. ذكره البخاري يف املغازي. وسلم  رسول جرير إىل النيب صلى اهللا عليه. ب س أبو أرطاة األمحسي
حسني : " وذكر مسلم من رواية مروان بن معاوية. وقد تقدم يف احلصني مطوالً. ربيعة بن حصني: حلصني بن ربيعة

حدثنا ابن أيب عمر، أنبأنا مروان عن امساعيل، عن قيس، : أخربنا حيىي وأبو ياسر بإسناديهما عن مسلم. بالسني" 
بشري جرير أبو أرطاة حسني بن ربيعة يبشر النيب صلى اهللا عليه : قال فجاء -وذكر هدم ذي اخللصة  -عن جرير 

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى. وقد ذكرناه فيهما. وسلم 

  .أبو أروى الدوسي

  .حجازي. ب د ع أبو أروى الدوسي
وروى . د صاحل بن حممد بن زائدة املدينروى عنه أبو سلمة بن عبد الرمحن، وأبو واق" . ذا اخلليفة " كان ينزل 

كنت أصلي العصر مع رسول اهللا : سليمان بن حرب، عن وهيب، عن أيب واقد صاحل بن حممد، عن أيب أروى قال
أخربنا أمحد بن عثمان بن أيب علي، أنبأنا أبو رشيد عبد . صلى اهللا عليه وسلم مث آتى الشجرة قبل غروب الشمس

. أبو مسعود سليمان بن إبراهيم بن حممد بن سلمان. ر بن حممد بن سعيد، حدثنا احلافظالكرمي بن أمحد بن منصو
أنبأنا أبو بكر أمحد بن موسى بن مردويه، أنبأنا إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الديبلي، ودعلج بن أمحد، أنبأنا حممد بن 

لعريب، عن عاصم بن سهيل، عن حممد بن علي بن زيد، أنبأنا بشر بن عبيس بن مرحوم العطار، أنبأنا النضر بن ا
. كنت جالساً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : إبراهيم، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب أروى الدوسي قال

  .أخرجه الثالثة" احلمد هللا الذي أيدين بكما : " فأقبل أبو بكر وعمر، فقال

  .أبو األزور األمحري

  .ب د ع أبو األزور األمحري
جوه الصحابة، وقصته مشهورة يف شرب اخلمر، كان أبو األزور، وأبو جندل، وضرار بن اخلطاب قد تأولوا من و

عمرة يف رمضان تعدل حجة : " وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. يف اخلمر، وترد القصة يف أيب جندل
  .أخرجه الثالثة" 

  .أبو األزور ضرار بن اخلطاب

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً. تقدم يف باب امسه. بن اخلطابب أبو األزور ضرار 

  .أبو األزهر األمناري



  .أبو زهري: وقيل. شامي. ب د أبو األزهر األمناري
حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، . أخربنا عبد الوهاب بن علي األمني بإسناده عن أيب داود سليمان بن األشعث

أن النيب : محزة، عن ثور عن خالد بن معدان، عن أيب األزهر األمناري حدثنا حيىي بن: حدثنا حيىي بن حسان قال
باسم اهللا وضعت جنيب، اللهم اغفر يل ذنيب، واخسأ شيطاين، : " صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال

خالد بن رواه كذا أبو مسهر، عن حيىي بن محزة، عن ثور بن يزيد، عن " وفك رهاين، واجعلين يف الندي األعلى 
وقال : قال أبو عمر. ورواه أبو مهام األهوازي، عن ثور عن خالد عن أيب األزهر األمناري. معدان، عن أيب األزهر

أن رسول : ربيعة بن يزيد الدمشقي، حدثين واثلة بن األسقع وأبو األزهر صاحبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ومن طلب علماً فلم يدركه كتب له كفل من األجر . الن من األجرمن طلب علماً فأدركه، كتب به كف: " اهللا قال

  .أخرجه ابن منده وأبو عمر" . 

  .أبو األزهر

  .س أبو األزهر، غري منسوب
وروى أبو موسى بإسناده عن ربيعة بن يزيد، عن واثلة بن . أراه غري األمناري: قال احلاكم أبو أمحد: قال أبو موسى

أخرجه أبو . احلديث... " من طلب علماً فأدركه: " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأن رسو: األسقع وأيب األزهر
  .موسى
أفرد أبو موسى هذا عن األول، فإن األول أخرجه ابن منده، إال أنه مل يذكر له إال حديث الدعاء عند النوم، : قلت

جعلهما واحداً، وال أعلم من أين وأما حديث طلب العلم فأخرجه أبو عمر مع حديث الدعاء يف ترمجة األمناري، 
  .علم أبو أمحد أنه غري األمناري، وليس له نسب خيالفه، وال يستدل به على ذلك

  .أبو إسرائيل األنصاري

  .ب ع د أبو إسرائيل األنصاري
نا عبد حدثين أيب، حدث: أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد. يعد يف أهل املدينة، له صحبة

دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم : الرزاق، حدثنا ابن جريح، أخربنا ابن طاووس، عن أبيه، عن أيب إسرائيل قال
املسجد، وأبو إسرائيل يصلي، فقيل للنيب، هو ذا يا رسول اهللا، ال يقعد وال يكلم الناس، وال يستظل، وهو يريد 

  .أخرجه الثالثة" . ستظل، وليصم ليقعد، وليكلم الناس، ولي: " فقال النيب. الصيام

  .أبو أمساء الشامي

  .د ع أبو أمساء الشامي
وفدت النيب صلى اهللا عليه وسلم فبايعته، : وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، حديثه من طريق أوالده عنه قال

يكن أبو أمساء يصافح وصافحين رسول اهللا فآليت أن ال أصافح أحداً بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلم 
  .أخرجه أبو منده، وأبو إبراهيم. أحداً



  .األسود أبو التميمي

  .س األسود أبو التميمي
أنه مسع النيب : روى عبد الرزاق، عن معمر، عن شيخ من بين متيم، عن شيخ هلم يقال له، أبو األسود. أورده جعفر

  .أخرجه أبو موسى.  "اليمني الفاجرة تعقم الرحم : " صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .أبو األسود بن سندر

وال يصح، وإمنا الصحيح ابن . وقيل عبد اهللا بن سندر. امسه سندر: وقيل. ب د ع أبو األسود بن سندر اجلذامي
له صحبه، حديثه عند أهل مصر مرفوعاً يف أسلم وغفار وجتيب، رواه يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن . سندر

  .أخرجه الثالثة" . عبد اهللا بن سندر " قدم مستقصى يف وقد ت. ابن سندر

  .أبو األسود بن يزيد

أبو األسود بن يزيد بن معد يكرب بن سلمة بن مالك بن احلارث بن معاوية بن احلارث األكرب بن معاوية بن ثور 
الكليب يف اجلمهرة،  وذكره ابن. قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان شريفاً، قال الطربي. بن مربع الكندي

  .وذكره أبو علي الغساين على االستيعاب

  .أبو أسيد

: روى عنه عطاء الشامي أنه قال. يعد يف املدنيني. عبد اهللا بن ثابت: وقيل. ب د ع أبو أسيد بن ثابت األنصاري
اده مضطرب، وال إسن" . كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عبد اهللا بن ثابت " وقد تقدم يف . والفتح الصواب، قاله أبو عمر. بضمها: أبو أسيد بفتح اهلمزة، وقيل: قيل. يصح
  .أخرجه الثالثة" . 

  .أبو أسيد بن علي

ذكره حممد بن إسحاق السراج يف الصحابة، وروي عنه احلسن بن أيب . د ع أبو أسيد بن علي بن مالك األنصاري
إذا رأيت البناء قد بلغ سلعاً فاغز الشام، فإن مل تستطع : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سن أنه قالاحل

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم" . فامسع وأطع 

  .أبو أسيد الساعدي

يف وقد تقدم يف نسبه . هالل بن ربيعه، ومالك أكثر: وقيل. ب ع س أبو أسيد الساعدي، امسه مالك بن ربيعة
أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف . مالك، وهو أنصاري خزرجي من بين ساعدة، شهد بدراً

بعد يف أهل احلجاز، روى عنه سهل بن سعد أنه . مالك بن ربيعة بن البدن: تسمية من شهد بدراً من بين ساعدة
  لو أطلق اهللا يل بصري: قال له



سنة مخس : وقيل. وتويف أبو أسيد سنة ستني. الذي خرجت علينا منه املالئكةألريتك الشعب  -وكان قد عمي 
إنه آخر من مات من البدريني، وكان قصرياً كثري : قيل. وهذا وهم: قال أبو عمر. تويف سنة ثالثني: وقيل. وستني

. بن ربيعة أمت من هذاوقد ذكر يف مالك . وكان عمره مثانياً وسبعني.كان يصفرها: الشعر، اليغري شيب حليته، وقيل
وقد ذكر أبو أمحد احلاكم يف كتاب : " أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى، أال أن أبا عمر ذكر يف ترمجته قال

وذكر له خرباً عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة . أبو أسيد بن علي بن مالك األنصاري، له صحبة: الكىن قال
يه وسلم زينب بنت خزمية، وبعث أبا أسيد بن علي بن مالك األنصاري إىل امرأة تزوج رسول اهللا صلى اهللا عل: قال

فجعل أبا . من بين عامر بن صعصعة، فخطبها عليه، ومل يكن النيب رآها، فأنكحها إياه أبو أسيد قبل أن يراها النيب
و الذي خطب على رسول فأوهم، وأتى باخلطأ، وإمنا هو أبو أسيد الساعدي ه: أسيد هذا غري أيب أسيد الساعدي

  .واهللا أعلم. اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أبو أسرية

أبو : وقال غريه. ذكره الواقدي فيمن قتل يوم أحد وقال فيه أيضاً أبو هبرية. ب أبو أسرية بن احلارث بن علقمة
  .أسرية هو أخو أيب هبرية، واهللا أعلم

  .أبو األشعث

  .أبو األشعث
روى حممد بن األشعث، عن أبيه، عن . ذكره البزار يف املقلني من الصحابة: غ األندلسيقال ابن الدبا. أبو األشعث
الدهن يذهب السوس، والكسوة تظهر الغىن، واإلحسان إىل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جده قال

  " .اخلادم يكبت العدو 

  .أبو األعور األنصاري

شهد . جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار األنصاري اخلزرجي ب أبو األعور بن ظامل بن عبس بن حرام بن
أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس عن ابن إسحاق، يف . امسه كعب بن احلارث: قال ابن إسحاق. بدراً واحداً

 ومثله قال ابن الكليب،. أبو األعور بن احلارث بن ظامل بن عبس: تسمية من شهد بدراً من بين حرام بن جندب
وإمنا كعب عم أيب األعور، فسماه به من ال يعرف " اسم أيب األعور احلارث بن ظامل بن عبس : " وقال ابن عمارة

والصواب ما قال ابن إسحاق، وكذلك قال . ويقال أبو األعور احلارث بن ظامل: قال ابن هشام. النسب، وهو خطأ
  .أخرجه أبو عمر. أبو األعور بن احلارث: موسى بن عقبة

  .األعور اجلرمي أبو

  .ب د ع أبو األعور اجلرمي
: أن رجالً من جرم، يقال له األعور، أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: روى عنه جبري بن نفري. يعد يف الشاميني



وعليك السالم ورمحة اهللا، كيف أنت يا أبا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. السالم عليك يا رسول اهللا
  .أخرجه الثالثة" ر األعو

  .أبو األعور السلمي

  " .عمرو بن سفيان " ذكرناه يف . ب أبو األعور عمرو بن سفيان السلمي
شهد حنيناً كافراً مث أسلم بعد هو ومالك : قيل. ال تصح له صحبة وال رواية. قال أبو حامت الرازي. يعد يف الصحابة

صار من أصحاب معاوية وخاصته، وشهد معه صفني،  بن عوف النصري، وحدث بقصة هزمية هوازن حبنني، مث
  .أخرجه أبو عمر. وكان علي يدعوا عليه يف القنوت -وكان أشد من عنده على علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

  .أبو أمامة النجاري

نية، وهو شهد العقبتني األوىل والثا. ب أبو أمامة أسعد بن زرارة األنصاري اخلزرجي، مث من بين مالك بن النجار
أحد النقباء، وهو أول من قدم إىل املدينة باإلسالم هو وذكوان بن عبد قيس يف قول الواقدي، ومات يف شوال على 

املدينة، واألول  -صلى اهللا عليه وسلم  -مات قبل قدوم رسول اهللا : وقيل. رأس تسعة أشهر من اهلجرة قبل بدر
  .أخرجه أبو عمر. ن هذاأمت م" أسعد " وقد ذكرناه يف اهلمزة يف . أصح

  .أبو أمامة األنصاري

صلى اهللا عليه  -دخل النيب : روى اجلريري، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري قال. د ع أبو أمامة األنصاري
أخرجه ابن منده وأبو نعيم كذا . وذكر احلديث" ... أبو أمامة " املسجد، فإذا برجل من األنصار يقال له  -وسلم 
  .خمتصراً

  .بو أمامة الباهليأ

جعله بعضهم يف بين سهم من باهلة، وخالفه غريه، . تقدم ذكره يف امسه. أبو أمامة الباهلي، وامسه صدي بن عجالن
سكن مصر، مث انتقل منها فسكن محص من الشام، ومات هبا، وكان من املكثرين يف . ومل خيتلفوا أنه من باهلة

ربنا فتيان بن حممد بن سودان املوصلي، أخربنا اخلطيب أبو نصر أمحد بن أخ. الرواية، وأكثر حديثه عند الشاميني
حممد بن عبد القاهر، أخربنا أبو احلسني بن النقور، أخربنا ابن حبابة، أخربنا أبو القاسم البغوي، حدثنا طالوت بن 

 -اهللا عليه وسلم  صلى -مسعت رسول اهللا : مسعت أبا أمامة الباهلي يقول: عباد، أخربنا فضال بن جبرية قال
اكفلوا يل بست أكفل لكم اجلنة إذا حدث أحدكم فال يكذب، وإذا أؤمتن فال خين، وإذا وعد فال خيلف، : " يقول

سنة ست : وتويف أبو أمامة سنة إحدى ومثانني، وقيل" . غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم 
  .أخرجه أبو عمر. يف قول بعضهم -صلى اهللا عليه وسلم  - وهو آخر من مات بالشام، من أصحاب النيب. ومثانني

  .أبو أمامة بن ثعلبة



. سهل: وقيل. وقد تقدم يف ثعلبة. امسه ثعلبة: امسه إياس وقيل: قيل. ب د ع أبو أمامة بن ثعلبة األنصاري احلارثي
من اقتطع مال امرئ : " أحدهاله عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أحاديث، . وال يصح فيه غري إياس بن ثعلبة

أن النيب صلى : والثالث" . البذاذة من اإلميان : " والثاين" مسلم بغري حقه، فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني 
أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل ابن أيب . اهللا عليه وسلم صلى على أمه بعدما دفنت، يعين أم أيب أمامة

دثنا عمرو بن علي، أخربنا عبد الرمحن بن مهدي، أخربنا عبد اهللا بن منيب املدين، عن جده عبد اهللا ح: عاصم قال
باخلروج إىل بدر أمجع على  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن أبا أمامة بن ثعلبة ملا هم رسول اهللا : بن أيب أمامة، عن أبيه

فذكر ذلك لرسول اهللا . بل أنت، فأقم على أختك: قال. أقم على أمك: اخلروج معه، فقال خاله أبو برده بن نيار
فأمر أبا أمامة باملقام، وخرج أبو بردة، فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد  -صلى اهللا عليه وسلم  -

حدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن : وأخربنا حيىي وأبو ياسر بإسنادمها إىل مسلم بن احلجاج. توفيت، فصلى عليها
أخربنا إمساعيل، أخربنا العالء موىل احلرقة، عن : قال ابن أيوب. علي بن حجر مجيعاً، عن إمساعيل بن جعفرسعيد، و

: " قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا : معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد اهللا بن كعب، عن أيب أمامة
وإن كان شيئاً : فقال له رجل" . حرم عليه اجلنة من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب اهللا النار له، و

  .أخرجه الثالثة" . وإن كان عوداً من أراك : " يسرياً؟ قال

  .أبو أمامة بن سهل

 -تقدم نسبة عند أبيه، وهو أنصاري أوسي، وامسه أسعد، مساه رسول اهللا . ب د ع أبو أمامة بن سهل بن حنيف
وتويف أبو أمامة بن . د بن زرارة، وكناه بكنيته، ودعا له، وبّرك عليهباسم جده ألمه أسع -صلى اهللا عليه وسلم 

  .هو من كبار التابعني: وقال أبو عمر. أخرجه أبو عمر، وأبو موسى. سهل سنة مائة، وهو ابن نيف وتسعني سنة

  .أبو أميمة اجلشمي

  .ب ع س أبو أميمة اجلشمي
يام رواه الليث بن سعد، عن معاوية بن صاحل، عن عصام ذكره بعض من ألف يف الصحابة، وذكر له حديثاً يف الص

وهو حديث مضطرب " . أن اهللا وضع عن املسافر شطر الصالة : " مثل حديث القشريي  -بن حيىي، عنه مرفوعاً 
أبو أمية وال : ومنهم من قال فيه أبو متيمة وال يصلح أيضاً، ومنهم من يقول فيه. اإلسناد، ال يعرف أبو أميمة هذا

أبو : أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم، وأبو موسى، إال أن أبا نعيم وأبا موسى قاال. ح شيء من ذلك من جهة اإلسناديص
أميمة اجلعدي، ورويا له ما أخربنا سليمان بن أمحد، حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد اهللا بن صاحل، حدثين معاوية بن 

صلى اهللا عليه  -كان النيب : يد اهللا بن زياد، عن أيب أميمة قالصاحل، أن عصام بن حيىي حدثه، عن أيب قالبة، عن عب
إن اهللا : " فقال. أين صائم: فقلت" . هلم إىل الغداء : " يتغدى يف السفر وأنا قريب منه جالس، فقال -وسلم 

مالك أنس بن : أبو أمية، وقيل: وقد اختلف يف اسم هذا الرجل، فقيل" . وضع عن املسافر نصف الصالة والصوم 
  .عن أيب أميمة أخى بين جعدة، واهللا أعلم: وقيل. الكعيب، وغري ذلك

  .أبو أمية األزدي



. امسه مالك: وقال خليفة. س أبو أمية األزدي، والد جنادة بن أيب أمية وامسه كثري، كذا قال البخاري وابن أيب حامت
أخرجه أبو موسى، ذكره أبو . عنه ابنه جنادةروى . جنادة بن أيب أمية، ألبيه أيب أمية صحبة: وقال ابن أيب حامت

  .عمر يف ترمجة ابنه جنادة

  .أبو أمية التغليب

  .س أبو أمية التغليب
أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا الشيخ الزاهد أبو القاسم الرازي، أخربنا أبو الفوارس هو طراد، أخربنا هالل احلفار، 

بن السري، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن جندب بن هالل، أخربنا احلسني بن حيىي بن عياش، حدثنا حيىي 
ليس على املسلمني : " يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه مسع رسول اهللا  -رجل من بين تغلب  -عن أيب أمية 

. ، وصوابه حرب بن هالل" جندب " كذا وقع يف هذه الرواية " . عشور، وإمنا العشور على اليهود والنصارى 
ورواه الثوري عن . اه أبو األحوص، عن عطاء، عن حرب بن عبيد اهللا، عن جده أيب أمه، عن أبيه ومل يسمعهورو

  .حرب بن أيب حرب، ذكرناه يف ترمجته: وقيل. عطاء، عن حرب بن عبيد اهللا عن خاله

  .أبو أمية اجلمحي

  .ب س أبو أمية اجلمحي
" من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند األصاغر : " ة فقالعن الساع -صلى اهللا عليه وسلم  -سُئل النيب : قال
ال أعرفه بغري هذا، ذكره بعضهم يف الصحابة وفيه نظر، ويف : وقال أبو عمر. أخرجه أبو عمر، وأبو موسى. 

: وأخرجه ابن منده وأبو نُعيم فقاال. الصحابة من يكىن أبا أمية، وعمري بن وهب، كالمها من بين مجح، قاله أبو عمر
قال رسول اهللا صلى : روى ابن هليعة عن بكر بن سواده، عن أيب أمية اللخمي قال. اللخمي: أبو أمية اجلهين، وقيل

  .روى عنه بكر بن سواده: وكلهم قالوا" . من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند األصاغر : " اهللا عليه وسلم

  .أبو أمية الشعباين

  .س أبو أمية الشعباين
أورده أبو زكريا، وروى بإسناده عن مطر بن العالء الفزاري الدمشقي، عن عبد امللك بن يسار : وسىقال أبو م

وهذا الرجل امسه حيمد يروى عن أيب : قال. مل يزد على هذا -وكان جاهلياً  -الثقفي، حدثين أبو أمية الشعباين 
  .أخرجه أبو موسى. ثعلبة اخلشين

  .أبو أمية الضمري

. وقال أبو أمية الضمري. القشريي، قاله ابن منده وأبو نعيم: وقيل. اجلعدي: وقيل. لضمريب د ع أبو أمية ا
صلى  -قدمت على رسول اهللا : روى األوزاعي وأبان العطار، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب قالبة، عن أيب أمية قال

؟ " أال تنتظر الغداء " عليه وسلم من سفر، فلما أراد أن ينزل رجعت، فقال النيب صلى اهللا  -اهللا عليه وسلم 
رواه الوليد، عن " أال أخربك عن املسافر، إن اهللا وضع عنه الصوم ونصف الصالة : " إين صائم قال: قلت



احملفوظ يف هذا حديث أنس بن مالك : قال أبو عمر. األوزاعي،عن حيىي عن أيب قالبة، عن أنس بن مالك الكعيب
  .أخرجه الثالثة. بالكعيب، وهو حديث كثري االضطرا

  .أبو أمية املخزومي

  .ب د ع أبو أمية املخزومي، حجازي
أخربنا حيىي بن حممود كتابة بإسناده عن أيب بكر بن أيب عاصم، حدثنا هدبة بن خالد، أخربنا محاد بن سلمة، عن 

نيب صلى اهللا عليه وسلم أن ال: إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أيب املنذر موىل أيب ذر عن أيب أمية املخزومي
؟ قال بلى، " ماإخالك سرقت " أتى بسارق اعترف ومل يوجد عنده املتاع، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

استغفر اهللا وتب إليه : " فقطعوا يده مث جاءوا به فقال" . اذهبوا به فاقطعوا يده، مث جيئوا به : " مرتني أو ثالثاً، قال
وقد رواه ابن عاصم، عن مهام، عن إسحاق " . اللهم اغفر له وتب عليه : " فقال.  وأتوب إليهفقال أستغفر اهللا" . 

  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرجه الثالثة -رجل من األنصار  -عن أيب أمية : بن عبد اهللا فقال
  .أبو أُناس

شرافهم، وهو ابن أخي سارية بن ُزنيم، وهو من رهط أيب األسود الديلي، وهو من أ. ب أبو أُناس الكناين الديلي
  الطويل: وكان شاعراً، وهو القائل لرسول اهللا

  أبر وأوىف ذمة من حممد... وما محلت من ناقة فوق رحلها 
أنس بن أيب أناس، استخلفه احلكم بن عمرو الغفاري على خراسان، حني حضرته الوفاة، : وله ابن شاعر يقال له

  الوافر: فقال أنس: بن عبد اهللا احلنفيفعزله زياد، واستعمل خليد 
  مغلغلةً خيبُّ هبا الربيد... أال من مبلغ عّني زياداً 

  لقد القت حنيفة ما تريد... أتعزلين وتطعمها خليداً؟ 
  .أخرجه أبو عمر

  .أبو أنس األنصاري

  .مدين، روى عنه ابنه محزة. د ع أبو أنس األنصاري
قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : ة بن أيب أنس، عن أبيه، عن جده قالروى إبراهيم بن حيىي، عن مالك بن محز

كذا قال، ورواه الناس " . وال تسلوا السيوف حىت يغشوكم : فارموهم -يعين دنوا منكم  -إذاكثبوكم : " وسلم
ايا بن علي عن محزة بن أيب أسيد، عن أبيه، أخربنا به غري واحد، منهم مسمار بن عمر بن العويس، وحممد بن سر

حدثنا عبد اهللا بن حممد اجلعفي، أخربنا أبو أمحد، أخربنا عبد : الفقيه قالوا بإسنادهم عن حممد بن إمساعيل قال
إذا " قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر : الرمحن بن الغسيل، عن محزة بن أيب أسيد عن أيب أسيد قال

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. بو أنس يتصحف من أيب أسيدفهذا يف الصحيح، وأ. كثبوكم فارموهم

  .أبو إهاب



وأم أيب . س أبو إهاب بن عزيز بن قيس سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد اهللا بن دارم التميمي الدرامي، قاله خليفة
 عليه روى عن النيب صلى اهللا. فأخته بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قُصي وهو حليف لبين نوفل: إهاب

  .أخرجه أبو موسى. وسلم أنه هنى أن يأكل أحدنا وهو متكئ، قاله جعفر

  .أبو أوس األسلمي

تقدم يف حرف . كان ينزل بناحية العرج. أبو متيم أوس بن حجر األسلمي: وقيل. ب س أبو أوس متيم بن حجر
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى. اهلمزة

  أبو أوس الثقفي

روى محاد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن . تقدم نسبه عند ابنه. فة، وهو والد أوسأبو أوس الثقفي، امسه خذي
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم : رأيت أيب ميسح على نعليه، فأنكرت ذلك عليه، فقال: أوس بن أيب أوس قال

  ..ذكره األشريي مستدركاً على أيب عمر. ميسح عليهما

  .أبو أوس

  .أخرجه أبو موسى. وس، امسه جابر بن عوف، ذكر يف اجليمس أبو أوس، جد عمرو بن أ

  .أبو أوىف

امسه علقمة بن خالد بن احلارث بن أيب أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن : قيل. أبو أوىف، والد عبد اهللا وزيد ابين أيب أوىف
عليه وسلم بصدقته وهو الذي أتى النيب صلى اهللا . له صحبة، ذكره الواقدي. هوزان بن أسلم بن أفصى بن حارثة

  .أخرجه أبو عمر" . اللهم بارك على آل أيب أوىف : " فقال

  .أبو إياس

  .أورده جعفر هكذا. س أبو إياس، أو ابن إياس
وما : قلت" . قُل : " كنت رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يل: روى عنه سعيد بن املسيب أنه قال

مث " . قل أعوذ برب الناس " و " قل أعوذ برب الفلق : " مث قال. ختمها ، حىت" قل هو اهللا أحد : " أقول؟ قال
أخربنا .أبو إياس بن سهل من بين ساعدة: وقد ذكره ابن أيب عاصم فقال" . يا أبا إياس؟ ما قرأ الناس مبثلهن : " قال

خربنا حممد بن إبراهيم، عن حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا مصعب بن املقدام، أ: حيىي بإسناده عن أيب عاصم قال
يا أبا حازم، أال أحدثك عن : فأقبلت عليه، فقال. أقبل علي: أنه جلس إىل أياس بن سهل األنصاري فقال: أيب حازم

ألن أصلي الصبح مث أجلس يف جملس أذكر اهللا فيه حىت تطلع الشمس، : " أيب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أخرجه أبو موسى" . يل يف سبيل اهللا، ومن حني أصلي العصر حىت تغرب الشمس أحب إيل من شد على جياد اخل

  .أبو أمين



أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف . استشهد بأحد. ب س أبو أمين، موىل عمرو بن اجلموح
وقتل معه . و بن اجلموحوأبو أمين موىل عمر: تسمية من قتل يوم أحد من بين سليمة، مث من بين حرام بن كعب

أخرجه أبو عمر، . وقيل إن أبا أمين هذا، أحد بين عمرو بن اجلموح. خالد بن عمرو بن اجلموح، رمحهما اهللا تعاىل
  .وأبو موسى

  .أبو أيوب األنصاري

خالد بن يزيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار : ب أبو أيوب األنصاري، وامسه
شهد العقبة، وبدراً، وأحداً واخلندق، وسائر املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه . نصاري اخلزرجي النجارياأل

شهد أبو : قال ابن الكليب، وابن إسحاق وغريمها. وسلم، وكان مع علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه، ومن خاصته
أشهد أبو أيوب صفني؟ : سألت احلكم: قال شعبةو. أيوب مع على اجلمل وصفني، وكان على مقدمته يوم النهروان

أخربنا أبو العباس أمحد بن عثمان واحلسني بن يوحن بن أتويه بن النعمان الباوري . ال، ولكن سهد النهروان: قال
حدثنا إمساعيل بن أيب احلسن علي بن احلسني احلمامي النيسابوري، أخربنا أبو سعيد مسعود بن ناصر بن أيب : قاال

ركاب السجزي، أخربنا القاضي أبو القاسم علي بن احملسن التنوخي، أخربنا أبو عبد اهللا احلسن بن عمران زيد ال
أخربنا حيىي بن أيوب العابد، أخربنا إمساعيل بن جعفر، أخربين سعد بن سعيد بن . الضراب، أخربنا حامد بن حيىي

وب األنصاري، أنه حدثه أن رسول اهللا صلى قيس األنصاري، عن عمر بن ثابت بن احلارث اخلزرجي، عن أيب أي
مث إنه غزا أيام معاوية أرض " . من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر : " اهللا عليه وسلم قال

. وقيل سنة مخسني، فدفن هنالك. فتويف عند مدينة القسطنطينية: الروم مع يزيد بن معاوية، سنة إحدى ومخسني
وقيل أن الروم قالت . روي هذا عن جماهد. ل فجعلت تقبل وتدبر على قربه، حىت عفا أثر القربوأمر يزيد باخلي

هذا رجل من أكابر أصحاب نبينا : لقد كان لكم الليلة شأن قالوا" للمسلمني يف صبيحة دفنهم أليب أيوب 
. أرض العرب ما كانت لنا مملكةو واهللا لئن نُبش ألُضرب لكم بناقوس يف . وقد دفناه حيث رأيتم. وأقدمهم إسالماً

وهو الذي نزل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم . وكانوا إذا أحملوا كشفوا عن قربه فمطروا: قال جماهد
  .املدينة مهاجراً إىل أن بىن مسجده ومساكنه أخرجه أبو عمر، وقد تقدم يف خالد بن يزيد

  .أبو أيوب اليمامي

  ا أنه روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال جعفر عنأبو أيوب اليمامي ذكرو

  خليفة أخرجه أبو موسى خمتصراً
  .س أبو أيوب

وروى عن علي بن مسهر، عن . أكثر ظين أنه األنصاري: أورده أبو بكر بن علي، وقال: أخرجه أبو موسى وقال
إن للمسلم على أخيه املسلم ست : " لمسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقو: اإلفريقي، عن أبيه، عن أيب أيوب قال

أخرجه أبو موسى . احلديث... " أن جييبه إذا دعاه: خصال من املعروف، إن ترك منها شيئاً ترك حقاً ألخيه واجباً
خمتصراً، فإن أراد أبا أيوب األنصاري، فلم يذكر امسه وال يعرف به أنه هو، وإن أراد غريه فقد فاته أبو أيوب 

  .أعلم األنصاري، واهللا



  حرف الباء

  أبو حبري

  .د أبو حبري
" . وأنه كالم ريب عز وجل : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف كالم ذكر فيه القرآن: روى عنه ابنه حبري
  .أخرجه ابن منده

  .أبو البداح

تقدم . ارب د ع أبو البداح بن عاصم بن عدي بن اجلد بن العجالن البلوي، حليف بين عمرو بن عوف من األنص
وهو . وقيل له صحبة. الصحبة ألبيه، وهو من التابعني، يروي عن أبيه: واختلف يف صحبته فقيل. نسبه عند أبيه

واألكثر يذكرونه يف . الذي تويف عن سبيعة األسلمية إذ خطبها أبو السنابل بن يعكك، ذكره ابن جريح وغريه
وهم فيه بعض : وقال أبو نعيم. أبو عمرو: لقبه، وكنيتههو : وأبو البداح قيل: وقال. الصحابة، قاله أبو عمر

. حديثه عند أيب بكر بن عبد الرمحن، وإمنا هو أبو بكر بن عمرو، واهللا أعلم: وقال -يعين ابن منده  -املتأخرين 
  .أخرجه الثالثة

نها زوجها سعد بن أبو البداح هو الذي تويف عن سبيعة األسلمية وهم منه، فإن سبيعة تويف ع: قول أيب عمر: قلت
خولة، وقد ذكره أبو عمر وابن منده يف ترمجة سبيعة كذلك، وإمنا كان أبو البداح زوج مجيل بنت يسار، أخت 

" وإذا طلقتم النساء فبلغهن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن : " معقل بن يسار، وفيها ويف زوجها نزلت
  .أن املفسرين خيتلفون كثرياً يف مثل هذا على. اآلية، قاله بعض العلماء ٢٣٢البقرة  -

  .أبو الرباد

  .غالم متيم الداري -أبو الرباد 

محل متيم معه من الشام إىل املدينة قناديل وزيتاً، : روى سعيد بن زياد بن فائد، عن أبيه، عن جده عن أيب هند قال
ه أبو الربد فعلّق القناديل، وجعل فيها املاء فلما انتهى إىل املدينة وافق ذلك ليلة اجلمعة، فأمر غالماً له يقال ل

: " والزيت، فلما غربت الشمس أسرجها، وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املسجد فإذا هو يزهر، فقال
نورت اإلسالم نّور اهللا عليك يف الدنيا واآلخرة، أما إين لو كانت يل ابنة : " متيم فقال: فقالوا" من فعل هذا؟ 

يل ابنة يا رسول اهللا، تسمى أم املغرية، فافعل فيها ما أردت، : فقال نوفل بن احلارث بن عبد املطلب" ا لزوجتكه
  .أخرجه أبو موسى. فأنكحه إياها على املكان

  .زّياد بفتح الزاي، وتشديد الياء حتتها نقطتان

  .أبو بردة



  .ب أبو بردة األنصاري، روى عنه جابر بن عبد اهللا
حدثنا قتيبة بن : أخربنا أبو غالب املاوردي مناولة بإسناده عن أيب داود السجستاين: بن سكينة قال أخربنا أبو أمحد

سعيد، أخربنا الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن بكري بن عبد اهللا بن األشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد 
إال يف حد من . جتلدوا فوق عشرة أسواطال : " الرمحن بن جابر، عن أيب بردة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ورواه غريه عن بكري بن عبد اهللا، عن سليمان، عن عبد الرمحن بن جابر، عن أبيه، عن أيب " . حدود اهللا عز وجل 
. هذا احلديث رواه جابر، عن أيب بردة بن نيار: ال أدري أهو الظفري أم غريه؟ وقال غريه: قال أمحد بن زهري. بردة

  .ر أخرجه أبو نعيم، واهللا أعلمويف ابن نيا
  .أخرجه أبو عمر

  .أبو بردة

  .هو أبو بردة بن نيار: وقيل. كويف. د ع أبو بردة، خال ُجميع بن عمري
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى شريك عن وائل بن داود، عن ُجميع بن عمري، عن خاله أيب بردة قال

. سعيد بن عمري، عن خاله أيب بردة وهو األشهر: ثوري، عن وائل وقالورواه ال" . أفضل كسب الرجل ولده " 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .أبو بردة األنصاري

  .كعب بن مالك بن األوس: ب د ع أبو بردة األنصاري الظفري، واسم ظفر
: وقيل -عبد امللك  مدين، روى: وقال ابن منده. روى النيب صلى اهللا عليه وسلم يعد يف الكوفيني، قال أبو نعيم

خيرج من : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عبد اهللا بن مغيث بن أيب بردة، عن أبيه، عن جده، قال
حممد بن كعب . يقال إن الرجل. أخرجه الثالثة" . الكاهنني رجل يدرس القرآن دراسة ال يدرسها أحد يكون بعده 

  .قريظة والنضري: القرطي، والكاهنان

  .بو بردة األشعريأ

واسم أيب . تقدم نسبه يف أخيه عبد اهللا بن قيس. ب د ع أبو بردة بن قيس األشعري، أخو أيب موسى األشعري
خرجنا من اليمن يف بضع : روى أبو أسامة، عن يزيد بن أيب بردة، عن أيب موسى قال. وقد ذكر هناك. عامر: بردة

بو موسى، وأبو بردة، فأخرجتنا سفينتنا إىل النجاشي، وعنده جعفر بن أ: وحنن ثالثة أخوة. ومخسني رجالً من قومنا
أخربنا أبو ياسر بن أيب . أيب طالب وأصحابه، فأقبلنا مجيعاً يف سفينتنا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حني افتتح خيرب

اد، أخربنا عاصم األحول، حدثنا عبد الواحد بن زي -حدثنا عفان  -حدثين أيب : حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد
أن النيب صلى اهللا :  -أيب موسى األشعري  -أخربنا كريب بن احلارث بن أيب موسى، عن أيب بردة بن قيس أخي 

  " .اللهم، اجعل فناء أميت يف سبيلك بالطعن والطاعون : " عليه وسلم قال
  .أخرجه الثالثة



  .أبو بردة بن نيار

  .هانئ بن عمرو: ل ابن إسحاقوقا. ب د ع أبو بردة هانئ بن نيار
قال ... وهو احلارث بن عمرو -مر يب خايل : وروى هشيم، عن األشعث عن عدي بن ثابت، عن الرباء قال

واألكثر ينسبونه هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كالب بن دمهان بن غنم بن ذبيان بن مهيم بن كاهل : عمرو
وحلفه يف بين حارثة من األنصار، شهد العقبة الثانية مع . بن قُضاعةبن ذهل بن هين بن بلي بن عمرو بن احلاف 

  .السبعني، وشهد بدراً، وأحداً، واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ومن بين حارثة بن : أخربنا عبيد اهللا بن السمني بإسناده عن يونس، عن إسحاق، يف تسمية من شهد العقبة الثانية
وأبو بردة بن نيار، وامسه هانئ بن نيار بن عسر بن عبيد بن : زرج بن عمرو بن مالك بن األوساحلارث بن اخل

وهبذا اإلسناد . عمرو بن كالب بن دمهان بن غنم بن ذيبان بن مهيم بن كاهل بن ذهل بن هين بن بلى حليف هلم
ال عقب له، وشهد . هانئ: يار، وامسهأبو بردة بن ن: فيمن شهد بدراً من بين حارثة بن احلارث، من حلفائهم من بلي

الفتح، وكانت معه راية بين حارثة بن احلارث يوم الفتح، وشهد مع علي بن أيب طالب حروبه، وتويف أول خالفة 
مل يكن مع املسلمني يوم أحد غري فرسني، فرس لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال أيضاً. معاوية، قاله الواقدي
  .أكثر من هذا" هانئ " أخرجه الثالثة، وقد تقدم يف . ن نياروفرس أليب بردة ب

  .أبو بردة

  .س أبو بردة، غري منسوب
أورده أبو داود الطيالسي يف مسنده، فروى عن سالم، عن مساك بن حرب، عن القاسم بن عبد الرمحن، عن أبيه، 

  " .اشربوا وال تسكروا " : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -وليس بابن أيب موسى  -عن أيب بردة 
  .أخرجه أبو موسى

  .أبو برزة األسلمي

  .ب س ع أبو برزة األسلمي
نضلة : وقال غريمها. نضلة بن عبيد، قاله أمحد بن حنبل، وابن معني: اختلف يف امسه واسم أبيه، وأصح ما قيل فيه

اسم أيب برزة خالد بن نضلة بن : يوقال اخلطيب أبو بكر، عن اهليثم بن عد. نضلة بن عابد: ويقال. بن عبد اهللا
. عبيد بن احلارث بن حبال بن دعبل بن ربيعة بن أنس بن خزمية بن مالك بن سالمان بن أسلم، قاله أبو عمر

  .وهكذا نسبه ابن حبيب، وابن الكليب
  .نزل البصرة، وله هبا دار، وسار إىل خراسان فنزل مرو، وعاد إىل البصرة

حدثين أيب، أخربنا يزيد بن هارون، أخربنا سليمان : اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحدأخربنا عبد الوهاب بن هبة 
التميمي، عن سيار أيب املنهال، عن أيب برزة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف صالة الغداة بالستني 

  .إىل املائة
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى. وستنيمات سنة أربع : وقيل. ومات بالبصرة سنة ستني قبل موت معاوية



  .أبو برقان

س أبو برقان من بين سعد بن بكر بن هوزان، وهو عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الرضاعة أورده جعفر 
  .يف الصحابة

د بن بكر دخل أبو برقان عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بين سع: وروى املدائين، عن عيسى بن يزيد قال
: قال. مث رأيتهم بتغمغمون: لقد جئت يا حممد وما فىت من قومك بأحب إليهم وال أحسن فيهم ثناًء منك قال: فقال

  .ال: ؟ قال قلت" ياابن برقان، هل تعرف احلرية " 
ما ما أدري ما تقول؟ : قلت: قال" . إن طالت بك حياة لتسمعنها يردها الوارد من غري حفري وال مزاد : " قال

" آلخذن بيدك يوم القيامة، وألذكرّنك : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! جئتك من ثنية كذا وكذا إال خبفري
قال . يا أبا برقان، ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأخذ بيدك إال وأنت رجل صاحل: فكان عثمان يقول. 

  .فقدمت احلرية فرأيتها على ما وصف يل: أبو برقان
  .الرطانة: الغمغمة: أخرجه أبو موسى وقال

  .أبو بزة

روى أبو احلسن أمحد بن . خمتلف يف امسه. س أبو بزة، موىل عبد اهللا بن السائب، جد املقرئني املكيني املشهورين
 دخلت مع موالي عبد اهللا بن: عن أبيه القاسم عن أبيه أيب بزة قال. حممد بن القاسم بن أيب بزة، عن أبيه حممد

. السائب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقمت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقبلت يده ورأسه ورجله
  .رواه أبو بكر بن املقرئ عن أيب الشيخ

  .أخرجه أبو موسى

  .أبو البشر

ه أبو عبد اهللا قال. أبو البشر بن احلارث، من بين عبد الدار، هو الشاب الذي خطب ُسبيعة األسلمية، فحطَّت إليه
  .رواه ابن الدباغ، عن أيب حممد بن عتاب. بن وضاح

  .أبو بشر السُّلمي
  س 

  .أبو بشر السلمي

  .أورده أبو بكر بن أيب علي، وأبو مسعود
من أحب " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روى هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أيب بشر السلمي قال

كذا قال ولعله أبو اليسر األنصاري السلمي، بفتح " ويعطيه سؤاله، فلينظر معسراً أو ليدع أن يفّرج اهللا كربته، 
  .أخرجه أبو موسى. السني والالم، ألن هذا املنت مشهور عنه

  .أبو بشري األنصاري



 ال يوفق له على اسم. وقيل األنصاري املازين. األنصاري الساعدي: وقيل. ب د ع أبو بشري األنصاري احلارثي
شهد بيعة . امسه قيس بن عبيد بن احلرير بن عمرو بن اجلعد، من بين مازن بن النجار، وال يصح: صحيح، وقد قيل

أخربنا أبو احلرم مكي بن ربان . الرضوان، روى عنه أوالده، وعباد بن متيم، وحممد بن فضالة، وعمارة ابن غزية
بن أيب بكر، عن عباد بن متيم، عن أيب بشري األنصاري النحوي بإسناده عن حيىي، عن مالك بن أنس، عن عبد اهللا 
. والناس يف مقبلهم: أحسبه قال: قال عبد اهللا بن أيب بكر. أخربه أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسوالً

  .أرى ذلك من العني: مسعت مالكاً يقول: قال حيىي. ال يبقني يف رقبة بغري قالدة من وتر إال قطعت: وقال
وروى عنه عمارة بن . روى سعيد عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن صالة عند طلوع الشمس حىت ترتفعو

. أخرجه الثالثة" . احلمى من فيح جهنم : " ومن حديثه. غزية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرم مابني البتيها
والصحيح لرجل . لرجلني، ومنهم من جيعلها لثالثةكل هذا عندي لرجل واحد، ومنهم من جيعلها : وقال أبو عمر

مات سنة أربعني واألول أصح، ألنه : وقيل. مات أبو بشري بعد احلرة، وكان قد عمر طويالً: وقال اخلليفة. واحد
بضم احلاء : احلرير. وال أعلم فيهم من يكىن أبا بشري إال احلارث بن خزمة بن عدي األنصاري: أدرك احلرة قال

  .قال األمري أبو النصر. وفتح الراء، وبعدها ياء حتتها نقطتان، وآخره راء ثانية املهملة،

  .أبو البشري

  .س أبو البشري، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  .أبو بصرة الغفاري

ل غري ذلك، وقد تقدم وقي. مجيل: وقيل. ُحميل، بضم احلاء: ب د ع أبو بصرة الغفاري اختلف يف امسه فقيل
أخربنا املنصور بن أيب احلسن . لقبه أبو هريرة وروى عنه. وهو محيل بن بصرة بن وقاص بن حبيب بن غفار. ذكره

حدثنا عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثين أيب، عن حممد بن : الطربي بإسناده عن أيب يعلى
عن  -وكان ثقة  -بري بن نعيم احلضرمي، عن عبد اهللا بن هبرية السبائي إسحاق، حدثين يزيد بن أيب حبيب، عن ج

صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة العصر، فلما قضى : أيب متيم اجليشاين عن أيب بصرة الغفاري قال 
قبلكم  إن هذه الصالة عرضت على من كان: " قاله -فلما انصرف من صالته : وقال يعقوب مرة أخرى -صالته 

: فتوانوا فيها وتركوها، فمن صالها منكم ضوعفت له أجرها ضعفني، وال صالة بعدها حىت ُيرى الشاهد، والشاهد
إن عزة اليت : وقد تقدم ذكره يف مواضعه من أمسائه، وكان يسكن احلجاز مث حتول إىل مصر، ويقال" . النجم 

: ليصح قول كثري يف شعره" اص بن حاجب بن غفار وق" يشبب هبا كثري عزة هي بنت ابنه، ومن قال ذلك جعل 
، عندي غري صحيح ألن " إنه جد عزة : " قول من قال: قلت. أخرجه أبو نعيم، وأبو عمرو، وأبو موسى. احلاجبية

  .نسبها املشهور وليس أليب بصرة فيه ذكر، واهللا أعلم

  .أبو بصري



بد اهللا بن سلمة بن عبد اهللا بن غرية بن عوف بن ثقيف، ب أبو بصري، وامسه عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد بن ع
  .قاله أبو معشر

  .وقيل عبيد بن أسيد بن جارية، وهو حليف بين زهرة. امسه عتبة بن أسيد بن جارية: وقال ابن إسحاق
هللا وهو الذي جاء إىل رسول اهللا صلى ا. أم أيب بصرية ساملة بنت عبد بن يزيد بن هاشم بن املطلب: قال الطربي

  .عليه وسلم بعد صلح احلديبية

: أخربنا أبو جعفر عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن املسور
فلما أمن الناس وتفوضلوا مل يكلم أحد يف اإلسالم إال دخل فيه، فلقد دخل يف تلك السنتني أكثر مما : ومروان قاال

كان صلح احلديبية فتحاً عظيماً، وملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة واطمأن كان دخل فيه قبل ذلك، و
هبا، أقبل إليه أبو بصري عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي، حليف بين زهرة، فكتب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هلما ورجل من بين عامر بن لؤي، األخنس بن شريق الثقفي، وألزهر بن عبد عوف، وبعثا بكتاهبما مع موىل 
استأجره لريد عليهم صاحبهم أبا بصري، فقدما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودفعا إليه كتاهبما، فدعا رسول 

يا أبا بصري، إن هؤالء القوم قد صاحلونا على ما قد عملت، وإنا ال : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بصري فقال له
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ! فقال يا رسول اهللا، تردين إىل املشركني يفتنوين يف ديين؟" . ومك نغدر، فاحلق بق

" . اصرب يا أبا بصري واحتسب، فإن اهللا جاعالً لك وملن معك من املستضعفني من املؤمنني فرجاً وخمرجاً : " وسلم
أصارم : إىل سور جدار فقال أبو بصري للعامريفخرج أبو بصري وخرجا حىت إذا كانوا بذي احلليفة، جلسوا : قال

فضرب به عنقه، وخرج املوىل يشتد وطلع على رسول . إن شئت فاستله: أنظر إليه؟ قال: قال. نعم: سيفك؟ قال
قتل : فلما انتهى إليه قال. هذا رجل قد رأى فزعاً: اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس يف املسجد، فلما رآه قال

: فما برح حىت طلع أبو بصري متوشح السيف، فوقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال. صاحبكم صاحيب
حمش حرب، لو ! ويل أمه: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يا رسول اهللا وفت ذمتك، وقد امتنعت بنفسي

  " !.كان معه رجال 
ام، فسمع به من كان مبكة من املسلمني، فلحقوا فخرج أبو بصري حىت نزل بالعيص، وكان طريق أهل مكة إىل الش

به حىت كان يف عصبة من املسلمني قريب من ستني أو سبعني، وكانوا ال يظفرون برجل من قريش إال قتلوه، ومل مير 
هبم عري إال اقتطعوها، حىت كتبت فيهم قريش إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسألونه بأرحامهم ملا آواهم، فال 

وقيل إن أبا جندل بن سهيل بن عمرو . ة لنا هبم، ففعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقدموا عليه املدينةحاج
فلما أرسلت قريش إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمرهم كتب إىل أيب . كان ممن حلق بأيب بصري، وكان عنده

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بصري مريض، بصري وأيب جندل ليقدما عليه فيمن معهما فقرأ أبو جندل كتاب 
  .فمات، فدفنه أبو جندل وصلى عليه، وبىن على قربه مسجداً

  .أخرجه أبو عمر

  .أبو بصرية



  .ب أبو بصرية
  .ذكر سيف بن عمر أن أبا بصرية األنصاري شهد قتال اليمامة، وذكر به هناك خرباً: قال أبو عمر

  .أخرجه أبو عمر

  .أبو بكر

  .بكرس أبو 
عن ؟ أيب العالية، عن  -وروى عن احلجاج بن املنهال، عن محاد، عن علي . ذكره احلافظ أبو مسعود يف الصحابة

يا رسول : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل على عبد اهللا بن رواحة يعوده، فقال القوم: أيب بكر بن حفص
" هل تدرون من شهداء أميت؟ : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقال رس! اهللا، ما ظنناه ميوت حىت يقتل يف سبيل اهللا
. من عقر جواده وأريق دمه: فقالوا: أجيبوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فسكت القوم، فقال عبد اهللا بن رواحة

نفساء إن شهداء أميت إذاً لقليل، املقتول شهيد، والغريق شهيد، واملبطون شهيد، واملطعون شهيد، وال: " فقال
أخرجه أبو موسى، . روى هذا احلديث شعبة، عن أيب مصبح أو ابن مصبح، عن عبادة بن الصامت" . شهيدة 
  .أبو بكر هذا أظنه ابن حفص بن عمرو بن سعد بن أيب وقاص: وقال

  .أبو بكر الصديق

به يف ترمجة امسه، وقد وقد تقدم ذكره ونسبه ومناق. عبد اهللا بن عثمان: ب أبو بكر الصديق، رضي اهللا عنه، وامسه
  .وأمه سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب، وهي ابنة عم أبيه. ذكرنا هناك االختالف يف امسه

: " روى حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن األصم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أليب بكر
وهذا ال يعرف إال هبذا اإلسناد، والذي عليه . ا أسن منكأنت أكرب، وأكرم مين، وأن: ؟ قال" من أكرب، أنا أو أنت 

  .أهل العلم أن سن أيب بكر يكمل مع مدة خالفته بقدار سن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو عمر

  .أبو بكرة الثقفي

بن عوف بن  نفيع بن احلارث بن كلدة بن عمرو بن عالج بن أيب سلمة بن عبد العّزى بن غرية: أبو بكرة، وامسه
  .هو ابن مسروح، موىل احلارث بن كلدة أيضاً، وهو أخو زياد بن أبيه ألمه: وقيل. ثقيف الثقفي، واسم ثقيف قسي

فأسلم، وكين أبا بكرة " بكرة " وهو ممن نزل يوم الطائف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حصن الطائف يف 
أنا من إخوانكم يف الدين، : معدود يف مواليه، وكان أبو بكرة يقول وهو. وأعتقه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ولكن أبو بكرة من . وأنا موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإن أىب الناس إال أن بنسبوين، فأنا نفيع بن مسروح
ت الشهادة، فضالء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحليهم، وهو الذي شهد على املغرية بن شعبة فب

: قال! إمنا أتوب لتقبل شهاديت؟: فقال. تب لتقبل شهادتك: مث قال له. وجلده عمر حد القذف، وأبطل شهادته
: ال جرم، ال أشهد بني اثنني أبداً وإمنا جلده ألنه هو واثنان معه فبتوا الشهادة، وكان الرابع زياداً فقال: قال. نعم

فجلد عمر الثالثة، وتاب منهم اثنان . أهنما أذنا محار، وال أعلم ما وراء ذلكرأيت استأنبو، ونفساً يعلو، وساقني ك



وكان أبو بكرة كثري العبادة حىت مات، وكان أوالده أشرافاً يف البصرة، بكثرة املال والعلم . فقبل شهادهتما
خربنا احلسن بن شاذان، أخربنا اخلطيب عبد اهللا بن أمحد بن حممد، أخربنا أبو حممد جعفر بن أمحد، أ. والواليات

أخربنا عثمان بن أمحد السماك، أخربنا حنبل بن إسحاق، أخربنا اخلليل بن عمر بن إبراهيم العبدي، حدثنا أيب، 
إذا التقى املسلمان، فقتل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا قتادة، عن احلسن، عن أيب بكرة قال

سألت قتادة عما سألين : يا أبة، هذا القاتل فكيف املقتول؟ فقال: قلت" . يف النار أحدمها صاحبه، فالقاتل واملقتول 
  .كل واحد منهما يريد قتل صاحبه: فقال

ومل يسمعه احلسن منه، إمنا مسعه من " عن احلسن، عن أيب بكرة : " كذا روى هذا احلديث عمر بن إبراهيم فقال
وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة . اثنتني ومخسني: سنة إحدى، وقيلاألحنف عن أيب بكرة وتويف أبو بكرة بالبصرة 

  .مل ينزل البصرة من الصحابة، ممن سكنها، أفضل من عمران بن حصني، وأيب بكرة: قال احلسن. األسلمي
  .أخرجه أبو عمر

  .أبو هبيسة الفزاري

  .د ع س أبو هبيسة الفزاري
يا رسول : عليه وسلم فأدخل يده يف قميصه فمس اخلامت، مث قال أنه استأذن النيب صلى اهللا: روت عنه ابنته هبيسة

  " .املاء وامللح : " اهللا، ما الشيء الذي ال حيل منعه قال
وقد أخرجه ابن . أخرجوه يف من ال يعرف من الصحابة: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وأخرجه أبو موسى أيضاُ وقال

  .منده يف الكىن، فما لالستدراك عليه سبيل

  .بو هبيةأ

  .س أبو هبية
إسباغ الوضوء، : " أي األعمال أفضل؟ قال: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روت عنه ابنته هبية أنه قال

ولسانك رطب من  -عز وجل  -والصالة لوقتها، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإن استطعت أن تلقى اهللا 
  " .ذكره، فافعل 

" يف " البكري : " وذكره أبو عبد اهللا. البكري، قدمت مع أبيها: ذكر احلافظ أبو عبد اهللا: أخرجه أبو موسى وقال
  .أيضاً، ومل يسند عنه" املعرفة 

  حرف التاء

  .أبو حتىي األنصاري

  .د ع أبو حتىي األنصاري، له ذكر يف حديث مسرة



ال : " صلى اهللا عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا: مسعت مسرة بن جندب خيطب فقال: روى ثعلبة بن عباد قال
" . تقوا الساعة حىت خيرج ثالثون كذاباً، آخرهم الدجال األعور، وهو ممسوح العني اليسرى، كأهنا عني أيب حتىي 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. شيخ بينه وبني حجرة عائشة

  .أبو متام الثقفي

  .س أبو متام الثقفي
يعين يف املعجم  -سن بن أمحد، أخربنا أمحد بن عبد اهللا، أخربنا سليمان بن أمحد أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا احل

حدثنا أمحد بن خليد، أخربنا عبد اهللا بن جعفر الرقي، أخربنا عبيد اهللا بن عمرو، عن زيد بن أيب أُنيسة،  -األوسط 
يف يكىن أبا متام أهدى إىل النيب أن رجالً من ثق: عن أيب بكر بن حفص، عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة، عن أبيه

يا رسول : فقال" إهنا حرمت يا أبا متام؟ : " صلى اهللا عليه وسلم راوية مخر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو موسى" . إن الذي حرم شرهبا حرم مثنها : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. اهللا، استنفق مثنها

  .أبو متيم اجليشاين

  .أبو متيم اجليشاين

ذكره . تعلمت القرآن من معاذ بن جبل حني قدم اليمن: روى ابن هليعة، عن أيب هبرية، عن أيب متيم اجليشاين، قال
  .الدواليب يف الكىن من الصحابة

  .أبو متيمة اهلجيمي

  .ب د ع أبو متيمة اهلجيمي
روى عنه أبو إسحاق . امسه طريف: قيل. ة ومل ينسباهأبو متيم: نسبه أبو نعيم كذا، وأما ابن منده وأبو عمر فقاال

أدعو إىل اهللا الذي إن أصابك ضر فدعوته كشف : " إالم تدعو؟ قال: سبيعي أنه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .عنك، وإن أجدبت أرضك فدعوته أنبت لك، وإن ضلت لك ضالة يف فالة فدعوته رد عليك 

  .أخرجه الثالثة
قالوا أليب :  يعرف يف الصحابة أبو متيمة، وروى أبو عمر بإسناده عن بكر بن عبد اهللا املزين قالال: قال أبو عمر

  .ذنب مستور، وثناء من الناس: بني نعمتني: كيف أنت يا أبا متيمة؟ قال: متيمة
وذكره  :قال. وهذا أبو متيمة هو طريف بن جمالد اهلجيمي، وهو تابعي بصري، يروي عن أيب هريرة وغريه: قال

  .بعض من ألف يف الصحابة وغلط
أبو : وقال. مسعت يا أبا متيم، وكان ممن أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم: وروى أبو نعيم بإسناده عن احلسن قال

وقد روى آخر يقال له أبو متيمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . أبو متيمة اهلجيمي، تابعي مل يلحق: أمحد العسكري
يا رسول اهللا، إالم تدعو؟ وذكر : أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت: إسحاق السبيعي أنه قال روى عنه أبو

  .فقد جعل أبو أمحد العسكري هذا احلديث أليب متيمة آخر غري اهلجيمي، واهللا أعلم. احلديث



أخربنا سعيد اجلريري، عن أيب  حدثين أيب، أخربنا إمساعيل بن إبراهيم،: أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد
أتيت رسول اهللا : عن أيب متيم اهلجيمي، عن رجل من قومه قال: وقال إمساعيل مرة. السليل، عن أيب متيم اهلجيمي

إن عليك السالم حتية : " فقال. عليك السالم يا رسول اهللا: صلى اهللا عليه وسلم يف بعض طرق املدينة، فقلت
هاهنا : " أنن أتزر؟ فأقنع ظهره بعظم ساقه وقال: ني أو ثالثة، فسألته عن اإلزار فقلت، مرت" امليت، سالم عليكم 

" أتزر، فإن أبيت فهاهنا أسفل من ذلك، فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبني، فإن أبيت فإن اهللا ال حيب كل خمتال فخور 
.  

  حرف الثاء

  .أبو ثابت األنصاري

شهد أحداً مع النيب . بن زيد بن جشم بن حارثة األنصاري احلارثيب أبو ثابت بن عبد عمرو بن قيظي بن عمرو 
  .هو جد عدي بن ثابت، وفيه نظر: يقولون: أخرجه أبو عمرو، وقال. صلى اهللا عليه وسلم

  .أبو ثابت القرشي

  .د ع أبو ثابت القرشي
  .روى عنه أبو راشد احلرباين. جار النيب صلى اهللا عليه وسلم
جار الوحي، : حدثين شيخ من قريش كان يدعى: ن حكيم بن عمري، عن أيب راشد قالروى شرحبيل بن احلكم، ع

صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بيته عند بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي كان يوحى إليه فيه، قال
: ل النيب صلى اهللا عليه وسلمفقا. هلم: فناداه جربيل كما حدثنا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: صالة العتمة قال

فانصدع له اجلدار حىت دخل، فأخذ : بل أتيك: فقال جربيل عليه السالم" . إن شئت أتيتك، وإن شئت جئتين " 
فمررنا على ثالثة يذكرون اهللا يف البيت : قال. بيد النيب صلى اهللا عليه وسلم فانطلق به، حىت محله على دابة كالبغلة

  .وذكر احلديث... يذكرون اهللا، مث على مخسة يذكرون اهللا عز وجل املقدس، مث على أربعة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .أبو ثروان

  .رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم. ب د ع أبو ثروان التميمي الراعي
فهرب كنت أرعى لبين عمرو بن متيم يف إبلهم، : روى عبد امللك بن هارون بن عنترة عن أبيه، عن أيب ثروان قال

النيب صلى اهللا عليه وسلم من قريش، فجاءين فدخل يف إبلي، فنفرت اإلبل، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ما يضرك أن ال : " من أنت؟ قال: فقلت" أردت أستأنس إليك : " من أنت، فقد نفرت إبلي منك؟ فقال: فقلت

أدعوك إىل شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً عبده . أجل: " أراك الرجل الذي خرج نبياً؟ فقال: قلت" تسألين 
فبقي " . اللهم، أطل شقاءه وبقاءه : " فقال. اخرج من إبلي فال يبارك اهللا يف إبل أنت فيها: فقلت" . ورسوله 



عليه وسلم  ما نراك يا أبا ثروان إال هالكاً، دعا عليك رسول اهللا صلى اهللا: فقال به القوم. شيخاً كبرياً يتمىن املوت
  .أخرجه الثالثة. كال إين أتيته فأسلمت، فدعايل واستغفر، ولكن دعوته األوىل سبقت: فقال

  .أبو ثعلبة األشجعي

  .أبو ثعلبة األشجعي

  .يعد يف أهل احلجاز. له صحبة، قاله البخاري
أخربنا محاد بن سعدة، عن  أخربنا احلسن بن علي،: أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء إذناً بإسناده عن ابن أيب عاصم

يا رسول اهللا، مات يل ولدان يف : قلت: ابن جريح، عن أيب الزبري، عن عمر بن نبهان، عن أيب ثعلبة األشجعي قال
من مات له ولدان يف اإلسالم أدخله اهللا اجلنة بفضل رمحته إيامها : " اإلسالم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. "  
  .أبو ثعلبة األشجعي له حديث واحد، هو هذا احلديث، وليس هو باخلشىن: رمذيقال أبو عيسى الت

  .أبو ثعلبة األنصاري

  .له صحبة.ب د ع أبو ثعلبة األنصاري
أن " أن رسول اهللا قضى يف وادي مهزور : روى محاد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن مالك بن أيب ثعلبة، عن أبيه

  .أخرجه الثالثة" . ال مينع األعلى األسفل املاء حيبس إىل الكعبني، مث يرسل، 

  .أبو ثعلبة الثقفي

  .له ذكر يف حديث كردم: ب د ع أبو ثعلبة الثقفي، وهو ابن عم كردم
 -خرجت مع ابن عم يل : مسعت كردم بن قيس يقول: روى جعفر بن عمرو بن أمية، عن إبراهيم بن عمر، قال

ال، إال أن تزوجين : فقلت. أعطين نعليك: وال حذاء عليه، فقال يف يوم حار، وعلي حذاء -أبو ثعلبة : يقال له
فذكرت ذلك للنيب . ال زوجة لك عندنا: فلما انصرف بعث إيل بالنعلني وقال! أعطين فقد زوجتكها: فقال. ابنتك

  " .دعها، ال خري لك فيها : " صلى اهللا عليه وسلم فأبطله، وقال
  .أخرجه الثالثة

  .أبو ثعلبة اخلشين

جرثوم بن ناشب : وقيل. امسه جرهم: اختلف يف امسه واسم أبيه اختالفاً كثرياً، فقيل. س أبو ثعلبة اخلشينب ع 
: وقيل. األسود بن جرهم: وقيل. وقيل امسه الشر بن جرهم. عمرو بن جرثوم: وقيل. ابن ناشم: وقيل. ابن ناشم

وائل بن النمر بن وبرة بن ثعلب بن حلوان، : هومل خيتلفوا يف صحبه وال يف نسبته إىل خشني، وامس. ابن جرثومة
  .والنمر أخو كلب بن وبرة من بين قضاعة

تويف سنة : غلبت عليه كنيته، وكان ممن بايع حتت الشجرة بيعة الرضوان، مث نزل الشام ومات أيام معاوية، وقيل



  .مخس وسبعني أيام عبد امللك بن مروان
، بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيعة الرضوان، وضرب له رسول أبو ثعلبة الشر بن جرهم: قال ابن الكليب

وأرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قومه فأسلموا، وأسلم أخوه . اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهم يوم خيرب
لشاهد، أخربنا أبو منصور مسلم بن علي بن حممد ا. عمرو بن جرهم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أنبأنا أبو الربكات حممد بن مخيس، أنبأنا أبو نصر أمحد بن عبد الباقي بن طوق، أخربنا أبو القاسم أمحد بن اخلليل 
املرجي، أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي، أخربنا املقدمي، أخربنا زهري ابن إسحاق، حدثنا داود بن أيب هند، عن 

إن اهللا عز وجل فرض فرائض فال : قال -صلى اهللا عليه وسلم  -مكحول، عن أيب ثعلبة اخلشين، عن النيب 
تضيعوها، وحد حدوداً فال تعتدوها، وحرم حرمات فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غري نسيان فال تبحثوا 

  .وقد تقدم يف غري موضع. أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى" . عنها 

  .أبو ثور الفهمي

له صحبة، ال يعرف امسه وال اسم أبيه، حديثه عند . من فهم بن عمرو بن قيس بن عيالن ب د ع أبو ثور الفهمي،
  .أهل مصر

حدثين أيب، حدثنا أبو زكريا حيىي بن إسحاق من كتابه : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد
بن هليعة، عن يزيد بن عمرو املعافري، عن أيب ثور وحدثنا إسحاق بن عيسى، عن ا: أخربنا ابن هلبعة ح قال أيب: قال

لعن اهللا هذا : كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأيت بثوب من ثياب معافر، فقال أبو سفيان: الفهمي قال
  .أخرجه الثالثة" . ال تلعنهم، فإهنم مين وأنا منهم : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! الثوب، ولعن من عمله

  حرف اجليم

  أبو جابر

  .الصديف. ع س أبو جابر
أن رسول اهللا صلى اهللا . روى األعمش، عن قيس بن جابر الصدقي، عن أبيه، عن جده. ذكره الطرباين يف الصحابة

سيكون بعدي خلفاء، ومن بعد اخللفاء أمراء، ومن بعد األمراء ملوك، ومن بعد امللوك : " قال -عليه وسلم 
رجل من أهل بييت ميأل األرض عدالً كما ملئت جوراً، مث يؤمر القحطاين، فو الذي بعثين باحلق ما مث خيرج . جبابرة

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى" . هو دونه 

  .أبو جارية

  .د أبو جارية األنصاري

 روى حديثه حرب بن ثابت، عن إسحاق بن" القرآن كله صواب : " روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .جارية، عن أبيه، عن جده

  .أخرجه ابن منده



  .أبو جبري احلضرمي

  .ب د ع أبو جبري احلضرمي، قاله ابن منده، وأبو نعيم
 -أن أبا جبري قدم على النيب : روى حديثه عبد الرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه. الكندي، شامي: وقال أبو عمر

ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدعا رسول اهللا بوضوء فغسل مع ابنته اليت كان تزوجه -صلى اهللا عليه وسلم 
  .يديه فأنقامها، مث مضمض فاه واستنشق مباء، مث غسل وجهه ويديه إىل املرفقني ثالثاً، مث مسح رأسه ورجليه

ندية أنه الرجل الذي أهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الك: وروى عبد الرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه
  .هذا الرجل أبو جبري الكندي: قال أبو زرعة. وذكر احلديث... اليت استعاذت منه فدعا

  .أخرجه الثالثة

  .أبو جبرية بن احلصني

ب د ع أبو جبرية، بزيادة هاء، هو ابن احلصني بن النعمان بن سنان بن عبد بن كعب بن عبد األشهل األنصاري 
  .مذكور يف الصحابة. األوسي األشهلي

  .جه أبو عمر خمتصراًأخر

  .أبو جبرية بن الضحاك

أخو . ب د ع أبو جبرية بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد األشهل األنصاري األشهلي
وهو كويف، روى عنه قيس . وقال بعضهم ال صحبة له: له صحبة: قال بعضهم. ولد بعد اهلجرة. ثابت بن الضحاك

  .بنه حممد بن جبريةبن أيب حازم، والشعيب، وا
حدثنا عبد اهللا بن إسحاق : أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الفقيه وغريه بإسنادهم عن حممد بن عيسى

اجلوهري، حدثنا أبو زيد صاحب اهلروي، عن شعبة، عن داود بن أيب هند، عن الشعيب، عن أيب جبرية بن الضحاك 
" . وال تنابزوا باأللقاب : " ة، فيدعى ببعضها، فعسى أن يكره، فنزلتكان الرجل منا يكون له األمسان والثالث: قال

أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده وأبا نعيم مل ينسباه إىل قبيلة، ونسبه أبو عمر وهشام ابن الكليب إىل بين عبد 
ربنا ُوهيب، عن داود، أخ: أخربنا أبو أمحد بن سكينة بإسناده عن أيب داود. األشهل، وقد نسبه غريمها إىل بين سلمة

، " وال تنابزوا باأللقاب " فينا نزلت هذه اآلية يف بين سلمة : حدثين أبو جبرية بن الضحاك قال: عن عامر قال
  .وذكر حنو ما تقدم

  .أبو جحش الليثي

  .س أبو جحش الليثي
و حممد بن حيان، أخربنا الوليد بن أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو علي املقرئ، أخربنا أمحد بن عبد اهللا، أخربنا أب

أبان، أخربنا علي بن احلسني اهلسنجاين، أخربنا إسحاق الفروي أخربنا عبد امللك بن قدامة، عن عبد الرمحن بن عبد 
إن عمر جاء والصالة قائمة، ونفر ثالثة جلوس، أحدهم أبو جحش الليثي، : اهللا بن دينار، عن أبيه، عن ابن عمر



ا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقام اثنان وأىب أبو جحش أن يقوم معه، فأتى النيب صلى قوموا فصلو: فقال
عن صالة أيب جحش، إن هللا عز وجل  -تبارك وتعاىل  -اجلس أخربك بغىن الرب : " اهللا عليه وسلم فأخربه، فقال

أورده أبو نعيم وأبو : وسى وقالأخرجه أبو م. مالئكة يف مسائه خشوعاً، ال يرفعون رؤوسهم حىت تقوم الساعة
  .ولك أجده فيما عندنا من كتاب أيب نعيم يف معرفة الصحابة، واهللا أعلم. زكريا

  .أبو جحيفة وهب بن عبد اهللا

وهو من ولد حرثان . وهو وهب اخلري السوائي. وهب بن وهب: ويقال. ب ع س أبو جحيفة وهب بن عب اهللا
  " .حبيب بن سواءة " وقد ذكرنا نسبه يف وهب إىل . و عمربن سواءة بن عامر بن صعصعة، قاله أب

تويف  -صلى اهللا عليه وسلم  -تزل أبو جحيفة السوائي الكوفة، وكان من صغار الصحابة، ذكروا أن رسول اهللا 
وجعله علي بن أيب . وروى عنه -صلى اهللا عليه وسلم  -وأبو جحيفة مل يبلغ احلُلم، ولكنه مسع من رسول اهللا 

على بيت املال بالكوفة، وشهد معه مشاهده كلها، وكان حيبه ويثق إليه، ويسميه وهب اخلري، ووهب اهللا  طالب
  .أيضاً

أخربنا أبو الفرج بن حممود، أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد قراءة عليه، وأنا حاضر أمسع، أنبأنا أمحد بن عبد اهللا 
لي، حدثنا حممد بن أمحد بن املثىن، حدثنا جعفر بن عون، أخربنا أبو احلافظ، أنبأنا أبو حممد عبد اهللا بن جعفر املوص
باألبطح، فجاء بالل  -صلى اهللا عليه وسلم  -نزل رسول اهللا : عميس، عن عون بن أيب جحيفة، عن أبيه قال

وروى عنه . فتوضأ وجعل الناس يأتون، فصلى ركعتني والظعن ميررن بني يديه، واملرأة واحلمار: فآذنه بالصالة، قال
اكفف عليك : " وهو يتجشأ فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -ابنه عون أنه أكل ثريدة بلحم، وأتى رسول اهللا 

فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه : قال" . جشاءك أبا جحيفة، فإن أكثرهم شبعاً يف الدنيا أكثرهم جوعاً يوم القيامة 
وتويف يف إمارة بشر بن مروان بالبصرة سنة . دى ال يتعشىحىت فارق الدنيا، كان إذا تعشى ال يتغدى، وإذا تغ

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى. اثنتني وسبعني

  :أبو اجلدعاء

  .س أبو اجلدعاء
أنه حدث قوماً أنا رابعهم : روى خالد احلذاء، عن عبد اهللا بن شقيق، عن أيب اجلدعاء. أورده أبو بكر بن أيب علي

" . يدخل اجلنة بشفاعة رجل من أميت أكثر من متيم : " يقول -صلى اهللا عليه وسلم  - مسعت رسول اهللا: قال
هكذا أورده، وإمنا املشهور عبد اهللا بن أيب : أخرجه أبو موسى وقال" . سواي : " سواك يا رسول اهللا؟ قال: قلنا

  .اجلدعاء

  .أبو اجلراح األشجعي

قاله خليفة، أورده يف اجليم من األمساء . أشجع بن ريث بن غطفاناجلراح، من بين : وقيل. س أبو اجلراح األشجعي
  .وأخرجه أبو موسى يف الكىن خمتصراً



  .أبو جرول اجلشمي

  .أورده يف الزاي، وأخرجه أو موسى خمتصراً. س أبو جرول اجلشمي، امسه زهري بن صرد

  .أبو جري اهلجمي

جابر بن سليم، : اختلف يف امسه فقيل. بن متيمب ع س أبو جري اهلجيمي، وهو منسوب إىل اهلجيم بن عمرو 
روى سالم بن مسكني، عن عقيل بن طلحة، عن أيب ُجري اهلجيمي . عداده يف أهل البصرة. سليم بن جابر: وقيل
ال حترقن من : " فقال. يا رسول اهللا، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئاُ عسى اهللا أن ينفعنا به: قال رجل: قال

وأن تلقى أخاك بوجه ناضر، وال تسبل، فإن  -أو أخيك  -شيئاً، ولو أن تفرغ من دلوك يف إناء صاحبك املعروف 
  " .اإلسبال من التخايل، وإذا سبك أخوك مبا يعلم فيك، فال تسبه مبا تعلم فيه 

بو خالد األمحر، أخربنا أبو بكر بن أيب شيبة، أخربنا أ: أخربنا عبد الوهاب بن علي بإسناده عن سليمان بن األشعث
: أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: عن أيب غفار، عن أيب متيمة اهلجيمي، عن أيب جري اهلجيمي قال

وقد ذكرناه " . حتية املوتى " عليك السالم " ، فإن " عليك السالم " ال تقل : " عليك السالم يا رسول اهللا؟ فقال
  .وأبو موسى أخرجه أبو نعيم وأبو عمر، -يف اجليم 

  .أبو جرير

  .د ع أبو جرير
: مسعت رب هذه الدار: روى عثمان بن املغرية الثقفي، عن أيب ليلى الكندي قال. روى عنه أبو وائل، وأبو ليلى

انتهيت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو خيطب مبىن، فوضعت يدي على رحاه، : قال. جريراً، أو أبا جرير
  .ذكر يف الصحابة وال يثبت: رجه ابن منده وأبو نعيم، وقال ابن مندهأخ. فإذا مسك ضائنه

  .أبو جسرة

  .س أبو جسرة أورده أبو بكر بن أيب علي
حدثنا بن عيسى الزجاج، أخربنا حيىي بن راشد : أنبأنا حيىي بن أيب الرجاء إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم قال

إنه  -عن أيب جسرة  -ا داود بن مساور، أخربنا معقل بن مهام صاحب السابري، أخربنا حممد بن محران، أخربن
جعله ابن أيب عاصم من عبد . فنهانا عن الدباء والنقري واخلتم -صلى اهللا عليه وسلم  -وفدنا إىل رسول اهللا : قال

  .أخرجه أبو موسى. القيس

  .أبو اجلعد أفلح

من الرضاعة أمر النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  - ب ع س أبو اجلعد أفلح أخو أيب القعيس، عم عائشة زوج النيب
أخربنا يعيش بن علي بن صدقة بإسناده عن أيب عبد . صلى اهللا عليه وسلم عائشة أن تأذن أليب اجلهد يدخل إليها

أنبأنا إسحاق بن إبراهيم، أخربنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريح، أخربين عطاء، عن عروة، عن : الرمحن النسائي



فجاء رسول اهللا صلى اهللا  -هو أبو القعيس : فرددته وقال هشام -جاء عمي أبو اجلعد من الرضاعة : قالتعائشة 
  " .ائذين له : " عليه وسلم فأخربته، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  .أبو اجلعد بن جنادة

. ضمري، من بين ضمرة بن بكر بن عبد مناة ابن كنانة الكناين الضمريب د ع أبو اجلعد بن جناده بن ضمرة ال
  .عمرو بن بكر، قاله أبو عمر: وقيل. جنادة: وقيل. قيل امسه األدرع

أخربنا غري واحد بإسنادهم عن أيب . روى عنه عبيدة بن سفيان احلضرمي. له صحبة، وله دار يف بين ضمرة باملدينة
بن خشرم، أخربنا عيسى بن يونس، عن حممد بن عمرو، عن عبيدة بن سفيان،  حدثنا علي: عيسى الترمذي قال

قال رسول اهللا صلى اهللا : أنه قال -الضمري، وكانت له صحبة، فيما زعم حممد بن عمرو  -يعين  -عن أيب اجلعد 
ال : قال البخاريأخرجه الثالثة، و" . من ترك اجلمعة ثالث مرات هتاوناً هبا، طبع اهللا على قلبه : " عليه وسلم

  .أعرف امسه، وال أعرف له إال هذا احلديث

  .أبو اجلعد الغطفاين

وهو والد سامل بن أيب اجلعد، امسه رافع موىل . ب ع س أبو اجلعد الغطفاين األشجعي، من أشجع بن ريث بن غطفان
  .ألشجع، كويف

عظم روايته عن علي وابن مسعود، روى .إنه أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، ذكره البغوي، قاله أبو عمر: يقال
  " .الرب ال يبلى، واإلمث ال ينسى، والذنب ال يفىن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عنه ابنه سامل أنه قال

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  .أبو اجلعيجعة 

  .د ع أبو اجلعيجعة صاحب الرقيق
صلى اهللا عليه وسلم  -ن عون، عن احلسن أن رجالً كان على عهد رسول اهللا روى عبد اهللا ب. حديثه عند احلسن

  .أخرجه أبو منده، وأبو نعيم خمتصراً. وذكر احلديث... أبو اجلعيجعة: يبيع الرقيق، يقال له -

  .أبو مجعة

هو أنصاري، : وقال أبو عمر. فرق بينهما بعضهم، ومها واحد، قاله أبو موسى. السباعي: وقيل. أبو مجعة األنصاري
  .حبيب بن وهب: وقيل. وقيل جنيد بن سباع. حبيب بن سباع: كناين، اختلف يف امسه، فقيل: وقيل

يعد يف الشاميني، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم عام األحزاب، ومن حديثه ما أخربنا به أبو الفضل املنصور بن أيب 
ر بن عبد اهللا، أخربنا عبد اهللا بن عطارد البصري، عن حدثنا عبد الغفا: احلسن الفقيه بإسناده عن أيب يعلى

تغديت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : األوزاعي، أخربنا أسيد بن عبد الرمحن، عن صاحل بن حممد، عن أيب مجعة قال
يا رسول اهللا، هل أحد خري منا، أسلمنا معك، وجاهدنا : وسلم ومعه أبو عبيدة بن اجلراح، فقال له أبو عبيدة



  " .نعم، قوم جييئون من بعدي، يؤمنون يب ومل يروين : " عك؟ قالم
عن أيب خلف، عن عبد اهللا بن  -موىل بين هاشم  -وحدثنا أبو يعلى، أخربنا حممد بن عياد، أخربنا أبو سعيد : قال

، وقاتلت قاتلت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أول النهار كافراً: مسعت أبا مجعة جنبذ بن سبع يقول: عوف قال
" ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات : " معه آخر النهار مسلماً، وكنا ثالثة رجال وسبع نسوة، وفينا أنزلت

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى. اآلية ٢٥: الفتح

  .أبو اجلمل

  .ب أبو اجلمل
هالل بن : اهللا عليه وسلم امسهأبو اجلمل صاحب رسول اهللا صلى : مسعت حيىي بن معني يقول: قال عباس الدوري

  .أخرجه أبو عمر كذا خمتصراً. وقد رأيت هبا غالماً من ولده: قال حيىي. احلارث، وكان يكون حبمص
، باحلاء والراء، ال باجليم والالم، ال خالف فيه بني " أبو احلمراء " وهم أبو عمر يف هذه الكنية، إمنا هو : قلت

هو الذي قاله " أيب اجلمل " والذي قاله أبو عمر يف . إمنا هو احلمراء: بن معنيوالذي رواه عباس، عن ا. العلماء
. عباس، عن ابن معني، وكذلك نقله الدواليب وابن األعرايب ورواه حممد بن خملد العطار، وغريه، عن عباس الدوري

ظر، وإال فمثل أيب عمر يف ولعل النسخة اليت نقل منها أبو عمر كان الناسخ قد غلط فيها، ومل ميهن أبو عمر الن
" ، واهللا أعلم، وقد ذكره أبو عمر أيضاً يف " أبو احلمراء : " وذكره البخاري فقال! حفظه وإتقانه ال خيفى عليه هذا

  .على الصواب" أيب احلمراء 

  .أبو مجيلة السلمي

  .ب أبو مجيلة سنني السلمي، من أنفسهم
أخربنا حممد بن سرايا وأبو الفرج . م الفتح، يعد يف أهل احلجازأدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وخرج معه عا
حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا هشام، حدثنا معمر، عن الزهري، : الواسطي وغريمها بإسنادهم عن حممد بن إمساعيل

لم، وخرج معه وزعم أبو مجيلة أنه أدرك النيب صلى اهللا عليه وس: قال -وحنن مع ابن املسيب  -عن سنني أيب مجيلة 
  .أخرجه أبو عمر. عام الفتح

  .أبو جندب العتقي

  .د ع أبو جندب العتقي

  .قاله أبو سعيد بن يونس أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. له صحبة، شهد فتح مصر، وليس له حديث

  .أبو جندب الفزاري

  .ذكره مطني يف الصحابة. ع س أبو جندب الفزاري
د بن عبد اهللا، حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي أخربنا عبد اهللا بن عمر، أخربنا أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أمح



صلى اهللا  -كان رسول اهللا : أخربنا سهل الفزاري، عن جندب الفزاري، عن أبيه قال -هو ابن منصور  -النضر 
  .إذا لقي أصحابه مل يصافحهم حىت يسلم عليهم -عليه وسلم 

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .بو جندل بن سهيلأ

  .تقدم نسبه يف ترمجة أبيه، وهو من بين عامر بن لؤي. ب د ع أبو جندل بن سهيل بن عمرو العامري
أسلم مبكة فسجنه أبوه وقيده، فلما كان يوم احلديبية هرب أبو . العاصي: اسم أيب جندل بن سهيل: قال الزبري

  .جندل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
بإسناده عن يونس، عن حممد بن إسحاق، حدثين الزهري، عن عروة بن الزبري، عن مروان بن  أخربنا أبو جعفر

لتكتب، إذ طلع أبو جندل  -يعين صحيفة الصلح  -فإن الصحيفة : احلكم واملسور بن خمرمة يف صلح احلديبية قال
فضرب وجهه، وأخذ بتلبيبه فلما رآه أبوه سهيل قام إليه . بن سهيل يرسف يف احلديد، وكان أبوه حسبه، فأفلت

: فصاح أبو جندل بأعلى صوته. صدقت: قال! يتله، وقال يا حممد، قد جلت القضية بيين وبينك قبل أن يأتيك هذا
وقد كانوا خرجوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ! يا معشر املسلمني، أرد إىل املشركني يفتنوين يف ديين؟

ملا رأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محل  -جندل ما صنع، وقد كان دخل  يشكون يف الفتح، فلما صنع أبو
أمر عظيم، فلما صنع أبو جندل ما صنع، زاد الناس شراً على ما هبم، فقال رسول  -على نفسه يف الصلح ورجعته 

وإنا . وخمرجاً أبا جندل، اصرب واحتسب، فإن اهللا جاعل لك وملن معك من املستضعفني فرجاً: " اهللا أليب جندل
أبا جندل، : فقام عمر بن اخلطاب ميشي إىل جنب أيب جندل وأبوه يتله، وهو يقول" . صاحلنا القوم، وإنا ال نغدر 

رجوت أن : وجعل عمر يدين منه قائم السيف، فقال عمر. اصرب فإمنا هم املشركون، وإمنا دم أحدهم دم كلب
  .يأخذه فيضرب به أباه، فضن بأبيه

  .يف ترمجة أيب بصري حال أيب جندل، فإن جندل ملا أخذه أبوه هرب ثانية من أبيه، وحلق بأيب بصريوقد ذكرنا 
وقد غلطت طائفة ألفت يف الصحابة يف أيب جندل، أن امسه عبد اهللا، وأنه الذي أتى مع أبيه سهيل إىل : قال أبو عمر

وهذا غلط فاحش،  -صلى اهللا عليه وسلم  - بدر، فاحناز من املشركني إىل املسلمني، وشهد بدراً مع رسول اهللا
وعبد اهللا ليس بأيب جندل، ولكنه أخوه، واستشهد عبد اهللا باليمامة مع خالد يف خالفة أيب بكر الصديق، وأبو 
مل : جندل مل يشهد بدراً وال شيئاً من املشاهد قبل الفتح، ألن أباه كان قد منعه، كما ذكرناه، قال موسى بن عقبة

  .ندل بن سهيل وأبوه جماهدين بالشام حىت ماتا، يعين يف خالفة عمريزل أبو ج
أخربت أن أبا عبيدة بالشام وجد أبا جندل بن سهيل، وضرار بن اخلطاب، : وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريح قال

 ليس على: " قد شربوا اخلمر، فقال أبو جندل -صلى اهللا عليه وسلم  -وأبا األزور، وهم من أصحاب النيب 
اآليات كلها،  ٩٣املائدة " الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طمعوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات 

الذي زين أليب جندل اخلطيئة زين له : فكتب إليه عمر. إن أبا جندل خصمين هبذه اآلية:فكتب أبو عبيدة إىل عمر
فدعونا نلقى العدو غداً، فإن : قال أبو األزور. نعم: ل أبو عبيدةاحتدوننا؟ قا: فقال أبو األزور. اخلصومة، فاحددهم

فلقي أبو األزور، وضرار، وأبو جندل العدو فاستشهد أبو األزور، وحد . قتلنا فذاك، وإن رجعنا إليكم فحدونا
  .اآلخران



  .أبو جنيده بن جندع

يوم  -صلى اهللا عليه وسلم  -ول اهللا د ع أبو جنيدة بن جندع، وهو من بين عمرو بن مازن املازين، قدم على رس
  .حنني

روى الزهري، عن أيب سعيد بن خباب، عن أيب عنفوان البارقي، عن أيب جنيدة بن جندع من بين عمرو بن مازن 
وقد انكشف أصحابه، وهلم  -غزوة هوازن  -يوم حنني  -صلى اهللا عليه وسلم  -قدمت على رسول اهللا : قال

وذكر احلديث ... أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم: أي قوم، ما أنتم؟ قالوا :ضجة كاضطراب اللجة، فقلت
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراُ. بطوله

  .أبو جنيدة الفهري

  .ع س أبو جنيده الفهري
  .أورده الطرباين يف الصحابة

وأنبأنا أبو علي، أنبأنا أبو : وسىأخربنا أبو موسى، أنبأنا أبو غالب الكوشيدي، أنبأنا أبو بكر بن ريذة ح قال أبو م
حدثنا سليمان بن أمحد، أنبأنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة، حدثنا علي بن عياش، أنبأنا أبو غسان حممد : نعيم قاال

قال رسول : بن مطرف، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة، عن ابن أيب جنيده الفهري، عن أبيه، عن جده قال
ومن أطعم جائعاُ . ادخل منه: من سقى عطشان فأرواه فتح اهللا له باباً من اجلنة، فقيل له: " ه وسلماهللا صلى اهللا علي

  " .فأشبعه وسقى عطشان فأرواه، فتحت له أبواب اجلنة كلها، وقيل له ادخل من أيها شئت 
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .أبو اجلودان

  .أبو زكريا يف الصحابة، ومل يزد عليهأورده : أخرجه أبو موسى وقال. س أبو اجلودان

  .أبو جهاد

  .له صحبه، وهو من األنصار، مث من بين سلمة. د ع أبو جهاد
حدثين رجل من األنصار من بين سلمة، عن أبيه، عن جده أيب : روى ابن وهب، عن سعيد بن عبد الرمحن قال

شر يا أبتاه، فقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا أب: فقال ألبيه -وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم . جهاد
يا بين اتق اهللا وسدد، فو اهللا لقد رأيتنا نعه ليلة اخلندق : فقال. عليه وسلم وصحبته، فواهللا لو رأيته لفعلت وفعلت

ما قام مث قاهلا الثانية ف. فما قام أحد" . من يذهب إىل القوم يأتيين خبربهم، جعله اهللا رفيقي يف اجلنة : " وهو يقول
يا رسول اهللا، والذي : أحد، مث قاهلا الثالثة فما قام أحد، مما بنا من اجلوع و القر، حىت نادى حذيفة بامسه فقال

أخرجه ابن . ودعا له رسول اهللا خبري" اذهب : " نفسي بيده ما منعين أن أقوم إال خشية أن ال آتيك خبربهم فقال
  ..منده، وأبو نعيم



  .أبو جهم بن حذيفة

. ع أبو جهم بن حذيفة بن غامن بن عامر بن عبد اهللا بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي ب د
عبيد بن حذيفة وأمه يسرية بنت عبد اهللا بن أذاة بن رياح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن : وقيل. امسه عامر: قيل

  .عدي بن كعب
وكان فيه ويف بين شدة . ، وكان معظماً يف قريش مقدماً فيهم أسلم عام الفتح، وصحب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وعرامة
كان أبو جهم بن حذيفة من مشيخة قريش، عاملاً بالنسب، وكان من املعمرين من قريش، شهد بنيان : قال الزبري

  .الكعبة مرتني، مرة يف اجلاهلية حني بنتها قريش، ومرة حني بناها ابن الزبري
حكيم بن حزام، وجبري بن مطعم، ونيار : وية، وهو أحد الذين دفنوا عثمان رضي اهللا عنه وهمتويف أيام معا: وقيل

وهذا أبو جهم هو الذي كان أهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخيصة هلا . بن مكرم، وأبو جهم بن حذيفة
القاهر، أنبأنا أبو حممد القارئ أنبأنا  أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن عبد. علم، فشغلته يف الصالة

أن رسول اهللا صلى : احلسن بن شاذان، أنبأنا عثمان بن عمر، حدثين يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة
انطلقوا هبذه اخلميصة إىل أيب جهم بن حذيفة، وأتوين باألنبجانية، فإهنا أهلتين آنفاً عن صاليت : " اهللا عليه وسلم قال

. "  
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت خبمصتني سوداوين، فلبس : اختلفوا يف هذه اخلميصة، فمنهم من قالوقد 

إحدامها وبعث باألخرى إىل أيب جهم، فلما أهلته يف الصالة بعثها إىل أيب جهم، وطلب اليت كانت عند أيب جهم، بعد 
  .يد بن زياد بن اخلطاب، عن أبيه عن جدهروى ذلك سعيد بن عبد الكبري بن عبد احلم. أن لبسها لبسات

أن : وقال مالك ما أخربنا به أبو احلرم مكي بن ربان بإسناده عن حيىي بن حيىي، عن مالك، عن علقمة بن أيب علقمة
أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول اهللا مخيصة شامية هلا علم، فشهد : عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

  " .ردي هذه اخلميصة إىل أيب جهم : " فلما انصرف قالفيها الصالة، 

  .أبو جهمة

  .س أبو جهمة بن عبد اهللا بن جهمة
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف : روى سفيان، عن منصور، عن فضيل الفقيمي، عن أيب العالية

ورواه الربيع بن أنس، عن " . إليك  سبحانك اللهم، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب: " جملسه بآخرة
  .ورواه جرير، عن فضيل ابن عمرو، عن زياد بن حصني، عن معاوية. أيب العاليه، عن أيب بن كعب

  .أخرجه أبو موسى

  .أبو اجلهيم بن احلارث

  .أبو اجلهم بن احلارث بن الصمة األنصاري: ب د ع أبو اجلهم، وقيل



روى عن أيب جهيم هذا . وهو أنصاري من بين مالك بن النجار. ترمجته كان أبوه من كبار الصحابة، وقد نسب يف
أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن فناخسرو، وأبو بكر . يف التيمم يف احلضر على اجلدار -موىل ابن عباس  -عمري 

ربيعة، عن عبد مسمار وغري واحد بإسنادهم عن حممد بن إمساعيل، أنبأنا حيىي بن بكري، أنبأنا الليث، عن جعفر بن 
حىت  -موىل ميمونة  -أقبلت أنا وعبد اهللا بن يسار : قال -موىل ابن عباس  -الرمحن بن هرمز األعرج، عن عمري 

أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حنو بئر : فقال لنا -دخلنا على أيب جهيم بن احلارث بن الصمة األنصاري 
يه النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت أقبل على اجلدار فمسح بوجهه ويديه، مجل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عل

  .مث رد عليه السالم
  .ال أعلم روى عنه غري عمري موىل ابن عباس: قاله أبو عمر وقال

روى عنه عمري وبسر بن . أبو جهيم بن احلارث بن الصمة األنصاري: أبو اجلهم، وقيل: وقال ابن منده وأبو نعيم
ورويا له ما أخربنا به حيىي بن حممود وأبو ياسر بإسنادمها عن . امسه عبد اهللا بن جهيم: ي، قال مسلمسعيد احلضرم

أن زيد بن : قرأت على مالك، عن أبن النضر، عن بسر بن سعيد: حدثنا حيىي بن حيىي قال: مسلم بن احلجاج قال
لو يعلم املار بني يدي املصلي : " هللا عليه وسلمماذا مسع رسول اهللا صلى ا: خالد اجلهين أرسله إىل أيب جهيم يسأله

ال أدري أربعني يوماً، أو شهراً أو : قال أبو النصر" . ماذا عليه، لكان أن يقف أربعني خرياً له من أن مير بني يديه 
  .سنة

  .أخرجه الثالثة، والكالم عليه يرد يف الترمجة اليت بعدها، إن شاء اهللا تعاىل.ورويا له حديث التميم

  .أبو جهيم عبد اهللا

  .ب أبو جهيم عبد اهللا بن جهيم األنصاري
رواه مالك عن . روى عنه بسر بن سعيد موىل احلضرمني، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املار بني يدي املصلي

يب وذكره وكيع، عن سفيان، الثوري، عن أ. أيب النضر، عن بسر بن سعيد، عن أيب جهيم عبد اهللا بن جهيم فسماه
لو يعلم أحدكم ما عليه يف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: النضر، عن بسر، عن عبد اهللا بن جهيم قال

أبو جهيم هذا هو : فلم يذكر كنيته، وهو أشهر بكنيته، يقال" . املرور بني أخيه وهو يصلي من اإلمث لوقف أربعني 
  .يف األنصارولست أقف على نسبه : ابن أخت أيب كعب قال أبو عمر

  .أخرجه أبو عمر وحده
عبد اهللا بن : اسم أيب جهيم بن احلارث بن الصمة: جعل ابن منده وأبو نعيم هذا والذي قبله واحداً، قاال: قلت

جهيم، ورويا ذلك عن مسلم بن احلجاج، ورويا عنه حديث التيمم، وحديث املرور بني يدي املصلي، على ما 
روى عن أيب جهيم : وجعلهما أبو عمر اثنني، وقال. عمري، وعن بسر، عن أيب جهيمذكرناه يف الترمجة األوىل عن 

والذي . بن احلارث عمري حديث التيمم، وروي عن عبد اهللا بن جهيم بسر بن سعيد حديث املرور بين يدي املصلي
كروا كلهم نسبه يف وقد ذ. أبو جهيم بن احلارث بن الصمة: أظنه أن احلق مع أيب عمر، ألن اجلميع نسبوه فقالوا

احلارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك : ترمجة أبيه احلارث إىل ملك بن النجار، ونسبه ابن حبيب وابن الكليب فقاال
فليس يف سياق نسبه جهيم، مث إن أبا عمر قد نسب أباه احلارث مثلهما . بن عمرو بن مبذول بن مالك بن النجار

ال أعرف نسبه، فكل الذي ذكرت يدل على أهنما اثنان، واهللا : ال يف هذافقد عرف نسبه وق. إىل مالك بن النجار



وقول مسلم يف . جهيم: ومنهم من قال. احلارث: وميكن أن يكون قد اختلف العلماء يف أبيه، فمنهم من قال. أعلم
  .امسه حجة هلما، وعليه عوال

  .أبو جهيمة

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأورد له جعفر املستغفري س أبو جهيمة، كان على سياقة غنم خيرب حني افتتحها رسو
  .احلديث... أقبل رسول اهللا من بئر مجل: ما رواه بإسناده عن موسى بن عقبة، عن األعرج، عن أيب جهيمة قال

وقوله حق، وأمثال هذا أغالط من . هذا احلديث أليب جهيم بن احلارث، ال أليب جهيمة: أخرجه أبو موسى وقال
  .و من غريه، وأوهام كان تركها أحسن من ذكرهاالناسخ أ

  حرف احلاء

  .أبو حامت

  .ب د ع أبو حامت املزين
  .روى عنه حممد وسعيد ابنا عبيد. يعد يف أهل املدينة. له صحبة

أنبأنا حامت بن إمساعيل، عن إمساعيل، عن عبد . أنبأنا حممد بن عمرو: أخربنا غري واحد بإسنادهم عن حممد بن عيسى
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن مسلم بن هرمز، عن حممد وسعيد ابين عبيد، عن أيب حامت املزين أنه قالاهللا 
  " .إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد : " وسلم

  .وسلم غري هذا احلديث أبو حامت املزين له صحبة، وال يعرف له عن النيب صلى اهللا عليه: قال الترمذي
  .أخرجه الثالثة

  .أبو احلارث األزدي

  .س أبو احلارث األزدي
أنبأنا عمرو بن عيسى بن راشد، أنبأنا أبو حبر : أخربنا حيىي ين حممود إذناً بإسناده إىل أمحد بن عمرو بن أيب عاصم

ولقد رآه : " ارث األزدي يف هذه اآليةعبد اهللا بن عثمان، أنبأنا سليمان بن عبيد، عن القاسم بن خبيت عن أيب احل
  " .ورأيت فراشاً من ذهب كهيئة الضباب : " يا رسول اهللا، وما رأيت؟ قال: ، قالوا" نزلة أخرى 

  .أخرجه أبو موسى

  .أبو احلارث األنصاري

  .ب أبو احلارث األنصاري
  .لد األنصاري الزرقيأبو احلارث بن قيس بن خلده بن خم: ذكره موسى بن عقبة يف البدرين ونسبه فقال

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً



  .أبو حازم األنصاري

  .ع س أبو حازم األنصاري، موىل بين بياضة
أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا احلسن بن أمحد، حدثنا أمحد بن عبد اهللا، أخربنا أبو عمرو بن محدان، أخربنا احلسن 

صاحل، عن أيب األسود، حدثين عمي منصور بن أيب األسود، عن  بن سفيان، أخربنا أمحد بن عبدة، أخربنا احلسن بن
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر يف الظل، وأصحابه : األعمش، عن مشر عطية، عن أيب حازم قال

فتحول ! أنت يف الظل وأصحابك يقاتلون يف الشمس؟: " فقال -عليه السالم  -يقاتلون يف الشمس، فأتاه جربيل 
  " .لشمس إىل ا

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .أبو حازم صخر

صلى اهللا  -وله صحبة ورواية عن النيب . أبو حازم صخر بن العيلة، وقد تقدم نسبه يف صخر، وهو جبلي أمحسي
  .روى عنه حفيده عثمان بن أيب حازم، وقد تقدم ذكره يف صخر أكثر من هذا -عليه وسلم 

  .أبو حازم والد قيس

. عوف بن عبد احلارث: وقيل. امسه عوف بن احلارث: قيل. حازم والد قيس بن أيب البجلي األمحسيب ع س أبو 
عوف بن عبيد بن احلارث بن عوف بن حشيش بن هالل بن احلارث بن زراح بن كلب بن عمرو بن لؤي : وقيل

  .بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أمحس بن الغوث بن أمنار
  .أخرجه أبو موسى، وأبو نعيم، وأبو عمر. ذكر يف األمساء. قليل صخر، وهو: حصني، وقيل: وقيل

  .أبو حازم والد كرمي

  .ع س أبو حازم والد كرمي
  .أورده احلسن بن سفيان وابن أيب شيبة يف الصحابة

جنادة  أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا احلسن بن أمحد بن عبد اهللا، أخربنا حممد بن أمحد بن عثمان بن أيب شيبة، أخربنا
اختصم : بن مغلس، أخربنا قيس بن الربيع، عن أبان بن عبد اهللا البجلي، عن كرمي بن أيب حازم، عن أبيه، قال

  .رجالن إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ولد، فقضى به ألحدمها
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .أبو حاضر

  .د ع أبو حاضر، ذكر يف الصحابة
أال أخربكم كيف كان رسول اهللا : " هنيدة عن أيب حاضر أنه صلى على جنازة فقال روى خالد احلذاء، عن أيب

" . اللهم أنت خلقتها وحنن عبادك، ربنا وإليك معادنا : " كان يقول: صلى اهللا عليه وسلم يصلي على اجلنازة؟ قال



  .مث يدعو له: قال
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .أبو حاطب

عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي  ب س أبو حاطب بن عمرو بن
  .العامري، أخو سهيل بن عمرو
. ذكره أبو عمر وأبو موسى هكذا، وروياه عن ابن إسحاق. هو أول من قدمها: هاجر إىل أرض احلبشة، يقال

ء، وكذلك مساه الزبري بن بكار، وقد تقدم يف األمسا. حاطب، اسم: والذي يف رواية يونس بن بكري، عن ابن إسحاق
ومثله رواه سلمة، عن ابن . أبو حاطب: عن البكائي، عن ابن إسحاق. ورواه ابن هشام. وهشام بن الكليب

  .أخرجه هاهنا أبو عمر، وأبو موسى. إسحاق

  .أبو حامد

  .راًأخرجه أبو موسى خمتص. جييء ذكره يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل. أبو محاد: س أبو محد، وقيل

  .أبو حبة األنصاري

أبو حية بالياء حتتها نقطتان، وأبو حنة بالنون، قاله أبو عمر، : ب د ع أبو حبة األنصاري األوسي البدري، ويقال
  ..يعين بالباء املوحدة -صوابه حبة : وقال

من شهد بدراً ذكره الواقدي يف موضعني من كتابه، فقال يف تسمية : قال أبو عمر. مالك: وقيل. امسه عامر: قيل
أبو : وقال يف موضع آخر. أبو حنة: مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، من األنصار، من بين ثعلبة بن عمرو بن عوف

امسه ثابت بن : وقال غريه -يعين حنة  -هكذا قال يف املوضعني بالنون . حنة بن عمرو بن ثابت، امسه مالك
وإمنا هو أبو حنة، وامسه مالك بن  -يعين بالباء  -امسه أبو حبة  ليس فيمن شهد بدراً أحد: وقال الواقدي. النعمان

  .عمرو بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف
أبو حبة، يعين بالباء، من بين ثعلبة بن عمرو بن : قال: وذكر إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق: قال أبو عمر

ة ألمه، وكذلك قال يونس بن بكري، عن ابن إسحاق أبو عوف، شهد بدراً، وقتل يوم أحد، وهو أخو سعد بن خيثم
عامر بن عمري بن ثابت بن كلفة : أبو حبة البدري عامر بن عبد عمرو، ويقال: وقال ابن منري. حبة بالباء شهد بدراً

  .بن ثعلبة بن عمرو بن عوف األكرب بن مالك بن األوس
  .وأمه هند بنت أوس بن عدي بن أمية بن عامر بن خطمة

وشهد بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو حنة بن عمرو بن : ر موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قالوذك
هو أخو أيب الضياح بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس : ثابت، كذا قال بالنون، ونسبه ابن هشام فقال

أبو حبة بالباء، وكل ذلك عن ابن إسحاق يف  :أبو حنة بالنون، ومرة: بن ثعلبة بن عمرو بن عوف، إال أنه قال
  .أبو حبة، ونسبه: البدريني، وذكره فيمن استشهد يوم أحد وقال فيه



عن محاد بن سلمة،  -موىل بين هاشم  -حدثين أيب، أخربنا أبو سعيد : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد
، قال " مل يكن الذين كفروا : " ملا نزلت: البدري قال عن علي بن زيد، عن عمار بن أيب عمار، عن أيب حبة

يا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يا حممد، إن ربك يأمرك أن تقرئ هذه السورة أيب بن كعب: جربيل
  " .نعم : " يا رسول اهللا، وقد ذكرت مثة؟ قال: فبكى وقال" . أيب، إن ريب أمرين أن أقرئك هذه السورة 

  .ثالثةأخرجه ال

  .أبو حبة بن غزية

ب د أبو حبة بن غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار األنصاري 
  .اخلزرجي النجاري

ذكره موسى بن . شهد أحداً، وقتل يوم اليمامة شهيداً: ونسبه كما ذكرناه، وقال. امسه زيد بن غزية: قال الطربي
  .، وهو أخو مازن بن النجار" مالك بن النجار " كذا قال . باليمامة من بين مالك بن النجار عقبة فيمن استشهد

  .ومثله قال سيف. أبو حبة بن غزية: وممن قتل يوم اليمامة من بين مازن بن النجار: وقال أبو معشر
ضمرة : بن غزية أخوانهذا من اخلزرج، مل يشهد بدراً، والذي قبله من األوس بدري، وأليب حبة : قال أبو عمر

  .ومتيم ابنا غزية، وابنه سعيد بن أيب حبة قتل يوم احلرة، وهو والد ضمرة بن سعيد شيخ مالك
  .أبو حنة بالنون، وليس بشيء، وإمنا هو حبة بالباء وليس بالبدري: وقيل أيضاً يف هذا: قال أبو عمر

وتقدم يف الترمجة اليت فبلها أنه أخو سعد . خيثمة ألمه إنه أخو سعد بن" : هذا أبو حبة بن غزية " وقال ابن منده يف 
  .بن أيب حبة ألمه

أخربنا أبو جعفر بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من قتل باليمامة من األنصار، من بين مازن 
  .أخرجه ابن منده، وأبو عمر. وأبو حبة بن غزية بن عمرو: بن النجار

  .أبو حبيب بن زيد

  .أبو حبيب بن زيد بن احلباب بن أنس بن زيد بن عبيد، جيتمع هو وأيب بن كعب يف عبيد، وهو بدريب 
  .هو مذكور يف الصحابة، وال أعرفه: أخرجه أبو عمر عن ابن الكليب، وقال

  .أبو حبيب العنربي

  .س أبو حبيب العنربي
  .أخرجه أبو موسى خمتصراُ. يورد له شيئاً روى عنه ابنه حبيب، ومل: أورده احلسن السمرقندي يف الصحابة، وقال

  .أبو حبيب بن األزعر

س أبو حبيب بن األزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
  .شهد بدراً واملشاهد كلها: شهد أحداُ، وقيل. وهو أخو أيب مليل بن األزعر. األوس الضبعي

  .أخرجه أبو موسى



  .بو حبيش الغفاريأ

  .ع س أبو حبيش الغفاري
وأورده أبو عبد اهللا بن منده يف . أورده أبو نعيم، وأبو زكريا بن منده، وأبو بكر بن أيب علي يف باب احلاء املهملة

  .باب اخلاء املعجمة، والنون، والسني املهملة
  .أخرجه أبو موسى

حدثنا بن عاصم، أخربنا عبد اهللا بن رجاء، أخربنا سعيد بن : صمأخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل ابن أيب عا
: أنه مسع أبا حبيش الغفاري يقول: سلمة، أخربنا أبو بكر، عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب ربيعة

رسول اهللا، يا : خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة هتامة، حىت إذا كنا بعسفان جاء أصحابه فقالوا
  .وذكر احلديث... جهدنا اجلوع فائذن لنا يف الظهر

  .مثل ابن منده. ذكره األمري أبو نصر باخلاء املعجمة والنون، والسني املهملة: قلت

  .أبو حثمة بن حذيفة

تقدم نسبه عند ابنه سليمان . والد سليمان بن أيب حثمة. ب س أبو حثمة بن حذيفة بن غامن القرشي العدوي
وهو زوج الشفاء بنت عبد اهللا العدوية، وأخو أيب جهم ابن حذيفة، وهلما أخوان أيضاً مورق ونبيه ابنا . وغريه

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى. حذيفة بن غامن، كلهم هلم رؤية، وال تعرف هلم رواية

  .أبو حثمة والد سهل

ر بن ساعدة بن عدي بن جمعدة بن حارثة عام: وقيل: عبد اهللا: ب د ع أبو حثمة، والد سهل بن أيب حثمة، وامسه
  .بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس األنصاري األوسي احلارثي

وشهد معه خيرب، وأعطاه خبيرب سهمه وسهم . شهد أحداً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان دليله إىل أحد
وتويف . عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يبعثونه خارصاًوكان النيب صلى اهللا . فرسه، وشهد املشاهد بعد خيرب

  .أول خالفة معاوية
  .أخرجه الثالثة، وقد ذكرناه يف عبد اهللا، وعامر

  .أبو احلجاج

وقد ذكرنا امسه يف . وهو بكنيته أشهر. عبد اهللا بن عبد: وقيل. امسه عبد بن عبد: قيل. ب د ع أبو احلجاج الثمايل
  .عبد اهللا، وعبد

حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود البغدادي : ا املنصور بن أيب احلسن الفقيه الطربي بإسناده إىل أمحد بن عليأخربن
حدثنا بقية بن الوليد، عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي، عن اهليثم بن مالك الطائي، عن  -وليس بالزهراين  -

يقول القرب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  قالعبد الرمحن بن عائذ األزدي، عن أيب احلجاج الثمايل
وحيك ابن آدم، ما غرك يب؟ أمل تكن تعلم أين بيت الفتنه وبيت الظلمة، ما غرك يب إذ كنت : للميت حني يوضع فيه



عن  أرأيت إن كان يأمر باملعروف وينهى: فإن كان مصلحاً أجاب عنه جميب القرب، يقول: " ؟ قال" متر يب فداداً 
  " .إين أعود عليه إذاً خضراً، ويعود جسده عليه نوراً، ويصعد روحه إىل رب العاملني : املنكر؟ فيقول القرب

الذي يقدم رجالُ ويؤخر أخرى، كمشيتك يا ابن أخي أحياناً، : يا أبا احلجاج، ما الفداد؟ قال: فقلت: قال ابن عائذ
  .وهو يومئذ يلبس ويتهيأ أخرجه الثالثة

  .األسلمي أبو حدرد

  .ب د ع أبو حدرد األسلمي
كذا قال . امسه سالمة بن عمري بن أيب سالمة بن سعد بن مساب بن احلارث بن عبس بن هوزان بن أسلم: قيل

: وقال أمحد بن حنبل" . مساب " عوض " سنان " خليفة، وإبراهيم بن املنذر، ونسبه ابن ماكوال مثله إال أنه قال 
  .ه عبدحدثت عن ابن إسحاق أن امس

  .خرية، زوجة أيب الدرداء: وهو والد أم الدرداء. امسه عتبة، له صحبه: وقال علي بن املديين
روى عنه ابنه عبد اهللا بن أيب حدرد، وحممد بن إبراهيم بن احلارث التميمي، وأبو حيىي .. يعد يف أهل احلجاز

  .األسلمي
حدثين أيب، أخربنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن حيىي بن : أخربنا ابن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال

سعيد، عن حممد بن إبراهيم التيمي، عن أيب حدرد األسلمي أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يستعينه يف مهر 
  " .لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدمت : " قال. ؟ قال مائيت درهم" كم أمهرهتا : " امرأة، قال

كالم ابن منده ال فائدة : قلت. بعد اهللا بن أيب حدرد: أبو حدرد األسلمي، وقيل: وقال ابن مندهأخرجه الثالثة، 
عبد اهللا بن أيب حدرد، فقد جعل عبد اهللا يف أول كالمه اسم أيب حدرد، : فيه، فإنه قال أبو حدرد األسلمي، وقيل

  .افقه غريه، واهللا أعلمويف آخره ابنه، وليس بشيء فإنه ابنه، وقد ذكره هو يف عبد اهللا، وو

  .أبو حدرد

  .الرباء، واهللا أعلم: هو آخر، له صحبة يف قول بعضهم، امسه احلكم بن حزن، ويقال: ب أبو حدرد، قال أبو عمر
  .أخرجه أبو عمر

  .أبو حديدة اجلهين

  .وقيل ابن حديدة. د ع أبو حديدة احلهين
  .اءبعثين عمي بالزور: صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .الصواب ابن حديدة: أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً، مل يزيد على هذا، وقاال

  .أبو حذيفة بن عتبة



فاطمة بنت صفوان بن : أمه. ب د ع أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي العبشمي
  .شة، وإىل املدينةوهو من السابقني إىل اإلسالم، وهاجر إىل أرض احلب. أمية بن حمرث

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : أخربنا أبو جعفر بإسناده، عن يونس، عن ابن إسحاق، فيمن هاجر إىل أرض احلبشة
سهلة بنت سهيل بن عمرو، أخي بين عامر : بن عبد مشس قتل يوم اليمامة شهيداً، وكانت معه امرأته بأرض احلبشة

أيب حذيفة، ال عقب له، وهبذا اإلسناد عن أبن إسحاق يف تسمية من  حممد بن: بن لؤي، ولدت له بأرض احلبشة
  .وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: شهد بدراً

وكان إسالمه قبل دخول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . والفضل. وكان من فضالء الصحابة، مجع اهللا له الشرف
م مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت هاجر إىل املدينة، وملا هاجر إىل احلبشة عاد منها إىل مكة، فأقا. دار األقم

وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني عباد بن بشر األنصاري، وشهد املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى 
  .ومخسني سنة -أو أربع  -اهللا عليه وسلم، وقتل يوم اليمامة شهيداً، وهو ابن ثالث 

  .هاشم: وقيل. هشيم: امسه مهشك، وقيل: يقال
وفيه تقول أخته هند بنت عتبة، حني  -الذي له سن زائدة : واألثعل -أحول أثعل  -وكان طويالً، حسن الوجه، 

  .البسيط: فمنعه النيب صلى اهللا عله وسلم من ذلك -دعي إىل الرباز يوم بدر 
  حىت شببت شباباً غري حمجون... فما شكرت أباً رباك من صغر 

  أبو حذيفة شر الناس يف الدين... ثعل املشؤوم طائره األحول األ
  .بل كان خري الناسفي الدين، رضي اهللا عنه! كذبت

أخربنا أبو جعفر بإسناده . وهو موىل سامل الذي أرضعته زوجة سهلة كبرياً، وكان سامل أيضاً من سادات املسلمني
يعين قتلى املشركني  -ملا ألقوا : عن عائشة قالت حدثين يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبري،: عن ابن إسحاق قال

يا عتبة، ويا شيبة، ويا أمية بن خلف، ويا أبا : " يوم بدر، وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليهم وقال -
؟ قال ابن " هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقاً، فقد وجدت ما وعدين ريب حقاً  -يعدد كل من يف القليب  -جهل 
غين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نظر عند مقالته هذه يف وجه أيب حذيفة بن عتبة فرآه كئيباً قد فبل: إسحاق

ال، واهللا ما شككت يف : ؟ قال" لعلك دخلت من شأن أبيك شيء : " تغري، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
كنت أرجو أن يقربه ذلك إىل اإلسالم، فلما أيب وال يف مصرعه، ولكين كنت أعرف من أيب رأياً وحلماً وفضالً، ف

فدعا رسول اهللا صلى اهللا . رأيت ما أصابه ذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له، حزنين ذلك
  .عليه وسلم أليب حذيفة خبري، وقاله له

  .أخرجه الثالثة

  .أبو حذيفة الثقفي

  .أبو حذيفة الثقفي، من ولد عتاب بن مالك
  .لرضوان، قاله املدائينشهد بيعة ا

  .ذكره ابن الدباغ األندلسي، مستدركاً على أيب عمر

  .أبو حريرة



  .س أبو حريرة، أو أبو احلرير
يا رسول : قال عبد اهللا بن سالم: روى هشيم عن أيب إسحاق الكويف، عن أيب حريرة قال. له صحبة: قال جعفر

  .نتاك مما أحدثت أمتك بعدكاهللا، إنا جندك يف الكتب قائماً عند العرش حممرة وج
أبو حرير رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وكذلك : ورواه أمحد بن عبد اهللا اخلزاعي، عن هشيم فقال

  .أبو حرير، ومل يقل أبو حريرة: أخرجه احلاكم فقال
  .أخرجه أبو موسى

  .أبو حرير

انتهى : يع، عن عثمان بن املغرية، عن أيب ليلى، عنهروى قيس بن الرب: أبو حرير، له صحبة، قاله ابن ماكوال، وقال
  .كالمه
  ..بغري هاء، وبفتح احلاء املهملة: حرير

  .أبو حزامة

أورده أبو نعيم ها هنا، ويف اخلاء املعجمة، وهو . خمتلف يف امسه ويف إسناده. ع س أبو حزامة، أحد بين سعد بن بكر
  .وأخرجه أبو موسى ها هنا. أصح

  .أبو حسان البصري

  .د أبو حسان البصري
روى حديثه خملد، عن صاحل بن حسان، عن أبيه، عن ... له صحبة، ذكر أنه خرج عليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .جده
  .أخرجه ابن منده

  .أبو حسن األنصاري

رة، امسه متيم بن عبد عمرو وهو جد حيىي بن عما: امسه كنيته، وقيل: وقيل. ب د ع أبو حسن األنصاري املازين
  .إنه شهد العقبة وبدراً: يقال. مدين، له صحبة. والد عمرو بن حيىي شيخ مالك بن أنس

الرجل أحق مبجلسه إذا : " روى عمرو بن حيىي املازين، عن أبيه، عن جده، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  " .قام، مث انصرف إليه 

يا معشر األنصار، انصروا اهللا، مرتني، فقال أبو : وم الداروهذا أبو حسن هو الذي قال لزيد بن ثابت حني قال ي
  .٦٧األحزاب " إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيال : " ال، واهللا ال نطيعك فنكون كما قال اهللا تعاىل: حسن
  .قال له ذلك النعمان الزرقي: وقيل

فقام رجل ونسي  -صلى اهللا عليه وسلم  -لنيب كنا عند ا: أنه قال: وروى عمر بن حيىي أيضاً، عن أبيه، عن جده
فقال رسول اهللا صلى . أنا أخذهتما: من رآها؟ فقال الرجل: نعله، فأخذها رجل ووضعها حتته، فجاء الرجل فقال



فكيف بروعة : " قال! والذي بعثك باحلق ما أخذهتا إال وأنا ألعب: قال" فكيف روعة املؤمن : " اهللا عليه وسلم
  !.؟" املؤمن 

  .أخرجه الثالثة

  .أبو حسني موىل بين نوفل

روى عباس الدوري، عن يعقوب . أبو حسان، موىل بين نوفل، ذكر يف الصحابة، وال يصح: د ع أبو حسني، وقيل
أن رسول اهللا  -بن إبراهيم بن سعد، عن صاحل بن كيسان، عن حممد بن املنكدر، عن أيب حسني موىل بين نوفل 

  .حسان: رواه عبد محيد، عن يعقوب فقال" . أنا سيد الناس يوم القيامة وال فخر : " الق -صلى اهللا عليه وسلم 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .أبو حصرية

ذكره : أخرجه أبو موسى، وقال. من وادي القرى خطراً -صلى اهللا عليه وسلم  -قسم له النيب . س أبو حصرية
  .جعفر، عن ابن إسحاق

  .أبو احلصني األنصاري

  .بو احلصني األنصاريأ
 -صلى اهللا عليه وسلم  -كان له ابنان، فقدم جتار من الشام فتنصرا، وحلقا معهم بالشام، فأتى أبو احلصني النيب 

وكان مل يؤمر بالقتال، فوجد أبو احلصني يف نفسه لذلك، " . ال إكراه يف الدين : " فقال. وسأله اإلرسال إليهما
  .ذكره أبو داود يف الناسخ واملنسوخ. اآلية ٦٥النساء " حىت حيكموك  فال وربك ال يؤمنون: " فنزلت

  .أخرجه ابن الدباغ

  .أبو احلصني السدوسي

  .د ع أبو احلصني السدوسي
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم كذا خمتصراً. روى حديثه نعيم، عن أبيه، عن عمه

  .أبو احلصني السلمي

  .ب أبو احلصني السلمي
  .بذهب من معدنه -لى اهللا عليه وسلم ص -قدم على النيب 

  .ذكره الطربي، أخرجه أبو عمر

  .أبو حصني بن لقمان



  .س أبو حصني بن لقمان
حصني بزيادة ياء، وهو أبو حصني لقمان بن شبة : والذي أعرفه. بغري ياء" حصن : " ذكرناه يف ترمجة سباع، ويقال

  .أخرجه أبو موسى. لعبسيبن معيط بن خمزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس ا

  .أبو حفص بن املغرية

. أبو عمر بن حفص بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي: ويقال. س أبو حفص بن املغرية
  .أورده يف األسامي: أخرجه أبو موسى خمتصراً وقال. زوج فاطمة بنت قيس

  .أبو حفصة

  .أو ابن أيب حفصة -ع س أبو حفصة 
جلست إىل أيب حفصة : وروى وهب بن جرير، عن شعبة، عن املغرية بن عبد اهللا اجلعفي قال. جعفر يف احلاء أورده

إنك : فأقبل شيخ ضخم أسود، فجعلت أكلم أبا حفصة وهو ينظر إىل الرجل، فعاتبته فقال -أو ابن حفصة  -
عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تكلمين، وأنا أفكر يف حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مس

الرجل الذي له الولد مل يقدم منهم : الرقوب: " قال. الذي ال يولد له: ؟ قلنا" هل تدرون من الرقوب : " يقول
الصعلوك كل الصعلوك الذي له املال ومل " قال : الذي ال مال له: ؟ قلنا" هل تدرون من الصعلوك : " قال" . شيئاَ 

الصرعة كل الصرعة الرجل : " قال. الرجل الصريع: ؟ قلنا" هل تدرون من الصرعة : " قال" . يقدم منه شيئاً 
  " .يغضب فيشتد غضبه، مث يصرع الغضب 

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى. أبو خفصة، باخلاء املعجمة والصاد، ويذكر يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل: وقد روي

  .أبو احلكم بن حبيب

  .حبيب بن ربيعة بن عمرو بن عمري الثقفيس أبو احلكم بن 

أن رسول اهللا صلى اهللا . روى منصور، عن جماهد، عن أيب احلكم الثقفي. أورده احلسن السمرقندي يف الصحابة
وهو الصحيح، وقد . احلكم بن سفيان: وقيل فيه. عليه وسلم توضأ فأخذ حثيني من ماء، فنضحهما على فرجه

وأصيب يومئذ ثالمثائة فيهم : جسر أيب عبيد، وهو يوم قس الناطف، قاله املدائين، قالذكرناه يف موضعه، وقتل يوم 
مثانون خاضباً، وإمنا كثر القتل يف ثقيف ألن أمريهم أبا عبيد كان ثقفياً فقاتلو عنه، فكثر القتل فيهم، وقتل أيضاً، 

  .وهو والد املختار بن أيب عبيد
  .أخرجه أبو موسى

  .أبو حكيم األنصاري

عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن : أبو حكيم األنصاري وامسه ب
  .شهد بدراً. النجار



أخربنا عبيد اهللا بن علي بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن اسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من األنصار من بين 
  .كيموعمرو بن ثعلبة، وهو أبو ح: عدي بن النجار
  .أخرجه أبو عمر

  .أبو حكيم

حكيم بن : وقيل. يزيد بن حكيم، عن أبيه: وقيل. يزيد بن أيب حكيم، عن أبيه: خمتلف فيه، فقيل. د ع أبو حكيم
إذا استنصح : " روى. اختلف فيه على عطاء بن السائب. أبو حكيم بن يزيد، عن أبيه، عن جده: وقيل: يزيد

  " .أحدكم أخاه فلينصح له 
  .ابن منده، أبو نعيم أخرجه

  .أبو حكيم بن مقرن

  .ال تعرف له رواية، قاله أبو العباس السراج. س أبو حكيم بن مقرن بن عائذ املزين، وأخو سويد والنعمان
  .أخرجه أبو موسى

  .أبو محاد األنصاري

  .أبو حامد: س أبو محاد األنصاري وقيل
 -ويف نسخة أيب حامد األنصاري  -ر أيب محاد األنصاري روى ابن هليعة، عن وهب بن عبد اهللا، عن عقبة بن عام

من وجد مؤمناً على خطيئة فسترها، : " صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .كانت له كمؤودة أحياها 

  .أخرجه أبو موسى

  .أبو احلمراء موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .هالل بن ظفر: ويقال. امسه هالل بن احلارث: اء موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قيلب د ع أبو احلمر
: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا طلع الفجر مير ببيت علي وفاطمة عليهما السالم فيقول: روى عنه أبو داود

" . م الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياً إمنا يريد اهللا ليذهب عنك" السالم عليكم أهل البيت، الصالة الصالة، " 
  .٣٣:األحزاب

  .أبو اجلمل، ووهم فيه: أخرجه الثالثة، وهذا أبو احلمراء هو الذي ذكره أبو عمر يف اجليم، فقال

  .أبو احلمراء موىل آل عفراء

  .موىل احلارث بن رفاعة: ويقال. ب أبواحلمراء موىل آل عفراء
وأبو احلمراء، : عن يونس عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من األنصار أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده



  .موىل احلارث بن عفراء وشهد أحداً
  .أخرجه أبو عمر

  .أبو محيد الساعدي

املنذر بن سعد بن مالك : وقيل. عبد الرمحن بن عمرو بن سعد: اختلف يف امسه فقيل. ب د ع أبو محيد الساعدي
وأمه أمامة بنت ثعلبة بن جبل بن أمية بن عمرو بن . حارثة بن عمرو بن اخلزرج بن ساعدةبن خالد بن ثعلبة بن 

  .يعد يف أهل املدينة، تويف آخر خالفة معاوية. حارثة بن عمرو بن اخلزرج
عروة بن الزبري، وعباس بن سهل، وحممد بن عمرو بن : جابر بن عبد اهللا، ومن التابعني: روى عنه من الصحابة

  .ارجة بن زيد بن ثابت، وغريهمعطاء، وخ
: حدثنا حممد بن بشار وحممد بن املثىن قاال: أخربنا إبراهيم بن حممد بن مهران الفقيه وغريه بإسنادهم عن أيب عيسى

حدثين أبو محيد : حدثنا حيىي بن سعيد القطان، أخربنا عبد احلميد بن جعفر، أخربنا حممد بن عمرو بن عطاء قال
أنا أعلمكم بصالة : أبو قتادة بن ربعي يقول: من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أحدهمالساعدي، يف عشرة 

. فاعرض: قالوا. بلى: قال! ما كنت أكثرنا له صحبة، وال أكثرنا إتياناً له: فقالوا. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ائماً، ورفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه، فإذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام إىل الصالة اعتدل ق: فقال

" اهللا أكرب، وركع مث اعتدل، فلم يصوب رأسه ومل يقنع : " أراد أن يركع رفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه، مث قال
  .وذكر احلديث... ، وضع يديه على ركبتيه

  .أخرجه الثالثة

  .أبو محيضة املزين

  .س أبو محيضة املزين

ى إجازة، أخربنا احلسن بن أمحد، حدثنا أبو نعيم، أخربنا سليمان بن أمحد، أخربنا عمرو بن إسحاق أخربنا أبو موس
بن العالء، أخربنا أبو علقمة نصر بن خزمية بن جنادة أن أباه حدثه عن نصر بن علقمة، عن أخيه حمفوظ بن علقمة، 

ضرنا طعاماً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، ح: حدثين أبو محيضة املزين قال: عن ابن عائذ، عن غضيف بن احلارث
فأقبل  -أو كما قال  -فشغل النيب صلى اهللا عليه وسلم حبديث رجل وامرأة، وجعلنا نأكل، وحنن نقصر يف األكل 

كيف يأكل املؤمنون؟ فأخذ لقمة : قلنا" . كلوا كما يأكل املؤمنون : " النيب صلى اهللا عليه وسلم فأكل معنا، مث قال
  " .مث إن كان مع ذلك شئء إال شرب وقام . هكذا لقمات مخساً أو ستاً: " فقال عظيمة،

  .أخرجه أبو موسى

  .أبو محيضة األنصاري

  .من بين سامل بن عوف بن قشعر ابن املقدم بن سامل بن غنم: ب أبو محيضة معبد بن عباد األنصاري الساملي
يعين باحلاء املهملة " محيضة " يد األموي، عن ابن إسحاق شهد بدراً، كذا قال فيه إبراهيم بن سعد، وحيىي بن سع



وهي رواية يونس بن بكري، عن ابن . ، باخلاء املعجمة، والصاد املهملة" مخيضة : " والضاد املعجمة، وغريه يقول
  .ومثله قال الواقدي، ونذكره يف موضعه، إن شاء اهللا تعاىل. إسحاق

  .أخرجه أبو عمر

  .أبو حيوة الصناحبي

  .بو حيوة الصناحبيس أ
أورده أبو بكر بن أيب علي هكذا، وصحف يف االسم والنسبة، وإمنا هو أبو خرية : أخرجه أبو موسى وقال

  .ويرد يف اخلاء املعجمة، إن شاء اهللا تعاىل. الصباحي

  .أبو حيوة الكندي

روى الليث بن سعد، عن . د ع أبو حيوة الكندي، جد رجاء بن حيوة، موىل لكنده، ال تعرف له رواية وال صحبة
خارجه بن مصعب، عن رجاء بن حيوة، عن أبيه، عن جده، أن جارية من حنني مرت بالنيب صلى اهللا عليه وسلم 

وكيف : " قال. نعم: ؟ قيل" أيطؤها : " قال. لفالن: ؟ قالوا" ملن هذه : " وهي جمح فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .مهمت أن ألعنه لعنة تدخل معه يف قرب لقد ! يصنع بولدها، وليس له بولد؟
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حرف اخلاء

  .أبو خارجة عمرو بن قيس

. وهو أنصاري خزرجي جناري. أبو خارجة عمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر، من بين عدي بن النجار
  .شهد بدراً واستشهد يوم أحد تقدم ذكره يف عمرو ، قاله ابن الكليب

  .خالد احلارث بن قيس أبو

شهد العقبة، . ابن خلده بن خملد بن عامر بن زريق األنصاري الزرقي: وقيل. ب أبو خالد احلارث بن قيس بن خالد
أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن . وبدراً وأحداً، وسائر املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

احلارث بن قيس بن خالد بن خملد وهو أبو : العقبة من األنصار، مث من بين زريق ابن إسحاق، يف تسمية من شهد
مث إن أبا . أبو خالد، وهو احلارث بن قيس بن خالد بن خملد: وهبذا اإلسناد عن ابن إسحاق، فيمن شهد بدراً. خالد

ة عمر بن اخلطاب فمات، خالد شهد اليمامة مع خالد بن الوليد، فأصابه يومئذ جرح فاندمل، مث انتقض يف خالف
  .وهو يعد من شهداء اليمامة

  .أخرجه أبو عمر

  .أبو خالد احلارثي



  .س أبو خالد احلارثي، من بين احلارث بن سعد
 -من بين احلارث بن سعد  -روى إبراهيم بن بكري البلوي، عن بثري بن أيب قسيمة السالمي، عن أيب خالد احلارثي 

 عليه وسلم مهاجراً فوجدته يتجهز إىل تبوك فخرجنا معه حىت نزل احلجر من قدمت على رسول اهللا صلى اهللا: قال
: أرض مثود، فنهانا أن ندخل بيوهتم أو ننتفع بشيء من مياههم، مث راح يف اجلبال فبدت له حافتاها بسحابة، فقال

فما زلت أعرف البؤس : قال إبراهيم. لقد حصنها اهللا عز وجل! بؤس ألجأ: قال. هذا أجأ: ما هذا اجلبل؟ قالوا
والذي بعثين باحلق ال : " مث أتى تبوك ووجد هبا مسلحة من الروم، فهربوا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. عليها

وخرج أصحابه إىل موضع بركة تبوك وهو حسي ضنون، وكان " . تقوم الساعة حىت تصري هذه مسلحة للروم 
عليه وسلم الظهر مهجراً، وراح إلينا فوجدنا على تلك احلال على  يقال هلا األيكة، فصلى رسول اهللا صلى اهللا

انزل فاغرزة يف املاء، ومسي : مث استخرج مشقصاً من كنانته، مث قال. فما زلتم تبوكونه فسميت تبوك: احلسي، قال
  .فنزل فغرز فجاش املاء. اهللا تعاىل

  .أخرجه أبو موسى
  .ثة، وبعدها ياء حتتها نقطتان، وأخر راءبضم الباء املوحدة، وفتح الثاء املثل: بثري

  .أبو خالد السلمي

  .حديثه عند أوالده. له صحبة، سكن اجلزيرة. د ع أبو خالد السلمي
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : وكانت له صحبة، قال. روى ابو املليح، عن حممد بن خالد، عن أبيه، عن جده

 منزلة مل ينلها، ابتاله اهللا إما بنفسه أو مباله أو بولده، مث يصربه عليها إذا سبقت للعبد من اهللا تعاىل: " وسلم يقول
  .أخرجه أبو منده وأبو نعيم" . حىت يبلغ به املنزلة اليت سبقت له 

  .أبو خالد الكندي

ذكره احلسن السمرقندي يف الصحابة، ومل يورد له شيئاً أخرجه أبو . س أبو خالد الكندي جد خالد بن معدان
  .خمتصراًموسى 

  .أبو خالد الكندي

  .س أبو خالد الكندي
أخربنا أبو بكر القباب، أخربنا ابن أيب عاصم، حدثنا أبو مسعود الرازي، أخربنا : ذكره أبو بكر بن أيب علي قال

مسعت أبا : مسعت أبا مرمي يقول: عن أيب فروة قال -وكان ثقة  -حممد بن عيسى، أخربنا حيىي بن سعيد العطار 
إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهادة يف الدنيا : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: كندي يقولخالد ال

  " .وقلة منطق، فاقتربوا منه، فإنه يلقى احلكمة 
  .حدثنا أبو مسعود بإسناده املذكور، مثله سواء: أخربنا أبو الفرج الثقفي كتابه بإسناده إىل ابن أيب عاصم قال

كذا أورده ابن أيب عاصم، وإمنا املشهور، أبو خالد، وحيىي هو ابن سعيد بن أبان غري : ى وقالأخرجه أبو موس
  .العطار



  .أبو خالد املخزومي

روى عنه ابنه خالد، عن النيب صلى اهللا عليه . ب أبو خالد املخزومي، والد خالد بن أيب خالد القرشي املخزومي
  .عه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتبوكوسلم يف الطاعون مثل حديث أسامة و غريه، مس

  .أخرجه أبو عمر

  .أبو خالد

  .ب س أبو خالد، آخر
وكانت له صحبة  -قال وكيع، عن األعمش، عن مالك بن احلارث، عن أيب خالد : ذكره البخاري يف الكىن وقال

  .وفدنا إىل عمر ففضل أهل الشام: قال -
  .أخرجه أبو عمر وأبو موسى

  .أبو خداش

  .د ع أبو خداش ب
كنا يف غزوة، فنزل الناس منزالً، فقطعوا الطريق ومدوا احلبال على الكأل، : روى عنه أبو عثمان أنه قال. له صحبة

: غزوات، فسمعته يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد غزوت مع رسول اهللا ! سبحان اهللا: فلما رأى ما صنعوا قال
  " .والكأل، والنار  يف املاء،: املسلمون شركاء يف ثالث" 

  .هو حرير بن عثمان: أبو عثمان قيل
أن شيخاً من شرعب نزل  -يكىن أبا خداش  -وروى هذا احلديث أبو اليمان عن حرير بن عثمان، عن حبان 

أبو خداش الشرعيب حبان : أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر قال. وذكر احلديث حنوه، وهو الصواب... بأرض الروم
 -مي، ال تصح صحبته ذكره بعضهم يف الصحابة حلديث رواه عن ابن حمرييز، عن أيب خداش السلمي بن زيد، شا

وهذا : ، قال" الناس شركاء يف ثالث : " وذكر احلديث. رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ومساه . ن، عن أيب خداشاحلديث رواه معاذ بن معاذ العنربي ويزيد بن هارون، وثور بن يزيد، عن حرير بن عثما

غورت من النيب صلى اهللا عليه : بعضهم ابن زيد الشرعيب، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
أبو خداش : وهذا هو الصحيح، ال قول من قال: وذكره، قال... املسلمون شركاء يف ثالث: وسلم، فسمعته يقول

وروى مثله عن حيىي بن . وى أبو خداش هذا عن عمرو بن العاصوقد ر: قال. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
غزوت مع النيب صلى : عن حبان بن زيد الشرعيب، عن رجل قال: فقال. سعيد، وقد روى معاذ بن معاذ عن حرير

  .وذكره... اهللا عليه وسلم

  .أبو خداش

أخرجه ابن منده وأبو . حمرييز قولهروى عنه عبد اهللا بن . له صحبة، عداده يف أهل الشام. د ع أبو خداش اللخمي
  .نعيم خمتصراً



والعجب منهما أهنما رويا . أخرج ابن منده وأبو نعيم هذا بعد الذي قبله، ظناً منهما أهنما اثنان، ومها واحد: قلت
 فلو علما أن شرعبا من خلم مل جيعال! أبو خداش اللخمي: مث قاال ها هنا" إن شيخاً من شرعب : " يف األول فقاال

وابن منده وأبو نعيم . هذه الترمجة، ولفعال كما فعل أبو عمر، أخرج األول حسب، وجعل ابن حمرييز راوياً عنه
جعال الراوي عن األول حرير بن عثمان، وعن الثاين ابن حمرييز، وأما شرعب فهو ابن مالك بن ذعر بن حجر بن 

بكسر : حبان. جعلهما اثنني فقد وهم، واهللا أعلم جزيلة بن خلم، بطن من خلم، فبان هبذا أهنما واحد، وأن من
  .احلاء، وآخره نون

  .أبو خراش السلمي

  .حدرد، قاله أبو نعيم، ورواه أبو عمر عن مسلم: ب د ع أبو خراش السلمي وقيل األسلمي، وامسه

ب، عن حيوة، حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وه: أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بإسناده عن أيب داود قال
عن أيب عثمان الوليد بن الوليد، عن عمران بن أيب أنس، عن أيب خراش السلمي أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 -روى هذا احلديث حيىي بن يعلى، عن سعيد بن مقالص " . من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه : " وسلم يقول
  .وقد تقدم يف حدرد. السلمي عن الوليد، عن عمران، عن حدرد -وهو ابن أيب أيوب 

  .أخرجه الثالثة

  .أبو خراش الرعيين

  .أبو خراش الرعيين، وهو املدين
أسلمت وعندي : روى إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة، عن أيب اخلري مرثد بن عبد اهللا، عن أيب خراش الرعيين قال

  .ومل يقل إحدامها" . أيتهما شئت  طلق: " أختان، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .أبو خراش اهلذيل

  .خويلد بن مرة، من بين قرد بن عمرو بن معاوية بن متيم بن سعد بن هذيل: ب أبو خراش اهلذيل الشاعر، وامسه
سن إسالمه، وكان مجيل وكان ممن يعدو على قدميه فيسبق اخليل، وكان يف اجلاهلية من فتاك العرب، مث أسلم فح

كان زهري : بن معمر اجلمحي قد قتل أخاه زهري املعروف بالعجوة يوم فتح مكة مسلماً، وكان مجيل كافراً، وقيل
أنت املاشي : وذكر ابن هشام أن زهرياً أسر يوم حنني وكتف، فرآه مجيل بن معمر، وكان مسلماً، فقال. ابن عمه

كذا قال أبو عبيدة، واألول قول حممد بن يزيد، ولذلك قال أبو . خراش يرثيه فضرب عنقه، فقال أبو! لنا باملعايب
  .الطويل: خراش

  بذي فجر تأوي إليه األرامل... فجع أضيايف مجيل بن معمر 
  إذا اهتز واسترخت عليه احلمائل... طويل جناد السيف ليس جبدير 
  لومهلتك بايل الدريسني عائ... إىل بيته يأوي الغريب إذا شتا 



  من اجلود ملا استقبلته الشمائل... تكلد يداه تسلمان رداءه 
  آلبك باجلزع الضباع النواهل... فأقسم لو القيته غري موثق 

  ونازلته، أو كنت ممن ينازل... وإنك لو وجلهته ولقيته 
  ولكن أقرن الظهور مقاتل... لكنت مجيل أسوأ الناس صرعة 

  الطويل: ومن جيد قوله يف أخيه. عر يرثي به أخاه عروة بن مرةإن هذا الش: وقد قيل. وهي أطول من هذا
  أراه بعد عروة الهياًوذلك رزء ما علمت جليل: تقول

  ولكن صربي يا أميم مجيل... فال حتسبين أين تناسيت عهده 
  مالك وعقيل: خليال صفاء... أمل تعلمين أن قد تفرق قبلنا 

  الطويل: أشعار حسان، فمن شعر لهوأليب خراش أيضاً يف املراثي : قال أبو عمر
  خراش وبعض الشر أهون من بعض... محدت إهلي بعد عروة إذا جنا 
  توكل باألدىن وإن جل ما ميضي... على أهنا تدمى الكلوم، وإمنا 
  جبانب قوسى ما مشيت على األرض... فو اهللا ال أنسى قتيالً رزئته 

  من ماجد حمضعلى أنه قد سل ... ومل أدر من ألقى عليه رداءه 
مل يبق عريب بعد حنني والطائف إال أَسلم، منهم َمن قَِدم، ومنهم من لَم يقدم، وقنعِ مبا أَتاه به وافد : قال أَبو عمر 

. وأَسلم أَبو خراش فحسن إِسالمه ، وتويف أَيام عمر بن اخلطاب. قومه من الدين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
من أَهل اليمن قدموا حجاجاً، فمشى إِىل املاء ليأتيهم مباء يسقيهم ويطبخ هلم ، فنهشته  وكان سبب موته أَنه أَتاه نفر

، ومل يعلمهم ما أَصابه، فباتوا ليلتهم حىت " اطبخوا وكلوا : " حية ، فأقبل مسرعاً وأَعطاهم املاء وشاة وِقدراً، وقال
أَخرجه أَبو عمر، ومل يذكر له وفادة، وإمنا . أصبحوا ، فأصبح أبو خراش وهو يف املوتى، فلم يربحوا حىت دفنوه

ذكره يف الصحابة، َألن أَبا خراش أَسلم يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهلذا ذَكَر إِسالم العرب بعد 
أَزىن : ِقرد بن معاوية الذي يف نسب أَيب َخرَاش هو الذي يضرب به املثل فيقال : قال بعض العلماِء. حنني والطائف

  .من ِقرد
  .؟؟؟؟ أَبو اخلريف بن ساعدة

جرح يف بعض . أَبو اخلَرِيِف بُن َساعدةَ بن عبد األَشهل بن مالك بن لوذان بن َعمرو بن عوِف األَنصاري اَألوسي
يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -فتويف بالكَدِيد، فكفنه رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -مغازي رسول اهللا 

بنو الصماء، فقال رسول اهللا صلى اهللا : بنو السميعة، َألهنم كانوا يقال هلم يف اجلاهلية: ان يقال هلمِوبنو لَوذَ. قميصه
  .قاله هشام بن الكليب . أنتم بنو السميعة، فبقي عليهم: عليه وسلم

  .أبو خزامة العذري

ين عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود الُعذري، من ب -ابن َعَرادة : وقيل -ب أبو ُخَزاَمةَ، امسه رِفَاعة بن َعَرابة 
اجلهين ، وهو باجلَُهنِي أَشهر، وجَُهينة بن زيد هو َعم عذرة بن سعد بن زيد : بن أَسلم بن احلاِف بن قضاعة، ويقال 

.  
  .كان يسكن اِجلَناب وهي أَرض عذرة، له صحبة ، عداده يف أَهل احلجاز



وقد ذكر بعضهم يف الصحابة : أَخرجه أَبو ُعَمر وقال . بن َعرَابةروى عنه عطاء بن َيسار، وقد ذكرناه يف رفاعة 
أَبو خزامة، حبديث أخطأ فيه، رواية عن ابن شهاب ، والصواب ما رواه يونس، وابن عيينة، وعبد الرمحن بن : آخر

، أرأيت رقى يا رسول اهللا: " عن أَبيه أَنه قال -أَحد بين احلارث بن سعد  -إِسحاق، عن الزهري، عن أَيب خزامة 
  .وأَبو خزامة هذا من التابعَين، على أَن حديثه خمتلف فيه جدأ : قال. احلديث... " نسترقيها

  .أَبو خَزامة، أَحد بين احلارث بن سعد
: أَخربنا أَبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أَمحد. د ع أَبو خَزامة، أَحد بين احلارث بن سعد يف إِسناد حديثه اختالف

وقال  -يا رسول اهللا : قلت: يب، أَخربنا سفيان بن عَيينة، عن الزهري، عن ابن أًيب خَزامة، عن أَبيه قالحدثين أَ
أَرأَيت دواء نتداوى به ورُقى نسترقيها، وتقاة نتقها، أَيرد  -سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سفيان َمرة

  .رجه ابن منده، وأَبو ُنَعيمأَخ" . إهنَا ِمن قدرِ اهللا : " ذلك من قدر اهللا قال
  .أَبُوُخَزَميةَ بُن أَوسِ

. ب س أَُبوخَُزَميةَ بُن أَوس بن زيد بن أَصرم بن ثعلبة بن غَنم بن مالك بن النجار اَألنصاري اخلزرجي مث النجاري
تسمية من قتل أَخربنا عبيد اهللا بن أَمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إِسحاق، يف . شهد بدرأ وما بعدها من املشاهد

والنسب األول ساقه أَبو عمر، وأَما ابن إِسحاق " . وأَبو خزمية بن أَوس بن أصرم، من بين زيد بن ثعلبة : " يوم بدر
أَبو ُخَزمية بن أَوس بن زيد بن : " والذي ساقه عبد امللك بن هشام فقال. فقد جعل زيداَ هو ابن ثعلبة، واهللا أَعلم

الثاين وتويف أَبو خزمية يف خالفة عثمان، رضي " زيداً " لى هذا يكون أَبو عمر قد أَسقط فع. أَصرم بن زيد بن ثعلبة
وجدت : قال ابن شهاب، عن عَبيد بن السباق، عن زيد بن ثابت. وهو أَخو مسعود بن أَوس أَيب حممد. اهللا عنه

خزمة أَيب خزمية نسب إِال اجتماعهما  مع أَيب خَزمية األَنصاري، وهو هذا، ليس بينه وبني احلارث بن" التوبة " آخر 
  .وأَخرجه أَبو موسى. أخرجه أَبو عمر ، وهنا كالمه . يف األَنصار، أَحدمها أَوسي، واآلخر خزرجي

إِىل اخلزرج، فال شك " احلارث " هذا كالم أَيب عمر، وجعل احلارث بن َخَزمة أوسياً، وقد ساق هو نسبه يف : قلت
: " فيمن شهد بدراً من األنصار من بين النبيت، مث من بين عبد اَألشهل -موسى بن عقبة  عن -أَنه قد رأَى يف امسه 
أَنه حليف بين عبد " : احلارث " ، فظنه أَوسياً هلذا، وليس كذلك، فأنه هو أَيضاً نقل يف " احلارث بن َخَزمة 

  .احللف، وهذا ال خيالف النسب، واهللا أَعلم ، إِال أَن يكون أَراد به" إِنه أَوسي : " األشهل، فال أَدري من أَين قال
  .أَبو خَُزَميةَ يَربوع

. أبو خزَميةَ يَربوع بن َعمرو بن كَعب بن َعبس بن َحَرام بن جندب بن عامر بن غنم بن َعِدي بن النجار األَنصاري
  قاله أَبو علي عن الَعَدوي. شهد أحداً وما بعدها

  .أبو خصفة

 -جلست إِىل أَيب حَفصة : وقد تقدمِ يف احلاء، فروِي عن مغرية اجلغفي قال. بو حَفَْصةأَ: ع س أَبو َخَصفَةَ، وقيل
  .احلديث" ؟ ...َهل تدرون َمنِ الصعلوك: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال -وروى عنه أَبو َخَصفةَ 

بن إسحاق املسييب، عن حيىي بن يزيد وروى أَبو نعيم يف هذه الترمجة عن الطرباين، عن أَيب نصر الصائغ، عن حممد 
التمسوا : " أَن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: بن عبد امللك، عن أَبيه، عن يزيد بن خصيفة، عن أبيه، عن جده

  " .اخلري عند ِحَساِن الوجوه 



يف هذه الترمجة،  وقد ذكر أَبو موسى هذا احلديث يف الترمجة اليت نذكرها بعد هذه، فأبو نعيم أَخرج هذين احلديثني
" يف هذه الترمجة، وأَخرج حديث " أَتدرون من الصعلوك؟ : " جعلهما واحداً، وأَخرج أَبو موسى احلديث األول

  .يف الترمجة اليت نذكرها بعد هذه، وجعلهما اثنني" التمسوا اخلري 

  .أبو خصيفة

أَخربنا أَبو موسى، أَخربنا أَبو غالب أَمحد بن  .أَورده الطرباين وغريه: أَخرجه أَبو موسى وقال. س أَبو خصيفة، مصغر
أَنبأَنا سليمان بن أَمحد، حدثنا : وأَنبأَنا أَبو علي، أَنبأَنا أَبو نعَيم قاال: العباس، أَنبأَنا أَبو بكر بن رِيذَةَ ح قال أَبو موسى

لك، عن أَبيه، عن يزيد بن حممد بن نصر الصائغ، حدثنا حممد بن إسحاق املسييب، حدثنا حيىي بن يزيد بن عبد امل
" . التمسوا اخلري عند ِحَسانِ الوجوِه : " قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أَن رسول اهللا : خَصيفة، عن أَبيه، عن جده

: كان يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -أَن رسرل اهللا : وهبذا اإلسناد أَيضاً عن يزيد بن خصيفة، عن أَبيه، عن جده
أَخرجه " . ال حَولَ َوالَ قوةَ إال باهللا، توكلت على اهللا، حسيب اهللا ونعم الوكيل : " ن بيته فليقل إِذا خرَج أَحدكم م
  .مجع أَبو نعَيم بينه وبني أَيب َخَصفة ، ومها اثنان،واهللا أعلم: أَبو موسى وقال

  .أبو اخلطاب

روى أَبو . فاخته، ويعد يف الكوفينيله صحبة ، ال يوقف له على اسم، روى عنه ثوير بن أَيب . ب د ع أبو اخلطاب
يقال له، أَبو  -صلى اهللا عليه وسلم  -أمحد الزبريي، عن إِسرائيل، عن ثوَير، عن رجل من أَصحاب رسول اهللا 

أحب أن أوتر نصف الليل، إن اهللا يهبط إىل : " عن الوتر، فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -أَنه سأل النيب : اخلطاب
  " .هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من داع؟ حىت إذا طلع الفجر ارتفع : ولالسماء الدنيا فيق
  .أخرجه الثالثة

  .أبو خالد الرعيين

  .له صحبة، ال يوقف له على اسم وال نسب. ب د ع أبو خالد الرعيين
 بن سعيد حدثنا هشام بن عمار، عن احلكم بن هشام الثقفي، عن حيىي: أخربنا حيىي الثقفي إذناً عن ابن أيب عاصم

أن النيب صلى  -صلى اهللا عليه وسلم  -رجل من أصحاب النيب  -بن أبان القرشي، عن أيب فروة، عن أيب خالد 
" إذا رأيتم الرجل املؤمن قد أعطي زهداً يف الدنيا وقلة منطق، فاقتربوا منه، فإنه يلقى احلكمة : " اهللا عليه وسلم قال

.  
وذكره البخاري عن أمحد الدورقي، عن حيىي بن سعيد بن أبان بن . عن حيىيكذا رواه هشام بن عمار، عن احلكم، 

  .وهذا أصح. سعيد بن العاص، مسع أبا فروة اجلزري، عن أيب مرمي، عن أيب خالد عن النيب، مثله
  .أخرجه الثالثة

  .أبو خليدة الفهري



  .س أبو خليدة
: ، عن خليدة الفهري، عن أبيه، عن جده، قالروى يزيد بن هارون، عن حممد بن مطرف، عن إسحاق بن أيب فروة

ومن أطعم جائعاً فأشبعه . من سقى عطشان فأرواه فتح اهللا له باباً إىل اجلنة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
رواه رواد بن اجلراح، عن حممد " . ادخل من أيها شئت : وسقاه فأرواه، فتح اهللا له تلك األبواب كلها، مث قيل له

ابن خليدة عن أبيه، وكان األول : " ورواه أبو الشيخ بإسناده له فقال. بغري هاء" ابن خليد : " مطرف فقال بن
  .أخرجه أبو موسى. أصح

  .أبو مخيصة

  .من كبار األنصار. ب أبو مخيصة، امسه معبد بن عباد
" أَبو عَصيمة : قال أَبو معشر فيه: وعمرقال أَب. باحلاِء املهملة، امت من هذا" أَيب َمحيصة " شهد بدرأ، تقدم ذكره يف 
  .أَخرجه أَبو عمر يف هذا احلرف ترمجتني بلفظ واحد ومها واحد، واهللا أَعلم. ، بالعني، فلم يصب فيه

  .أَبو خَنيس
  .ب د ع أبو خنيس الِغفَارِي

يا : َء أصحابه فقالوايف غزاِة هتامة، حىت إِذا كنا بعسفان جاَ -صلى اهللا عليه وسلم  -خرجت مع رسول اهللا : قال
لو دعوت يف أَزوادهم بالربكة؟ فذكر حديثاَ : فقال له عمر. رسول اهللا، جَهدنا اجلوع فأذن لنا يف الظهر أَن نأكله

حديثه هذا عند أَيب بكر بن عمر بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر شيخ مالك، عن إِبراهيم . حسنأ يف أَعالم النبوة
  .أَخرجه الثالثة. فذكر احلديث... د اهللا بن أَيب ربيعة أَنه مسع أَبا خنيسبن عبد الرمحن بن عب

  .أبو خيثمة األنصاري
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هو أَبو خيثمة مالك بن قيس بن : وقال ابن الكليب. ب د ع أَبو َخيثََمةَ األَنصَارِي الساِملي، امسه عبد اهللا بن َخميثمة
وهو الذي حلق النيب . ثعلبة بن الَعجالن بن زيد بن غَنم بن سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج األكَرب

  .كن أَبا خيثمة: ى اهللا عليه وسلم فًي غزوة تبوك فقالصل
كعب " أن قائد : عن الزهري. أَخربنا أَبو جعفر بن السمني بإِسناده عن يونس، عن إِبراهيم بن إِمساعيل األَنصاري

وذكر حديث َتخلفه عن رسول اهللا صلى اهللا  -حدثين كعب : الذي كان يقوده حني عمي حدثه قال" بن مالك 
فبينما رسول اهللا يوماً بتبوك يف ساعة َهاجرة إِذ نظر إِىل راكب يطيش يف : قال -وسلم يف غزوة تبوك  عليه

 -لرجل من األنصار من بين عوف  -" كن أبا خيثمة : " السراب، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
قال أَبو . عليه وسلم، فجعلى يسأَله عن املدينة فجاء فجلس إِىل رسول اهللا صلى اهللا. هو واهللا أَبو خيثمَه: حىت قيل

  .هو الذي ملزه املنافقون ملا تصدق بالصاع: نعيم
مالك بن قيس، أَحد بين سامل من : أَبو خيثمة األَنصاري الساملي امسه عبد اهللا بن خيثمة، وقيل : وقال أَبو عمر 

وال أَعلم يف الصحابة : قال. ىل أَيام يزيد بن معاويةوبقي إِ -صلى اهللا عليه وسلم  -شهد أَحداَ مع النيب . اخلزرج
أَبا خيثمة غريه إِال عبد الرمحن بن أَيب سربة اجلعفي، والد خيثمة بن عبد الرمحن، صاحب ابن مسعود، : من يكىن

سول قال هالل بن أَمية الواقفي حني ختلف عن ر: وذكر الواقدي قال. فإِنه يكىن بابنه خيثمة، وقد ذكرناه يف بابه
أَخرجه الثالثة . كان أَبو خيثمة ختلف معنا، وكان يسمى عبد اهللا بن خيثمة: ِاهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك

.  

  .أبو خرية الصباحي

من عبد : ذكره خليفة فقال. ب دع أَبو خرية الصباحي العَبدي، من ولد صباح بن لكَيز بن أَفصى بن عبد القيس
روى داود بن املساور، عن مقاتل بن َهًمام، عن أَيب َخرية . ي، كان يف وفد عبد القيسالقيس أَبو خريةَ الصباح

فنهانا النيب : كنت يف الوفد الذين أَتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكنا أَربعني راكباً، قال: الصباحي قال
يا : قلنا: قال" . استاكوا : " ا بأراك فقالمث أَمر لن: قال. صلى اهللا عليه وسلم عن الدباء واخلنتم والنقري واملزفت
  .أَخرجه الثالثة" . اللهم اغفر لعبد القيس : " فرفع يديه وقال: رسول اهللا، إِن عندنا العشب، وحنن جنتزىء به؟ قال

بضم الصاد املهملة، وختفيف الباء : الصباحي. مل يرَو عن رسول اهللا من هذه القبيلة سواه: قال اَألمري أَبو نصر
  .املوحدة

  .أبو خرية

  .أَبو خرية
حدثنا حممد بن : أَبو خرية، آخر، ذكره صاحب كتاب الوحدان فقال: ذكره اَألِشريي مستدركأ على أَيب عمر وقال

كانت يل إبل : مرزوق بإسناده عن عبيد اهللا بن يزيد بن أَيب خرية، عن أبيه عن أيب خرية، عن أبيه عن أيب خرية قال



وكنا حنمل هلم املاء  -حنينا : أو قال -املدينة، وشهدت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب أمحل عليها، فأتيت 
  .على إِبلنا، وكان يل باملدينة جتارة، فدعا يل بالربكة 

  حرف الدال

  .أبو داود األنصاري

بن مالك بن َخنساء بن عمري بن عامر : وقيل. عمرو: اختلف يف امسه فقيل. ب د ع أَبو َداود اَألنصَارِي، مث املازين
أَخربنا عبيد اهللا بإِسناده إِىل . شهد بدراً وأحداً. َمبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار اَألنصاري اخلزرجي

أَبو داود عمري بن عامر بن مالك، وهو :يونس، عن ابن إِسحاق يف تسمية من شهد بدراً يف بين مازن بن النجار
َمن لَِقَي أَبا الَبختري فال : " شي يوم بدر، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالالذي قتل أَبا البختري القر

  .يقتله، ألَنه الذي قام يف نقض الصحيفة، وكان كافاً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني مبكة
  .قتله أَبو الَيَسر: وقيل. إِن الذي قتله اجملذر بن ذياد البلوي: وقيل

إِين َألتبع رجالً من املشركني يوم بدر َألضربه، إِذ وقع رأَسه قبل أَن يصل إِليه : ا أَبو داود أَنه قالروى عن هذ
ذكره ابن إِسحاق، عن أَبيه إِسحاق بن َيسار، عن رجل من بين مازن بن النجار، عن . سيفي، فعرفت أَن غريي قتله

  .أَخرجه الثالثة. أَيب داود املازين

  .خرشة أبو دجانة مساك بن

مساك بن أَوس بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن : وقيل. ب ع س أَبودجانة ِسَماك بن َخَرشة
طَرِيف بن اخلَزرج بن َساِعَدة بن كعب بن اخلزرج اَألكرب اَألنصاري اخلزرجي الساعدي، من رهط سعد بن عبادة، 

وكان من اَألبطال الشجعان، ودافع عن رسول  -عليه وسلم صلى اهللا  -شهد بدراً مع النيب . جيتمعان يف طريف
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد

حدثين حممد بن مسلم الزهري، وعاصم بن ُعَمر بن : أَخربنا عبيد اهللا بن أَمحد بإِسناده عن يونس، عن ابن إِسحاق
: بن معاذ، وغريهم من علمائنا قالوا قتاحة، وحممد بن حيىي بن حبان، واحلصني بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد

؟ فقام إِليه رجال " َمن َينخذ هذا السيف بَِحقه : " وظَاَهَر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني درعني، وقال
أَن َتضرَِب بِِه ِفي : " وما حقه؟ قال: فقال -أَخو بين ساعدة  -فأمسكه عنهم، حىت قام أَبو دجانة مساك بن َخَرشة 

وكان أَبو دَجانة رجالً شجاعاً خياالًعند احلرب  -فأعطاه إِياه . أَنا آخذه حبقه: قال أَبو دجانة" .  ينحين العدو حىت
فلما أَخذ السيف من يد  -إِذا كانت، وكان إِذا أَعلم بعصابة محراَء عصبها على رأسه َعِلم الناس أَنه سيقاتل 

: قال ابن إِسحاق -عصبها برأسه، ِفجعل يتبختر بني الصفني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أخرج عصابته تلك ف
أَن رسول اهللا : فحدثين جعفر بن عبد اهللا بن أَسلم، موىل عمر بن اخلطاب، عن معاوية بن معبد بن كعب بن مالك

وشهد أَبو . " إهنا ملشية يبغضها اهللا إال يف مثل هذا املوطن : " صلى اهللا عليه وسلم قال حني رأَى أبا دجانة يتبختر
دجانة اليمامة، وهو ممن َشرِك يف قتل مسيلمة مع عبد اهللا بن زيد بن عاصم ووحشي، وكان أَبو دجانة أخا عتبة بن 

  .أَكثرمن هذا" مساك " غَزوان آخى بينهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد ذكرنا من خربه يف 
  .أخرجه أبو عمر، وأَبو نعَيم، وأَبو موسى



  .داحأبو الدح

  .ب د ع أبو الدحداح، وقيل أبو الدحداحة بن الدحداحة األنصاري، مذكور يف الصحابة
ال أقف على امسه وال نسبه أكثر من أنه من اَألنصار، حليف هلم، ذكر ابن إدريس وغريه، عن حممد : قال أَبو عمر

لدحداح وكان أتياً فيهم، فدعا هلك أَبو ا: بن إِسحاق، عن حممد بن حيىي بن حبان، عن عمه واسع بن حبان قال
فأعطى مرياثه ابن أخته أَبا . ال: قال" هل كان له فيكم نسب : " النيب صلى اهللا عليه وسلم عاصم بن عدي فقال

من ذا الذي : " ملا نزلت: قال ابن مسعود. امسه ثابت، وقد ذكرناه فيمن امسه ثابت: وقيل. لبابة بن عبد املنذر
  " .فيضاعفه له يقرض اهللا قرضاً حسناً 

وقال أبو . وذكر حديث صدقته. نعم: يا رسول اهللا ، واهللا يريد منا القرض؟ قال: قال أبو الدحداح ٢٤٥:البقرة 
: نعيم بِاسناد له عن فَضيل بن عياض، عن سفيان، عن َعون بن أَيب جَحيفة، عن أبيه أَن أَبا الدحداح قال ملعاوية

فإين خبراب الدنيا ومل أبعث . َمن كَانت الدنيا هنمته حرم اهللا عليه جواري: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .واألول أَصح، أخرجه الثالثة" . بعمارهتا 

  .أبو الدرداء

ب أبو الدرداء، امسه عومير بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أُمية بن عامر بن عدي بن كعب بن اخلزرج بن 
وأُمه حمبة بنت . وقد ذكرناه يف عومير أَمت من هذا. ه عامر بن مالك، وعومير لقبامس: احلارث بن اخلزرج، وقيل

وكان فقيهاً عاقالً . واقد بن عمرو بن اإلطنابة، تأخر إِسالمه قليالً، كان آخر أهل داره إِسالماً، وحسن إِسالمه
عومير : " لنيب صلى اهللا عليه وسلمَحكيماً، آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني سلمان الفارسي، وقال ا

  .شهد ما بعد أُحد من املشاهد، واختلف يف شهوده أُحداً" . حكيم أميت 
أَخربنا عبد اهللا بن أَمحد اخلطيب، أَخربنا جعفر بن أَمحد أَبو حممد القاري، أَخربنا أَبو القاسم علي بن احلسني بن حممد 

دان ، حدثنا عبد اهللا بن بنت منيع، حدثنا هدبة، حدثنا أَبان العطار، بن عبد الرحيم، أخربنا حممد بن احلسن بن عب
أبعجز : " حدثنا قتادة، عن سامل بن أَيب اجلعد، عن معدان، عن أَيب الدرداء، أَن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

هللا عز وجل جزأ القرآن فإن ا: " قال. حنن أَعجز من ذلك وأَضعف: ؟ قالوا" أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن 
  " .جزءاً من أجزاء القرآن " قل هو اهللا أحد " ثالثة أجزاء، فجعل 

وروى جبري بن نفري، عن عوف بن مالك أَنه رأَى يف املنام قبة من أََدم يف مرج أَخضر، وحول القبة غََنم َربوض جتتر 
يا ابن : فانتظرناه حىت خرج فقال. بن عوفهذه لعبد الرمحن : ملن هذه القبة ؟ قيل: قلت: وَتبعر العجوة، قال

عوف، هذا الذي أَعطى اهللا عز وجل بالقرآن، ولو أَشرفت على هذه الثنيه لرأَيت هبا ما مل تر عينك، ومل تسمع 
وتويف أَبو الدرداِء . اهللا َأليب الدرداء إِنه كان يدفع الدنيا بالراحتني والصدر. أذنك، ومل خيطر على قلبك مثله، أَعد

  .أَخرجه أَبو عمر. وقد ذكرناه يف عومير. ضاء دمشق يف خالفة عثمان، وتويف قبل أَن يقتل عثمان بسنتنيق

  .أبو درة البلوي



  .له صحبة. ب د ع أبو درة البلوي
هذه " رأيت على باب داره : قال علي بن احلسن بن قديد. ذكره أبو سعيد بن يونس فيمن شهد مصر من الصحابة

  .أخرجه الثالثة" . وي، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دار أيب درة البل

  .أبو الدنيا

  .د ع أبو الدنيا، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إن كان حمفوظاً
غسل يوم : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: روى الوليد بن مسلم، عن عمر بن قيس، عن عطاء عن أيب الدنيا

  . "اجلمعة واجب على كل حمتلم 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حرف الذال

  .أبو ذباب السعدي

روى عاصم بن عمر ابن قتادة، عن عبد . والد عبد اهللاَ بن أَيب ذُبَاب. ب س أبو ذباب السعدي، من َسعِد العشرية
نيب صلى اهللا وفدت على ال: وذكر القصة إِىل أَن قال... كنت امرأَ مولعاً بالصيد: اهللا بن أَيب ذباب، عن أَبيه قال

إِن : " خيطب فقال بعد أَن محد اهللا وأَثىن عليه، مث قال ! عليه وسلم فأتيته يوم مجعة، فكنت أَسفل منربه، فصعد
قدم يريد اإلسالم، مل أره قط ومل يرين، إال يف ساعيت هذه، ومل أكلمه " سعد العشرية " أسفل منربي هذا رجل من 

فصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد مِلئت منه َعَجباً، فلما : قال " . عجباً ومل يكلمين، وسيخربكم بعد أن يصلي 
ما رأَيت وما  -يعين كلبه وصنمه  -وَحدثنا َخَبرك وخرب حياض وقراط .ادنه يا أَخا سعد العشرية ، : صلى قال يل 
ه للسرور مدهنه، فدعاين فقصت فحدثته واملسلمني، فرأَيت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأن: مسعت؟ قال

  .أَخرجه أَبو عمر، وأَبو موسى. وذكر ما يف احلديث... إِىل اِإلسالم، وتلى علي القران، فأسلمت

  .أبو ذر الغفاري

: وقيل. جنَدب بن جنادة، وهو أَكثر وأَصح ما قيل فيه: اختلف يف امسه اختالفاً كثرياً، فقيل. ب أبو ذر الغفاري
. جندب بن َسكن: جنَدب بن عبد اهللا، وقيل: ير بن جنادة، وبريرة بن ِعشرِقة، وقيلبرير بن عبد اهللا، وبَُر

جنَدب بن جنادة بن : وقيل. واملشهور ُجنَدب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن مليل بن َصَعري بن حََرامِ بن ِغفَار
. انة بن خزمية بن مدرِكَةَ الغفاريسفيان ابن عبيد بن حََرام بن غفار بن مليل بن َضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كن

أَسلم : يقال. وكان أبو ذر من كبار الصحابة وفضالئهم، قدمي اإلسالم. من بين ِغفَار أَيضاً. وأمه رملة بنت الوقيعة
  .بعد أَربعة وكان خامساً، مث انصرف إىل بالد قومه وأقام هبا، حىت قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة

حدثنا عمرو بن عباس، أنبأنا عبد الرمحن بن مهدي، حدثنا املثىن، : نا غري واحد بإِسنادهم إِىل حممد بن إِمساعيلأَخرب
اركب إىل هذا الوادي : ملا بلغ أبا ذر مبعثُ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ألخيه: عن أَيب مجَرة، عن ابن عباس قال

فانطلق األخ حىت قدم . يأتيه اخلرب من السماء، وامسع من قوله مث ائتينفاعلم يل علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نيب 



ما شفيتين مما : فقال. رأَيته يأمر مبكارم األخالق، وكالماً ما هو بالشعر: ومسع من قوله، مث رجع إِىل أَيب ذر فقال له
ى اهللا عليه وسلم وهو ال فتزود ومحل شنة له فيها ماء، حىت قدم مكة، فأتى املسجد، فالتمس النيب صل. أَردت

يعرفه، وكره أن يسأل عنه حىت أدركه بعض الليل، اضطجع فرآه علي، فعرف أَنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل 
واحد منهما صاحَبه عن شي حىت أَصبح، مث احتمل قربته وزاده إِىل املسجد، وظل ذلك اليوم وال يراه النيب صلى 

ما آن للرجل أَن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه، : إىل مضجعه فمر به َعِلي فقال اهللا عليه وسلم حىت أَمسى، فعاد
أال حتدثين : ال يسأَل واحد منهما صاحبه عن شي، حىت إِذا كان اليوم الثالث فعلَ مثلَ ذلك فأَقامه علي معه مث قال

إِنه حق، وِإنه رسول اهللا صلى : فأَخربه قالففعل، . إِن أَعطيتين عهداً وميثاقاً لترِشَدين فعلت: ما الذي اقدمك؟ قال
اهللا عليه وسلم، فإذا أَصبحت فاتبعين، فإِين إن رأَيت شيئاً أَخاف عليك قمت كأَين أَريق املاء، فإن مضيت فاتبعين 

ففعل، فانطلق يقفوه حىت دخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله، . حىت تدخل مدخلي
والذي : قال" . أرجِع إِلَى قوِمَك فَاَخبِزهم حىت يأتيك أمري : " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. انهوأَسلم مك

أشهد أَن ال إله إِال اهللا، وأن . : فخرج حىت أتى املسجد فنادى بأعلى صوته. نفسي بيده ألصرخن هبا بني ظهرانيهم
أَلستم تعلمون ! ويلكم: ضجعوه، وأَتى العباُس فأكب عليه وقالفقام القوم إِليه فضربوه حىت أَ. حممدأ عبده ورسوله

أَنه من غفار، وأَنه طريق جتاركم إىل الشام؟ فأنقذه منهم مث عاد من الغد ملثله ، فضربوه وثاروا إِليه، فأكب العباس 
  .عليه

رَبذة سنة إِحدى وثالثني، أَو وتويف أَبو ذر بال... وروينا يف إِسالمه احلديث الطويل املشهور، وتركناه خوف التطويل
أبو : " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. وصلى عليه عبد اهللا بن مسعود، مث مات بعده يف ذلك العام. اثنتني وثالثني

وعى أَبو ذر علماً عجز الناس عنه، مث أَوكى عليه فلم خيرِج : وقال علي" . ذر يف أميت على زهد عيسى بن مرمي 
حدثين بريدة بن سفيان، عن حممد بن كعب : ا أبو جعفر بِاسناده عن يونس، عن ابن إِسحاق قالأخربن. منه شيئاً

ملا سار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل تبوك جعل ال يزال يتخلف الرجل، : القرظي، عن ابن مسعود قال 
 بكم، وأَن يكن غري ذلك فقد دعوه، إِن يكن فيه خري فسيلحقه اهللا: فيقول. يا رسول اهللا، ختلف فالن: فيقولون

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما كان يقوله، فتلوم . يا رسول اهللا، ختلف أبو ذر: حىت قيل. أَراحكم اهللا منه
أبو ذر على بعريه، فلما أَبطأ عليه أَخذَ متاعه فجعله على ظهره، مث خرج يتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: " إِن هذا الرجل ميشي على الطريق، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ر من املسلمني فقالماشياً، ونظر ناظ
: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يا رسول اهللا، وهو واهللا أَبو ذر: فلما تأمله القوم قالوا" . كن أبا ذر 

. وسري أبو ذر إِىل الرَبذة. لدهر من ضربهفضرب ا" . يرحم اهللا أبا ذر، ميشي وحده وميوت وحده وحيشر وحده 
ويف ذكر موته، وصالة عبد اهللا بن مسعود عليه، ومن كان معه يف موته، ومقامه بالربذة، أحاديث ال تطول 

  .أخرجه أبو عمر. وكان أَبو ذر طويالً عظيماً. بذكرها

  .أبو ذرة األنصاري

شهد هو وأَخوه أَبو منلة . الظَفَري، أَخو أَيب منلة األَنصاري ب أَبو ذرة احلَارِث بن مَعاذ بن زَراَرة ا ألَنصارِي
  .اَألنصاري مع أَبيهما معاذ أحداً

  .أخرجه أبو عمر. ذكره الطربي



  .أبو ذرة احلرمازي

ذكره أَبو بشر الدواليب يف كتاب اَألمساِء والكىن، قاله ابن ماكوال، وأَبو سعد . أَبو ذًرة احلرمازي، يعد يف الصحابة
  .منسوب إِىل احلزماز بن مالك بن عمرو بن متيم: واحلرمازي. عاينالسم

  .أبو ذؤيب اهلذيل

  .ب د ع أبو ذؤيب اهلذيل الشاعر

امسه خويلد : قيل. وال خالف أنه جاهلي إِسالمي. كان مسلماً على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل يره
  .ة بن كاهل بن احلارث بن متيم بن سعد بن هذيلبن خالد بن احملَرث بن زبَيد بن خمزوم بن َصاِهل

بلغنا أَن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مريض، فاستشعرت حزناً، وبت : قال أَبو ذؤيب الشاع: وقال ابن إِسحاق
بأطول ليلة ال ينجاب َدجيورها، وال يطلع نورها، فَظَللت أقاسي طوهلا، حىت إِذا كان قريب السحر أغفيت، فهتف 

  الكامل: ف يقوليب هات
  بني النخيل ومعقد اآلطام... خطب أجل أناخ باإلسالم 

  تذري الدموع عليه بالتسجام... قبض النيب حممد فعيوننا 
. فوثبت من نومي فزعاً، فنظرت إِىل السماِء فلم أرإال سعد الذابح، فتفاءلت ذحباً يقع يف العرب: قال أَبو ذؤُيب

م قد قبض، أَو هو ميت من علته، فركبت ناقيت وسرت، فلما أَصبحت طلبت فعلمت أن النيب صلى اهللا عليه وسل
فهي تلتوي عليه، والشيَهم  -وهي احلية  -وقد قبض على صل  -يعين القنفذ  -شيئاً أَزجر به، فََعن يل َشيهم 

القائم بعد الشيهم شيء مهم، والتواء الصل التواء الناس عن احلق على : َيَعضها حىت أَكلها، فزجرت ذلك فقلت
فحثثت ناقيت حىت إِذا . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث أَولت أكل الشيهم إِياها غلبة القائم بعده على اَألمر

وَنَعب غراب سانح فنطق مبثل ذلك، فتعوذت باهللا من شرما عن يل يف . كنت بالغابة َزجزت الطائر، فأَخربين بوفاته
قبض رسول اهللا : مه؟ فقالوا: لبكاِء كضجيج احلاج إِذا أهلوا باِإلحرام، فقلتوقدمت املدينة وهلا ضجيج با. طريقي

فجئت املسجد فوجدته خالياً، وأَتيت بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأصبت بابه . صلى اهللا عليه وسلم
. ة، صاروا إِىل األَنصاريف سقيفة بين ساعد: أَين الناس؟ فقالوا: فقلت. هو مَسجى، وقد خال به أَهله: مرجتاً، وقيل

ورأَيت األَنصار . فجئت إِىل السقيفة فوجدت أَبا بكر، وعمر، وأَبا عبيدة بن اجلراح، وساملاً، ومجاعة من قريش
فآويت إِىل قريش . كعب بن مالك، وحسان بن ثابت، ومأل منهمِ: سعد بن عباسة، وفيهم شعراؤهم: فيهم

وتكلم أبو بكر فلله دره من رجل ال يطيل الكالم، يعلم . ثروا الصوابوتكلمت األَنصار فأطالوا اِخلطاب، وأَك
مث تكلم عمر بعده بدون . واهللا لقد تكلم بكالم ال يسمعه سامع إِال انقاد له، ومال إِليه! مواضع فصل اخلصام

حممد صلى  فشهدت الصالة على: قال أَبو ذؤيب. ورجِع أَبو بكر فرجعت معه. كالمه، مث مد يده فبايعه وبايعوه
  الكامل: مث أنشد أبو ذؤيب يبكي النيب صلى اهللا عليه وسلم. اهللا عليه وسلم وشهدت دفنه
  ما بني ملحود له ومضرح... ملا رأيت الناس يف عسالهنم 

  نص الرقاب لفقد أبيض أروح... متبادرين لشرجع بأكفهم 
  جار اهلموم يبيت غري مروح... فهناك صرت إىل اهلموم، ومن يبت 

  وتضعضعت آطام بطن األبطح... فت ملصرعه النجوم وبدرها كس



  وختيلها حللول خطب مفدح... وترعرعت أجبال يثرب كلها 
  مبصابه وزجرت سعد األذبح... ولقد زجرت الطري قبل وفاته 

  متفائالً فيه بفأل أقبح... وزجرت أن نعب املشحج ساحناً 
: وقيل.  خالفة عثمان، رضي اهللا عنه، بطريق مكة، فدفنه ابن الزبريورجع أَبو ذؤيب إِىل باديته فأقام هبا، وتويف يف

إِنه مات مبصر منصرفاً من غزوة إِفريقية، وكان غزاها مع عبد اهللا بن الزبري ومدحه، فلما عاد ابن الزبري من إِفريقيٍة 
وكان عمر بن اخلاطب َنَدَبه إِىل . إِنه مات غازياً بأرض الروم، ودِفن هناك: وقيل. عاد معه، فمات، فدفنه ابن الزبري

  الرجز: اجلهاد، فلم يزل جماهداً حىت مات بأرض الروم، فدفنه ابنه أَبو عبيد، فقال له عند موته
  واقترب املوعد واحلساب... أبا عبيد، رفع الكتاب 

: م رجالً؟ قالوامن أشعر الناس؟ فقال حياً أَ: سِئل حسان بن ثابت: قال أَبو عمر: يف أبيات، قال حممد بن سالم
تقدم أَبو : قال عمر بن َشبة. أبو ذؤيب: إِن أَشعر هذيل: وأقول: قال ابن سالم. هذيل أَشعر الناس َحيا: قال. حياً

  .ذؤيب على سائر شعراء هذيل بقصيدته العينية اليت يقول فيها بَنِيه
  الكامل: أَبرع بيت قالته العرب بيت أَيب ذؤيب: وقال األَصمعي

  وإذا ترد إىل قليل تقنع... اغبة إذا رغبتها والنفس ر
: وهذا البيت من شعره املفضل، الذي يرثي فيه بنيه، وكانوا مخسة أَصيبوا يف عام واحد، وفيه حكم وشواهد، وأوهلا

  الكامل
  والدهر ليس مبعتب من جيزع... أمن املنون وريبها تتوجع 

  مالك ينفع؟منذ ابتذلت ومثل ... ما جلسمك شاحباً : قالت أمامة
  إال أقض عليك ذاك املضجع؟... أم ما جلنبك ال يالئم مضجعاً 

  أودى بين من البالد فودعوا... أم ما جلسين أنه : فأجيتها
  بعد الرقاد وعربة ال تقلع... أودى بين فأعقبوين حسرة 
  كحلت بشوك فهي عور تدمع... فالعني بعدهم كأن حداقها 

  تخرموا ولكل جنب مصرعف... سبقوا هوي وأعنقوا هلواهم 
  وإخال أين الحق مستتبع... فغربت بعدهم بعيش ناصب 

  فإذا املنية أقبلت ال تدفع... ولقد حرصت بأن أدافع عنهم 
  ألفيت كل متيمة ال تنفع... وإذا املنيت أنشبت أظفارها 

  أين لريب الدهر ال أتضعضع... وجتلدي للشامتني أريهم 
  فا املشقر كل يوم تقرعبص... حىت كأين للحوادث مروة 

  جون السحاب له جدائد أربع... والدهر ال يبقى على حدثانه 
  .أخرجه أبو عمر مطوالً، وحلسن هذه األبيات أوردناها مجيعها، واهللا أعلم

  حرف الراء

  .أبو راشد األزدي



  .ب د ع أبو راشد األزدي
صلى اهللا عليه  -أنه قدم على النيب : حديثه عداده يف أهل فلسطني من الشام،. امسه عبد الرمحن: قيل. له صحبة

أنت أبو راشد عبد : " قال. أبو مغوية: ؟ قال" أبو من أنت : " قال. ؟ قال عبد العزة" ما امسك : " فقال -وسلم 
  .وقد تقدم يف عبد الرمحن" . الرمحن 

  .أخرجه الثالثة

  .أبو رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وقد . صاحل: وقيل. إبراهيم: وقيل. أسلم: اختلف يف امسه، فقيل. وىل النيب صلى اهللا عليه وسلمب د ع أبو رافع م
  .ذكرناه يف اجلميع

كنت موىل للعباس بن عبد املطلب، وكان اإلسالم قد دخل أهل : قال أبو رافع: روى عكرمة موىل ابن عباس قال
ان العباس يهاب قومه ويكره خالفهم، وكان يكتم وك. البيت، فأسلم العباس، وأسلمت أم الفضل، وأسلمت أنا

حدثنا حيىي بن : أخربنا غري واحد بإسنادهم عن حممد بن عيسى قال. إسالمه، وكان ذا مال كثري متفرق يف قومه
موسى، أخربنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريح، عن عمران بن موسى، عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب رافع أنه 

وهو يصلي، وقد عقص ضفرته يف قفاه، فحلها فالتفت إليه احلسن  -رضي اهللا عنهما  -ن بن علي مر باحلس
وتويف " . ذلك كفل الشيطان : " أقبل على صالتك إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. مغضباً

  .أخرجه الثالثة. وهو الصواب. أبو رافع يف خالفة عثمان، وقيل يف خالفة علي

  .أبو رافع الصائغ

ال أعرف ملن والؤه، وال أقف على نسبه، وهو مشهور من علماء : قال أبو عمر. ب أبو رافع الصائغ، امسه نفيع
يعد يف البصريني، أكثر روايته . أدرك اجلاهلية، روى عنه ثابت البناين، وقتادة، وخالس بن عمرو اهلجري. التابعني

. فذكر عضواً من سبع... أنه قال أطيب شيء أكلته يف اجلاهلية: البناين، عنه ويف رواية ثابت. عن عمر، وأيب هريرة
  .أخرجه أبو عمر

  .أبو رائطة

  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، حديثه عند الشعيب. عبد اهللا بن كرامة املذحجي: د ع أبو رائطة، وامسه
كنا : عن أيب رائطة بن كرامة املذحجي قالروى عبد اهللا بن أمحد اليحصيب، عن علي بن أيب علي، عن الشعيب، 

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. وذكر احلديث... جلوساً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أبو الربيع

اشتكى أبو الربيع : رواه عبد امللك بن جابر بن عتيك، عن عمه قال: أورده جعفر املستغفري، وقال. س أبو الربيع
وروى جرير بن عبد : قال. قاله يل أبو علي الربذعي: قال... عليه وسلم، وأعطاه مخيصة فعاده النيب صلى اهللا



وذكر ... عاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن أخي:احلميد، عن عبد امللك بن عمري، عن ربيع األنصاري قال
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً. احلديث

  .أبو ربيعة

  .أورده أبو زكريا يف الصحابة، مل يزد على هذا :أخرجه أبو موسى وقال. س أبو ربيعة

  .أبو رجاء العطاردي

عمران بن عبد : عمران بن تيم وقيل: واختلف يف اسم أبيه، فقيل. ب أبو رجاء العطاردي، بصري، امسه عمران
. ويالًأسلم بعد الفتح وعمر ط -صلى اهللا عليه وسلم  -أدرك اجلاهلية، وكان مسلماً على عهد رسول اهللا . اهللا

  الطويل: وقال الفرزدق حني مات أبو رجاء
  وقد كان قبل البعث بعث حممد... أمل ترى أن الناس مات كبريهم 

  .أخرجه أبو عمر. وقد ذكرناه يف عمران

  .أبو رحيمة

روى عطاء بن نافع، عن احلسن بن أيب . أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وحجمه. أبو رخيمة: د ع أبو رحيمة، وقيل
  .أخرجه أبو منده وأبو نعيم. حجمت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعطاين درمهاً: سن، عن أيب رحيمة قالاحل

  .أبو الرداد الليثي

روى عنه أبو سلمى بن عبد الرمحن، ذكره الواقدي يف . أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم. ب د ع أبو الرداد الليثي
  .كان يسكن املدينة. الصحابة

اشتكى أبو الرداد الليثي، فدخل عليه عبد الرمحن بن عوف : عيينه، عن الزهري، عن أيب سلمة قال روى سفيان بن
أنا الرمحن، خلقت : قال اهللا: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مث قال. خريهم وأوصلهم: فقال

: عمر، عن الزهري، عن أيب سلمةورواه م" . الرحم، وشققت هلا من امسي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته 
أبن أبا الرداد أخربه أنه : وروى بشر بن شعيب بن أيب محزة، عن أبيه، عن الزهري، عن أيب سلمة. أن رداداً حدثه

  .أخرجه الثالثة. وروى أبو اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أيب سلمة أن أبا مالك حدثه. كان من الصحابة

  .أبو الرديين

  .يين الشامي، غري منسوب، ذكر يف الصحابةد ع أبو الرد
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب الردميي قال. روى إمساعيل بن عياش عن عبد احلميد بن عبد الرمحن

ما من قوم جيتمعون يتلون كتاب اهللا يتعاطونه بينهم، إال كانوا أضياف اهللا وإال حفت هبم املالئكة حىت يقوموا أو " 
  .أخرجه أبو منده، وأبو نعيم" . ا يف غريه خيوضو



  .أبو رزين األسدي

أورده ابن شاهني يف الصحابة، وروى بإسناده عن سفيان عن إمساعيل ابن مسيع، عن أيب . س أبو رزين األسدي
ريح الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تس: " يا رسول اهللا، قول اهللا تبارك وتعاىل: قال رجل: رزين األسدي أنه قال

أبو رزين هذا من التابعني، : أخرجه أبو موسى وقال" . التسريح بإحسان هي الثالثة : " أين الثالثة؟ قال" بإحسان 
  .ومل يذكره يف الصحابة غري ابن شاهني

  .أبو رزين والد عبد اهللا

  .ب أبو رزين، والد عبد اهللا بن أيب رزين
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً. يتوارى مل يرو عنه ابنه، ومها جمهوالن، حديثهما يف الصيد

  .أبو رزين العقيلي

لقيط بن عامر بن صربة بن عبد اهللا بن املنتفق بن عامر بن عقيل، من أهل : ب ع س أبو رزين العقيلي، امسه
  .حدس: روى عنه وكيع بن عدس، وقيل. الطائف

هليعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،  أخربنا أبو منصور بن مكارم املؤدب بإسناده،عن املعاىف بن عمران، عن ابن
ال يكون شيء أحب إليك من اهللا : " ما اإلميان يا رسول اهللا؟ قال: أن أبا رزين قال: عن جده عبد اهللا بن عمرو

ومن رسوله، وألن تؤخذ فتحرق بالنار أحب إليك من أن تشرك باهللا عز وجل، وحتب غري ذي نسب، ال حتبه إال هللا 
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى. لقيطوقد ذكرناه يف " . 

  .أبو رزين

  .أبو رزين، غري منسوب، وهو من أهل الصفة
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لرجل من أهل الصفة يكىن أبا : روى أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف، عن أبيه

نك ال تزال يف صالة ما ذكرت ربك، إن يا أبا رزين، إذا خلوت فحرك لسانك بذكر اهللا عز وجل، فإ: " رزين
  .ذكرة ابن الدباغ عن الغساين على أيب عمر" . كنت يف عالنية فكصالة العالنية، وإن كنت خالياً فكصالة اخللوة 

  .أبو رفاعة

أبو : نسبة خليفة فقال.ب ع س أبو رفاعة العدوي، من بين عدي بن عبد مناة بن أد بن طاخبة، وهو عدي الرباب
عبد اهللا بن احلارث بن أسد بن عدي بن جندل بن عامر بن مالك بن متيم بن الدؤل بن جل بن عدي : مسهرفاعة ا

ابن أسد يعد يف أهل : وقيل. وكان من فضالء الصحابة، وقد اختلف يف امسه فقيل متيم بن أسيد. بن عبد مناة بن أد
أخربنا حيىي بن حممود إذناً بإسناده . يد بن هاللروى عنه صلة بن أشيم، ومح. البصرة، قتل بكابل سنة أربع وأربعني

حدثنا شيبان بن فروخ، أخربنا سليمان بن املغرية، عن محيد بن هالل، عن أيب : عن أيب بكر أمحد بن عمرو قال
يا رسول اهللا، رجل غريب جاهل ال يعلم ما : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو خيطب فقلت: رفاعة قال



فترك رسول اهللا الناس ونزل وقعد على كرسي خلب، قوائمه من حديد، فعلمين ديين، مث رجع إىل : قال! أمر دينه
أسيد بالفتح، وقال : قال الدارقطين.أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى. خطبته ففرغ مما بقي عليه من اخلطبة

  .غريه بالضم، وقد ذكرناه يف متيم، ويف عبد اهللا

  .أبو رمثة البلوي

  .ب أبو رمثة البلوي
  .أخرجه أبو عمر. وحديثه عند أهل مصر. له صحبة، وسكن مصر ومات بإفريقيا، وأمرهم إذ دفنوه أن يسووا قربه

  .أبو رمثة التيمي

التيمي، من ولد امرئ القيس بن : ويقال. ب ع س أبو رمثة التيمي، من تيم بن عبد مناة بن أد، وهم تيم الرباب
  .زيد مناة بن متيم

أخربنا ابن بشار، أخربنا عبد الرمحن، أخربنا : خربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن أيب منصور بإسناده عن أيب داودأ
من : أو البنه -أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أنا وأيب، فقال لرجل : سفيان، عن إياد بن لقيط، عن أيب رمثة قال

  .وكان قد لطخ حليته باحلناء" . ك الجتين عليه وال جيين علي: " قال. ابين: هذا؟ قال
: رفاعة بن يثريب، وقيل: وقيل. حيان بن وهب: وقيل. حبيب بن حيان: وقد اختلف يف اسم أيب رمثة كثرياً، فقيل

أبو رمثة التيمي امسه حبيب بن وهب، : وقال الترمذي. قاله أبو عمر. خشخاش: وقيل. عمارة بن يثريب بن عوف
  .رجه أبو نعيم وأبو عمر، وأبو موسىأخ. رفاعة بن يثريب: وقيل

  .أبو الرمداء

  .وأكثر أهل احلديث يقولونه بامليم، وأهل مصر يقولونه بالباء. أبو الربداء، موىل هلم: وقيل. ب د ع أبو الرمداء
رة بن الربداء بنت عمرو بن عما: أبو الربداء البلوي، موىل امرأة من بلى، يقال هلا: ذكر ابن عفري أبا الربداء فقال

عطية البلوي، ذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر به وهو يرعى غنماً ملوالته، وله فيها شاتان، فاستسقاه، فحلب 
  .فاكتىن بأيب الربداء. أنت حر: له شاتيه، مث راح وقد حفلتا حلبا، فذكر ذلك ملوالته فقالت

عن أيب  -موىل أم سلمة أم املؤمنني  -مان وروى حديثه ابن وهب، عن ابن هليعة، عن أيب هبرية، عن أيب سلي
أن رجالً منهم شرب اخلمر، فأتوا به النيب صلى اهللا عليه وسلم فحده مث أتوا به الثانية فحده، مث : الرمداء البلوي
  .العجل يعين األنطاع: أو الرابعة فأمر به فحمل على العجل، وقال أبو احلامت -أتوا به الثالثة 
  .أخرجه الثالثة

  .روح الكالعي أبو

  .ذكره أبن قانع. أبو روح الكالعي
حدثين أيب، أخربنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، : أخربنا عبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة، فقرأ فيها : عن عبد امللك بن عمري، عن أيب روح الكالعي قال



إمنا لبس علي الشيطان القراءة من أجل أقوام أتوا الصالة بغري وضوء، : " فلبس بعضها، فقال سورة الروم،
  " .فأحسنوا الوضوء 

  .أبو الروم

أمه . ب أبو الروم بن عمري بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، أخو مصعب بن عمري القرشي العبدري
أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، .. مع أخيه مصعب بن عمري وكان ممن هاجر إىل أرض احلبشة. أم ولد رومية

أبو اروم بن عمري بن هاشم بن عبد مناف بن . :عن إسحاق، يف تسمية من هاجر إىل أرض احلبشة من بين عبد الدار
ية، كان أبو الروم قدمي اإلسالم مبكة، وهاجر إىل أرض احلبشة اهلجرة الثان: وقال الواقدي. عبد الدار بن قصي

  .وشهد أحداً
ليس أبو الروم من مهاجرة احلبشة، ولو كان منهم لشهد بدراً مع من شهدها ممن رجع من أرض : وقال أبو الزناد

  .احلبشة قبل بدر، ولكنه قد شهد أحداً

قد هاجر أبو الروم إىل أرض احلبشة، وقدم املدينة وهو ممن هاجر إىل أرض احلبشة وممن أسلم قبل : قال أبو عمر
  .قتل أبو الروم يوم الريموك. ر ومل يقدر له شهودها، وممن مل يقدر له شهودها مجاعةبد

  .أبو رومي

  .د ع أبو رومي، له ذكر يف حديث ابن عباس
كان أبو رومي من شر أهل زمانه، وكان اليدع شيئاً من احلرام إال ارتكبه، : روى أبو اجلوزاء، عن ابن عباس قال

فلما أصبح عدا " . إن رأيت أبا رومي يف بعض أزقة املدينة ألضربن عنقه : " وسلم يقولوكان النيب صلى اهللا عليه 
فجعل : وأخذ يوسع له املكان، قال. مرحباً بأيب رومي: على النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما رآه من بعيد قال

رأيت أبا رومي ألضربن  إن: " باألمس يقول: أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ينظر بعضهم إىل بعض ويقولون
ما عسى : ؟ قال" يا أبا رومي، ما عملت البارحة : " فبينما هم كذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . عنقه 

أبشر، إن اهللا عز وجل حول مكنتك إىل اجلنة، فإن اهللا عز : " فقال. أنا شر أهل األرض! أن أعمل يا رسول اهللا
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم ٣٩: الرعد" . اء ويثبت وعنده أم الكتاب ميحو اهللا ما يش: " وجل يقول

  .أبو روحية اخلثعمي

  .س أَبو روَحية، َعبد اهللا بن عبد الرمحن اخلثعمي، أَخو بالل َبن رباح، آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهما
وقد : قال أَبو موسى. ن احلاكم أَيب أَمحدله صحبة، نزل الشام، ولست أَقف على امسه ونسبه، قاله أَبو موسى ع

أَخربنا حممد بن أَيب الفتح بن احلسن . هو أَخو بالل، له صحبة: وقال -يعين ابن منده  -ذكره أَبو عبد اهللا 
الواسطي النقاش، أَخربتنا زينب بنت عبد الرمحن الشعري، أَخربنا زاهر الشحامي، أَخربنا أَبو سعد، أَخربنا احلاكم 

محد، أَخربنا أَبو احلسن حممد بن العميص الغساين، أَنباأنا أَبو إِسحاق إِبراهيم بن حممد بن سليمان بن بالل، عن أَبو أَ
ملا رحل عمر بن اخلطاب من فتح بيت املقدس فصار إىل اجلابية، سأله بالل أن : أُم السرداِء عن أَيب الدرداِء قال



َوحية، آخى بيين وبينه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فنزل َداريا يف وأَخي أَبو ر: قال. يِقره بالشام، ففعل ذلك
أَتيناكم خاطبني، قد كنا كافرين فهدانا اهللا عز وجل، : خوالن، فأقبل هو وأَخوه إِىل حي من خوالن فقاال هلم

نا فال حول وال قوة ومملوكني فأعتقنا عز وجل، وفقريين فأغنانا اهللا عز وجل، فإِن تزوجونا فاحلمد هللا، وإن تردو
، وليس فيما عندنا من نسخ " أورده أَبو عبد اهللا يف كتاب الكىن : " أَخرجه أَبو موسى، وقال. فزوجومها. إِالباهللا

كتاب أَيب عبد اهللا يف الصحابة يف الكىن ترمجة َأليب رَوحية، فإن كان أبو عبد اهللا صنف كتاباً يف الكىن ومل نره 
  ..فيمكن

  .زعيأبو روحية الف

  .ب س أَبو رَوحية الفَزعي من خثعم
وقال أَبو . أَتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يواخي بني الناس، قاله أَبو موسى عن جعفر املستغفري: قال 
. أَبو رَوحيةَ اخلثعمي، آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني بالل بن رباح موىل أَيب بكر الصديق: عمر

  " .أنَت أَخوه َوهو أخوك : " أَبو رَوحية أَخي، قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ل يقولوكان بال
َمن َدَخلَ : أخرج فَناد: " أَتيت رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم فَعقَد يل لواء وقال: وروي عن أَيب رَوحية أَنه قال

. عبد اهللا بن عبد الرمحن عداده يف الشاميني، قاله أَبو عمر: يب رَِوَحيةاسم أَ: يقال" . حتَت ِلَواِء أَبِي روَحيةَ فَهو آِمن 
  .وأخرجه هو وأَبو موسى

، ومل ينسبه، فال شك أنه ظنهما " أَبو روحية أَخو بالل " قد أخرجِ أَبو موسى هذه الترمجة بعد األوىل اليت فيها : قلت
كنا عبدين فأعتقنا اهللا عز : " بيلة وفيها أَهنما قاال َخبوالنومل ينسب إِىل ق" أَخو بالل " اثنني، حيث رأَى يف تلك 

ويكون . ورأَى يف هذه نسباً إِىل قبيلة وهي خثعم ومل ير فيها أنه أَخو بالل، فظنهما اثنني، ومها واحد" . وجل 
ا أَذن له عمر أن يقيم أَن بالالً مل: منسوباً إِىل خثعمِ بالوالِء، وقد روى أَبو موسى يف ترمجة أَيب روحية، أخي بالل

وأَخي أَبو روحية الذي آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيين وبينه؟ فدل هبذا أَنه ليس أَخاً يف : بالشام قال
. أَن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخى بينه وبني بالل، فدل هذا على أَهنما واحد: وقوله يف هذه الترمجة. النسب
م، فإن الفزع بطن من خثعم، وهو الفََزع بن شهران بن ِعفرِس بن َحنف بن أَفَيل الفزعي، من خثع: وقوله

  .وهوخثعم
  .باحلاِء املهملة املفتوحة، وبالالم الساكنة، وآخره فاء: حلف

  .أبو رهم األمناري

  .س أبو رهم األمناري
كان رسول اهللا صلى اهللا : ن أَنه قالروى عنه خالد بن معدا. أَورده أَبو بكر بن أَيب علي، ونسبه إِىل ابن أَيب عاصم

اللهم اغفر يل ذنيب، واخسأ يل شيطاين، وفك رهاين، . بسم اهللا وضعت جنيب: " عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قال
  .أَخرجه أَبو موسى" . وثقل موازيين، واجعلين يف الرفيق األعلى 

  .أبو رهم السماعي



  .السمعي: ب د ع أبو رهم السماعي، وقيل
  .هو تابعي، وامسه أَحزاب بن أسِيد: وقال حممد بن إِمساعيل البخاري. ن أَيبِ خيثمة يف الصحابةذكره اب

روى . ال يصح ذكره يف الصحابة، ألَنه مل يدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ولكنه من كبار التابعني: وقال أَبو عمر
بن سعيد اللخمي، عن يزيد بن أَيب حبيب، عن أَيب روى عمر . عنه خالد بن معدان، وامسه أَحزاب بن أَسِيد الظفري

َمن َعصَى إَِمامه ذهب : " أَن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: رهم صاحب رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .أجره 

  .أخرجه الثالثة

  .أبو رهم الظهري

كان أَبو رهمِ يف مائتني من العطاءِ : ذر قالروى عتبة بن املن. أورده أَبو بكر بن أَيب علي أيضاً. س أبو رهم الظهري
ورأَيت : ورأَيتهم إِذا التقوا َشكَا بعضهم إِىل بعض، قال: وابنه يف تسعني، وكان أَبو أُمامة يف مائتني من العطاِء قال

  .عَمارة أَصيب يوم يزيد بن املهلب: أَبا رهم الظهري شيخاً كبرياً َيخِضب بالصَّفرة وكان له ابن يقال له
  .أخرجه أَبو موسى

  .أبو رهم الغفاري

بن َخلَف بن بدر بن  -ابن عتبة : ابن حصن بن عبيد وقيل: ب دع أبو رهم الغِفَاري، امسه كلثوم بن احلَصني وقيل
أَسلم بعد قدوم النيب صلى اهللا عليه وسلم إِىل املدينة، وشهد أحداً فَرمَي بسهم يف حنرِه، فسمي . أَحيمس بن غفا

واستخلفه النيب صلى اهللا عليه وسلم على املدينة . جاَء إِىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فبصق عليه فََبرأاملنحور، ف
مرتني، مرة يف عمرة القضاِء، ومرة عام الفتح، فلم يزل عليها حىت انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 

  .وشهد بيعة الرضوان، وبايع حتت الشجرة. الطائف
حدثين أَيب أَخربنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، : ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أَمحدأَخربنا أبو 

أنه ِمسَع أَبا رهم الِغفَاري وكان من أَصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي بايعوا حتت : عن ابن أَخي أَيب رهم
لم غزوة تبوك فلما قفل سرى ليلة، فسرت قريباً منه، غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: يقول -الشجرة 

... وألقي علي النعاس، فطففت أستيقظ وقد دنت راحليت من راحلته، فيفزعين دنوها خشية أن أصيب رجله
حضرت خيرب أنا وأخي ومعنا فرسان، فأسهم لنا النيب صلى اهللا عليه : وروى عنه مواله أبو حازم أنه قال. احلديث
  .أسهم يل، وألخي سهمني، فبعنا سهمنا من خيرب ببكرينأربعة : وسلم

  .أخرجه الثالثة

  .أبو رهم بن قيس

هاجر أبو رهم إىل املدينة مع . تقدم نسبه عند أخيه أيب موسى عبد اهللا بن قيس. ب د ع أبو رهم بن قيس األشعري
هللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب، أخويه أيب موسى وأيب بردة من احلبشة مع جعفر بن أيب طالب، حني افتتح رسول ا

لكم : " وقد ذكرنا خربهم يف أيب موسى، وأيب بردة، وقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فأسهم هلم منها



كان أليب موسى أخ يتسرح يف الفنت، يقال : وقال احلسن البصري" . هجرتان هاجرمت إيل، وهاجرمت إىل النجاشي 
  .ينهاه أبو رهم، وكان أبو موسى: له

  .أخرجه الثالثة

  .أبو رهم بن مطعم

وكان شاعراً هاجر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن . ب أبو رهم بن مطعم األرحيب، وأرحب بطن من مهدان
  .الطويل: مائة ومخسني سنة وقال

  .وقبلك ما فارقت يف اجلوف أرحبا
  .يف أبيات، ذكره ابن الكليب

  .أخرجه أبو عمر

  .أبو رمهة

  .أبو رهيمة السجاعي: وقيل -بزيادة هاء  -أبو رمهة س 
قال : أخرجه أبو موسى وقال" . من وجد شيئاً فهو له : " قال أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بترب، فدعا لنا كتاباً

ن ولكن هكذا أورده، ولعله أراد أ -يعين أبا رهم السماعي  -جعفر، ذكره يل الربذعي بسمرقند، وهذا هو األول 
  .يقول السماعي، فقال السجاعي

  .واهللا أعلم

  .أبو رهيمة

أخربنا أبو موسى إذناً، . هو أبو رهيمة السمعي، إن مل يكن أبا رهم فهو غريه -بزيادة ياء وهاء  -س أبو رهيمة 
إسحاق،  أنبأنا حممد بن: أخربنا حممد بن أيب نصر التاجر، أخربنا أبو منصور وأبو زيد ابنا أيب احلسن الصويف قاال

حدثنا حممد بن عثمان  -أنبأنا أمحد بن حممد، أخربنا أبو حامت الرازي، أخربنا سليمان بن داود املكي من أهل تبالة 
خرجنا إىل املسلم : بن عبيد اهللا بن مقالص الطائفي الثقفي، حدثين عبد اهللا بن عقيل بن يزيد بن راشد، عن أبيه قال

أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بترب، : رهيمة السمعي وأبا خنيلة اللهيب قاال بن حذيفة العامري، فأخربنا أن أبا
قال  -" يف كل أربعني ديناراً : من وجد شيئاً فهو له، واخلمس يف الركاز، والزكاة: " فكتب لنا كتاباً، وقال فيه

  .من وجد شيئاً من املعادن فليس فيه زكاة حىت يبلغ أربعني ديناراً: سليمان
هذا أبو رهيمة أبو رمهة وأبو رهم السماعي أو السمعي واحد، وإمنا اختلفت ألفاظ الرواة : قلت. أخرجه أبو موسى

  .وهذا املنت هو الذي ذكره يف الترمجة اليت قبلها، واهللا أعلم. يف امسه، واألول أصح

  .أبو رحيانة األزدي

واختلف . موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: ويقال .األنصاري: وقيل. الدوسي: وقيل. ب ع س أبو رحيانة األزدي
  .وهو أكثر" مشعون " ويف " عبد اهللا " وقد تقدم يف . عبد اهللا بن مطر: يف امسه فقيل



حدثنا زيد : أخربنا عصمة بن الفضل قال: أخربنا يعيش بن صدقة بن علي الفقيه بإسناده إىل أيب عبد الرمحن النسائي
أنه مسع أبا : مسعت أبا علي التجييب: مسعت حممد بن مشري الرعيين قال: شريح قال بن حباب عن عبد الرمحن بن

  " .حرمت النار على عني سهرت يف سبيل اهللا : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: رحيانة يقول
رجه أبو عمر، وأبو نعيم، أخ. وقيل بالسني املهملة -بالشني املعجمة : ومشري. بالشني املعجمة واحلاء املهملة: شريح

  .وأبو موسى

  .أبو رحيانة القرشي

  .أبو رحيانة القرشي
  .ذكره ابن قانع يف حديث أن له صحبة

ما من رجل ميوت ويف : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" : عقبة بن مالك اجلهين " روى ابن قانع يف حديث 
فقال رسول اهللا صلى اهللا . إين أحب اجلمال: رحيانة القرشي فقال أبو" . قلبه حبة خردل من كرب، فتحل له اجلنة 

  .مل خيرجوه" . ليس الكرب ذاك : " عليه وسلم

  .أبو ريطة

  .ع س أبو ريطة
ألن ألطع قصعة أحب إيل من أن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روت عنه ابنته ريطة أنه قال. له صحبة

  .عيم وأبو موسىأخرجه أبو ن" أتصدق مبلئها طعاماً 

  .أبو ريطة املذحجي

  .س أبو ريطة املذحجي

بينا النيب صلى اهللا عليه وسلم جالساً ذات ليلة بني املغرب والعشاء، إذ مرت به رفقة : روى عنه الشعيب أنه قال
، فلم تسري سرياً حثيثاً، وسائق يسوق هبا وهو يقرأ القرآن، فنظر إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث أطرق

قلت هذا أبو ريطة هو أبو . أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً. وذكر احلديث بطوله... يلبث أن قام وسعى خلفهم
رائطة أول الراء، وقد أخرجه ابن منده وأبو نعيم، فال حاجة إىل استدراكه، فإن كان ظنه غريه فرمبا، وهلذا أفردناه 

  .عن تلك، واهللا أعلم

  .أبو رمية

  .د ع أبو رمية
روى أمحد بن هارون املصيصي، عن أشعث بن . له صحبة، وعداده يف أهل البصرة. وى عنه عبد اهللا بن رباحر

صلى بنا إمام يكىن أبا رمية فسلم عن ميينه وعن يساره، : صعبة، عن املنهال بن خليفة، عن األزرق بن قيس قال
  . عليه وسلم يصليصليت بكم كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا: حىت رئي بياض خده، مث قال



ورواه مشعبة، عن األزرق، عن عبد اهللا بن رباح األنصاري حيدث عن رجل . رواه عثمان بن عمر، عن أشعث حنوه
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى العصر، فقام رجل يصلي بعدها، فأخذ " من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. كتاب قبلكم أنه مل يكن لصالهتم فصلاجلس، فأمنا أهلك أهل ال: عمر بثوبه فقال
  " .صدق ابن اخلطاب " 

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  حرف الزاي

  .أبو زرارة األنصاري

  .ب س أبو زرارة األنصاري
يعين يف  -داء من مسع الن: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: مدين، روى عنه حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان

  .فيه نظر: أخرجه أبو عمر، وأبو موسى، وقال أبو عمر" . فلم جيب، كتب من املنافقني  -اجلمعة 

  .أبو زرارة النخعي

  .ب س أبو زرارة النخعي
زرارة : والذي رأيته يف مجهرة ابن الكليب. ذكره ابن الدباغ عن ابن الكليب.وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وقد تقدم. كنيةاسم، وليس ب

  .أبو زرعة الفزعي

  .س أبو زرعة العزعي الرمايل
روى حيىي بن األصبع بن مهران الفزعي من خثعم، حدثين حرام بن عبد . أخرجه ابن طرخان يف وحدان الصحابة
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عقد له راية رقعة ذراعاً يف ذراع: الرمحن، عن أيب زرعة الفزعي مث الرمايل

  .أخرجه أبو موسى

  .أبو زرعة موىل املقداد

وقال . امسه عبد الرمحن، ال تصح له صحبة وال رواية، حديثه مرسل. ب أبو زرعة، موىل املقداد بن األسود
  .حديثه منقطع: البخاري

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً

  .أبو الزعراء

  .ب د ع أبو الزعراء
 بن وهب، عن عبد اهللا بن عياش القتباين، عن عبد اهللا بن روى حديثه عبد اهللا. له صحبة، عداده يف أهل مصر



خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن أيب الزهراء قال. جنادة املعافري
  " .غري الدجال أخوف على أميت من الدجال، أئمة مضلني : " سفر، فسمعته يقول

  .أخرجه الثالثة

  .أبو زعنة

  .زعنة الشاعرأبو 
وامسه عامر بن كعب بن عمرو بن حديج بن : قال. ذكره الطربي فيمن شهد أحداً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم
قال أبو زعنة بن عبد اهللا بن عمرو : وقال ابن إسحاق. عامر بن جشم بن احلارث بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي

  ..الرجز: بن عتبة، أخو جشم بن اخلزرج يوم أحد
  مل مينع املخزاة إال باألمل... ا أبو زعنة يعدو بن اهلزم أن

  .حيمي الديار خزرجي من جشم
  .أخرجه أبو عمر

وقول ابن . زعبة بالباء املوحدة: قاله ابن ماكوال، والذي ضبطه أبو عمر خبطه. بالزاي، والعني املهملة، والنون: زعنة
  .ماكوال أصبح

  .أبو زمعة البلوي

  .وي، امسه عبيد بن أرقمب د ع أبو زمعة البل

كان من أَصحاب الشجرة، بايع بيعة الرضوان، سكن مصر وسار إِىل إِفريقية يف غزوة معاوية بن حديج فتويف هبا، 
روى ابن لَهيعة، عن عبيد اهللا بن . فأمرهم أَن يسووا عليه قربه، فدفنون باملوضع املعروف بالبلوية اليوم بالقريوان

أَنه قال وقد . وكان من أَصحاب الشجرة -مسعت أَبا زمعة البلوي : قال -موىل بين َجمح  -املغرية، عن أَيب قيس 
ال تشدوا على الناس، فإين مسعت رسول ِاهللا صلى اهللا : بلغه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص بعض التشديد، فقال

أين قتلت تسعة وتسعني : راهب فقالقتل رجل من نيب اسرائيل تسعة وتسعني نفساً، مث أتى إىل : " عليه وسلم يقول
إن اهللا غفور رحيم : مث أتى إىل راهب آخر فقص عليه قصته، فقال. ال، فقتل الراهب: نفساً فهل يل من توبة؟ فقال

  " .فتاب ولزمه، وصار من عظماء بين إسرائيل . فتب إليه
  .أَخرجه الثالثة 

  .أبو الزوائد اليماين

كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : ليم بن مطَري، عن أَبيه، عنه قالروى س. ع س أبو الزوائد اليماين
خذوا الَعطَاَء َما كَانَ عطَاة، فإذا َتجَاَحفَت قرَيش امللَك فيما بينها َوصَاَر الَعطَاء : " حجة الوداع، فسمعته يقول

  .َرشَوةَ َعلَى دينكم، فَالَ تأخذوه
أول من صلى الضحى : سعد، عن أَبيه، عن أَيب أُمامة بن سهل بن خنَيف قال وروى معمر بن بكار، عن إِبراهيم بن



قد تقدم : قلت. أَخرجه أَبو نعَيم، وأَبو موسى. رجل من أَصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلمَ كان يكىن بأيب الزوائد
وجعله أَبو نَعيم " . اجلهين " : وهو الصحيح، أَخرجه هناك الثالثة، وقالوا" . ذو الزوائد " يف الذال من اَألمساِء 

وأَبو موسى ها هنا ميانياً، فإذا أَراد أَنه كان يسكن بالد اليمن فليس كذلك، إِمنا كان يسكن املدينة، ألن أراد أَنه 
إِنه أول من " وقول أَيب أُمامة . من قبائل اليمن فهو يستقيم على قول من جيعل قَضاعة من محري، وجهينة من قضاعة

ففيه نظر، فإنه قد صح عن أُم هاىنء بنت أَيب طالب أَن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى الضحى " ى صلى الضح
  .مبكة يوم الفتح، ولعله مل َيِصل إِليه

  .أبو الزهراء البلوي

  .د ع أبو الزخراء البلوي
  .تصرأأَخرجه ابن منده، وأَبو نعيم خم. صحايب، شهد فتح مصر، وال تعرف له رواية، قاله ابن يونس

  .أبو زهري بن أسيد

وفد إِىل النيب صلى اهللا عليه . ب د ع أبو زهري بن أسيد بن جعونة بن احلارث بن منري بن عامر بن صعَصَعة النمريي
روى عائذ بن ربيعة، عن قرة بن دعموص النمريي أَهنم . يعد يف أَعراب البصرة. وسلم مع قرة بن دعموص النَمريي

قرة، وقيس بن عاصم بن أَسِيد، وأَبو زهري بن أَسِيد، ويزيد بن عمرو، : لى اهللا عليه وسلموفدوا إِىل رسول اهللا ص
أعهد إليكم أن تقيموا الصالة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان، فإن فيه : " يا رسول اهللا، ما تعهد إِلينا؟ قال: فقالوا

  " .خري من ألف شهر 
  .أَخرجه الثالثة 

  .أبو زهري األمناري

: " حديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الدعاِء، وفيه. وقيل التميمي. وقيل النمريي. أبو زَهري األمنَارِيب د ع 
  .ليس إِسناد حديثه بالقائم" . يف الدعاء مثل الطابع على الصحيفة " آمني " إذا دعا أحدكم فليختم بآمني، فإن 

قال : قال -وكانت له صحبة  -أيب زهري النمريي وروى ضمضم بن زرعة، عن شرَيح بن عبيد احلضرمي، عن 
  " .ال تقتلوا اجلراد، فإنه جند اهللا األعظم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .امسه فالن ابن شرحبيل: يقال 
  .أَخرجه الثالثة

  .أبو زهري الثقفي

  .ب أبو زهري الثقفي
حدثنا نافع : يب، حدثنا عبد امللك بن عمرو وشريح املعىن قاالحدثين أَ: أَخربنا أَبو ياسر بِاسناده عن عبد اهللا بن أَمحد

كالمها عن أَيب بكر بن أَيب زهري : قال أَيب: بن عمر، عن أُمية بن صفوان، عن أَيب بكرَ بن أَيب زهري قال عبد اهللا
أيها الناس، : " و يقولمسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم بالنباءة، أَو بالنباوة من الطائف وه: عن أَبيه قال -الثقفي 



فقال رجل من : قال" . ِخيَاَركم ِمن شِرارِكم : " أَو قال  -" إنكم توشكون أن تعرفوا أهل اجلنة من أهل النار 
  " .بالثناء السيء والثناء احلسن، وأنتم شهداء اهللا بعضكم على بعض : " مب يا رسول اهللا؟ قال: الناس

  .أبو زهري بن معاذ

ذكره مجاعة يف الصحابة، وجعلوه غري األول، يعين والد : قال أَبو عمر. بُن ُمَعاذ بن َربَاح الثقَِفي ب د ع أَبو زَهري
 -مسعت أَيب، عن عمته سارة بنت ِمقسم، عن ميمونة بنت كردم : قال عبد العظيم: أَيب بكر، وقال البخاري

 وبني طلحة بن عبيد اهللا صاحب النيب صلى اهللا وكانت حتت أَيب زهري بن معاذ بن رََباح الثقفي، وكان بني أَيب زهري
الثقفي الذي ذكر أَنه والد  -يعين أَبا زهري  -قاله أَبو عمر، وقال أَظنه الذي قبله . عليه وسلم قرابة من قبل النساِء

 -اح الثقفي زهري بن معاذ بن رََب: وقال ابن منده وأَبو نعيم" . إذا مسيتم فعبدوا : " ومن حديث هذا: قال. أَيب بكر
روى أُمية بن صفوان، عن أَيب بكر بن أَيب زهري . روى عنه ابنه أَبو بكر زوج ميمونة بنت كرعم ، وهو حجازي

" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف خطبته بالنَباوة من الطائف : الثقفي، عن أَبيه عن أَيب زهري قال
  " .بالثناء احلسن يوشك أن تعرفوا أهل اجلنة من أهل النار، 

عن أَيب أُمية بن يعلى، عن أَيب بكر بن أَيب زهري الثقفي،  -موىل بين هاشم  -وروى احلميدي، عن أَيب سعيد : قاال
  .أَخرجه الثالثة" . إذا مسيتم فعبدوا : " عن أَبيه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

، واحدأ، وجعلهما أَبو عمر " أَبو زهري الثقفي " ه أَبو عمر فقال جعله ابن منده وأَبو ُنعَيم والذي انفرد ب: قلت
  .فلو مل أَذكره الختل الكالم، ولئال أُمهل ترمجة قد شك فيها. أَظنه الذي قبله: ترمجتني، َألن أَبا عمر قد قال

  .أبو زهري النمريي

  .ب أبو زهري النمريي
ال تقتلوا اجلراد : " فري؟ روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلمامسه حيمى بن ن: قيل. له صحبة، عداده يف أَهل الشام

  " .فإنه جند اهللا األعظم 
أَخرجه أَبو عمر، وجعله غري أَيب زهري اَألمناري الذي قبل هذا بأربعِ تراجم، وأَما ابن منده وأَبو نَعيم فجعالمها 

أَبو عمر بني هنا وبني أَيب زهري اَألمناري الذي فيه، وال أعلمِ من أَين فرق " وآمني " واحدأ، وذكرا حديث اجلراد ة 
وكم كان وفد بين ! قيل فيه إِنه منريي؟ وال أَعلم أيضاً من أَين فرقوا كلهم بني هنا وبني أَيب زهري بن أَسِيد النمريي؟ 

نعيم رجالن  منري حىت يكون فيه على قول أَيب عمر، ثالثة يكىن كل واحد منهم بأيب زهري، وعلى قول ابن منده وأَيب
ومجاعة . يكىن كل واحد منهما بأيب زهري، فِان كان لتعداد األحاديث فقد يكون للشخص الواحد عدة أَحاديث

وقد وافق أَبو بكر بن أَيب عاصم أَبا عبد اهللا بن . يررون عنه، ولعلهم قد علموا منهم ما مل أَعلمه، فالقوم هم العلماُء
جلراد يف ترمجة واحدة، وقد ذكره أَبو أَمحد العسكري يف النِمر بن قاسط، مده وأَبا نعيم، فجعل حديث آمني وا

  .واهللا أَعلم. أَبو زهري النمريي: فقال

  .أبو زياد األنصاري



  .د ع أَبو زياد األنصاري
  .٤٧القمر " إن اجملرمني يف ضالل وسعر : " أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ: روى عنه ابنه زياد

  .منده، وأبو نعيم خمتصراً أخرجه ابن

  .أبو زيد األنصاري

  .له صحبة. ب أبو زيد األنصاري، جد أيب زيد صاحب الغريب، وهو من بين احلارث بن اخلزرج
أبو زيد الذي مجع القرآن، وأبو زيد جد عزرة بن ثابت، وأبو زيد جد أيب زيد : أبو زيد ثالثة: قال ابن منري وغريه

  .صاحب النحو
  .هم ستة، وذكرهم على ما يف الكتاب :قال أبو عمر

  .أخرجه أبو عمر

  .أبو زيد أوس

  .إنه الذي مجع القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قيل. معاذ، فيه نظر: وقيل. ب أبو زيد أوس
  .أبو زيد الذي مجع القرآن امسه أوس: قال علي بن املديين
  .أخرجه أبو عمر

  .أبو زيد ثابت بن زيد

  .زيد ثابت بن زيد األنصاري ب أبو
مسعت حيىي بن معني وسئل عن أيب زيد الذي يقال إنه مجع القرآن على عهد رسول اهللا : قال عباس هو الدوري
  .ثابت بن زيد: من هو؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم

  .ال أعلم غريه قاله: قال أبو عمر
  .أخرجه أبو عمر

  .أبو زيد اجلرمي

  .ب ع س أبو زيد اجلرمي
  " .ال يدخل اجلنة عاق وال منان وال مدمن مخر : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ى عنه جماهد أنه قالرو

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  .أبو زيد سعد بن عبيد

ب أبو زيد سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن 
  .بن األوس األنصاري األوسي مالك



وقد . إنه أحد الذين مجعوا القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالته طائفة، منهم حممد بن منري: يقال
  .جيوز أن يكونا مجعا القرآن
عامر،  حنظلة بن أيب: منا غسيل املالئكة: األوس واخلزرج، فقالت األوس: افتخر احليان: وروى قتادة عن أنس قال

عاصم بن ثابت، ومنا الذي اهتز ملوته العرش سعد بن معاذ، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة : ومنا الذي محته الدبر
أيب بن : منا أربعة مجعوا القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقالت اخلزرج. خزمية بن ثابت: رجلني

  .كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد
خطبنا رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه : وروى الثوري، عن قيس بن مسلم، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال

إنا القو العدو غداً، وإنا مستشهدون، فال تغسلن عنا دماً وال نكفن إال يف : وسلم يقال له سعد بن عبيد، فقال
  .ثوب كان علينا
و أبو زيد، الذي يقال له سعد القارئ، يكىن أبا عمري، بابنه عمري بن سعد بن عبيد بن النعمان ه: قال الواقدي

وقتل أبو زيد سعد بن عبيد يوم القادسية مع : قال. سعد، وابنه عمري هو الذي كان والياً لعمر على بعض الشام
وقيس بن يعين هذا  -وغريه يصحح أهنما . هذا كله قول الواقدي. سعد بن أيب وقاص، وهو ابن أربع وستني سنة

  .مجيعاً مجعا القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -السكن 
  .أخرجه أبو عمر

  .أبو زيد عمرو بن أخطب

. إنه من ولد عدي بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر: قيل. ب د ع س أبو زيد عمرو بن أخطب األنصاري
خطب بن رفاعة بن حممود بن بشر بن عبد اهللا بن عمرو بن أ: أخوه األوس واخلزرج، ومن قال هذا نسبه فقال

وليس من " أنصاري " وإمنا قيل له . الضيف بن أمحر بن عدي بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن عامر األنصاري
األوس واخلزرج، ألنه من ولد أخيها عدي بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياً بن عامر ماء السماء، فإن األوس 

بل هو : وقيل. دا حارثة بن ثعلبة، وكثرياً ما تفعل العرب هذا، تنسب ولد األخ إىل عمهم لشهرتهواخلزرج مها ول
  .من بين احلارث بن اخلزرج

جدي هو أحد الذين مجعوا القرآن على عهد : له صحبة ورواية، وهو جد عزرة بن ثابت احملدث، وكان عزرة يقول
عمرو بن أخطب غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، و. وال يصح ذلك. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ومسح على رأسه ودعا له
حدثنا حممد بن بشار، أخربنا أبو عاصم، أخربنا : أخربنا إمساعيل وإبراهيم وغريمها بإسنادهم عن حممد بن عيسى قال
صلى اهللا عليه وسلم يده مسح رسول اهللا : عزرة بن ثابت، حدثنا علباء بن أمحر، أخربنا أبو زيد بن أخطب قال

  .إنه علش مائة وعشرين سنة، وليس يف رأسه إال شعرات بيض: قال عزرة. على وجهي، ودعا يل
رأيت خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم مجعاً كأن : وروى عزرة أيضاً، عن علباء بن أمحر، عن أيب زيد األنصاري قال

  .فيه خيالنا سوداً
أبو زيد األنصاري، اشتهر بالكنية، امسه عمرو بن أخطب أخرجوه : سى أيضاً فقالأخرجه الثالثة، وأخرجه أبو مو

  .يف األسامي



أبو زيد مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه احلسن بن أيب : قد أخرجه ابن منده يف الكىن خمتصراً، فقال: قلت
  .موسى، فال وجه الستدراكه عليه إنه عمرو بن أخطب، فقد ذكره بأكثر مما ذكره أبو: احلسن البصري، يقال

  .أبو زيد الغافقي

  .د ع أبو زيد الغافقي
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عداده يف أهل مصر، روى عنه عمرو بن شراحيل املعافري أنه قال

  .الزينون: العنم: قال أبو وهب" . فإن مل يكن أراك فعنم، أو بطم : األسوكة ثالثة
  .وأبو نعيم أخرجه ابن منده،

  .أبو زيد قيس بن السكن

ب أبو زيد قيس بن السكن بن قيس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار 
أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف . شهد بدراً. األنصاري اخلزرجي النجاري، مشهور بكنيته

ونسبه الكليب . أبو زيد قيس بن السكن: النجار، مث من بين حرام بن جندبتسمية من شهد بدراً من بين عدي بن 
  .، واألول قاله ابن إسحاق، وأبو عمر" زيداً " " زعوراء " ال أنه جعل عرض !مثله، 

هو أحد من مجع القران على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ودليله قول أنس بن : قال الواقدي، وابن الكليب
  .، وكالمها من عدي بن النجار، وجيتمعان يف زيد بن حرام" أحد عموميت : " نه قالمالك، أل

  .قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر أيب عبيد سنة مخس عشرة: وقال موسى بن عقبة

  .أخرجه أبو عمر

  .أبو زيد بن عمرو اهلمذاين

مراد مث أدرك اإلسالم فاسلم، وكتب إليه أبو زيد قيس بن عمرو اهلمذاين، الذي حالف احلصني احلارثي على قتال 
  .قاله هشام الكليب. النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أبو زينب بن عوف

من مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه : نشد علي الناس: روى األصبغ بن نباتة قال. س أبو زينب بن عوف األنصاري
نشهد أنا : بو أيوب األنصاري، وأبو زينب، فقالوافقام بضعة عشر فيهم أ. وسلم يقول يوم غدير خم ما قال إال قام

ألستم تشهدون أين قد بلغت : " مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخذ بيدك يوم غدير خم فرفعها، فقال
أال أن اهللا عز وجل ويل، وأنا ويل املؤمني، فمن كنت : " قال. نشهد أنك قد بلغت ونصحت: ؟ قالوا" ونصحت 

اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأعن من أعانه، وأبغض من أبغضه . مواله مواله فهذا علي
. "  

  .أخرجه أبو موسى



  .أبو زينب

من : قال أبوعمر. زهري بن احلارث بن عوف بن كاسر احلجر: ب أبو زينب الذي شهد على الوليد بن عقبة، هو
  .أخرجه أبو عمر. لى ذلكأخرجه يف الصحابة فقد أخطأ، ليس له شيء يدل ع

  .أبو زيد بن الصلت

  .د ع أبو زيد بن الصلت، أخو كثري بن الصلت
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعمله على اخلرص: روى الصلت بن زيد، عن أبيه، عن جده أيب زيد

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حرف السني

  .أبو سامل احلنفي

  . بن بدرد ع أبو سامل احلنفي، جد عبد اهللا
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. روى حديثه عبد اهللا بن بدر، عن أم سامل عنه، تقدم ذكره

  أبو السائب موىل غيالن

  .أبو السائب، موىل غيالن بن سلمة الثقفي
أن أبا السائب كان عبداً لغيالن، ففر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى يزيد بن أيب حبيب، عن عروة بن سلمة

سلم فأسلم قبل أن يسلم غيالن مواله، فأعتقه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث أسلم غيالن، فرد رسول اهللا و
  .ذكره أبو علي . صلى اهللا عليه وسلم والءه إىل غيالن

  .أبو السائب

ن روى عياش بن عباس، عن بكري بن األشج، عن علي ب. له صحبة عداده يف أهل املدينة. ب د ع أبو السائب
صلى رجل والنيب صلى اهللا عليه وسلم : قال -حيىي، عن أيب السائب رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

. قاله ابن منده وأبو نعيم. مث ذكر احلديث -ثالث مرات  -" ارجع فصل : " ينظر إليه، فلما قضى صالته قال
داود بن قيس، وإسحاق بن أيب طلحة، وسعيد بن وهذا احلديث وهم من بعض النقلة، فان حيىي بن علي بن حيىي، و

عن علي بن حيىي، عن أبيه حيىي بن خالد  -رووه كلهم  -هالل، وابن عجالن، وحممد بن إسحاق، وحممد بن عمر 
  .بن رافع، عن عمه رفاعة بن رافع، وكان بدرياً

  .هأبو السائب، مذكور يف الصحابة، ال أعرف: أخرجه الثالثة، إال أن أبا عمر قال

  .أبو السائب والد كردم



أخرجه أبو موسى كذا خمتصراً، وال فائدة . ذكر يف ترمجة ابنه، وليس فيه ذكر إسالمه. س أبو السائب، والد كردم
  .فيه، إذ مل يذكر إسالمه

  .أبو سربة اجلعفي

مران بن ب ع س أبو سربة احلعفي، امسه يزيد بن مالك بن عبد اهللا بن ذؤيب بن سلمة بن عمرو بن ذهل بن 
أخربنا . سكن الكوفة. جعفي بن سعد العشرية، والد سربة بن أيب سربة، وعبد الرمحن بن أيب سربة ، له صحبة

احلسن بن حممد بن هبة اهللا الدمشقي، حدثنا أبو العشائر حممد بن اخلليل بن فارس، أخربنا أبو القاسم علي بن حممد 
بن أيب نصر، أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن أيب ثابت،  بن علي، أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان

أخربنا هالل بن العالء أخربنا أيب، أخربنا عباد بن العوام، عن حجاج بن أرطاه، عن عمري بن سعيد، عن سربة بن 
الن، وفالن، ف: ؟ فقلت" ما ولدك : " أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يل: أيب سربة اجلعفي، عن أبيه قال

" . عبد اهللا، وعبد الرمحن، واحلارث : بل هو عبد الرمحن، إن من خيار أمسائكم إن مسيتم: " فقال. وعبد العزى
  .ودعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم

بو أخرجه أبو نعيم، وأ. وهو جد خيثمة بن عبد الرمحن. روى عنه ابناه يف القراءة يف الوتر ويف األمساء حديثاً مرفوعاً
أورده حيىي . أبو سربة اجلعفي، جد خيثمة بن عبد الرمحن، والد سربة: وأخرجه أبو موسى أيضاً فقال. عمر

مستدركأ على جده يعين ابن منده، وقد أورده جده خمتلطاً بترمجة أيب سربة بن أيب رهم، وكنلك خلط بذكره يف 
  .كتاب الكىن، وذكر احلديث الذي قدمنا ذكره

منده أبا سربة اجلعفي ال خمتلطاً بأيب سربة بن رهم وال بغريه، إمنا ذكر ترمجة أيب سربة النخعي،  مل خيرج ابن: قلت
هذا مجيع ما ذكره ابن منده، ولعمري لقد غلط يف . جد خيثمة بن عبد الرمحن، عداده يف أهل الكوفة، تقدم ذكره

  .فلم يذكر أغالطه، إمنا استدرك عليهأن جعله خنعياً، وهو جعفي ال شبهة فيه، لكنه غلط فيه، وأبو موسى 

  .أبو سربة اجلهين

روى عيسى بن سربة بن أيب سربة، عن أبيه، عن جده . يعد يف أهل املدينة، حديثه عند أوالده. د ع أبو سربة اجلهين
ال صوم، أال  أال ال صالة، أال: " صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً املنرب، فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال: قال

أخرجه ابن منده، وأبو " . الوضوء ملن مل يذكر اسم اهللا أال وال يؤمن باهللا وال يؤمن يب من مل يعرف حق األنصار 
  .نعيم

  .أبو سربة بن أيب رهم

ب دع أبو سربة بن أيب رهم بن عبد العزى بن أيب قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي 
  .القرشي الغامري

أخربنا عبيد اهللا بن أمحد باسناده عن ابن إسحاق، يف تسمية من هاجر إىل . قدمي اإلسالم، هاجر اهلجرتني مجيعاً
وشهد . واألول أصح. مل يهاجر إىل احلبشة: وقيل. أبوسربة بن أيب رهم بن عبد العزى: احلبشة من بين عامر بن لؤي



  .اهللا صلى اهللا عليه وسلمبدراً، وأحداً، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول 
أبو سربة بن ايب : وهبذا اإلسناد عن ابن إسحاق، فيمن شهد بدراً من بين عامر بن لؤي، مث من بين مالك بن حسل

وآخى . وأبو سربة أخو أيب سلمة بن عبد األسد ألمه، أمهما برة بنت عبد املطلب، قاله أبو نعيم وابن منده. رهم
لم بينه وبني سالمة بن وقش، ومل خيتلفوا يف شهوده بدراً واملشاهد كلها، وإمنا اختلفوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

ال نعلم أحداً من أهل بدر رجع إىل مكة فنزهلا غري أيب سربة، فإنه رجع : قال الزبري بن بكار. يف هجرته إىل احلبشة
ينكرون ذلك، وتويف أبو سربة يف خالفة  وولده. إليها وسكنها بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنزهلا

  .عثمان
  .أخرجه الثالثة

  .أبو سربة النخعي

قول : قلت. أخرجه ابن منده. عداده يف أهل الكوفة، تقدم ذكره. د أبو سربة النخعي، جد خيثمة بن عبد الرمحن
ه، ولعله اشتبه عليه، فإن وقد تقدم ذكر. النخعي، وهم منه، وإمنا هو اجلعفي وهو جد خيثمة، ال النخعي: ابن منده

  .النخعي واجلعفي يشتبهان يف اخلط، واهللا أعلم

  .أبو سربة

قدم أبو سربة صاحب : روى األوزاعي عن قزعة قال. روى عنه قزعة. له صحبة. د ع أبو سربة، غري منسوب
مسعت : فقال. سلم حدثين حديثاً مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت له
من صلى الصبح فهو يف ذمة اهللا عز وجل، فاتقوا اهللا إن يطلبكم بشيء من : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم" . ذمته 

  .أبو السبع الزرقي

خربنا أبو جعفر أ. امسه ذكوان بن عبد قيس. له صحبة ، قتل يوم أحد شهيداً. ب أبو السبع الزرقي، أنصاري
وقد تقتم . ذكوان بن عبد قيس: بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق فيمن قتل يوم أحد من بين زريق بن عامر

  .ذكره يف ذكوان
  .أخرجه أبو عمر

  .أبو سروعة عقبة بن احلارث

  .ب أبو سروعة عقبة بن احلارث بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي، حجازي له صحبة
وأما أهل النسب، . على ما ذكره أهل احلديث" عقبة " ذكرناه يف . نه عبيد بن أيب مرمي، وابن أيب مليكةروى ع

أبو سروعة بن احلارث، هو أخو عقبة بن احلارث، وذكروا أنه أسلم : الزبري وعمه مصعب والعدوي، فإهنم يقولون
  .عام الفتح وله صحبة

  .أخرجه أبو عمر



  .أبو سرحية

ة الغفاري، امسه حذيفة بن أسيد بن خالد بن األغوس بن الوقيعة بن حرام بن غفار بن مليل، قاله ب ع س أبو سرحي
األغوس بالغني : حذيفة بن أسيد بن األغوز بن واقعة بن حرام بن غفار، فقال خليفة: وقال ابن الكليب. خليفة

وكان ممن بايع حتت . واقعة: عوض وقيعةاملعجمة والسني، وقال الكليب مثله إال أنه جعل عوض السني زاياً، وقال 
  .الشجرة بيعة الرضوان، يعد يف الكوفيني، روى عنه األسود بن يزيد قصته مع سبيعة األسلمية

حدثنا حممد بن بشار، أخربنا حممد بن جعفر، أخربنا : أخربنا إبراهيم و إمساعيل وغريمها بإسنادهم عن أيب عيسى قال
عن النيب  -زيد بن أرقم، شك شعبة : أو -عت أبا الطفيل حيدث عن أيب سرحية مس: شعبة، عن سلمة بن كهيل قال

  " .من كنت مواله فعلي مواله : " صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم، وأبو موسى

  .أبو سعاد اجلهين

د اهللا بن خبيب، ومعاوية بن روى عنه معاذ بن عب. وفيه نظر. إنه عقبة بن عامر اجلهين: قيل. ب أبو سعاد اجلهين
  .وهذا أخرجه أبو عمر. ليس هو عندي بأيب سعاد: قال أبو عمر. ولعقبة بن عامر كين كثرية. عبد اهللا بن بدر

  .أبو سعاد

من  -مر أبو الدرداء بأيب سعاد : روى حرير بن عثمان، عن ابن أيب عوف قال. ب ع س أبو سعاد، نزل محص
، فقال أبو " ال نبيع شيئاً وال نشتري ! سبحان اهللا: " وأبو سعاد يقول -ليه وسلم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا ع

  .جابر بن أسامة اجلهين: أبو سعاد هو: قال ابن ماكوال" . أخرق، يف دنياه ضيع يف آخرته : " الدرداء
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  .أبو سعد األنصاري

روى حديثه حيىي بن أيب خالد، عن ابن أيب سعد . ابن وهب: ابن أيب وهب، وقيل: قيل. ب د ع أبو سعد األنصاري
  " .الندم توبة، والتائب من الذنب طمن ال ذنب له : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: األنصاري، عن أبيه

ه الذي روى عنه عبد اهللا بن إن: وقد قيل: قال" . الندم توبة : " أبو سعد األنصاري الزرقي، وذكر له: قال أبو عمر
وأما  -يعين بالياء  -وقد قيل يف ذلك أبو سعيد . وروى عنه يونس بن ميسرة يف الضحايا، يف الكبش األدغم. مرة

  . . . " .أن حيبس األعلى: حديث سيل مهزور" الندم توبة " وذكر ابن منده بعد . هذا فأبو سعد
  .أخرجه الثالثة

  .أبو سعد اخلري



. عمرو بن سعد، قاله أبو عمر: شامي وقيل . أبو سعيد، امسه عامر بن سعد : وقيل. عد اخلري األمناريب دع أبو س
أخربنا حيىي بن حممود إذنا بإسناده عن ابن . روى عنه عبادة بن نسي، س وقيس بن حجر الكندي، وفراس الشعباين

ن معاوية بن سالم، عن أخيه زيد بن سالم، أخربنا حممد بن سهل بن عسكر، حدثنا الربيع بن نافع ، ع: أيب عاصم
أن أبا سعد اخلري : أن قيس بن حجر الكندي حدث الوليد بن عبد امللك: عن أيب سالم، عن عبد اهللا بن عامر

إن ريب وعدين أن يدخل اجلنة من أميت سبعني ألفاً بغري : " األمناري حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
فأخذت بتلبيب أيب سعد فجذبته : قال قيس. ، مث حيثى يل ثالث حثيات" ألف لسبعني ألفاً حساب، ويشفع كل 

فحسب : قال أبو سعد. نعم، بأذين ووعاه قليب: أمسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: جذبة فقلت
فقال رسول اهللا صلى اهللا : قال. ذلك عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعمائة ألف ألف وتسعني ألف ألف

الوضوء مما : ومن حديثه" إن ذلك يستوعب إن شاء اهللا مهاجري أميت، ويوفيه بشيء من أعرابنا : " عليه وسلم
  .مست النار

  .إمنا هو أبو سعد: وقال أبو زرعة. مساه البخاري سعد اخلري
  .أخرجه الثالثة

  .أبو سعد الزرقي

  .أبو سعيد: وقيل. ب دع أبو سعد الزرقي
ذكره خليفة بن خياط فيمن روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من الصحابة، : وقال. أبو سعد أشبه: قال أبو عمر

روي عن النيب صلى : وقال. ال يوقف له على اسم وال نسبه بأكثر مما ترى: وقال. بعد أن ذكر أبا سعيد بن املعلى
  .اهللا عليه وسلم

مسعت : حدثنا شعبة، عن أيب الفيض، قال: طيب بإسناده عن أيب داود الطيالسيأخربنا عبد اهللا بن أمحد بن حممد اخل
عن العزل؟  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رجالً من أشجع سأل النيب : عبد اهللا بن مرة حيدث عن أيب سعيد الزرقي

  " .ما يقدر يف الرحم يكن : " فقال
: وقيل. سعد بن عمارة: بكنيته، واختلف يف امسه فقيل أبو سعيد الزرقي، مشهور: وقال غري خليفة: قال أبو عمر

  .وليس بشيء: وقال. عامر بن مسعود: وقيل يف أيب سعيد الزرقي. روى عنه عبد اهللا بن مرة. عمارة بن سعد
  .وروى يف هذه الترمجة ابن منده وأبو عمر حديث يونس بن ميسرة بن حنبس

حدثنا ُدَحيم، أَخربنا حممد بن شعيب، أَخربنا : يب بكر أَمحد بن عمر وقالأَخربنا به حيىي بن أَيب الرجاء بإسناده عن أَ
خرجت مع أَيب سعيد الزرقي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه : سعيد بن عبد العزيز، أَخربنا يونس بن َحلَْبس قال

كأنه شبهة بكبش . اشتر يل هذا: وسلم إِىل شراء ضحايا، فأشار إِىل كبش أدغم ليس بالرفيع وال الوضيع، فقال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وأَعاد " . ابن أَيب وهب : " وهذا احلديث أَشار إِليه أَبو عمر يف الترمجة اُألوىل اليت قال فيها. اَألسود الرأس: اَألدغم
أَبو سعد : ا فقالوقد ذكر أَبو أَمحد العسكري أَبا سعد هذ. ذكره يف هذه الترمجة، وكأَهنما عنده واحد، واهللا أَعلم

  .فذكر حديث الضحايا. الزرقي، هو زوج أَمساَء بنت يزيد
  .أَخرجه الثالثة



  .أبو سعد الساعدي

: روى اَألوزاعي عن حيىي بن أَيب كثري، عن قُرة بن أَيب قرة قال. أَورده أَبو حفص بن شاهني. س أَبو سعد الساِعدي
ال تصل، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ر، فقالرأَى أَبو سعد الساعدي رجالً يصلي بعد صالة العص

  .أَخرجه أَبو موسى" . ال يصلى بعد صالة العصر : " يقول

  .أبو سعد بن أيب فضالة

أَخربنا غري واحد بإسنادهم عن . له صحبة، يعد يف أهل املدينة. ب د ع أَبو سعد بُن أَيب فََضالَةَ األَنصَاري احلارِثي
حدثنا ابن بشار وغري واحد، حدثنا حممد بن بكر الربسَانِي، عن عبد احلميد بن جعفر، عن أَبيه، : حممد بن عيسى

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : قال -وكان من الصحابة  -عن زياد بن ِميناَء، عن أَيب سعد بن أَيب فََضالة األَنصاري 
من كان أشرك يف عمل عمله هللا أحداً فليطلب : مناد إذا مجع اهللا الناس ليوم ال ريب فيه، نادى: " عليه وسلم يقول

  " .ثوابه عنده فإن اهللا عز وجل أغىن الشركاء عن الشرك 
  .أَخرجه الثالثة

  .أبو سعد بن وهب

َ النضِريي أَيضاً، نسبة إِىل النِضري: ب أَبو سَعِد بن وهب القرظي نِسب إِىل قريظة، ويقال له نزل إِىل النيب صلى اهللا .
وروى الواقدي أَيضاً عن بكر بن عبد اهللا . م يوم قريظة فأسلم، ذكره حممد بن سعد، عن الواقديعليه وسل

شهدت النيب : النضري، عن حسني بن عبد اهللا النضري عن أَسامة بن أَيب سعد بن وهب النضري، عن أَبيه قال
. يبلغ املاء إِىل الكعبني، مث يرسل أَن حيبس اَألعلى على اَألسفل حىت: صلى اهللا عليه وسلم يقضي يف سيل َمهزور

، الذي قبل ابن أَيب " أَبو سعد األَنصاري " أَخرجه أَبو عمر، وقد ذكر ابن منده هذا املنت يف الترمجة اَألوىلِ اليت هي 
وهذا عندي هو أَبو سعد بن أيب وهب األَنصاري الذي أَخرجه الثالثة، وإمنا اشتبه على أَيب عمر حيث رآه . وهب
أَنصارياً، ورآه ها هنا قرظياً، أو نضريااً، فظنهما اثنني، وإمنا نسبه يف األنصار باحللِف، َألن قريظة والنضري  هناك

  .حلفاء األَنصار، كان النضري حلفاَء اخلزرج، وقريظة حلفاَء األَوس

  .أبو السعدان

  .ب أَبو السعدان، غري منسوب وال مسمى
  .روى عنه مكحول الدمشقي حديثاً

  .ه أَبو عمرأَخرج

  أبو سعيد ال

  .أبو سعيد اإلسكندراين



  .اِإلسكنَدراين -بزيادة ياء  -س أَبو َسِعيد 
  .ال أَراه صحابياً: قال الدارقطين: أَورده حيىي بن منده وقال

 وقد أَورده أَبو نَُعيم فيمن روى حديث السحور من الصحابة، وروي بإِسناده عن داود بن املُحَرب، عن حبر بن كَُنيز
َتَسحروا فَإِن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: السقاء، عن عمران القصري، عن أَيب سعيد اإلسكندري، قال

  .أَخرجه أَبو موسى" . ِفي السحُورِ َبَركَة 

  .أبو سعيد موىل أيب أسيد

  .نده وأَبو نعَيمأخرجه ابن م. روى عنه أبو َنضَرةَ مقتل عثمان بطوله. د عِ أَبو َسِعيد موىل أَيب أُسيد

  .أبو سعيد األنصاري

  .د ع أَبو َسعيد اَألنصَاري، زوج أَمساء بنت يزيد بن السكن
أَن أَبا َسعِيد األَنصاري، : روى مهاجر بن دينار. ذكره بعض املتأخرين، وهو عندي أَبو سعيد بن املثىن: قال أَبو نعيم

فحقدها ! لو أَعلم يا ابن الزرقاء أَنك حي َألجهزت عليك: يعين يوم الدار فقال أَبو سعيد -مر مبروان وهو َصريع 
احفظ يل وصية رسول اهللا صلى اهللا : امللك بن مروان، فلما استخلف عبد امللك أََتى به، فقال أَبو سعيد -عليه 

بن أَخرجه ا" . فتركه . أقبلوا من حمسنهم، وجتاوزوا عن مسيئهم: " وما ذاك؟ قال: قال عبد امللك. عليه وسلم
  .منده، وأَبو ُنعَيم

  .أبو سعيد بن زيد

أخربنا أَبو . أَورده عبد اهللا بن أَمحد بن َحنبل يف مسند الشاميني، ويف مسند الكوفيني أَيضاً . ع س أبوسِعيدِ بن َزيد
أَشهد : حدثين أَيب، أَنبأَنا حممد بن جعفر، عن شعبة، عن جابر، عن الشعيب قال: ياسر بإِسناده عن عبد اهللا بن أَمحد

  .أَن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرت جنازة، فقام: على أيب سعيد بن زيد
كذا وقع يف رواية القُطَيعي، وروى الطرباين عن عبد اهللا بن أَمحد بن : وأَخرجه أَبو موسى وقال. أَخرجه أبو ُنَعيم

  .وكأنه أَصح " .أَشهد على أَيب سعيد اخلدرِي : " حنبل بإِسناده مثله، إِال أَنه قال

  .أبو سعيد بن مالك

ابن عوف بن احلارث بن  -وهو خدرة  -ب ع س أَبو سَِعيد سَعُد بن مالك بن ِسَنان بن ثعلبة بن ُعَبيد بن اَألجبر 
وخدرة وخَدارة أَخوِان َبطنان من األَنصار، فأمر سعيد من خدرة، وأبو مسعود من . اخلزرجِ األَنصاري اخلدري

  .أَخو قتادة بن النعمان ألمه وأَبو سعيد. خَدارة
روَِي عن أَيب . وكان من احلفاظ حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املكثرين، ومن العلماِء الفضالِء العقالء

ُعرِضت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق، وأَنا ابن ثالث عشرة، فجعل أَيب يأخذ بيدي : سعيد قال
  .، إِنه َعبل العظاميا رسول اهللا: ويقول
  .فردين



وهو ابن مخس عشرة سنة، : وخرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة بين املصطلق قال الواقدي: وقال
  .من أَخباره أَكثر من هذا" سعد بن مالك " وقد ذكرنا يف . ومات سنة أَربع وسبعني

  .أَخرجه أَبو ُنَعيم، وأَبو عمر، وأَبو موسى

  .ن املعلىأبو سعيد ب

" رافع " ومن قال : قال أَبو عمر. احلارث بن املعلى: وقيل. امسه رافع بن املعلى: قيل. ب ع س أَبو سَِعيد بن املعلى
احلارث بن ُنفَيع بن املَعلى بن لَوذان بن حارثة : وأصح ما قيل يف امسه: فقد أَخطأة َألن رافع بن املعلى قِتل ببدر، قال

وأَمه . ي بن مالك بن زيد َمناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب األنصاري الْزرقيبن َزيد بن ىف بن َعِد
  .نسبه كما ذكرناه مجاعة. أَميمة بنت فرط بن خنساء، من بين َسلَمة

َألن العرب كثرياً ما تنسب ولد األَخ إِىل أَخيه " زرقي : " َأليب سعيد: وقيل. وحبيب بن عبد حارثة هو أَخو ُزَريق
  .وقد تقدم هلذا نظائر كثرية. ملشهورا

ال يعرف إِال حبديثني، : قال أَبو عمر. روى عنه حفص بن عاصم، وعبيد بن ُحَنني. وله صحبة، يعد يف أَهل احلجاز
  . . .كنا نغدو إِىل السوق: والثاين قال.. كنت أُصلي فدعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أَحدمها

أَخربنا أَبو نصر أَمحد بن : اهللا بن َعِلي بن ُسَويدةَ التكرييت بإِسناده إِىل علي بن أَمحد املفسر قالأَخربنا أَبو حممد عبد 
حممد بن إبراهيم املهرجاين، حدثنا ُعبيد اهللا بن حممد الزاهد، أَنبأنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العَزيز، أَنبأنا علي بن 

عبة، عن خَبيب بن عبد الرمحن، عن حفص بن َعاصم، عن أَيب سعيد بن مسلم، أَنبأنا َحرَمي بن عَماَرة، حدثين ش
َما : " املعلى قال، كنت أُصلي فمر يب النيب صلى اهللا عليه وسلم فناداين، فلم آته حىت فرغت من صاليت، فقال

والرسول إذا استجيبوا هللا : " أمل يقل اهللا عز وجل: " قال. كنت أُصلي: ؟ قلت" َمَنَعَك أَن تأتيين إذ دعوتك 
: " فذهب خيرج، فذكرته، فقال: ؟ أَُتِحُب أَن أُعلمك أَعظم سورة يف القرآن قبل أَن خترج من املسجد قال" دعاكم 

  " .احلمد هللا رب العاملني 
  .أَخرجه أَبو نَعيم، وأَبو عمر، وأَبو موسى

  .أبو سعيد املقربي

  .ب أَبو سَِعيد املَقربي، امسه كيسان موىل ليث
: " واقدي فيمن كان مسلماً على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان منزله عند املقابر، فقيل ذكره ال
  .وقد روىِ عن عَمر، وأَكثر رواياته عن أَيب هريرة. لذلك، تويف باملدينة أَيام الوليد بن عبد امللك" املقربي 

  .أَخرجه أَبو عمر

  .أبو سعيد

. روى عنه احلارث بن ميجد اَألشعري، حديثه يف الشاميني. رجل من أَهل الشامله صحبة، وهو . ب دع أَبو َسعِيد
أَخربنا احلكيم أَبو احلسن علي بن أَمحد بن علي بن هبل، أَنبأنا أَبو القاسم بن السمرقندي، أَنبأنا عبد العزيز بن أَمحد 

حممد الرازي، وأَبو نصر حممد بن أَمحد بن الكتاين، أَنبأنا أَبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن أَيب نصر، ومتام بن 



هارون الغساين املعروف بابن اجلندي وأَبو القاسم عبد الرمحن بن احلَُسني بن احلسن بن أَيب العقب، وأَبو بكر حممد 
قي أَخربنا أَبو القاسم علي بن يعقوب بن أَيب العقب، أَنبأنا أَبو زرعة الدمش: بن عبد الرمحن بن حيىي القطان قالوا

حدثنا احلارث بن ميجد : النضري، أنبأَنا أَبو مسهر، حدثين صدقة بن خالد، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال
قَِدمُت من العالية إىل املدينة، : اَألشعري، عن رجل يكىن أَبا سعيد، من أَصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أَنه قال

إِن رسول اهللا : " أَسري يف سوق من أَسواق املدينة، مسعت رجالً يقول لصاحبهفما َبلَغُت حىت أصابين جَهد، فبينا أَنا 
فلما مسعت ذكر القرى ويب جَهد أَتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال. صلى اهللا عليه وسلم قرى الليلة

فما : قلت. ام يف ِمسخنةوما ذاك؟ قال طع: قلت" : أََجل : " يا رسول اهللا، بلغين أَنك قََريتَ الليلة؟ قال: فقلت
يف أَوهلا، مث : أَم يف آخرها قال -يعين موتاً  -يا رسول اهللا، أَيف أَول أُمتك يكون : قال قلت. ُرِفع: فعل فَضله؟ قال

ورواه بشر بن بكر، عن ابن جابر، عن احلارث بن ميجد، عمن حدثه، عن " . تلحقون يب أَفناداً يلي بعضكم بعًض 
  .أَخرجه الثالثة. رجل يكىن أَبا سعيد

  أبو سعيد

  .أَبوسَعد: ب أَبو سَِعيد، وقيل
الرب والصلة وحسن اجلوار عمارة الديار، وزيادة يف : " روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثني، أَحدمها أَنه قال

  .روى عنه أَو ملَيكة" . األعمار 
  .يعين الذي يروي عنه احلارث بن ميجد -هو أَنصاري، وفيه ويف الذي قبله نظر : أَخرجه أَبو عمر وقال

  .أبو سفيان بن احلارث القرشي

ب ع س أبو سفَيانَ بن احلَارِث بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القَرشي اهلامشي، ابن عم النيب صلى اهللا 
وأُمه غَزِية . يةأَرضعتهما حليمة بنت أَيب، السعد. وكان أَخا النيب صلى اهللا عليه وسلم من الرضاعة. عليه وسلم

هم إِبراهيم بن املنذر، وهشام بن الكليب، والزبري بن بكار  -قال قوم . بنت قيس بن طريف، من ولد فهر بن مالك
  .امسه كنيته، واملغرية أَخوه: وقال آخرون. امسه املغرية: 

س، وأَبو سفيان بن إن الذين كانوا يشبهون رسول اهللا جعفر بن أَيب طالب، واحلسن بن علي، بن العبا: يقال
وكان أَبو سفيان من الشعراِء املطبوعني، وكان سبق له هجاء يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإياه . احلارث

  الوافر: عارض حسان بن ثابت بقوله
  مغلغلة فقد برح اخلفاء... أال أبلغ أبا سفيان عين 

  وعند اهللا يف ذاك اجلزاء... هجوت حممداً فأجبت عنه 
  .سلم فحسن إِسالمهمث أَ

حدثين الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن ُعتبة، عن : أَخربنا أَبو جعفر بإِسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال
وكان أَبو سفيان بن احلارث وعبد اهللا  -وذكره  -مر رسول اله صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح : ابن عباس قال

  .يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمبن أَيب أُمية بن املغرية قد لق
يا وسول اهللا، ابن عمك : فالتمسا الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فيهما وقالت -بني مكة واملدينة  -بثنية الُعقَاب 

، أَما ابن عمي فََهَتك عرضي، وأَما ابن عميت وصهري فهو الذي " ال حَاَجةَ ِلي بِهَِما : " فقال! وابن عمتك وصهرك



واهللا لََيأذن لنا رسول اهللا صلى اهللا : فلما خرجِ اخلرب إِليهما بذلك ومع أَيب سفيان ابن له، فقال. ة ما قالقال مبك
فلما بلغ ذلك رسول اهللا صلى . عليه وسلم أَو آلخذن بيد ابين هذا، مث لََنذهَبن يف اَألرض حىت منوت عطشاً وجوعاً

  الطويل: سفيان قوله يف إِسالمه، واعتذاره مما كان مضى، ِفقال اهللا عليه وسلم هلما، فدخال عليه، فأنشده أَبو
  لتغلب خيل الالت خيل حممد... لعمرك إين بيم أمحل راية 

  فهذا أواين حني أهدى فأهتدي... لكا ملظلم احلريان أظلم ليله 
  على اهللا من طردت كل مطرد... هداين هاد غري نفسي ودلين 
  أدعى وإن مل أنتسب من حممدو... أصد وأنأى جاهداً عن حممد 

  .وشهد معه حنيناً فأبلى فيها بالء حسناً. وحضر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفتح. وهي أَطول من هذا
حدثين عاصم بن ُعَمر بن قتادة، عن عبد الرمحن بن جابر، عن أَبيه : وهبذا اِإلسناد، عن يونس، عن ابن إِسحاق قال

فخرج مالك بن عوف النضري مبن معه إِىل حنني ، فسبق رسول اهللا صلى اهللا : اري قالجابر بن عبد اهللا اَألنص
عليه وسلم إليه، فأعدوا وَتهَيئوا يف مضايق الوادي وأَحنانه، وأَقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأَصحابه واحنط 

شدت عليهم، فانكفأ الناسِ منهزمني، هبم الوادي يف َعَماية الصبح، فلما احنط الناسُ ثارت يف وجوههم اخليل، ف
وركبت اإلبل بعُضها بعضاً، فلما رأَى رسولُ اهللا أَمَر الناس، ومعه رهط من أهل بيته ورهط من املَهاجرين، والعباس 

علي بن أَيب طالب، وأَبو سفيان بن احلارث، : وثبت معه من أَهل بيته. آخذ َحبكََمة البغلة البيضاء وقد َشَجرها
فثبتوا . أَبو بكر، وعمر: وثبت معه من املهاجرين. ن العباس، وربيعة بن احلارث بن عبد املطلب، وغريهموالفضل ب

أرُجو أن َتكُونَ : " مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحب أبا سفيان، وشهد له باجلنة، وقال. حىت عاد الناس
  " .َخلفاً ِمن محزة 

  .ال تبكوا علَي فإين مل أتنظف خبطيئة منذ أَسلمت: نه ملا حضرته الوفاة قالوهو معدود يف فضالء الصحابة، ُروي أ
  وقال أَبو سفيان يبكي رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم الوافر: وهبذا اِإلسناد عن ابن إِسحاق، قال

  َولَيلُ أَِخي املِصيبَِ فيه طول... أَرِقُت فََباتَ لَيِلي الََيزول 
  أُصِيَب املسلمون بِِه قَل... ، وَذَاَك ِفيَما َوأسَعدَنِي اَلُْبكَاُء

  قد قبَِض الرُسول: َعشيةَ ِقيل... فَقد َعظَمث ُمصيَبُته َوجلث 
  تكاد بنا جوانبها متيل... َوتصبِح أرضنا مما عراها 

  يروج به ويغدو جربئيل... فقدنا الوحي والتنزيل فينا 
  يلنفوس الناس أو كادت تس... وذاك أحق ماسالت عليه 
  مبا يوحى إليه وما يقول... نيب كان جيلو الشك عنا 
  علينا والرسول لنا دليل... ويهدينا فال ختشى ضالالً 
  وليس له من املوتى عديل... فلم نر مثله يف الناس حياً 

  وإن مل جتزعي فهو السبيل... أفاطم، إن جزعت فذاك عذر 
  يلثواب اهللا والفضل اجلز... فعودي بالعزاء، فإن فيه 
  وهل جيزي بفعل أبيك قيل... وقويل يف أبيك وال متلي 
  وفيه سيد الناس الرسول... فقرب أبيك سيد كل قرب 

وكان سبب موته أنه حج فحلق رأسه، فقطع احلجام ثؤلوالً كان يف رأسه فمرض منه . وتويف أَبو سفيان سنة عشرين



مات باملدينة بعد أَخيه نوفل بن : وقيل. طابحىت مات بعد مقدمه من احلج باملدينة، وصلى عليه عمر بن اخل
وهو الذي حفر قرب نفسه قبل أَن ميوت بثالثة أَيام، وذلك سنة مخس . احلارث بأربعة أَشهر إِال ثالث عشرة ليلة

  .أَخرجه أَبو ُنعَيم، وأَبو عمر وأَبو موسى. عشرة، واهللا أَعلم

  .أبو سفيان األنصاري

بن قَيس بن زيد بن َضبيعة بن زيد بن مالك بن َعوف بن َعمرو بن عوف األَنصاري  د ب س أَبو سفيانَ بن احلَارِث
  .األَوسي

حدثين : أَخربنا أَبو جعفر بإِسناده عن، يونس، عن ابن إِسحاق. بل قتل يوم خيرب: قتل يوم أُحد شهيداً، وقيل
ملا وجه رسول اللّه صلى  :عمران بن سعد بن سهل بن حنيف، عن رجال من قومه من بين عمرو بن عوف قالو 

اهللا عليه وسلم إِىل أحد وجه معه أَبو سفيان بن احلارث ورجل آخر من أَصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم 
اللهم ارزقين اجلهاد : وقال أَبو سفيان. اللهم، ال تردين إِىل أَهلي وارزقين الشهادة مع رسولك: فقال ذلك الرجل

. وردين إٍىل عيايل وصبييت حىت تكفيهم يب فقتل أَبو سفيان بن احلارث، ورجع اآلخرمع رسولك، واملناصحة له، 
كَانَ أَبو سفَيانَ أَصَدق : " فَذكر أمرمها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمَ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .الرجلني نيةً 
أَخربنا أَبو جعفر بإِسناده عن . املسلمني يوم خيرب كذا قال ابن إِسحاق يف غزوة أُحد، وعاد ذكره فيمن قتل من

  .واهللا أَعلم. وأَبو سفيان بن احلارث: يونس، عن ابن إِسحاق، فيمن قتل يوم خيرب من بين عمرو بن عوف

  .أبو شفيان صخر بن حرب

يزيد ومعاوية  ب ع س أَبو سغيانَ َصخرُ بُن َحرب بن أُمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي اُألموي، وهو والد
  .وغريمها

ولد قبل الفيل بعشر سنني، وكان من أَشراف قريش، وكان تاجراً جيهز التجار مباله وأَموال قريش إِىل الشام وغريها 
من أَرض العجم، وكان خيرج أَحياناً بنفسه وكانت إليه راية الرؤساِء اليت تسمى العُقَاب، وِإذا محيت احلرب 

. عتبة، وأَبو جهل، وأَبو سفيان:كان أَفضل قريش رأياً يف اجلاهلية ثالثة: وقيل. الرئيساجتمعت قريش فوضعتها بيد 
وهو الذي قاد قريشاً كلها يوم أُحد، ومل يقدمها قبل ذلك رجل واحد إِال . فلما أَتى اهللا باِإلسالم أُدبروا يف الرأي

  .قاله أَبو أَمحد العسكري. يوم ذات َنِكيف قادها املطلب
وشهد حنيناً، وأَعطاه رسول اهللا . وقد ذكرنا إِسالمه يف امسه. و سفيان صديُق العباس، وأَسلم ليلة الفتحِوكان أَب

وشهد . صلى اهللا عليه وسلم من غنائمها مائة بعري وأربعني أُوقية، وأَعطى ابنيه يزيد ومعاوية، كل واحد مثله
وشهد الريموك حتت . يومئذ، وفُِقئت اُألخرى يوم الريموكالطائف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فَفُِقئت عينه 

اللّه اهللا، إِنكم : وكان يقف على الكراديس يَقص ويقول" . يا نصر اهللا، اقترب : " راية ابنه يزيد يقاتل، ويقول
م أَنزل نصرك اللهم، هذا يوم من أَيامك، الله. ذَادة العرب، وأَنصار اِإلسالم، وإهنم ذَادة الروم وأَنصار املشركني

إئها : قال. لقد أَصبح ملك ابن خيك عظيماً: وروي أَنه ملا أَسلم ورأَى املسلمني وكثرهتم قال للعباس. على عبادك
  .فنعم، إذاً: قال! النبوة

وإذا كشفهم ! إيه بين اَألصفر: إِذا ظهرت الروم: وروى ابن الزبري أَنه رأَى أَبا سفيان يوم الريموك وكان يقول



  اخلفيف: ن يقولاملسلمو
  وبنو األصفر امللوك ملوك الروم مل يبق منهم مذكور

ونقل عنه من هذا اجلنس أَشياء كثرية ال تثبت، ألَنه فقئت عينه يوم الريموك، ولو مل يكن قريباً من العدو ويقاتل ملا 
. ثالث وثالثني: قيل. .وكان من املؤلفة، وحسن إِسالمه، وتويف يف خالفة عثمان سنة اثنتني وثالثني. فقئت عينه

صلى عليه ابنه معاوية، وكان عمره مثانياً : وقيل. وصلى عليه عثمان. أَربع وثالثني: وقيل. إحدى وثالثني: وقيل
  .قيل غري ذلك. ثالث وتسعون سنة: وقيل. ومثانني سنة

  .أَخرجه أَبو عمر، وأَبو ُنعَيم، وأَبو موسى

  .أبو سفيان والد عبد اهللا

  .والد عبد اهللا بن أَيب سفيان ب أَبوسفَيان ،
: أَخرجه أَبو عمر، وقال. إِسناده مدين" . عمَرة ِفي َرَمَضانَ تعدل حجة : " حديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .أَخشى أَن يكون مرسالً

  .أبو سفيان بن حمصن

  .موىل أَم قيسحج معِ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم روى عنه َعدي . د ع أَبو سفَيان بن ِمحَصن
رمينا مع : روى أمحد بن حازم، عن صاحل موىل التوأَمة، عن َعدي موىل أَم قيس، عن أَيب سفيان بن حمصن قال

: قال أَبو نعيم. أَخرجه ابن منده وأَبو نعيم. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجرة العقبة يوم النحر، مث لبسنا القُُمَص
وهو وهم، إمنا هو أَبو سنان، ورواه بإسناده عن إِبراهيم بن " أَبو سفيان : " فقال -يعين ابن منده  -ذكره املتأخر 

رمينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلديث، : حممد اَألسلمي، عن صاحل، عن عدي، َعن أَيب سنان قال
  .وذكره

  .أبو سفيان مدلوك

  .ب أبو سفَيان مدلوك
يه وسلم فأسلمِ معه، ومسح النيب صلى اهللا عليه وسلم برأسه، ودعا له ذهب به مواله إِىل النيب صلى اهللا عل

  .بالربكة، فكان مقدم رأسه ما مس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه أسود، وسائره أَبيض
  .أَخرجه أَبو عمر

  .أبو سفيان بن وهب

ن دوادن بن أَسد بن خَزمية س أَبو سفَيان بن وهب بن َربِيعة بن أََسد بن صهيب بن مالك بن كثري بن غنم ب
  .اَألَسدي

  .شهد بدراً، قاله جعفر املستغفري
  .أَخرجه أَبو موسى خمتصراً



  .أبو سكينة

  .شامي نزل محص. ب دع أَبو ُسكيَنة
  .ال أَعرف له نسباً وال امساً: قال أَبوعمر

ومن . دليل على ذلك وال يثبت، روى عنه بالل بن سعد الواعظ، ذكروه يف الصحابة وال. امسه ُمحلم: وقيل
  .حديِث أَيب السكينة ما أَخربنا به حيىي بن حممود بن سعد بإِسناده عن أَيب بكر بن عاصم قال

مسعت أَبا سكينة حيدث عن : حدثنا حممد بن إدريس، أَخربنا أَبو توبة، أَخربنا يزيد بن ربيعة، عن بالل بن سعد قال
لك أحدكم شيئاً فيه مثن رقبة فليعتقها فإن اهللا يعتق بكل عضو منها إذا م: " النيب صلى اهللا عليه وسلم أَنه قال

  .إِن حديثه هنا مرسل، وال صحبة له: وقيل" . عضواً من النار 
  .أَخرجه الثالثة

  .أبو ساللة األسلمي

  .ثروأَبو ُساللة أك. أَبو َسالم السلمي: وقيل. أَبو ُسالَلة السلمي: ب د ع أَبو ُسالَلَةَ األسلَِمي، وقيل
قال رسول : روى عاصم بن عبيد اهللا، عن عبد اهللا بن عبد الرمحنِ، عن أيب ساللة اَألسلِمي قال. ذِكَر يف الصحابة

إنه سيكون عليكم أئمة ميلكون أرزاقكم، وإهنم حيدثونكم فيكذبونكم، ويعلمون : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وا كذهبم، فأعطوهم احلق ما رضوا به، فإذا جتوروا فيسيئون، وال يرضون منكم حىت حتسنوا قبيحهم، وتصدق

  " .فقاتلوهم، فمن قتل على ذلك فإنه مين وأنا منه 
  .أَخرجه الثالثة

  .أبو سالم اهلامشي

ذكره خليفة يف الصحابة ِمن موايل بين هاشم بن . ب د ع أَبو َسالمِ اهلاِشمي، موىل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
  .عبد مناف
سعت النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن أَيب َعقيل هشام بن بالل، عن سابق بن ناجية، عن أَيب َسالم قال روى شعبة،

رضيت باهللا رباً، وباإلسالم ديناً، ومبحمد نبياً ثالث :َما ِمن مسِلم أو َعبد يقول حني ميسي وحني يصبح: " يقول
  " .مرات إال كان حقاً على اهللا أن يرضيه يوم القيامة 

  .رجه الثالثةأَخ

  .أبو سالمة الثقفي

  .ب أبو َسالَمة الثقَِفي
  .امسه عروة: ذكر يف الصحابة، قيل
  .أَخرجه أَبو عمر خمتصراً



  .أبو سالمة السالمي

  .ب ع س أَبو َسالمة السالمي، وأَبو سالمة احلنيين
يوجد ذكره إِال يف حديث  ال. السلمي: خداش أَبو سالمة السالمي، وقيل: وامسه. مها عندي واحد: قال أَبو عمر

  .احلديث" أوصي امرأ بأبيه  -ثالث مرات  -أوصي امرأ بأمه : " واحد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أَنه قال
  .وقد ذكرنا يف خداش أَكثر من هذا

  .أَخرجه أَبو نعيم، وأَبو عمر، وأَبو موسى
  .هو السلمي والد أيب عبد الرمحن السلمي، وهو وهمهو نسبة إِىل حبيب ال بباَءين، و: ، بنونني، وقيل" احلنيين " 

  .أبو سلمة بن عبد األسد

عبد اهللا بن عبد اَألسد، : امسه. ب أَبو َسلمة بُن َعبِد اَألسِد ِهالَل بن عبد اهللا بن ُعَمر بن خمزوم القَُرشي املخزومي
  .كان قدمي اِإلسالم.  عليه وسلمأمه بزة بنُت عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، فهو ابن عمة النيب صلى اهللا

وانطلق أَبو عبيدة بن احلارث، وأَبو سلمة بن عبد : أَخربنا عبيد اهللا بن أَمحد بإِسناده عن يونس، عن إِسحاق قال
اَألسد، واَألرقم بن أَيب اَألرقم، وعثمان بن مظعون حىت أَتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فعرض عليهم 

مث أَسلم ناس من العرب، منهم سعيد : قال -عليهم القرآن، فأَسلموا وشهدوا أَنه على ُهدى ونور  اِإلسالم، وقرأَ
وشهِد بدراً، وُجرح . وهاجر إىل أَرض احلبشة معه امرأَته أُم سلمة، مث عاد وهاجر إِىل املدينة. بن زيد، وذكر مجاعة

أَخربنا أَبو ياسر بن . ثالث من اهلجرة، قاله أَبو عمربأحد جرحاً اندمل مث انتقض، فمات منه يف مجادى اآلخرة سنة 
حدثين أَيب، أَخربنا أَخربنا محاد بن سلمة، عن ثابت، حدثين ابن عمر بن أَيب : أَيب حبة بإِسناده عن عبد اهللا بن أَمحد

ا أصاب أحدكم إذ: " أَن أَبا سلمة حدثهم أَن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: سلمة، عن أَبيه؟ عن أُم سلمة
  " .إنا هللا وإنا إليه راجعون، للهم عندك احتسب مصيبيت، فأجرين فيها، وأبدلين خرياً منها : مصيبة فليقل

  .فلما مات أَبو سلمة قُلُتها، فأخلفين خرياً منه

  .أبو سلمة جد عبد احلميد بن سلمة

  .ع س أَبو َسلََمةَ َجْد عبد احلميد بن َسلمة األَنصاري
  .أَخرجه أَبو نُعيم وأَبو موسى. رافع: امسه. صلى اهللا عليه وسلم بني أَبويه ملا أَسلم أَحدمهاخريه النيب 

  .أبو سلمة

ذكره احلاكم أَبو أَمحد يف كتاب الكىن، وأَورده احلاكم أَبو عبد . ب س أَبو َسلََمةَ َرجل من الصحابة، غري منسوب
ن محاد بن يزيد بن مسلم املنقري، عن معاوية بن قرة قال كهمس روى موسى بن إِمساعيل، ع. اهللا أَيضاً يف الصحابة

إِنه قد : بينما أَنا عند عمر جاَءته امرأَة تشكو زوجها، تقول: قال. بلى: أَال أُحدثك ما مسعت من عمرة قلت: اهلاليل
من  ذلك رجل صدق، وإن له صحبة: قال. أَبوسلمة: ومن زوجك؟ أَحسبها قالت: قال. قل خريه، وكثر شره

  .أَخرجه أَبو عمر، وأَبو موسى. رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم



  .أبو سلمى راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

روى عنه أَبو . شامي: كويف، وقيل. امسه ُحرَيث: قيل . ب د ع أَبو سلمى، راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
خربنا ِفتيان بن حممد بن سودان، أَخربنا أَبو نصر أَمحد بن حممد بن أَ. سالم اَألسود، وأَبو معمر عباد بن عبد الصمد

عبد القاهر الطوسي أَخربنا أَبو احلسني بن النقُور، أَخربنا أَبو القاسم عيسى بن علي بن اجلراح، أَخربنا أَبو القاسم 
أَبو سلمى راعي رسول اهللا صلى حدثين : الَبغَوي، أُخربنا أَبو كامل اجلحدري، أَخربنا أبو عباد بن عبد الصمد قال

من لقي اهللا عز وجل، يشهد أن ال إله إال اهللا، وأن : " مسعُت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: اهللا عليه وسلم قال 
أَنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت" حممداً رسول اهللا، وآمن بالبعث واحلساب، دخل اجلنة 

  .مسعت هذا منه غري مرة وال مرتني وال ثالث، وال أَربع: أذنيه وقال فأدخل إِصبعيه يف
هذا رجل من أَصحاب رسول اهللا : بينا أنا بالكوفة، إِذ قيل: وروى الفضل بن احلسني، عن عباد بن عبد الصمد قال

يا عبد اهللا، : فقال صلى اهللا عليه وسلم، وكان خادماً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فناداه رجل يكىن أَبا مسعر،
بلى، : أَال حتدثنا ما مسعته منه؟ قال: فقال. نعم، كنت أَرعى له: كنت خادماً لرسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم؟ قال

سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال ! بخ بخ خلمس، ما أثقلهن يف امليزان: " حدثين رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أَنه قال
  " . أكرب، وال حول وال قوة إال باهللا إله إال اهللا، واهللا

. واختلف عليه فيه، فروى عنه، عن رجل خدم النيب صلى اهللا عليه وسلم. ورواه أَبو سالم، عن أَيب سلمى أَيضااً
  .وقد ُروِي عن أَيب سالم، عن ثوبان

  .أَخرجه الثالثة
  .ضبطه ابن الفرضي بالضم، وهو الصحيح: ُسلمى

  .أبو سلمى

  .آخر ب أَبو سلمى،
مسعُت رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يه : أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل حيفظ عنه إِال شيئاً واحداً قال

  " .إذا الشمس كروت : " يقرأَ يف صالة الغَداة
  .روى عنه السري بن حيىي

  .نعم: ىي هذا الشيخ؟ قاللقي السرِي بن حي: قلت حلسان بن عبد اهللا: مسعت أَيب يقول: قال ابن أَيب حامت
  .أَخرجه أَبو عمر

  .ضبطه ابن الدباغ واَألِشريي بضم السني، وصححوا عليه: ُسلمى 

  .أبو سلمى موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ب أَبوُسلمى موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .؟ أَخرجه أَبو عمر خمتصراً.قدم ذكره أَم غريهال أَدري أَهو راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امل: قال أَبو عمر

  .أبو سليط األنصاري



أَُسَرية بن َعمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن َعدي بن : مدين، امسه. ب دع أَُبو َسِليط األَنصاري
امسه سََربة، قاله : وقيل -أُخت كعب بن ُعجَرة  -آمنة بنت عجَرة :النجار اَألنصاري اخلزَرجي النجاري، وأُمه

  .أَُبو سليط امسه أَُسَرية بن عمرو: قال أَبو نعيم. شهد بدراً وما بعدها من املشاهد. وقد ذكر فيهما. الكليب
أَخربنا حيىي بن حممود إِذناً بإسناده إِىل أَيب بكر بن أَيب عاصم . ابن مالك بن َعدي بن عامر بن غنم بن عدي: وقيل
شيبة، أَخربنا عبد اهللا بن ُنَمري، حدثنا حممد بن إِسحاق، عن عبد اهللا بن عمرو بن ضمَرة حدثنا أَبو بكر بن إ: قال

لقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : قال -وكان بدرياً  -الفَزارِي، عن عبد اهللا بن أَيب َسِليط، عن أَبيه 
  .أَكل حلوم احلُُمر، وإن القدور لتفور هبا، فكفأناها على وجوهها

أَخربنا أَبو القاسم هبة اهللا بن حممد بن عبد الواحد، أَخربنا حممد بن : أَخربنا عمر بن حممد بن طََبرزد وغريه، قالوا
موىل  -حممد البزاز، أَخربنا حممد بن عبد اهللا بن إِبراهيم، أَخربنا محد بن يونس القرشي، أَخربنا عبد العزيز بن حيىي 

حممد بن سليمان بن سِليط اَألنصاري ، حدثين أَيب، عن أَبيه، عن جده أَيب َسِليط أخربنا  -العباس بن عبد املطلب 
ملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرة، ومعه أَبو بكر الصديق وعامر بن فَُهرية موىل : قال -كان بدرياً 

يا اُم معبد، هل عندك : "  تعرفه، فقال هلاأَيب بكر، وابن أَريقط َيدهلم على الطريق، مروا بأم معبد اخلزاعية، وهي ال
: ؟ لشاة رأها يف كفاِء البيت، قالت" فََما هذهِِالشاة اليت أرى : " قال. ال، واهللا وإن الغنم لعازبة: ؟ قالت" من لنب 

  .شاة َخلفها اجلهد عن الغَنم
فمسح ظهرها وضرعها، مث دعا بإِناءِ . اال، واهللا ما ضََرَبها فحل قط، فشأنك هب: ؟ قالت" أتأذنني يف حالهبا : " قال

ُيرَبض الرهط، فحلب فيه فمَأله، فسقى أَصحابه َعلَال بعد نََهل، مث حلب فيه آخر، فغادره عندها وارحتلوا، وذكر 
  .احلديث

  .أَخرجه الثالثة

  .أبو السمح موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

. قيل امسه زياد. خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم: ويقال. مب دع أَبو السمح، َمولَى النيب صلى اهللا عليه وسل
أَخربنا أَبو أَمحد عبد الوهاب بن أَيب منصور بإِسناده . حديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بول اجلارية والغالم

، حدثين حيىي حدثنا عبد الرمحن بن مهدي: حدثنا جماهد بن موسى، وعباس بن عبد العظيم قاال: عن أَيب داود قال
كنت أَخدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان إِذا أَراد أَن : بن الوليد، عن حمل بن َخِليفَةَ، عن أَيب السمح قال

وجيَء باحلسن أَبو احلسني، فبال على صدره، فجئت أغسله، : قال. فأوليه قفاي، وأَستره" . ولين : " يغتسل قال
  " .من بول الغالم يغسل من بول اجلارية، ويرش : " فقال

  .أَخرجه الثالثة

  .أبو السنابل بن بعكك

وقال ابن . كذا نسبه أَبو عمر، وابن الكليب. ب د ع أَبو السنابِل بن بعكَِك بن احلارث السباق بن عبد الدار
  .هو أَبو السنابل بن بعكك بن احلارث بن ُعَميلَةَ بن السباق، كذا نسبه عنه أَبو ُنَعيم: إِسحاق
أَسلم يف الفتح، وهو من املؤلفة . وأمه َعمرة بنت أَوس الُعذرِية، ِمن عذرة بن سعد ُهذَمي. حبة: وقيل. مرووامسه َع



  .قلوهبم، وكان شاعراً وسكن الكوفة
حدثين أَيب، أَخربنا حسني بن حممد، أَخربنا شيبان، عن : أَخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإِسناده عن عبد اهللا بن أَمحد

حدثنا منصور، عن إِبراهيم، عن األَسود، عن أَيب السنابل : وحدثنا عفان، عن شعبة قال: قال أَمحد -ح منصور 
ليلة، فلما َتَعلت من  -مخس وعشرين : أَو -وضعت سَبيعة بنت حارث بعد وفاة زوجها بثالث وعشرين : قال

إن تفعل فقد حل أجلها : " يه وسلم، فقالنفاسها تشوفت النكاح، فأنكر ذاك عليها، وذُِكر ذلك النيب صلى اهللا عل
  .فقد خال أَجلها: وقال عفان" . 

  .، ورمبا أَشكل هبذا" عبد اهللا بن عامر بن كُرَيز : أَبا السنابل، وهو: ويف قُرَيش آخر يكىن: قال أَبو أَمحد العسكري
  .بالنون، قاله ابن ماكوال: وقيل. بالباِء املوحدة: َحبة

  .أبو سنان األسدي

امسه : ويقال. واليصح. عامر: ويقال. عبد اهللا بن وهب: وقيل. وهب بن عبد اهللا: ع أَبو سِنان اَألَسدي، امسهب د
وهب بن حمَصن بن ُحرثان بن قيس مة بن كثري بن غَنم بن ُدوَدان بن أَسد بن ُخَزمية فِان يكن وهب بن حمَصن بن 

وهم حلفاُء بين عبد . قيل فيه، وابن سنان بن أَيب سنانوهو أَصح ما " . عكاشة بن حمصن " حرثان ال فهو أَخو 
  .مشس، وشهد أَبو سنان بدراً

أَبو سنان بن حمَصن، أَخو عكاشة : " أَخربنا أَبو جعفر بإِسناده عن يونس، عن ابن إِسحاق، يف تسمية من شهد بدراً
بنحو عشرين : قال الواقدي -بن حمصن إِنه أََسن من أخيه عكاشة : قيل. ، فابن إِسحاق قد جعله أَخاه" بن حمَصن 

تويف والنيب صلى اهللا عليه وسلم حماصر : وقيل. تويف وهو ابن أَربعني سنة، يف سنة مخس من اهلجرة: وقال -سنة 
  .قريظة، وذلك سنة مخس، قاله أَبو عمر

ب اَألَسدي، فقال له النيب أَبو سنان بن وه: أَزل من بايع حتت الشجرة بيَعة الرضوان: وقال الشعيب، وزِز بن ُحبَيش
أول من بايع سنان بن أَيب سنان، : وقال الواقدي. على ما يف نفسك: ؟ قال" َعالََم تَُبايع : " صلى اهللا عليه وسلم

  .بايعه قبل أَبيه

. أَبو سنان بن حمصن حج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " أَخرجه الثالثة، وأَخرجه أَبو موسى أَيضاً وقال
" إِمنا هو أَبو سنان : " وقال أَبو نعيم" . أَيب سفيان بن حمصن " ى عنه عدي موىل أُم قيس، أَورده أَبو عبد اهللا يف رو
امسه وهب بن عبد اهللا بن حمَصن ، : شهد هوو ابنه سنان بدراً، يقال. أَبو سنان ابن أَخي عكاشة: " وقال جعفر. 

  .انتهى كالمه" . عبد اهللا بن وهب : ويقال
أَبو : " فقال" أَبو سنان " أَبو سفيان بن حمصن، قولُ أَيب ُنعيم، ولكن ابن منده قد عاد ذكره " قلت، وقد تقدم يف 

فهذا أَبو سنان هو ابن . ، وروي ذلك عن زر بن ُحبَيش" سنان بن وهب اَألسدي، أول من بايع حتت الشجرة 
راد، وغاية ما عمل أَنه ما استقص اَألقوال يف نسبه، وهذا حمصن يف بعض اَألقوال، وإن مل يذكره ابن منده، فهو امل

  .ال يقتضي أَن ُيستدَرك عليه، على أَن عادة ابن منده إِمهال األَنساب وترك االستقصاِء فيها
امسه وهب بن عبد اهللا بن حمصن، وَهو بعض ما ذكرناه من اَألقوال يف امسه ونسب : قيل: " وقول أَيب موسى فيه

فإنه ذكر أَبا سفيان بن حمصن، وذكر ترمجة . ولو بني الوهم من ابن منده يف الترمجتني لكان أَحسن" .  واهللا أَعلم
أَبو سفيان بن وهب، فجعل الواحد اثنني، وأَخطأ يف أَحدمها، فجعل أَبا سفيان بن حمصن، فغلط يف الكنية : أَخرى



إمنا اَألكثر أَن امسه وهب، واَألوىل حيث اختصر أَن وهو قول بعضهم،و. وأَما الثاين فإنه جعل أَبا سفيان بن وهب
وقد ذكر عن الواقدي أَن أَبا سنان تويف سنة مخس، ونقل بعد ذلك أَنه أَول من بايع بيعة الرضوان، . يذكر اَألشهر

ان أول من فرمبا يظن متناقضاً، وليس كذلك فِان الواقدي ذكر أَن الذي بايع أَوالً ابنه سنان، وأَما من جيعل أَبا سن
  .إِنه تويف سنة مخس: بايع فال يقول
  .واهللا أَعلم

  .أبو سنان األشجعي

  .ب دع أُبوِسَنان اَألشَجِعي
أَخربنا اخلطيب عبد اهللا . امسه معقل بن سنان: قيل. شهد قضاَء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بروع بنت واشق

: شام، عن قتادة، عن ِخالس بن عمرو، وعن عبد اهللا بن عتبة قالحدثنا ه: بن أَمحد بِاسناده عن أَيب داود الطيالسي
أُيت عبد اهللا بن مسعود يف امرأَة تويف عنها زوجها ومل يدخل هبا ومل يفرض هلا، فأىب أَن يقول فيها شيناً، فأتى فيها بعد 

. ا املرياث وعليها العسقاللهم، إن كان صواباً فمنك، وإِن كان خطأ فمين، هلا صدقة إِحدى نسائها، وهل: شهر فقال
هلم : " فقال. قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا بذلك يف برَوغ بنت واشق: فقام رجل من أَشجع فقال

  .أَخرجه للثالثة. فشهد أَبو سنان واجلراح االَشجعي، رجالن من أشجع" . شاهداً لك 

  .أبو سنان بن صيفي

  .سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة س أبو سنان بن صيفي بن صخر بن خنساء بن
  .وقتل يوم اخلندق شهيداً، قاله عن جعفر عن ابن إسحاق. شهد بدراً

" سنان : " والذي عندنا من طرق مغازي بن إسحاق. ، ونسبه كذلك" سنان بن صيفي : " وذكره ابن الكليب فقال
  .يف األمساء، ومل جيعله كنية، واهللا أعلم وكذلك ذكره أبو عمر، وأبو موسى أيضاً. مل جيعله كنية. 

  .أبو سود التميمي

  .ب د ع أبو سود التميمي
هو حسان بن قيس بن أيب سود بن كلب بن عدي بن مالك بن غدانة بن يربوع بن حنظلة بن مالك : قال ابن قانع

  .التميمي احلنظلي
ووكيع صاحب الفتنة . نسب إىل جدهجد وكيع بن حسان بن أيب سود، و: وقيل. وهو والد وكيع بن أيب سود

خبراسان، وهو الذي قتل قتيبة بن مسلم أمري خراسان صاحب الفتوح، وكان وكيع حيمق، وويل خراسان بعد قتل 
  " .الكامل يف التاريخ " وقد ذكرنا مجيع أحواله يف . قتيبة أول خالفة سليمان بن عبد امللك، مث عزل عنها

  .عليه وسلم روى أبو سود عن النيب صلى اهللا
حدثين أيب، أخربنا حيىي بن آلدم، أخربنا عبد اهللا بن املبارك، عن : أخربنا ابن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد
اليمني الفاجرة اليت : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: معمر، عن شيخ من بين متيم، عن أيب سود قال

  .وكذلك رواه عبد الرزاق، عن معمر" . عقم الرحم يقتطع هبا الرجل مال املسلم، ت



وهذا غري بعيد، ألن ديار متيم كانت جتاور بالد الفرس . كان أبو سود جد وكيع جموسياً فأسلم: وقال ابن دريد
وهم حتت أيديهم، واجملوسية يف الفرس، على أن العرب قبل اإلسالم كان كثري منهم قد تنصر كتغلب وبعض شيبان 

  .ان منهم من صار جموسياً وهم قليل، وأما اليهودية فكانت باليمنيوغسان، وك
  .أخرجه الثالثة

  .أبو سويد األنصاري

  .اجلهين: ويقال. أبو سوية األنصاري: وقيل. ب د ع أبو سويد
قال الدار . وهو رجل من الصحابة، روى عنه عبادة بن نسي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى على املتسحرين

وقال ابن . فقد صحف" أبو سويد " أبو سوية األنصاري، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن قال : قطين
  .له صحبة. بفتح السني، وكسر الواو، وتشديد الياء، وآخره هاء، فهو أبو سوية: سوية: ماكوال

صن بن حممد، أخربنا علي حدثنا حممد بن علي بن ميمون، حدثنا ح: أخربنا حيىي إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم
ثابت، عن حامت بن أيب نصر، عن عبادة بن نسي، عن أيب سويد وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم عن 

  " .اللهم صل على املتسحرين : " النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .أخرجه الثالثة

  .أبو سهل

  .ب أبو سهل
  .در الذي أخرجههذا الق. ال أعرفه: أخرجه أبو عمر، وقال

  .ذكر يف األمساء. أبو سهلة، امسه السائب بن خالد

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  .أبو سيارة

عامر بن هالل، من بين عبس بن : وقيل. امسه عمرية بن األعلم: قيل. شامي. ب د ع أبو سيارة املتعي مث القيسي
  .رث بن مسلماحلا: حبيب من خارجة عدوان بن عمرو بن قيس عيالن بن مضر وقيل

  .ذكره مجاعة يف الصحابة، ورواه حديثه
أخربنا سعيد بن عبد العزير الدمشقي، عن سليمان بن : وأخربنا أبو منصور بن مكارم بإسناده عن املعايف بن عمران

ل قلت يا رسو" . أد العشر : " يا رسول اهللا، إن يل حنالً وعسالً؟ قال: قلت: موسى، عن أيب سيارة املتعي أنه قال
هو حديث مرسل ال يصح أن حيتج به إال من قال باملراسيل، ألن سليمان : " قال أبو عمر. اهللا، احم يل جبلها

  " .مل يدرك أحداً من الصحابة : يقول
  .أخرجه الثالثة



  .أبو سيف القني

قال : لروى ثابت، عن أنس قا. ع س أبو سيف القني زوج أم سيف، ظئر إبراهيم بن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ولد يل الليلة غالم فسميته باسم أيب إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم، فدفعته إىل أم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

، فانتهينا إىل أيب سيف وهو ينفخ بكريه، وقد امتاأل البيت دخاناً، " أبو سيف فانطلق يأتيه : سيف امرأة قني يقال له
  .فأمسك. فقد جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا أبا سيف، أمسيك: فأسرعت فقلت

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  حرف الشني

  .أبو شاه

  .د ع أبو شاه
حدثين أيب، أخربنا الوليد، حدثنا األوزاعي أخربنا حيىي بن أيب كثري، : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

بو داود، حدثنا حرب، عن حيىي، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة املعىن وأ: ح قال أيب -عن أيب سلمة، عن أيب هريرة 
ملا فتح اهللا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة، قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهم، فحمد اهللا : قال -

ا أحلت يل ساعة إن اهللا حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله واملؤمنني، وإمن: " عز وجل وأثىن عليه، مث قال
من هنار، مث هي حرام إىل يوم القيامة، ال يعضد شجرها وال ينفر صيدها، وال حتل لقطتها إال ملنشد، ومن قتل له 

يا : فقال" أبو شاه " فقام رجل من أهل اليمن يقال له " . إما أن يفدى، وإما أن يقتل : قتيل فهو خبري النظرين
يا رسول اهللا، إال : فقال عباس" . اكتبوا أليب شاه : " هللا صلى اهللا عليه وسلمفقال رسول ا. رسول اهللا، اكتبوا يل

؟ " اكتبوا أليب شاه : " ما قوله: فقلت لألوزاعي" . إال ألذخر : " اإلذخر؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .اكتبوا له خطبه اليت مسعها: يقول: قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .أبو شباث

  .بضم الشني، وبالباء املوحدة، وآخره ثاء مثلثة: شباث. تقدم ذكره يف خديج. و شباث، امسه خديج بن سالمةأب

  .أبو شجرة

  .س أبو شجرة
  .وأورده غريه أيضاً. ال أدري له صحبة أم ال؟ وأخرجه ابن أيب خيثمة يف الصحابة: أورده جعفر وقال

ة بن صاحل، عن أيب الزاهرية، عن أيب شجرة أن النيب صلى اهللا روى قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن معاوي
أقيموا الصفوف، فإمنا تصفون بصفوف املالئكة، حاذوا بني املناكب وسدوا اخللل، وال تذروا : " عليه وسلم قال

  " .فرجات الشيطان، ومن وصل صفاً وصله اهللا عز وجل 



  .روى عنه أبو الزاهرية حديثاً يف فضل اإلسالم
  " .أبو شجرة هذا يروى عن ابن عمر، أرسل هذين احلديثني : " ه أبو موسى وقالأخرج

  .أبو شجرة الكندي

  .معاوية بن حمصن بن علس بن األسود بن وهب بن شجرة بن ربيعة بن معاوية األكرمني الكندي: أبو شجرة، وامسه
  .وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان شجاعاً

  .ذكره هشام بن الكليب

  .أبو شداد الذماري

  .ب د ع أبو شداد الذماري العماين
: من حممد رسول اهللا إىل أهل عمان: " وذكر أهنم أتاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قطعة آدم. سكن عمان

كذا سالم عليكم، أما بعد، فأقروا بشهادة أن ال إله إال اهللا وأين حممد رسول اهللا، وأدوا الزكاة، وخطوا املساجد 
  .إسوار من أساورة كسرى: فمن كان عامل عمان؟ قال: قيل أليب شداد" وكذا، وإال غزوتكم 

  .أخرجه الثالثة. روى موسى بن إمساعيل، عن عبد العزيز بن زياد احلبطي، عن أيب شداد، هبذا
املهملة، وامليم، وبعد  ، بالدال" دمائي : " والذي يقوله غريه من أهل العلم" . الذماري : " كذا قاله أبو عمر: قلت

فمن " ذمار " العماين، وأما : وقاله ابن منده وأبو نعيم. وهي من عمان" دما " األف ياء حتتها نقطتان، نسبة إىل 
  .اليمن، من نواحي صنعاء

  .أبو شداد

  .ب د أبو شداد
معاوية بن صاحل، عن أيب  عقل وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يره ومل يسمع منه، قاله معن بن عيسى، عن

  .شداد، قاله أبو عمر
  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وشهد وفاته: وقال ابن منده

  .أخرجه ابن منده وأبو عمر

  .أبو شراك

  .د ع أبو شراك القرشي الفهري
امسه : وقيل. شهد بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن اثنتني وثالثني سنة، ومات سنة ست وثالثني

  .عمرو بن أيب عمرو، قاله الواقدي
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .أبو شريح األنصاري



  .ب أبو شريح األنصاري
  .أخرجه أبو عمر خمتصراً. ال أعرفه بغري كنيته، وذكر هذا: قال أبو عمر. له صحبة، ذكروه يف الصحابة

  .أبو شريح اخلزاعي

  .ب ع س أبو شريح اخلزاعي الكعيب
. هانئ بن عمرو: وقيل. كعب بن عمرو: وقيل. عمرو بن خويلد: وقيل. خويلد بن عمرو: لفوا يف امسه فقيلاخت

  .وأسلم قبل فتح مكة، وكان حيمل ألوية بين كعب بن خزاعة يوم الفتح، وقد ذكرناه يف اخلاء
السلطان، فاعلموا أين إذا رأيتموين أبلغ من أنكحته أو نكحت إليه إىل : وكان من عقالء الرجال، وكان يقول

  .جمنون ومن وجد أليب شريح مسناً أو جداية، فهو له حل، فليأكله وليشربه
حدثنا قتيبة، أخربنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أيب سعيد، عن : أخربنا غري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي

ائذن يل أيها األمري أحدثك قوالً قام به  :أيب شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إىل مكة
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الغد من يوم الفتح، مسعته أذناي ووعاه قليب وأبصرته عيناي حني تكلم به، محد اهللا 

إن مكة حرمها اهللا ومل حيرمها الناس، وال حيل ألمرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك هبا : " وأثىن عليه مث قال
إن اهللا أذن : اً، أو يعضد هبا شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها، فقولوا لهدم

لرسوله ومل يأذن لك، وإمنا أذن يل فيها ساعة من هنار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس، وليلغ الشاهد 
أنا أعلم منك بذلك، إن احلرم ال يعيذ عاصياً، وال : ما قال لك عمرو بن سعيد؟ قال: فقيل أليب شريح" . الغائب 

  .وتويف أبو شريح سنة مثان وستني. فاراً بدم، وال فاراً خبربة
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  .وال فاراً خبربة. يعضد شجرة أي يقطعها

  .أبو شريح احلارثي

  .ب أبو شريح احلارثي هانئ بن يزيد احلارثي

هللا بن أمحد البغدادي بإسناده عن يونس بن بكري، عن قيس بن الربيع، عن املقدام بن شريح بن هانئ، أخربنا عبيد ا
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بين احلارث بن كعب، وكان يكىن أبا احلكم، فدعاه : عن أبيه قال

إن قومي : ؟ فقال" ، فلم تكىن بأيب احلكم إن اهللا هو احلكم وإليه احلكم: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال
فقال رسول اللّه صلى اهللا عليه . إذا اختلفوا يف شيء حكمت بينهم، فرضي كال الفريقني حبكمي، فكنوين أَبا احلكم

إِن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا له : قيل" . أنَت أَبوُشرَيح : " فقال. شريح: ؟ فقلت" أي َولَِدكَ أكرب : " وسلم
  .أَخرجه أَبو عمر. وهو والد شريح بن هاىنء صاحب علي بن أَيب طالب، يعد يف أَهل الكوفة. لولدهو

  .أبو شريح



  .س أَبو ُشرَيح، رجل
: قال يل الربذعي: قال جعفر. احلديث. . . " أعىن الناسِ َعلَى اللَه عز وَجل: " روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أَخرجه أَبو موسى. هوقالوا غري. هو اخلزاعي: قالوا

  .أبو شريك

  .س أَُبو َشريك
  .أَخرجه أَبو موسى كذا خمتصراً. قسم له عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه َحظرياً مع عبد الرمحن بن ثابت

  .أبو شعيب

  .ب د ع أَُبو شَعيبِ اَألنصارِي
حدثنا قتيبة : مسلم بن احلجاج قال أَخربنا حيىي بن حممود وأَبو ياسر بإسنادهم إِىل. روى عنه أَبو مسعود، وجابر

حدثنا جرير، عن اَألعمش، عن أَيب وائل، عن أَيب مسعود : قاال -وتقاربا يف اللفظ  -وعثمان بن أَيب َشيبة 
فرأَى رسول اهللا صلى اهللا عليه  -وكان له غالم خلام  -أَبو شعيب : كان رجل من األَنصار يقال له: اَألنصاري قال

اصنع لنا طعاماً خلمسة نفر، فإين أُريد أَن أَدعو النيب صلى اهللا ! وحيك: ه اجلوع، فقال لغالمهوسلم، فعرف يف وجه
فصنع، مث أَتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعاه خامس مخسة، فاتبعهم رجل، فلما : قال. عليه وسلم خامَس مخسة

" . بل آذن له : قال. ن تأذن له، وإن شئت رجعإِن أتبعنا، فإن شئت أ: " بلغ الباَب قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .كلهم عن اَألعمش: ورواه شعبة وأَبو معاوية وابن منري

  .أَخرجه الثالثة
  .أَبو َشفَرةَ

  .ب دع أَُبو َشفَرةَ التِميِمي
ثل إِذَا إذا رأيتم الفيء على رؤوسهن م: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عنه خملد بن عقبة أَنه قال

  " .أسنمة التخت، فأعلموهن أهنن ال تقبل هلن صالة 
  .الفرع: والفيء: قال

  .فيه نظر: أَخرجه الثالثة، وقال أَبو عمر

  .أبو الشموس

  .شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة تبوك. ب د ع أَُبو الشموس البلوي
نا بكر بن عبد الوهاب أَبو حممد العثماين، حدثنا زياد حدث: أَخربنا أَبو الفرج الثقفي بإسناده عن ابن أَيب عاصم قال

كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : بن نصر، عن سليم بن مطري، عن أَبيه، عن أَيب الشموس البلوي قال
اهللا  غزوة تبوك، فَوَجدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد نزلنا على بئر نثمود، فََعَجنا واستقينا، فأمرنا رسول

يا رسول اهللا، : صلى اهللا عليه وسلم أَن نَُهريق املاَء، وأَن نطَرح العجني وننِفَر، وكنت َحَسيُت حسيةَ يل، فقلت



. فهرقنا املاَء، وطرحنا العجني، وتفَرنا حىت نزلنا على بئر صاحل عليه السالم" . ألقمها إيهاها : " ألقُمها راحليت؟ قال
  .أخرجه الثالثة

  .أبو مشيلة

  .س أَبو ُشَميلَةَ الَشنَِئي
كان أَبو مشيلة رجالً قد غلب عليه اخلمر، فأِتَي به سكرانَ إِىل رسول اهللا صلى : روى عكرمة، عن ابن عباس قال

فضربوه بالثياب " . اَضرُِبوه : " اهللا عليه وسلم، فلما جلس بني يديه أَخذ حفنة من تراب، فََرمى هبا وجهه، مث قال
  .م واِملتيخوالنعال وبأيديه

  .اجلريدة الرطبة: وقيل. واِملتيخ العصا اخلفيفة: قال
  .أَخرجه أَبو موسى

  .أبو شهم

  .امسه يزيد بن أَيب َشيبة: قيل. ب دع أَبو شهم

أَخربنا أَبو الربيع سليمان بن حممد . له صحبة، كان رجالُ بطاالً أَتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ليبايعه، فتاب مث بايعه
د بن مخيس، أَخربنا أَيب، أَخربنا أَبو نصر بن طوق، أَخربنا أَبو القاسم بن املرجي، حدثنا أَبو يعلى املوصلي، بن حمم

 -حدثنا بشر بن الوليد الكندي، حدثنا يزيد بن عطاء عن َبَيان بن بِشر، عن قيس بن أَيب حازم، عن أَيب شهم 
ق املدينة، فأهويت بيدي إِىل خاصرهتا، فلما كان الغُد أَتى مررت على جارية يف بعض طر: قال -وكان رجالَ بطاالً 

أنَت َصاِحبُ اجلبذَِة : " الناُس النيب صلى اهللا عليه وسلم، يبايعونه، فأتيته فبسطت يدي إِليه ُألبايَعه، فقبض يده وقال
  " .نعم إذاً : " قال. يا رسول اللّه، بايعين َوالَ أَُعود: ؟ فقلت" 

  .أَخرجه الثالثة

  .بو شيبة اخلدريأ

هو أَخو أَيب : صحايب من أَهل احلجاز، وقيل. اخلُضري، َألنه كان يبيع اخلضر: وقيل فيه. ب د ع أَُبو َشيَبةَ اخلدري
حدثنا احلسن بن علي، أَخربنا أَبو : أَخربنا حيىي بن حممود إِذناً بإسناده عن ابن أَيب عاصم. سعيد اخلدري، واللّه أَعلم

مسعت : مسعت مشرساً حيدث عن أَبيه، عن أَيب شيبة اخلدري قال: ونس بن احلارث الثقفي قالعاصم، أَخربنا ي
  " .ُمخِلصاً بَِها قلبه، َدَخلَ اجلنةَ " الَ إِلهَ إِله إال اهللا " َمن قَالَ : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

شيبة اخلُذري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه  تويف أَبو: قال يونس بن احلارث مسعت مشرساً حيدث عن أَبيه قال
  .مات غازياً أَيام يزيد بن معاوية، ودفن ببالد الروم: وقيل. وسلم وحنن على حصار القسطنطينية، فدفناه مكانه

  .أَخرجه الثالثة. له صحبة، ال يعرف امسه: ُسِئل أَبو زرعة عن أَيب شيبة اخلضري، فقال

  .أبو شيخ



ا . ي أبن ثابت بن املنذر بن حَرام بن عمرو بن زيد َمَناة بن َعدي بن عمرو بن مالك بن النجارب أَبو َشيخِ بن أَُب
  .شهد بدراً، وقتل يوم بئر معونة شهيداً

أخَربنا أَبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من بين مالك بن النجار، مث من بين 
  " .وأَبوشيخ بن أَيب ثابت بن املنذر بن حََرام : " َعدي بن عمرو بن مالك
فعلىِ قول " أَبو شيخ امسه أُيب بن ثابت : " وقال ابن هشام" أَبو شيخ بن أَيب أبن أ ثابت : " كذا قال ابن إِسحاق

أَخرجه أَبو عمر، . ابن إِسحاق هو ابن أَخي حسان بن ثابت، وعلى قول ابن هشام هو أخو حسان، واهللا أعلم
  .ال عقب له :وقال

  .أبو شيخ احملاريب

  .ب دع أَبو شيخ املُحَارِيب
وروى ابن منَده وأَبو نَُعيم من . قاله أَبو عمر. له حديث واحد عند أَهل الكوفة، ليس إِسناده بشيِء وال يصح

ن أيب وقال اب -حديث قيس بن الربيع، عن امرىِء القيس احملاريب، عن عاصم بن جبري احملاريب، عن ابن أيب شيخ 
  " .يا معشر حمارب، ال تسقوين حلب امرأة : " جاءنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال -شيخ 

  .أخرجه الثالثة

  حرف الصاد

  أبو صاحل

  .ع س أَُبو َصاِلح مولَى أم َهانِىِء
نا أَمحد بن عبد اهللا بن أَمحد، أَخربنا أَبو موسى إِذناً أَخربنا احلسن بن أَمحد، أَخرب. أَورده احلسن بن سفيان يف الصحابة

أَخربنا أَبو عمرو بن َحمدان، أَخربنا احلسن بن سفيان، أَخربنا سعيد بن ذَؤيب، أَخربنا عبد الصمد، أَخربنا زريب 
وكنت أَدخل عليها يف كل : قال. أَنه أَعتقته أُم هاىنِء بنت أَيب طالب -موىل أُم هانئ  -أَخربنا ثابت، عن أَيب صاحل 

يا ابن عم، : أَو شهرين َدخلَة، فدخلت عليها يوماً، فبينا أَنا عندها إِذ دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالتشهر 
مائة مرة  -امحدي اهللا  -أبشري، أبواب اخلري كثرية، : " كَبِرُت وثَقلُت وَضُعف عملي، فهل يل من خمرج؟ فقال
فرس مسرجة ملجمة يف سبيل اهللا عز وجل، وسبحي مائة  يكون عدل مائة رقبة، وكربي مائة مرة يكون عدل مائة

  .أَخرجه أَبو نَُعيم وأَبو موسى" . مرة يكون عدل بدنة مقلدة متقلبة، وهللي مائة مرة ال يلحقك ذنب إال الشرك 

  .أبو الصباح األنصاري

  .ب ص أَُبو الصباحِ االنصَاري اَألكرب
أَورده جعفر يف هذا الباب، : ه بالصاد املهملة، قال أَبو موسىيقولون فيه بالضاد املعجمة، وقد شذ بعضهم فذكر

  .ونذكره يف الضاد املعجمة إِن شاَء اهللا تعاىل
  .أَخرجه أَبو عمر، وأَبو موسى



  .أبو صخر العقيلي

  .ب دع أَبو َصخرِ الُعقَيلي، من ساكين البصرة

روى عنه عبد اهللا بن شقيق حديثاً . قاله أَبو عمر. امسه عبد اهللا بن قَُدامةَ: قيل. ذكره مسلم بن احلجاج يف الصحابة
رجل  -روى سامل بن نوح، عن سعيد اجلُرَيري، عن عبد اهللا بن شقيق، عن أَيب صخر " . أَعالم النبوة " حسناً يف 

متُ لو أملَ: قدمت املدينة على عهد رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم َجبلُوبة، ضلما بعتها قلت: قال -منِ بين عقيل 
: حنو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فأقبلت حنوه، فتلقاين يف بعض طرق املدينة، وهو بني أَيب بكر وعمر، قال

: فَمر رجل يهودي ناشر التوراةَ يقرؤُها، يعزي نفسه على ابن له يف املوت، قال: فجئت حىت كنتُ خلفهم، قال
لق التوراة على موسى، وأنشدك بالذي فلق البحر لبين يا يهودي، أنشدك بالذي خ: " فمال إليه وملُت، فقال

 -فقال ابنه . ال: ؟ فقال برأسه، أَي" هل جتد نعيت وصفيت وخمرجي يف كتابك . : " فغلظ عليه: قال -" . إسرائيل 
نا أَشهد إِي والذي أَنزلَ التوراة على موسى، إِنه ليجد نعَتَك وصفتَك وخمرَجكَ يف كتابه هذا، وأَ:  -وهو يف املوت 

فقََضى الفىت، فولَى رسولُ اهللا : قال" . فأِقيُموا اليهودي عن أخيكم : " قال. أَن ال إِله إِال اهللا، وأَنك رسول اهللا
رواه عبد الوهاب بن عطاء، عن اجلَُريري ، عن عبد اهللا بن . صلى اهللا عليه وسلم َحنُوطه وكَفَنه، وصلى عليه

  .هومل يسمع. قدامة، عن رجل أَعرايب
  .أَخرجه الثالثة
  .؟أبو صرمة

. بل هو من بين َعدي بن النجار: وقيل. ب د ع أَبو صرَمة بن قَيس اَألنصاري املازين، ِمن بين مازن بن النجار
شهد مع . امسه مالك بن قيس: أَبو صرَمة بن أَيب قيس األَنصاري، قيل: وقال أَبو ُنعَيم. واألَول أَكثر، قاله أَبو عمر

قيس بن : وقيل. لَُبابة بن قيس: وقيل. امسه مالك بن قيس: قيل: قال أَبو عمر. هللا عليه وسلم املشاهدالنيب صلى ا
  .وهو مشهور بكنيته، ومل خيتلفوا يف شهوده بدراً، وما بعدها من املشاهد. مالك بن أَسعد: وقيل. مالك بن أَيب أَنس

  .ريِيز، ولؤلؤةروى عنه حممد بن كعب القُرَِظي، وحممد بن قيس، وابن ُمَح
حدثنا قتيبة، أَخربنا الليث، عن حيىي بن سعيد، عن حممد : أَخربنا إِمساعيل وإبراهيم وغريمها بإِسنادهم إِىل أَيب عيسى

َمن ضار ضَاراهللا بِِه، َوَمن : " بن حيىي بن حبان، عن لؤلؤة، عن أَيب ِصرَمةَ أَن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .َعلَيِه َشاق شَاق اهللا 

. أَن أَبا سعيد اخلدري وأَبا صرمة أَخرباه: وروى الضحاك بن عثمان، عن حممد بن حيىي بن حبان عن ابن ُمَحرييز
أَهنم أَصابوا سبايا يف غزوة بين املصطلق، وكان منا من يريد أَن يتخذ أَهالً، ومنا من يريد أَن يستمتع ويبيع فََتراَجعنا 

الَ َعلَيكم أن ال تعزلوا، فإن : " جَائر، فذكرنا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقاللَ: يف العزل، فقال بعضنا
  " .اهللا عز وجل قدر ما هو خالق إىل يوم القيامة 
  الوافر: وكان أبو ِصَرَمةَ شاعراً حمسناً، وهو القائل

  وَأَخالَق َيُسوُد هِبا الفقري... لََنا صرم َيدُولُ احلق ِفيَها 
  إذا ملئت من الغش الصدور... لعشرية حيث كانت ونضح ل

  وإطعام إذا قحط الصبري... وحلم ال يسوغ اجلهل فيه 



  جنود به قليل أو كثري... بذات يد على من كان فيها 
  .أخرجه الثالثة

  .أبو صعري

ن صَُعري بن حراز بن ب دع أبو صعري، والد ثعلَبةَ بن أَيب ُصَعري بن زيد بن ِسنان بن املهتجن بن سالمان بن َعدي ب
  .كاهل بن عذَرة بن سعد بن هذَمي الُعذري

  .حديثه عند ابنه ثعلبة
: روى خالد بن خدَاش، عن محاد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة بن أَيب ُصيعر، عن أَبيه قال

صاعاً من متر، عن الصغري والكبري، أدوا زكاة الفطر، صاعاً من قمح، أو : " قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
  " .واحلر واململوك، والذكر واألنثى 

  .رواه حممد بن املتوكل، عن ُمؤمل، عن محاد، عن النعمان، عن الزهري، عن ثعلبة بن أَيب مالك، عن أَبيه

ري، عن عبد ورواه مهام، عن بكر الكويف، عن الزه. ورواه بن جريج ، عن الزهري، عن عبد اهللا بن ثعلبة، مرسالً
. ورواه عمر بن صهبان، عن الزهري، عن مالك بن األَوس بن احلََدثان، عن أَبيه. اهللا بن ثعلبة بن ُصعري، عن أَبيه

ورواه سفيان بن حسني، وعبد الرمحن بن خالد بن مسافر، . ورواه معمر، عن الزهري، عن ا َألعرج، عن أَيب هريرة
حديث محاد بن زيد، عن : وقال ابن منده. الصواب، قاله أَبو نعيم عن الزهري، عن ابن املسيب مرسالً، وهو

الصواب ما رواه عبد : والصواب ما رواه ابن جريج مرسالً، وكذلك حديث أَيب هريرة. النعمان، مل يَُتاَبع عليه
  .الرمحن بن خالد، عن الزهري مرسالً

  .أَخرجه الثالئة

  .أبو صفرة

بن صبح بن كنديف بن عمرو بن َعدي بن وائل بن  -سارق : ويقال -م بن سراق ظَاِل: ب د ع أَبو ُصفَْرةَ، وامسه
بن الَعتِيك بن اَألسد بن عمران بن عنرو مَزيقياء بن عامر ماَء السماِء بن حارثَةَ بن امرىِء القيس بن ثعلبة . احلارث

  .وهو والد ُمهلب بن أَيب صفرة: بن مازن بن اَألزد اَألزدي مث الَعَتكي
بصرة، وكان مسلماً على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل َيِفد عليه، ووفد على عمر بن اخلطاب يف سكن ال

  .َعَشرة من ولده، املهلُب أَصغُرهم، فجعل عمر ينظر إِليهم ويتوسم، مث قال َأليب صفرةَ هذا سيد ولدك
  .إِنه وفد على أَيب بكر مع بنيه: لم ومل َيره وقيلإِن أَبا صفَرةَ أدى زكاة ماله إِىل النيب صلى اهللا عليه وس: وقيل

  .أَخرجه الثالثة، وقد تقدم ذكره

  .أبو صفوان مالك بن عمرية

إِنه من ربيعة بن : وقيل. ُسويد بن قبس السلمي: وقيل. مالك بن ُعَمري: وقيل. ب دع أَبو صفوانَ، مالك بن َعِمريةَ
روى عمرو بن . أَبو صفوان مالك بن عمري اَألسدي: بن ُخَزمية، فقالوجعله أَبو أَمحد العسكري من بين أَسد . نزار



بعث من رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم رِجلَ : مرزوق، عن شعبة، عن مساك بن حرب، عن أَيب صفوان أَنه قال
  .سراويل بثالثة دراهم، فوزن يل وأَرجع

  . صفوان مالك بن عمري،مثلهورواه أَبو قَطَن عمرو بن اهليثم، عن شعبة، عن مساك، عن أَيب
َجلَبُت أَنا َوخمرفَةَ اهلََجرِي بَرا من َهَجر، فأَتانا رسول اهللا صلى : ورواه الثوري، عن ِسَماك، عن ُسوَيد بن قيس قال

  .أَخرجه الثالثة" . زِن َو أرجِح : " اهللا عليه وسلم فاشترى مين رِجلَ سَراويلَ فقال لوزان َيزِن باَألجر

  .أبو صفية

  .كان من املهاجرين. ب د ع أَُبو َصفيةَ، َمولَى رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
رأَيت رجالً من أَصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم : روى عبد الواحد بن زياد، عن يونس بن ُعبيد، عن أُمه قالت

  .أَخرجه الثالثة. ح باحلصىمن املهاجرين، يكىن أَبا َصفيةَ، وكان جَارََنا َها ُهَنا، وكان إِذا أَصبح ُيسب

  .أبو صميمة

  .س أبو صميمة
إن شاء " الضاد املعجمة " وأورده احلافظ أبو عبد اهللا بن منده يف " الصاد " كذا أورده يف : أخرجه أبو موسى وقال

  .اهللا تعاىل

  حرف الضاد

  أبو ضبيس

  .د ع أَُبو ضبيس
  .أَخرجه ابن منده، وأَبو ُنعَيم. معاويةله صحبة، وشهد بيعة الرضوان وفتح مكة، ومات آخر خالفة 

  .أبو الضحاك

  .حديثه عند الكوفيني، أَورده احلسن بن سفيان يف الصحابة. ع س أَبو الضحاِك، غري منسوب
أَخربنا أَبو موسى، أَخربنا احلسن بن أَمحد، أَخربنا أَبو نعيم، أَخربنا أَبو عمرو بن محدان، حدثنا احلسن بن سفيان، 

هو ابن علي عن إِمساعيل بن زياد ، عن إِبراهيم بن قيس بن أَوس  -أَخربنا مندل  -هو ابن املُغلس  -بَارة أَخربنا ُج
ملا سار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إِىل خيرب، جعل علياً على : األَنصاري، عن أَيب الضحاك األَنصاري قال

وقد َبلَغُت إِىل أَن ُيجبين : فقال" . جِربِيلَ زََعَم أنه حيبك  إِن: " مقدمته، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي
  " .نعم، ومن هو خري من جربيل، اهللا عز وجل حيبك : " جِربيل؟ قال

  .أَخرجه أَبو ُنَعيم، وأَبو موسى

  .أبو ضمرة



  .ب س أُبو ضمَرةَ بن العيص، من قَُريش
فتجهز يريُد النيب صلى اهللا ! ذكرنا مع النساِء والولدان :كان من املستضعفني من الرجال والنساِء والولدان، قال

ومن خيرج من بيته مهاجراً إىل اهللا ورسوله مث يدركه املوت فقد وقع : " عليه وسلم، فأدركه املوت بالتنعيم، فنزلت
  .١٠٠النساء " . أجره على اهللا 

وذكر يف الكىن اجملردة فيمن ال . غريهأَبو ضمرة، و: اختلف يف اسم الذي نزلت فيه، فقيل: قال سعيد بن جبري
عن غريه يف اَألمساِء، ال أَبو ضمرة، وال ابن  -يعرف له اسم كما ذكرناه هنا، وقد ذكرناه يف َضْمرة بن الِعيص 

  .العِيص
  .أَخرجه أَبو ُعَمر، وأبو موسى

  .أبو ضمضم

  .بب ضمضم، غري منسو
روى ابن عيينة، عن عمرو . اللهم، إِين تصدقت بعرضي على عبادك: روى عنه احلسن بن أَيب احلسن وقتادة أَنه قال

اللهم، إِنه ليس يل مال أَتصدق به، وإين قد : بن دينار، عن أَيب صاحل، عن أَيب هَريرة أَن رجالً من املسلمني قال
فأوجب النيب صلى اهللا عليه وسلم أَنه قد غُِفر له، : قال. ن املسلمنيجعلت عرضي صدقَةً هللا، من أَصاب منه شيئاً م

  .أَظنه أَبا ضمضم
؟ " أال حتبون أن تكونوا كأيب ضمضم : " وروى من حديث ثابت، عن أَنس أَن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

اللهم إين قد تصدقت بعرضي : " َبَح قَالَإِن أَبا ضمَضم كَانَ إِذَا أص: " يا رسول اهللا، ومن أَبو ضمضم؟ قال: قالوا
.على من ظلمين   "  
  .أَخرجه أَبو عمر

  .أبو ضمرية موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

امسه سعد، قاله : كان من العرب من حفري، قيل. ب د ع أَبو ُضَمريَةَ، موىل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
: روح بن سندر، وقيل: امسه: وقيل. سعيد احلمريي: و حامت، إِال أَنه قالوكذلك قال أَب. البخاري، من آل ذي َيزَن

كتب له النيب صلى اهللا عليه وسلم وَألهل بيته كتاباً، أَوصى . روح بن شري زاد، واألَول أَصح، قاله أَبو عمر
وهو إِسناد ال يقوم به  وهو جد حسني بن عبد اهللا بن ضمرية بن أَيب ضمرية، حديثه عند أوالده،. املسلمني هبم خرياً

وقدم حسني بن عبد اهللا على املهدي أَمري املؤمنني هبذا الكتاب، فأخذه املهدي ووضعه على عينيه وقَبَّله، . حجة
  .وأَعطى حسيناَ ثالمثائة دينار

  .أَخرجه الثالثة

  .أبو ضميمة



  .د ع أَبو َضَميَمةَ، أَدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم
إنَصاُف الناسِ ِمن : " سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أَبواب القسط، قال: ي أَنه قالروى عنه احلسن البصر

  .أَخرجه ابن منده وأَبو ُنعَيم" . نفِسَك، َوبذلُ السالم للعامل 

  .أبو الضياح بن ثابت

وهو  -ء القيس بن ثابت بن النعمان بن أُمية بن امرى -وقَيل ُعمري  -امسه النعَمان : ب دع أَبو الضياح، قيل
النعمان بن ثابت بن النعمان بن ثابت بن امرىء : وقيل. بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن األَوس -البَُرك 
. شهد بدراً، وأُحداً، واخلندق، وا حلديبية، وقتل يوم خيرب شهيداً. وهو مشهور بكنيته، وهو أَبو الضياح. القيس

اده عن ابن ُبكَري، عن ابن إِسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من بين ثعلبة بن عمرو أَخربنا ُعَبيد اهللا بن السمني بإسن
: وهبذا اِإلسناد فيمن اسُتشهَِد يوم خيرب من األَنصار، من بين عمرو بن عوف" . أَبو الضياح بن ثابت : " بن عوف

ه رجل من يهود بالسيف فأطن إِنه ضرب: قيل" . أَبو الضياح بن ثابت بن النعمان بن ثابت بن امرىء القيس " 
  .قحَف رأسه

  .أَخرجه الثالثة
هو : وقال املستغفري. بالضاد املعجمة املفتوحة، وتشديد الياء حتتها نقطتان، وبعد اَأللف حاء مهملة: الضياح

  .بتخفيف الياِء

  حرف الطاء

  أبو طخفة الغفاري

  .قاف يف قيس بن طخفةابن طخفة، تقدم ذكره يف ال: وقيل. ع س أَبو طُخفَةَ الغِفَاري
  .أَخرجه أَبو ُنَعيم وأَبو موسى

  .أبو طرقة الكندي

  .س أَبو طََرفَةَ الكتدي
قال : ال ادري له صحبة أَم ال؟ روى بقية، عن الوليد بن كامل، عن أَيب طرفة الكندي قال: أَورده جعفر وقال

  " .من غلبت صحته مرضه فال يتداوى : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أَخرجه أَبو موسى

  .أبو طريف اهلذيل

وذكره أَبو حامت فيمن . ابن نبيشة اخلري، يكىن أَبا طريف: امسه سنان بن سلمة وقيل: ب دع أَبو طَرِيف اهلُذَيل قيل
  .شهد النيب صلى اهللا عليه وسلم حياصر الطائف. ال يعرف امسه

ذكر أَبو بشر بن طريف، عن أَزهر بن القاسم، عن : أَيب عاصم قالأَخربنا حيىي بن أَيب الرجاَء إِجازة بإِسناده إِىل ابن 



كنت مع النيب صلى اهللا عليه : زكريا بن إِسحاق، عن الوليد بن عبد اهللا بن أَيب ُسَمرية، عن أَيب طَريفِ أَنه قال
  .صر مواقع نبلهوسلم حني حاصر أَهل الطائف، وكان يصلي بنا صالة املغرب، ولو أَن إِنساناً رمى بَنبِلِه ألَب

  .أَخرجه الثالثة

  .أبو الطفيل عامر بن واثلة

وقد تقدم نسبه فيمن امسه . عمرو بن َواثلة، قاله معمر، واَألول أصح: ب ع س أَبو الطفَيل َعاِمر بن َواِثلة وقيل
  .زل الكوفةولد عام أُحد، أَدرك من حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثاين سنني، ن. عامر، وهو كناين ليثي

حدثنا حممد بن رافع، أَخربنا حيىي بن : أَخربنا حيىي بن حممود، وعبد الوهاب بن أَيب حبة بإِسنادمها عن مسلم قال
إِين قد رأيت رسول اهللا : قلت البن عباس: آدم، أَخربنا ُزَهريِ، عن عبد امللك بن سعيد بن اَألُجبرِ عن أَيب الطفَيل قال

فقال ابن : قال -رأَيته عند املروة على ناقة وقد كَثُر الناُس عليه : قلت. فَِصفْه يل: قال. صلى اهللا عليه وسلم
مثِ إِن أَبا الطفَيل َصِحب َعِلي بن أَيب طالب، . ذاَك رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إِهنم كانوا ال ُيدعون عنه: عباس

إِنه : وقيل. عاد إِىل مكة فأقام هبا حىت مات. عنه وشهد معه مشاهده كلها، فلما تويف علي بن أي طالب رضي اللّه
  .واَألول أَصح. أَقام بالكوفة فتويف هبا

ما : روى محاد بن زيد، عن اجلُرَيري، عن أَيب الطفيل قال. وهو آخر من مات ممن أَدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .على وجه اَألرض اليوم أَحد رأَى النيب صلى اهللا عليه وسلم غمري

  الطويل: كان شاعراً حمسناً، وهو القائلو
  َوُهن ِمَن اَألزَواجِ حنوِي َنوَازع... أَيدُعونَنِي شَيخاً، َوقد ِعشتُ ِحفَبة 
  َعلي، َولَِكن شيبَِتي الوقائع... َوَما َشاَب َرأِسي ِمن ِسنَِني َتتَاَبَعت 

قيل إِنه قدم . ين على أَيب بكر وعمر وعثمانوكان فاضالً عاقالً، حاضرَ اجلواب فصيحاً، وكان من شيعة علي، ُوبث
. وأَشكو التقصري. كوجد أُم موسى على موسى: كيف َوجُدَك َعلى خليلك أَيب احلسن؟ قال: على معاوية، فقال له

: فما منعك من نصره؟ قال: قال. ال، ولكين فيمن َحصَره: كنت فيمن حضر قتل عثمان؟ قال: فقال له معاوية
: قال معاوية! نصره إِذ تربصت به ريب املنون، وكنت يف أَهل الشام وكلهم تابع لك فيما تريد وأَنت فما منعك من

  بلى، ولكنك كما قال أَخو ُجعِفي البسيط: أَو ما ترى طليب بدمه؟ قال
  !ويف حيايت ما زودتين زادي... ال ألقيتك بعد املوت تندبين 

  .أَخرجه أَبو نعيم، وأَبو عمر، وأَبو موسى

  .حة األنصاريأبو طل

وهو َعقَبِي . تقدم نسبه فيمن امسه زيد. ب ع س أَبو طلَحةَ اَألنَصاري، امسه زيُد بن سهيل األنصاري النجاري
أَخربنا أَبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إِسحاق، فيمن شهد العقبة من اخلزرج، مث من بين مالك . بدري نقيب
  " .هل بن اَألسود بن حََرام، وشهد بدراً زيد بن س: أَبو طلحة، وهو: " بن النجار

وملا هاجر رسول اهللا . وباِإلسناد عن ابن إِسحاق، فمن شهد بدراً وأَبو طلحة، وهو زيد بن سهل بن أَسود بن حرام
آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني أَيب ُعَبيدة بن اجلراح، . صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون إِىل املدينة

وكان من الرماة املذكورين من الصحابة، وهو من . شهد املشاهد كلها مع رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلمو



الشجعان املذكورين، وله يوم أُحد مقام مشهود، كان يقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه، ويرمي بني يديه، 
وكان . حنرِي دون حنرك، ونفسي دون نفسك: " ويتطاول بصدره ليقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقول

  " .صوُت أَبِي طَلَحةَ ِفي اجليش خري من مائة رجل : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .وقَتلَ يوم حنني عشرين رجالً، وأَخذ أَسالهبم

بن أَمحد بن حممد أَخربنا أَبو القاسم بن صدقة بن علي الفقيه، أَخربنا أَبو القسم بن السمرقندي، أَخربنا علي 
حدثين صاحل بن : حدثنا املخلص، أَخربنا عبد اهللا بن حممد البغوي قال: البشري، وأَمحد بن حممد بن أَمحد البزاز قاال

دخلُت على رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثين أَبو طلحة قال: حممد، عن صاحل املُري، عن ثابت، عن أَنس قال
يا رسول اهللا، ما رأَيتك على مثل هذه احلال : مل أَره على مثل تلك احلال، قلت وسلم فرأَيت من بشره وطالقته ما

إن اهللا بعثين : َوَما مينعين يا أبا طلحة، وقد خرج جربيل من عندي آنفاً، وأتاين ببشارة من ريب عز وجل: " أَبدأ؟ قال
  " .الئكته عليه عشراً إليك مبشراً أنه ليس أحد من أمتك يصلي عليك صالة إال صلى اهللا عز وجل وم

حدثنا عبد الرمحن بن سالم اجلَُمحي، حدثنا : أَخربنا أَبو الفضل املنصور بن أَيب احلسن الفقيه بإسناده عن أَيب يعلى
، " انفروا خفافاً وثقاالً : " أَن أَبا طلحة قرأَ سورة براءة، فأتى على هذه اآلية: محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أَنس

قد غزوَت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت : فقال له بنوه.  يستنفرين شاباً وشيخاً، جهزوينأَرى ريب: قال
فجهزُوه، فركب البحر فمات، فلم جيدوا جزيرة . جهزوين: فقال. قبض، ومع أَبو بكر ومع عمر، فنحن نغزو عنك

إِنه تويف باملدينة سنة إِحدى : وقيل. أَنس بن مالك وكان زوج أُم سليم أُم. يدفنونه فيها إِال بعد سبعة أَيام، فلم يتغري
  .وصلى عليه عثمان بن عفان. سنة أَربع وثالثني، وهو ابن سبعني سنة: وقيل. وثالثني

وروى محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أَنس أَن أَبا طلحة َسَرد الصوم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أَربعني 
وهذا يشهد لقول أَنس أَنه صام بعد رسول اهللا صلى اهللا . بو طلحة سنة إِحدى ومخسنيمات أَ: وقال املدايين. سنة

  .أَخرجه أَبو ُنعَيم، وأَبو عمر، وأَبو موسى. وكان ال َيخِضب، وكان آدم مربوعاً. عليه وسلم أَربعني سنة

  .أبو طليق األشجعي

روى املختار بن فُلفل، عن طلق بن . ي، له صحبةوهوأَشجع. واَألول أَكثر. أَبو طلق: وقيل. ب دع أَُبو طَِليقِ
لوأَعطيتنيه : فقالت. قد جعلته يف سبيل اهللا: طَلََبت ِمين أُم طَِليقِ َجمالً حتج عليه، فقلت: حبيب، عن أَيب طَِليق قال

يتها صدقت، لو أعط: " فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. لكان يف سبيل اهللا
  " .لكان يف سبيل اهللا، وإن العمرة يف رمضان تعدل حجة 

  .أَخرجه الثالثة
  .بو طويل شطب املمدود -أ ٦٥٣٨

  .ب ع س أَبو طَويل شطب املمدود
  .ذكرناه يف الشني.حديثه بالشام، 

  .أخرجه أَبو ُنَعيم، وأَبو عمر، وأَبو موسى

  .أبو طيبة



كان حيجم النيب صلى اهللا عليه . ثة من اَألنصار مث موىل َحميصة بن مسعودب دع أَبو طَيَبةَ احلًَجام، موىل بين حار
  .وقد تقدم ذ كره. ميسرة: وقيل. نافع: وقيل. امسه دينار: وسلم، قيل

  .روى عنه ابن عباس، وجابر، وأَنس
بة لسبع َعشرةَ من لقيت أَبا طي: روى حيىي بن أَيب أَنيسة، عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس قال

وأَخربنا أَبو الفضل . َحَجمُت رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطاين اَألجر: رمضان، فسألته من أَين جئت؟ قال
حدثنا ثيبان، أَخربنا أَبو عوانة، عن أَيب بشر، عن سليمان بن قيس، : بن أَيب احلسن الطربي بإسناده عن أَمحد بن علي

" . ثالثة آلصع : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم أَبا طيبةَ فحجمه، فسأله عن ضريبته، فقال دعا رسولُ: عن جابر قال
  .أَخرجه الثالثة. قال؟ فوضع عنه صاعاً

  حرف الظاء

  أبو ظبيان

وأَبو ظَبَيان اَألعرج، وامسه عبد مشس بن احلارث بن كثري بن ُجَشم بن ُسَبيع بن مالك بن ذهل بن : قال الطربي
وفد إِىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم . ان بن ثَعلَبة بن الدول بن سعد مناة بن غامد اَألزدي الغامديمازن بن ذُبي

  .أَشراف بالسراة
  .كتب له النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاباً، وهو صاحب رايتهم يوم القادسية: وذكره الكليب مثله، وقال

  .أبو ظبية

روى عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، عن أَيب .  صلى اهللا عليه وسلم ب دع أَبو ظَبيَةَ، صاحب منحة رسول اهللا
سبحان اهللا، واحلمد : مخس ما أثقلهن يف امليزان! بخ بخ: " سالم، عن أَيب ظبية أَن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .صاحل هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وال حول وال قوة إال باهللا، واملؤمن ميوت له الولد ال
عن أَيب ظَبَيةَ صاحب منحة رسول اهللا صلى اهللا عليه : اختلف يف إسناده على أَيب سالم احلبشي، فمنهم من قال عنه

  .أَخرجه الثالثة. ومنهم من يرويه عنه، عن أَيب سلَمى راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وسلم

  حرف العني

  أبو العاص

صهر رسول . عبِد الُعزى بن عبدِ مشس بن َعبَد َمَناف بن قَُصي القَُرشي العَبَشِميب دع أَبو العاص بُن الربيع بن 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ابنته زيَنب أكرب بناته، وأمه هالة بنت خويلد، أخت خدجية َألبيها وأُمها، قاله أَبو 

واختلف . هللا صلى اهللا عليه وسلم من خدجيةفهو ابن خالة أوالد رسول ا. وقال ابن منده وأَبو نَُعيم امسها هند. عمر
  .واألَكثر لَِقيط. مَُهشم: وقيل. هشيم: وقيل. لقيط: يف امسه فتيل



وكان أَبو العاص ممن شهد بدراً مع الكفار، وأَسره عبد اهللا بن خَبري بن النعمان اَألنصاري، فلما بعث أَهل مكة يف 
ال دفعته إليه زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من ذلك فداِء أَسراهم، قدم يف فدائه عمرو بن الربيع مب

إن رأيتم أن تطلقوا : " قالدة هلا كانت خدجية قد أدخلتها هبا على أيب العاص، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .نعم: فقالوا" . هلا أسريها، وتردوا عليها الذي هلا، فافعلوا 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم مصافياً، وكان قد أىب أن يطلق زينب بنت رسول اهللا  وكان أبو العاص مصاحباً لرسول
وملا أطلقه . صلى اهللا عليه وسلم ملا أمره املشركون أن يطلقها، فشكر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك

مكة وأرسلها إىل النيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األسر شرط عليه أن يرسل زينب إىل املدينة، فعاد إىل 
  " .حدثين فصدقين، ووعدين فوىف يل : " صلى اهللا عليه وسلم باملدينة فلهذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنه

وأقام أبو العاص مبكة على شركه، حىت كان قبيل الفتح خرج بتجارة إىل الشام، ومعه أموال قريش، ومعه مجاعة 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمريهم زيد بن حارثة، فأخذ املسلمون ما يف تلك العري منهم، فلما عاد لقيته سرية ل

. من األموال، وأسروا أناساً وهرب أَبو العاص بن الربيع مث أَتى املدينة ليالً، فدخل على زينب فاستجار هبا، فأجارته
. اس، إِين قد أَجرت أَبا العاص بن الربيعأَيها الن: فلما وصل النيب صلى اهللا عليه وسلم صالة الصبح صاحت زينب

أََما : قال. نعم: هل مسعتم ما مسعت؟ قالوا: فلما َسلَم رسول اهللا يفَ صلى اهللا عليه وسلم أَقبل على الناس، وقال
مث دخل رسول " . جيري على املسلمني أدناهم : " والذي نفسي بيده ما علمت بذلك حىت مسعُته كما مسعتم؟ وقال

إنه قد جاَء : قالت" . أكرمي مثواه، وال خيلصن إليك، فإنك ال حتلني له : " اهللا عليه وسلم على ابنته فقال اهللا صلى
إن هذا الرجل منا حبيث علمتم، وقد : فجمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك السرية، وقال. يف طلب ماله

. ن حتسنوا وتردوا عليه الذي له، فإِن أَبيتم فأنتم أَحق بهأَصبتم له ماالً، وهو مما أَفاءه اهللا عليكم، وأَنا أُحب أَ
أَشهد أَن ال إٍله إال اهللا، : مث قال. فردوا عليه ماله أَمجع، فعاد إِىل مكة وأَذى إىل الناس أَمواهلم. بل نرده عليه: فقالوا

مث قَِدم على رسول اهللا . ا يب أَكل أموالكموأَشهد أَن حممداً رسولُ اللّه، واهللا ما منعين من اِإلسالم إِال خوفاً أَن تظنو
صلى اهللا عليه وسلم مسلماً، وحُسن إِسالمه، ورد عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابنَته زينَب بنكاح جديد، 

  . .بالنكاح اَألول : وقيل
ووُلد له من زينب . ألَولرد النيب صلى اهللا عليه وسلم ابنَته على أَيب العاص بعد سنتني بنكاحها ا: وقال ابن منده

وملا أَرَسل . وأَمامة بنت أَيب العاص، ويرد ذكرها يف الكىن إن شاَء اهللا تعاىل -وقد ذكرناه  -َعِلي بن أَيب العاص 
وكان مع علي أَيًض ملا بُويع أَبو بكر، . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أَيب طالب إِىل اليمن، سار معه

  .عند أَيب العاص، وتويف أَبو العاص سنة اثنيت عشرةوتوفيت زينب وهي 
ليس بشيِء؟ فِان أَبا " . فِان النيب صلى اهللا عليه وسلم رد زينب بعد سنتني : " قول ابن منده: قلت. أَخرجه الثالثة

ة، فيكون حنو العاص أَرسلها بعد بدر، وكانت بدر يف السنة الثانية، وأَسلم أَبو العاص قبيل الفتح أَول السنة الثامن
  .، ليس بشيء ؟عامر األشعري" سنتني " ست سنني، فقوله 

وقد تقدم عند ترمجة أَيب موسى عبد اهللا . ُعَبيد بن ُسلَيم بن َحضار: امسه. ب ص أَبو َعامر اَألشعَرِي عم أَيب موسى
ن كبار الصحابة، قتل يوم وكان أَبو عامر م. ، فلم يصنع شيئاً" امسه عبيد بن وهب : " وقال ابن املديين. بن قيس
  .ُحَنني

وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : حرف العني أَخربنا ُعبيد اهللا بن السمني بإِسناده إِىل يونس، عن ابن إِسحاق قال
وسلم يف آثار من َتوخه إِىل أَوطاس أَبا عامر األُشعري، فأَدرك من الناس بعَض من اهنزم فناوشوه القتال، فرمي 



اخذ الراية أبو موسى األشعري فقاتلهم، ففتح عليه فهزمهم، فزعموا أَن َسلَمة بن ُدريد بن الصمة هو بسهم فقتل، ف
إِن ُدرَيداً هو الذي قتل أَبا عامر، وقتله أَبو موسى، : وقيل. الذي قتل أَبا عامر رماه بسهم، فأَصاب ركبته فقتله
  .، ومل يباشر احلرب لكربهوذلك غلط؟ فإن ُدَريداً إِمنا َحَضر احلرب شيخاً كبرياً

 -حدثنا عبد اهللا بن براد وأَبو كَُريب : أَخربنا حيىي بن حممود، وعبد الوهاب بن أَيب حبة بإِسنادمها عن مسلم
ملا فََرغَ رسولُ اهللا صلى اهللا : أَخربنا أَبو أَسامة، عن برَيد، عن أَيب ُبرَدة ، عن أبيه قال: قاال -واللفظ البن براد 

بعث أَبا عامر على جيش إىل أوطاس، فلقي بَريدَ بن الصمة، فقُِتل ُدَريد، وهزم أَصحابه، فقال . من حنني عليه وسلم
. فُرِمي أَبو عامر يف ركبته، رماه رجل منِ بين جشم بسهم فأثبَته يف ركبته: وبعثين مع أَيب عامر، قال: أَبو موسى

فقصدت له فاعتمدته فلحقته فلما : قال أَبو موسى. قاتلي يا عم، من رماك؟ فأشار أن ذاك: فقلت: فانتهيت إِليه
فكف، فالتقيت أَنا وهو فاختلفنا أَنا ! أَلست عربياً؟ ! أَال تستحي؟ : رآين وىل عين ذاهباً، فاتبعته وجعلت أَقول له

ق إِىل رسول يا ابن أَخي، انطل: وهو ضربتني فضربته بالسيف فقتلته، مث رجعت إِىل أَيب عامر فنزعت السهم، فقال
ومكث يسرياً فمات، فلما رجعت إِىل . استغفر يل: يقول لك: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأِقره مين السالم، وقل له

اللهم، اغفر : " وقال: فرفع يديه. استغفر يل: قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته خبرب أَيب عامر، وقلت له
  " .لهم، اجعله يوم القيامة فوق كثري من خلقك ال: " مث قال" . لعبيد أيب عامر 

  .أخرجه أبو عمر،وأَبو موسى
  ؟

  .أبو عامر األشعري

  .ب أبو عامر األشعري، أخو أيب موسى
ذكر . عباد بن قيس: وقيل. وقيل عبيد بن قيس. عبد الرمحن بن قيس: وقيل. هانئ بن قيس: اختلف يف امسه فقيل
  .إسالمه مع إخوته
  .أخرجه أبو عمر

  .بو عامرأ

  .ب ع أبو عامر آخر، ليس بعم أيب موسى، قاله أبو عمر
عبد اهللا بن : وقيل. عبيد بن وهب، ذكره احلضرمي: أبو عامر األشعري، اختلف يف امسه، فقيل: وقال أبو نعيم

  .عبد اهللا بن عمار: وقيل. عبد اهللا بن هانئ: وقيل. وهب
: " من حديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. عد يف أهل الشاموهو والد عامر بن أيب عامر األشعري، له صحبة، ي

وقال خليفة بن خياط، يف تسمية " . نعم احلي األزد واألشعرون، ال يفرون يف القتال وال يغلون، هم مين وأنا منهم 
د اهللا بن أبو عامر األشعري، امسه عب: من نزل الشام من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من قبائل اليمن

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر. عبيد بن وهب، تويف يف خالفة عبد امللك بن مروان: ويقال. هانئ

  .أبو عامر األنصاري



  .د ع أبو عامر األنصاري
وقال أبو . أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. روى عنه فرات البهراين. سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أهل النار

وروى . ، وهو األشعري ليس باألنصاري" هو أبو عامر األنصاري : " وقال -يعين ابن منده  -خر ذكره املتأ: نعيم
أن رجالً سأل النيب صلى اهللا : بإسناد له عن سليم بن عامر اخلبائري عن فرات البهراين، عن أيب عامر األشعري

" . عن عظيم، كل شديد قبعثري  لقد سأل: " عليه وسلم عن أهل النار، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .الشديد على الصاحب : " وما القبعثري؟ قال: قال

  .أبو عامر الثقفي

  .س د ع أبو عامر الثقفي
أنه مسع : روى عنه حممد بن قيس، فقال يف حديثه، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يكىن أبا عامر

اجلنة، والسفينة جناة، واملرأة خري، واحلمل حزن، واللنب الفطرة، والقيد  اخلضرة: " النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  " .ثبات يف الدين، وأكره الغل 
  .أَخرجه ابن منده، وأَبو ُنعَيم

  .أبو عامر والد حنظلة

  .س أَُبو َعامِرِ، والد حنظلة غَسِيل املالئكة

بن هارون الفقري الضرير، عن كتاب أَيب بكر أَمحد بن علي أَخربنا أَبو موسى كتابة، أَخربنا أَبو عبد اهللا حممد بن عمر 
هو ابن ُعمر الدار قطين، حدثنا  -أَخربنا علي  -هو أَبو بكر أَمحد بن حممد بن غالب  -بن ثابت، أَخربنا الربقَانِي 

ن عبد الرمحن أَمحد بن حممد بن سعيد، أَخربنا عبيد بن محدون الرؤاسي، أَخربنا ابن ظريف بن ناصح، حدثين أَيب ع
بعثت األَوس أَبا قيس بن اَألسلت وأَبا عامر أَبا : بن ناصح اجلُعِفي، عن اَألجلح، عن الشعيب، عن ابن عباس قال

غَسيل املالئكة، وبعثت اخلزرج معاذ بن عفراَء وأَسعد بن ُزَرارة، فدخلوا املسجد، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
شهد يب : وقال جابر بن عبد اهللا : قال الشعيب -رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وسلم يصلي، فكانوا أول من لَِقَي

. تفرد به ابن ناصح، عن اَألجلح: قال الدار قطين. خايل بيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكنت أصغر القوم
با عامر هذا يف الصحابة، فِان ال أَدري كيف ذكر أَبو موسى أَ: قلت. أَخرجه أَبو مرسى. بالظاء املعجمة: وظَرِيف

كان ظنه مسلماً حيث رأَى يف هذا احلديث الذي ذكره قدومه على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فليس فيه ذكر 
، فهو مل يذكر أَن أَبا عامر بايع يف هذه " شهد يب خايل بيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " إِسالمه، وقول جابر
مر ظاهر، وفارق املدينة إِىل مكة مباعداً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وَحَضر مع املشركني املرة، وكفر أَيب عا

  .واهللا أَعلم. وقعة أُحد، ومات مشركاً، وأَمر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أَن يسمي الفاسق

  .أبو عامر



  .أَبو مالك: أَو -د ع أَبو َعاِمر 
بينما النيب صلى اهللا عليه وسلم جالساً مع : ى عنه شهر بن حوشب أنه قالرو. عداده يف أَهل الشام، نزل محص

: أصحابه، جاءه جربيل يف غري صورته حيسبه رجالً من املسلمني، فسلم فرد النيب صلى اهللا عليه وسلم السالم، فقال
  .أَخرجه ابن منده، وأَبو ُنعَيم. احلديث. .. ما اِإلسالم

  .أبو عامر

أَخربنا أَبو غالب أَمحد بن . أَخربنا أَبو موسى كتابة. يف الكوفيني، ذكره ُمطَيق والطرباين عداده.ع س أبو عامر
حدثنا سليمان : وأَخربنا أَبو علي، أَخربنا أَمحد بن عبد اهللا قاال: العباس، أَخربنا أَبو بكر بن ريَدةَ ح قال أَبو موسى

إِبراهيم، أَخربنا مالك بن ِمغَول، عن علي بن مدرك، عن أَيب  بن أَمحد، أَخربنا امحد بن داود املكي، حدثنا مسلم بن
ما حبسك؟ : أَنه كان فيهم شيء فاحتبس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: عامر
، فقال ١٠٥املائدة " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم : " قرأُت هذه األية: قال

  " .ال يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم : " له النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أَخربنا حممد بن حممد، أَخربنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي، أَخربنا حممد بن موسى، أَخربنا : قال أَمحد بن عبد اهللا

  .أَخرجه أَبو نَُعيم، وأَبو مرسى. مسلم بن إِبراهيم، هبذا

  .السكوين أبو عامر

يا رسول اللّه، ما متام : قلت: روى عنه عبد الرمحن بن غُنمِ أَنه قال. يعد يف أَهل الشام. د ع أَبو َعامر السكُونِي
قال حبيب بن . روى عنه ابن غنمِ، عن أَيب عامر يف إِسباغ الوضوء" .أن تعمل يف السر عمل العالنية : " الرب؟ قال
  .أَخرجه ابن منده وأَُبو ُنعَيم. كوينأَراه هذا أَبا عامر الس: صاحل

  .أبو عامر

بعثين رسولُ اهللا صلى اهللا : بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم إِىل الشام، روى عنه أَبو الُيسر أَنه قال. د ع أَبو َعامر
  .أَخرجه ابن منده، وأَبو نَُعيم خمتصراً. وذكر احلديث. . . عليه وسلم إِىل الشام

  .أبو عامر

أَن رجالً يكىن أَبا عامر كان يُهِدي : روى أَبو حنيفة، عن حممد بن قيس. هو آخر: قال أَبو موسى. َعامِر س أَُبو
لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كل عام، فأهدى ذلك العام الذي حرمت فيه اخلمر راويةَ من مخر، كما كان 

بعها يا رسول : فقال" . إِن اهللا َعز َوَجل قد حرَم اخلمر َيا أبا َعاِمرٍ، : " يهدي له، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
يا أََبا عاِمرِ، إن اهللا عز وجل قد حرم : " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. اهللا، واستعن بثمنها على حاجتك
باآلخر إِذا  قد تقدم احلديث عن أَيب متام، وقد يصحف أَحدمها: قال أَبو موسى" . شرهبا، وحرم بيعها، وأكل مثنها 

وقد أَورد احلافظ أَبو عبد اهللا بن منده أَبا عامر الثقفي، روى عنه حممد بن قيس حديثاً اَخر، فلعله . مل ُيجود كتُبه



، وليس فيها ما يستدل به على أَهنا متعددة أَو متداخلة، وقد " أَبو عامر " قد تكررت هذه التراجم : قلت. هذا
  .ه املوفق للصوابأَوردناها كما أَوردها، واللّ

  .أبو عائشة

أَخربنا أَبو موسى إذناً، أَخربنا احلسن بن . ذكره ابن أَيب عاصم، واحلسن بن سفيان يف الصحابة. ع س أُبو َعائَشةَ
أَمحد، حدثنا أَمحد بن عبد اهللا، حدثنا أَبو عمرو بن محدان، حدثنا احلسن بن سفيان، أَخربنا إِسحاق بن ُبهلول بن 

وكان رجل  -ا أَبو داود احلَفَري، أَخربنا بدر بن عثمان، عن عبد اهللا بن ثروان، حدثين أَبو عائشة حسان أَخربن
رأيت قبل الغداة كأمنا أعطيت : " خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات غداة، فقال: قال -صدق 
فتني، ووضعت أميت يف األحرى، فوزنت فوضعت يف إحدى الك" وأما املوازين فهذه اليت تزنون هبا " . املقاليد 

فرجحتهم، مث جيء بأيب بكر فوزن فوزهنم، مث جيء بعمر فوزن فوزهنم، مث جيء بعثمان فوزن فوزهنم، مث استيقظت 
  " .ورفعت 

  .ورواه َشرِيك، عن اَألشعث، عن اَألسود بن هالل، عن أَعرايب من حمارب، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
: أَن نفراً من اليهود أَتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: عد، عن خالد بن معدان، عن أَيب عائشةوروى حبري بن س

وقال . أَخرجه أَبو نَُعيم، وأَبو موسى. فذكروا ذلك، فأخربهم. حدثنا عن تفسري أَبواب من التوراة ال يعلمها إِال نيب
  .حيتمل أَن يكون أَحد الرجلني غري اآلخرمجع أَبو نعيم بني احلديثني يف ترمجة، و: أَبو موسى

  .أبو عبادة األنصاري

شهد بدراً . سعد بن عثمان بن خلَدة بن ُمخلد بن عامر بن ُزَريق اَألنصاري الزرَقي: ب أَبو ُعَباَدةَ اَألنَصاري، امسه
  .أَخرجه أَبو عمر خمتصراً. وأُحداً

  .أبو عبد اهللا األسلمي

أَخربنا أَبو موسى إجازة، أَخربنا أَبو سهل غامن بن أَمحد احلَداد وأَنا . هو أَبو حدَرَد: قيل. س أَُبو عَبِد اهللا األسلَِمي
أَخربنا أَبو طاهر حممد بن أَمحد بن عبد الرحيم، أَنبأنا : حاضر، وأَبو الفضل جعفر بن عبد الواحد بقراَءيت عليه قاال

هو ابن  -بن احلارث، حدثنا عبيد بن عبيدة، أَنبأَنا معتمر  عبد اهللا بن حممد أَبو الشيخ، حدثنا إِبراهيم بن حممد
بعثنا رسول اللّه صلى : عن يزيد بن عبد اهللا بن قَسيط، عن القعقاع بن عبيد اهللا، عن أَيب عبد اهللا قال -سليمان 

  " .يل اهللا فتبينوا إذا ضربتم يف سب" وذكر قصة قوله تعاىل . . . اهللا عليه وسلم يف سَرية، فمر بنا عامر بن اَألضبط 
بعثنا : ورواه حممد بن بشار، عن القعقاع، عن عبد اهللا بن أَيب حدرد، عن أَبيه قال. كذا روي من هذا الطريق

أَبو عبد اهللا الذي يروي عنه القعقاع : قال الطرباين. ويف اِإلسناد اختالف غري هذا. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أَخرجه أَبو موسى. هو أَبو حدرد، وله كنيتان

  .؟أبو عبد اهللا اخلطمي
روى حديثه ابن أَيب فَِديك، عن عمر بن حممد، عن َمِليح بن عبد . حجازي من األَنصار. د ع أَبو عبِد اهللا اخلطِمي
مخس : " أَن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال: يعين أَبا عبد اهللا األَنصاري اخلطمي  -اهللا، َعن أَبيه، عن جده 



  " .احلياء، واحللم، واحلجمامة، والسواك، والتعطر : من سنن املرسلني
  .أَخرجه ابن منده وأَبو ُنعَيم

  .؟أبو عبد اهللا الصناحبي

له صحبة، هاجر إِىل املدينة، فرأَى النيب صلى اهللا عليه . امسه عبد الرمحن بن ُعسيلة. ب د ع أَُبو َعبِد اهللا الصنَابِِحي
كنا عند عبادة بن الصامت فاشتكى، : روى َرَجاء بن َحيوة، عن حممود بن الربيع قال. يالوسلم قد تويف قبله بل

فلما انتهى : فأقبل الصناحبي فقال عبادة؟ من سره أَن ينظر إِىل رجل كأمنا ُرقي به فرق سبع مسوات، فلينظر إِىل هذا
أَخرجه الثالثة، . شفعن لك، ولئن قَدرتُ َألنفعَنكلئن ُسِئلت َألشهَدنَّ لك ولئن شفعت َأل: الصَناحبي إِليه قال عبادة

  .وقد ذكرناه يف امسه

  .أبو عبد اهللا القيين

وبيعه يف الدين " سَُرق " روى عنه أَبو عبد الرمحن احلُبُلي قصة . له صحبة، سكن مصر. ب دع أبو عبِد اهللا القَينِي
  .ويرد يف موضعه إِن شاَء اهللا تعاىل" ن أَبو عبد الرمح: " وقيل فيه. الذي استهلكه، ليس حديثه بالقوي

  .أَخرجه الثالثة

  .أبو عبد اهللا املخزومي

مسعت : روى عنه يزيد بن أَيب مالك أَنه قال. له صحبة، مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم. د ع أَبو عَبِد اهللا املَخُزومي
  " . إال حرمة اهللا على النار ال تغرب قدما عبد يف سبيل اهللا: " رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .وأَبو ُنعَيم: أَخرجه ابن منده

  .أبو عبد اهللا

روى محاد، عن عطاء بن : روى عنه عرفجة. د ع أَُبو عَبِد اهللا، َرُجل من أَصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
 عليه وسلم، فأمسك كنت عند عتَبةَ بن فرقَد، فدخل رجل من أَصحاب النيب صلى اهللا: السائب، عن عرفََجةَ قال

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يا أَبا عبد اهللا، حدثنا عن شهر رمضان، فقال: عتبة عن احلديث، فقال عتبة
إن شهر رمضان شهر مبارك، تفتح فيه أبواب اجلنة، وتغلق فيه أبواب اجلحيم، وتصفد الشياطني، وينادي : " يقول
  " .باغي الشر، أقصر يا باغي اخلري، هلم، ويا : مناد

. يا فالن: فقال عتبة: ورواه أَبو نعيم من طريق إِبراهيم بن طهمان، عن عطاء قال. أَخرجه ابن منده، وأَبو نعيم
: أَخربنا أَبو منصور بن مكارم بإسناده عن أَيب زكريا يزيد بن ِاياس قال. ورواه ابن عيينة وجعله من حديث فرقد

كنا عند عتبة بن : حنبل، حدثين أَيب، أَنبأنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن عرفجة قال حدثنا عبد اهللا بن أَمحد بن
إذا كَان رََمَضانُ، : " ما تذكرون؟ قلنا رمضان، فقال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: فرقد، فتذاكروا رمضان، قال

  .وذكره. . . " فِتَحث أَبوَاُب اجلنة 

  .أبو عبد اهللا



روى محاد بن سلمة، عن سعيد اجلريري، عن . روى عنه أبو قالبة اجلرمي، وأَبو نضرة. له صحبة. د ع أَبو عبد اهللا
يا : قرَِض َرُجلْ من أَصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فدخل عليه أَصحابه َيُعوُدونَه، فبكى، فقالوا: أَيب نضرة قال

، مث اصرب حىت تلقاين؟ " ُخذ ِمن َشارِبَِك : " عليه وسلم أَبا عبد اهللا، ما يبكيك؟ أَمل يقل لك رسول اللّه صلى اهللا
هؤالء للجنة : إن اهللا قبض فبضة بيمينه، فقال: " بلى، ولكين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال

  " .هؤالء للنار وال أبايل : وقبض قبضة أخرى وقال. وال أبايل
  .أَخرجه ابن منده، وأَبو نعيم" . عموا بئس مطية املؤمن ز: " وروى عنه أَبو قالبة

  .أبو عبد اهللا

  .د ع أَبو عَبِد اهللا
روى األَوزاعي، عن ابن يسار، عن َمصَبح بن أَيب . َصِحب النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه أَبو ُمصبح املقرِئي

: وهو يقود فرساً له -عليه وسلم رجل من أَصحاب النيب صلى اهللا  -ُمضبح أَن أَباه أبا ُمصبح قال َأليب عبد اهللا 
ما اغربت قدما عبد يف سبيل : " ال، فإين مسعُت رسولَ اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقول: أَال تركب يا أَبا عبد اهللا قال

أَخرجه . ، وأَصلح دابيت، واستغين عن عشرييت، فما رئي بأكثر نازالً منه" اهللا إال حرمها اهللا على النار يوم القيامة 
  .بن منده، وأَبو ُنَعيما

  .أبو عبد اهللا

  .ب د ع أَُبو َعبِد اِهللا، آخر

رجل من  -روى عنه حيىي البكائي، روى حجاج بن منهال، عن محاد بن سلمة، عن حيىي البكائي، عن أَيب عبد اهللا 
الكىن اليت هي هذه : قلت. أَخرجه الثالثة. خذوا عنه: وكان ابن عمر يقول -أَصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، هلا أَمساء، ولعل أَكثرها قد تقدم ذكرها عند أَمسائها، ولعلها أَيضاً متداخلة، ودليله أَن أَبا عبد اهللا " أَبو عبد اهللا " 
وقد َروى ُحَصني بن . هو جابر بن عبد اهللا اَألنصاري" من اغربت قدماه يف سبيل اهللا : " الذي يروي حديث

: له: مر مالك بن عبد اهللا جبابر بن عبد اهللا وحنن بأرض الروم، وهو يقود بَغالً له، فقال: قالَحرملة، عن أَيب ُمَصبح 
  .فذكره، ولعل اجلميع إِال القليل هكذا، ولكنا اتبعناهم، فذكرنا اجلميع. اركب أَبا عبد اهللا

  .أبو عبد الرمحن األشعري

  .األَشجعي: وقيل -د ع أَبو عبد الرمحن األشعري 
روى حيىي بن ميمون العبِدي، عن حيىي بن أَيب كثري، " . الطهور شطر اإلميان : " النيب صلى اهللا عليه وسلم َرَوى عن

الصواب أَبو : أَخرجه ابن منده وأَبو نعيم، وقال ابن منده. عن أَيب َسالم اَألسود، عن أَيب عبد الرمحن اَألشعري
  .عن أَيب مالك اَألشَعري: فقالرواه أَبان بن يزيد، عن حيىي بن أَيب كثري، . مالك

  .أبو عبد الرمحن األنصاري



ب أَبو َعبدِ الرمحنِ األَنصَاري، هو يزيد بن ثعلبة بن َخزَمةَ بن أَصرم بن عمرو بن عمارة الَبلَوي، حليف بين سامل من 
  .أَخرجه أَبو عمر خمتصراً. شهد بدراً، وأحداً. اَألنصار

  .أبو عبد الرمحن اجلهين

قال . روى عنه مرثد بن عبد اهللا اليََزنِي حديثني. له صحبة، وهو يعد يف أَهل مصر. عبِد الرمحن اجلَُهين ب د ع أَبو
. ، صحايب من أَهل مصر" القيين " أَبو عبد الرمحن اجلَهين يقال له : مسعت أَبا سعيد بن يونس يقول: ابن منده

حدثنا أَبو بكر، أَنبأنا حممد بن ُعَبيد، أَنبأنا حممد بن :  عاصمأَخربنا حيىي بن أَيب الرجاء إِجازة بإسناده عن ابن أَيب
بينا حنن : إسحاق، عن يزيد بن أَيب حبيب، عن أَيب اخلري مرثد بن عبد اهللا اليََزنِي، عن أَيب عبد الرمحن اجلهين قال

فلما رآمها فإذا " . ياِن ِكندياِن مذِحج: " عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذ طلع راكبان، فلما رآمها قال
يا رسولَ اهللا، أَرأَيت من رآك وآمن بك وصدقك، ماذا له؟ : رجالن من َمذِحج، فقال أَحدمها حني أَخذ بيده ليبايعه

  .فماَسَحُه مث انصرف" ! طُوِىب لَُه، مث طُوبِى لَُه : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أَيت من مل يرك وصدقك وشهد أَن ما جئت به هو احلق؟ فقال رسول اهللا صلى يا رسول اهللا، أَر: فأقبل اآلخر فقال
واحلديث الثاين أَخربنا به أَبو الفضل بن أَيب احلسن املخزومي الفقيِه ، " . طوىب له، مث طوىب له : " اهللا عليه وسلم

حممد بن إِسحاق، عن يزيد بن أَيب حبيب، أَنباَنا أَبو خيثمة أَنبأنا ابن منري، عن : بإسناده عن أَيب يعلى أَمحد بن علي
إين : " مسعت رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن مرثد بن عبد اهللا الَيزَنِي، عن أَيب عبد الرمحن اجلهين قال

  " .وعليكم : راكب غداً إىل يهود، فال تبدأوهم بسالم،وإذا سلموا عليكم فقولوا
  .أَخرجه الثالثة

  .عائشة أبو عبد الرمحن حاضن

  .ع س أَبو َعبِد الرمحن حَاِضُن عائشَة
أَخربنا أَبو موسى إِذناً، أَنبأنا أَبو غالب أَمحد بن العباس، أَنبأنا أَبو بكر حممد بن عبد اهللا أَنبأنا أَبو القاسم سليمان بن 

حدثنا حممد بن : ن حممد املقرىء قاالوأَنبأنا أَبو علي، أَنبأنا أَمحد بن عبد اهللا، أَنبأنا حممد ب: قال أَبو موسى -أَمحد ح 
عبد اهللا احلضرمي، أَنبأنا ضرار بن صَُرد، أَنبأنا علي بن هاشم، عن عبد امللك بن أَيب سليمان، عن عبد اهللا بن عبد 

رأَيت رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اهللا الرازي، عن حيىي بن أَيب حممد، عن أَيب عبد الرمحن حاِضنِ عائشةَ قال
هذا لفظ رواية الطرباين، وليس . ائشةَ يف ثوب واحد، نصفه على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ونصفه على عائشةوع

  .أَخرجه أَبو نعَيم، وأَبو موسى. ، ولفظ اآلخر حمتمل" عبد اهللا بن عبد اهللا " يف روايته ذكر 

  .أبو عبد الرمحن اخلطمي

أَخربنا أَبو موسى إِجازة، أَخربنا أَبو غالب الكوشِيِدي، . اين يف الصحابةع س أَبو عبِد الًرمحنِ اخلَطمَي، ذكره الطرب
حدثنا سليمان بن أَمحد، أَنبأنا : قاال -قْال أَبو موسى وأَنبأنا احلسن بن أَمحد، أَنبأنا أَمحد بن عبد اهللا  -أَنبأنا ابن رِيذَةَ 

حدثنا حامت بن إمساعيل، حدثنا : بن عمرو اَألشعي قاال حممد بن عثمان بن أَيب شيبة، أَنبأنا منجاب بن احلارث وسعيد
اجلَُعيد بن عبد الرمحن، عن موسى بن عبد الرمحن اخلطمي أََنه مسع حممد بن كعب القُرَظي وهو يسأل أَباه عبدَ 



: قولمسعت أَيب ي: أَخبِرين ما مسعت أَباك حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شأن امليسر؟ فقال: الرمحن
َمن لَِعَب بامليسر مث قام يصلي، فمثله كمثل الذي يتوضأ بالقيح ودم : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  " .ال تقبل له صالة : اخلنزير، فيقول اهللا عز وجل
  .هكذا حدثناه سليمان، وغريه مل يذكر فيه أَباه: قال أَبو نعيم

  .أَخرجه أَبو ُنَعيم، وأَبو موسى

  .عبد الرمحن الصناحبيأبو 

  .د ع أَُبو عبِد الرمحنِ الصنَابِِحي
إِنه الذي روى عنه عطاء بن َيسار، وأَبو عبد اهللا الصنَابِحي آخُر مل يدرك النيب : روى عنه احلارث بن وهب، ويقال

احلارث بن روى الصلت بن بَهرام، عن . آخر -الصنَابِِحي : وقيل -والصنابح بن اَألعسر . صلى اهللا عليه وسلم
ال تزال هذه األمة يف مسكة من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وهب، عن أَيب عبد الرمحن الصًَنابِِحي قال

ينتظروا بصالة املغرب اشتباك النجوم، ومامل يؤخروا صالة الفجر مضاهاة لليهودية : دينها مامل يضلوا بثالث
  " .ها والنصرانية، ومامل يكلوا اجلنائز إىل أهل

  .أَخرجه ابن منده، وأَبو ُنعَيم

  .أبو عبد الرمحن الفهري

  .قاله ابن منده، وأَبو ُنعيم. ب د ع أَُبو عبِد الرمحننِ الِفهري
قال . أَبوعبد الرمحن القَُرِشي الِفهرِي، من بين فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، له صحبة ورواية: وقال أَبو عمر

امسه كرز بن ثعلبة، شهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقيل. امسه يزيد بن أَنيس: غريهوقال . امسه عبد: الواقدي
فقال رسول اهللا صلى اهللا . ، كما قال اهللا تعاىل" فولوا يومئِذ مدبِرِين : " ُحَنيناً، ووصف احلرب يومئذ، ويف حديثه

وأَحذ كفأ من " املهاجرين، أنا عبد اهللا ورسوله  يا معشر: يا عباد اهللا أنا عبد اهللا ورسوله، مث قال: " عليه وسلم
" . َشاَهت الُوجُوُه : " فحدثين من كان أَقرب إِليه مين أَنه ضرب به وجوههم، وقال: قال أَبو عبد الرمحن -تراب 

 -لفهري رواه محاد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن أَيب مهام عبد اهللا بن َيسَار، عن أَيب عبد الرمحن ا. فهزمهم اهللا
ومسعنا صلصلة : قال -فحدثين أَبناُؤهم عن آبائهم، قال فما بقي أَحد منا إِال امتَألت عيناه وفوه تراباً : قال يعلى

يا أَبا عبد الرمحن، هل حتفظ املوضع الذي كان رسول اهللا صلى : وهو الذي قال له ابن عباس. بني السماء واَألرض
أَخربنا أَبو أَمحد . نعم، عند الشقة الثالثة جتاه الكعبة، مما يلي باب بين شيبة: لاهللا عليه وسلم يقوم فيه للصالة؟ قا

حدثنا موسى بن إِمساعيل، أَنبأنا محاد، أَنبانا : عبد الوهاب بن علي بإسناده عن أَيب داود سليمان بن اَألشعث قال
شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : لِفهري قاليعلى بن عطاء، عن أَيب َهمام عبد اهللا بن َيسَار أَن أَبا عبد الرمحن ا

وسلم ُحنَيناً فسرنا يف يوم قائظ شديد احلر، فنزلنا حتت ظل الشجر، فلما زالت الشمس لبست الميت وركبت 
 -يا رسول اهللا  -السالم عليك : فََرسي، فأتيت رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف ظل فسطاطه، فقلت

فأخرج سرجاً َدفتاه " . يا بالل، أسرج يل الفرس : " مث قال" . أََجل : " فقال. ، قد حان الرواحورمحة اهللا وبركاته
  .أَخرجه الثالثة، إِال أَن ابن منده اختصره. وساق احلديث ٠٠٠من ليف، ليس فيهما أَشر وال بطر، فركب وركبنا



  .أبو عبد الرمحن القرشي

روى عنه ابن . ذُِكَر يف الصحابة وال يثبت. . د بن عبد الرمحن بن السائبد ع أَُبو عَند الرَمحن القَُرِشي، عم حمم
أَن ابن عباس سأل أَبا عبد الرمحن عن املوضع الذي كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ينزل : عبد الرمحن بن السائب

  .فيه للصالة

الِفهري ترمجتني، وجعلهما أَبو عمر جعل ابن منده وأَبو نعيم هذا القَُرشي و: قلت. أَخرجه ابن منده وأَبو نعيم
الفهري، ومل يذكراه فيه، " القرشي : " واحداً، َألن أَبا عمر روى يف الِفهري أَن ابن عباس سأله، فلهذا قال فيه

ورأَيا أَبا عبد الرمحن القرشي وسأله ابن عباس، فظناه غري الفهري، وما أَقرب أَن يكون الصواَب قولُ أَيب عمر، 
  .مواهللا أَعل

  .أبو عبد الرمحن القيين

 -أَخربنا أَبو موسى إجازة، أَنبأنا أَبو غالب، أَنبأنا أَبو بكر . ذكره الطرباين يف الصحابة. ع س أَُبو عبِد الرمحن القَينِي
نبأنا حدثنا سليمان، أَنبأنا بكر بن سهل، أَ: قاال -وأَخربنا احلسن بن أَمحد، أَنبأنا أَمحد بن عبد اهللا : قال أَبو موسى

أَن : عبد اهللا بن يوسف، أَنبأنا ابن هليعة، أَنبأنا بكر بن سََوادة، عن أَيب عبد الرمحن احلُُبلي، عن أَيب عبد الرمحن القيين
اشترى من رجل قد قرأَ سورة البقرة بزاً قدم به فتجاَزاه فتغيب عنه، مث ظفر به، فأتى به النيب صلى اهللا " سَرق " 

فانطلقت به، فساومين به أَصحاب رسول اهللا : قال" . بع سَُرُق : "  صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم، فقال النيب
: " ، وقد ذكره ابن منده فقال" ثالثة أَيام " ليس يف رواية أَمحد . صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أَيام، مث بدا يل فأعتقته

  .بو ُنَعيم، وأَبو موسىأَخرجه أَ. وقد تقدم، ومل يسند عنه" . أَبو عبد اهللا القَينِي 
  .؟أبو عبد الرمحن املخزومي

أَخربنا أَبو موسى إِذناً، أَخربنا أَبو غالب، أَخربنا . ذكره الطرباين أَيضاً يف الصحابة. ع س أَُبو َعبِد الرمحنِ املَخزوِمي
حدثنا سليمان، حدثنا حممد بن  :قاال -قال أَبو موسى؟ وأَخربنا احلسن بن أَمحد، أَخربنا أَمحد بن عبد اهللا  -أَبو بكر 

َعبُدوس بن كامل السراج، أَخربنا أَبو كَُريب، أَخربنا زيد بن احلباب، عن عثمان بن عبد الرمحن املخزومي، عن 
  " .الربع : " أَن سعداً سأَل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الوصية، فقال: أَبيه، عن جده

  .أَخرجه أَبو ُنَعيم، وأبو موسى

  .الرمحن املذحجيأبو عبد 

  .د ع أَبو عَبِد الرمحَن املَذِحجِي
  .أَخرجه ابن منده، وأَبو ُنعيم. خمتلف يف امسه، تقدم ذ كره. روى حديثه عياض بن عبد الرمحن، عن أَبيه، عن جده

  .أبو عبد العزيز األنصاري

  .ع س أُبو عبِد العَزِيز األَنَصاري
فيما يغلب على ظين  -ن أَمحد أَخربنا أَمحد بن عبد اهللا وعبد الرمحن بن حممد أخربنا أَبو موسى إِذناً، أَخربنا احلسن ب



أَخربنا أَبو بكر بن أَيب عاصم، أَخربنا كَِثري بن عبيد، أَخربنا بقية، عن  -هوالقَباب  -حدثنا عبد اهللا بن حممد : قاال
َمن : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن  -وكانت له صحبة  -عبد الغفور اَألنصاري، عن عبد العزيز، عن أَبيه 

  " .َحِمَد َنفَسُه َعلَى َعَملِ َصاِلح فَقد قَل ُشكره، َوَحبِطَ َعَملُُه 
  .أَخرجه أَبو ُنَعيم، وأَبو موسى

  .أبو عبس بن جرب

 بن عمرو بن زيد بن َجشم بن جمَدعة بن حارثة بن احلارث بن اخلزَرج -ابن جابر : ب س أَبو عبس بن جرب وقيل
: " ، وقال" جمدعة " كذا نسبه أَبو عمر، ونسبه ابن الكليب مثله، إِال أَنه أَسقط . بن عمرو بن مالك بن األَوس

أَخربنا أَبو جعفر . شهد بدراً، واملشاهد كلها. األَنصاري األَوسي احلارثي، امسه عبد الرمحن -" جشم بن حارثة 
هد بدراً من بين احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن بإِسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من ش

  " .وأَبو عبس بن َجرب بن عمرو : " األَوس
حممد : فاجتمع يف قتلِ كعب بن اَألشرف: وهبذا اإلسناد عن حممد بن إِسحاق قال. وهو ممن قتل كعب بن اَألشرف

. وذكر احلديث -أَحد بين حارثة  -بن جرب بن مسلَمة، وُسلكان بن سالمة أَبو نائلة، وعباد بن بشر، وأبو عبس 
حدثنا عبد الوهاب بن جنَدةَ، : أَخربنا حيىي بن حممود إِجازة بإِسناده إىل ابن أَيب عاصم. وهو معدود يف كبار الصحابة

أَمشي إِىل  أَدركين َعَباية بُن رِفاعة بن رافع بن َخدِيج، وأَنا: أخربنا الوليد بن مسلم، أَخربنا يزيد بن أَيب مرمي قال
من اغربت قدماه يف : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعت أَبا عبس بن جرب يقول: اجلمعة، فقال

  " .سبيل اهللا حرمهما اهللا على النار 

ر، ومات سنة أَربع وثالثني، وهو ابن سبعني سنة، وصلى عليه عثمان، وُدِفن بالبقيع، ونزل يف قربه أَبو بردة بن نَِيا
. إِنه كان يكتب بالعربية قبل اِإلسالم: وقيل. وقتادة بن النعمان، وحممد بن مسلمة، وَسلَمة بن َسالمة بن َوقْش

  .وقد ذكرناه يف عبد الرمحن. امسه عبد الرمحن: وقال أَُبو موسى -أَخرجه أَُبو عمر، وأَبو موسى 

  .أبو عبس بن عامر

شهد بدراً، . بن َعدي بن غنم بن كعب بن َسِلَمةَ اَألنصاري اخلزرجي السلَِميأَُبو عبس بُن َعاِمر بن َعدي بن َسَواد 
وقد ذكرمها ابن الكليب، فذكر اَألول يف . وهذا غري الذي قبله، فإِن اَألول أَوسي، وهذا خزرجي. قاله ابن الكليب

  .األَوس، وذكر هذا يف اخلزرج، فال تظن أَنه اختالف يف النسب

  .أبو عبيد اهللا

  .ُبو ُعبَيِد اِهللا جد حرب بن ُعبيد اهللاب أَ
  .له صحبة وال أَحفظ له خرباً: أَخرجه أَبر عمر خمتصراً، وقال

  .أبو عبيد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  .كان يطبخ للنيب صلى اهللا عليه وسلم، له رواية. ب د ع أَُبو ُعَبيد، موىل رسولِ اللّه صلى اهللا عليه وسلم
حدثين أَيب، أَخربنا عفان، أَخربنا أَبان العطار، عن قتادة، عن : و ياسر بإِسناده عن عبد اهللا بن أَمحد بن حنبلأَخربنا أَب

أَنه طبخ لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ِقدراً فيه حلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا : شهر بن حوشب، عن أَيب ُعَبيد
يا : فقلت" . ناوِلنِي الذرَاَع : " فناولته، فقال" . َناولنِي الذرَاعِ : " ته، فقالفناول" . َناوِلنِي الذرَاَع : " عليه وسلم

  " .والِذي نفِسي بَِيِده، لو سكت ألعطتك ذراعاً ما دعوت به : " ؟ فقال" كم ِللشاِة ِمن ِذرَاع " رسول اهللا، 
  .أَخرجه الثالثة

  .أبو عبيد موىل رفاعة

روى عبد اهللا بن األسَود، عن أَيب معِقل، . ذُِكر يف الصحابة، وال يثبت. اِفع الزَرقيد ع أَبو عبيد، َموىل رِفاعة بن َر
وملعون من . ملعون من سأل بوجه اهللا: " أَن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -موىل رفاعة  -عن أَيب عبيد 

  " .سئل بوجه اهللا فمنع سائله 
منده روى عن أَيب معقل أبن أَيب مسلم، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أَخرجه ابن منده وأَبو ُنعيم، إِال أَن ابن 

  " .أَبا عبيد . " وأَسقط

  .أبو عبيد الزرقي

  .أَخرجه ابن منده، وأَبو ُنعَيم. روى حديثه عبد ربه بن عطاِء اهللا. حديثه عند ابنه. د ع أَبو ُعبَيد الزرَِقي

  .أبو عبيد بن مسعود

والد املختار بن . عمرو بن ُعَمري بن َعوف بن ُعقْدة بن ِغَيَرةَ بن عوف بن ثقيف الثقَفي ب أَبو ُعبَيد بن مسعود بن
أَسلم يف عهد رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث إِن عمر بن . أَيب عبيد، ووالد َصِفية امرأَة عبد اهللا بن ُعَمر

يف جيش كثيف، فيهم مجاعة من أَهل بدر، اخلطاب رضي اللّه عنه استعمله سنة ثالث عشرة، وسريه إِىل العراق 
وِإليه ينسب اجلسر املعروف جبسر أَيب ُعَبيد، وِإمنا نسب إليه َألنه كان أَمري اجليش يف الوِقعة اليت كانت عند اجلسر، 

، ويوم وكانت الوقعة بني احلرية والقادسية، وتعرف الوقعة أَيضاً بيوم قُس الناطف. فقتل أَبو ُعبَيد ذلك اليوم شهيداً
وكان أَمري الفرس ُمردَانشاه بن هبمن، وكانوا مجعاً كثرياً، فاقتتلوا وضََرب أَبو عبيد ُململََمة قيل كان مع . املرَوَحة

بل كان املسلمون بني قتيل وغريق أَربعة : وقيل. الفرس، وقتل أَبو عبيد، واستشهد معه من الناس أَلف ومثامنائة
جِسراً هناك، فلما اهنزم املسلمون رأَوا اجلسر مقطوعاً، فأَلقوا أَنفسهم يف املاء آالف، وكان املسلمون قد قطعوا 

أَخربنا أَبو حممد بن . فغرق كثري منهم، ومحى املثىن بن حارثة الشيباين أناَس حىت نصب اجلسر، فَعَبر من سلم عليه
علي الفقيه، أَخربنا حممد بن أمحد بن حممد، أخربِنا أَيبِ القاسم الدمشقي إٍذناً، أَخربنا أَيب، أَخربنا أَبو غالب بن أَيب 

إِبراهيم بن حممد بن الفتح، أَخربنا حممد بن سفيان، أَنبأنا سعيد بن أَمحد بن نعيم، أخربنا ابنِ املبارك، عن عبد اهللا بن 
أَخرجه أَبو . احناز إِيلإِن كنُت له لَفئةَ لو : بلغ عمَر بن اخلطاب خُرب أيب عبيد، فقال: عون، عن حممد بن سريين قال

  .عمر



  .أبو عبيدة بن اجلراح

عبد : وقيل. امسه عامر بن عبد اهللا بن اجلراح: قيل. أَبو ُعَبيَدةَ بن اجلراحِ: هو -بزيادة هاء  -ب ع س أَُبو ُعبَيدةَ 
ث بن ِفهر بن عامر بن عبد اهللا بن اجلراح بن هالل بن أُهيب بن ضبة بن احلار: واألَول أصح، وهو. اهللا بن عامر

  .مالك بن النضرِ القَُرِشي الفهرِي
أَحد العشرة املشهود هلم باجلنة، وشهد بدراُ، وأُحداً، وسائر املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهاجر 

مية من هاجر أَخربنا عبيد اهللا بن أَمحد بإِسناده إِىل يونس بن ُبكَري، عن ابن إسحاق، يف تس. إىل احلبشة اهلجرة الثانية
وباِإلسناد عن ابن . عامر بن عبد اهللا بن اجلراح: أَبو عبيدة، وهو: " إِىل أَرض احلبشة من بين احلارث بن فهر

وملا دخل عمر بن اخلطاب الشام، " . أَبو عبيدة، وهو عامر بن عبد اهللا بن اجلراح : " إِسحاق فيمن شهد بدراً
" وقد ذكرناه يف . كلنا غريته الدنيا غََريك يا أَبا عبيدة: دة العيش، قال لهورأَى عيش أَيب عبيدة، وما هو عليه من ش

قال سعيد بن عبد . ، وتويف يف طاعون عمواس سنة مثاين عشرة، وصلى عليه معاذ بن جبل" عامر بن عبد اهللا 
ومن آل  مات من آل صخر عشرون فىت،: وقيل: مات يف طاعون عمواس مخسة وعشرون أَلفاً: الرمحن بن حسان
  .بل من ولد خالد بن الوليد: وقيل. املغرية عشرون فىت

  .أَخرجه أَبو عمر، وأَبو نعيم، وأَبو موسى

  .أبو عبيدة الديلي

  .ب د ع أَبو َعبِيدةَ الديلي
نا حدث: أَخربنا حيىي بن حممود بإذنه يل بإسناده إِىل ابن أَيب عاصم. له صحبة، يعد يف أَهل احلجاز، حديثه عند أَوالده

إِبراهيم بن املنذر احلِزامي، أَخربنا عبد الرمحن بن سَعد املؤذن، أَخربنا مالك بن َعبِيَدةَ الديلي، عن أَبيه، عن جده 
لوال عباد اهللا ركع وصبية رضع، وهبائم رتع، لصب عليكم العذاب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  " .صباً، مث لرص رصاً 
  .أَخرجه الثالثة

  .أبو عبيدة بن عمارة

  .أَبو ُعَبيَدةَ بن ُعَمارة بن الوليد بن املغَرية بن عبد اهللا بن ُعَمر بن خمزوم القَُرِشي املخزومي
أَدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، واستشهد يوم أَجنادين مع خالد بن الوليد، وهو عمه، وأَبوه ُعَمارة هو الذي 

ىل النجاشي يف أَرض احلبشة يف أَمر املهاجرين املسلمني مع جعفر بن أَيب أَرسله املشركون مع عمرو بن العاص إِ
وهذا يقتضي أَن يكون ابنه ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كبرياً، َألن خروج أَبيه . طالب، فهلك باحلبشة

  .إِىل احلبشة كان أَول اِإلسالم، واللّه أَعلم

  .أبو عبيدة بن عمرو بن حمصن



قتل يوم . ُعبَيَدةَ بن عمرو بن ِمحَصن بن َعتِيك بن عمرو بن َمبذول بن عمرو بن غنم بن مالك بن النجار ب أَُبو
  .أَخرجه أَبو عمر خمتصراً. بئر َمُعونة شهيداً

  .أبو عبيدة

: فقال له -رجل من اَألزد  -ب أَبو ُعبَيَدةَ، امسه َعبدُ القَيوم، قدم علئ رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم مع مواله 
وكان اسم مواله عبد العزى أَبو ُمْغوية، فقال له " . ُهَو َعبُد القيوم أَُبو ُعبيدة : " قال. قَيوم: ؟ فقال" َما امسه " 

  " .أنَت َعبُد الرَمحنِ، أَُبو رَاِشِد : " رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
  .أَخرجه أَبو عمر

  .أبو عتاب األشجعي

رواه أَبو مالك اَألشجعي، عن " . قل يا أيها الكافرون : " روى عنه ابنه َعتاب يف قراءة . ْشَجعيد ع أَُبو َعتابِ اَأل
أَخرجه : أَخرجه ابن منده وأَبو نَُعيم، وقال أَبو نَُعيم. عبد الرمحن بن نوفل، عن أَبيه، و عن َعتاب اَألشجعي عن أَبيه

يا رسول : قلت: ق، عن فَرَوةَ بن نوفل اَألشجعي، عن أبيه قالاملتأَخر، ومل يزد عليه، وصحيحه ما رواه أَبو إِسحا
ال : قلت" . قل ياأيها الكافرون فإهنا براءة من الشرك : أقَْرأَ : " قال. اهللا، علمين شيئاً أَقوله إِذا أَولت إِىل فراشي

خرج ها هنا هذه الرواية وإن ، وأَ" نوفل " مطعن على ابن منده يف إِخراجه هذه الترمجة، فإِنه قد أَخرج الصواب يف 
: مل تكن صحيحة، فإِنك إذا اعتربت أَبا نعيم وغريه خيرجون أَمثال هذا، فلو تركه ابن منده الستدركوه عليه، وقالوا
قد أَمهك ومل خيرجه، مل إذا أَنصفت علمت أَن كثرياً مما استدركه عليه حافده أَبو زكريا وأَبو موسى هكذا يكون قد 

  ٦٥٩٥. ري صحيح، وقد َشذ بِِه بعض الرواة فيستدركونه عليهتركه، َألنه غ

  .أبو عتيق حممد بن عبد الرمحن

رأَى النيب صلى اهللا عليه . ب أَبو َعتيقِ ُمحمُد بُن عبد الرمحنِ بن أَيب َبكر الصديق بن أََيب قَُحافَةَ القَُرشي التيمي
ربعة رأَوا النيب صلى اهللا عليه وسلم على هذه الصفة وسلم هو وأَبوه وجده، وجد أَبيه أَبو قحافة، وال يعلم أَ

أَخربنا غري واحد عن أَيب علي احلداد، أَخربنا أَبو . وهو والد عبد اهللا بن أَيب َعِتيق الذي غلبت عليه الدعابة. غريهم
بد الرمحن، وابنه حممد ولد ُنَعيم احلافظُ، أَخربنا أَبو بكر بن اجلَعايب قال أَبو بكر الصديق عبدُ اهللا بن عثمان، وابنه ع

ال نعلم أَربعة رأَوا النيب صلى : وقال موسى بن عقبة. يف َحجة الوداع، وأيت به إِىل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
  .اهللا عليه وسلم هم وأَبناؤهم إِال أَُبو قحافة، وذ كره

  .أَخرجه أَبو عمر

  .أبو عثمان األصبحي

يعد يف املصريني، قاله أَبو سعيد بن . روى عنه أَبو قَبيل املََعافِري. مر يف اجلاهليةاعت. د ع أَبو ُعثَمان األصَبحي
  .يونس

  .أَخرجه ابن مَنَده، وأَُبو ُنعَيم



  .أبو عثمان األنصاري

  .ع س أَبو ُعثَمانَ اَألنَصارِي
  .ذكره الطرباين

وأَخربنا أَبو غالب، : عبد اهللا ح قال أَبو موسىأَخربنا احلسن بن أَمحد، أَخربنا أَمحد بن . أَخربنا أَبو موسى إِجازة
حدثنا سليمان بن أَمحد، أَخربنا َعالن ابن عبد الصَمِد الطَيَاِلسيت، حدثنا عمر بن حممد بن : أَخربنا أَبو بكرة قاال

َدق : نصاري قالاحلسن، أَخربنا أَيب، أَخربنا عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن أَبيه، عن أَيب َسلَمة، عن أَيب عثمان اَأل
علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الباَب وقد أَملمت باملرأَة، فكرهت أَن أَخرج إِليه حىت اغتسل، فأبطأت عليه، 

أَخرجه أَبو ُنعَيم " . أََما إِنُه لَيَس َعلَيَك إِال الوضوء : " قال. ال: ؟ قلت" أكنت أنزلت : " فلحقته فأخربته، فقال يل
  .عْتبان، وعبد اهللا بن ِعثبان، وصاحل، وقد تقدم: اختلف يف امسه فقَيل: ل أَبو موسىوأَبو موسى، قا

  .أبو عثمان بن سنة

  .ب دع أَبو ُعثَمان بُن سنةَ اخلَُزاعي
روى الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، عن يونس، عن . حدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فتح الطائف

. أَنه هنى أَن ُيسَتنجى بعظم أَورَوث: ة اخلَُزاعي، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالزهري، عن أَيب عثمان بن سن
ورواه حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن ابن سنة، عن ابن مسعود، وهو املشهورِ، ورواه كذلك 

قال : ثة، وقال أَبو عمرأَخرجه الثال. ورواه الشعيب، عن علقمة، عن ابن مسعود أيضاً. الليث وغريه، عن يونس
  .روى له الزهري يف االستنجاِء مرسالً: وقال أَبو نعيم. وأَىب ذلك آخرون، وفيه نظر. له صحبة: قوم

  .أبو عثمان النهدي

ب أَبو ُعثَمانَ النهدي، امسه عبد الرمحن بن ُمل بن عمرو بن َعدي بن وهب بن سعد بن خَُزمية بن رِفاعة بن مالك 
أَسلم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأَدى إِليه َصَدقات ماله، ومل . القَُضاعي النهدي بن َنهِد بن َزيد

وقد تقدم . وهو معدود يف كبار التابعني، روى عن عمر، وابن مسعود. وغزا يف عهد عمر َجلُوالء والقادسية. يره
  .أَخرجه أَبو عمر" . عبد الرمحن " ذكره يف 

  .أبو عذرة

روى يزيد بن هارون، وعبد . روى عنه عبد اهللا بن شداد. و ُعذرَةَ، أَدرك النيب صلى اهللا عليه وسلمب د ع أَُب
وكان قد أَدرك  -الرمحن بن َمهِدي، واحلجاُج بن منهال، عن محاد بن سلمة، عن عبد اهللا بن شداد، عن أَيب عذَرة 

حدثنا حممد بن َبشار، حدثنا عبد : يب عيسى قالأَخربنا غري واحد بإِسنادهم عن أَ. النيب صلى اهللا عليه وسلم
وكان قد أَدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم عن  -الرمحن، عن محَّاد بن سلمة، عن عبد اهللا بن شداد، عن أَيب ُعذَرةَ 

جه أَخر. أَنه هنى الرجال والنساَء عن احلمامات، مث رخص للرجال مع املآزر: عائشة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



من حديث حجاج، وإِمنا روى عن عائشة، يف النهي عن  -ذكره املتأخر يعين ابن منده : الثالثة، وقال أَبو ُنعَيم
  .احلمامات

  .أبو عرس

احلديث من وجه جمهول . . . " َمن كَاَنت لَهُ ابَنَتاِن فَاَطَعَمُهَما: " ب أَبو عُرس روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ضعيف
  .و عمرأَخرجه أَب

  .أبو عرفجة

  .س أَبو عرفََجة، من ُحلَفاِء األَوس
  .أَخرجه أَبو موسى كذا خمتصراً. شهد بدراً، قاله بإِسناده عن ابن إسحاق

  .أبو العريان

 أَخربنا أَبو مرسى كتابة، أَخربنا أَبو غالب، أَخربنا أَبو بكر، أَخربنا أَبو. السلمي: وقيل: ب دع أَُبو العريان املَُحارِيب
وأَخربنا احلسُن، أَخربنا أَمحد، أَخربنا حممد بن أَمحد : القاسم الطرباين، أَخربنا علي بن عبد العزيز ح قال أَبو موسى

سأَلت ابَن سريين قلمت : أَخربنا أَبو نعيم، أَخربنا أَبو خلَدةَ قال: قاال -بن احلسن، أَخربنا احلسن بن احلسن احلريب 
أَن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى يوماً ودخل . حدثين أَبو العريان: و أَربعاً؟ فقالأُصلي وما أَدري ركعتني أَ: 

البيت، وكان يف القوم رجل طويل اليدين، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسميه ذا اليدين، فقال ذو 
فتقدم فصلى . بل نسيت: قال! ا  "لَم اقصر َولَم أَنَس : " يا رسول اهللا، أَقصرت الصالة أَو نسيت؟ قال: اليدين

ركعتني، مث سلم، مث كرب، وسجد مثل سجوده أَو أَطول، مث كرب ورفعِ رأسه، مث كرب وسجد مثل سجوده أَو أَطول، 
إِنه أَبو هريرة، وأَبو العريان غلط، ومل يقله : قيل: سلم بعد أم ال؟ قال أَبو عمر" حممد " مث كرب ورفع رأسه ومل حيفظ 

إنه أبو العريان اهليثم بن اَألسود النَخِعي، الذي روى عنه طارق بن شهاب األَمحِسي، : دة وحده وقيِلإال أبو خل
روى سفيان بنِ عَيينة عن عبد امللك بن ُعَمري . ومنهم من جعله يف البصريني. وعبد امللك بن ُعَمري، ُيَعد يف الكوفيني

أَجدين قد ابيضِ مين ما كنت أحب أَن : دك يا أبا العريان؟ قالكيف جت: عاد عمرو بن حَريث أَبا العريان فقال: قال
  الرجز: يسود، واسود مين ما كنت أحب أَن يبيض، واشتد مين ما كنت أُحب أن يلني

  تقارب اخلطو وسوء يف البصر... امسع أتبئك بآيات الكرب 
  وكثرة النسيان فيما يدكر... وقلة الطعم إذا الزاد حضر 

  نوم العشاء وسعال يف السحر... ليل اعتكر وقلة النوم إذا ال
  والناسيبلون كما تبلى الشجر... وتركي احلسناء يف قيل الظهر 

  .أَخرجه الثالثة

  .أبو عريض



  .ب أَبو َعريض
ذكره أَبو حامت الرازي، عن حممد بن دينار اخلراساين، عن عبد اهللا بن املطلب، عن حممد بن جابر احلنفي، عن أَيب 

أَعطاين رسول : قال -وكان دليل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أَهل خيرب  -ي، عن أَيب عريض مالك اَألشجع
  .فذكر حديثاً منكراً. . . اهللا صلى اهللا عليه وسلم مائة راحلة

  .أَخرجه أَبو عمر

  .أبو عزة اهلذيل

وقال أَبو أَمحد . َيَسار بن عمرو: قيلو. َيسَار بن عبد: َيَسار بن عبد اهللا، وقيل: ب س أَُبو عزةَ اهلُذَيل، امسه
أَبو َعزة اهلُذَيل َيسَار بن عبد اهللا بن عامر بن متيم بن َنفَاثة بن ِمالص بن ُخزمية بن دمهان بن سعِد بن : العسكري

  .مالك بن ثَور بن طَابَِخةَ بن لَحَيان بن هذَيل
روى عنه . وهو األكَثر. هو غريه. وقيل. ا واحدهو َمطَر بن ُعكَامس، ألنَ حديثهم: وقيل. سكن البصرة، له صحبة

حدثنا أَمحد بن َمنعيع وعلي بن حجر : أَخربنا إِمساعيل بن علي وغريه قالوا بإِسنادهم عن حممد بن عيسى. أَبو املليح
اهللا صلى  قال رسول: حدثنا إِمساعيل بن إِبراهيم، عن أَيوب، عن أَيب املِليح، عن أَيب َعزة قَال: قاال -املعىن واحد 

أَبو عزة له صحبة : قال الترمذي" . إِذَا قََضى اللَه لَِعبلد أَن َيمُوَت بِأرض، َجَعلَ لَُه إِلَيَها حَاَجة : " اهللا عليه وسلم
  .أَخرجُه أَبو عمر، وأَبو موسى. وامسه يسار بن عبد، وأَبو املليح بن أُسامة امسه عامر بن أُسامة بن عمري اهلذَيل

  .ضأبو عزيز أبي

  .أَخرجه أَبو موسى خمتصراً. ذكرناه يف اهلمزة. س أَبو عَزِيز، امسه أَبيض

  .أبو عزيز بن جندب

  .ال أَعرفه: أَخرجه أَبو عمر خمتصراً، وقال. ب أَُبو َعزِيز بن جُنَدب بن النعمان، مذكور يف الصحابة

  .أبو عزيز بن عمري

عبد الدار بن قَُصي القرشي الَعبَدرِي، أَخو ُمصَعب بن  ب د ع أَبو َعزيز، بن ُعمري بن هاشم بن عبد مناف بن
واسم أيب َعزِيز هذا . أُم ُخَناس بنت مالك من بين عامر بن لَُؤي: عمري، وأَخوِ أَيب الروم بن ُعَمري، وأُمه وأُم ُمصَعب

بدراً كافراً، وأُسر روى عنه نبيه بن وهب ، وكان ممن شهد . له صحبة ومساع من النيب صلى اهللا عليه وسلم. ُزرارة
ملا : حدثين ُنَبيه بن َوهب، أَخو بين عبد الدار قال: أَخربنا أَبو جعفر بإِسناده عن يونس، عن ابن إِسحاق قال. يومئذ

قال " أستوصوا باألسارى خرياً : " أَقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأَسارى بدر، فرقهم على املسلمني، وقال
كنت يف اَألسارى يوم بدر، فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أَيب عزيز قال فسمعت من يذكر: نبيه
، فإِن كان لَُيقَدم إٍليهم الطعام، فما يقع بيد أَحدهم كسرة إِال رمى هبا إِيل، " استوصوا باألسارى خرياً : " يقول

وذكره خليفة بن خياط يف . مي هبا إيلويأكلون التمر يؤثروين، فكنت أستحب، فآخذ الكسرة فأرمي هبا إليه، فري
وذلك غلط، : قال أَبو عمر. قتل أَبو عزيز يوم أحد كافراً: وقال ابن الكليب والزبري. الصحابة، من بين عبد الدار



 ذكره املتأخر: قال أَبو ُنعَيم. ولعل املقتول بأحد كافراً أَخ هلم قُِتلَ كافراً، وأَما مصَعب بن عمري فقتل بأحد مسلماً
قتل أَبو : وقال ابن ماكوال. وال أَعرف له إِسالماً، وهو كان صاحب لواِء املشركينب يوم أحد -يعين ابن منده  -

  .عزيز يوم أحد كافراً
فذكر . . . أَخربنا أَبو جعفر بإسناده إِىل يونس بن ُبكَري، عن ابن إِسحاق، يف تسمية من قتل من املشركني يوم أُحد

  .ر رجالً، ليس فيهم أَبو َعزِيز، إِمنا ذكر فيهم أَخاه أَبا يَزيدَ بن ُعَمري واهللا أَعلممن عبد الدار أَحد عش
  .أَخرجه الثالثة

  .أبو عسيب موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 روى عنه أبو ُنَصَريةَ،. امسه أَمحر: له صحبة ورواية، قيل. ب د ع أَبو َعِسيب موىلَ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أتاين جربيل باحلمى والطاعون، فأمسكت احلمى باملدينة، وأرسلت : " أَحدمها: له حديثان. وحازم بن القاسم

واحلديث الثاين رواه أَبو ُنصََريةَ . رواه عنه مسلم بن ُعَبيد أَبو ُنَصرية" . الطاعون إىل الشام، والطاعون شهادة ألميت 
م خرجِ ليالً، فدعاين فخرجت إِليه، مث مر بأيب بكر فدعاه، مث مر بعمر أَن النيب صلى اهللا عليه وسل: أَيضاً، عنه

أَطعمنا ُبسراً، فجاَء بِعذق فوضعه فأكَلوا، : " وانطلق حىت أتى حائطاً لبعض اَألنصار، فقال لصاحب احلائط. فدعاه
  .ن التيهانوهذا يشبه حديث أَيب اهليثم ب" . لتسألن عن هذا النعيم : مث دعا مباء فشربوا، مث قال

  .أَخرجه الثالثة

  .أبو عسيم

أَخربنا ابن . وقد فرق احلاكم أبو أَمحد وغريه بينهما. وقيل غريه. هو أَبو َعسيب: قيل -ب ع س أَبو ُعسَيم بامليم 
ن حدثنا محاد بن سلمة، عن أَيب عمرا: حدثين أَيب، حدثنا هبز وأَبو كامل قاال: أَيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أَمحد

:َ إِنه شهد الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا: قال هبز -أَيب عسيم : أَو -اجلَوين، عن أَيب عسيب 
فكانوا يدخلون من هذا الباب  -يعين يصلون وخيرجرن  -ادخلوا فصلوا عليه أَرساالً : كيف نصلي عليه؟ قال

قد بقي من رجليه : اهللا عليه وسلم يف حلده قال املغرية فلما وضع صلى: قال. فيصلون وخيرجون من الباب اآلخر
أَهيلوا علي التراب، فأهالوا عليه : فدخل وأَدخل يده فمس قدميه، فقال. فادخل فأصِلحه: قالوا. شيء مل تصلحوه

  .أَنا أَحدثكم عهداً برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حىت بلغ أَنضاف ساقيه، مث خرج، فكان يقول
  .بو ُنَعيم، وأَبو عمر، وأَبو موسىأَخرجه أَ

  .أبو العشراء

. وقيل؟ مالك بن أُسامة. امسه بِلْز: وقيل.َ أَسامة بن مالك من ِقهِطم: اختلف يف امسه فقيل. أَبو الُعشََراء الدارمُي
  " .ك لوطعنت يف فخذها ألجزأ عن: " ذكره بعضهم يف الصحابة وال يصحِ، واحلديث َألبيه. عطَارد بَن برز: وقيل

  .وقد ذكرناه يف أسامة، والصحبة ألبيه، وقد ذكرناه يف مالك بن قهطم

  .أبو عطية البكري



روى عنه . انطلق يب أَهلي إِىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأَنا غالم: قال. د ع أَبو َعطية الَبكْري، من بكر بن َواِئلِ
: قال. يب إِىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأَنا غالم شاب انطُِلَق: مسكني بن عبد اهللا أَبو فاطمة اَألزدي أَنه قال

وكان ينزل خارجاً من املدينة على حنو من ميل، ورأَيت أَبا  -مدينة سجستان  -فرأَيت أَبا عطية ُيجمع باملدينة 
  .أَخرجه ابن مَْنَده، وأَبو ُنعَيم. عطية أبيض الرأس واللحية، ورأَيته يعتم بعمامة بيضاَء

  .املزين أبو عطية

عداده يف املصريني، قاله أَبو سعيد بن . روى حديثه بكر بن سوادة، عن عبد الرمحن بن عطية، عن أَبيه، عن جده
  .يونس

  .أَخرجه ابن منده، وأَبو ُنعَيم خمتصراً

  .أبو عطية الوادعي

  .ب ع س أَبو َعطيةَ الَوادِعي
أَخربنا أَبو موسى إِجازة، . لطرباين ومطَني يف الصحابةمذكور يف الصحابة الشاميني، وقد اختلف يف صحبته، ذكره ا

حدثنا إِبراهيم بن حممد بن : أَخربنا أَبو غالب الكوشيدي، أَخربنا أَبو بكر بن رِيذَةَ أَخربنا أَبو القاسم الطرباين قال
إِن : قال أَبو عطية: ِعرق اِحلمصي، حدثنا حممد بن ُمَصفى، حدثنا بقية، عن َبحري بن سعد، عن خالد بن معدان قال

هل رآه أحد : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلس حيدث أَن رجالً تويف، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه . حرست معه ليلة يف سبيل اهللا: ؟ فقال رجل" منكم على عمل من أعمال اخلري 

: " القرب حثا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه من التراب بيده، مث قالوسلم ومن معه، فصلى عليه، فلما أُدخل 
مث قال رسول اهللا لعمر بن اخلطاب " . إن أصحابك يظنون أنك من أهل النار، وأنا أشهد لك أنك من أهل اجلنة 

وقال . أَيضاً" املنذر أَيب " ويروى هذا املعىن عن . ال تسأل عن أَعمال الناس، ولكن َسل عن الفطرة: رضي اهللا عنه
يروى : وقيل. مالك بن أَيب محزة، وهو ماِلك بن عامر: أَبو عطية اهلَمدانِي والواِدَعي واحد، وامسه: أَمحد بن حنبل
  .عن عائشة

  .أَخرجه أَبو ُنَعيم، وأَبو عمر، وأَبو موسى

  .أبو عقبة

  .ره خليفة يف موايل بين هاشم من الصحابةعقَبةَ، موىل األَنصار وهو فارسي، ذك: ب د ع أَبو ُعقَْبةَ، وقيل
روى حممد بن إِسحاق عن داود بن احلَُصني، عن عبد . هو موىل َجرب بن عتيك: وقال إِبراهيم بن عبد اهللا اخلزاعي

شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم : قال -وكان موىل من أَهل فارس  -الرمحن بن أَيب عقبة، عن أَبيه 
: " فبلَغت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. ُخذها وأَنا الغالم الفارسي: ُت رجالً من املشركني، وقلتأُحد، فضرب

عقبة " هكذا ذكره ابن منَده، والذي عندنا من طرق مغازي ابن إِسحاق ! ؟" وأنا الغالم األنصاري " : " أال قلت 
  .اسم وليس بكنية، وقد تقدم" 

  .امسه ُرَشيد: رأَخرجه الثالثة، وقال أَبو عم



  .أبو عقرب

وقال . من بين ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، قاله أَبو عمر: ويقال. الِكَناين: وقيل. ب د ع أَبو عقَرب البكرِي
وهو والد أَيب نوفل بن أَيب عقرب، اختلف يف امسه، فقال : قال أبو أعمر. أَبو عقرب الِكَناين: ابن منده وأَبو نَُعيم

ابن خالد بن : ويقال. خويلد بن خالد: وقيل. ويقال َعوِيج بن ُخَويلد بن جبري بن عمرو. ه خالد بن ُبكَريامس: خليفة
معاوية بن خويلد بن خالد بن ُبَجري بن عمرو بن ِحَماس بن : اسم أَيب عقرب: وقيل. عمرو بن ِحَماس بن عويج

صلي، وما أَظنه صنع شيناً، يل إمنا معاوية اسم ابنه أَيب َعوِيج بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، كذا قال اَألزدي املو
ونسبه ابن . هو من أَهل صكة، روى عنه ابنه أَبو نوفل: وقال الواقدي. عداده يف أَهل البصرة: نوفل، قال خليفة

يب عبد اهللا بن أَخربنا اخلط. عريج، بالراء بدل الواو: ماكوال مثال اَألزدي، إِال أَنه مل يسم أَبا عقرب معاوية، وقال
أَمحد بن حممد بإِسناده عن أَيب داود الطيالسي، حدثنا أَبو حبر، أَخربنا حممد بن شاذان، أَخربنا عمرو بن حكام، 

أَنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الصوم، : أَخربنا اَألسود بن شيبان، حدثنا أبو نوفل بن أَيب عقرب، عن أَبيه
  " .ثالثة أيام من الشهر : " فلم يزل يستزيده حىت قال. يا رسول اهللا، زدين: قال" .  صم يوماً يف الشهر: " فقال

، ليس بينهما تناقض، فإنه من بكر بن عبد مناة بن " كناين : بكري، وقيل" قول أَيب عمر : قلت. أَخرجه الثالثة
، بفتح العني، وكسر " َعوِيج " به كنانة، فهو ليثي وبكري وكناين، وليس من بكر بن وائل، َومجيع ما ضبطه يف كتا

بضم العني، وفتح الراء، وكانت النسخ اليت نقلت منها يف غاية الصحة، وكلها " عَُريج " والصحيح أَنه . الواو
ُعرَيج يعين بضم العني، وفتح : والصواب" . كذا يف أَصل أَيب عمر : " هكذا، وقد كتب يف بعضها على احلاشية

وأَما : " َعوِيج، بالواو، مل إمنا عرَيج بالراء اسم بعض أَجداده، قال اَألمري أَبو نصر" عض ما نقل وقد مساه يف ب. الراَء
ُعَريج، بضم العني وفتح الراَء، فهو عرَيج بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، منهم أَبو نوفل بن أَيب عقرب الُعَرجيي، 

ابن بكر بن عبد مناة بن  -يعين بضم العني، وفتح الراء  -ُعرَيج : وقال ابن الكليب يف مواضع مضبوطاً َجموداً
كنانة، منهم أَبو نوفل بن عمرو بن أَيب عقرب بن خَُويلد بن خالد بن ُبَجري بن َعمرو بن ِحَماس بن ُعرَيج، وهم 

  .، ليس بشيِء، واللّه أَعلم" ليثْي " وقول من قال فيه . بيت بين ُعرَيج، وهلم بقية باملدينة

  .البلويأبو عقيل 

حليف بني َجحجََبى بن ثعلبة بن . ب س أَبو َعِقيل، وامسه َعبدُ الرمحنِ بُن َعبدِ اهللا الَبلَوي مث األَنصاري األَوسي
وقد ذكرناه يف . عبد الرمحن: عبد الُعزى، فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم: كان امسه يف اجلاهلية. عمرو بن عوف

وقد ذكره ابن إِسحاق وجعله من . و من ولد َعبِيلَة بن ِقسِميل بن فران بن بلىه: قال الطربي" . عبد الرمحن " 
أَخربنا أَبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إِسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من اَألنصار، من . حلفاَء بين جحجََبى

أَبو َعِقيل بن :  بن كُنفة بن عوفومن بين َجحَجىب: األَوس، مث من بين ثعلبة بن َعمرو بن َعوف فذكر مجاعة مث قال
ثعلبة بن : وزاد يف نسبه فقال. وروى ابن هشام عن البكائي عن ابن إِسحاق، مثله. عبد اهللا بن ثعلبة، من قُضاعة

بيجان بن عامر بن احلارث بن مالك بن عامر بن أَُنيَف بن ُجَشم بن عبد اهللا بن تيم بن إِراش بن عامر بن َعبيلة بن 
: أَخرجه أَبو عمر، وأَبو موسى، وقال أَبو موسى. وهكذا يف رواية َسلَمة عن ابن إِسحاق. فَران بن بلى ِقسميل بن
  .أَراه الذي قُِتل باليمامة: قال جعفر



  .أبو عقيل

: وقال ابن إِسحاق. حَبحَاب قاله قتادة: ب د ع أَُبو َعِقيل صاحبُ الصاعِ الذي ملزه املنافقون خمتلف يف امسه ِفقيل
روى خالد بن َيسَار عن ابن أَيب . بو عقيل صاحب الصاع، أَحد بين أُنيف اِإلراشي، حليف بين عمرو بن عوفأَ

أَنه بَاَت جير باحلرِير على ظهره على صاعني من متر، فترك أَحدمها يف أَهله، وجاَء باآلخر يتقرب به : َعِقيل، عن أَبيه
إن اهللا لََغنِي . فقال املنافقون" اجعله يف متر الصدقة : " عليه وسلم فقال فأَخربه به النيب صلى اهللا. . إىل اهللا عز وجل

وجاَء  -أَربعه أَلف درهم، وأَربعمائة درهم  -وسخروا منه، وجاَء عبد الرمحن بن عوف بنصف ماله . عن متر هذا
ن يلمزون املطوعني من املؤمنني الذي: " هذا رَِياء، فأَنزل اهللا عز وجل: عاصم بن عدي مبائة وسق متر، فقال املنافقون
  .اآلية" ...يف الصدقات، والذين ال جيدون إال جهدهم 

  .أَخرجه الثالثة

  .أبو عقيل املليلي

أخربنا أَبو موسى إِذناً، أَخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أبو القاسم بن أيب بكر . اجلعدي: وقيل. ب س أَبوَعقيل املُلَيلي
سني حممد بن عبد اهللا الرباين، أَخربنا أبو عمرو بن حكيم، أَخربنا أَبو جعفر حممد بن بن أيب علي، أخربنا أبو احل

هشام بن البحتري، أَخربنا أَمحد بن مالك بن ميمون، أَخربنا عبد امللك بن قُرَيب اَألصمعي، أَخربنا هزمي بن السفْر، 
مع عمر بن اخلطاب، فنزلنا اَألبواَء، فإِذا حنن  خرجنا حجاجاً: عن بالل بن اَألشقر، عن ِمسَورِ ابَن َمْخَرَمة قال

أَفيكم رسول اهللا صلى : قال. قل يا شيخ: فقال عمر. أَيها الركب، قفوا: بشيخ على قارعة الطريق، فقال الشيخ
قال اله و: العقل ساقين إىل ها هنا: أَتعقل يا شيخ؟ قال: مث قال. أَمسكوا اليََتكََتَمَن أَحد: اهللا عليه وسلم؟ فقال عمر

فبكى حىت ظننا أَنَ نفَْسه ستخرج من بني . نعم: وقد تويف؟ قال: مىت تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عمر
: قال. ال: أَفيكم هو؟ قال: قال. نعم: حنيف بين َتيم؟ قال: قال. أَبو بكر: فمن َوِلي األَمر بعده؟ قال: قال. جنبيه

: قال. عمر بن اخلطاب: فمن َوِلي األَمر بعده؟ قال: قال. عنا لبكائه نشيجاًفبكى حىت مس: قال. نعم: وقد تويف؟ قال
إِن كانت : قال! قد كان ذاك: قال. فإِنه كان أَلني جانباً وأَقرب -يريد عثمان  -فأَين كانوا عن أَبيض بين أُمية؟ 

فَأَِغثنِي، فإِين مل أَجد : قال. نذ اليومهو الذي يكلمك م: صداقة عمر َأليب بكر لَمسِلَمَتُه إِىل خري، أَفيكم هو؟ قال
أَنا أَبو َعِقيل أَحد بين ملَيل، لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : َمن أَنت، َبلََغَك الغوثُ؟ قال: قال عمر. ُمِغيثاً

 عليه على َردهة بين جعل، َدَعاين إِىل اِإلسالم فأمنكت به، وسقاين شربة من َسوِيق، شرب رسول اللّه صلى اهللا
مث تيممت . وسلم أَوهلا وشربت آخرها، فما َبرِحُت أَجد ِشَبعها إِذا خصُت، وِرِاها إِذا َعِطشت وَبردَها إِذا َضَحيت

يف رأس األبيض بقطََيعِة عنم يل، أَصلي وأَصوم رمضان، حىت أَلَفَْت جنا هذه السنة، فما أَبقت منها إِال شاة واِحدة 
فقال . الذئب البارحة األوىل، فأَدركنا ذَكَاتَها، وَبلَغناك ببعض، فأَِغثْ أَغاثَك اهللا عز وجل كنا ننتفع بِدرهتا، فَعيبها

  .َبلََغَك الغوث أَدركين على املاِء: عمر
فنزلنا املنزل، وكأين أَنظر إىل عمر مقْعيا، على قارعة الطريق، آخذاً بزمام ناقته، مل لطعم طَعاماً، بل : قال املسور
إِذا أَتى عليك فأنفق عليه : فلما رحل الناس دعا عمر صاحب املاِء، فوصف له الشيخ، وقال. ويف معه ينتظر الشيخ

  .وعلى أَهله، حىت أَعود إِليك إِن شاء اهللا عز وجل
أتاين وهو : فقضينا حجنا وانصرفنا، فلما نزلنا املنزل دعا عمر صاحب املاِء وسأَله عن الشيخ؟ فقال: قال املسور



فكأين أنظر إىل عمر وقد وثب حىت وقف على القرب، : قال. ض عندي ثالثاً، فمات فدفته، وهذا قربهموعوك فمر
أخرجه أبو عمر، وأَبو موسى إِال أَن . فصلى عليه، مث اعتنقه وبكى، ومحل أهله معه، فلم يزل ينفق عليهم حىت قبض

  .أَبا عمر اختصره، وساقه أَبو موسى كذا مطوالً

  .أبو العكر

وقال . بو الَعكَرِ بن أم َشرِيِك اليت َوهََبت نفَسها للنيب صلى اهللا عليه وسلم، امسه سلم بن مسي، قاله أَبو عمرب س أَ
أَسلم أَبو العكر وهاجر إِىل : أَخربتين أُم شريك ابنة جابر قال: أَبو موسى بإِسناده إِىل أَيب صاحل، عن ابن عباس قال

: قالت. ال جرم ليجزينك اهللا تعاىل: لعلك على دينه؟ فقالوا: ين أَهله، فقالوارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجاَء
فرحلوا فحملوين على مجل ثَفَالَ، ال يطعموين وال يسقوين، وإذا انتصف النهار نزلوا، يف أَخبيتهم، وطرحوين يف 

ت بَرَد ذنري َعلَى فلما كان اليوم الثالث عند انتصاف النهار، وجد. الشمس، حىت ذهب عقلي ومسعي وبصري
صدري، فأخذته فشربت منه نفساً، مث انتَزَع مين فنظرُت فإِذا هو بني السماء واَألرض، مث دنا شي ثانية فشربت منه 

من : فنظروا فقالوا: نفساً مث رفع، مث دنا مين ثالثة فشربت حىت روِيت، وأهرقت على رأسي ووجهي وثيايب، قالت
: فانطلقوا سراعاً إِىل ِقَرهبم فوجدوها مربوطة، فقالوا: قالت. رزقين اهللا تعاىل: قلت: لتأَين لك هذا يا عدوة اهللا؟ قا

: قال الكليب. نشهد أَن الذي َرَزقك هو الذي شََرع اِإلسالَم، فأَسلموا وهاجروا إِىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أَخرجه أَبو عَمر، وأَبو موسى. اآلية" .وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب : " وهي اليت قال اهللا تعاىل

  .أبو العالء األنصاري

. أخربنا أبو موسى إِجازة، أخربنا أبو غالب. ذكره الطرباين يف الصحابة. ع س أبو الَعالَء األَنصَاري، غري منسوب
أخربنا أمحد بن حدثنا سليمان بن أمحد، : قاال -وأخربنا احلسن، أخربنا أمحد : أخربنا أبو بكر ح قال أبو موسى

عمرو اخلاليل، أخربنا يعقوب بن محيد، أخربنا حممد بن عَمر الواقدَي، أخربنا أيوب بن العالء األنصاري، عن أَبيه، 
  .رأَيت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يوم أحد درعني: عن جده قال

  .أَخرجه أَبو ُنَعيم، وأَبو موسى
روى اَألسود بن شيبان، عن أيب بكر بن َسماعة، عن . إِىل النيب صلى اهللا عليه وسلموفد . د ع أبوالَعالَِء الَعاِمري

مه مه، قولوا بقولكم وال : " فقال. يا سيدنا، وذا الطول علينا: وفدت يف وفد جنب عامر، فقلت: أَيب العالِء قال
وهذا أَبو العالء هو يزيد بن عبد  .أَخرجه ابن منده، وأَبو نعيم" . بستجرينكم الشيطان، فإن السيد اهللا عز وجل 

ورواه قتادة عن غيالن بن جرير، وأَبو نصرة عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري، عن أبيه هذا . اهللا بن الشخري
  .احلديث بلفظه، وقد ذكرناه يف عبد اهللا، ونسبناه هناك

  .أبو العالء موىل حممد بن عبد اهللا بن جحش

وممن : قال خليفة بن خياط. ن عبد اهللا بن َجحش بن رِياب اَألسدي، أَسد بن خَزميةب س أَبو الَعالَِء موىل حممد ب
  .حممد بن عبد اهللا بن جحش، ومواله أبو العالء: صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم من بين أسد بن خَزمية

  .أَخرجه أَبو عمر، وأَبو موسى



  .أبو علقمة بن األعور

أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن . ذكره احلافظ عبد اجلليل بن حممدس أبو علقََمة بن اَألعور السلَمي، 
ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا : إِسحاق، عن حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال

السلمي وهو  عليه وسلم يف اخلمر إال أخرياً، لقد غزا غزوة تبوك فغِشي حجرته من الليل أبو علقمة بن األعور
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ! أبو علقمة، سكران: سكران، محى قطع بعض عرى احلجرة، فقال، من هذا؟ فقيل

  " .ليقم إليه رجل منكم فليأخذ بيده حىت يرده إىل رحله . " وسلم
  .أخرجه أَبو موسى

  .أبو علكثة

مل يزد : وقال أَبو نعيم. قاله ابن منده وأَبو نعيم. تقدم د ع أَبو علكثة، أَخو أَيب راشد، له ذكر يف حديث أَخيه، وقد
على هذا، ومل يذكر يف الكَُنى أَبا راشد، وذُِكر فيمن امسه عبد الرمحن أَبا راشد وأَخاه، كان امسه قيوم فسماه رسول 

ُيكَىن أَبا عبيد،  ، وكان أَخوه" عبد الرمحن " وذكر يف . اللّه صلى اهللا عليه وسلم عبد القيوم، وكناه بأيب عبيد
  .أَبو علكثة: فصحفه هاهنا، وقال

  .أبو علي بن عبد اهللا

ب أَُبو َعِلي بُن َعبد اِهللا بن احلَارِثِ بن َرحَضةَ بن عامر بن َروَاحة بن ُحجر بن َمِعيص بن عامر بن لَُؤًي القَُرِشي 
: كان من مسلمة الفتح، أَخرجه أَبو عمر، وقالقتل يوم اليمامة شهيداً، و. الَعامِرِْي، وأُمه هند بنت مالك بن علقمة

: هذا كالم أَيب عمر، والذي ذكره الزبري بن بكار قال: قلت. علي بن عبيد اهللا: يقال فيه: وقال. ال أَعلم له رواية
أبو : مث قال بعده" . أَبو علي بُن احلارث بن َرحَضة، قتل يوم اليمامة شهيداً : " ومن بين َرْحَضة بن عامر بن رواحة

فعلى قول الزبري يكون أَبو علي عم علي بن " . علي بن عبيد اهللا بن احلارث بن َرحَضة، قتل يوم اليمامة شهيداً 
  .علي بن عبد اهللا، وأَبو علي بن عبد اهللا، واللّه أَعلم: عبيد اهللا، وعلى قول أَيب عمر هو واحد، قيل فيه

  .أبو علي طلق

  .سكن البصرة، تقدم ذكره .ع أبو علي طلق بن علي احلََنِفي
  .أَخرجه أَبو نعيم خمتصراً

  .أبو علي قيس بن عاصم

  .ع أَُبو َعِلي قَيسُ بَن عاِصم املنقَري
  .سكن البصرة، تقدم ذكره

  .أَخرجه أَبو نعيم



  .أبو عمارة

  .سكن الكوفة، تقدم ذكره. ع أَُبو ُعَمارة الَبَراُء بُن َعازِب
  .أَخرجه أَبو نعيم

  .ريأبو عمر األنصا

  .أَورده الطبََراين يف الصحابة. س أَُبو ُعَمَر األَنَصاري
وأَخربنا احلسن بن أَمحد، أَخربنا أَبو نعيم : أَخربنا أَبو موسى إِذناً، أَخربنا أَبو غالب، أَخربنا أَبو بكر ح قال أَبو موسى

ربنا َبِشري بن ُسليمان، عن شيخ من أَخربنا الطرباين، حدثنا علي بن عبد العزيز، أَخربنا أَبو نعيم، أَخ: قاال -
من صلى قبل الظهر أربعاً كان كعدل رقبة من بين إمساعيل : " اَألنصار، عن أَبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

. "  
وقد رواه الطرباين، عن حممد بن إِسحاق بن راهويه، عن أَبيه، عن الفضل بن موسى، عن بشري بن سلمان، عن عمر 

  .أَخرجه أَبو موسى. عن أَبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثله اَألنصاري

  .أبو عمر موىل عمر بن اخلطاب

  .ع س أَبو ُعَمر موىل عمر بن اخلطاب
  .ذكره احلسن بن سفيان يف الصحابة، مث يف الوِاحدان

خربنا أَبو عمرو بن محدان، أخربنا احلسن أَخربنا أَبو موسىِ إِجازة، أَخربنا احلسن بن أَمحد، أَخربنا أَمحد بن عبد اهللا، أَ
وليس موىل ابن  -بن سفيان، أَخربنا حممد بن ُمَصفى، أَخربنا َبقية بن الوليد، عن حيىي بن مسلمِ، حدثين عكرمة 

ال يتبعن : " قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: أنه قال -موىل عمر بن اخلطاب  -حدثين أَبو عمر  -عباس 
  " .قمة أخيه أحدكم بصره ل

  .أَخرجه أَبو ُنَعيم وأَبو موسى

  .أبو عمرو األنصاري

روى احلماين عن أَيب إِسحاق احلَُميسي، . هو أَبو عمرو األَنصاري -بفتح العني، ويف آخره واو  -د ع أَبو َعمرو 
لسموات واألرض اغدو إىل جنة عرضها ا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أُحد: عن ثابت، عن أَنس قال

. يا أَبا عمرو، ربح البيع، اجلنةُ وربً الكعبة ُدونَ أُحِد، فالتقوا: فنادى أَخاً له فقال! بخ بخ: فقال رجل" . 
  .أَخرجه ابن منده وأَبو نَُعيم. فاستشهد فيه

  .أبو عمرو األنصاري

بو غالب الكوشيدي، أَخربنا ابُن رِيذَة ح أَخربنا أَبو موسى إِجازة، أَخربنا أَ. شهد بدراً. ع س أَبو عمرو اَألنصَاري
حدثنا سليمان بن أَمحد، أَخربنا حممد بن عثمان بن : وأَخربنا احلسن بُن أَمحد، أَخربنا أَبو نَُعيم قاال: قال أَبو موسى -



فر بن حممد، عن أَبيه، أَيب شيبة، أَخربنا ُعَباَدةُ بن زياد، أَخربنا عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا العرزِمي، أَخربنا جع
وكان َعقَبِياً بدرِياً  -رأَيت أَبا عمرو األَنصاري : عن حممد بن طلحة بن يزيد بن ُركاَنة، عن حممد ابن احلنفية قال

فََترسه الغالم، حىت َنَزع بسهم نزعاً . ترسْنِي! وَحيك: وهو صائم َيَتلََؤى من العطش، وهو يقول لغالم له -أُحدياً 
َمن َرَمى بِسهم ِفي َسبِيلِ : " مسعت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقول: رمي بثالثة أَسهم، مث قال ضعيفاً، حىت

أَخرجه أَبو ُنَعيم، وأَبو . فَقُِتل قبل غروب الَشمس" . اهللا َعز َوَجلَ، فبلغ أو قصر، كان ذلك نوراً يوم القيامة 
  . ذكره والكالم عليه، إِن شاَء اللّه تعاىلقلت أَظنة أَبا عمَرةَ األَنصاري، الذي يأيت. موسى

  .أبو عمرو بن حفص

أَبو عمرو بن حفص بن : ويقال. أَبو َحفص بن املغرية: وقيل. ب د ع أَبو عمرو بُن َحفصِ بن املُِغرية، قاله الزبري
  .َعمرو بن املغرية القرِشي املخزومي

بعثه . وأُمه درة بنت خَُزاعي بن احلويرث الثقفي. مسه كنيتها: وقيل. عبد احلميد: وقيل. أَمحد: اختلف يف امسه، فقيل
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع علي حني َبَعث علياً إِىل اليمن، فطلق امرأَته فاطمة بنت قيس الِفهرِية هناك، 

ه عن القعَنيب، عن أَخربنا فتيان بن أَمحد بن َسمنية بإسناد. عاش بعد ذلك: وقيل. وبعث إِليها بطالقها، مث مات هناك
أَن : عن أَيب سلمة بن عبد الرمحن، عن فاطمة بنت قيس -موىل اَألسود بن سفيان  -مالك، عن عبد اهللا بن يزيد 

واهللا ما لك علينا من : فأرسل إِليها وكيلُه بشعري فََسخِطَْته، فقال. أَبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب
وأمرها أَن " . لَيسَ لََك َعلَيِه َنفَقَة : "  عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال هلافجاَءت رسولَ اهللا صلى اهللا. شيء

. تلك امرأة يغشاها أصحايب، اعتدى يف بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى: " مث قال. َتعتد يف بيت أم َشرِيك
وروى . بو عمرو بن حفصأَ: ومثله روى الزهري، عن أَيب سلمة، عن فاطمة، فقال. احلديث... " تضعني ثيابك

إِن أَبا حفص بن املغرية املخزومي أَبو عمرو هو الذي كلم عمر بن اخلطاب : حيىي بن أَيب كثري، عن أَيب سلمة فقال
أخربنا أَبو ياسر بن أَيب َحبة بإِسناده عن عبد اهللا بن أَمحد، حدثين أَيب، . وواجهه مبا يكره، لَفَا عزل خالد بن الوليد

: قال -وهو أَبو شجاع  -أَخربنا سعيد بن يزيد  -يعين ابن املبارك  -بن إِسحاق، أَخربنا عبد اهللا  أَخربنا علي
َسِمعت عمر بن اخلطاب : َسِمعت احلارثَ بن يزيدِ احلضرمي، عن علي بن َرَباح، عن ناشرة بن ُسَمي اليََزنِي قال

الوليد، فإِنه أَعطى املال ذا البأس وذا الشرف، فنزعته إِين أَعتذر إِليكم من خالد بن : يقول يوم اجلابية وهو خيطب
لقد نزعت عامالً استعملَه ! واللّه ما أَعذرَت يا عمر بن اخلطاب: فقال أَبو عمرو بن حفص. وأَقَرت أَبا عبيدة

ه وسلم، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وغََمدَت سيفاً َسَنه اهللا، ووضعَت لواَء عقَده رسولُ اهللا صلى اهللا علي
  .أَما إنك قريُب القرابة، حديث السنِ، ُمَعَضب يف ابن عمك: فقال عمر. ولقد قطعَت الًرِحم، وَحَسدت ابن العم

  .ذكره البخاري يف الكىن اجملردة عن اَألمساِء
  .أَخرجه الثالثة

  .أبو عمرو بن جرير

  .تقدم ذكره. ع أَبو َعمرو جَرِير بُن عبدِ اهللاِ الَبَجِلي
  .بو ُنَعيمأَخرجه أَ



  .أبو عمرو بن محاس

روى ابُن أَيب ِذئب، عن احلارث بن احلكم، . له ذكر يف الصحابة، عداده يف أَهل احلجاز. د ع أَبو عمرو بُن ِحمَاس
أَخرجه ابن منده " ليس للنساء سراة الطريق : " عن أَيب عمرو بن ِحَماس، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أَنه قال

  .وأَبو ُنعَيم

  .بو عمرو الشيباينأ

  .ب أَبو عمرو الشيبانِي، سَعُد بن إِياس
ُبِعث النيب صلى اهللا عليه وسلم وأَنا أَرعى إٍبالً َألهلي : قال. أَدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم وآمن به ومل يره

  .روى عن ابن مسعود، وحذيفة، وأيب مسعود البدري، وغريهم. وهو معدود يف كبار التابعني. بكاظمة
  .أَخرجه أَبو عمر

  .أبو عمرو بن كعب

  .س أَبو عمرو بن كَعب بن مسعود
  .استشهِد يرم بئر َمعُونة، قاله ابن إِسحاق

  .خمتصراً. أَخرجه أَبو موسى

  .أبو عمرو النخعي

  .أبو عمرو النخَعي
له رؤيا عربها  ، وذكر" غريب احلديث " ذكره ابن قتيبة يف . أَحد الوافدين على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ذكره الغساين. له

  .أبو عمرو

أَن : روى حديثه زامل بن عمرو، عن أَبيه، عن جده. هو جد زامل بن عمر. د ع س ابن عمرو، غري منسوب
ابن : أَو قال -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج يوم فطر إٍىل العيد، وعن ميينه أَيب بن كعب، وعن َيسَاره عمر 

بِيعُوا كَيَف شِئتم، َوالَ َتخِلطُوا َميَتة بِمذُبوحَة، َوالَ : " مر بدار أيب كبري، واللحامون بفنائها، فقال فلما فرغ -عمر 
خطب َعلَى حتَتِكرُوا، َوالَ تََناَجُشوا، َوالَ تلقُوا السلََع، َوالَ َيبع حَاِضَر ِلبَاد، َوالَ يبع الرُجلُ َعلَى بيع أَِخيِه، َوالَ َي

: وأَخرجه أَبو موسى فقال. أَخرجه ابن منده وأَبو نَُعيم" . ، َوالَتسألِ املرأَةُ طَالَقَ األُخِت لتكِفىَء إَِناءها خطَبِة أَِخيِه
  .استدركه حيىي على جده، وقد أَخرجه َجده

  .أبو عمرة األنصاري



ثعلبة بن عمرو : وقيل. شريب: هو أَبو َعمَرة اَألنصاري، اختلف يف امسه، فقيل -يف اخره هاء  -ب د ع أَبو َعمَرةَ 
وقد تقدم . بن ِمحصن بن َعمرو بن َعِتيك بن عمرو بن َمبذول، وامسه عامر بن مالك بن النجار اَألنصاري اخلزرجي

وأَخرجه أَبو ُنعَيم، . ومساه ابن الكليب ثعلبة، وساق نسبه هو وأَبو عمر كما ذكرناه" . وثعلبة " " بشري " ذكره يف 
واألول أَصح، ويف بين مالك بن النجار ذكره ابن " . من بين مازن بن النجار : " ، وقالوذكر االختالف فيه

أَخربنا أَبو جعفر بإِسناده عن يونس، عن ابن إِسحاق، يف تسمية من شهد بدرِاً من بين مالك . شهد بدراً. إِسحاق
وشهد أُحداً . مرو بن ِمحصنثعلبة بن ع: وعامر هو مبذول  -بن النجار، من بين عامر بن مالك بن النجار 

روى عبادة بن زياد، عن عبد الرمحن بن حممد بن ُعَبيد . واملشاهد، وقتل مع علي بصفني، قاله أَبو ُنعَيم، وأَبو عمر
رأَيت : اهللا العرَزِمي، عن جعفر بن حممد، عن أَبيه، عن حممد بن يزيد بن طلحة بن ُركَانة عن حممد ابن احلنفية قال

. ترسنِي: األَنصاري يوم ِصفني، وكان َعقَبياً بدرِياً أُُحِدياً، وهو صائم يتلوى من الَعطَش، فقال لغالم له أَبا َعمَرةَ
إين َسِمعُت رسول : مث قال. فََترَسه الُغالَم، مث رمى بسهم يف أَهل الشام، فنزع نزعاً ضعيفاً، حىت رمى بثالثة أَسهم

ى بِسهمِ ِفي َسبِيل اهللا، فبلغ أو قصَر، كَانَ ذَِلَك السهم لَُه نُوراً يوَم القَِياَمِة َمن َرَم: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
أَبو عمرة اَألنصاري، من : وقال إِبراهيم بن املنذر: " أَخرجه الثالثة، وقال أَبو عمر. وقتل قبل غروب الشمس" . 

" . أَيب َعمرة، وامسه بشري بن عمرو بن ِمحَصنِ  بين مالك بن النجار، قتل مع علي بصفني، وهو والد عبد الرمحن بن
فعلى هذا يكون أَخا أَيب عبيدة بن عمرو بن حمصن، املقتول يوم بئر معونة، على أَهنم قد اختلفوا يف رفع نسبهما إِىل 

يب عمرة، وأَما ابن منده فلم يذكر من هذا مجيعه شيناً، إمنا روى عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أَ. مالك بن النجار
أَنه جاَء إِىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه إِخوة له يوم بدر، أَو يوم أُحد، فأعطى : عن أَبيه، عن جده أَيب عمرة

أَخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا . رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرجال سهماً سهماً، وأَعطى الفرَس سهمني
أَخربين  -يعين ابن املبارك  -ين أَيب، حدثنا علي بن إِسحاق، حدثنا عبد اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أَمحد، حدث

كنا مع : األَوزاعي، حدثين املطلب بن حنطَب املخزومي، حدثين عبد الرمحن بن أَيب عمرة األَنصاري، حدثين أَيب قال
يف حنر بعض  -رسولَ اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غَزاة، فأصاب الناس َمخمَصة، فاستأذن الناُس 

قد  -صلى اهللا عليه وسلم  -فلما رأَى عمر بن اخلطاب أَن رسولَ اهللا . يا رسول اهللا، يبِلغنا اهللا به: ظهرِهم، وقالوا
ولكن ! يا رسول اهللا، كيف بنا إِذا حنن لقينا القوَم غداً جياعاً رِجَاالً؟ : هم أَن يأذن هلم يف حنر بعض ظهورهم قال

َت يا رسول اهللا أَن تدعو الناَس ببقايا أَزوادهم، فتجمعها، مث تدعو فيها بالربكة؟ فدعا النيب صلى اهللا عليه إِن رأَي
وسلم ببقايا أَزوادهم، فجعل الناس جييئون باحلَثَيِة من الطعام وفوق ذلك، فجمعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عا اجليش بأوعيتهم وأَمرهم أَن حيتثَوا، فما بقي يف اجليش وعاء إِال ملئوه مث قام فدعا اهللا ما شاَء اهللا أَن يدعو، مث د
  .وبقي مثله، فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه

" . أبو عمرو األنصاري " وأَخرج الترمجة املتقدمة اليت قبلها " أَبو عمرة " قد أَخرج أَبو نَُعيم هذه الترمجة : قلت
ومل خيتلف يف شيء إِال أَن يف هذه الترمجة . أَبن احلنفية" ديث بعينه الذي عن جعفر عن أبيه، عنِ حممد وروي هذا احل

  .واهللا أَعلم. أَبو عمَرة: ذكر يوم صفني، ويف األول مل يذكره ومها واحد، والصحيح

  .أبو عمرة األنصاري

  .سلمتويف يف حياة النيب صلى اهللا عليه و. ب س أبو عمرةَ اَألْنصَاري



: قتيبة بن سعيد، عن الدَراَورِدي، عن أَيب طوالة عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر، عن أَيوب بن بشري قال: روى
" . َيا أَبا عمرة : " فأَتاه رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأداه، فقال" . أَبو عمَرة : " اشتكى رجل منا يقال له

َدُعوُه ، فَلو استطاع : "  عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمهذا رسول اللَه صلى اهللا: فقالت أَهلُه
َدعوُهن، فَإِذَا َوَجَب : " وصرخ النساء يبكني، فأَسكتهن الرجال، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . أجابين 

أَبو أَمحد احلاكم يف الكىن، وجعله غري أَيب  ذكره: وقال أَبو عَمر. أَخرجه أبو عمر، وأَبو موسى" . فَالَ َتبِكَيَن َباِكَية 
وليس فيه بيان موته، فإِن كان قد مات حينئذ، فليس . عمرة والد عبد الرمحن بن أَيب عمَرةَ، وذكر له هذا احلديثَ

  .بوالد عبد الرمحن

  .أبو عمري بن أيب طلحة

تقدم نسبه . لَحةَ، واسُم أَيب طلَحةَ زيُد بن سهلبضم العني، تصغري ُعمر هو أَبو عَمري بُن أَيب ط -ب د ع أَبو ُعَمري 
أَخربنا عبد اهللا بن أَمحد اخلطيب، أَخربِنا أَبو . وأَبو ُعَمري هو أَخو أَنس بن مالك ألُمه، أُمهما أُم سليم. عند ذكر أَبيه

اهللا بن ماسي البزاز،  حممد جعفر بن أَمحد بن احلسني، أَخربنا عبيد اهللا بن عمر بن شاهني أَبو القاسم، أخربنا عبد
دخلَ النيب صلى اهللا عليه وسلم فرأَى : أَخربنا أَبو مسلم الكَحجي، أَخربنا األَنصاري، أَخربنا محيد ، عن أَنس قال

َيا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. مات ُنغَُره: ؟ قالت" يا أم سليم، ما أليب عمري : " أَبا ُعَمري حَزِيناً، فقال
كان ابن ألَبي طلحة يشتكي، فخرج : وروى أَنس بن سريين، عن أَنس بن مالك قال! ؟" مري، ما فعل النغري أبا ع

هو أَسكن ما : ما فعل الصيب؟ قالت أُم سليم: أَبو طلحة يف بعض حاجاته وقُبِض الصيب، فلما رجع أَبو طلحة قال
فلما أَصبح أَتى النيب صلى اهللا . واروا الصيب: قالت فتعشى، مث أَصاب منها، فلما فرغ. وتربت إِليه الَعشاَء. كان

وقد تقدم ذكره، . فحملت بعبد اهللا بن أَيب طلحة" . لَقد بَاَرَك اهللا لَكَُما ِفي لَيلَِتكَُما : " عليه وسلم فأخربه، فقال
  .أَخرجه الثالثة. وكان أَبو ُعَمري هو الصيب الذي مات

  .أبو عمرية

  .يد بن مالكع س أَُبو َعِمَريةَ ُرَش
بفتح العني، : َعِمَرية. أَخرجه أَبو نعيم، وأَبو موسى خمتصراً. مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم، تقدم ذكره يف رشيد

  .وكسر امليم، وآخره هاَء

  .أبو عنبة اخلوالين

  .ب د ع أَبو ِعَنَبةَ اخلوالين
إِنه ممن أَسلم قبل موت النيب صلى اهللا : وقيل. مجيعاً إِنه صلى القبلتني: قيل. أَدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يره

روى عنه حممد بن زياد األَهلاين، وأَبو الزاهرية، . وصحب معاذ بن جبل، وسكن الشام. عليه وسلم ومل يصحبه
  .وبكر بن زرَعةَ ، وغريهم

عن اجلراح بن َمِليح، عن  حدثنا هشام بن عمار،: أَخربنا حيىي بن حممود بن سعد بإِسناده عن ابن أَيب عاصم قال
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال -وكان قد صلى القبلتني " مسعت أَبا ِعَنَبةَ اخلَوالين : بكر بن زرعة قال



  " .الَ َيزَالُ اهللا َتعَالَى يغرُِس ِفي َهذَا الدين غرساً يستعملهم يف طاعته : " يقول
عز وجل ذ لك عين  -يتين وأَنا قد أَسبلت شعري حىت أَُجزه لصنم لنا فأخَر اهللا لقد رأَ: وُروي عن أَيب عنبة أَنه قال

وذكر الَغالَيب، عن حيىي بن معني يف حديث أَيب ِعَنَبةَ . أَكلت الدم يف اجلاهلية: وقال. حىت جََززُته يف اِإلسالم
  .صحبةأَهل الشام ينكرون أَن تكون له : ، قال" أَنه صلى القبلتني " اخلَوالَنِي 

حدثين أَيب، أَخربنا أَبو املغرية، حدثنا إِمساعيل بن َعياش، : أَخربنا أَبو ياسر بن أَيب حبة بإِسناده عن عبد اهللا بن أَمحد
رأَيت سبعة نفر قد صحبوا النيب صلى اهللا عليه وسلم، واثنني قد أَكلوا الدم : عن شرحبيل بن مسلم اخلوالين قال

يب صلى اهللا عليه وسلم، فأَما اللذان مل يصحبوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فأبو ِعَنَبةَ وأَبو يف اجلاهلية ومل يصحبوا الن
أَخربنا ُسرَيج بن النعمان، أَخربنا بقية، عن حممد بن زياد االهلاين ، : حدثين أَيب: وأَخربنا عبد اهللا: قال. فاجل اَألمناري

إذَا أََرادَ اهللا بَِعبٍد َخرياً : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال -وله صحبة : قال ُسرَيج -حدثين أَبو ِعَنَبةَ 
  .، احلديث" َعَسعلَُه 

  .أَخرجه الثالثة. واخللف يف صحبته كما تراه

  .أبو العوجاء

سليم،  بعث رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ِسرية عليها أَبو العوجاِء السلمي إِىل بين: قال الزهري. س أَبو العوَجاِء
  .أَخرجه أَبو موسى. ابن أَيب العوجاِء السلمي: وقال ابن إِسحاق. فقتلوا مجيعاً

  .أبو عوسجة

  .ب س أَُبو عوَسَجةَ الضيب
أَخربنا أَبو موسى كتابة، أَخربنا أَبو اخلري حممد بن أَمحد بن الباغبَان، أَخربنا أَبو احلسني الذكواين، أَخربنا أَبو عبد اهللا 

خربنا أَبو العباس اَألصم، أَخربنا العباس الدورِي، أَخربنا مهدي بن حفص أَبو أَمحد، أَخربنا أَبو اَألحوص، اجلرحاين، أَ
سافرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان ميسح على : عن سليمان بن قرم، عن َعوَسَجةَ، عن أَبيه قال

  .حدثنا الذهلي، أَخربنا مهدي، به: قال البخاري. اخلفني
  .أَخرجه أَبو عمر، وأَبو موسى. عوسجة هذا ضَيب، من ضبة الكوفة. قال ابن عقدةو

  .أبو عومير

  .س أَبو عَومير اَألسلَِمي
  .أَورده جعفر

هنى أَن يشار  -أَن النيب صلى اهللا عليه وسلم : روى ابن أَيب أُوبر، عن أَبيه، عن أَيب الزناد، عن أَيب ُعَومير اَألسلمي
  .إِىل الربق باليد

  .أَخرجه أَبو موسى

  .أبو عياش



  .ب د ع أَبو َعيَّاشِ الزَرقي
امسه عبيد : وقال خليفة. عبيد بن زيد بن صامت، قاله ابن إِسحاق: وقيل. زيد بن الصامت: اختلف يف امسه، فقيل

اخلزرج  بن معاوية بن الصامت بن يزيد بن خلَدة بن عامر بن ُزَريق بن عبد حارثه بن مالك بن غَضب بن ُجَشم بن
وأَكثر أَهل احلديث . وأُمه خَولَةُ بنت زيد بن النعمان بن خلَدةَ بن عامر بُن ُزَريق. اَألنصاري اخلزرجي الزرَقي

َأليب عياش . وهو والد النعمان بن أَيب عياش. زيد بن النعمان: ومنهم من يقول. امسه زيد بن الصامت: يقولون
وروى . صلى اهللا عليه وسلم عمر بعد النيب صلى اهللا عليه وسلمصحبة مشهورة، ومشاهده كمشاهد رسول اهللا 

  .بعد اخلمسني: وعاش إِىل زمن معاوية، ومات بعد اَألربعني، وقيل. عنه جماهد، وأَبو صاحل السمان
عبد اهللا وأَنا حاضر أَمسع أَخربنا احلافظ أَمحد بن  -أَخربنا حيىي بن حممود بن سعيد األصبهاين، أَخربنا احلسن بن أَمحد 

بن أَمحد، أَخربنا أبو بكر بن خالد، أَخربنا احلارث بن أَيب أُسامة، حدثنا سعيد بن عامر، أَخربنا أبان بن أَيب عياش، 
اللهم إين أَسألك بأن لك احلمد، ال إله إِال أَنت، احلنان املنان، بديع : عن أَنس بن مالك، أَن أَبا عياش الزَرقي قال

لَقَد سألتم اهللا بامسه، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا : " فقال رسول اهللا. جلالل واإلكرامالسموات واَألرض، ذا ا
  .أخرجه الثالثة" سئل به أعطى 

  .أبو عيسى األنصاري

  .ب أَبو ِعيَسى األَنصاري احلارِثي
  .شهد بدراً روى عنه حممد بن كعب القُرَِظي، وصاحل موىل التوأَمة

ذكره . ومات يف خالفة عثمان -وكان بدرياً  -أَن عثمان بن عفان عاد أَبا عيسى : ذكر ابن أَيب ذئب، عن صاحل
  .البخاري

  .أَخرجه أَبو عمر خمتصراً

  .أبو عيسى الثقفي

  .تقدم ذكره. ع أَبو عِيَسى، املُِغَرية بن ُشعبة الثقفي
  .أَخرجه أَبو نعيم

  حرف الغني

  أبو الغادية اجلهين

  .ب د ع أَُبو الَغاِدَية اجلَُهين
امسه : وقيل. َيسَار بن ازيهر: اختلف يف امسه فقيل. وُجَهينة بن زيد قبيلة من قضاعة. بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .مسلم
ُروِي . أَدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو غالم: قال أَبو عمر. سكن الشام، يعد يف الشاميني، وانتقل إِىل واسط

  .ى اهللا عليه وسلم وأَنا أَيفَُع، أَرد على أَهلي الغََنمأَدركت النيب صل: عنه أَنه قال



. أَخربنا حممد الوهاب بن هبة اهللا بإِسناده عن عبد اهللا بن أَمحد، حدثين أَيب، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث
أال : عقبة، فقالخطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غداة ال: حدثنا ربيعة بن كلثومِ، عن أَبيه، عن أَيب غادية قال

أال هل . إن دماكم وأموالكم عليكم حرام إىل أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم هذا، يف شهركم هذا
وهو قاتل عمار بن ياسر، وكان إِذا استأذن على . وكان من شيعة عثمان رضي اهللا عنه" . نعم : " قالوا" ؟ " بلغت 

ويف قصته عجب . وكان َيصُف قتله لعمار إِذا ُسِئل عنه، كأَنه ال يبايل به .قاتل عمار بالباب: معاوية وغريه يقول
  .نسأَل اهللا السالمة! النهي عن القتل، مث يقتل مثل عمار: عند أَهل العلم؟ روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

قبل رجل مقارب اخلطو، فلما بينا احلجاج جالساً، إِذ أَ: روى ابن أَيب الدنيا، عن حممد بن أَيب معشر، عن أَبيه قال
كيف : قال. نعم: أَنت قتلت ابن ُسمية؟ قال: وأَجلسه على سريره، وقال. مرحباً بأَيب غادية: رآه احلجاج قال
من سره أَن ينظر إِىل رجل عظيم الباع يوم : فقال احلجاج ألَهل الشام. صنعت كذا حىت قتلته: صنعت؟ قال

نُوطىُء هلم الدنيا مث نسأَهلم فال : فقال أَبو غادية. ه أَبو غادية يسأَله شيئاً، فأَىب عليهمث َسار. القيامة، فلينظر إىل هذا
أَجل واللّه إِن من ضربته مثل أُحد، وفخذه مثل َورقان، وجملسه مثل ما ! يعطوننا، ويزعم أَين عظيم الباع يوم القيامة
إِن الذي قتل : وقيل. أَن عماراً قتله أَهلُ اَألرض لدخلوا النار واللّه لو. بني املدينة والربذة، لعظيم الباع يوم القيامة

  .وهذا أَشهر. عماراً غريه
  .أَخرجه الثالثة

  .أبو الغادية املزين

  .هو غري األول: قيل. ع س أَُبو الَغاِدَيِة املَُزين
محد، أخربنا عبد امللك بن احلسن، أَخربنا أَبو موسى كتابة، أَخربنا احلسن بن أَمحد، أَخربنا أَمحد بن عبد اهللا بُن أَ

مسعت العاص بن عمر : أَخربنا أَمحد بن عوف، أَخربنا الصلت بن مسعود، أَخربنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي قال
خرج أَبو الغادية، وحبيب بن احلارث، وأُم أَيب الغادية مهاجرين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الطفاوي قال
  " .إياك وما يسوء األذن : " يا رسول اهللا، أَوصين، فقال: لت املرأَةفأَسلموا، فقا

وأَخربنا أَبو موسى، أَخربنا أَبو غالب، أَخربنا أَبو بكر بن رِبدةَ، أَخربنا أَبو القاسم سليمان بن أَمحد، أَخربنا أَبو زرَعةَ 
بن عائذ، أَخربنا اهليثم بن محيد، أَخربنا حدثنا حممد : الدمشقي، وأَبو عبد امللك القرشي، وجعفر الفزيايب قالوا

: " حفص بن غيالن أَبو معبد، عن محاد بن حجر، عن أَيب الغادية املزين أَن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ستكون بعدي فنت شداد، خرب الناس فيها مسلمو أهل البوادي، الذين ال يندون من دماء الناس وال أمواهلم شيئاً

مجع أَبو نعيم بني هذين احلديثني يف ترمجة واحدة، وحيتمل أَن يكون : وقال أَبو موسى. بو نعيم، وأَبو موسىأَخرجه أَ
ليس فيما عندنا من كتاب أَيب ُنَعيم احلديث الثاين يف ترمجة أَيب الغادية املزين، فإِن كانا يف : قلت. أَحدمها غري اآلخر

وهو يف ترمجة اجلَُهين، ويكون الرواة قد .  احلديث الثاين النهي عن القتلترمجة واحدة فهذا واجلهين واحد َألن معىن
: اختلفوا يف نسبته، منهم من جعله ُجَهنياً، ومنهم من جعله مزَنياً، على أَن أَبا نعيم مل يقطع أَنه غري اَألّول، وإِمنا قال

  .إِنه غري اَألول: قيل
  .واهللا أَعلم

  .أبو غزوان



  .س أَبو غَزَْوان
: خربنا أَبو موسى إِذناً، أَخربنا أَبو بكر حممد بن أَيب القاسم الِقَراين، وُنوِشروان بن شِريزاذ الديلي، وغريمها قالواأَ

أَخربنا حممد بن عبد اهللا اَألهلاين أَخربنا سليمان بن أَمحد بن أَيوب، اخربنا إِمساعيل بن احلسن اخلفاف، حدثنا أَمحد بن 
جاء إِىل النيب : ن وهب، حدثين حُيي، عن أَيب عبد الرمحن احلُُبلي، عن عبد اهللا بن عمرو قالصاحل، حدثنا عبد اهللا ب

صلى اهللا عليه وسلم سبعة رجال فأخذ كل رجل من أَصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم رجالً، وأَخذ النيب صلى 
فحلب له : قال. أَبو غزوان: ؟ قال" ك َما امس: " اهللا عليه وسلم رجالً، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. نعم: قال" . َهل لَكَ َيا أََبا غَزَوانَ أن تسِلَم " سبع شياه، فشرب لبنها كله، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فأَسلم، فمسح النيب صلى اهللا عليه وسلم صدره، فلما أَصبح حلب له النيب فَي صلى اهللا عليه وسلم شاة واحدة، 

إنك أمس كان لك : " قال! والذي بعثك نبياً، لقد روِيت: ؟ فقال" َما لََك َيا أََبا غَزَوانَ . " تم لبنها، فقالفلم ي
  " .سبعة أمعاء، وليس لك اليوم إال معىن واحد 

  .أَخرجه أَبو موسى

  .أبو غزية

  .ب د ع أَبو غَزِية األَنَصاري
  .يعد يف الشاميني. روى عنه ابنه غَزِية

خرج رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخرجوا : بن ربيعة الصنعاين، عن غزية بن أَيب غزية، عن أَبيه قالروى يزيد 
ما إِياك : فوقف النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال اَألنصاري. يا حممد، يا أَبا القاسم: معه، فقال رجل ممن خرج معه

  " . جتمعوا بني امسي وكنييت ال: " فقال. أَردُت بأَيب أَنَت وأُمي، أَردت األَنصاري

  .وذكر حنو حديث أَسيد بن حضري. . . كان رجل قائماً يقرأُ، فجاَء مثل الظلة: وروي عنه أَنه قال
  .أَخرجه الثالثة

  .أبو عطيف

  .هو غطيف بن احلارث: وقال غريه. وهو احلارث بن غُطَيف، قاله ابن معني. س أَبو غُطَيف، له صحبة
  .صراًأَخرجه أَبو عمر خمت

  .أبو غليط

  .س أَبو غُلَيظ
أَخربنا أَبو موسى إِجازة، أَخربنا أَبو بكر حممد بن أَيب نصر اللفتواين، أَخربنا خال والدي روح بن حممد، أَخربنا أَبو 
 علي بن شاذان يف كتابه، أَخربنا أَبو بكر حممد بن العباس بن َنجِيح، أَخربنا إِمساعيل بن إِسحاق الرقي، أَخربنا عن

رآين : أُمية بن خلف اجلَُمحي قال. مسعت أَيب حيّدث عن أَبيه عن أَيب غليظ: أَيب عبد اهللا بن معاوية اجلمحي، قال



كان عبد اهللا : قال إِمساعيل. هذا أَول طري صام عاشوراَء: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى يدي صُرد، فقال
  !مثل امسه غليظ  أَخرجه أَبو موسى، واحلديث. من ولد أَيب غليظ

  .أبو الغوث

  .كان من العرج. ب د ع أَُبو الغَوِث بن احلُصني اخلثعمي
أنه سأَل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن احلج عن امليت؟ : روى عثمان بن عطاء، عن أَبيه، عن أَيب الغوث بن ُحَصني

َوالَصَدقَةُ أَفَضلُ ِمنَ : " قال" . ُيَصاُم عنُه : " يا نيب اهللا، إِن كان عليه صوم؟ قال: قال" . َنَعم، ُيَحج عنُه : " قال
  " .الصَيامِ 

  .أَخرجه الثالثة

  حرف الفاء

  أبو فاخته

أَخربنا اخلطيب أَبو الفضل بن أَيب نصر بن . روى عنه ثابت أَبو املقدام. ذُكر يف الصحابة وال يثبت. د ع أَبو فَاِخَتةَ
: قال علي: ثنا أَبو عمر بن ثابت بن املقدام، عن أَبيه، عن أَيب فاختة قالحد: حممد بإِسناده عن أَيب داود الطيالسي

زارنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبات عندنا، واحلسن واحلسني نائمان، فاستسقى احلسن، فقام رسول اهللا 
ليشرب، فمنعه رسول صلى اهللا عليه وسلم إىل قربة لنا، فجعل يعصرها يف القدح، مث جاَء يسقيه، فتناوله احلسني 

وَلَِكنُه استسقى أول . ال: " يا رسول اهللا، كأَنه أَحبهما إِليك؟ فقال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وبدأَ باحلسن فقيل
يف مكان  -يعين علياً  -يا فاطمة، إين وإياك وهذين وهذا الراقد : " مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . مرة 

  . "واحد يوم القيامة 
وروي من حديث عبد امللك الذماري، عن هشام بن حممد بن ُعَمارة، عن عمر بن ثابت عن أَبيه، عن أَيب فاختة، ومل 

  .يذكر علياً يف اِإلسناد
  .أَخرجه ابن منده، وأَبو ُنعَيم

  .أبو فاطمة األنصاري

  .ذكره أَبو حفص بن شاهني. س أَُبو فَاِطَمةَ األَنصاري
أَن أَبا فاطمة األَنصاري أَتى رسولَ اهللا صلى اهللا عليه : عن أَبيه عن أََبان، عن أَنس بن مالك روى خالد بن اهلَياجِ،

  " .َعلَيَك بِالَصُومِ، فإنه الَ مِثلَ لَة : " قال. أخربنا بعمل نستقيم عليه ونعمله: وسلم فقال
  .أَخرجه أَبو موسى

  .أبو فاطوة اإليادي



  .س أَبو فَاِطَمةَ اإلِياًدي
نا حممد بن أَيب بكر املديين، فيما أَِذنَ يل، أَخربنا أَبو سهل قتيبة بن حممد بن أَمحد بن عبد الرمحن الكسائي، أَخرب

أَخربنا شجاع بن علي، أَخربنا عمر بن عبد الوهاب، حدثنا أَبو سعيد النسائي حممد بن يونس، أَخربنا أَبو العباس 
ان بن سعيد الدارمي، أَخربنا حممد بن بكار، أَخربنا عنبسة بن عبد حممد بن حممد بنِ سعيد بن بالويه، حدثنا عثم

لَيَس بَِحكِيم َمن مل : " الرمحن، عن أَيب عمران اجلوين، عن أَيب فاطمة اِإليادي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ُه ِمن ذَِلَك َمخَْرجاًُيَعاِشر بِاملعُروِف ِمن الَ ُبد ِمن ُمَعاَشَرِتِه، َحىت َيجَعلُ اهللا َعز َوَجل لَ

  .أَخرجه أَبو موسى

  .أبو فاطمة الدوسي

وفيه . امسه عبد اهللا، قاله أَبو عمر: قيل. الضمري: وقيل. وقيل الليثي. اَألزدي: وقيل. ب د ع أَُبو فَاِطَمة الدوِسي
  .نظر

. ي، وِإن أَبا فاطمة الليثي مصريإِن أَبا فاطمة اَألزدي شام: وقيل. سكن الشام، وانتقل إِىل مصر، واختلط هبا داراً
روى عنه كثري بن كليب، وإياس بن أَيب . الليثي، وهو الدوسي، شهد فتح مصر: اَألزدي يقال له: وقال ابن يونس

: روى مسلم بن عقيل موىل الزبري، عن عبد اهللا بن إياس بن أَيب فاطمة الدوسي، عن أَبيه، عن جده قال. فاطمة
حنن يا : ؟ فابتدرناها، قلنا" َمن ُيحُب أَن َيِصح فَالَ يسقم : " عليه وسلم جالساً، فقالكنت مع النيب صلى اهللا 

أال : " قال. ال يا رسول اهللا" ؟ قالوا " أَُتِحبونَ أَن تكونوا كاحلمر الصالة : " فقال. رسول اللّه، وعرفناها يف وجهه
يده إن اهللا ليبتلي املؤمن بالبالء، فما يبتليه إال حتبون أن تكونوا أصحاب بالء وأصحاب كفارات؟ فو الذي نفسي ب

لكرامته عليه، إن اهللا قد أنزل عبده مبنزلة ال يبلغها بشيء من عمله، دون أن ينزل به شيئاً من البالء، فيبلغه تلك 
  " .املنزلة 

د عن احلارث بن يزيد، روى هذا احلديث يف هذه الترمجة أَبو نعيم وأَبو عمر، وذكر له أبو عمُر أَيضاً حديث السجو
احلديث، . . . " أَكثروا ِمَن السجوِد" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن كثري اَألعرج، عن أَيب فاطمة قال

روى عنه كثري بن مرة، وأَبو عبد الرمحن : وأَما ابن منده فلم يورد له حديثاً، إِمنا قال. وذكره بعد هذه الترمجة
واحد فإِن دوساً بطن " أَزدي " و " دوسي " أَخرجه الثالثة، وقوهلم . يونس الذي ذكرناه احلبلي، وروى كالم ابن

  .وقد تقدم يف أنيس بن أَيب فاطمة، ويف إِياس بن أَيب فاطمة ِمْن ذكره أَمت من هذا. من اَألزد

  .أبو فاطمة الضمري

  .اَألزدي: وقيل. د ع أَبو فَاِطَمةَ الَضمري
أَبو فاطمة : وقال ابن منده. عنه كثري بن مرة، وأَبو عبد الرمحن احلبلي، قاله أَبو نعيم روى. عداده يف املصريني

؟ وأما أَبو نُعيم فروى حديث " أيكم حيب أن يصبح : " وروى له حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم. الضمري
بن سعد إِجازة بإِسناده إِىل ابن  أَخربنا حيىي بن حممود. الصحة يف الترمجة األوىل، وحديث السجود يف هذه الترمجة

حدثنا حممد بن مظفر، حدثنا حممد بن املبارك، أَخربنا الوليد بن مسلم، أَخربنا ابن ثوبان، عن أَبيه، : أَيب عاصم قال
َعلَيَك باجلهاد يف : " قال. يا رسول اهللا، حدثين بَعَمل أَستقيُم َعلَيه وأَعمله: عن مكحول، عن أَيب فاطمة أَنه قال



َعلَيَك باهلجرة فإهنا ال : " قال. يا رسول اهللا، حدثين بعَمل أَستقيم عليه وأَعمله: قال" . سبيل اهللا، فإنه ال مثل له 
َعلَيَك بالسجود فإنك ال تسجد هللا :َ " قال. يا رسول اللّه، حدثْنِي بَعفل أَستقيم عليه وأَعمله: قال" . مثل هلا 

  " .هبا خطيئة سجدة إال رفعك هبا درجة، وحط عنك 
وروي له . أَْزدي: وقيل. إِنه ضمري: قد ذكر أَبو نَعيم يف هذه الترمجة فقال: قلت. أَخرجه ابن منده وأَبو ُنعَيم

وروى ابن منَده هلذا حديثَ . حديث السجود الذي رواه أَبو عمر يف ترمجة أَيب فاطمة الدوسي، كما ذكرناه قبل
 -وذكره بعد الضمرَيا  -مر يف ترمجة الدوسي، إِال أَن أَبا ُنعَيم قال يف الدوسي الصحة الذي رواه أَبو نَعيم وأَبو ع

واحلق مع أَيب . فَبِرىَء هبذا من الرَد عليه، ومها واحد. وهو املتقدم -يعين ابن منده  -فصله بعض املتأَخرين : فقال
، جعلهما " أيكم حيب أن يصح؟ " يث عمر وأَيب نَعيم، وقد ذكره ابُن أَيب عاصم وذَكَر له حديث السجود، وحد

  .أَيضاًواحداً، واهللا أَعلم
، وذكر السجود حسب، وجعله " أخربنا بعمل نستقيم عليه : " وقد ذكر أَبو موسى حديث أَي فاطمة، وقوله للنيب

  .لميف ترمجة أَيب فاطمة األَنصاري، فال أدري من أَين له هذا؟ وال شك أَنه غلط من بعض الرواة، واهللا أَع

  .أبو فاجل األمناري

روى عنه حممد بن زياد اَألهلاين . أَدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم وأَكل الدم يف اجلاهلية. د أبو فَاِلج اَألْنمَاري
وقد ذكره أَمحد بن حنبل يف مسنده، وروى عنه ما يدل على أنه مل يصحب، واحلديث مذكور يف . احلمصي مرقوفاً

  .فليطلَب منهأَيب عَنبةَ اخلوالين، 
  .أَخرجه ابن منده

  .أبو الفحم بن عمرو

  .س أَبو الفحمِ بن عمرو
قاله يل أبو علي : َرَوى أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت، وقال: أَورده جعفر وقال

  .بسمرقند
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  .أبو فراس األسلمي

  .ه ربيعة بن كعبامس: قيل. ب د ع أبو فراس األسلمي
  .روى عنه حممد بن عمرو بن عطاء، وأَبو عمران اجلوين

روى إمساعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن ُعَبيد اهللا، عن حممد بن عمرو بن عطاِء، عن أَيب فراس اَألسلمي أَن فَىت 
" . اسلين أُعطك : " وممنهم كان يلزم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ي

  " .إين فاِعل، فَأعين َعلَى نفِسكَ بِكَثَرِة السُجوِد : " قال. ادع اهللا أَن جيعلين معك يوم القيامة: قال
إنه ربيعة بن كعب اَألسلمي، وال : قيل" .ِ أَبو فراس اَألسلمي له صحبة : " قاله ابن منده وأَبو ُنَعيم، وقال أَبو عمر



روى عنه . أَبو فراس اَألسلمي، يف أَهل البصرة: كعب يكىن أَبا فراس، فمن جعلهما اثنني قالخالف أَن ربيعة بن 
حجازي، كان خادماً للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان من . وأَبو فراس ربيعة بن كعب اَألسلمي. أَبو عمران اجلَوين

من املدينة، ومل يزل هبا حىت مات بعد احلرة،  فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزل على َبريد. أَهل الصفة
  .واَألغلب أَهنما اثنان: قال. روى عنه حممد بن عمرو بن عطاِء، وأَبو سلمة بن عبد الرمحن. سنة ثالث وستني
  .أَخرجه الثالثة

  .أبو فروة األشجعي

  .عداده يف الكوفيني. ع س أَبو فرَوةَ األَشَجعي
قَدمتُ املدينةَ فأَتيتُ النيب صلى اهللا عليه وسلم : إسحاق، عن أَيب فروة قال روى عبد العزيز بن مسلم، عن أَيب

فإهنا براءة من " " قل يا أيها الكافرون : " اقَْرأ: قال. يا رسول اهللا، علمين شيئاً أَقوله إِذا أَويت إِىل فراشي: فقلت
ورواه أَبو مالك األشجعي عن عبد الرحيم . فروة بن نوفل، عن أَبيه: ورواه مجاعة من أَيب إسحاق، فقالوا" الشرك 

  .وهَو وهم. بن نوفل بنِ َعتاب اَألشجعي
  .أَخرجه أَبو نعيم وأبو موسى

  .أبو فروة موىل عبد الرمحن بن هشام

  .ب أَبو فرَوةَ موىل عبد الرمحن بن هشام
 -رضي اهللا عنه  -أَبو بكر  قسم: كان مسلماً على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر الواقدي عند أَنه قال

  .قسماً، فقسم يل كما قسم ملوالي
  أَخرجه أَبو عمر

  .أبو فريعة

روى احلسن بن يعقوب بن خالد بن رفاعة . هو أَسلمي: وقيل. عداده يف أَهل احلجاز. ب د ع أَبو فَُريعة السلَمي
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أَيب فَُريعة قالبن أَيب فَُريعة، عن أَبيه يعقوب بن خالد، عن أَبيه، عن جده رفاعة، عن 

: قيل" . الَ َنَسى اهللا لَكم َيا بَنِي ُسلَيم َهذَا اليوم : " وسلم حني افترق الناس عنه يوم حنني، وصربت معه بنو ُسلَيم
  .أَخرجه الثالثة. اسم أَيب فَُريعة كنيته

  .أبو فسيلة

  .ع س أَُبو فَِسيلَةَ
ملديين كتابة، أَخربنا احلسن بن أَمحد بن عبد اهللا، أَخربنا حممد بن حممد، أَخربنا حممد بن عبد أَخربنا حممد بن عمر ا

اهللا احلضرمي، أَخربنا أَبو بكر بن أَيب شيبة، أَخربنا زياد بن الربيع الَيحمدي، عن عباد بن كِثري الشامي، عن امرأَة 
أَمن العصبية أَن حيب : أَلت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلمس: مسعت أَيب يقول: ، قالت" فَِسيلة " معهم يقال هلا 

" بدل " حصيلة : " وقيل يف امسها" الَ، َولَِكن ِمَن العصبية أن يعني الرجل قومه على الظلم : " الرجل قومه؟ قال



  .إِن أَباها واثلة بن اَألسقع: وقيل" . فسيلة 
  .أَخرجه أَبو موسى وأَبو ُنعَيم

  .هي بنت واثلة بن اَألسقع، الشبهة فيه -فاِء والسني بال -فسيلة : قلت

  .أبو فضالة األنصاري

  .شهد بدراً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم روى عنه ابنه فَضالة. ب د ع أَبو فَُضالة اَألنصاري
شيبة، عن احلسن أَخربنا أَبو بكر بن أَيب : أَخربنا حيىي بن أَيب الرجاِء الثقفي بإِسناده عن أَيب بكر بن أَيب عاصم

خرجُت مع أَيب : اَألشيب، أَخربنا حممد بن راشد، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن فضالة بن أَيب فضالة أَنه قال
ما يقيمك هبذا املنزل، ولو مت مل : إِىل ينبع عائداً لعلي بن أَيب طالب رضي اهللا عنه، وكان مريضاً هبا، فقال له أَيب

وكان أَبو فضالة من . احَتِمل إِىل املدينة، فإِن أَصابك أَجلك وليك أَصحابك وصلوا عليك! ةَيِلَك إال أَعراب جهين
إِين لست مبيت من وجعي هذا، إن النيب صلى اهللا عليه وسلم عهد إِيل أين ال أَموت حىت أُضَرَب، : أَهل بدر، فقال

  .ه بصفني سنة سبع وثالثنيوقتل أَبو فضالة مع. مث ختضب هذه من هذه، يعين حليته من دم هامَته
  .أَخرجه الثالثة

  .أبو فكنهة

  .إِنه من اَألزد: يقال. ب أبو فكنهةَ، موىل بين عبد الدار

أَسلم قدمياً مبكة، وكان يعذب لريجع عن دينه فيمتنع، وكان قوم من بين عبد الدار خيرجونه نصف النهار يف حر 
يف الرمضاِء، مث يؤتى بالصخرة فترضع على ظهره حىت ال  شديد، ويف رجله قيد من حديد، ويلبس ثياباً ويبطح

وقال . يعقل، فلم يزل كذلك حىت هاجر أَصحاُب النيب صلى اهللا عليه وسلم إِىل احلبشة اهلجرة الثانية، فخرج معهم
طَه يف أَسلم حني أَسلم بالل، فأَخذه أُمية فرَب. هو موىل صفوان بن أُمية بن خلف اجلَُمِحي: ابن إِسحاق والطربي

فخنقه خنقاً . اهللا ريب وربك: أَليس هذا ربك؟ فقال: رجله، وأَمر به فجز، مث أَلقاه يف الرمضاِء، وَمر به ُجَعل، فقال
فلم يزالوا كذلك حىت ظنوه قد مات، فمر به أَبو بكر فاشتراه . زده عذاباً: شديداً، ومعه أَخوه أُيب بن خلف، يقول

بد الدار كانوا يعذبونه، وكان موىل هلم فَعذَبوه حىت دَلَع لسانه، ومل يرجع عن دينه إِن بين ع: وقيل: فأَعتقه، قال
  .أَخرجه أَبو عمر. وهاجر، ومات قبل بدر

  .أبو فروة

  .أبو فروة حدير السلمي
ن ذكر اب. روى عنه عثمان بن أَيب العاتكة، وبشر موىل معاوية، والعالُء بن احلارث. عداده يف أَهل الشام. له صحبة

مسعت َعَشَرة من أَصحاب النيب : وهب، عن معاوية بن صاحل، عن أيب عمرو اَألزدي، عن بشري موىل معاوية قال
اللهم اجعل شهِرنا املاضي خري شهر، وخري : صلى اهللا عليه وسلم، أَحدهم حدير أَبو فوزة، يقولون إِذا رأَوا اهلالل



أَخرجه أَبو عمر . م، وباألمن و اِإلميان، واملعافاة والرزق احلسنعاقبة، وأَدخل علينا شهرنا هذا بالسالمة واِإلسال
  .وهو تصحيف َوخطأ، والصواب ما ذكرناه" فروة " امسه : بعضهم: قال: وقال

  .أبو الفيل

  .ب د ع أَبو الفيل اخلَزاعي
  " .ال تسبوا ماعزاً بعد أن رجم : " حديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. له صحبة ورواية

  .عنه عبد اهللا بن ُجَبري، وكالمها له صحبة روى
  .أَخرجه الثالثة

  حرف القاف

  أبو القاسم األنصاري

  .د ع أَُبو القَاِسم اَألنصاري
: كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم بالبقيع، فنادى رجل رجالً: روى يزيد بن هارون، عن ُحَميد، عن أَنس قال

فقال رسول . مل أَعنك يا رسول اللّه، إِمنا عنيت فالناً: ى اهللا عليه وسلم، فقالفالتفت رسول اهللا صل. يا أَبا القاسم
  " .تسموا بامسي، وال تكنوا بكنييت : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال نكنيك : ولد يف احلي غالم، فسماه أَبوه القاسم، فقلنا ألَبيه: وروى سفيان، عن حممد بن املنكدر، عن جابر قال
: " فأَتى أَبوه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وال ننعمك عيناأَبا القاسم 

  " .سم ابنك عبد الرمحن 
  .أَخرجه ابن منده وأَبو ُنعَيم

  .أبو القاسم موىل أبو بكر

  .ب د ع أَُبو القَاِسم موىل أَيب بكرِ الصديق
َمن : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ملا فتحت خيرب أكل الناس الثوم: روى عنه أَبو اجلهم الكويف أَنه قال

  .أَخرجه الثالثة" . أكل من هذه البقلة فال يقربن مسجدنا حىت يذهب رحيها من فيه 

  .أبو القاسم

  .ب س أَُبو القَاِسم
  .روى عنه بكر بن سوادة . روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

ال أَدري أَهو هذا أَم هذا أَم هو أَبو القاسم موىل زينب بنت جحش، : بو موسى، وقال أَبو عمرأَخرجه أَبو عمر وأَ
  .أَو هو غريمها؟



  .أبو قتادة األنصاري

ب ع س أَُبو قََتاَدةَ اَألنَصاري، امسه احلارث بن رِبعي بن بلَدمة بن ُخنَاس بن ُعَبيد بن غنم بن كعب بن َسِلمةَ بن 
  .فارس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. جي السلِميسعد األَنصاري اخلزر

وأمه كبشة بنت مطهر بن حََرام . وقد ذكرناه فيهما، واحلارث أَكثر. امسه النعمان، قاله الكليب، وابن إِسحاق: وقيل
وال ومل يذكره ابن عقبة، . كان بدرياً: اختلف يف شهوده بدراً، فقال بعضهم. بن َسَواد بن غنم بن كعب بن َسِلمة

  .وشهد أُحداً وما بعدها من املشاهد كلها. ابن إِسحاق يف البدريني

أَخربنا احلسني بن يوحن بن أَتوَيه بن النعمان الباوري اليمين نزيل أَصفهان، وأَبو العباس أَمحد بن عثمان بن أَيب علي 
لي، أَخربنا أَبو القاسم علي بن أَمحد حدثنا أبو الفضل حممد بن عبد الواحد النيلي، أَخربنا أَبو القاسمِ اخللي: قاال

أَخربنا حسني بن حممد، أَخربنا سليمان بن : اخلزاعي، حدثنا أَبو سعيد الشاشي، حدثنا أبوعيسى حممد بن عيسى
أَن النيب : حرب، أَخربنا محاد بن سلمة، عن محيد، عن بكر بن عبد اهللا املزين، عن عبد اهللا بن َربَاح، عن أَيب قتادة

 عليه وسلم كان إِذا عرس بليل اضطجع على شقه اَألمين، مل إذا اضطجع قبيل الصبح َنصب ذراعه ووضع صلى اهللا
  .رأسه على كفه

اللهم، : " أَدركين النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم ذي قََرد فنظر إِيل وقال: وروى عبد اهللا بن أَيب قتادة، عن أَبيه قال
: ؟ قلت" قتلت مشعدة : " قال. ووجهك يا رسول اهللا: قلت" . وجهك  أفلح: " وقال" . بارك يف شعره وبشره 

فدنوت، فبصق عليه، فما َضَرب َعلَي " . اَذنُ : " قال. سهم رميت به: ؟ قلت" فََماذَا اَلِذي بَِوجهَِك : " قال. نعم
  .أَخرجه أَبو عمر، وأَبو نعيم، وأَبو موسى. قط وال فَاح

  .تويف بالكوفة يف خالفة علي، وصلى عليه علي فكرب سبعاً: وقيل. نة، يف قولوتويف سنة أَربع ومخسني باملدي
تويف سنة أَربعني، وشهد مع علي : وقال احلسن بن عثمان. وكان بدرياً: قال. وروى الشعيب أَن علياً كرب عليه ستاً

ة بن بدر الفَزَاري، ومن مسعدة الذي قتله أَبو قتادة هو مسعدة بن حكمة بن مالك بن ُحذَيف: قلت. مشاهده كلها
  .ولده عبد اهللا وعبد الرمحن ابنا مسعدة، ويل عبد اهللا الصائفة ملعاوية، ووىل عبد الرمحن الصائفة لعبد امللك

  .أبو قتيلة

  .ع س أَُبو قَُتيلَةَ
د كتابة أَخربنا أَبو الفرج بن حممو. أَورده احلضرمي، وابن أَيب عاصم، والطرباين يف الصحابة. خمتلف يف صحبته

حدثنا عمرو بن عثمان، أَخربنا بقية بن الوليد، عن َبِحري بن سعد، : بإِسناده عن القاضي أَيب بكر أَمحد بن عمرو قال
ال نيب بعدي، : " عن خالد بن معَدان، عن أَيب قَُتيلة أَن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال للناس يف حجة الوداع

وأقيموا مخسكم، وأعطوا زكاتكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا والة أمركم، مث وال أمة بعدكم، فاعبدوا ربكم، 
  " .ادخلوا جنة ربكم عز وجل 

" . روى غه خالد بن معدان . أَبو قتيلة ، عن ابن حوالة : " وقال البخاري . رواه غري واحد عن أَيب قتيلة هكذا 
  .أَخرجه أَبو موسى ، وأَبو ُنعَيم 

  .أبو قحافة والد أيب بكر



عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القَرشي : وامسه. ب أًَبو قَُحافَةَ والُد أَيب بكر الصديق 
  .وقد تقدم ذكره يف عثمان أَمت من هذا. له صحبة أَسلم يوم الفتح، ومات يف احملرم سنة أَربع عشرة. التيمي

  .أَخرجه أَبو عمر

  .أبو قحافة بن عفيف

  .بُن َعِفيف املًُري أَبو قَحافَةَ
  .سكن دمشق: قاله احلافظ أَبو القاسم بن عساكر الدمشقي، ذكره هكذا خمتصراً وقال. إِن له صحبة: يقال

  .أبو قدامة

  .أَورده ابن ُعقََدةَ. س أَُبو قَُداَمةَ األَنصاري
خربنا أَمحد بن الفضل الباطرقاين، أَخربنا أَخربنا أَبو موسى إِذناً، أَخربنا الشريف أَبو حممد محزة بن العباس الَعلَوِي، أَ

أَبو مسلم بن شهدل، أَخربنا أَبو العباس أَمحد بن حممد بن سعيد، حدثنا حممد بن مفضل بن إِبراهيم األشَعري، أَخربنا 
ه، كنا عند علي رضي اهللا عن: رجاُء بن عبد اهللا، أَخربنا حممد بن كثري، عن فطر بن اجلارود، عن أَيب الطفيل قال

: فقام سبعة عشر رجالً، منهم أَبو قدامة اَألنصاري، فقالوا. أَنُشدُ اهللا تعاىل من شهد يوم غَِدير خم إِال قام: فقال
نشهد أَنا أَقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حجة الوداع، حىت إِذا كان الظهر خََرَج رسولُ اهللا صلى اهللا 

فخرجنا فصلينا، مث قام فحمد اهللا تعاىل . الصالة: وأُلِقَي عليهن ثوب، مث نادى عليه وسلم فأمر بشجرات فَُشددن،
يا أيها الناس، أتعلمون أن اهللا عز وجل موالي وأنا موىل املؤمنني، وأين أوىل بكم من أنفسكم : " وأَثىن عليه، مث قال

لي مواله، اللهم وال من ولاله وعاد َمن كنت مواله فع: " نعم، وهو آخذ بيدك يقول: قلنا. ؟ يقول ذلك مراراً" 
  .ثالث مرات" من عاداه 

أَبو قدامة بن احلارث شهد أُحداً، وله فيها أثر حسن، وبقي حىت قُِتل بصفني مع علي، وقد انقرض : قال العدوي
ن احلارث هو أَبو قدامة بن سهل ب: ويقال: وهو أَبو قدام بن احلارث من بين عبد مناة، من بين عبيد قال: قال. عقبه

  .أَخرجه أَبو موسى. بن ُجعدبة بن ثعلبة بن سامل بن مالك بن واقف

  .أبو قراد

  .ب د ع أَبو قَراد السلمي
حدثنا حممد بن املثىت، أَخربنا عبيد بن واقد : أَخربنا حيىي بن أَيب الرجاِء كتابة، بإسناده إِىل أَيب بكر بن أَيب عاصم قال

عن عبد " هو أَبو جعفر اخلطِمي  -حدثين ُعَمري بن يزيد : عطاء اَألزدي قالحدثين حيىي بن أَيب : القيسي قال
كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدعا بطَُهور، فغمس يده : الرمحن بن احلارث، عن أَيب قَُراد السلَِمي قال
فإن : " قال. ُحب اهللا ورسوله: ؟ قلنا" ما محلكم على ما صنعتم : " فيه فتوضأ، فتتبعنِاه فحسَوناه، فلما فرغ قال

أَخرجه " . أحببتم أن حيبكم اهللا ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم، وأصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم 
  الثالثة



  أبو قرصافة

وقد . له صحبة ونزل الشام، وسكن عسقالن. ب ع س أَُبو قِزَصافَةَ الِكنَانِي، امسه جنَدرة بن َخيَشَنةَ بن مرة الكناين
  .تقدم يف اجليم

أَخربنا حيىي بن حممود، أَخربنا أَبو القاسم الشحامي، أَخربنا أَبو سعد، أَخربنا أَبو سعد، أَخربنا أَبو بكر الطًَرازي، 
حدثنا عبد اهللا بن سليمان بن اَألشعث، أَخربنا أَيوب بن علي العسقالين، أَخربنا زياد بن سيار، عن بنت أَيب 

اللهم، ال تفضحنا يوم القيامة، وال ختزنا يوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أَُبو قرصافة قالقرصافة، أَخربنا 
  .أَخرجه أَبو نعيم، وأَبو عمر، وأَبو موسى" القيامة 

  .أبو قرة

  .أبو قرةَ بن ُمَعاوَِيةَ بن وهبِ بن قيس بن حجر الكندي
  .وفد إِىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان شريفاً

  .قاله هشام بن الكليب

  .أبو قريع

روى حديثه طالب بن قريع، عن أَبيه، . كنت حتت ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجته: قال. د أَبو قَُريع
  .عن جده

  .أَخرجه ابن منده

  .أبو قطبة

األَنصاري اخلزرجي يزيد بن عمرو بن َحدِيدة بن عمرو بن َسَواد بن غنم بن كعب بن َسِلَمة : أبو قطبة وامسه
  .السلَِمي

أَخربنا أَبو جعفر بإِسناده عن يونس، عن ابن إِسحاق، يف تسمية من شهد العقبة . أَسلم قدمياً، وشهد العقبة وبدراً
  .ونسبه كما ذكرناه أَوالً ِهَشاُم بُن الكليب" . ويزيد بن عمرو بن َحِديَدةَ : " من َسَواد بن غنم بن كعب بن َسِلَمةَ

  .يسأبو قع

أَخربنا أَبو موسى . أَبوها: وقيل. من الرضاعة -صلى اهللا عليه وسلم  -ع س أَبو قَُعيس، عم عائشةَ زوج النيب 
كتابه، أَخربنا احلسن بن أَمحد، حدثنا أَبو نعيم، حدثنا أَبو عمرو بن محدان، حدثنا احلسن بن سفيان، حدثنا حممد بن 

حدثين أَبو قعيس أَنه أَتى عائشة : نصور، عن القاسم بن حممد قالمرزوق، حدثنا حممد بن بكر، عن عباد بن م
يا رسول اللّه، جاَءين أَبو قُعَيس فلم : يستأذن عليها، فكرهت أَن تأذنَ له، فلما جاَء النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

إنهُ : " ومل يرضين الرجل؟ قال يا رسول اهللا، إِمنا أَرضعتين املرأَة: قالت" . لِيدُخل َعلَيَك عمِك : " قال. آذن له



أَخرجه أَبو ُنَعيم وأَبو . وكان أَبو قعيس أَخاً ِظئرِ عائشة، وقد ذكرنا االختالف فيه يف أَفلح" . عمِك فليدخل َعلَيِك 
  .موسى

  .أبو القمراء

  .ب د ع أَبو القمراِء
اهللا عليه وسلم حلَقاً، إِذ خرج صلى  -كنا يف مسجد رسول اهللا : روى عنه شريك أَنه قال. عداده يف الكوفيني

: " من بعض ُحَجره، فنظر إِىل اِحللَق، فجلس إِىل أَصحاب القرآن وقال -صلى اهللا عليه وسلم  -علينا رسول اهللا 
  " .بَِهذَا اجمللس أمرت 

  .أَخرجه الثالثة

  .أبو قيس األنصاري

  .يه وسلمتويف على عهد رسول اهللا صلى اهللا عل. د ع س أبو قَيس األَنصَاري 

وأخربنا احلسن، : أَخربنا أَبو موِسى إِجازة، أخربنا أَبو غالب، أَخربنا أَبو بكر حممد بن عبد اهللا ح قال أَبو موسى
أَخربنا سليمان بن أَمحد، أَخربنا عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن أَيب مرمي، أَخربنا حممد بن يوسف : أَخربنا أَبو نعيم قاال
تويف أَبو : يس بن الربيع، عن أَشعث بن سوار، عن َعدي بن ثابت، عن َرُجل من اَألنصار قالالفريايب، أَخربنا ق

ولكن . أَنا أَعدَك ولداً، وأَنت من صاحلي قومك: فخطب ابنهُ امرأَته، فقالت -وكان من صاحلي األَنصار  -قيس 
وِان ابنه  -فقال هلا خرياً  -أَبا قيس ُتُويف  إن: أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فَاَسَتأِمرَه، فأتت رسولَ فقالت
وال : " ، فنزلت هذه اآلية" أرَجِعي إِلَى َبيِتِك : " قيساً خيطبين، وهو من صاحلي قومه، وأَنا كنت أعده ولداً؟ قال هلا

  .١٢٢النساء " .تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف 
  .احلسن بن سفيان، أَخربنا جبارة، أَخربنا قيس، حنوهحدثنا أَبو عمرو، عن : قال أَبو نعيم

  .أَخرجه أَبو ُنَعيم، وأَبو موسى

  .أبو قيس بن صرمة

وقال قتادة، . هذا قول ابن إِسحاق. ب أَُبو قَيس صرَمةَ بن أَيب أَنس بن مالك بن َعدي بن عامر بن غنم بن النجار
وكان رجالً قد : ول ابن إِسِحاق أَصح؟ قال ابن إِسحاقوق. مالك بن احلارث: وقيل. أَبو قيس بن مالك بن صفرة

َترهبَ يف اجلاهلية، ولبس املُُسرح، وفارق األوثان، واغتسل من اجلنابة، وهم بالنصرانية مث أَمسك عنها، ودخل بيتاً 
 صلى اهللا فلما قدم رسول اهللا. أَعبد ربَّ إِبراهيم: وقال. له فاختذه مسجداً، ال يدخل عليه فيه طامث وال جُُنب

وكان يقول يف . عليه وسلم املدينة أَسلم، فحُسَن إِسالمه، وهو شيخ كبري، وكان قواالً باحلق، معظماً هللا يف اجلاهلية
  الطويل: اجلاهلية أَشعاراً ِحسَاناً يعَظَم اهللا فيها، فمنها

  أال ما استطعتم من وصايت فافعلوا... يقول أبو قيس وأصبح ناصحاً 
  وأعراضكم، والرب باهللا أول: ... والرب والتقىأوصيكم باهللا 



  وإن كنتم دون أهل الرباسة فاعدلوا... فإن قومكم سادوا فال حتسدوهنم 
  فأنفسكم دون العشرية فاجعلوا... وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم 

  وما محلوكم يف امللمات فامحلوا... وإن يأت غرم قادح فارفقوهم 
  وإن كان فضل اخلري فيكم فأفضلوا.. .وإن أنتم أملقتم فتعففوا 

  .أَخرجه أَبو عمر. وله أَشعار كثرية حسان، فيها حكم ووصايا، ذكر بعضها ابن إِسحاق

  .أبو قيس صيفي

هرب إِىل مكة فكان فيها مع قريش إِىل عام : ب س أَُبو قَيس، َصيِفي بن األسلَِت األنصاري، أَحد بين وائل بن زيد
: قال. عبد اهللا: وقيل. أَبو قَيس بن اَألسلت، امسه احلارث: وقال الزبري بن بكار. لصادالفتح، وقد ذكرناه يف ا

  .عامر بن ُجَشم بن وائل بن زيد بن قَيس بن عامر بن مرة بن مالك بن األَوس: واسم اَألسلت
جر النيب صلى اهللا عليه إِنه أَراد اِإلسالم ملا ها: وقيل. والصحيح أَنه مل ُيسلم، ومثله نسبه ابن الكليب. وفيه نظر

لقد لُذَت من حربنا كل َمالَذ، مَرة : وسلم وأَراد اِإلسالم، لقيه عبد اهللا بن أَّيب ابن سلول رأسُ املنافقني، فقال له
فزعموا أَنه ملا حضره . ال جرم ال اتبعُته إِال آخَر الناس: فغضب أَبو قيس وقال! حتالف قريشاً، ومرة ُتريد َتتبع حممداً

. فُسِمعِ يقوهلا" . ال إله إال اهللا، أشفع لك هبا يوم القيامة : قل: " ُت بعث إِليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالاملو
أنظر يف أَمري، ! ما أَحسن هذا: إِالمِ تدعو؟ فذكر له، فقال: إِن أَبا قيس سأَل النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل

هو الذي كانت : من أَين؟ فذكر له النيب يف صلى اهللا عليه وسلم، وقال: قالفلقيه عبد اهللا بن أيب، ف. وأَعود إٍليك
ومل يعد . واهللا ال أُسلم إِىل َسنة: كرهت حَزَب اخلزرج؟ فقال: وكاد يسلم، فقال له عبد اهللا. أحباُر يهوَد ختربنا عنه

  .اهلجرة إِىل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، فمات قبل احلول، على رأس عشرة أَشهر من
  .إِنه ُسِمع عند املوت يوحد اهللا تعاىل: وقيل
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بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

النساء " . .. وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء : " وروى حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة يف قوله تعاىل
نزلت يف كُبيشة بنت معن بن عاصم، وهي من األَوس، تويف عنها زوجها أَبو قيس بن اَألسلت، : م اآلية، قال ٢٢

ملا مات أَبو قيس بن اَألسلت خطب ابُنه امرأَة أَبيه، : وقال َعدي بن ثابت. نزلت هذه اآلية فيهافجنح عليها ابنه، ف
أَن أَبا قيس قد َهلَك، وِان ابنه من خيار احلي قد خطبين إِىل : فقالت -صلى اهللا عليه وسلم  -فانطلقت إِىل النيب 

فسكتَ النيب صلى اهللا عليه وسلم فنزلت هذه . وسلم ما أَنا بالذي أَسبق رسول اهللا صلى اهللا عليه: نفسي، فقلت
  .فامرأته أول امرأة حرمت على ابن زوجها" . وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء : " اآلية

أَخرجه أَبو عمرو وأَبو موسى، إِال أَن أَبا موسى اختصره، وجعل أَبو عمر هذه القصة يف زواج امرأَة اَألب يف هذه 
وأَخرج أبو نَُعيم هذه القصة يف . اليت تقدمت، جعل االثنني واحداً" أَيب قَيس األَنصاري " ذكر ترمجة الترمجة، ومل ي

وأخرج أَبو موسى الترمجتني، ذكر يف ترمجة ابن اَألسلت أَن . ترمجة أَيب قيس األنصاري، ومل يذكر ابن األسلت
ال " : " كُبَيشة بنت معن ابن عاصم : يف امرأَة أَبيهنزلت فيه و: قال عكرمة: قال ابن جريج: جعفراً املستغفري قال

وذكر يف ترمجة أَيب قيس األَنصاري قصه نكاح امرأَة . اآلية ١١٩النساء " . . . حيل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 
أَبا ُنَعيم  وذكرتُ أَن. ولوال أَن أَبا موسى جعلهما ترمجتني القتصرت أَنا على ترمجة واحدة. اَألب، كأنه ظنهما اثنني

وأَبا عمر أَخرجاه، إِال أَن أَبا ُنعَيم مل ينسبه، ولكن حيث جعلهما أَبو موسى ترمجتني اتبعناه، لئال نترك شيئاً من 
  .التراجم، واهللا املوفق للصواب

  .أبو قيس بن احلارث

من ولد سعد بن سهم، ال  وهو. ب د ع أَُبو قَيسِ بُن احلارِث بن قَيس بن َعدي بن سعدِ بن سهم القَُرِشي السهمي
وكان أَبو قيس من السابقني إِىل اِإلسالم، ومن . وكان قيس بن َعدي َسيَد قريش غري مدافع. من ولد سعيد

  .املهاجرين إِىل احلبشة
أَخربنا أَبو جعفر بن السمني بإِسناده إِىل يونس، عن ابن إِسحاق، يف تسمية من هاجر إِىل أرض احلبشة، من بين 

  " .بو قيس بن احلارث بن قَيس السهمي وأَ: " سهم
: اسم أَيب قيس بن احلارث: وقال ابن إِسحاق. مث إِن أَبا قيس عاد من احلبشة فشهد أُحداً وما بعدها من املشاهد

كذا قال، والذي رأَيناه من طرق . وقد ُروَِي عن ابن إِسحاق أَن عبد اهللا أَخو أَيب قيس: قال أَبو عمر. عبد اهللا
وأبو قيس بن : عبد اهللا بن احلارث بن قيس بن عدي، مث قال: بن إٍسحاق أَنه ذكر يف مهاجرة احلبشةمغازي ا

  .احلارث بن قيس، فهذا قد جعله أَخاه، ومل جيعله امساً له
مامة واسُتشهَِد أَبو قيس يوم الي. ١٩١احلجر " الَِّذيَن َجَعلُوا القرآن ِعِضَني " وكان أَبوه احلارث أَحد املستهزئني 

أَخربنا عبيد اهللا بن أَمحد بإِسناده إِىل يونس، عن ابن إِسحاق، يف تسمية من استشهد يوم اليمامة، من بين . شهيداً
  " .أَبو قيس بن احلارث : " سهم

  .أَخرجه الثالثة



  .أبو قيس اجلهين

صلى اهللا عليه وسلم، وكان  أَبو قيس اجلَُهين، شهد فتح مكة مع النيب: ب د س أَُبو قَيس اجلُهِين، قال ابن منده
ذكره : أَخرجه الثالثة، وقال أَبو ُنعَيم. يلزم البادية، وكان يف آخر خالفة معاوية، قاله حممد بن عمر الواقدي

فما أَفحش : قال" . وكان يف آخر خالفة معاوية . كان يلزم البادية: " استشهد يوم اليمامة، وقال: " املتأخر، وقال
كره على الواقدي، كيف يكون املستشهد يوم اليمامة باقياً إِىل آخر خالفة معاوية، وآخر هذا التخليط الذي ذ

  .انتهى كالمه. خالفة معاوية سنة ستني، وبينهما حنو مخسني سنة؟ نعوذ باهللا من العمى املتناقض

احلافظ أَبو عبد اهللا يف أَبو قيس اجلهين، شَهَِد الفتَح مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ذكره : وقال أَبو موسى
هذا قوهلما يف ابن منده، ولقد ظلماه، فإِهنما غاية ما َنِقما : قلت. ترمجة أَيب قيس بن احلارث، وخلط بينهما وخبط

السهمي واجلهين، إِما بقلم غليظ أَو ببياض، وهذا ليس بشي، فهو إِن كان كما : عليه أَنه مل يفصل بني الترمجتني
على أَن الذي عندي من نسخ . قد ذكرنا لفظه سواَء يف الترمجتني، ليظهر عذره، وأَنه مل َيغلطذكره فال وهم فيه، و

كتابه عدة ُنَسخ ِصحَاحِ، قد جعل الترمجتني منفصلتني، كل واحدة منهما منفردة عن صاحبتها، وجعل االسم من 
 بني الترمجتني، فحمل اَألمر على أَهنما واحدة، الترمجتني بقلم غليظ، ملِ إمنا أَبو نعيم مل ير يف النسخة اليت عنده فصآل

مث جاَء أَبو موسى فتبعه ومل ينظر، إال فالكتاب الذي البن . وأَنه خلط، فذكره ليفتح ذكُرُه ملا له عنده من الكراهة
أَول منده ال حجة عليه فيه، وكالمه الذي ذكرناه يدل عليه، فإِنين نقلت كالمه آخر ترمجة السهمي منفرداً، ويف 

  .ترمجة اجلهين ليظهر ُعذره

  .أبو قيس بن املعلى

أَبو قَيس بن املَُعلى بن لوذَانُ بن حارثة بن زيِد بن ثعلبة بن َعدًي بن مالك بن ُجَشم بن اخلزرج، بظن من األنصار 
  .قاله ابن الكليب. شهد بدراً. معروف

  .أبو قيس

  " .َما ِمن خطوة أحب إيل من خطوة إىل صالة "  :د ع أَُبو قيس، َسِمع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .أَخرجه ابن مندَه، وأَبو نعيم. امسه بشري بن عمرو: ويقال. رواه عمرو بن قيس، عن أبيه، عن جده

  .أبو القني احلضرمي

  .امسه َنصر بن دهرِ، قاله أَبو عمر: قيل. ب د ع أَُبو القَني، آخره نون هو احلَضرَمي
  .أَبو القَني اخلَزاعي: مندهوقال أبو نعيم وابن 

مر يب النيب صلى اهللا عليه وسلم : روى حيىي بن محاد، عن محاد بن سلمة، عن سعيد بن مجهان، عن أيب القني قال
ومعي شيء من متر، فأهوى النيب صلى اهللا عليه وسلم ليأخذ منه قبضة ينثرها بني يدي أصحابه، فضم طرف ثوبه 

  " .َزاَدَك اهللاُ ُشخا : "  عليه وسلمفقال النيب صلى اهللا. إىل صدره
إن عمه أراد أن يأخذ من التمر ليجعله بني : وقال. أبو القني األسلمي: وقد روى هدبة بن خالد، عن محاد وقال



  .يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه
  .أخرجه الثالثة

  .أبو القني اخلزاعي

  .د أبو القني اخلزاعي
  .تقدم ذكره. وروى عنه أسيد بن مثامة. اهللا عليه وسلم وقف عليه النيب صلى: قال

أخرجه ابن منده ترمجة ثانية غري الذي قبله، والعجب منه أنه نسبه يف الترمجتني خزاعياً، فلو جعل األوىل حضرمياً 
  .أعلم وأما أبو نعيم وأبو عمر فلو خيرجا غري واحد، لعلمهما أنه واحد، واهللا. والثانية خزاعياً، لكان له عذر

  حرف الكاف

  أبو كاهل

قيس : اختلف يف امسه فقيل. اَألَمحِسي: وقال أَبو ُنعَيم. قاله أَبو عمر. الَبَجلي: ويقال. ب د ع أَبو كَاهل اَألَمحسي
أَخربنا . له صحبة ورواية، كان إِمام قومه، يعد يف الكوفيني، مات زمن احلجاج. عبد اهللا بن مالك: بن َعائذ وقيل

حدثنا يعقوب بن إِبراهيم، أَخربنا : م يعيش بن َصدقة بن َعِلي الفقيه بإسناده عن أَيب عبد الرمحن النسَائيأَبو القاس
رأَيت رسول اهللا : عن أَيب كاهل اَألَمحِسي قال. هو سعيد . ابن أَيب زائدة، عن إِمساعيل بن أَيب خالد، عن أَخيه، 
وقد ذكر أَبو : " وقال أَبو عمر. أَخرجه الثالثة. سك بِخطَاِمهاصلى اهللا عليه وسلم خيطب على ناقة، َوحََبشي مم

  " .وذكر له حديث طويل منكر، تركنا ذكره . كاهل ومل ينسب

  .أبو كبشة األمناري

  .أَمنار َمذِحج.ب ع س أَُبو كبَشةَ اَألمنَاري
: فوا علينا فيه، فمنهم من قالاختل. أَبو كبشة اَألَمماري: وقال ابن عيسى يف تاريخ محص، فيمن نزهلا من الصحابة

. وجعله أَبو أَمحد العسكري من أَمنار بن َبِغيص بن َريث بن غَطَفان. من لَخم: ومنهم من قال. من أَمنار غَطَفان
قاله خليفة، . عمرو بن سعد: واختلف يف امسه فقيل. وجعله ابن أَيب عاصم من أَمنار بن إراش بن عمرو بن الغوث

  .امسه سليم: وقال أَبو نعيم .سعد بن عمرو: وقيل
روى إِمساعيل بن عياش، عن عمر بن رؤبة، عن أَيب كبشة اَألمناري . روى عنه عمرو بن رؤية، وسامل بن أَيب اجلعد

  "خريكم خريكم ألهله : " مسعتُ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

وهو عبد . سعدَةَ، أَخربنا حممد بن محَران، عن أَيب سعيدحدثنا ُحميد بن َم: أَخربنا غري واحد بإسنادهم عن أَيب عيسى
  .كانت ِكَماُم أَصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بطحاً: مسعت أَبا كبشة اَألمناري يقول: قال.اهللا بن بسر

  .أَخرجه أَبو نَعيم، وأَبو ُعَمر، وأَبو موسى

  .أبو كبشة ، موىل رسول اهللا



شهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه . سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمب د ع أَبو كَبَشةَ، موىل ر
أَخربنا أَبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إِسحاق، يف تسمية من شهد بدراً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه . وسلم

  " .وأَبو كَبَشةَ موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " وسلم من بين هاشم
. هو من ُمولدي أَرض دَوس: هو من فارس وقال غريه: قال ابن هاشم. وذكره موسى بن عقبة أَيضاً يف أَهل بدر

وتويف سنة ثالثة . ابتاعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاعتقه وامسه ُسليم، قاله أَبو عمر. من مولدي مكة: وقيل
عَمر سنة ثالثة وعشرين يف العام . تويف يف خالفة: وقيل. عشرة يف اليوم الذي َوىل فيه عمر بن اخلطاب اخلالفةَ

  .وقد ذكرناه يف ُسلَيم. الذي تويف فيه عروة بن الزبري
  .أَخرجه الثالثة

  .ذكر أَبو عمر أَن هذا أَبا كبشة امسه ُسلَيم، وذكر أَبو ُنعيم أَن ُسلَيماً اسم أَيب كبشة اَألمناري، واهللا أَعلم: قلت

  .أبو كبري اهلذيل

. أحل يل الزنا: ذكر عن أيب اليقظان أنه أسلم، مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. س أبو كبري اهلذيل الشاعر
فادع اهللا أن : قال" . فارض ألخيك ما ترضى لنفسك : " قال. ال: ؟ قال" أحتب أن يؤتى إليك مثل ذلك : " فقال

  .يذهب ذلك عين
  البسيط: وقد قال حسان يذكر ذلك: قال

  ضلت هذيل مبا سالت ومل تصب... سالت هذيل رسول اهللا فاحشة 
  حىت املمات وكانوا عرة العرب... سالوا نبيهم ما ليس معطيهم 

  .أَخرجه أَبو موسى

  .أبو كثري، موىل بين متيم

الرملي، عن  قال أَبو بشر الدواليب، عن إِسحاق بن سَُويد. عداده يف الشاميني. د ع أَبو كثري، موىل بين متيم الداري
مسعت متام بن وهب، واليسع بن اُألصبع : قال. وكان قد عاش مائة سنة. عبيد اهللا بن عبد امللك بن أيب كثري

قدمت مع متيم إِىل النيب صلى اهللا : عن أَيب كثري قال.موىل متيم الداري. الداريني حيدثان عن عبد امللك بن أَيب كثري
  .يثوذكر احلد. . عليه وسلم وكنت محاالً

  .أَخرجه ابن منده وأَبو نعيم

  .أبو كثري

رواه مسلم الزجني، . حديثه أَن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر مبعمر وهو كاشف عن فخذه. صحايب. د ع أَُبو كَِثري
والصواب ما رواه إِمساعيل بن جعفر وغريه، عن  -وهو وهم . عن العالِء ابن عبد الرمحن، عن أَبيه، عن أَيب كثري

أَن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر : ِء، عن أَبيه، عن أَيب كثري موىل حممد بن جحش، عن حممد بن جحشالعال
  .احلديث. . . وهو كاشف فخذه  -مبعمر 

وقال أَبو أَمحد . إِنه من أَصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: هو تابعي، أَخطأ فيه من قال: قال ابن منده



  .ة النيب صلى اهللا عليه وسلمولد يف حيا: العسكري
  .أَخرجه ابن منده وأَبو نعيم

  .أبو كرمية

  .املقَداُم بن مِد يكرب: س أَبو كَرمية، قيل
أَخربنا والدي، أَخربنا . حرسها اهللا تعاىل. أَخربنا أَبو موسى إِذناً، أَخربنا أَبو طاهر حيىي بن أَيب الفضل احملاملي مبكة

نا أَبو احلسني اجلوزِي، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبيد، حدثنا خلف بن هشام الَبزار، أَبو احلسني بن بشران، أَخرب
لَيلَةُ الضيفِ : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا أَبو َعَوانة، عن منصور، عن الشعيب، عن أَيب كَرِيبةَ قال

  " .قتضى وإن شاء ترك َحق َعلَى كُل مسلم، فإن أصبح بفنائه فهو عليه دين، فإن شاء ا
  .أَخرجه أَبو موسى

  .أبو كالب

  .ب أَبو ِكالبِ بن أَيب َصعَصَعةَ األنصَاري املازين
  .هو وأَخوه جابر بن أَيب صعصعة يوم مؤتة، ومها أَخوا احلارث وقيس ابين أَيب صعصعة: قتل

  .أَخرجه أَبو عمر

  .أبو كليب

روى الواقدي، عن حممد بن مسلم، عن ُعثَيم . ، يعد يف احلجازينيحديثه عند أَوالده. ب ع س أَُبو كُليب اجلَُهين
أَنه رأَى النيب صلى اهللا عليه وسلم دفع من عرفة بعد أَن غربت الشمس، : بن كُلَيب اجلَُهين، عن أَبيه، عن جده

كذا أَورده : و موسىوقال أَب. أَخرجه أَبو نَُعيم، وأَبو موسى. فسار يوم النار اليت من املزدلفة حىت نزل عن يسارها
: وأَخرجه أَبو عمر خمتصراً، فقال. أَبو ُنعَيم على ظاهر ما يف هذا اِإلسناد وإِمنا هو ُعثَم بن كثري بن كليب، ال أَبوه

  ذكره بعضهم يف الصحابة، وال أَعرفه. أَبو كليب

  .أبو الكنود

  .أدرك اجلاهلية. خمتلف يف امسه. س أبو الكنود
: أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل فقال: عن هنيدة بن خالد، عن أيب الكنود قال روى حممد بن أيب ليلى،

فأعطاه سيفاً، . ال: ؟ فقال" يف آخر القوم : فلعلك أن تقوم يف الكيول: " يا رسول اهللا، أعطين سيفاً أقاتل به قال
  الزجر: فجعل يضرب به ويرجتز
  النخيلوحنن حتت أسفل ... إين امرؤ عاهدين خليلي 

  أضرب بسيف اهللا والرسول... أن ال أقوم الدهر يف الكيول 
  .وهذا الذي أخذ السيف هو أبو دجانة األنصاري

  .أخرجه أبو موسى



  حرف الالم

  أبو الس

له صحبة، مدين، روى عنه عمر بن . زياد: وقيل. امسه عبد اهللا: وقيل. احلارثي: ويقال. ب د ع أبو الس اخلزاعي
يا رسول : محلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف، فقلنا: نه قالاحلكم بن ثوبان أ

إن على دروة كل بعري شيطاناً، فاذكروا اسم اهللا عليها، واركبوها، امتهنوها : " قال! اهللا، ما نرى أن حتملنا هذه
  " .بأنفسكم فإهنا حتمل 

  .أخرجه الثالثة

  .أبو لبابة األسلمي

  .ذكره أبو البزار يف الصحابة. ال يوقف له على اسم، له صحبة، حديثه عند الكوفيني. أبو لبابة األسلميب د ع 
يا فىت، أنا أقيم : أن ناقة له سرقت، فوجدها عند رجل من األنصار، فقلت له: روى عبد امللك بن ميسرة، عنه

البينة أنه اشتراها من مشرك من أهل الطائف  فأقام األنصاري. عليها البينة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ما شئت يا أبا لبابة، إن شئت دفعت إليه الثمانية عشر : " بثمانية عشر، فبتسم النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال

  .؟ أخرجه الثالثة" وأخذت الراحلة، وإن شئت خليت عنها 

  .أبو لبابة رفاعة

امسه بشري، قاله موسى : وقيل. ابن إسحاق، وأمحد بن حنبل، وابن َمِعنيقاله . ب ع س أبو لبابة رفاعة بن عبد املنذر
  .امسه" رفاعة " وقد تقدم عند . بن عقبة، وابن هشام، وخليفة

وكان نقيباً، شهد العقبة، وسار مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر، فرده إِىل املدينة، فاستخلفه عليها، وضرب له 
  .بسهمه وأَجره

رفاعة بن عبد املنذر بن : " بو جعفر بإِسناد عن يونس، عن ابن إِسحاق، فيمن بايع حتت العقبة من األَوسأَخربنا أَ
  " .زنَبرِ بن زيد بن أَمية بن زيد بن مالك بن عوف بن َعمرو ابن عوف بن مالك بن األَوس أَبو لبابة 

وباِإلسناد عن ابن . صلى اهللا عليه وسلم وشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدراً، واستخلفه رسول اللّه
وضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لرجال من املهاجرين واألَنصار، ممن غاب عن بدر، بسهمه : " إِسحاق قال

وضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألَبي لبابة بن عبد املنذر بسهمه وأَجره، وكان : وأَجره، منهم مجاعة قال
وهلذا عده اجلماعة ممن شهد بدراً، . اهللا عليه وسلم استخلفه على املدينة، رده إِليها من الطريقرسول اهللا صلى 

حيث رده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فضرب له بسهمه وأَجره، فهو كمنِ شهدها واستخلفه أَيضاً رسول اهللا 
اً وما بعدها من املشاهد، وكانت معه راية صلى اهللا عليه وسلم على املدينة حني خرج إِىل غزوة السويق وشهد أحد

يف غزوة الفتح، وربط نفسه إِىل سَارِية من املسجد بسلسلة، فكانت َتحله ابنته حلاجة " عمرو بن عوف " بين 
وكان سبب ذَلك أَن بين قَريظة ملا . سبعة أَيام، أَو مثانية أَيام: اإلنسان وللصالة، فتبقى كذلك بضع َعَشَر ليلة، وقيل



فاستشاروه يف أَن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، . وكانوا حلفاء األَوس. َصرهم رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلمَح
إمنا : وقيل. فما َبرَحت قدماي حىت عرفت أَين خُنُت اهللا ورسوله، فجاَء وربط نفسه: فأَشار إِليهم أَنه الذبح، قال

واللّه ال أَُحلُ نفسي وال أَذوق طعاماً وال شراباً : بسارية، فقالربط نفسه َألنه ختلف عن غزوة تبوك، فربط نفسه 
قد : فقيل له. حىت يتوبَ اهللا َعلَيَّ، فمكث سبعة أَيام ال يذوقا شيئاً حىت َخز مغشياً عليه، مث تاب اهللا عز وجل عليه

فجاَء النيب صلى اهللا . م حيلينواللّه ال أَحل نفسي حىت يكون رسول اللّه صلى اهللا عليه وسل: فقال. تاب اللّه عليك
يا رسول اهللا، إن من توبيت أَن أَهجر دار قومي اليت أَصبت فيها الذنب، وأَن : عليه وسلم فحله بيده، وقال أَبو لبابة

  " .جيزئك يا أبا لبابة الثلث : " قال. أَخنلع من مايل كله صدقة إِىل اهللا تعاىل وإىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم
: التوبة " وآخرون اعترفوا بذنوهبم خلطوا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً : " ن ابن عباس من وُجوه يف قوله تعاىلوُروِي ع
نزلت يف أَيب لَُبابة ونفر معه، سبعة أَو مثانية أَو تسعة، ختلفوا عن غزوة تبوك، مث ندموا فتابوا وربطوا أَنفسهم . ١٠٢

أَخربنا احلسن . ء ختلفهم عن الغزو مع النيب صلى اهللا عليه وسلمبالسواري، وكان عملهم الصاحل توبتهم، والسي
بن حممد بن هبة اهللا الشافعي الدمشقي، أَخربنا أَبو العشائر حممد بن اخلليل بن فارس، أَخربنا أَبو القاسم علي بن 

ابن أَيب نصر، أَخربنا أَبو حممد بن علي بن أَيب العالِء، أَخربنا أَبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن القاسم املعروف ب
إِسحاق إِبراهيم بن حممد بن أَيب ثابت، حدثنا أَبو عبد اهللا حممد بن محاد الظهراين، أَخربنا سهل بن عبد الرمحن أَبو 

عن عبد الرمحن ابن حرَملَة، عن سعيد بن املسيب، . وهو أَبو أويس. اهليثم الرازي، عن عبد اهللا بن عبد اهللا املدين
. اللهم اسقنا: استسقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة، فقال: َبابة بن عبد املنذر األَنصاري قالعن أَيب لُ

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! يا رسول اهللا، إِن التمر يف املرَبِد وما يف السماِء سحاب نراه: فقال أَبو لبابة
فاستهلت السماُء : قال" . حىت يقوم أبو لبابة عرياناً يسد ثعلب مربده بإزاره : اللهم، اسقنا ثالثاً، وقال يف الثالثة

يا أَبا لبابة، إِن السماَء لن تقلع حىت تقوم عرياناً فتسد ثعلب : فأطافت اَألنصار بأيب لبابة: وأَمطرت مطراً شديداً قال
بو لبابة عرياناً، فسد ثعلب ِمربده بإزاره، فقام أَ: قال. مربدك بإِزارك، كما قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

  .وتويف أَبو لبابة يف خالفة َعِلي. فأقلعت السماُء
  .أَخرجه أَبو ُنَعيم، وأَبو عمر، وأَبو موسى

  .أبو لبابة موىل رسول اهللا

  .ب ع س أَبو لَُبابة، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مذكور يف مواليه صلى اهللا عليه وسلم
  .أَبو عمر خمتصراً أَخرجه

  .أبو لبيبة األشهلي

  .ب د ع أَبو لبيَبةَ اَألشَهِلي، من بين عبَد اَألشهل، من األَوس

حدثنا عمرو الناقد، حدثنا وكيع، عن : أخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن الفقيه بإسناده عن أمحد بن علي
من استحل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لاحلسن بن عبد الرمحن بن أيب لبيبة، عن أبيه، عن جده قا

  .وله أحاديث بغري هذا اإلسناد ليست بالقوية، مل يرو عنه غري ابنه عبد الرمحن" . بدرهم يف النكاح فقد استحل 
  .أخرجه الثالثة



  .آيب اللحم

  .د ع آيب اللحم
ن عمري موىل آيب اللحم، عن آيب اللحم أنه رأى ورويا عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد، ع. ذكره ابن منده، وأبو نعيم

ذكره بعض : قال أبو نعيم. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي، وهو مقنع بكفيه يدعو
  .وتوهم أنه كنية له، وهو لقبه، ألنه كان يأىب أكل اللحم -يعين ابن منده  -املتأخرين 

  .إن ذكره يف الكىن وهمال شبهة يف أنه ليس بكنية، و: قلت 

  .أبو لقيط

من موايل النيب صلى اهللا عليه وسلم، بقي إىل أيام عمر بن اخلطاب . كان نوبياً: ب س أبو لقيط، كان حبشياً، وقيل
  .وأخذ الديوان، قاله جعفر

  .ال أعرفه: أخرجه أبو عمر، وأبو موسى، وقال أبو عمر

  .أبو ليلى األشعري

  .ه صحبةب د ع أبو ليلى األشعري، ل
 -روى أبو عمر العبسي، عن سليمان بن حبيب احملاريب، عن عامر بن لدين األشعري، عن أيب ليلى األشعري 

متسكوا بطاعة أئمتكم وال : " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال -صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ورواه مروان بن معاوية، عن حممد بن أيب " . وجل  ختالفوهم، فإن طاعتهم طاعة اهللا، ومعصيتهم معصية اهللا عز

حممد بن سعيد املصلوب الشامي، وهو أبو عمر العبسي، وكثرياً ما : وحممد بن أيب قيس هو. قيس، عن سليمان
  .أخرجه الثالثة. يدلس به أهل احلديث ليخفى أمره، وهو ضعيف متروك احلديث، ومدار احلديث عليه

  .أبو ليلى األنصاري

. أوس بن خويل: وقيل. يسار ابن منري: اختلف يف امسه، فقيل. يلى األنصاري، والد عبد الرمحن بن أيب ليلىأبو ل
وأبو ليلى األنصاري امسه داود بن بلبل بن بالل بن : وقال ابن الكليب. بالل بن بليل: وقيل. داود بن بالل: وقيل

بن األوس األنصاري . عمرو بن عوف بن مالكأحيحة بن اجلالح بن احلريش بن جحجيب بن كلفة بن عوف بن 
صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهد معه أحداً وما بعدها من املشاهد، مث انتقل إىل الكوفة، وله هبا . األوسي

  .روى عنه ابنة عبد الرمحن. دار يف جهينة، وشهد هو وابنه عبد الرمحن مع علي بن أيب طالب مشاهدة كلها
حدثنا هناد، أخربنا ابن أيب زائدة، عن أيب ليلى، عن : اعيل وغريمها بإسنادهم إىل حممد بن عيسىأخربنا إبراهيم وإمس

إذا ظهرت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو ليلى: ثابت البناين، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال
لسالم، وبعهد سليمان بن داود، ال تؤذينا فإن إنا نسألك بعهد نوح عليه الصالة وا: احلية يف املسكن فقولوا هلا

  " .عادت فاقلوها 

  .أبو ليلى اخلزاعي



  .أخرجه أبو موسى خمتصراً. ذكره جعفر يف الصحابة، عن أيب حامت بن حبان، ومل يورد له شيئاً. س أبو ليلى اخلزاعي

  .أبو ليلى املازين

له صحبة من النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان ممن  .ب أبو ليلى عبد الرمحن بن كعب بن عمرو األنصاري املازين
شهد أحداً وما بعدها، مات آخر خالفة عمر أو أول خالفة عثمان رضي اهللا عنهم، فيما ذكره الواقدي، وهو أخو 

  .أخرجه أبو عمر. عبد اهللا بن كعب األنصاري املازين

  .أبو ليلى الغفاري

  .ب د ع أبو ليلى الغفاري، ال يوفق له على اسم
مسعت : ما رواه إسحاق بن بشر، عن خالد بن احلارث، عن عوف، عن احلسن، عن أيب ليلى الغفاري قال: وحديثه

ستكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أيب طالب، فإنه أول : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
وهو فاروق هذه األمة، يفرق بني احلق والباطل،  من يراين، وأول من يصافحين يوم القيامة، وهو الصديق األكرب،

إسحاق بن بشر ممن ال حيتج حبديثه إذا انفرد، لضعفه : أخرجه الثالثة، وقال أبو عمر" . وهو يعسوب املؤمنني 
  .ونكارة حديثه

  .أبو ليلى النابغة اجلعدي

ابن ربيعة بن جعدة بن كعب بن  قيس بن عبد اهللا بن عمرو بن عدس: ب أبو ليلى النابغة اجلعدي الشاعر، وامسه
  الطويل: وهو الذي أنشد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. له صحبة. ربيعة بن عامر بن صعصعة
  وإنا لنرجو فوق ذلك مظهراً... بلغنا السماء جمدنا وجدونا 

عاش النابغة حنو مائيت  وقد: " قال أبو عمر. أين املظهر يا أبا ليلى؟ وقد تقدم: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
سنة يف قول عمر بن شبة وابن قتيبة، وكان مولده قبل مولد النابغة الذبياين، وعاش حىت مدح ابن الزبري وهو خليفة 

  .وقد ذكرناه" . 
  .أخرجه أبو عمر

  حرف امليم

  أبو مالك األسلمي

  .أورده أبو بكر بن أيب علي. س أبو مالك األسلمي
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رد : ن أيب زائدة، عن ابن أيب خالد، عن أيب مالك األسلميروى حممد بن بكري، عن اب

  .أخرجه أبو موسى. ماعز بن مالك ثالث مرات، فلما جاء يف الرابعة أمر به فرجم

  .أبو مالك األشجعي



وأما . له أبو عمرروى عنه عطاء بن يسار، قا. امسه عمرو بن احلارث بن هانئ: وقيل. ب د ع أبو مالك األشجعي
وذكره أمحد بن حنبل يف " األشعري : وقيل" ابن منده وأبو نعيم فلم يقوال إال األشجعي، ومل يذكرا يف هذه الترمجة 

حدثين أيب، أخربنا عبد امللك بن عمرو، حدثنا زهري بن : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد: الصحابة
ن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أيب مالك األشجعي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حممد، عن عبد اهللا بن حممد ب

أعظم الغلول عند اهللا تعاىل ذراع من األرض، جتدون الرجلني جارين يف الدار أو يف األرض، فيقتطع : " أنه قال
  " .أحدمها من حق صاحبه ذراعاً، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أرضني 

ورواه شريك وقيس بن الربيع، وعبيد اهللا بن عمرو، عبد عبد اهللا، عن عطاء، . عن زهريكذا قاله عبد امللك 
  .عن أيب مالك األشعري، وهو الصحيح: فقالوا

: " وروى زهري أيضاً، عن عبد اهللا بن حممد، عن عطاء، عن أيب مالك األشجعي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وزهري . أبو مالك األشجعي: هكذا ذكره البخاري هبذا اإلسناد، قال فيه. " أربع يبقني يف أميت من أمر اجلاهلية 

  .كثري اخلطأ
  .أخرجه الثالثة

  .أبو مالك األشعري

  .ب د ع أبو مالك األشعري
. كعب بن مالك: اختلف يف امسه، فقيل. قدم يف السفينة مع األشعريني على النيب صلى اهللا عليه وسلم، له صحبة

  .يعد يف الشاميني. وقيل احلارث. عمرو: وقيل. عبيد: وقيل. كعب بن عاصم. وقيل
أخربنا يعيش بن صدقة بن علي الفقيه، أخربنا أبو القاسم وإمساعيل بن أمحد بن عمرو املسرقندي إمالء، أخربنا عبد 
 الواحد بن علي العالف، أخربنا علي بن حممد بن بشران، أخربنا معمر، عن ابن أيب حسني، عن شهر بن حوشب،

يأيها الذين آمنوا ال تسألوا : " كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فنزلت هذه اآلية: عن أيب مالك األشعري قال
إن هللا عز وجل عبيداً ليسوا بأنبياء وال شهداء، يعبطهم األنبياء : " ، قال" عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 

  " . والشهداء، لقرهبم ومقعدهم من اهللا عز وجل يوم القيامة
: مسعت أبا مالك األشعري يقول: وروى إمساعيل بن عبد اهللا بن خالد بن سعيد بن أيب مرمي، عن أبيه، عن جده قال

أال أنبئكم من : مث قال. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع، يف أوسط أيام كحرمة هذا اليوم
املؤمن . ن املؤمن؟ من أمنه املؤمنون على أنفسهم ودمائهماملسلم؟ من سلم املسلمون من لسانه ويده، وأنبئكم م

  " .على املؤمن حرام، كحرمة هذا اليوم 
  .أخرجه الثالثة

  .أبو مالك اللغفاري

  .أبو مالك الغفاري
وروى عن حممد بن إبراهيم الشالثائي، عن إسحاق بن إبراهيم الشهيد، عن أيب فضيل، . ذكره أبو أمحد العسكري

صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم على محزة رضي اهللا عنه، وكان جياء بسبعة :  مالك الغفاري قالعن حصني، عن أيب
  .معه، فلم يزل كذلك حىت صلى على مجاعتهم



  .أبو مالك القرظي

  .د ع أبو مالك القرظي
يب مالك وقد تقدم روى حديثه يزيد بن اهلاد، عن ثعلبة بن أ. أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، وامسه عبد اهللا

  .ذكره
وكان أبو مالك قدم من اليمن وهو على دين اليهود، وتزوج امرأة من بين قريظة فنسب إليهم، وهو من كندة، قاله 

  .حممد بن سعد
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .أبو مالك النخعي

  .إن له صحبة: قيل. ب د ع أبو مالك النخعي الدمشقي
اهللا بن دينار البهراين احلمصي، عن أيب مالك النخعي، عن النيب صلى اهللا عليه روى معاوية بن صاحل، عن عبد 

. وسلم يف املسخط، ألبويه، واملرأة تصلي بغري مخار، والذي يؤم قومه وهم له كارهون، ال تقبل لواحد منهم صالة
  .أخرجه الثالثة. والصحيح أنه ال صحبة له، وحديثه مرسل

  .أبو مالك

  .مصر، روى عنه سنان بن سعد نزل. د ع أبو مالك
سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أطفال : روى يزيد بن أيب حبيب، عن سنان بن سعد، عن أيب مالك قال

. قاله يل أبو سعيد بن يونس: قال ابن منده. أخرجه ابن منده وأبو نعيم" . هم خدم أهل اجلنة : " املشركني، فقال
  .عن سنان، عن أنس بن مالك املشهور عن يزيد،: وقال أبو نعيم

  .أبو مالك

  .س أبو مالك
. ليكونن فيكم القذف واملسخ واخلسف: روى هشام بن الغار، حيدث عن أبيه، عن جده، أنه قال ألهل دمشق

وكان قد نزل . هذا أبو مالك صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلوه: وما يدريك يا ربيعة؟ قال: قالوا
يكون يف أميت اخلسف واملسخ : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يقول ربيعة؟ فقالما : عليه، فقالوا

أخرجه " باختاذهم القينات، وشرب اخلمور : " يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مب؟ قال: قلنا: قال" . والقذف 
  .أبو موسى

  .أبو مالك

  .جمهول. د ع أبو مالك
من بلغ يف اإلسالم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مي، عن أبيه، عنه قالروى عبد الرمحن بن زيد الع



عبد : " كذا قال ابن منده. أخرجه أبو منده، وأبو نعيم" مثانني سنة حرم اهللا عليه النار، وكان يف الدرجات العلى 
  " .عبد الرحيم : " ، والصواب" الرمحن بن زيد 

  .أبو املبتذل

وروى بإسناد له عن أمحد بن سليمان، رشيدين  -يعين ابن منده  -أورده أبو زكريا : ال أبو موسىق. س أبو املبتذل
صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يكون . بن سعد، عن حيي بن عبد اهللا املعافري، عن أيب املبتذل

رضيت باهللا رباً، وباإلسالم ديناً، " ح من قاله حني يصب: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. بافريقيا
  " .ومبحمد نبياً، فأنا الزعيم آلخذن بيده حىت أدخله اجلنة 

وأخرجه ابن منده أبو عبد اهللا يف األسامي باملنذر أو . أبو املبتذل أبو املنتذر: وراه أمحد بن الطيب عن رشدين، فقال
  .املنيذر

  .أخرجه أبو موسى

  .أبو اجملرب

  .س أبو اجملرب
احلسن، حدثنا أبو نعيم، أخربنا حبيب " حدثنا : " أخربنا أبو موسى. أورده احلضرمي والطرباين وغريمها يف الصحابة

وحدثنا حممد بن حممد، أخربنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ح : قال أبو نعيم.بن احلسن، أخربنا موسى بن إسحاق ح 
يذة، أخربنا أبو القاسم الطرباين، أخربنا أبو حصني حممد بن أخربنا ابن ر. وأخربنا الكوشيدي: قال أبو موسى. 

عن أيب اجملرب  -أخي سفيان بن سعيد الثوري  -حدثنا حيىي احلماين، عن مبارك بن سعيد : قالوا. احلصني بن القاضي
فهو معي يف من عال ابنتني أو أختني، أو خالتني أو عمتني أو جدتني، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .وضم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السبابة واليت إىل جنبها" اجلنة كهاتني 
أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو الرجاء أمحد بن حممد القارئ، أخربنا أبو العالء عبد الصمد بن حممد املرجي، 

أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن عقبة، عن احلسن أخربنا حممد بن صاحل العطار إجازة، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر، 
أربع : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عرفة، عن مبارك بن سعيد، عن خليد الفراء، عن أيب اجملرب قال

وكثرة الذنوب، وقد قال اهللا . جماراة األمحق، إن جاريته كنت مثله، وإنسكت عنه سلمت: خصال مفسدة للقلوب
واخللوة بالنساء، واإلستماع منهن، والعمل . ١٤املطففني " بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون  كال: " عز وجل
  " .كل غين قد أبطره غناه، وإمام جائر : " يا رسول اهللا، ومن املوتى؟ قال: قيل" . وجمالسة املوتى . برأيهن

  .أخرجه أبو موسى

  .أبو جميبة الباهلي

  .عم جيبة: وقيل. ب س أبو جميبة الباهلي
  .ال أعرفه: وقال أبو عمر. ذكروه فيمن مل يسم: قال أبو موسى

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى خمتصراً يف من روى عن أبيه



  .أبو حمجن الثقفي

عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمري بن عوف بن عقدة بن غرية بن عوف بن : ب د ع أبو حمجن الثقفي، وامسه
  .امسه كنيته: وقيل. عبد اهللا بن حبيب: وقيل. بن حبيبامسه مالك : وقيل. ثقيف الثقفي

روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم روى عنه أبو سعيد البقال أنه . أسم حني أسلمت ثقيف سنة تسع يف رمضان
إميان بالنجوم، وتكذيب : أخوف ما أخاف على أميت ثالث: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

  " .ر األئمة بالقدر، وجو

وكان كرمياً . وكان أبو حمجن شاعراً حسن الشعر، ومن الشجعان املشهورين بالشجاعة يف اجلاهلية واإلسالم
وجلده عمر مراراً، سبعاً أو مثانياً، ونفاه إىل . جواداً، إال أنه كان منهمكاً يف الشرب، ال يتركه خوف حد وال لوم

نه، وحلق بسعد بن أيب وقاص وهو بالقادسية حيارب الفرس، فكتب عمر جزيرة يف البحر، وبعث معه رجالً فهرب م
فلما كان بعض أيام القادسية واشتد القتال بني الفريقني، سأل أبو حمجن امرأة سعد أن . إىل سعد ليحبسه، فحبسه

د فال تبعة حتل قيده وتعطيه فرس سعد البلقاء، وعاهدها أنه إن سلم عاد إىل حاله من القيد والسجن، وإن استشه
  الطويل: فلم تفعل، فقال. عليه

  وأترك مشدداً علي وثاقيا... كفى حزناً أن تردي اخليل بالقنا 
  مصارع دوين قد تصم املنادي... إذا قمت عناين احلديد وغلقت 
  فقد تركوين واحداً ال أخايل... وقد كنت ذا مال كثري وأخوة 

  ريي يوم ذاك العوايلوأعمال غ... حبسنا عن احلرب العواين وقد بدت 
  ألن فرجت أن ال أزور احلواين... فاهللا عهد ال أخيس بعهده 

فلما مسعت سلمى امرأة سعد ذلك رقت له فخلت سبيله، وأعطته الفرس، فقاتل قتاالً عظيماً، وكان يكرب وحيمل 
ه، ورآه سعد وهو فوق فعجب الناس منه، وهم ال يعرفون. فال يقف بني يديه أحد، وكان يقصف الناس قصفاً منكراً

لوال أن أبا حمجن : القصر ينظر إىل القتال ومل يقدر على الركوب جلراح كانت به وضربان من عرق النسا، فقال
فلما تراجع الناس عن القتال، عاد إىل القصر وأدخل رجليه " . هذا أبو حمجن، وهذه البلقاء حتته : " حمبوس لقلت

: فتاب أبو حمجن حينئذ، وقال. اذهب ال أحدك أبداً: أيب حمجن، فأطلقه وقاليف القيد، فأعلمت سلمى سعداً خرب 
  الطويل: أبوك الذي يقول: إن ابناً أليب حمجن دخل على معاوية، فقال له: قيل. كنت آنف أن أتركها من أجل احلد

  تروي عظامي بعد مويت عروقها... إذا مت فادفين إىل جنب كرمة 
  أخاف إذا ما مت أن ال أذوقها؟... وال تدفنين بالفالة فإنين 

  البسيط: قوله: وما ذاك؟ قال: قال. لو شئت لقلت أحسن من هذا من شعره: فقال بن أيب حمجن
  وسائل الناس عن حزمي وعن خلقي... ال تسأل الناس عن مايل وكثرته 

  إذا تطيش يد الرعديدة الفرق... القوم أعلم أين من سراهتم 
  وأكتم السر فيه ضربة العنق... عساكره قد أركب اهلول مسدوالً 

  وعامل الرمح أرويه من العلق... أعطي السنان غداة الروع حصته 
  وإن ظلمت شديد احلقد واحلنق... عف املطالب عما لست نائله 

  وقد أكر وراء اجملحر الفرق... وقد أجود وما يل بذي فنع 



  احلمقوقد يثوب سوام العاجز ... قد يعسر املرء وهو ذو كرم 
  ويكتسي العود بعد اليبس بالورق... سيكثر املال يوماً بعد قلته 

  .إذا ولدت النساء فلتلدن مثلك: وقال. وأجزل جائزته. ألن كنا أسأنا القول لنحسنن الصفد: فقال معاوية
  .جبرحان: أن أبا حمجن مات بأذربيجان، وقيل: إن ابن سعد قال: وقيل

  .أخرجه الثالثة

  أبو حمذورة

وقد تقدم . معري بن حمرييز: وقيل. أوس بن معري: وقيل. مسرة بن معري: اختلف يف امسه فقيل. حمذورة املؤذنأبو 
قتل أوس بن مغري أخو أيب حمذورة يوم بدر كافرأ، واسم أيب حمذورة سلمان، : قال أبو اليقظان. نسبه يف أوس ومسرة

بضم امليم، وتشديد الياء، وآخره نون واألكثر " عني م" وقد ضبطه بعضهم : قال أبو عمر. مسرة بن مغري: ويقال
أنيس، : كان أليب حمذورة أخ يقال له: وقال الطربي. ، بكسر امليم، وسكون العني، وآخره راء" معري : " يقرلون

مسرة بن عمري بن لوذان ابن وهب بن : مسعت من ينسب أبا حمذورة فيقول: وقال حممد بن سعد. قتل يوم بدر كافراً
امسه : وقال الكليب. امسه مسرة بن معري: وقال البخاري وابن معني. بن مجح، وكان له أخ ألبيه وأمه امسه أويس سعد

امسه أوس بن معري بن لوذان بن سعد بن : أوس بن منري بن لوذان بن ربيعة بن عريج بن سعد بن مجح وقال الزبري
وأخوه أنيس : قال. ن مجح، ومن قال غري هذا فقد أخطأوعريج ولوذان وربيعة إخوة، بنو سعد ب: قال الزبري. مجح

اتفق الزبري وعمه مصعب وابن إسحاق : قال أبو عمر. بن منري قتل كافراً، وأمهما من خزاعة، وقد انقرض عقبهما
فقد أخطأ وكان أبو حمذورة " سلمة : " أن اسم أيب حمذورة أوس، وهؤالء أعلم بأنساب قريش، ومن قال: املسييب
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسعه حيكي األذان، فأعجبه صوته، مؤذن ر

فأمر أن يؤتى به، فأسلم يومئذ وأمره باألذان مبكة منصرفه من حنني، فلم يزل يؤذن فيها، مث ابن حمرييز وهو ابن 
وكان أبو حمذورة من أحسن الناس صوتاً، . د بن مجحعمه، مث ولد ابن حمرييز، مث صار األذان إىل ولد ربيعة بن سع

  .كدت أن ينشق مريطاؤك: ومسعه عمر يوما يؤذن فقال
حدثنا بشر بن معاذ، أخربنا إبراهيم بن : أخربنا أبو إسحاق بن حممد الفقيه، وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : دي مجيعاً، عن أيب حمذورةعبد العزيز بن عبد امللك بن أيب حمذورة قال أخربين أيب وج
فوصف األذان . أعد علي: فقلت له: فقال بشر. مثل أذاننا: وسلم أقعده وألقى عليه األذان حرفاُ حرفاً قال إبراهيم

كة حىت ومل يهاجر، مل يزل مقيماً مب. سنة تسع وسبعني: وقيل. وتويف أبو حمذورة مبكة سنة تسع ومخسني. بالترجيع
روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر يده على رأسه وصدره إىل سرته، وأمره باألذان مبكة، فأتى . مات

  .عتاب بن أسيد فأذن معه
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  .أبو حمرز

  .دع أبو حمرز البكري
  .أخرجه الثالثة خمتصراً. اري يف الوحدانروى عنه ابنه عبد اهللا بن أيب حمرز، وذكره البخ. أدرك اجلاهلية



  أبو حممد البدري

  .ب د ع أبو حممد البدري الشامي
أخربنا القعنيب عن مالك، عن حيىي بن : أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن أيب منصور األمني بإسناده عن أيب داود
كانت له : ال كان بالشام يكىن أبا حممدأن رج: سعيد األنصاري، عن حممد بن حيىي بن حبان، عن عبد اهللا بن حمرييز

إن امسه : قيل. كذب أبو حممد: فأخربت عبادة بن الصامت، فقال: إن الوتر واجب قال املخدجي: صحبة قال
ومل . مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار األنصاري النجاري، شهد بدراً

  .بدر، وعداده يف الشاميني سكن داريايذكره ابن إسحاق يف أهل 
  .أخرجه الثالثة

  أبو خمارق

أخربنا أبو موسى إجازة، . أورده احلسن بق سفيان، يعد يف الكوفيني. ع س أبو خمارق والد قابوس بن أيب املخارق
ن، أخربنا جبارة أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أمحد بن عبد اهللا، أخربنا أبو عمرو بن محدان، أخربنا احلسن بن سفيا

جاء رجل إىل النيب صلى : بن مغلس، أخربنا أبو بكر النهشلي، عن مساك، عن قابوس بن أيب املخارق، عن أبيه قال
ذكره باهللا عز وجل، فإن : " يا رسول اهللا، أرأيت إن عرض يل رجل يريد مايل، ما أصنع؟ قال. اهللا عليه وسلم فقال

فقاتل عن مالك حىت متوت من شهداء اآلخرة، : " فإن تأتى عنه املسلمون؟ قال: قال" . أىب فاستعن عليه باملسلمني 
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى" . أو حترز مالك 

  .أبو خمشي الطائي ب س أبو خمشي الطائي
وقد ذكر ابن إسحاق أنه . ال نعرف له رواية. من املهاجرين، شهد بدراً، وهو مشهور بكنيته، وامسه سويد بن خمشي

  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى. ن حلفاء بين أمية، وأنه شهد بدراًم

  أبو مدينة

  .تقدم ذكره يف ترمجة عبد اهللا أخرجه أبو موسى خمتصراً. امسه عبد اهللا بن حصن: أبو مدينة الدارمي، يقال

  أبو مذكور

  .د ع أبو مذكور األنصاري
حدثنا يعقوب الدورقي، أخربنا : إىل مسلم بن احلجاج قال أخربنا حيىي بن حممود وعبد الوهاب بن أيب حبة بإسنادمها

أعتق غالماً له امسه " أبو مذكور : أن رجالً من األنصار يقال له: ابن علية، عن أيوب، عن أيب الزبري، عن جابر
رواه شعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، عن رجل، من قومه أعتق . وساق احلديث... يعقوب القبطي عن دبر 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. احلديث. . . مأ له غال

  أبو مراوح



  .مدين. ب د ع أبو مراوح الغفاري
له صحبة، وبرك عليه رسول : قال أبو داود السجستاين. كان فيمن ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بن الفرج، عن ابن أيب فديك، عن وروى له ابن منده وأبو نعيم عن األصم، عن أمحد . اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -كذا قال  -ربيعة، عن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن أيب مراوح الليثي 

كذا ذكراه يف الترمجة، وجعاله غفارياً، وذكراه يف منت " . إنا أتزننا املال إلقام الصالة وإيتاء الزكاة : " قال اهللا تعاىل
روايته عن أيب ذر، ومحزة بن عمرو األسلمي، وهو : " وقال" . الغفاري : " وأما أبو عمر فإنه قال. . ليثياً احلديث

  .من كبار التابعني، روى عنه عروة بن الزبري
  .أخرجه الثالثة

  .أبو مرثد الغنوي

بن عوف بن ب ع س أبو مرثد الغنوي، امسه كناز بن حصني بن يربوع بن طريف بن خرشة بن عبيد بن سعد 
كناز بن حصني بن يربوع بن عمرو بن : وقيل. كعب بن جالن بن غنم بن غين بن أعصر بن سعد بن قيس عيالن

وهو حليف محزة بن عبد املطلب، . واألول أشهر. امسه حصني بن كناز: وقيل. يربوع بن خرشة بن سعد بن طريف
السمني بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية أخربنا أبو جعفر بن . شهد هو وابنه مرثد بدراً. وكان تربة

وأبو مرثد كناز بن حصني بن يربوع، وابنه مرثد بن أيب مرثد، حليفا محزة : " من شهد بدراً من حلفاء بين هاشم
وقتل ابنه مرثد يوم الرجيع يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومات أبو " . عبد املطلب رضي اهللا عنهم 

. سنة اثنيت عشرة يف حياة أيب بكر رضي عنه، وهو ابن ست وستني سنة، وكان رجالً طويالً كثري الشعرمرثد 
حدثنا العباس النرسي، حدثنا ابن : أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن املخزومي بإسناده عن أيب يعلى املوصلي قال

عن أيب إدريس اخلوالين، عن واثلة بن األسقع، املبارك، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، عن بسر بن عبيد اهللا، 
ال جتلسوا على القبور، وال تصلوا : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن أيب مرثد الغنوي أنه قال

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى. وذكر أيب إدريس يف اإلسناد وهم من ابن املبارك" . إليها 

  .أبو مرحب

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً. حب، امسه سويد بن قيسب أبو مر

  .أبو مرحب آخر

  .أخرجه أبو عمر. وهو مذكور يف الصحابة. ال أعرف خربه: قال أبو عمر. ب أبو مرحب آخر

  .أبو مرحب

أخربنا أبو أمحد بن سكينة . له صحبة، روى عنه الشعيب. مرحب: ويقال. ابن مرحب: وقيل. د ع أبو مرحب
حدثنا حممد بن الصباح، أخربنا سفيان، عن ابن أيب خالد، عن : عن أيب داود سليمان بن األشعث الصويف بإسناده



أخرجه . كأين أنظر إليهم أربعة: أن عبد الرمحن نزل يف قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: الشعيب، عن أيب مرحب
  .ابن منده وأبو نعيم، وإن كان أحد اللذين تقدما وإال فهو غريمها

  و مرة الطائفيأب

أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أمحد . ذكره احلضرمي يف الصحابة. ع ص أبو مرة الطائفي
بن عبد اهللا، أخربنا حممد بن حممد، أخربنا حممد بن عبد اهللا بن سليمان، أخربنا عبد اهللا بن احلكم، أخربنا حيىي بن 

: فال اهللا عز وجل: " زيز، عن أيب مرة الطائفي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالإسحاق، أخربنا سعيد بن عبد الع
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى" . أبن آدم، صل أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره 

  أبو مرة الثففي

وسلم، له وألبيه  ولد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه. ب أبو مرة بن عروة الثقفي، وتقدم نسبه عند ذكر أبيه
خرج أبو مرة وأبو مليح ابنا عروة : وقال الواقدي. أخرجه أبو عمر كذا خمتصراً. وأبوه من أعيان الصحابة. صحبة

  .بن مسعود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأعلماه يقتل عروة وأسلما

  أبو مرمي اجلهين

أخرجه أبو . وقد ذكرناه يف عمرو. ر أمحد بن عمرو البزارعمرو بن مرة، قاله أبو بك: ع س أبو مرمي اجلهين، امسه
  .نعيم، وأبو موسى خمتصرا

  أبو مرمي اخلصي

إن أبا مرمي : قلت لطاوس: روى األوزاعي، عن سليمان بن موسى قال. د ع أبو مرمي اخلصي، يعد يف الشاميني
أخرجه ابن منده، وأبو " .  خصي أحلين على غري: " اخلصي حدثين وقد أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .نعيم

  أبو مرمي السكوين

  .د ع أبو مرمي السكوين
ما أنعمنا : قدم على معاوية فقال. روى عنه عبادة بن نسي، والقاسم بن خميمرة، والزبري بن عبد اهللا، وأبو املعطل

... " .  من أمر املسلمني شيئأمن واله اهللا: " روى أبو نعيم يف ترمجة أيب مرمي السكوين حديث! بك يا أبا مرمي
  .وذكره له هذا احلديث. أبو مرمي األزدي: وذكره ابن أيب عاصم فقال

حدثنا هشام بن عمار، أخربنا صدقة بن خالد، عن يزيد بن : أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رمي قالأيب مرمي، عن القاسم بن خميمرة، عن رجل من فلسطني يكىن أبا م



أخرجه ابن " . من والة اهللا من أمر املسلمني شيئأ فاحتجب عنهم، احتجب اهللا عن فقره وفاقته يوم القيامة : " يقول
  .وأخرجه أبو نعيم. يعين الذي نذكره بعد إن شاء ااهللا تعاىل. أراه الكندي: منده، وقال

  أبو مرمي السلويل

وهذه النسبة إىل سلول، وهم ولد مرة بن صعصة بن معاوية بن بكر بن هوزان، ومرة هو . مرمي السلويل ب س أبو
روى عن . كويف: وقيل. وأبو مرمي هذا بصري. أخو عامر بن صعصعة، نسبوا إىل أمهم سلول بنت ذهل بن شيبان

تقدم يف . واسم أيب مرمي مالك بن ربيعةالنيب صلى اهللا عليه وسلم حنو عشرة أحاديث وهو والد يزيد بن أيب مرمي، 
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى. األمساء

  أبو مرمي الغساين

: أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: قال. ب د ع أبو مرمي الغساين، جد أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي
. فسماها مرمي، فكان يكىن أبا مرمي" ورة مرمي والليلة أنزلت علي س: " قال. يا رسول اهللا، ولدت يل الليلة جارية

. نذير: سألت بعض ولد أيب مرمي هذا عن امسه، فقال: وغزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال أبو حامت الرازي
  .أخرجه الثالثة. يعد يف الشاميني

  أبو مرمي الكندي

عيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن روى إمسا. يعد يف الشاميني. ويقال األزدي. ب د ع أبو مرمي الكندي
هذا وأشباهه كانوا أمة : " جحر بن مالك، عن أيب مرمي الكندي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أيت بضب، فقال

وقد ذكر ابن . إنه هو: وقيل. إنه غري الغساين: قيل" . من األمم، فعصوا اهللا، فجعلهم خشاشاً من خشاش األرض 
وال يبعد؛ فإن السكون قبيلة من كندة، على أن حديثه . أراه الكندي: فقال" أيب مرمي السكوين " منده يف ترمجة 
  .أخرجه الثالثة. ليس بالقوي

  أبو مسعود األنصاري

، " عقبة " وقد تقدم نسبه يف . يسرية: ويقال. عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسرية: امسه. ب س أبو مسعود األنصاري
شهد : وقيل. وشهد العقبة ومل يشهد بدرأ عند أكثر أهل السري. ، ألنه سكن أو نزل ماء بدروهو املعروف بالبدري

أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، فيمن شهد العقبة من األنصار، من بين احلارث . بدراً
. طية بن خدارة بن عوف بن اخلزرجوأبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسرية بن عسرية بن ع: " بن اخلزرج

أخربنا أبو الفضل بن أيب نصر اخلطيب، . وسكن الكوفة. وخدارة أخو خذرة" . وكان أحدث من شهد العقبة سناً 
أخربنا أبو حممد بن جعفر بن أمحد، حدثنا احلسن بن أمحد بن شاذان، أخربنا عثمان بن أمحد الدقاق، أخربنا حيىي بن 

بن عبد الغفار، أخربنا األعمش وفطر، عن إمساعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أيب أخربنا عمرو .جعفر، 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا عز وجل، فإن كانوا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعود األنصاري قال

فإن كانوا يف اهلجرة سواء  يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا يف العلم بالسنة سواء فأقدمهم هجرة،



  " .فأكربهم سناً، وال يؤم رجل يف بيته وال يف سلطانه، وال جيلس على تكرمته إال بإذنه 
: ومنهم من يقول. تويف سنة أحدى أو اثنتني وأربعني: واختلف يف وقت وفاته، فقيل. أخرجه أبو عمر، وأبو موسى

: جدارة باجليم املكسورة، ويسرية: وقال الدار قطين: قال. عجمةخدارة باخلاء امل: قال أبو عمر. مات بعد سنة ستني
بضم اهلمزة، والباقي مثله : وأسرية. بضم الياء حتتها نقطتان، وكسر السني املهملة، وبعدها ياء ثانية وآخره راء

  .واهللا أعلم. بفتح اهلمزة وكسر السني: وقيل. سواء

  .أبو مسعود

  .لطرباينذكره أبو القاسم ا. ع س أبو مسعود
وأخربنا احلسن بن أمحد، : قال أبو موسى. أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو غالب، حدثنا حممد بن عبد اهللا ح 

حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا حممد ابن يعقوب بن سورة البغدادي، أخربنا حممد بن بكار، : أخربنا أبو نعيم قاال
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : نافع، عن أيب مسعود الغفاري قالأخربنا اهلياج بن بسطام، حدثنا عباد، عن 

لو يعلم العباد ما يف شهر رمضان لتمىن العباد أن يكون شهر : " وسلم يقول ذات يوم، وقد أهل شهر رمضان
 امسه عبد اهللا، تقدم ذكره يف: وقيل. اختلف يف هذا الصحايب، وأكثر ما جييء عنه بابن مسعود" . رمضان سنة 

  .األمساء
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .أبو مسعود

  .أورده أبو بكر بن أيب علي، إن مل يكن البدري فغريه. غري منسوب. س أبو مسعود
فيمن ذكر، من بين احلارث . روى حممد بن إسحاق املسييب، عن حممد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن الزهري

قد جعله أبو موسى ترمجة غري أيب مسعود : قلت. أخرجه أبو موسى. أبو مسعود بن عمرو بن ثعلبة: بن اخلزرج 
البدري، والذي يغلب على ظين أنه هو، فإن أبا مسعود البدري هو ابن عمرو بن ثعلبة، مث من بين عوف بن 

  . .احلارث بن اخلزرج، فبأي شيء علم ابن أيب على أنه غريه حىت جعلهما ترمجتني؟ فليتأمل ذلك

  .ريأبو مسلم األشع

  .د ع أبو مسلم األشعري
سيكون قوم يستحلون اخلمر باسم، يسموهنا : " وروى عنه عبد الرمحن بن غنم، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .بغري امسها، يضرب على رؤوسهم باملعارف، خيسف اهللا هبم األرض، وجيعلهم قردة وخنازير 
. أيب مالك األشعري أيضاً، و عن أيب مالك أو أيب عامروهو وهم، وروى عن " . عن أيب مسلم : " هكذا قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم 

  .أبو مسلم احلليلي



  .د ع أبو مسلم احلليلي
: روى محاد بن سلمة، عن القاسم الرحال، عن أيب قالبة. أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأسلم على عهد معاوية

  .وهذا ليس من الصحابة يف شيء. جه ابن منده وأبو نعيم خمتصراًأخر. أن أبا مسلم أسلم يف عهد معاوية

  .أبو مسلم اخلوالين العابد

  .ب أبو مسلم اخلوالين العابد
أدرك اجلاهلية، وأسلم قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يره، وقدم املدينة حني قبض النيب صلى اهللا عليه 

عبد اهللا ابن ثوب، وقد ذكرناه : ار التابعني، يعد يف أهل الشام، وامسهوسلم واستخلف أبو بكر، وهو معدود يف كب
  .واألول أكثر. عبد اهللا بن عوف: وقيل. يف امسه

روى . روى عنه أبو إدريس اخلوالين وغريه من تابعي أهل الشام. كان فاضالً ناسكاً عابداً ذا كرامات وفضائل
أن األسود بن قيس بن ذي اخلمار تنبأ باليمن، فبعث إىل أيب  إمساعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم اخلوالين،

فردد . نعم: أتشهد أن حممداً رسول اهللا؟ قال: قال. ما أمسع: أتشهد أين رسول اهللا؟ قال: مسلم، فلما جاءه قال
عنك وإال انفه : فأمر به فالقي يف نار عظيمة، فلم تضره، فقيل له: ذلك عليه، ويف كله يقول مثل قوله األول، قال

. فأمره بالرحيل، فأتى املدينة وقد قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم واستخلف أبو بكر: قال. أفسد عليك من اتبعك
فأناخ أبو مسلم راحلته بباب املسجد، ودخل املسجد فقام يصلي إىل سارية وبصر به عمر بن اخلطاب، فقام إليه 

ذاك عبد اهللا بن : فعل الرجل الذي أحرقه الكذاب بالنار؟ قال ما: قال. من أهل اليمين: ممن الرجل؟ قال: فقال
فاعتنقه عمر وبكى، مث ذهب به حىت أجلسه فيما بينه وبني أيب . اللهم نعم: قال أنشدك اهللا أنت هو؟ قال. ثوب

اهللا عليه  احلمد اهللا الذي مل ميتين حىت أراين يف أمة حممد من فعل به ما فعل بإبراهيم خليل اهللا صلى: بكر، وقال
وأنا أدركت رجالً من األمداد الذين ميدون من اليمن من خوالن، يقولون لألمداد : قال إمساعيل بن عياش. وسلم

أما صدر هذا اخلرب فمعروف مثله : قال أبو عمر. صاحبكم الكذاب حرق صاحبنا بالنار فلم تضره: من عنس
مع مسيلمة، فقتله مسيلمة وقطعه عضواً عضواً، ويروى حلبيب بن زيد بن عاصم األنصاري، أخي عبد اهللا بن زيد 

وإمساعيل . مثل آخره لرجل مذكور يف الصحابة من خوالن، امسه ذؤيب بن وهب، أحرقه العنسي الكذاب باليمن
  .بن عياش ليس حبجة يف غري الشاميني، ويف حديثه عن الشاميني ال بأس به

  .أخرجه أبو عمر
  .أبو مسلم املرادي
كان على شرطة عمرو بن العاص مبصر، روى عنه عمرو بن يزيد اخلوالين : له صحبة. سلم املراديب د ع أبو م

رجل من  -روى عياش بن عياش، عن عمرو بن يزيد اخلوالين ، عن أيب مسلم . أخو ثابت، قاله أبو سعيد بن يونس
أحية : " دخلين اجلنة كل قاليا رسول اهللا، أخربين بعمل ي: أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رجالً قال

  " .فأطعم الطعام، وأطب الكالم : " قال. ليس يل والدة: قلت" . والدتك؟ فربها فتكون قريباً منها 
  .أخرجه الثالثة

  .أبو مصعب األسدي



أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، أخربنا علي بن عبد اهللا . ع س أبو مصعب األسدي
وفد : ل، أخربنا أبو روق أمحد بن حممد بن بكر، حدثنا الرياشي، أخربنا سليمان بن عبد العزيز، حدثين أيب قالاملعد

  املتقارب: بنو أسد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفيهم عرفطة بن نضلة فقال
  عليك السالم أبا القاسم... يقول أبو مصعب صادقاً 

  " .وعليك السالم "  :فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقال أبو . هذا احلديث أخرجه أبو نعيم وابن منده يف ترمجة أيب مكعت، بالكاف، ويرد بتمامه فيه إن شاء اهللا تعاىل

وإمنا هو أبو مصعب ال أبو مكعت، وذكر هذا احلديث، وجعل أبا  -يعين ابن منده  -صحف فيه املتأخر : نعيم
أورده أبو نعيم يف ترمجة : ، بالصاد، وقال يف آخره" أبو مضعب : " سىوأخرجه أبو مو. مصعب عوض أيب مكعت

وقد وهم أبو : قال أبو موسى. أخطأ، وإمنا هو أبو مصعب، وهو الصواب. إنه يعين ابن منده: أيب مكعت، وقال
يف واحلق مع ابن منده؛ فقد وافقه مجاعة، ويرد ذكره . نعيم، فإن أبا مكعت شاعر صحايب، ذكر من غري وجه

  .موضعه إن شاء اهللا تعاىل

  .أبو مصعب األنصاري

  .ع س أبو مصعب األنصاري
أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو علي احلداد، أخربنا أبو نعيم، أخربنا حممد بن إسحاق . خمتلف فيه: قال أبو نعيم

عبد احلميد بن جعفر  القاضي، حدثنا أمحد بن سهل بن أيوب، أخربنا علي بن حبر، أخربنا عيسى بن يونس، عن
" اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت أبا مصعب األنصاري يقول: قال

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى.

  .أبو مصعب

  .أبو مصعب، غري منسوب
ينة يكىن أبا مصعب، أتى كان غالم باملد: روى طالوت بن عباد، عن جرير بن حازم، عن عبد امللك بن عمري قال

" . أعين على نفسك بكثرة السجود : " قال. ادع اهللا أن جيعلين معك يف اجلنة: النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال
  .ذكره أبو علي مستدركاً على أيب عمر، ولعله بعض من تقدم

  .أبو معاوية

موسى أخربنا أبو غالب أمحد بن العباس، أخربنا أبو . ع س أبو معاوية بن عبد الالت األزدي، حديثه عند أوالده
أخربنا سليمان بن أمحد، أخربنا : قاال. وأخربنا علي، أخربنا أبو نعيم: أنبأنا أبو بكر بن ريذة ح قال أبو موسى

موسى بن مجهور التنيسي، أخربنا علي بن حرب املوصلي، حدثنا علي بن احلسن، عن عبد الرمحن ابن خالد بن 
د، عن أبيه عثمان بن حممد، عن أبيه حممد بن عثمان، عن أبيه عثمان بن أيب معاوية، عن أبيه أيب عثمان، عن أبيه خال

األمانة يف األزد، واحلياء : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. معاوية بن عبد الالت بن منر األزدي



  " .يف قريش 
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .أبو معبد اجلهين

  .أبو معبد اجلهين، وامسه عبد اهللا بن عكيم ع س
حدثنا أبو حيىي عبد الرمحن بن حممد بن : وبإسناده أيب موسى املتقدم عن الطرباين قال. ذكره الطرباين يف الصحابة

مسلم الرازي، أخربنا احلسن بن الزبرقان الكويف، أخربنا املطلب بن املطلب بن زياد، عن ابن أيب ليلى، عن عيسى 
املوت أقرب من ذلك؟ إين مسعت رسول اهللا : أال تعلق شيئاً؟ فقال: دخلنا على أيب معبد اجلهين نعوده، فقلنا :قال

كذا ذكره الطرباين ومل يسمه، وقد رواه أبو عيسى " . من علق شيئاً وكل إليه : " صلى اهللا عليه وسلم يقول
دخلنا على أيب معبد عبد اهللا بن : عن عيسى قال الترمذي عن حممد بن مدوية، عن عبيد اهللا، عن ابن أيب ليلى،

  .وذكره. . . عكيم اجلهين نعوده
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .أبو معبد بن حزن

  .أبو معبد بن حزن بن أيب وهب املخرومي
أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وأخوه السائب وعبد الرمحن، وأمهم أم احلارث بنت شعبة بن أيب قيس بن 

ذكره . وأبو معبد عم سعيد بن املسيب، وال تعرف له رواية. ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيعبد
  .ابن الدباغ والزبري

  .أبو معبد اخلزاعي

  .ب د ع أبو معبد اخلزاعي، زوج أم معبد
صلى اهللا عليه امسه حبيش، وأنه مسع حديثه من أم معبد يف صفة النيب : خمتلف يف امسه، فقال حممد بن إمساعيل

تويف أبو معبد يف : قيل. وسلم، وروى عن أيب معبد زوجها، وعن حبيش بن خالد أخيها، كلهم يرويه مبعىن واحد
روى عبد امللك بن وهب املذحجي، عن احلر بن " . قديدا " حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يسكن 

هللا صلى اهللا عليه وسلم خرج ليلة هاجر من مكة إىل املدينة هو أن رسول ا: الصياح النخعي، عن أيب معبد اخلزاعي
. وأبو بكر، وعامر بن فهرية موىل أيب بكر، ودليلهم عبد اهللا بن أريقط الليثي، فمروا خبيميت أم معبد اخلزاعية

وا شيئاً من وكانت امرأة برزة جلدة حتتيب وجتلس بفناء اخليمة، وتطعم وتسقى، فسألوها حلماً أو متراً، فلم يصيب
خلفها اجلهد : ؟ فقالت" ما هذه الشاة : " ذلك، فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاة يف كسر خيمتها فقال

إن . نعم: ؟ قالت" أئأذنني أن أحلبها : " قال. هي أجهد من ذلك: ؟ فقالت" هل هلا من لنب : " فقال. عن الغنم
اللهم : " ى اهللا عليه وسلم بالشاة، فمسح ضرعها، وذكر اسم اهللا وقالفدعا رسول اهللا صل. رأيت هبا حلباً فاحلبها

فتفاجت ودرت واجتزت، فدعا بإناء يريض الرهط، فحلب فيها ثجا، فسقاها حىت رويت، مث " . بارك هلا يف شاهتا 
  .أخرجه الثالثة. وغريه" حبيش " وقد تقدم ذكره يف . احلديث. . . حلب وسقى أصحابه، وشرب آخرهم



  .و متعبأب

  .ب د ع أبو معتب بن عمرو األسلمي
أن رسول اهللا : روى حممد بن إسحاق، عمن ال يتهم، عن عطاء بن أيب مروان، عن أبيه، عن أيب معتب بن عمرو

اللهم رب السموات وما : قفوا ندع اهللا: " صلى اهللا عليه وسلم ملا أشرت على خيرب قال ألصحابه وأنا فيهم
أسألك خري هذه القرية . ا أقللن، ورب الشياطني وما أضللن، ورب الرياح وما ذرينأظللن، ورب األرضني وم

وقد جود أبو عمر يف ضبطه بالعني املهملة وبالباء . أخرجه الثالثة" . وخري أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها 
وقد أورده . والثاء املثلثة مغيث بالغني املعجمة،: كذا ذكره أبو عمر، وقال غريه: املوحدة، وعلى حاشية كتابه

فهو أبو مروان مغتب ابن . بضم امليم، وسكون العني، وكسر التاء املخففة. وأما أبو معتب: األمري أبو نصر فقال
  .بفتح العني، وتشديد التاء. إنه معتب: وقال الواقدي. عمرو األسلمي، قاله الطربي

  .أخرجه الثالثة

  .أبو معقل األنصاري

  .روى عنه أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام. ل األنصاريب د ع س أبو معق

أتيت النيب : روى األعمش، عن عمارة بن عمري وجامع بن شداد، عن أيب بكر بن عبد الرمحن، عن أيب معقل قال
يا رسول اهللا، إن أم سقل جعلت على نفسها حجة معك، فلم يتيسر هلا ذلك، فما : صلى اهللا عليه وسلم فقلت

فإن عندي مجالً جعلته حبساً يف سبيل اهللا عز وجل، أفأعطيها إياه : قال" . عمرة يف رمضان : " زىء منه؟ قالجي
وقد روي هذا احلديث عن أم . ورواه شريك، عن أيب إسحاق، عن األسود، عن أيب معقل" . نعم : " فتركبه؟ قال

أخربنا أستاذنا اإلمام أبو القاسم إمساعيل بن : وسى فقالوقد أخرجه أبو م. معقل، ويرد يف ترمجتها إن شاء اهللا تعاىل
حممد بن الفضل، حدثنا حممد بن أيب نصر احلميدي، أخربنا إمساعيل بن سعيد احلبال، أخربنا أبو احلسني علي بن 

ن حيىي أمحد بن عمر الكناين، أخربنا حممد بن عبد اهللا بن زكريا النيسابوري، أخربنا أمحد بن شعيب، أخربنا حممد ب
بن حممد بن كثري احلراين، أخربنا عمر بن حفص بن غياث، أخربنا أيب، أخربنا األعمش، حدثين عمارة وجامع بن 

إن أم معقل : أنه جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: شداد، عن أيب بكر بن عبد الرمحن، عن أيب معقل
وقد أخرجه ابن منده، وسقنا حديثه أول . وأبو موسى أخرجه الثالثة،. وذكره حنوه. جعلت عليها حجة معك

أبو معقل هيثم : " الترمجة، فال أدري مل استدركه عليه؟ وقال أبو موسى عن حممد بن عبد اهللا بن زكريا النيسابوري
  .يعين أنه امسه، ومل يزد أبو موسى على ابن منده إال أنه نسبة أسدياً، ومل ينسبه ابن منده" األسدي 

  .لأبو معق

  .د ع أبو معقل، جمهول
رواه أمحد بن عبد اهللا الفارياناين، عن . أنه هنى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول: روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .إبراهيم بن عبد اهللا اخلزاعي، به



عل احلديثني لواحد، أخرجه ابن منده وأبو نعيم هكذا، وأما أبو عمر فانه أخرج هذا املنت يف الترمجة اليت قبلها، وج
  .وهو أبو معقل األنصاري، واهللا أعلم

  .أبو معقل بن هنيك

. شهد أحداً هو وابنه عبد اهللا بن أيب معقل. ب أبو معقل بن هنيك بن إساف بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة
  .لذي تقدم ذكرهأظنه الذي روى عنه أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث يعين األنصاري ا: أخرجه أبو عمر وقال

  .أبو معلق األنصاري

  .س أبو معلق األنصاري
أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا الفضل بن حممد بن سعيد أبو نصر املعدل، حدثنا عبد اهللا بن 

صفوان، أخربنا حممد أبو الشيخ، أخربنا خايل أبو حممد عبد الرمحن ابن حممود بن الفرج، أخربنا أبو سعيد عمارة بن 
حممد بن عبد اهللا الرقي، أخربنا حيىي بن زياد، أخربنا موسى بن وردان، عن الكليب، عن أيب صاحل، عن أنس بن 

أن رجالً كان يكىن أبا معلق األنصاري خرج يف سفر من أسفاري، ومعه مال كثري يضرب به يف اآلفاق، : مالك
وذكر القصة بطوهلا . . . كثرية، فلقي لصاً مقنعاً يف السالح وكان تاجراً، وكان يزن بنسك وورع، فخرج بأموال

فقال : أخرجه أبو موسى، وقد ورد متامه من طريق أخرى، قال" . الوظائف " وطرقها يف صالة املضطر يف كتاب 
لي أربع أما إذ أبيت فذرين أص: املال يل، وال أريد إال قتلك، قال: قال. خذ مايل: قال. ضع ما معك، فإين قاتلك: له

يا ودود، يا ذا : " فصل أربع ركعات، فكان من دعائه يف آخر سجدة أن قال. صل ما بدا لك. قال. ركعات
العرش اجمليد، يا فعال ملا يريد، أسالك بعزك الذي ال يرام، ومنكك الذي ال يضام، وبنورك الذي مأل أركان 

دعا هبذا ثالثة مرات، وإذا بفارس قد أقبل " . . . عرشك أن تكفيين شر هذا اللص، يا مغيث أغثي، يا منيث أغثين 
  .وبيده حربة، فطعن اللص فقتله

  .أبو املعلى بن لوذان

  .ب د ع أبو املعلى بن لوذان األنصاري
  .امسه زيد بن املعلى: وقيل. له صحبة، ال يعرف امسه عند أكثر العلماء

حدثنا حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب، : عيسىأخربنا الفقيه إبراهيم بن حممد وغريه بإسنادهم عن حممد بن 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب يوماً : أخربنا أبو عوانة، عن عبد امللك بن عمري، عن ابن أيب املعلى، عن أبيه

 ، فبكى أبو بكر، فقال أصحاب رسول" إن رجالً خريه اهللا بني أن يعيش يف الدنيا ما شاء، وبني لقاء ربه : " فقال
أال تعجبون من هذا الشيخ؟ ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالً صاحلاً خريه اهللا : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه الثالثة. فكان أبو بكر أعلمهم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. بني الدنيا ولقاء ربه، فاختار لقاء ربه

  .أبو املعلى جد أيب أسد



  .األسد السلمي س أبو املعلى جد أيب
ال أعلم مساه : أخرجه أبو موسى وقال. قاله احلسن السمرقندي، ومل يسند له شيئاً، وهو يروي حديثاً يف األضحية

  .أبا املعلى غريه

  .أبو معمر

روى حديث املعلى الواسطي، عن عبد احلميد بن جعفر، عن . كنا نسمر عند آل حممد صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. وهذا إسناد جمهول. يب معمرأيب جعفر، عن أ

  .أبو معن

  .ب ع س أبو معن
  .أورده احلضرمي يف الصحابة

أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو علي، أخربنا أمحد بن عبد اهللا، حدثنا حممد بن حممد، أخربنا حممد بن عبد اهللا بن 
زمة، أخربنا علي بن احلسن، أخربنا أبو محزة، عن عاصم بن كليب، سليمان، أخربنا حممد بن عبد العزيز بن أيب ر

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنه مسع أبا معن يقول: أنه مسع معن بن يزيد: أخربنا سهيل بن ذراع
إلينا،  فاجتمعنا أول الناس فآذناه، فجاء ميشي حىت جلس: قال" . اجتمعوا يف مساجدكم، فإذا اجتمع قوم فآذنوين 

روى عاصم بن : قيل" . إن من البيان لسحراً : " فتكلم متكلم منا فأبلغ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى. كليب، عن حمارب بن زياد، عن سهيل بن ذراع، عن علي حديثاً آخر

منا هو معن بن يزيد أبو يزيد، يف حديثه أن رسول اهللا أخرجه بعضهم يف الصحابة، وهو غلط، وإ: وقال أبو عمر
  " .ما نويت يا معن : " صلى اهللا عليه وسلم قال له

  .أبو معن

  .س أبو معن آخر
روى بإسناده عن طالوت بن . مع براءيت من عهدة إسناده: وقال -يعين املستغفري  -أورده جعفر : قال أبو موسى

كل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. عن صاحب االسكندريةعباد، عن العباس بن طلحة، عن أيب م
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وهبذا اإلسناد قال" . نعيم مسؤول عنه إال نعيم يف سبيل اهللا عز وجل 

  " .كبصقة يف حبر جرار  -عز وجل  -أعمال الرب كلها مع اجلهاد يف سبيل اهللا 
  .أخرجه أبو موسى

  .بو مغيثأ

  .ع س أبو مغيث
  .أورده حممد بن عثمان بن أيب شبية يف الصحابة

أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، حدثنا حممد بن أمحد بن حدثنا حممد بن عثمان بن أيب 



ن واقد، عن مغيث شيبة، حدثنا جبارة بن مغلس، أخربنا حيىي بن العالء الرازي، عن معمر بن راشد، عن عثمان ب
  " .الرب زيادة يف العم " : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اجلهين، عن أبيه قال

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .أبو مكرم

  .س أبو مكرم األسلمي
ن حممد، أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن عبد امللك أخربنا عبد الرمحن ب: أخربنا حممد بن أيب بكر املديين إذنا قال

أخربنا عبد الصمد بن حممد العاصمي ببلخ، أخربنا إبراهيم ابن أمحد املستملي، أخربنا عبد الرمحن بن حممد احلراين، 
حدثنا أمحد بن حممد الذهيب، حدثنا حممد بن عبد امللك بن زجنويه، حدثنا سريج بن النعمان، حدثين ابن أيب الزناد، 

: " ملا نزلت : قال. صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  مكرم األسلميعن أبيه، عن عروة بن الزبري، عن أيب
ال واهللا، ولكنه كالم : قال! ما هي يا ابن أيب قحافة؟ لعله ما يأيت به صاحبك؟: قال املشركون" . أمل غلبت الروم 

ار بن مكرم، ولعله كان ني: كذا وجدناه، يف تاريخ بلخ، وقال غريه: أخرجه أبو موسى وقال. اهللا عز وجل، وقوله
  .يكىن بأيب مكرم

  .أبو مكعت

  .د ع أبو مكعت األسدي
رأيت النيب صلى : عن أيب مكعت األسدي قال -امرأة من بين أسد . روى حديثه املفضل الضيب، عن جدته أم أبيه

  املتقارب: اهللا عليه وسلم فأنشدته
  عليك السالم أبا القاسم: ... يقول أبو مكعت صادقاً

  وروح املصلني والصائم... إلله ورحيانه سالم ا
وقال . أخرجه ابن منده، وأبو نعيم" . يا أبا مكعت، عليك السالم حتية املوتى : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

الصواب قول ابن منده، وأبو نعيم : قلت" . أبو مكعت " ال " وأبو مصعب " صحف فيه املتأخر، إمنا هو : أبو نعيم
معجمة باثنتني من : وأما مكعت بضم امليم، وسكون الكاف، وآخره تاء: ره األمري أبو نصر فقالصحفه، وذك

أبو مكعت عرفطة بن نضلة بن األشتر بن : أبو مكعت األسدي وقد ذكره األشريي وابن الدباغ فقاال: فهو. فوقها
سد بن خزمية، وقال ابن جحوان بن فقعس بن طريف بن عمرو بن قعني بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أ

وذكره . ذكر سيف أنه قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنشده شعراً. امسه احلارث بن عمرو: ماكوال
  .أبو أمحد العسكري هكذا أيضاً، واهللا أعلم

  أبو مكنف

كتب له النيب وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهد فتح مصر، و. إن امسه عبد رضي: د ع أبو مكنف، يقال
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. قاله أبو سعيد بن يونس. صلى اهللا عليه وسلم كتاباً



  أبو مليح الثقفي

. روى عنه عبد امللك بن عيسى الثقفي. تقدم نسبه عند ذكر أبيه. د ع أبو مليح بن عروة بن مسعود الثقفي
كيف قتل؟ أخربنا أبو جعفر بإسناده عن " بن مسعود عروة " أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً، وقد ذكرنا يف 

وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن األسود قدما على رسول اهللا صلى اهللا عليه : " يونس عن ابن إسحاق قال
فقال هلما رسول اهللا صلى اهللا . وسلم قبل وفد ثقيف، حني قتلوا عروة ابن مسعود، يريدان فراق ثقيف، فأسلما

وخالكما أبا " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . نتوىل اهللا ورسوله: فقاال" . توليا من شئتما "  :عليه وسلم
  .بتمامها" عروة " وقد تقدمت القصة يف . وخالنا أبا سفيان: ؟ فقاال" سفيان بن حرب 

  أبو مليح اهلدادي

لى اهللا عليه وسلم انقطع شسعه، فمشى يف إن النيب ص: روى عنه أبو عبد الدائم أنه قال. د ع أبو مليح اهلدادي
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. نعل واحد

  أبو مليح اهلذيل

أتى املغرية بن شعبة يف امرأة : روى احلسن بن عمارة، عن احلكم ، عن أيب حممد اهلذيل قال. د ع أبو مليح اهلذيل
ة منا امرأة، فأتى وليها النيب صلى اهللا عليه ضربت امرأ: هل عند أحد علم؟ فقال أبو املليح: ضربت جنيناً، فسأل

حدثنا حممد بن : أخربنا إمساعيل بن علي وغريه قالوا بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي، قال. وذكر احلديث. وسلم
أنه هنى : " بشار، أخربنا حممد بن جعفر، عن شعبة، عن يزيد الرشك، عن أيب املليح، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

. وهذا أصح. ونذكره فيمن روى عن أبيه إن شاء اهللا تعاىل. وقد روي عن أيب املليح، عن أبيه" . لود السباع من ج
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  أبو مليكة الذماري

  .ب د ع أبو مليكة الذماري
  .يعد يف أهل الشام. روى عنه ابنه، وراشد بن سعد. له صحبة

ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعد، عن أيب مليكة الذماري قالروى معاوية بن صاحل، عن راشد بن 
أخرجه الثالثة، إال أن أبا " يستكمل عبد اإلميان حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه، وحىت خياف اهللا يف مزاحه وجذه 

  "له صحبة : قيل: " عمر قال

  .أبو مليكة القرشي

بن عبد اهللا بن جدعان بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرة، جد زهري : ب أبو مليكة القرشي التيمي، امسه
  .عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة احملدث

من حديثه ما ذكر عمرو بن علي، عن ابن جريج، عن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب . له صحبة، يعد يف أهل احلجاز



  . عض يد رجل، فسقطت سنه، فأبطلها أبو بكرأن رجالً: مليكة، عن أبيه، عن جده، عن أيب بكر الصديق
  .أخرجه أبو عمر

  .أبو مليكو األنصاري

  .ب د ع أبو مليكة الكندي
. روى عنه علي بن رباح، وثابت بن رويفع، قاله أبو سعيد بن يونس. البلوي: له صحبة، يعد يف املصريني، ويقال له

إذا وليك والة، إن أطعتهم دخلت النار، مل إن كيف بك : روي عنه أنه قال أليب راشد الذي كان بفلسطني
  .نظر. يعين القرشي. فيه ويف الذي قبله: قال أبو عمر. أخرجه الثالثة خمتصراً. عصيتهم دخلت النار؟

  .أبو مليل بن األزعر

ب س أبو مليل بن األزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف ابن عمرو بن عوف بن مالك 
أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، . شهد بدراً وأحداً. وس األنصاري األوسي، مث الضبعيبن األ

وذكره غري ابن " . وأبو مليل بن األزعر بن زيد بن العطاف : " يف تسمية من شهد بدراً من بين ضبيعة بن زيد
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى. إسحاق فيهم

  .أبو مليل سليك

  .أخرجه أبو عمر خمتصراً. مذكور يف الصحابة. مليل سليك بن األغرب أبو 

  .أبو مليل بن عبد اهللا

  .س أبو مليل بن عبد اهللا األنصاري اخلزرجي
: النساء" ال خري بن كثري من جنواهم : " قاله أبو العباس املستغفري، وروي بإسناد له عن ابن جريج، يف قوله تعاىل

أخرجه أبو . يعدها للناس عامة، فرمى بالدرع يف دار أيب مليل بن عبد اهللا اخلزرجياآلية واآلية اليت  ٠٠٠١١٤
  .موسى خمتصراً

  .أبو املنتفق

أخربنا حيىي بن حممود : وقد ذكره ابن أيب عاصم" . ال أعرف له رواية : " أخرجه أبو عمر وقال. ب أبو املتتفق
حدثنا حممد بن املثىن، أخربنا معاذ بن معاذ، أخربنا ابن عون،  :إجازة بإسناده إىل القاضي أيب بكر أمحد بن عمرو قال

أتيت مكة : قال. وكان يكىن أبا املنتفق. أخربنا حممد بن جحادة، عن رجل، عن زميل له من بين غرب، عن أبيه
. ركوهات: هو بعرفة، فأتيته فذهبت أدنو منه، فمنعوين، فقال: فسألت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا

نبئين مما يباعدين من : فدنوت منه حىت اختلف عنق راحليت وعنق راحلته، فقلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
تعبد اهللا وال تشرك به شيئاً، وتقيم الصالة املكتوبة، وتؤدي الزكاة " فقال . عذاب اهللا تعاىل ويدخلين اجلنة



وانظر ما حتب من الناس أن يأتوة إليك فافعله هبم، وما . مضانوصم ر: وأظنه قال. املفروضة، وحتج البيت، وتعتمر
  " .كرهت أن يأتوه إليك فذرهم منه 

  .أبو املنذر اجلهين

روى أبو اجملالد، عن زيد بن وهب، عن . روى عنه زيد بن وهب، يعد يف أهل الكوفة. ب د ع أبو املنذر اجلهين
ال إله إال اهللا وحده ال : " يا أبا املنذر، قل: " قال. أفضل الكالميا نيب اهللا، علمين : قلت: أيب املنذر اجلهين قال

، مائة مرة كل يوم، فإذا أنت أفضل الناس " شريك له، له امللك وله احلمد، حييي ومييت وهو على كل شيء قدير 
رب، وال حول وال قوة سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أك" وأكثر من . عمالً إال من قال مثل ما قلت

  " .وال تنسني االستغفار يف صالتك، فإهنا ممحاة للخطايا برمحة اهللا عز وجل " . إال باهللا 
  .أخرجه الثالثة

  .أبو املنذر يزيد بن عامر

يزيد بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب ابن سلمة األنصاري اخلزرجي : ب أبو املنذر، امسه
أخربنا عبيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن . أخرجه أبو عمر. قاله موسى بن عقبة. بدراًشهد . السلمي

أبو املنذر وهو يزيد بن عامر : " إسحاق فيمن شهد بدراً من بين سلمة، مث من بين سواد بن غنم، مث من بين حديدة
  " .بن حديدة 

  .أبو املنذر

  .أبو املنذر
أن رجالً جاء : روى هشام بن سعد، عن يزيد بن ثعلب، عن أيب املنذر. رباين يف الصحابةأورده الط. ع س أبو املنذر

. إنه فاجر، فال تصل عليه: فقال عمر. يا رسول اهللا، إن فالناً هلك، فصل عليه: إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
نه كان فيهم؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا يا رسول اهللا، أمل تر الليلة اليت صحت فعيها يف احلرس، فإ: فقال الرجل 

من جاهد يف : " عليه وسلم فصلى عليه، مث تبعه حىت جاء قربه، فقعد حىت إذا فرغ منه حثا عليه ثالث حثيات وقال
هل هو أبو املنذر يزيد بن عامر أم غريه؟ وقد : أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى، وال أعلم" . سبيل اهللا وجبت له اجلنة 

  .املنت يف أيب عطية تقدم هذا

  .أبو منصور

أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أمحد بن . يعد يف املصريني. ب ع س أبو منصور الفارسي
وحدثنا القاضي أبو أمحد حممد بن : قال أمحد. عبد اهللا، أخربنا حممد بن أمحد بن محدان، حدثنا احلسن بن سفيان ح 

حدثنا قتيبة، أخربنا الليث بن سعد، عن دويد بن : قاال. حدثنا احلسني بن أمحد بن الفضل الباهليأمحد بن إبراهيم، 
ما يسرين حبديت كذا وكذا، وقد قال رسول اهللا : قال! يا أبا منصور، لوال حدة فيك؟: قلت أليب منصور: نافع قال

  " .إن احلدة تعتري خيار أميت : " صلى اهللا عليه وسلم



عن أيب عمرو بن محدان، عن احلسن بن سفيان، عن أيب الربيع الزهراين عن عبد الرمحن بن أبان، عن ورواه أمحد، 
أبو منصور : ورواه يونس بن حممد، عن ليث فقال. حنوه. وكانت له صحبة. ليث، عن دويد، عن أيب منصور

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى. الفارسي

  .أبو منظور

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا فتح خيرب : ه أبو موسى، وروي بإسناد له عن أيب منظورأخرج. س أبو منظور
يزيد بن : ؟ قال" ما امسك : " أصاب أربعة أزواج بغال ومحاراً أسود، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للحمار

فكان يركبه، وأطال فيه " يعفور " مساه فذكر حديثاً يف خماطبة احلمار، وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . شهاب
  .هذا حديث منكر جداً إسناداً ومتناً، ال أحل ألحد أن يرويه عين إال مع كالمي عليه: أبو موسى وقال

  .أبو منفعة القفي

  .أبو منفعة، مذكور يف الصحابة: وقال أبو عمر. سكن البصرة، قاله أبو نعيم. ب د ع س أبو منفعة الثقفي
حدثنا حممد بن عيسى، أخربنا حارث بن مرة، : لوهاب بن أيب منصور الصويف بإسناده عن أيب داودأخربنا عبد ا

أمك وأباك، وأختك وأخاك، وموالك : " يا رسول اهللا من أبر؟ قال: حدثنا كليب بن منفعة، عن جده ، أنه قال
: ال أن ابن منده اختصره فقالأخرجه الثالثة، وأخرجه أبو موسى إ" . الذي يلي ذاك، حق واجب، ورحم موصولة 

أبو منفعة احلنفي، أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، روى عنه ابنه كليب فجعله حنفياً، وهلذا السبب استدركه أبو 
  .موسى عليه، فإن أبا نعيم وأبا موسى جعاله ثقفياً، ومها واحد

  .أبو منفعة األمناري

  .ارثنصر بن احل: ب أبو منقعة األمناري، بالقاف، امسه
وممن نزل محص من أصحاب النيب صلى اهللا : " ذكره أمحد بن حممد بن عيسى يف تاريخ احلمصيني فقال. له صحبة
أخرجه أبو عمر خمتصراً، وقد أخرجه فيما تقدم بالفاء، وذكره ها هنا بالقاف . أبو املنقعة األمناري: عليه وسلم

وهو األول، وإمنا ذكرناه اقتداء به، وليظهر . له الدار قطين وغريهوكسر امليم، ومساه ها هنا نصراً، وإمنا هو بكر، قا
  .أمره

  .أبو منيب

رأيت أربعة نفر من : روى بقية بن الوليد، عن مسلم قال. روى عنه مسلم بن زياد. له صحبة. ب د ع أبو منيب
يار بن روح، وأبو أنس بن مالك، وفضالة بن عبيد، وروح بن سيار، أو س: أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه الثالثة. منيب الكليب، كلهم يرخي عذبة العمامة من خلفه إىل الكعبني

  .أبو املنذر



  .أخرجه أبو موسى. أورده جعفر كذلك، وقد تقدم اخلالف فيه يف املنيذر. أبو املنذر: أو. ص أبو املنيذر

  .أبو موسى األشعري

وقد ذكرناه يف امسه يف العني، ونسبناه هناك، وذكرنا شيئاً . قيس ب ع س أبو موسى األشعري، وامسه عبد اهللا بن
كان أبو موسى حليفاً لسعيد بن : قال طائفة منهم الواقدي. وأمه امرأة من عك أسلمت وماتت باملدينة. من أخباره

وقال . خبيرب العاص، مث أسلم مبكة وهاجر إىل احلبشة، مث قدم مع أهل السفينتني ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ليس أبو موسى من : قال. وكان عالمة نسابة. الواقدي، عن خالد بن إياس، عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب اجلهم

هاجرة احلبشة، وليس له حلف قي قريش، ولكنه أسلم قدمياً مبكة، مث رجع إىل بالد قومه، فلم يزل هبا حىت قدم هو 
هللا عليه وسلم، فوافق قدومهم قدوم أهل السفينتني جعفر وأصحابه من وناس من األشعريني على رسول اهللا صلى ا

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أهل : أرض احلبشة، ووافق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب، فقالوا
  .السفينتني، وإمنا األمر على ما ذكرته

بشة ألنه أقبل مع قومه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه إمنا ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إىل أرض احل: قال أبو عمر
وسلم، وكانوا يف سفينة، فألقتهم إىل احلبشة، وخرجوا مع جعفر وأصحابه هؤالء يف سفينة، وهوالء يف سفينة، 

ويصدق هذا القول ما أخربنا . فقدموا مجيعاً حني افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب، فقسم ألهل السفينتني
حدثنا عبد اهللا بن براد األشعري وحممد بن العالء : ن حيىي بن حممود وأبو ياسر بإسنادمها، عن مسلم بن احلجاجب

بلغنا خمرج رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو أسامة، حدثين بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى قال: اهلمداين قاال
: أحدمها أبو بردة واآلخر أبو رهم، إما قال. يل، أنا أصغرمهاوسلم وحنن باليمن، فخرجنا مهاجرين أنا وإخوان 

فركبنا السفينة، فألقتنا إىل النجاشي باحلبشة، فوافقنا جعفر : قال. ثالثة ومخسون رجالً من قومي: بضع، وإما قال
. إلقامة، فأقيمواإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثنا ها هنا، وأمرنا با: بن أيب طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر

: أو قال. فوافقنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني افتتح خيرب، فأسهم لنا: قال. فأقمنا معه حىت قدمنا مجيعاً
. وما قسم ألحد غاب عن خيرب منها شيئا إال ملن شهد معه، إال أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه. أعطانا منها

واستعمله عمر بن اخلطاب على .  صلى اهللا عليه وسلم مل يقسم هلمإن رسول اهللا: وقيل. وهذا حديث صحيح
البصرة بعد املغرية بن شعبة، مث إن عثمان عزله، فلما منع أهل الكوفة سعيد بن العاص أمريهم على الكوفة، طلبوا 

ما سار علي فل. من عثمان أن يستعمل عليهم أبا موسى، فاستعمله، فلم يزل عليها حىت استخلف علي، فأقره عليها
إىل البصرة ليمنع طلحة والزبري عنها، أرسل إىل أهل الكوفة يدعوهم لينصروه، فمنعهم أبو موسى وأمرهم بالقعود 

مات بالكوفة سنة : وقيل. يف الفتنة، فعزله علي عنها، وصار أحد احلكمني، فخدع فاخندع، وسار إىل مكة فمات هبا
أخرجه أبو نعيم، وأبو . سنة اثنتني ومخسني: وقيل. سنة مخسني: وقيل .سنة أربع وأربعني: وقيل. اثنتني وأربعني

  .موسى خمتصراً، وأخرجه أبو عمر مطؤالً، وقد تقدم يف امسه أكثر من هذا

  .أبو موسى األنصاري

  .مدين، له صحبة. د ع أبو موسى األنصاري
ري بن عبد اهللا السلمي، عن حامت بن روى عبد اهللا بن عبد الرمحن السمرقندي، عن حممد بن يزيد البزاز، عن الس



حدثنا أبو موسى األنصاري صاحب النيب صلى : ربيعة العامري، وعبد اهللا بن عبد اهللا، عن عمه نافع أيب سهيل قال
إنا لقاعدون عند النيب صلى اهللا عليه : قال. وكان من خيار أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم -اهللا عليه وسلم 
فكونوا : " فان مل نستطع ذلك؟ قال: قالوا" . ن رحى األميان دائرة، فدوروا مع القرآن حيث دار إ: " وسلم إذ قال

كحواري عيسى ابن مرمي صلى اهللا عليه وسلم، شققوا باملناشري وصلبوا فوق اخلشب، وإن موتاً يف طاعة خري من 
م، فلم مينعهم من أن واكلوهم وشاربوهم حياة يف معصية، أال إنه كانت أمرأة يف بين إسرائيل، كانوا يتعدون عليه

  " .وداخلوهم وآزروهم، فلما رأى ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض 
أخرجه ابن منده، . ذكرته للبخاري فأنكره، ومل يعرف أبا موسى، وال حامت بن ربيعة: قال عبد اهللا بن عبد الرمحن

  .وأبو نعيم

  .أبو موسى احلكمي

كنا عند مروان بن احلكم، فجاءه : احلجاج بن فرافصة، عن عمرو بن أيب سفيان قال روى. د ع أبو موسى احلكمي
قال : هل كان ذكر القدر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال: أبو موسى احلكمي فقال له مروان

  " .ال تزال هذه األمة متمسكة مبا هي فيه ما مل تكذب بالقدر : " النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .أبو موسى الغافقي

يعد يف . عبد اهللا بن مالك: وقيل. مالك بن عبد اهللا: وقيل. ب ع س أبو موسى الغافقي، امسه مالك بن عبادة
. وكتب به قتيبة إيل. حدثين أيب، حدثنا قتيبة: أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد. املصريني

أن أبا موسى الغافقي مسع عقبة بن : حدثنا الليث بن سعد، عن عمرو بن احلارث، عن حيىي بن ميمون احلضرمي
إن صاحبكم هذا : عامر اجلهين حيدث على املنرب، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحاديث، فقال أبو موسى

عليكم بكتاب اهللا، : " إلينا أن قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخر ما عهد -هالك : أو -حلافظ 
وسترجعون إىل قوم حيبون احلديث عين، فمن قال علي مامل أقل فقد تبوأ مقعده من النار، ومن حفظ عين شيئاً 

  " .فليحدثه 
  .أخرجه أبو عمر، وأبو نعيم، وأبو موسى

  .أبو مويهبة

ولدي مزينة، اشتراه رسول اهللا صلى اهللا عليه موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان من م. ب د ع أبو مويهبة
أخربنا أبو . روى عنه عبد اهللا بن عمرو بن العاص. وال يوقف له على اسم. إنه شهد املريسيع: يقال. وسلم فأعتقه

حدثين عبد اهللا بن عمر بن ربيعة، عن عبيد موىل احلكم بن أيب : جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال
أهبين : قال -موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -بد اهللا بن عمرو بن العاص، عن أيب مويهبة العاص، عن ع

" . يا أبا مويهبة، إين قد أمرت أن أستغفر ألهل هذا البقيع : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الليل فقال
ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس : " فخرجت معه حىت أتينا البقيع، فرفع يديه فاستغفر هلم طويالً، مث قال



يا أبا مويهبة، إين قد أعطيت مفاتيح . فيه، أقبلت الفنت كقطع الليل املظلم، يتبع آخرها أوهلا، اآلخرة شر من األوىل
ليه يا رسول اهللا صلى اهللا ع: ، فقلت" خزائن الدنيا واخللد فيها، مث اجلنة، فخريت بني ذلك وبني لقاء ريب واجلنة 

واهللا يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء : " فقال. وسلم، بأيب أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا واخللد فيها مث اجلنة
أخرجه . مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما أصبح ابتدىء بوجعه الذي قبضه اهللا فيه" . ريب واجلنة 

  .الثالثة

  .أبو املهلب

  . منسوب، أورده احلضرمي يف الصحابة يف الوحدانع س أبو املهلب، غري
أخربنا أبو موسى بن أيب بكر املديين إذناً، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أمحد بن عبد اهللا، أخربنا حممد بن حممد 

عثمان وحدثنا حممد بن أمحد بن احلسن، أخربنا حممد بن : املقرىء، أخربنا حممد بن عبد اهللا بن سليمان، ح قال أمحد
حدثنا ضرار بن صرد، حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك، عن عبد العزيز بن املهلب عن : قاال -بن أيب شيبة 
كذا : قال أمحد" . هذان السمع والبصر : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أليب بكر وعمر: أبيه، عن جده

ويشبه أن يكون كنيته أبا . هللا بن حنطب، عن أبيه، عن جدهوقع يف كتايب، وهو عبد لعزيز بن املطلب بن عبد ا
  .أو غلط فيها، واهللا أعلم" املهلب " صفحها بعضهم " املطلب " املهلب، وميكن أن يكون 

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .أبو ميسرة

بن احلكم، عن جرير روى القاسم . روى عنه نافع موىل ابن عمر. مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم. د ع أبو ميسرة
: يقول الرب عز وجل: " بن أيوب، عن ابن أيب ليلى، عن نافع، عن أيب ميسرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .أخرجه ابن منده،وأبو نعيم" . الصوم يل وأنا أجزي به 

  .أبو ميسرة موىل العباس

إسناده عن الليث بن سعد، عن أيب قبيل، عن ذكره جعفر املستغفري ب. موىل العباس بن عبد املطلب. س أبو ميسرة
يا عباس، انظر هل : " بت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال -موىل العباس بن عبد املطلب  -أيب ميسرة 

  " .أما إنه ميلك هذه األمة بعددها من صلبك : " قال. نعم، أرى الثريا: ؟ قلت" ترى يف السماء شيئاً 
  .أخرجه أبو موسى

  .ميمون أبو

مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم غري مرة، روى حديثه أبو خالد، عن ميمون بن . امسه جابان: د أبو ميمون، يقال
  .أخرجه ابن منده. جابان، عن أبيه

  حرف النون



  أبو نائلة

ن سلكا: ويقال. ب أبو نائلة سلكان بن سالمة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل األنصاري االشهلي
شهد أحداً، وكان فيمن قتل كعب بن األشرف، وكان أخا كعب من الرضاعة، وكان من الرماة . لقب، وامسه سعد

أخرجه أبو . املذكورين من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان شاعراً، وهو أخو سلمة وسعد ابين سالمة
  .عمر

  .أبو نبقة

أخرجه أبو . هو عندي جمهول: قاله أبو عمر، وقال.  الصحابةذكره بعضهم يف. ب س أبو نبقة بن عنقمة بن املطلب
قال أبو . أبو نبقة، قسم له النيب صلى اهللا عليه وسلم من خيرب مخسني وسقاً، قاله عن ابن إسحاق: موسى فقال

بن حممد : عبد اهللا، ومن ولده: أبو نبقة بن علقمة بن املطلب بن عبد مناف، واسم أيب نبقة: الوليد بن الفرضي
. عبد اهللا بن علقمة بن املطلب بن عبد مناف، وهو أبو نبقة: قال الطربي. العالء بن احلسني بن عبد اهللا بن نبقة

وولد علقمة بن املطلب أبا نبقة، وامسه عبد : وقال الزبري بن بكار. أقطع له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب
العالء وهذمي ، قتال يوم اليمامة : زاعة، وكان أليب نبقة من الولداهللا، وأمه أم عمرو بنت أيب الطالطلة من خ

فكل هذا يدل على أن . شهيدين، ال عقب هلما، فأطعم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا نبقة خبيرب مخسني وسقاً
  .أخرجه أبو عمر، وأبو موسى. الرجل غري جمهول يف نفسه وال نسبه

  .أبو النجم

: أنه مسع أبا النجم يقول: احلسن بن سفيان، حديثه عند ابن هليعة، عن كعب بن علقمة ذكره. ع س أبو النجم
أخرجه أبو نعيم . احلديث" . . . إنه سيكون من أميت رجل أخنس : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  وأبو موسى خمتصراً

  .أبو جنيح السلمي

أن النيب : عن ابن جريج، عن ميمون أيب املغلس، عن أيب جنيحروى حديثه عبد الرزاق، . دع أبو جنيح السلمي
أن : وروى هارون بن رياب، عن أيب جنيح" . من كان موسراً مث الينكح، فليس مين : " صلى اهللا عليه وسلم قال

سلم، يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و: قالوا" ! مسكني مسكني من ليست له امرأة : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أخرجه ابن منده " ! مسكينة مسكينة امرأة ليس هلا زوج . وإن كان غنياً من املال" فإن كان غنياً من املال؟ قال 

  .وأبو نعيم

  .أبو جنيح عمرو بن عبسة

  .أخرجه أبو نعيم، وهذا هو األول. تقدم ذكره يف العني. ع أبو جنيح عمرو بن عبسة



  .أبو جنيح القيسي

روى . له حديث واحد يف النكاح، رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. العبسي: وقيل. سيب د ع أبو جنيح القي
ما أقرب أن يكون هذا هو عمرو : قلت. إنه عبسي: قال أبو عمر. وال يثبت. حديثه ربيعة بن لقيط، عن رجل، عنه

واهللا . قيسي: مي، ويقالسل: بن عبسة، وهو أبو جنيح السلمي، وهو القيسي، فإن سليماً من قيس عيالن، فيقال
أعلم، وهو أبو جنيح الذي يف الترمجتني اللتني قبل هذه الترمجة، فإن حديث عمرو بن عبسة يف النكاح مشهور، وقد 

  .أخرجه الثالثة. ذكرناه يف عمرو بن عبسة أكثر من هذا

  .أبو حنيلة

ن منصور، عن أيب وائل، أن رجالً روى سفيان، ع. روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة. ب د ع أبو حنيلة البجلي
اللهم، انقض : فقال. انزعه: من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يكىن أبا حنيلة خرج غازياً، فرس بسهم، فقيل

. اللهم، اجعلين من املقربني، واجعل أمي من احلور العني: فقال. ادع: فقيل له. من األمل وال تنقعص من األجر
  .باحلاء املهملة :حنيلة. أخرجه الثالثة

  .أبو خنيلة اللهيب

  .د ع أبو خنيلة اللهيب
خرجنا إىل مسلم بن حذيفة العامري، فأخربنا أن أبا رهيمة : روى عبد اهللا بن عقيل بن يزيد بن راشد، عن أبيه قال

من وجد شيئاً فهو "  :أتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم بترب، فكتب لنا كتاباً، فقال فيه: السمعي وأبا خنيلة اللهيب قاال
  " .له، واخلمس يف الركاز، والزكاة يف كل أربعني ديناراً دينار 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .أبو نصر

  .ب أبو نصر شهد فتح خيرب، وذكره فيه
وقد ذكر ابن هشام فيمن أقطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب . ال أعرفه إال هبذا: أخرجه أبو عمر وقال

  با نضرة بالضاد ة وآخره هاء، فال أعلم أهو هذا أم ال؟أ

  .أبو النضر

  .د أبو النضر السلمي

هكذا يف . ابن النضر: والصواب. أبو النضر: روى حديثه املعايف بن عمران، عن مالك بن أنس فقال يف حديثه
عبد اهللا بن نافع، عن مالك، أخرجه ابن منده خمتصراً، وقد رواه ابن أيب عاصم، عن يعقوب بن محيد، عن . املوطأ

  .واهللا أعلم" أيب النضر " عن عبد اهللا بن أيب بكر، عن أيب النضر، فيمن مات له ثالثة من الولد، فوافق املعايف يف 



  .أبو النضري

وبرد نسبه عند ذكر أخيه أيب اهليثم . ب أبو نضري بن التيهان بن مالك، أخو أيب اهليثم بن التيهان األنصاري األوسي
  .أخرجه أبو عمر، عن الطربي. شهد أحداً مع النيب صلى اهللا عليه وسلم. إن شاء اهللا تعاىل

  .بفتح النون، وكسر الضاد املعجمة: نضري

  .أبو النعمان األزدي

أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو غالب، أخربنا أبو بكر . أورده الطرباين يف الصحابة. ع س أبو النعمان األزدي
حدثنا حممد بن علي الصائغ، : أخربنا سليمان بن أمحد: قاال. وأخربنا احلسن، أخربنا أبو نعيم: أبو موسىقال . ح 

: حدثنا يعقوب بن محيد بن كاسب، أخربنا حممد بن عمر الواقدي، عن أيوب بن النعمان، عن أبيه، عن جده قال
: ين أيضاً، عن شيخ آخر، عن يعقوب فقالورواه الطربا. رأيت على النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد درعني

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى. أيوب بن العالء، وقد ذكرناه

  .أبو النعمان

  .أورده احلضرمي وابن أيب شيبة يف الصحابة. غري منسوب. ع س أبو النعمان
قرىء، حدثنا حممد بن عبد أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أبو نعيم، أخربنا حممد بن حممد امل

قال أبو . وحدثنا حممد بن أمحد بن احلسن، حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ح: قال أبو نعيم. اهللا احلضرمي ح 
حدثنا حيىي بن عبد احلميد، أخربنا قمشر، : قالوا. وحدثنا جعفر بن حممد بن عمرو، حدثنا أبو حصني الوادعي: نعيم

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى على امرأة : ىي بن سعيد بن العاص، عن أيب النعمانعن جابر، عن عمرو بن حي
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى. نفساء وابنها من الزنا

  .أبو منلة األنصاري

عمار بن معاذ بن زرارة بن عمرو بن غنم بن عدي بن احلارث بن مرة بن ظفر : ب د ع أبو منلة األنصاري، امسه
شهد أحدا مع النيب . امسه عمرو: وقيل. بن عمرو بن مالك بن األوس االنصاري األوسي، مث الظفري بن اخلزرج

أخربنا حيىي بن أيب . عبد اهللا وحممد: صلى اهللا عليه وسلم واخلندق، واملشاهد كلها، وقتل له ابنان يوم احلرة، ومها
، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن حدثنا يعقوب بن محيد: الرجاء إذناً بإسناده إىل ابن أيب عاصم

يا حممد، هل : كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ دخل عليه رجل من اليهود، فقال: أيب نفلة، عن أبيه قال
أشهد أهنا : فقال اليهودي" اهللا أعلم : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. تتكلم هذه اجلنازة؟ جلنازة مرت هبم

آمنا باهللا : " ما حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم، وقولوا: " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. تتكلم
وتويف أبو منلة أيام عبد امللك بن مروان، واسم ابنه الذي روى عنه الزهري منلة، وبه . م ٤٦: العنكبوت" وبكتابه 
  .ذكره ابن ماكوال. كان يكىن

  .أخرجه الثالثة



  .أبو هنيك

بعثه أبو بكر الصديق إىل خالد بن الوليد مع سلمة بن . ب أبو هنيك األنصاري األشهلي، من بين عبد األشهل
أخرجه أبو عمر، . سالمة بن وقش، يأمره أن يقتل كل من أنبت من بين حييفة، فوجداه قد صاحل جماعة بن مرارة

  .ال أعرف له خرباً وال رواية إال هذا: وقال

  حرف اهلاء

  شم بن عتبةأبو ها

ب د ع أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي العبشمي، خال معاوية بن أيب سفيان، 
. امسه شيبة: قيل. وأخو أيب حذيفة ألبيه، وأخو مصب بن عمري ألمه، أمهما خناس بنت مالك القرشية العامرية

وكان من زهاد الصحابة . ، وتويف يف خالفة عثمانأسلم يوم الفتح، وسكن الشام. مهشم: وقيل. هشيم: وقيل
: أخربنا غري واحد بإسنادهم إىل حممد بن عيسى. ذاك الرجل الصاحل: وصاحليهم، وكان أبو هريرة إذا ذكره قال

جاء معاوية : حدثنا حممود بن غيالن، أخربنا عبد الرزاق، أخربنا سفيان، عن منصور واألعمش، عن أيب وائل قال
كل : يا خال، ما يبكيك؟ أوجع يشئزك، أو حرص على الدنيا؟ قال: شم بن عتبة وهو مريض يعوده، فقالإىل أيب ها

إمنا يكفيك من املال خادم ومركب يف : " ال، ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد إيل عهداً مل آخذ به، قال
  .أخرجه الثالثة. وأجدين اليوم قد مجعت" . سبيل اهللا 

  .ىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأبو هاشم مو

أخربنا غري واحد إذناً عن كتاب أيب سعد حممد بن أيب عبد اهللا . س أبو هاشم، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا أبو نعيم، أخربنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر، أخربنا إبراهيم بن حممد بن علي الرازي، أخربنا حممد بن : املطرز
 بن أيب الثلج، أخربنا احلسن بن محاد بن كسيب، أخربنا حيىي بن يعلى، عن أيب عبد الرمحن حلو بن السري عبد اهللا

كانت أمي أمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه : األودي، حدثنا أبو هاشم موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
من املسجد، فوجد علياً وفاطمة رضي اهللا عنهما  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء. وسلم هو أعتق أيب وأمي

قوما أحب باد : " مضطجعني، وقد غشيتهما الشمس، فقام عند رؤوسهما عليه كساء خيربي فمده دوهنم مث قال -
  .أخرجه أبو موسى. ، ثالث مرات" وحاضر 

  .أبو هانئ

هللا عليه وسلم رأسه، ودعا له بالربكة، قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومسح النيب صلى ا. ب أبو هاىنء
أخرجه أبو . حديثه عند عبد الرمحن بن أيب مالك، عن أبيه، عن جده أيب هاىنء. وأنزله على يزيد بن أيب سفيان

  .عمر

  .أبو هبرية بن احلارث



ب د ع أبو هبرية بن احلارث علقمة بن عمرو بن كعب بن مالك بن مبذول بن مالك ابن النجار األنصاري 
أخربنا أبو . أبو أسرية، تقدم ذكره: وقيل فيه. قتل يوم أحد شهيداً، وأبو هبرية امسه كنيته. اخلزرجي النجاري

حدثنا هارون بن معروف، أخربنا عبد اهللا بن وهب، أخربنا خمرمة، : الفضل املديين املخزومي بإسناده إىل أيب يعلى
نصاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أصلي رآين أبو هبرية األ: عن أبيه، عن سعيد بن نافع قال

ال : " قال: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الضحى حني طلعت الشمس، فعاب ذلك علي وهناين، مث قال
هكذا رواه أبو يعلى، وسعيد تابعي مل يدرك من قتل " .. تصلوا حني ترتفع الشمس، فإهنا تطلع بني قزين شيطان 

وقال . نظر، فإن كان غري الذي قتل يوم أحد مل إال فهو منقطع" رآين أبو هبرية : " ويف قوله. رسلبأحد، وهو م
أخربنا أبو جعفر . واهللا أعلم. هو أخو أيب أسرية: وقيل. أبو هبرية: أبو أسرية، وخالفه غريه فقال: الواقدي فيه

ين مالك بن النجار، مث من بين عمرو بن بإسناده إىل يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من قتل يوم أحد من ب
  " .أبو هبرية بن احلارث بن علقمة بن عمرو ابن كعب بن مالك بن عمرو بن مبذول : " مبذول

  .أخرجه الثالثة

  .أبو هدبة

قال جعفر . روى عنه ابنه حممد بن أيب هدبة، من حديث ابن أخي الزهري، عن عمه. س أبو هدبة األنصاري
  .ورواه عن أيب حامت الرازي: ذعياملستغفري، عن الرب
  .أخرجه أبو موسى

  .أبو هذيل

  .س أبو هذيل
ليأكل : " قال رسول اهللا: أورده أبو بكر بن أيب علي بإسناده عن عبد اهللا بن خراش، عن أوسط، عن أيب اهلذيل قال

  .أخرجه أبو موسى" . الرجل من أضحيته 

  .أبو هريرة

وهو دوسي من دوس . هللا صلى اهللا عليه وسلم، وأكثرهم حديثاً عنهب د ع أبو هريرة الدوسي، صاحب رسول ا
قال خليفة بن خياط . بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن مالك بن نصر بن األزد

امسه عمري بن عامر بن عبد ذي الشري بن طريف بن عتاب بن أيب صعب بن منبه بن سعد بن : وهشام بن الكليب
وقد اختلف يف امسه اختالفاً كثرياً، مل خيتلف يف اسم آخر مثله وال ما . بة بن سليم بن غنم بن غنم بن دوسثعل

. عبد اهللا بن عبد مشس: وقيل. سكني بن دومة: ويقال. برير بن عشرقة: وقيل. عبد اهللا بن عامر: يقاربه، فقيل
  .عبد غنم: وقيل. معبدهن: وقيل. عبد مشس، قاله حيىب بن معني، وأبو نعيم: وقيل

: أصح شي ج قيل فيه: وقال عمرو بن علي الفالس. عبد عمرو بن عبد غنم: اسم أيب: وقال احملرر بن أيب هريرة
وباجلملة فكل، ما يف هذه األمساء من التعبيد فال شبهة أهنا غريت يف اإلسالم، فلم يكن النيب . عبد عمرو بن غنم

كان امسه يف : فقيل. عبد مشس، أو عبد غنم، أو عبد العزى، أو غري ذلك: صلى اهللا عليه وسلم يترك اسم أحد



. عبد اهللا: عبد مشس، ويف اإلسالم: كان امسه يف اجلاهلية: قال اهليثم بن عدي. عبد الرمحن: وقيل. عبد اهللا: اإلسالم
سماين رسول اهللا صلى عبد مشس، ف: كان امسي يف اجلاهلية: قال يل بعض أصحابنا عن أيب هريرة: وقال ابن إسحاق
. أنت أبو هريرة: عبد الرمحن، وإمنا كنيت بأيب هريرة أليب وجدت هرة فحملتها يف كمي، فقيل يل: اهللا عليه وسلم

وأخربنا غري واحد بإسنادهم عن . يا أبا هريرة: فقال : رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف كمه هرة: وقيل
د املرابطي، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا أسامة بن زيد، عن عبد اهللا بن رافع حدثنا أمحد بن سعي: الترمذي قال

كنت أرعى : قال. بلى، واهللا إين ألهابك: أما تفرق مين؟ قلت: مل اكتنيت بأيب هريرة؟ قال: قلت أليب هريرة: قال
هبا معي، فلعبت هبا، غنم أهلي، وكانت يل هريرة صغرية، فكنت أضعها بالليل يف شجرة، فإذا كان النهار ذهبت 

ولوال االقتداء هبم لترى . امسه يف اإلسالم عبد اهللا: وقال البخاري. وكان من أصحاب الصفة. فكنوين أبا هريرة
وأسلم أبو هريرة عام خيرب، وشهدها مع رسول . هذه األمساء فإهنا كاملعدوم، ال تفيد تعريفاً، وإمنا هو مشهور بكنيته

أخربنا . مث لزمه وواظب عليه رغبة يف العلم فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا أبو موسى، أخربنا عثمان بن عمر، أخربنا ابن أيب ذنب، عن سعيد املقربي، : إبراهيم وغريه عن أيب عيسى

فبسطته، فحدث " . رداءك ابسط : " يا رسول اهللا، أمسع منك أشياء فال أحفظها؟ قال: قلت: عن أيب هريرة قال
أخربنا ابن منيع، أخربنا هشيم، أخربنا يعلى بن : وحدثنا الترمذي: قال. حديثاً كثرياً، فما نسيت شيئاً حدثين به

أنت كنت ألزمنا لرسول اهللا صلى اهللا عليه : أليب هريرة: عطاء، عن الوليد ابن عبد الرمحن؛ عن ابن عمر أنه قال
  .وسلم وأحفظنا حلديثه

ربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء أخربنا أبو الفتح إمساعيل بن الفضل بن أمحد بن اإلخشيد، أخربنا أبو طاهر حممد بن أخ
أمحد بن عبد الرحيم، أخربنا أبو حفص الكناين، أخربنا أبو القاسم البغوي، أخربنا زهري بن حرب، أخربنا سفيان بن 

إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر احلديث عن رسول اهللا : ريرة قالمسعت أبا ه: عيينة، عن الزهري، عن األعرج قال
صلى اهللا عليه وسلم، واهللا املوعد، كنت رجالً مسكيناً أخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ملء بطين، 
ى اهللا وكان املهاجرون يشغلهم الصفق باألسواق، وكانت األنصار يشغلهم القيام على أمواهلم، وقال رسول اهللا صل

فبسطت ثويب حىت قضى حديث، مث ضممته إيل، فما " . من يبسط ثوبه فلن يسىن شيئاً مسعه مين : " عليه وسلم
  .نسيت شيئاً مسعته بعد

أخربنا ابن احلصني، أخربنا ابن غيالن، أخربنا أبو بكر، حدثنا جعفر بن حممد بن : أخربنا عمر بن طربزد وغري واحد
: ، أخربنا محاد بن سلمة، أخربنا أبو سنان، عن عثمان بن أيب سودة، عن أيب هريرة قالشاكر الصائغ، أخربنا عفان

طبت وطاب ممشاك، : عز وجل  -إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، قال اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .وتبوأت من اجلنة منزالً 

ابن عباس، وابن عمر، : ل من صاحب وتابع، فمن الصحابةروى عن أيب هريرة أكثر من مثامنائة رج: قال البخاري
واستعمله عمر على البحرين مث عزله، مث أراده على العمل فامتنع، وسكن . وجابر، وأنس، وواثلة بن األسقع

تويف أبو هريرة سنة : وقال اهليثم بن عدي. تويف أبو هريرة سنة سبع ومخسني: قال اخلليفة. املدينة، وهبا كانت وفاته
مات بالعقيق ومحل إىل : " قيل. تويف سنة تسع ومخسني وهو ابن مثان وسبعني سنة: وقال الواقدي. مثان ومخسني

  .املدينة، وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أيب سفيان، وكان أمرياً على املدينة لعمه معاوية بن أيب سفيان
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى خمتصراً، وأخرجه أبو عمر مطوالً



  .أبو هالل التيمي

 -تيم اهللا : وقيل. ومها واحد، فإن تيم الالت. إنه كليب: وقال ابن منده. قاله أبو نعيم. د ع س أبو هالل التيمي
حديثه عند . قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. هو ابن رفيدة بن ثور بن كنب بن وبرة، بطن كبري من كنب

أنه قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه : يه، عن جده وهو من بين تيم اهللا روى علقمة بن هالل، عن أب. أوالده
أخرجه ابن . فوافيناه يضرب أعناق أساري على ماء قليل، فقتل عليه حىت سفح الدم املاء: قال. وسلم بعد مهاجره

  .استدركه أبو زكريا على جده، وقد أخرجه جده: منده وأبو نعيم، وأخرجه أبو موسى فقال

  .ند األشجعيأبو ه

رافع بن : وقيل. النعمان بن أشيم: له صحبة، اختلف يف امسه، فقيل. ب أبو هند األشجعي، والد نعيم بن أيب هند
النعمان موىل : أبو هند والد نعيم بن أيب هند امسه رافع، ويقال: قال خليفة بن خياط. يعد يف الكوفيني. أشيم
  .أخرجه أبو عمر. وسلم أدرك النيب صلى اهللا عليه: قال نعيم. أشجع

  .أبو هند األشجعي

ختلف عن بدر، . يسار: وقيل. عبد اهللا: ب د ع أبو هند احلجام البياضي، موىل فروة بن عمرو البياضي، وامسه
حجم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف يافوخة من وجع كان به، قال فيه رسول اهللا صلى . وشهد ما بعدها من املشاهد

  " .إمنا أبو هند امرؤ من األنصار، فأنكحوه وأنكحوا إليه يا بين بياضة " : اهللا عليه وسلم
  .أخرجه الثالثة

  .أبو هند الداري

ابن عدي بن عمرو بن . وهو مالك. ب ع أبو هند الداري، من بين الدار بن هاىنء بن حبيب بن منارة بن خلم
بن عبد اهللا بن برير بن عميث بن ربيعة بن دراع بر : برير، ويقال: واسم أيب هند. احلارث بن مرة بن أدد بن زيد

هو ابن عم متيم الداري، وليس بأخيه : وقال أبو عمر. هو أخو متيم الداري: قال أبو نعيم. بن عدي بن الدار
وقدم أبو هند وابنا عمه متيم . ومثله قال ابن الكليب. شقيقه، ولكنه أخوه ألمه، جيتمع هو ومتيم يف دراع بن عدي

بنا أوس على النيب صلى اهللا عليه وسلم وسألوه أن يعطهم أرضاً بالشام، فكتمين هلما هبا كتاباً، فلما كان ونعيم ا
. خمرج حديثه عن ولده. زمن أيب بكر أتوه بذلك الكتاب، فكتب هلم إىل أيب عبيدة بن اجلراح بإنفاذ ذلك الكتاب

قال اهللا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: روى سعيد بن زياد، عن أبيه، عن جده أيب هند الداري قال
  " .من مل يرض بقضائي، ومل يصرب على بالئي، فليلتمس ربا غريي : " تعاىل

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  .أبو اهليثم مالك بن التيهان



عامر بن زعوراء بن جشم بن ب ع س أبو اهليثم مالك بن التيهان بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد األعلم بن 
شهد العقبة، . وزعوراء أخو عبد األشهل. احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس األنصاري األوسي

كان نقيب بين عبد األشهل : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق بذلك، وقال. وكان أحد النقباء
وأبو اهليثم بن : " وهبذا اإلسناد يف تسمية من شهد بدراً من بين عبد األشهل .أسيد بن حضري وأبو اهليثم بن التيهان

وشهد املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومات سنة عشرين . وامسه مالك، وعتيك ابنا التيهان" التيهان 
  .كره يف مالكوتقدم ذ. إنه أدرك صفني وشهدها مع علي، وقتل هبا، وهو األكثر: وقيل. أو إحدى وعشرين

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى

  .أبو اهليثم

  .أورده الطرباين. ع س أبو اهليثم آخر

وأخربنا احلسن بن أمحد، : أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو غالب، أخربنا أبو بكر بن ريذة ح قال أبو موسى
ا ورد بن أمحد بن كثري، أخربنا صفوان بن صاحل، أخربنا حدثنا سليمان بن أمحد، حدثن: أخربنا أمحد بن عبد اهللا قاال

رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الوليد بن مسلم، عن ابن هليعة، عن بكر بن سوادة، حدثين أبو اهليثم قال
  " .بطن القدم يا أبا اهليثم : " أتوضأ، فقال

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  حرف الواو

  أبو واثلة

حدثين أيب، حدثنا يعقوب، أخربنا : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد. اهلذيل س أبو واثلة
رجل من قومه، كان خلف . أيب، عن ابن إسحاق، حدثين أبان بن صاحل، عن شهر بن حوشب األشعري، عن رأبة

أبو عبيدة بن اجلراح يف الناس خطيباً  ملا اشتعل الوجع قام: قال. على أمه بعد أبيه، وكان شهد طاعون عمواس
وان أبا عبيدة يسأل . أيها الناس، إن هذا الوجع رمحة ربكم عز وجل، ودعوة نبيكم، وموت الصاحلني قبلكم: فقال

فلما حضر : وذكر احلديث، قال. . . واستخلف على الناس معاذ بن جبل. فطعن فمات. اهللا أن يقسم له منه حظه
أيها الناس، إن هذا الوجع إذا وقع إمنا يشتعل : على الناس عمرو بن العاص، فقام خطيباً فقال معاذاً املوت استخلف

واهللا لقد صحبت رسول اهللا صلى اهللا ! فقال له أبو واثلة اهلذيل كذبت: قال. اشتعال النار، فتحيلوا منه يف اجلبال
وخرج وخرج الناس، فتفرقوا .  نقيم عليهال أرد عليك، ولكن ال: قال عمرو! عليه وسلم وأنت شر من محاري هذا

ال : قلت. أخرجه أبو موسى. فرفعه اهللا عز وجل عنهم، فبلغ ذلك من قول عمرو إىل عمر بن اخلطاب، فما كرهه
شرحبيل بن حسنة، بد : " أعرف أبا واثلة إال يف هذه احلكاية، وقد روي من وجه آخر عن شهر ابن حوشب، وقال

  .لمواهللا أع" ل أيب واثلة 

  .أبو واقد الليثي



. ب ع س أبو واقد احلارث بن عوف الليثي، من بين ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ابن خزمية الكناين الليثي
احلارث : وقيل. عوف بن احلارث: وقيل. احلارث بن عوف: اختلف يف امسه، فقيل. تقدم نسبه يف احلارث بن عوف

وكان معه لواء بين ضمرة وبين ليث وبين سعد ابن بكر بن عبد . مل يشهدها: وقيل. إنه شهد بدراً: قيل. بن مالك
  .والصحيح أنه شهد الفتح مسلماً. إنه من مسلمة الفتح: وقيل. مناة يوم الفتح

يعد يف أهل املدينة، وشهد الريموك بالشام، وجاور مبكة سنة، ومات هبا، ودفن يف مقربة املهاجرين بفخ سنة مثان 
روى عنه ابن املسيب، وعروة بن الزيب، وعبيد اهللا . مخس ومثانني سنة: وقيل. ن مخس وسبعني سنةوستني، وهو اب

حدثنا حممد بن : أخربنا غري واحد بإسنادهم عن حممد بن عيسى. بن عبد اهللا بن عثبة، وعطاء بن يسار، وغريهم
 بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا: عبد األعلى الصنعاين، أخربنا سلمة بن رجاء

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهم جيبون أسنمة اإلبل، ويقطعون : بن يسار، عن أيب واقد الليثي قال
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى" . ما يفطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة : " أليات الغنم، فقال

  :ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأبو واقد موىل رس

  .د ع أبو واقد، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
" . من أطاع اهللا فقد ذكره، وإن قلت صالته وصيامه وتالوته القرآن : " فقال. رفعه. روى عنه زاذان أبو عمر
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ؟

  .أبو واقد النمريي

ني يف الصحابة، وروى بإسناده عن داود بن عبد الرمحن، عن ابن خثيم، عن أورده ابن شاه. س أبو واقد النمريي
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخف الناس صالة على : نافع بن سرجس، عن أيب واقد النمريي أنه قال

  .الناس، وأدومها على نفسه 
  .أخرجه أبو موسى

  .؟أبو وائل شقيق بن سلمة
  .أخرجه أبو موسى. تقدم ذكره يف الشني. جاهلي. حب ابن مسعودب أبو وائل، شقيق بن سلمة، صا

  ؟

  .أبو وحوح

روى ابن . ذكره املنيعي واألرعياين. فعلى هذا يكون حليف األنصار. البلوي: وقيل. ع س أبو وحوح األنصاري
، فدخل علينا غسلنا ميتاً، فأردنا أن نغتسل: قال -موىل أيب وحوح . هليعة، عن احلارث بن يعقوب، عن أيب شعيب

واهللا ما حنن بأجناس أحياًء وال أمواتاً، : أبو وحوح األنصاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل يقول
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى. وإين خشيت أن تكون سنة

  ؟



  .أبو وداعة

لم هو وابنه املطلب بن أس. امسه احلارث بن صبرية بن سعيد بن سعد بن سهم. ب د ع أبو وداعة القرشي السهمي
  .أخرجه الثالثة. أيب وداعة يوم فتح مكة، وقد ذكر يف احلارث

  .أبو وديعة

هو خذام بن خالد، والد خنساء، أو : أورده جعفر املستغفري واألرعياين يف الصحابة، وقال جعفر. س أبو وديعة
: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالصاحب  -روى أبو معشر، عن سعيد املقربى، عن أبيه، عن أيب وديعة . غريه

كان  -دهن : من اغتسل يوم اجلمعة كغسله من اجلنابة، ومس من طيب أو: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
" . عنده، ولبس أحسن ما كان عنده من الثياب، مث مل يفرق بني أثنني، وأنصت إىل اإلمام، غفر له ما بني اجلمعتني 

  .أخرجه أبو موسى

  .بو الوردأ

. سكن مصر. أبا الورد، وامسه حرب: ب د ع أبو الورد املازين، مازن األنصار، وكناه النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .حديثه عند ابنه

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال. روى ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن هليعة بن عقبة، عن أيب الورد
: أخربنا عمر بن حممد بن طربزد وغريه قالوا" . ة، فإهنا إن تلق تعذر، وان تغنم تغلل إياكم واخليل املثقل: " وسلم

أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن حممد، أخربنا حممد بن حممد بن غيالن، أخربنا أبو بكر الشافعي، حدثنا حممد بن الليث 
ا جبارة، أخربنا ابن املبارك، أخربنا محيد حدثن: اجلوهري، وأمحد بن يعقوب املقرىء، وأمحد بن حممد السعدي قالوا

وقال ابن . أنت أبو الورد: الطويل، عن ابن أيب الورد، عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فرأى رجالً أمحر، فقال
: وقد ذكر أبو أمحد العسكري أبا الورد فقال. أبو الورد بن قيس بن فهر األنصاري، شهد مع علي صفني: الكليب

هذا غري أيب : وقال" إياكم والسرية اليت إذا القت فزت، وإذا غنمت غلت : " النيب صلى اهللا عليه وسلم روى عن
ذكره عبدان، عن جربة، عن ابن املبارك، عن محيد، عن ابن أيب الورد، عن أبيه . الورد بن مثامة بن حزن القشريي

فقد جعلهما اثنني، وغريه " . أنت أبو الورد "  :رآين النيب صلى اهللا عليه وسلم فرأى رجالً أمحر، فقال: قال
  .جعلهما واحداً
  .أخرجه الثالثة

  .أبو الوصل

: حديثه عند أوالده" معرفة الصحابة " ذكره احلافظ أبو عبد اهللا بن منده يف تارخيه، ومل يذكره يف . ص أبو الوصل
  .أخرجه أبو موسى. أنه غزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أبو الوقاص



  .ص أبو الوقاص
سهام املؤذنني : " أنه قال -صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -روي عن مطر، عن احلسن، عن أيب الوقاص 

يوم القيامة كسهام اجملاهدين، وهم فيما بني األذان واإلقامة كاملتشحط يف دمه يف سبيل اهللا  -عز وجل  -عتد اهللا 
  .مل أمريلو كنت مؤذناً لك: وقال عمر: قال" . 

  .عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " أخرجه أبو موسى كذا، ومل يقل

  .أبو وهب اجلشمي

أخربنا عبد الوهاب بن علي، أخربنا أبو . روى عنه عقيل بن شبيب. ب د ع أبو وهب اجلشمي أبو، له صحبة
ا هشام بن سعيد الطالقاين، أخربنا غالب املاوردي بإسناده عن سليمان بن األشعث، حدثنا هارون بن عبد اهللا، أخربن

قال رسول اهللا صلى اهللا : قال. وكانت له صحبة. حممد بن مهاجر، عن عقيل بن شبيب، عن أيب وهب اجلشمي
" . وقلدوها، وال تقلدوها األوتار . أكفاهلا: أو قال. أفسحوا اخليل، وامسحوا بنواصيها وأعجازها: " عليه وسلم

. أشقر أغر حمجل: أو. عليكم بكل كميت أغر حمجل: " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رس: وهبذا اإلسناد قال
  " .أدهم أغر حمجل : أو

  .أخرجه الثالثة

  .أبو وهب اجليشاين

وروى حممد . روى عنه عبد اهللا بن عمر. ابن اهلميسع: وقيل. امسه ديلم بن هوشع: قيل. د ع أبو وهب اجليشاين
إنا : أن أبا وهب اجليشاين سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن أبيه، عن جدهبن عجالن، عن عمرو بن شعيب، 

. أخرجه ابن منده وأبو نعيم" . كل مسكرحرام : " نتخذ شراباً من هذا املزر؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ال أرى : هب اجلشمي، وقالوأما أبو عمر فلم جيعل للجيشاين ترمجة منفردة، إمنا أورد هذا احلديث يف ترمجة أيب و

هو الذي له صحبة، " اجلشمي " والصواب " اجليشاين : " وإمنا قيل يف هذا اإلسناد: أهو اجليشاين أو اجلشمي؟ قال
وأما أبو وهب اجليشاين فرجل من التابعني من أهل مصر، يروي عن الضحاك بن فريوز الديلمي، روى عنه يزيد بن 

أبو وهب اجليشاين : ال أبو أمحد العسكري، عن أمحد بن احلباب احلمريي، أنه قالق. وجيشان من اليمن. أيب حبيب
  .ديلم بن اهلميسع، قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسأله عن األشربة

  .أبو وهب الكليب

، قال شهدت بعض املواسم. امسه عبد امللك وهو صاحب دومة اجلندال: قيل: قال أبو نعيم. د ع أبو وهب الكليب
كتب رسول اهللا صلى اهللا : روى حيىي بن وهب الكليب، عن أبيه، عن جده قال. والنيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو

كذا قال أبو : قلت. أخرجه ابن منده وأبو نعيم. عليه وسلم آلل أكيدر كتاباً، ومل يكن معه خامت، فختمه هلم بظفره
جلندل مل يسلم، إمنا صاحله النيب صلى اهللا عليه وسلم نعيم هو صاحب دومة اجلندل، وعبد امللك صاحب دومة ا

  .على اجلزية يف غزوة تبوك، ال اختالف بينهم يف هذا



  حرف الياء

  أبو حيىي

  .يعد يف الكوفيني. شيبان، جد أيب هبرية: د ع أبو حيىي، امسه
ىل حجرة النيب صلى اهللا أتيت املسجد فاستندت إ: روى أبو هبرية حيىي بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جده قال

: قال. إين أريد الصوم: قلت. هلم إىل الغداء: " قال. أبو حيىي: ؟ فقلت" أبو حيىي : " عليه وسلم، فتنحنحت، فقال
  .أخرجه أبو نعيم وابن منده" . وأنا أريده، ولكن مؤذننا يف بصره سوء، وإنه أذن قبل أن يطلع الفجر " 

  .أبو يزيد اجلذامي

ذكره ابن الدباغ، عن أيب علي . ذكره الواقدي فيمن أسلم من جذام. امي، هو أبو يزيد بن عمروأبو يزيد اجلذ
  .الغساين

  .أبو يزيد والد حكيم

حدثين : أخربنا ابن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد. روى عنه عطاء بن السائب. ب د ع أبو يزيد والد حكيم
أن النيب صلى اهللا عليه : طاء بن السائب، عن حكيم بن أيب يزيد، عن أبيهأيب، حدثنا عبد الصمد، حدثين أيب، عن ع

وهذا احلديث رواه " . دعوا الناس يصب بعضهم على بعض، وإذا استنصح أحدكم أخوه فلينصحه : " وسلم قال
  .هأبو عوانة، عن عطاء، عن حكيم بن أيب يزيد، عن أبيه، عن رجل مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول حنو

  .وإمنا هو ابن أيب يزيد. ورواه محاد بن سلمة، عن عطاء، عن حكيم بن يزيد، عن أبيه
  .أخرجه الثالثة

  .أبو يزيد اللقيطي

روى نعيم بن طريف، عن أبيه طريف بن معروف، عن أبيه، عن . د ع أبو يزيد اللقيطي عداده يف أهل فلسطني
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مجاعة وهو نازل بتبوك، أنه جاء إىل: جده عمرو بن حزابة، عن حزابة بن نعيم

فقال أبو يزيد " . عرفوا عليكم عرفاء، وأدوا زكاتكم، فال دين إال بزكاة : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
" . موال الزكاة زكاتان، زكاة الرقاب، وزكاة األ: " وما الزكاة يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال: اللقيطي

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .أبو يزيد النمريي

أممت قومي على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى عنه أيوب السختياين أنه قال. له صحبة. ب أبو يزيد النمريي
  .وسلم وأنا ابن سبع سنني

أبو بريد، بباء موحدة : وقيل. أظن أن هذا أبو يزيد عمرو بن سلمة اجلرمي، يكىن أبا يزيد: قلت. أخرجه أبو عمر



وهو الذي أمت . روى عنه أيوب السختياين وأبو قالبة اجلزمي، ومعمعر ابن حبيب، وغريهم. مضمومة وراء مفتوحة
  .ليس بشيء: النمريي: " وقوله. قومه وله ست سنني، أو سبع سنني

  .أبو اليسر

كعب بن عمرو : وقيل. كعب بن سلمة ب س أبو اليسر كعب بن عمرو بن عناد بن عمرو بن سواد بن غنم بن
أمه نسيبة . بن مالك بن عمرو بن عباد بن عمرو بن متيم بن شداد بن عنم ابن كعب بن سلمة األنصاري السلمي

وهو الذي أسر . شهد العقبة وبدراً، وكان عظيم الغناء يوم بدر وغريه. بنت األزهر بن مري، من بين سلمة أيضاً
  .اهللا عنه العباس بن عبد املطلب رضي

أبو : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من شهد بدراً من بين سلمة، مث من بين عدي
مث شهد املشاهد . وهو الذي انتزع راية املشركني يوم بدر، وكانت بيد أيب عزيز بن عمري. اليسر كعب بن عمرو

  .مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث شهد صفني
أخربنا الشريف أبو احملاسن حممد بن عبد اخلالق اجلوهري األنصاري كتابة، وحدثين أبو عمرو عثمان بن أيب بكر بن 

أخربنا أبو الفتح أمحد بن حممد ابن أمحد احلداد أخربنا أبو احلسن بن أيب عمر بن احلسن، أخربنا : جلدك، عنه، قال
أمحد الطرباين، أخربنا حممد بن النضر األزدي، حدثنا أمحد بن يونس، حدثنا أبو األحوص، عن عاصم بن سليمان بن 

: كان أليب اليسر على رجل دين، فاتاه يتقاضاه يف أهله، فقال للجارية: سلمان، عن عون بن عبد اهللا بن عقبة قال
ما محلك على ما صنعت؟ : فقال. ج إليهفخر. فسمع صوته فقال؟ اخرج فقد مسعت صوتك. ليس هاهنا : " قويل

: " اذهب فلك ما عليك؟ إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. اهللا: اهللا؟ قال: قال. قال العسرة
مل يرو هذا : قال الطرباين" . يف كنف اهللا عز وجل : أو. من أنظر منعسراً أو وضع له، كان يف ظل اهللا يوم القيامة

أخرجه أبو عمر، وأبو . وتويف أبو اليسر باملدينة سنة مخس ومخسني. اصم األحول إال أبو األحوصاحلديث عن ع
  .موسى

  .أبو اليسع

  .هو بعرفات: سأل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فقيل. ب د ع أبو اليسع
  .لثالثة خمتصراًأخرجه ا. روى حديثه حممد بن خالد، عن عبيد اهللا بن أيب محيد، عن أيب عثمان النهدي، بطوله

  .أبو اليقظان

هو : وقاله أبو عمر. ذكره البخاري يف الصحابة ومل يذكر له حديثاً، قاله ابن منده وأبو نعيم. ب د ع أبو اليقظان
يا أبا عشانة، أبشر، فو اهللا ألنتم أشد حباً : روى عنه أبو عشانة أنه قال له: مذكور فيمن سكن مصر من الصحابة

أخرج أبو زرعة يف املسند أليب : قال ابن أيب حامت. من كثري ممن رآه -ومل تروه  - عليه وسلم لرسول اهللا صلى اهللا
  .اليقظان هذا احلديث الواحد يف مسند املصريني

  .أبو يونس الظفري



 أخربنا حيىي بن حممود بن سعد إذناً بإسناده إىل ابن أيب. أورده ابن أيب عاصم يف الوحدان. ع س أبو يونس الظفري
حدثنا دحيم، أخربنا ابن أيب فديك، عن إدريس بن حممد بن يونس، عن أيب حممد الظفري، عن جده يونس، : عاصم
أخرجه أبو . أنه حضر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجة الوداع، وهو ابن عشرين سنة، وله ذؤابة: عن أبيه

داً كثرياً وهو املشكور واملسؤول يف أن ييسر إمتامه، هذا آخر الكىن، واحلمد هللا رب العاملني مح. نعيم وأبو موسى
  .وأن جيعله خالصاً لوجهه، وأن جيبنا فيه اخلطأ والزلل مبنه وكرمه

  وجعلهم على حروف املعجم يف األمساء اليت بعد االبن" ذكر من عرف من الصحابة رضي اهللا عنهم بآبائهم " 

  .ابن األدرع

: قيل" . ارموا وأنا ابن الدرع : " ي، حيث قال النيب صلى اهللا عليه وسلمله ذكر يف حديث الرم. س ابن األدرع
  .أخرجه أبو موسى. وقد تقدم فيهما. امسه احجن: قيل: وقال ابن أيب عاصم. امسه سلمة

  .ابن األسفع

روى حجاج، عن ابن جريج، عن عمر بن . هو مرسل: قال البخاري. روى عنه مواله. د ع ابن األسفع البكري
جاءهم النيب صلى اهللا : حدثه عن ابن األسفع أنه قال -وهو رجل صدق . ، عن موىل البن األسفع البكريعطاء

اهللا ال إله إال هو احلي : " أي آية يف كتاب اهللا عز وجل أعظم؟ قال: عليه وسلم يف صفة املهاجرين، فسأله إنسان
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. عن األسفع: رواه مسلم بن خالد، عن ابن جريح فقال ١٣٤: آل عمران" القيوم 

  .ابن البجري

حدثنا حممد بن : أخربنا حيىي إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم. روى عنه جبري بن نفري. د ع ابن البجري شامي
 :مصفى، حدثنا بقية ابن الوليد، حدثين سعيد بن سنان، حدثين أبو الزاهرية، عن جبري بن نفري، عن ابن البجري قال

أصاب النيب صلى اهللا عليه وسلم جوع، فوضع حجراً على : وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
أال رب نفس جائعة عارية يف الدنيا ! أال رب نفس طاعمة ناعمة يف الدنيا جائعة عارية يوم القيامة: " بطنه فقال

أال رب متخوض ! أال رب مهني لنفسه وهو هلا مكرم! نيأال رب مكرم لنفسه وهو هلا مه! طاعمة كاسية يوم القيامة
ومنفق مما أفاء اهللا على على رسوله، ماله عند اهللا من خالق أال وإن عمل اجلنة حزنة بربوة، أال وإن عمل النار 

  " .سهلة بسهوة، أال رب شهوة ساعة أورثت صاحبها حزناً طويالً 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .ابن ثعلبة

  .أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم. ن ثعلبةد ع اب
. يأىب رسول اهللا، ادع اهللا يل بالشهادة: روى حيىي بن جابر، عن ابن ثعلبة أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال له

" . اكشف عن عضدك : " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم" ائتين بشعرات : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم



أخرجه ابن منده " . اللهم حرم دم ثعلبة على املشركني و املنافقني : " فربطه يف عضده مث نفث فيه، مث قال: قال
  .وليس فيه ما يدل على ابن ثعلبة إال يف أول اإلسناد، واهللا أعلم" . دم ثعلبة : " وأبو نعيم وقاال

  .ابن جارية

روى محران بن أعني، عن أيب الطفيل، عن . داً، وقد تقدمخمتلف يف امسه، مساه بعضهم زي. د ع ابن جارية األنصاري
: قال" . إن أخاكم النجاشي قد تويف : " ملا مات النجاشي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن جارية قال

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. فخرج فصلينا عليه، وما نرى شيئاً

  .ابن جعدبة

إن اهللا : " روى عنه حممد بن كعب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. د ع ابن جعدبة، ال تعرف له صحبة
رضي لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعاً، وأم تسمعوا وتطيعوا ملن : رضي لكم ثالثاً
  " .قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال : وكره لكم. واله اهللا أمركم
  .ه وأبو نعيمأخرجه ابن مند

  .ابن مجرة

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً. له صحبة، قاله جعفر يف اجملاهيل، ومل يورد له شيئاً. س ابن مجرة األسدي

  .ابن مجيل

أخربنا حيىي بن حممود، وعبد الوهاب بن أيب حبة بإسنادمها إىل مسلم . له ذكر يف حديث أيب هريرة. د ع ابن مجيل
حرب، حدثنا علي بن حفص، حدثنا ورقاء، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة  أخربنا زهري بن: بن احلجاج

منع ابن مجيل وخالد بن : على الصدقة، فقيل -رضي اهللا عنه  -بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمر : قال
ما ينقم ابن مجيل إال : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. الوليد والعباس عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وأما العباس فهي . وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدرعه وأعتاده يف سبيل اهللا. أنه كان فقرياً فأغناه اهللا
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم" . أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه : يا عمر: " مث قال. ومثلها معها" . علي 

  .ابن حيدة

  .أخرجه أبو موسى خمتصراً. تقدم يف الكىن. أبو حديدة: وقيل. ةس ابن حديد

  .ابن أيب محامة

حجازي، قاله ابن منده، وروى بإسناده عن موسى بن حممد األنصاري، عن ابن . د ع ابن أيب محامة السلمي
أن : م أبيهعن من مرت من الصحابة رضي اهللا عنهم بآبائه. إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن احلارث بن أيب بكر



أما ما أثنيت به على ربك : " قال. يا رسول اهللا، إين قد أثنيت على ريب عز وجل ومدحتك: ابن أيب محامة قال
ابن محاطة السلمي، وروى عن محاد، عن حممد بن إسحاق : وقال أبو نعيم" . فهاته، وأما ما مدحتين به فدعه 

  .احلديث. . . ا رسول اهللا، إين قد امتدحت ريبي: أن ابن محاطة السلمي كان شاعراً فقال: بإسناده
ابن : ورواه أبو نعيم بإسناده عن موسى بن حممد األنصاري، عن ابن إسحاق بإسناده الذي ذكره ابن منده، فقال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. وذكره.. . محاطة

  .ابن احلنظلية

أنبانا أبو القاسم : حممد بن أيب القاسم الدمشقي إذنا قال أخربنا أبو. يعد يف احلجازيني. د ع ابن احلنظلية األنصاري
بن السمرقندي، أخربنا أبو احلسني بن النقور، أخربنا املخلص، أخربنا عبد اهللا بن حممد، عن أبيه، عن عبادة بن 

عرضت على معاوية خيل، فقال لرجل يف : حممد بن عبادة بن الصامت، عن رجل كان يف حرس معاوية قال
قال رسول اهللا : ماذا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف اخليل؟ قال: ابن احلنظلية: يقال له األنصار

اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة، وصاحبها معان عليها، واملتفق عليها : " صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم" . كالباسط يده ال يقبضها 

  .ن خالداب

مث  -وذكر قصة خالد بن سنان . مسعت غري واحد من أهل أرضنا: قال ابن جريج. د ع ابن خالد بن سنان العبسي
أخرجه ابن منده . ، ال يقول ذلك لغريه" تعال يا ابن أخي : " قال فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى ابنه قال

  .وأبو نعيم أيضاً

  .ابن الدحداح

. خمتلف فيه. توىف يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فصلى عليه. ابن الدحداحة: وقيل. حس ابن الدحدا
حدثنا حممود بن غيالن، أخربنا أبو داود، أخربنا شعبة، عن : أخربنا غري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى الترمذي

جنازة ابن الدحداح، وهو على فرس له كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : مساك، عن جابر بن مسرة قال
وروى اجلراح، عن مساك، عن جابر بن مسرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تبع . يسعى، وحنن حوله، وهو يتوقص به

أخرجه أبو موسى " . هذا حديث حسن صحيح : " قال أبو عيسى. جنازة ابن الدحداح ماشياً، ورجع على فرس
: ى وفاته وصالة النيب صلى اهللا عليه وسلم صحيحة، فكيف يقول أبو موسىقد جعل أبو عيس: قلت. خمتصراً

  .واهللا أعلم! خمتلف فيه؟

  .امب رمل

  .د ع اب ربعة اخلزاعي
وكانت أمه . روى إبراهيم بن سعد، عن سليمان بن كثري، عن ابن ربعة اخلزاعي. ذكره البخاري يف الصحابة



: وذكر حديثاً، وفيه. . . قدمت الكوفة زمن املختار:  عليه وسلم قالسهمية، وكان جاهلياً قد أدرك النيب صلى اهللا
  .أخرجاه أيضاً" . ما كنت ألكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " 

  .ابن زمل

أخربنا حممد بن عمر املديين . مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم روى عنه أبو مشجعة بن ربعي. د ع ابن زمل اجلهين
احلسن بن أمحد، أخربنا أبو نعيم أمحد ابن عبد اهللا، أخربنا أبو عمرو بن محدان، أخربنا أبو احلسن بن  كتابة، أخربنا

سفيان، أخربنا وهب الوليد ابن عبد امللك بن عبيد اهللا بن مسرح احلراين، أخربنا سليمان بن عطاء القرشي احلراين، 
كان رسول اهللا : ي اجلهين، عن ابن زمل اجلهين أنه قالعن مسلمة بن عبد اهللا اجلهين، عن عمه أيب مشجعة بن ربع
" . سبحان اهللا وحبمده، أستغفر اهللا، إن اهللا كان تواباً : " صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى الصبح وهو ثان رجله قال

: ل؟ قال ابن زم" هل رأى أحد منكم شيئاً : " سبعني مرة، مث يستقبل الناس بوجهه، وكان يعجبه الرؤيا فيقول
: " ورواه أبو نعيم وأبو موسى" . عبد اهللا بن زمل " وقد أورده ابن منده . وذكر احلديث.. أنا يا رسول اهللا: فقلت

  .أخرجاه أيضاً. وتقدم الكالم عليهما والصحيح غري مسمى" الضحاك 
  .بفتح الراء املشددة: ومسرح

  .ابن سربة

  .س ابن سربة
قدم علينا ابن سربة صاحب رسول اهللا : ن األوزاعي، عن قزعة قالذكره جعفر يف الصحابة، وروى بإسناده ع

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : فقال. حدثين حبديث مسعته من النيب صلى اهللا عليه وسلم: صلى اهللا عليه وسلم فقلت
يء من بش -عز وجل  -من صلى الصبح فهو يف ذمة اهللا عز وجل، فاتقوا اهللا إن يطلبكم اهللا : " عليه وسلم يقول

  .أخرجه أبو موسى" ذمته 

  .ابن سندر

  .عداده يف أهل مصر. د ع ابن سندر، موىل روح بن زنباع اجلذامي
أسلم ساملها اهللا، وغفار غفر اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عنه مرثد بن عبد اهللا اليزين أنه قال

  " .هلا، وجتيب أجابت اهللا ورسوله 
  .وأبو نعيمأخرجه ابن منده 

  .ابن سيالن

أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده عن ابن . روى عنه قيس بن أيب حازم. عداده يف أهل الكوفة. د ع ابن سيالن
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، أخربنا حممد بن احلسن، أخربنا خالد، عن بيان، عن قيس بن أيب حازم : أيب عاصم قال

ترسل ! سبحان اهللا: " فقال. ع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورفع طرفه إىل السماءحدثين ابن سيالن أنه مس: قال
أخرجاه . وذكره... أخربين من مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم: وروى عن قيس فقال" . عليكم الفنت إرسال القطر 



  .أيضاً
  .بكسر السني، وبالياء حتتها نقطتان: سيالن

  .ابن الشياب

  .د ع ابن الشياب
ليس  -يعين يوم أحد  -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخر أصحابه يوم الشعب : الروى عنه أبو بالل أنه ق

بينه وبني العدو غري محزة، يقاتل العدو حىت قتل، وقد قتل بيد محزة رضي اهللا عنه من الكفار واحداً وثالثني رجالً، 
  .لياء حتتها نقطتان، وأخرى ياء موحدةبفتح الشني املعجمة، وتشديد ا: شياب. أخرجاه أيضاً. وكان يدعى أسد اهللا

  .ابن شيبة

  .س ابن شيبة
: روى جعفر بإسناده إىل محاد بن سلمة، عن عبد امللك بن عمري، عن ابن شيبة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 أوسعها هبا، وإال فليقعد يف -عز وجل  -إذا أتى أحدكم القوم فوسع له أخوه فليقعد، فإهنا كرامة أكرمه اهللا " 
  " .مقعداً 

  .أخرجه أبو موسى، وقد اختلف يف اإلسناد

  .ابن أيب شيخ

  .عداده يف أهل الكوفة. د ع ابن أيب شيخ
يا بين حمارب، نصركم اهللا، ال : " أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: روى عنه عاصم بن جبري أنه قال

  " .تسقوين حلب امرأة 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .ابن عائذ

  . .تقدم يف عبد اهللا بن عائذ. عايد: وقيل. د ع ابن عائذ
  .أخرجاه أيضاً

  .ابن عائش

: أخربنا حيىي إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصم. ذكره جعفر يف الصحابة، وابن أيب عاصم. س ابن عائش اجلهين
ىي بن أيب كثري، عن حممد بن إبراهيم، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا احلسن بن موسى، أخربنا شيبان، عن حي

يا ابن عائش، أال أخربك بأفضل : " أن ابن عائش اجلهين أخربه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أيب عبد اهللا



" . قل أعوذ برب الناس " ، و " قل أعوذ برب الفلق : " قال. بلى يا رسول اهللا: ؟ قال" ما تعوذ به املتعوذون 
  .بالياء حتتها نقطتان، وبالشني املعجمة: عائش. وسىأخرجه أبو م

  .ابن عبس

  .روى عنه جماهد. ع س ابن عبس
حدثين أيب، حدثنا حممد بن بكر الربساين، حدثنا عبيد اهللا بن أيب : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد قال

ابن : يقال له" رودس " درك اجلاهلية وحنن يف غزوة زياد، أخربنا عبد اهللا بن كثري الداري، عن جماهد، حدثنا شيخ أ
ال إله إال اهللا : يا آل ذريح، قول فصيح، رجل يصيح: " كنت أسوق الل لنا بقرة فسمعت من جوفها: قال. عبس
  .فقدمنا مكة، فوجدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم قد خرج مبكة" . 

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .ابن عدس

  .عافريس ابن عدس امل
من كان له ثالث بنات فصرب عليهن، وأطعمهن وكساهن : " حديثه مرسل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. له صحبة

  .قاله جعفر: أخرجه أبو موسى، وقال" . من جدة، فال زكاة عليه وال جهاد 

  .ابن عسال

  .س ابن عسال
بين ثعلبة بن سعيد بن ذبيان، قدم على النيب  أن ابن عسال أحد: روى علي بن عبد اهللا بن بعجة، وإسحاق بن ثعلبة

  .صلى اهللا عليه وسلم فأسلم
  .أخرجه أبو موسى

  .ابن عصام

  .يعد يف الشاميني. د ع ابن عصام األشعري
يعين الساحرة  -" العاضهة واملعتضهة : " لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشرة: روى عنه ابن حمرييز أنه قال

  .لة، والواشرة واملوتشرة، والنامصة واملتنصمة، والوامشة واملوتشمةوالواصلة واملوتص -
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .ابن عفيف



  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يسمع منه. د ع ابن عفيف
 رأيت أبا بكر وهو يبايع الناس بعد رسول اهللا: روى جعفر بن برقان، عن ثابت بن احلجاج، عن ابن عفيف قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. صلى اهللا عليه وسلم، فقمت عنده ساعة، وأنا حمتلم أو فوقه

  .ابن غنام

  .ذكره البخاري يف الصحابة. د ع ابن غنام

حدثنا يعقوب بن محيد، أخربنا إمساعيل بن أيب أويس، عن سليمان : أخربنا أبو الفرج إذناً بإسناده عن ابن أيب عاصم
: من قال حني يصبح: " هللا بن عنبسة، عن ابن غنام، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالبن بالل، عن عبد ا

أدى شكر . اللهم، ما أصبح يب من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك ال شريك لك، فلك احلمد ولك الشكر
  .رواه ابن وهب، عن سليمان، فخالفه يف اإلسناد" . ذلك اليوم 

  .عيمأخرجه ابن منده وأبو ن

  .ابن الفراسي

  .ذكرناه يف الفاء. الفراسي: س ابن الفراسي وقيل
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  .ابن فسحم

  .س ابن فسحم
وسارعوا إىل : " قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر: روى مسعر بن كدام، عن أيب بكر بن حفص قال

اآلية، فقال رجل من األنصار، يقال له ... ١٣٣: نآل عمرا" مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض 
أن تلقى هؤالء القوم فتصدق اهللا تعاىل : " يا رسول اهللا، كم بيين وبني أن أدخلها؟ قال: بخ بخ، مث قال: ابن فسحم

  .أخرجه أبو موسى. فألقى مترات كن يف يده، مث تقدم فقاتل حىت قتل" . 

  .ابنا قريظة

  .د ع ابنا قريظة
أهنم عرضوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زمن بين قريظة، فمن كان حمتلماً، : كثري بن السائب روى عنهما
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. أو أنبت قتل

  .ابن القشب



  .س ابن القشب
: وقيل .أتصلي الصبح أربعاً؟ رواه عبد اهللا بن حبينة: مر به النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي بعد الصبح، فقال

  .أخرجه أبو موسى. هو هو

  .ابن اللتبية

  .استعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الصدقة. د ع ابن اللتبية األزدي
حدثنا إسحاق بن : أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء وعبد الوهاب بن هبة اهللا بإسنادمها عن مسلم بن احلجاج قال

د الرزاق، أخربنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أيب محيد الساعدي أخربنا عب: إبراهيم، وعبد بن محيد قاال
على الصدقة، فجاء باملال فدفعه إىل رسول اهللا صلى اهللا  -رجالً من األزد . استعمل رسول اهللا ابن اللتبية: قال

عدت يف بيت أفال ق: " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. هذا لكم، وهذه هدية أهديت إيل:عليه وسلم، فقال
  .امسه عبد اهللا وقد تقدم: قيل! ؟" أبيك وأمك، فتنظر أيهدى إليك أم ال 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ابن ليلى

أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا حممد بن رجاء، أخربنا أمحد بن عبد الرمحن، أخربنا أمحد بن . س ابن ليلى املزين
أمحد بن الليث، حدثنا عمر بن أيوب الغفاري، أخربنا حممد بن معن، موسى، أخربنا الشافعي، حدثنا احلسن بن 

الذين استحملوا النيب صلى : حدثين جممع بن يعقوب، عن أبيه، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن جممع بن جارية قال
ية، سبعة، اآل ٩٢التوبة " ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً : " اهللا عليه وسلم، فقال

  .ابن ليلى: منهم
  .أخرجه أبو موسى

  ابن مربع

" . أثبتوا على مشاعركم : " س ابن مربع األنصاري الذي أرسله النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل املوقف يقول
  .زيد: وقيل. امسه عبد اهللا: قيل

  .أخرجه أبو موسى

  ابن أيب مرحب

: الثوري، عن إمساعيل، عن الشعيب، عن ابن أيب مرحب قال ذكره جعفر، وروى بإسناده عن. س ابن أيب مرحب
  .أحدهم عبد الرمحن بن عوف: نزل يف قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعة

  .أخرجه أبو موسى 

  ابن مسعدة



أخرجه ابن " . إين عبد اهللا ورسوله : " مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول. د ع ابن مسعدة، صاحب اجليوش
  .وأبو نعيممنده 

  ابن مسعود الغفاري

  .ذكرناه يف الكىن. أبو مسعود: وقيل. ع س ابن مسعود الغفاري
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  ابن مسعود الوهيب

  .د ع ابن مسعود الوهيب
. إين أحب اهللا ورسوله: ؟ قال" ما أعددت ليوم القيامة : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لرجل: حديثه

  " .فإنك مع من أحببت : " ل قا
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ابن معيز

  .د ع ابن معيز، بالزاي
أخرجه ابن منده، وأبو . روى عنه أبو وائل، يروي عن عبد اهللا بن مسعود. أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يره

  .نعيم

  ابن أم مكتوم

  .تقدم ذكره. ابن أم مكتوم، امسه عمرو بن قيس

  مليكةابنا 

  .د ع ابنا مليكة اجلعفيان، اسم أحدمها سلمة بن يزيد

أتينا رسول اهللا صلى : حدثين ابنا مليكة اجلعفيان قاال: روى داود بن أيب هند، عن الشعيب، عن علقمة بن قيس قال
وتفعل يا رسول اهللا، أخربنا عن أم لنا ماتت يف اجلاهلية، كانت تصل الرحم، وتتصدق، : اهللا عليه وسلم فقلنا

. ال: " فإهنا وأدت أختاً لنا يف اجلاهلية، فهل ينفع ذلك أختنا؟ قال: قاال" . ال : " وتفعل، هل ينفعها ذلك؟ قال
" أمي مع أمكما : " فلما رأى ما دخل علينا قال" . الوائدة واملوءودة يف النار، إال أن تدرك الوائدة اإلسالم فتسلم 

.  
  .فذكر حنوه. . . جاء ابنا مليكة : عن ابن مسعود قال وروى إبراهيم، عن علقمة واألسود،

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  ابن املنتفق

حدثين أيب، أخربنا عفان، أخربنا مهام، أخربنا : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد. د ع ابن املنتفق القيسي
انطلقت إىل الكوفة ألجلب بغاالً، فأتيت السوق : قال حممد بن جحادة، عن املغرية بن عبد اهللا اليشكري، عن أبيه

، " ابن املنتفق : " لو دخلنا املسجد؟ فدخلنا املسجد فإذا فيه رجل من قيس، يقال له: فلم يقم، فقلت لصاحب يل
: فطلبته مبىن فقيل. هو مبىن: وصف يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحلي يل، فطلبته مبكة فقيل يل: وهو يقول
: فأخذت خبطام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو قال: فانتهيت إليه فزامحت حىت خلصت إليه، قال. هو بعرفات

فلم يرعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو : حىت اختلفت أعناق راحلتينا، وقال -هكذا حدث حممد . بزمامها
  .من النار، ويدخلين اجلنة وذكره احلديث شيئان أسألك عنهما، ما ينجيين: قال قلت -فما غري علي : قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ابن ناسح

  .أخرجه أبو موسى. أورده جعفر املستغفري، وذكره له احلديث الذي ذكر يف ناسح. س ابن ناسح احلضرمي

  ابن نضلة

ن، عن األوزاعي، عن ابن أخربنا أبو منصور بن مكارم بن أمحد املؤدب بإسناده عن املعايف بن عمرا. د ع ابن نضلة
أهنم قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم : عن القاسم بن خميمرة، عن ابن نضلة. حاجب سليمان بن عبد امللك -عبيد 

اليسألين اهللا عن سنة أحدثتها فيكم مل يأمرين هبا، ولكن سلوا اهللا من : " فقال. سعر لنا يا رسول اهللا: يف عام سنة
  " .فضله 

  .ده وأبو نعيمأخرجه ابن من

  ابن النعمان

أخرجه ابن منده وأبو نعيم . وكان ذا هيئة: روى عنه عبد الرمحن بن أيب ليلى، قال. له صحبة. د ع ابن النعمان
  .خمتصراً

  ذكر من روى عن أبيه ورتبتهم على حروف املعجم يف أمساء األبناء الراوين عنهم

  .أبو إبراهيم عن أبيه

  .عن أبيهد ع أبو إبراهيم األشهلي، 
أخربنا أبو منصور بن مكارم املؤدب بإسناده عن املعايف بن عمران، عن األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب 

أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف الصالة على : عن أبيه -رجل من بين عبد األشهل  -إبراهيم 
من أحييته منا فأحيه على . وشاهدنا، وذكرنا وأنثانا، وصغرينا وكبرينا اللهم، اغفر حلينا وميتنا، وغائبنا،: " اجلنازة

  " .اإلسالم، ومن توفيته فتوفه على اإلميان 



عبد األشهل أبو أيب إبراهيم بن عبد األشهل الذي روى عن أبيه يف الصالة على : وذكره أبو أمحد العسكري فقال
األدىن، وإمنا هو أبو القبيلة املعروفة من األنصار، وهذا الرجل وذكر احلديث، فظن عبد األشهل أباه . . . املبيت 

  .من القبيلة، واهللا أعلم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أبو األسود عن أبيه

  .د ع أبو األسود النهدي، عن أبيه
هللا وكان قد أدرك النيب صلى ا -روى يونس بن بكري، عن عنبسة بن األزهر، عن أيب األسود النهدي، عن أبيه 

نكب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو متوجه إىل الغار، فدميت إصبع من رجله، فقال : قال -عليه وسلم 
  الرجز: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ويف سبيل اهللا ما لقيت... هل أنت إال إصبع دميت 
  .رواه شعبة والثوري وزهري وأبو عوانة وغريهم، عن األسود بن قيس، عن جندب

  .جه ابن منده وأبو نعيمأخر

  هبيسة عن أبيها

  .د ع هبيسة، عن أبيها

حدثنا عبد اهللا بن معاذ، أخربنا أيب، أخربنا كهمس بن احلسن، : أخربنا أبو أمحد بإسناده عن سليمان بن لألشعث
ى النيب أنه استأذن عل: رجل من فزارة عن أبيه، عن امرأة منهم يقال هلا هبيسة، عن أبيها -عن سيار بن منظور 

" . املاء : " يا رسول اهللا، ما الشيء الذي ال حيل منعه؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم فدخل بينه وبني قميصه، مث قال
يا رسول اهللا، ما الشيء الذي ال حيل منعه؟ : قال" . امللح : " يا رسول اهللا، ما الشيء الذي ال حيل منعه؟ قال: قال
  " .أن تفعل اخلري خري لك : " قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  احلارث بن خفاف، عن أمه، عن أبيها

  .د احلارث بن خفاف الغفاري، عن أمه، عن أبيها
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى خالد بن حرملة؟ عن احلارث بن خفاف الغفاري، عن أمه، عن أبيها قال

  .وسلم عاصباً يده من عقرب لدغته
  .أخرجه ابن شده

  بيهافسيلة عن أ



  .هو واثلة بن األسقع: قيل. د ع فسيلة، عن أبيها
ولكن العصبية أن . ال: " من العصبية أن حيب الرجل قومه؟ قال: روت عن أبيها أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  " .يعني الرجل قومه على الظلم 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .ال شبهة فيها. هي بنت واثلة بن األسقع: قلت

  يبة عن أبيها أو عمهاجم

  .د ع جميبة الباهلية، عن أبيها أو عمها
جميبة، : وروى سعيد اجلريري، عن أيب السليل، عن امرأة من باهلة، يقال هلا. روى عنها أبو السليل ضريب بن نفري

ة وقد أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث انطلقت وأتيته بعد سن: قال . عمها، شك اجلريري: أو -عن أبيها 
فما : " قال. أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول: من أنت قال: " يا رسول اهللا، أو ما تعرفين؟ قال: تغريت حايل، فقال

" فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ما أكلت طعاماً منذ فارقتك إال بليل: ؟ قال" غريك فقد كنت حسن اهليئة 
. زدين: قال" . صم من كل شهر يومني : " قال. قال زدين" .وماً صم رمضان، ومن كل شهر ي! مل عذبت نفسك؟

  " .صم من كل شهر ثالثة أيام : " قال
فجعله كنية رجل، عن " . أبو أيب معجيبة الباهلي : " ورواه ابن أيب عاصم فقال. أخرجه ابن منده وأبو نعيم هكذا

  .أبيه

  ميمون الكردي عن أبيه

أميا رجل تزوج : " أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول. امسه جابان: قيل -د ع ميمون الكردي، عن أبيه 
وأميا رجل استدان ديناً، وهو ال . امرأة يوم تزوجها، وهو ال يريد أن يعطيها مهرها، لقي اهللا يوم القيامة وهو زان

  .نعيم أخرجه ابن منده، وأبو" . يريد أداءه، فمات ومل يؤده، لقي اهللا يوم القيامة سارقاً 

  حيىي بن إسحاق، عن أمه، من أبيها

  .رفاعة بن رافع: وامسه -د ع حيي بن إسحاق، عن أمه، عن أبيها 
عن حيىي بن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلجة، . هو الداالين. روى عبد السالم بن حرب، عن يزيد بن عبد الرمحن

  " .رهان اخليل طلق : "  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: عن أمه محيدة أو عبيدة، عن أبيها قال
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  أبو املليح عن أبيه

  .أبو املليح اهلذيل، عن أبيه
حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن املبارك، وحممد بن : أخربنا غري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى حممد بن عيسى قال

عن قتادة، عن أيب املليح، عن أبيه، أن النيب صلى اهللا عليه  بشر، وعبد اهللا بن إمساعيل، عن سعيد بن أيب عروبة،



  .وسلم هنى عن جلود السباع أن تفترش
وكان يلزم أبا موسى أن . غري سعيد بن أيب عروبة" عن أيب املليح، عن أبيه " ال نعلم أحداً قال : قال أبو عيسى

  .خيرجه، فقد أخرج ما هو أضعف من هذا

  رجل من األنصار، عن أبيه

من صلى أربعاً قبل الظهر كان كعدل . " أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: ع رجل من األنصار، عن أبيه د
  " .رقبة من ولد إمساعيل 

  .أخربنا ابن منده وأبو نعيم، إال أن ابن منده أخرج ترمجتني، واحلديث واحد، وهو وهم

  رجل من بلي، عن أبيه

  .د ع رجل من بلي، عن أبيه
حدثنا يعقوب بن محيد، أخربنا عبد العزيز بن حممد، عن : ا حيىي بن حممود إذناً بإسناده، عن ابن أيب عاصمأخربن

ال مير بالناس زمان : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: سعد بن سعيد، عن الزهري، عن رجل من بلي، عن أبيه
  " .إال وهو خري من الذي بعده 

أقبلت مع أيب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه . يعين الرجل البلوي. عد بن سعيد فقالورواه سليمان بن بالل، عن س
إذا مهمت بأمر فعليك بالتؤدة، حىت يريك اهللا منه : " فخال بأيب دوين، فناجاه، وكان فيما قال له: وسلم، قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. احلديث. . . " ال يأيت على الناس زمان : وقال. املخرج

  رجل من أهل الشام، عن أبيه

  .د ع رجل من أهل الشام، عن أبيه
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه : روى الثوري، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن رجل من أهل الشام، عن أبيه قال

يسلم تسلم قلبك هللا عز وجل، وأن : " وما اإلسالم؟ قال: قال" . أسلم تسلم : " وسلم فسأله عن اإلسالم، فقال
  " .املسلمون من لسانك ويدك 

  .أخرجاه أيضاً

  رجل من بين ضمرة، عن أبيه

أخربنا فتيان بن مسنية اجلوهري بإسناده عن القعبين، عن مالك، عن زيد بن . د ع رجل من بين ضمرة، عن أبيه
ال أحب : " لأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن العقيقة، فقا: أسلم، عن رجل من بين ضمرة، عن أبيه

  " .ولكن من ولد له ولد وأحب أن ينسك عن ولده، فليفعل . كأنه كره االسم. العقوق
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم



  رجل من العرب، عن أبيه

  .فسلم تسليمتني عن ميينه ويساره: د رجل من العرب، عن أبيه، أنه صلى وراء النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أخرجه ابن منده

  من أهل قباء، عن أبيهرجل 

حدثنا عبد بن محيد : أخربنا إبراهيم بن حممد وغريه، بإسنادهم عن أيب عيسى قال. د ع رجل من أهل قباء، عن أبيه
: حدثنا الفضل بن دكني، حدثنا إسرائيل، عن ثوير، عن رجل من أهل قباء، عن أبيه قال: وحممد بن مدويه قاال

  .لم أن نشهد اجلمعة من قباءأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  .ال بأس به: سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ألبان اإلبل، فقال: وروي أيضاً قال
  .أخرجاه أيضاً

  رجل من بين مدجل، عن أبيه

جاءنا سراقة بن مالك بن جعشم من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : قال. د ع رجل من بين مدجل، عن أبيه
بلى، والذي بعثه باحلق لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى، : أما علمكم كيف خترؤون؟ قال: ستهزىءفقال رجل كامل

  .وأن ننصب اليمىن
  .أخرجه أيضاً

  رجل من أهل املدينة، عن أبيه

  .د ع رجل من أهل املدينة، عن أبيه
ر فاحسن طهوره، ولبس من من تطه: " روى سعيد املقربي، عن رجل، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

صاحل ثيابه، مث تطيب من طيب بيته، مث راح إىل اجلمعة ومل يفرق بني رجلني، فصلى ما قضي له، مث حتني خروج 
  .اإلمام، مث أنصت، غفر له ما بني اجلمعتني وزيادة ثالثة أيام

  .اهللا عليه وسلم أخرجاه أيضاً والصواب سعيد املقربي، عن أبيه عن عبد اهللا بن وديعة، عن سلمان، عن النيب صلى

  رجل من أهل مكة، عن أبيه

روى محاد بن سلمة، عن أيوب، عن شيخ مسع منه مبىن حيدث عن أبيه، عن . د ع رجل من أهل مكة، عن أبيه
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه هنى عن قتل الوصفاء والعسفاء

  ، عن أبيهرجل من أوالد النقباء



بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاشترط علينا أن ال نشرك باهللا، : د رجل من أوالد النقباء، عن أبيه أنه قال
  .وال نسرق، وال نزين، وال نقتل أوالدنا

  .أخرجه ابن منده

  رجل قي بين منري، عن أبيه، عن جده، عن أبيه

روى شعبة، عن غالب القطان، عن رجل من بين منري، عن . أبيه د ع رجل من بين منري، عن أبيه، عن جده ، عن
على : " أن أبا جده بعثه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرئه السالم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبيه

نات، وإن من ابتدأ قوماً بالسالم فضلهم بعشر حس: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال" . أبيك السالم 
  " .ردوا 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  رجل، عن أبيه

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى أن تستقبل واحدة من القبلتني بغائط أو بول: د ع رجل، عن أبيه
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  رجل، عن أبيه

  .أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عما يوجب اجلنة: د رجل، عن أبيه
ورواه غريه، عن األوزاعي، عن حيىي ابن يزيد، عن أيب يزيد، عن أبيه، . رواه معاوبة بن صاحل، عن األوزاعي، عنه

  .أخرجه ابن منده. ورواه مساك احلنفي، عن مالك بن مرثد، عن أبيه، عن أيب ذر. عن أيب ذر

  رجل وأبوه

  .س رجل وأبوه

ن القاسم بن علي بن حنة الصويف، أخربنا أبو طاهر بن حممود، أخربنا أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو بكر حممد ب
أبو بكر بن املقرىء، حدثنا عبد الرمحن بن حممد بن عبد العظيم مبصر، أخربنا يونس بن عبد األعلي، أخربنا حممد 

إىل رسول اهللا ذهبت مع أيب : بن معن الغفاري، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، حدثين حيىي بن سعيد، عن رجل قال
  " .لك أو ألخيك أو للذئب " صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن الشاة، فقال 

  .أخرجه أبو موسى

  ذكر من روى عن أخيه وجده وخاله وعمة

  أبو أمامة الباهلي



  .س أبو أمامة الباهلي
القاسم، وأبو زيد  أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو غالب الكوشيدي، ونوشروان بن شريزاد، وأبو بكر حممد بن
حدثنا أبو بكر بن : غامن بن علي بن مشكلة، وأبو اخلري عبد الكرمي بن فورجة، وأبو بكر حممد بن أمحد الصغري قالوا

حدثين سويد بن سعيد، أخربنا علي بن مسهر، : ريذة، أخربنا أبو القاسم الطرباين، أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
أبصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بد الرمحن بن سابط، عن أيب أمامة وأخيه قاالعن ليث بن أيب سليم، عن ع

  " .ويل لألعقاب من النار : " قوماً يتوضؤون، فقال
: وحده، وبعضهم" عن أيب أمامة : " رواه مجاعة عن ليث، اختلف عليه فيه، فقال بعضهم: أخرجه أبو موسى وقال

وقد أخربنا به حيىي بن حممود إذناً بإسناده، عن ابن : قلت. دمها على الشكعن أح: وحده، وبعضهم" عن أخيه " 
حدثنا يوسف بن موسى، أخربنا جرير، عن ليث، عن عبد الرمحن بن سابط، عن أخي أيب أمامة : أيب عاصم قال

ويل : " فقال"  رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم قوماً يتوضؤون، فبقي على أقدامهم قدر الدرهم، مل يصبه املاء: قال
  " .لألعقاب من النار 

  أخو عمررو بن أمية

  .أخو عمرو بن أمية الضمري
  .له صحبة: قال أبو أمحد العسكري

  جد أيب األسد

  .ذكرناه يف أيب املعلى. السلمي -أيب األسود : س جد أيب األسد، أو
  .أخرجه أبو موسى

  جد إمساعيل

  .س جد إمساعيل األنصاري
أخربنا أبو موسى، إذناً، أخربنا أستاذنا أبو . إبراهيم، ومل يعرف اسم جده، ومل يثبت حديثههو ابن : قال البخاري

القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل، أخربنا والدي، أخربنا عبد الرمحن بن أمحد، أخربنا جعفر بن عبد اهللا، أخربنا 
بن أيب محيد، عن إمساعيل األنصاري، عن حممد بن هارون، أخربنا عمرو بن علي، أخربنا أبو داود، أخربنا حممد 

عليك : " قال. يا رسول اهللا، أوصين وأوجز: جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: أبيه، عن جده قال
  " .باإلياس مما يف أيدي الناس، وإياك والطمع فإنه الفقر احلاضر، وصل صالتك وأنت مودع، وإياك وما تعتذر منه 

  .أخرجه أبو موسى

  جد أيب األسود

  .س جد أيب األسود املالكي
حدثنا احلوطي، حدثنا بقية، أخربنا خالد بن محيد املهري، : أخربنا حيىي بن حممود إذناً بإسناده عن ابن أيب عاصم قال



ما عدل وال جترب على : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا أبو األسود املالكي، عن أبيه، عن جده قال
  " .ته أبداً رعي

  .أخرجه أبو موسى

  جد امرأة

خرجنا إىل مكة، فنزلنا منزالً، فجاءت أعرابية، فسألتنا فلم : قال داود بن أيب هند. س جد امرأة من األعراب
يا واحد، يا واحد، يا . يا أحد، يا أحد، يا أحد. يا اهللا، يا اهللا، يا اهللا: فلما أردنا الرحيل قالت األعرابية. نعطها
فما كان إال قليالً حىت أصيبت ناقة لنا، فنحرناها، فأخذنا من أطايبها، : قال. ، ارزقين منهم شاؤوا أم أبواواحد

  .إن جدي أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فعلمه هذا الدعاء، فنحن نعيش به: فسألناها فقالت. وتركنا الباقي عليها
  .أخرجه أبو موسى

  جد أيب دعشم

  .جد أيب دعشم اجلهين
نظر : وى عبد اهللا بن إبراهيم، عن أيب عمرو الغفاري، عن أيب دعشم احلجازي اجلهين عن أبيه، عن جده قالر

فلما جاء " . ائتوين باألعرايب وال تفزعوه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أعرايب وهو خيبط على غنمه، فقال
  .كأين أنظر إىل اخلبط على صلعتهف: قال" . يا أعرايب، هش هشاً وال حتبط خبطاً : " قال

  .ذكره أبو أمحد العسكري

  جد أيب أمية

أمرين جربيل بأكل اهلريسة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى عن جده قال. قاله جعفر: س جد أيب أمية
  " .أشد هبا ظهري 

  .أخرجه أبو موسى

  جد أيب شبل

ازة، أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد، حدثنا أمحد بن عبد اهللا، أخربنا أبو موسى إج. ع س جد أيب شبل املخزومي
أخربنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر، أخربنا الفضل بن احلباب، أخربنا مسلم بن إبراهيم عن واصل بن مرزوق 

وكان جده يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه . عن جده -يكىن أبا شبل  -الباهلي، حدثين رجل من بين خمزوم 
كم تذكر ربك عز وجل كل يوم؟ تذكره يوم عشرة : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملعاذ بن جبل :وسلم

أفال أدلك على كلمات هن أهون عليك، وهن أكثر من عشرة آالف : " قال. كل ذلك أفعل: ؟ قال" آالف مرة 
عدد كلماته، ال إله إال اهللا عدد خلقه، ال  ال إله إال اهللا عدد ما أحصاه اللة، ال إله إال اهللا: مرة، وعشرة آالف مرة

إله إال اهللا زنة عرشه، ال إله إال اهللا ملء مساواته، ال إله إال اهللا ملء أرضه، ال إله إال اهللا مثل ذلك، ال حيصيه ملك 



  " .وال غريه 
  .أخرجه أبو موسى وأبو نعيم

  جد صعصة

أقبلت أنا وأخي، والنيب صلى اهللا : ، عن جده قالروى صعصعة بن أيب اخلريف، عن أبيه. س جد صعصعة، وأخوه
علي . " فلما انصرف قال. عليه وسلم يؤم الناس باخليف من مىن يف صالة الغداة، وقد صلينا الصبح يف منازلنا

إذا صلى أحدكم يف رحله مث : " فقال. كنا صلينا: ؟ قال" ما منعكما أن تصليا مع الناس : فقال. هبذين الرجلني
  " .س يصلون فليصل بصالهتم، وجيعل صالتة يف رحله نافلة وجد النا

  .أخرجه أبو موسى

  جد الصلت بن زييد

  ..جد الصلت بن زبيد
روى عن الصلت بن . هذا غري زييد بن الصلت الكندي: ذكر بعضهم أنه من مزينة، وقال: قال أبو أمحد العسكري

وليس منه زييد بن : ليه وسلم استعمله على اخلرص، قالأن رسول اهللا صلى اهللا ع: زييد املزين، عن أبيه، عن جده
من كندة، وكان كثري أسر مع األشعت يف الردة، فأتى " كثرياً " وأخاه " زييد بن الصلت " الصلت يف شيء، ألن 
  .ومل يذكر ابن ماكوال وغريه من أصحاب املؤتلف إال الكندي. هبما أبو بكر فمن عليهما

  جد طلحة بن مصرف

  .ن مصرفجد طلحة ب
حدثنا عبد : أخربنا حممد بن عيسى، ومسدد قاال: أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بإسناده إىل أيب داود

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح : الوارث، عن ليث، عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده قال
مسعت : قال أبو داود. فحدثت به حيىي فأنكره: قال مسدد. على رأسه مرة مرة، حىت أخرج يديه من حتت أذنيه

  !أيش هذا طلحة، عن أبيه، عن جده؟: ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره، ويقول: أمحد يقول

  جد عدي بن ثابت

أخربنا حيىي بن أيب الرجاء، عن ابن أيب عاصم، عن أيب بكر، عن شريك، عن أيب اليقظان عن . جد عدي بن ثابت
املستحاضة تدع الصالة أيام أقرائها، مث : " ، عن جده، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعدي بن ثابت، عن أبيه

  " .تغتسل وتتوضأ لكل صالة، وتصوم وتصلي 

  جد عمارة القرشي



  .س جد عمارة القرشي
بت، أخربنا أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو منصور عبد الرمحن بن حممد القزاز، أخربنا أبو بكر أمحد بن علي بن ثا

يعين  -أمحد بن جعفر القطيعي، حدثنا يوسف بن عمر القواس، حدثنا حممد بن القاسم ابن بنت كعب، حدثنا اهليثم 
فقام إليه شاب يقال  -وكان بزازاً  -رأيت محاد بن زيد جاء على محار إىل دار قارويه : قال -ابن سهل التستري 

فقال . ال ، ولكن أجلك: تنفس علي األجر؟ قال: فقال. مه: فقالليأخذ بركابه لينزل، " عمارة القرشي " له 
ثالتة ال يستخف حبقهم إال منافق : " حدثين والدي، عن جدي، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : عمارة

  .أخرجه أبو موسى" . بني النفاق، ذو الشيبة يف اإلسالم، ومعلم اخلري، وإمام عادل 

  .جد عمران الثقفي

أن النيب صلى اهللا . روى حيىي بن اليمان، عن سفيان، عن عمران الثقفي، عن أبيه، عن جده. عمران الثقفي س جد
  " .مجرة : " وما زكاته؟ قال: ؟ قال" أتزكيه : " عليه وسلم رأى عليه خامتاً من ذهب، فقال

  .أخرجه أبو موسى

  .جد عمرو بن حيىي املازين

  .جد عمرو بن حيىي املازين
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف جملس، فقام رجل، فجاء رجل : بن حيىي املازين، عن أبيه، عن جده روى عمرو

استأخر عن جملس : " فجلس مكانه، مث جاء الرجل الذي قام، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم للرجل الذي قعد
  .ذكره أبو أمحد العسكري" . الرجل، فكل إنسان أحق مبجلسه 

  .روان األسلميجد أيب م

  .س جد أيب مروان األسلمي

أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن بكري، عن إبراهيم بن إمساعيل األنصاري، عن صاحل بن كيسان، عن عطاء 
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل خيب، حىت إذا كنا : بن مروان األسلمي، عن أبيه، عن جده قال

اللهم، : " فوقف الناس، مث قال" . قفوا : " ليها، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للناسقريباً منها وأشرفنا ع
رب السموات السبع وما أظللن، ورب األرضني السبع وما أقللن، ورب الشياطني وما أضللن، إنا نسألك من 

  .كرهوقد تقدم ذ" . ادخلوا بسم اهللا . خريها وخري أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها
  .أخرجه أبو موسى

  .جد مسمع احلجيب

  .ذكره ابن شاهني. س جد مسمع احلجيب
أنه رأى النيب يف : مسمع، عن أبيه، عن جده: روى العالء بن أخضر الرام العجلي، عن شيخ من احلجبة يقال له



  " .صلى اهللا عليه وسلم هنا ركعتني : " فقال يل: صلى يف الكعبة ركعتني عند السارية، قال
  .رجه أبو موسىأخ

  .جد مليح بن عبد اهللا

أخربنا حيىي إجازة بإسناده عن . ذكره أبو أمحد العسكري، وابن أيب عاصم. جد مليح بن عبد اهللا األنصاري اخلطمي
حدثنا ابن أيب فديك، أخربنا عمر بن حممد األسلمي، عن مليح بن عبد : حدثنا احلوطي ودحيم قاال: ابن أيب عاصم

احلياء، : مخس من سنن املرسلني: " عن أبيه، عن جده، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالاهللا األنصاري، 
  .واحللم، واحلجامة، والسواك، والتعطر

  .خال الرباء بن عازب

أخربنا أمحد بن عثمان بن حكيم، : أخربنا يعيش بن صدقة بن علي الفقيه بإسناده عن النسائي. خال الرباء بن عازب
لقيت خايل، : عيم، حدثنا احلسن بن صاحل، عن السدي، عن علي بن ثابت، عن الرباء بن عازب قالحدثنا أبو ن

أرسلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن : أين تريد؟ فقال: ومعه الراية فقلت
الذي تزوج امرأة أبيه : وقال ابن ماكوال. رإن اسم خال الرباء أبو بردة هاىنء بن نيا: قيل. أضرب عنقه، أو أقتله

  .منظور بن زبان بن سنان الفزاري

  .خال حرب بن عبد اهللا

حدثين أيب، أخربنا ابن : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا. خال حرب بن عبد اهللا خال حرب بن عبد اهللا الثقفي
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن خاله قالدكني، أخربنا سفيان عن عطاء، عن حرب بن عبيد اهللا الثقفي، 

إمنا العشور على اليهود والنصارى، ليس على املسلمني : " فقال" . اعشرها : " فذكرت له أشياء، فسأله، فقال
  " .عشور 

  .خال أيب السوار

  .ع س خال أيب السوار العدوي
يم، حدثنا أبو علي بن حممد بن أمحد بن بالويه أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا احلسن بن أمحد، حدثنا أبو نع

النيسابوري، حدثنا أبو بكر بن خزمية، أخربنا حممد بن عبد األعلى، أخربنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، حدثنا 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والناس يتبعونه، فاتبعته معهم، وأتى : السميط، عن أيب السوار، عن خاله قال

فو . بعسيب، أو قضيب، أو سواك، أو شيء كان معه: سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضربين ضربة إما قالعلي ر
. ما ضربين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال لشيء علمه اهللا عز وجل يب: فبت بليلة فقلت: قال. اهللا ما أوجعتين

ونزل جربيل على النيب صلى اهللا عليه . أصبحت وحدثتين نفسي أن آيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا: قال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  -أصبحنا : أو قال. فلما صلينا الغداة" إنك راع، فال تكسر قرن رعيتك : " وسلم
واهللا ما أضربكم يف معصية وال خالف، اللهم إن ناساً يتبعوين، وإنه ال يعجبين أن يتبعوين، اللهم فمن : " وسلم



  .، أو كما قال" سببت فاجعلها له كفارة وأجراً، أو مغفرة ورمحة  ضربت أو
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .خال سويد بن حجري

لقيت : روى فعلى بن أسد، عن قزعة بن سويد، حدثين أيب سويد بن حجري عن خاله قال. ص خال سويد بن حجري
ماذا يقربين من اجلنة ويباعدين من : خبطام ناقته، فقلت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني عرفة واملزدلفة، فأخذت

أقم الصالة املكتوبة، وأد الزكاة املفروضة، وحج ! واهللا لئن أوجزت املسألة لقد أعظمت وأطلت: " النار؟ فقال 
  " .البيت، وما أحببت أن يفعله الناس بك فافعله هبم، وما كرهت أن يفعله الناس بك فدع الناس منه 

هو ابن املنتفق، : وقيل. السائل هو سعد بن األخرم: وقيل. هذا احلديث يف عم املغرية بن سعد بن األخرمقد تقدم 
  .أن رجالً سأل عن هذا، ومل يسمعه: ويف الصحيح من حديث أيب أيوب. هو عبد اهللا بن املنتفق: وقيل. غري مسمى

  .أخرجه أبو موسى

  .عم أشعث بن سليم

  .د ع عم أشعث بن سليم
بينما أنا أمشي يف سكة من سكك املدينة، إذ نادى : عبة، عن أشعث بن سليم، عن عمته، عن عمها قالروى ش

يا : فنظرت فإذا هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: قال" . أرفع إزارك فإنة أبقى وأتقى : " إنسان من خلفي
  .فنظرت فإذا إزاره إىل نصف ساقة: ل؟ قا" أو مالك يب أسوة : " فقال. رسول اهللا، إمنا هي بردة ملحاء
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .عم أنس بن مالك

  .س عم أنس بن مالك
لقيت عمي قد : روى حيىي بن يزيد الرهاوي عن زيد بن أيب أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أنس بن مالك قال

سلم إىل رجل من أهل البادية تزوج امرأة بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و: أين تريد؟ فقال: اعتقد لواء، فسألته
عن . وقد رواه غري واحد عن عدي. هذا وهم: أخرجه أبو موسى وقال. أبيه، أمرين أن أضرب عنقه وأقسم ماله

  .خايل: أو قال -لقيت عمي : الرباء قال

  .عم الرباء بن عازب

خربين أبو غالب املاوردي مناولة بإسناده أ: س عم الرباء بن عازب أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن أيب منصور قال
حدثنا عمور بن قسيط الرقي، حدثنا عبيد اهللا بن عمرو، عن زيد بن أيب أنيسة، عن : عن سليمان ين األشعث قال

بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه : لقيت عمي ومعه الراية، قال: علي بن ثابت، عن يزيد بن الرباء، عن ابنه، قال



  .كح امرأة أبيه ألضرب عنقه، وآخذ مالهوسلم إىل رجل ن
  .أخرجه أبو موسى" ويف رواية لقيت خايل 

  .عم جرب بن عتيك

  .ع س عم جرب بن عتيك
أخربنا أبر موسى إذناً، أخربنا أبو علي، أخربنا أمحد بن عبد اهللا، أخربنا حممد بن أمحد بن احلسن، حدثنا حممد بن 

يفة، حدثنا عمرو بن حممد، حدثنا إسرائيل، عن عبد اهللا بن عيسى، عن عثمان بن أيب شيبة، حدثنا القاسم بن خل
دخلت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم على ميت من األنصار وأهله يبكون عليه، : جرب بن عتيك، عن عمه قال

" .  دعهن يبكني ما دام عندهن، فإذا وجب فال يبكني: " أتبكون وهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال: فقال
  "هذا حديث خمتلف على وجوه : وقال أبو موسى. أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .ابن عم احلارث

روى يزيد بن أيب حبيب، عن سعيد بن يزيد األزدي، . ذكر يف ترمجة صعيد بن يزيد األزدي. س ابن عم احلارث
تستحي من الرجل الصاحل من  استحي من اهللا عز وجل كما: " قال. يا رسول أو مين: قلت: عن ابن عم له قال

  " .قومك 
  .أخرجه أبو موسى

  .عم حبيب من هرم

: أخربنا أبو الفرج بن حممود كتابة بإسناده إىل أيب بكر امحد بن عمرو. س عم حبيب بن هرم بن احلارث السلمي
كان : ارث قالحدثنا سعيد بن األشعث، أخربنا أبو بكر الزهراين، أخربنا أبو جناب، أخربنا حبيب بن هرم بن احل

انطلق فاقض ما علينا، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عطاء عمي ألفني، فإذا خرج عطاؤه قال لغالمه
  " .من ترك ديناراً فكية، ومن ترك دينارين فكيتني : " يقول

  .أخرجه أبو موسى

  .عم أيب حرة

  .امسه حنيفة: قيل. د ع عم أيب حره الرقاشي
حدثنا عبد األعلى ابن محاد، عن علي بن زيد، : ضل بن أيب احلسن الطربي بإسناده إىل أيب يعلى قالأخربنا أبو الف

كنت آخذاً بزمام ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أوسط أيام التشريق : عن أيب حرة الرقاشي عن عمه قال
إن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد املطلب يا أيها الناس، كل ربا موضوع، و: " يف حجة الوداع، فقال فيما يقول

  " .لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون " ، " 
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم



  .عم احلسحاس

  .ذكر يف ترمجة احلسحاس. س عم احلسحاس
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً

  .عم حسناء بنت معاوية

  .د ع عم حسناء بنت معاوية الصرميية
حدثين أيب، أخربنا إسحاق األزرق، أخربنا عوف، عن : سر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا بن أمحدأخربنا أبو يا

النيب يف : " يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من يف اجلنة؟ قال: قلت: حسناء بنت معاوية الصرميية، عن عمها قال
  " .نة اجلنة، والشهيد يف اجلنة، واملولود يف اجلنة، واملوءودة يف اجل

  .رواه شعبة، وحيىي بن سعيد، وغريمها، عن عوف
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .عم خارجة بن الصلت

  .د ع عم خارجة بن الصلت
حدثنا مسدد، عن حيىي، عن زكريا ، حدثين عامر الشعيب، عن : أخربنا أبو أمحد بإسناده عن سليمان بن األشعث

لى اهللا عليه وسلم فأسلم، مث أقبل راجعاً من عنده، فمر على قوم أنه أتى النيب ص: خارجة بن الصلت، عن عمه
إنا حدثنا أن صاحبكم يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم قد جاء : عندهم رجل جمنون موثق باحلديد، فقال أهله

. آخذها فرقيته بفاحتة الكتاب، فربأ، فأعطوين مائة شاة، فلم. نعم: خبريكثري، فهل عندك من شيء تداويه به؟ فقلت
خذها، لعمري ملن أكل : " قال. ؟ قلت ال" قلت شيئاً غري هذا : " فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته، فقال

  " .برقية باطل لقد أكلت برقية حق 
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .عم رافع بن خديج

  .خمتصراً أحرجه أبو موسى" . أيب ثابت " قد ذكرناه يف ترمجة . س عم رفع بن خديج

  .عم زيد بن أرقم

  .س عم زيد بن أرقم
حدثنا عبد بن محيد، أخربنا عبيد اهللا بن موسى، عن إسرائيل، عن أيب : أخربنا غري واحد بإسنادهم عن الترمذي

ال تنفقوا : " كنت مع عمي، فسمعت عبد اهللا بن أيب ابن سلول يقول ألصحابه: إسحاق، عن زيد بن أرقم قال
فذكرت ذلك لعمي، " . ولئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل " اهللا حىت ينفضوا  على من عند رسول

فذكر ذلك عمي للنيب صلى اهللا عليه وسلم فدعاين النيب صلى اهللا عليه وسلم فحدثته، فأرسل رسول اهللا صلى اهللا 



. اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصدقه عليه وسلم إىل عبد اهللا بن أبن وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذبين رسول
ما أردت إال أن كذبك رسول اهللا صلى اهللا عليه : فأصابين ما مل يصبين قط مثله، فجلست يف البيت، فقال عمي

: " فبعث إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقرأها، مث قال" . إذا جاءك املنافقون : " وسلم، فأنزل اهللا عز وجل
  ." إن اهللا قد صدقك 
  .أخرجه أبو موسى

  .عم رجل من بين ساعدة

  .من بين سعد: وقال أبو نعيم. د ع س عم رجل من بين ساعدة، قاله ابن منده
: قال. عن عمه: أو. عن أبيه. السعدي: وقيل. روى خالد بن عبد اهللا الواسطي، عن سعيد اجلريري، عن الساعدي

وقد استدركه أبو موسى على . ا يسبح ثالث تسبيحاترأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم حني سجد، فكان قدر م
وذكره احلديث ومل يتركه ابن منده حىت يستدركه عليه، إمنا على قول أيب " عم السعدي أو أبوه : " ابن منده، فقال

  .نعيم قد أخطأ ومل ينبه أبو موسى على غلط ابن منده حىت كان يذكر هذا الغم الغلط، فال وجه لذكره

  .ن معبدابن عم سربة ب

  .س ابن عم سربة بن معبد اجلهين
ومعي ابن عم يل، وكنت أشب، وكان برده أجود : ذكر يف حديث الربيع بن سربة، عن أبيه يف متعة النساء، قال

  .احلديث. . . من بردي
  .أخرجه أبو موسى

  .عم أيب الشماخ األزدي

  .د ع عم أيب الشماخ األزدي
ي، عن أيب الشماخ، عن عمه وهو من أصحاب النيب صلى اهللا عليه روى زائدة، عن السائب بن حبيش الكالع

من ويل من أمر الناس : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أنه أتى معاوية فدخل عليه، فقال: وسلم
أفقر ما  -شيئاً مث أغلق بابه دون املسكني واملظلوم وذوي احلاجة، أغلق اهللا دونه أبواب رمحته عند حاجته وفقره 

  .وأبو نعيم. أخرجه ابن منده " . يكون إليها 

  .عم شيبة احلجيب

  .ذكره جعفر. س عم شيبة احلجيب
روى بإسناده ما أخربنا به مسمار بن عمر بن العويس، أخربنا أبو العباس بن الطالية، حدثنا أبو القاسم األمناطي، 

ار بن قتيبة، أخربنا حممد بن أيب الوزير أبو املطرف، أخربنا أبو طاهر املخلص، أخربنا حيىي بن صاعد، أخربنا بك
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أخربنا موسى بن عبد امللك، عن أبيه، عن شيبة احلجيب، عن عمه قال



  " .تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له يف اجمللس، وتدعوه باحب أمسائه إليه : ثالث يصفني لك ود أخيك
  .أخرجه أبو موسى

  .عم عامر بن الطفيل

  .ص عم عامر بن الطفيل

أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا احلسن بن أمحد، حدثنا أبو نعيم، أخربنا حممد بن حممد، أخربنا احلضرمي، أخربنا 
أن عامراً أهدى : شيبان بن فروخ، حدثنا عقبة بن عبد اهللا الرفاعي، حدثنا عبد اهللا بن بريدة، عن عامر بن الطفيل

فرد النيب صلى اهللا عليه . إنه ظهرت يب دبيلة فابعث إيل دواء من عندك: النيب صلى اهللا عليه وسلم فرساً، وقال إىل
هنا : قلت" أخرجه أبو موسى " . تداوى هبذا : " وسلم الفرس ألنه مل يكن أسلم، فبعث إليه بعكة عسل، وقال
مل يكن الذي أهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه القول يف أنه من الصحابة ليس بشيء، وإن عامر بن الطفيل 

وسلم، فإنه كان أشد كفراً وعداوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أن يطلب منه شفاء، فإنه هو الذي قتل 
أهل بئر معونة، وإمنا هذه احلادثة أليب براء عامر مالعب األسنة، وهو عم عامر بن الطفيل، فهو الذي أهدى لرسول 

مث إن ابن بريدة مل يدرك عامر بن الطفيل، . لى اهللا عليه وسلم، وطلب منه دواء، ومع هذا فلم يسلم أيضاًاهللا ص
  .فإن عامراً مات يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وترك هذا كان أحسن من ذكره

  .عم عبد اهللا اجلهين

  .د ع عم عبد اهللا اجلهين
خربنا أبو نعيم، حدثنا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا، أخربنا عبد أخربنا أبو علي، أ. أخربنا أبو موسى

خرج علينا رسول : اهللا بن مسلمة، أخربنا عبد اهللا بن سليمان، عن معاذ ابن عبد اهللا اجلهين، عن أبيه، عن عمه قال
يا رسول اهللا، نراك طيب : ه، فقلنااهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه أمل بأهل

ال بأس بالغىن ملن اتقى، : " ، مث ذكر الغىن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" أجل واحلمد هللا : " النفس؟ قال
  " .والصحة ملن اتقى خري من الغىن، وطيب النفس من النعيم 

  " .عبيد اهللا بن معاذ " اسم هذا الرجل : قيل
  .و موسىأخرجه أبو نعيم وأب

  .عم عبد اجلليل

  .ع ص عم عبد اجلليل
حدثنا دحيم، عن ابن أيب فديك، عن داود بن قيس، عن عبد : أخربنا حيىي بن حممود بإسناده عن ابن أي عاصم

من كظم غيظاً وهو يقدر على نفاذه مأله " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اجلليل الفلسطيين، عن عمه قال
  " .اناً اهللا أمناً وإمي

ومن وضع ثوب مجال وهو يقدرعليه، : " وامياناً" ورواه إمساعيل بن عبد اهللا، عن دحيم بإسناده، وزاد فيه بعد 



  " .ومن زوج هللا تعاىل توجه اهللا بتاج امللك . تواضعاً هللا، كساه اهللا تعاىل حلة الكرامة
  .د اجلليل، عن عمه، عن أيب هريرةعن عب: وقيل. وقد روي عن داود، عن زيد بن أسلم، عن عبد اجلليل

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  .عم عبد الرمحن بن سلمة

روى روح بن عبادة، عن سعيد عن قتادة، عن عبد الرمحن بن سلمة . د ع عم عبد الرمحن بن سلمة اخلزاعي
أصمتم : " ينا، فقالغدونا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صبيحة عاشوراء وقد تغد: اخلزاعي، عن عمه قال

هذا ورواه يزيد بن زريع وغريه عن سعيد، عن " . فأمتوا بقية يومكم : " قال. قد تغدينا: قلنا: ؟ قال" هذا اليوم 
  .عبد الرمحن بن املنهال بن سلمة عن عمه: وقد ذكر أبو أمحد العسكري فقال. قتادة حنوه

املنهال، حدثنا يزيد، أخربنا سعيد، عن قتادة، عن عبد الرمحن  حدثنا حممد بن: أخربنا أبو أمحد بإسناده عن أيب داود
: " قال. ال: ؟ قالوا" أصمتم يومكم هذا : " أن أسلم أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: بن مسلمة، عن عمه

  " .فأمتوا يومكم واقضوه 

  .عم عبد الرمحن بن أيب عمرة

  .س عم عبد الرمحن بن أيب عمرة
حدثين عبد الرمحن، عن سفيان، عن عبد الكرمي اجلزري، عن عبد : بة بإسناده عن عبد اهللا قالأخربنا ابن أيب ح

  " .ال جتمعوا بني امسي وكنييت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الرمحن بن أيب عمرة، عن عمه قال
  .أخرجه أبو موسى

  عم عببد اهللا

  .عبد اهللا. د ع عم عبيد اهللا، وقيل
أخربين محيد بن عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن كعب بن : يمان، عن شعيب بن أيب محزة، عن الزهري قالروى أبو ال

قاله ابن . مالك، عن عمه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا رجع من طلب األحزاب هنى عن قتل النساء والصبيان
  .منده

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم . الك، عن عمهوقال أبو ئعيم بإسناده عن سفيان، عن الزهري، عن ابن كعب بن م
  .هنى عن قتل النساء والولدان

. رواه املتأخر من حديث أيب اليمان عن شعيب، عن الزهري، عن محيد، عن عبد اهللا بن كعب، عن عمه: وقال
بن عبد وليس حلميد يف هذا اإلسناد مدخل، وقد جوده مرزوق بن أيب اهلذيل، فروى عن الزهري، عن عبد الرمحن 

اهللا بن كعب، عن عمه عبيد اهللا بن كعب بن مالك، عن أبيه كعب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا رجع من 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. طلب األحزاب احلديث

  عم أم عمرو بنت عيسى



ىي إجازة بإسناده أخربنا حي. عم أم عمرو الصرميية: وقال ابن أيب عاصم. ذكره جعفر. س عم أم عمرو بنت عيسى
حدثنا حممد بن املثىن، أخربنا أبو عامر، أخربنا إبراهيم بن طهمان، عن عاصم بن سليمان، : إىل القاضي أيب بكر قال

سورة " أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسري، فأنزلت عليه : عن أم عمرو بنت عيسى، عن عمها
  .فاندقت كتف راحلته العضباء من ثقل السورة ، فعرفنا أنه ينزل عليه،" املائدة 

هي متيمة، ألن صرمياً هو أبن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن : فعلى قول ابن أيب عاصم. أخرجه أبو موسى
  .زيد مناة بن متيم

  عم عمري بن سعيد

بن سعيد، عن  روى أبو اجلواب، عن عمار بن زريق، عن عبد اهللا بن عيسى، عن عمري. د س عم عمري بن سعيد
  " .من غشنا فليس منا : " خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل البقيع فقال: عمه قال

  .رواه شريك عن عبد اهللا بن عيسى، عن مجيع بن عمري، عن خاله أيب بردة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هبذا
  .أخرجه ابن منده، وأبو موسى

ن منده كما ذكرناه، وأخرجه أبو موسى مثله سواء، إال أنه مل يذكر رواية شريك، هذه الترمجة قد أخرجها اب: قلت
  فال أدري مل استدركه وقد أخرجه؟

  عم أيب عمري بن أنس

  .د ع عم أيب عمري بن أنس
حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أيب بشر، عن أيب عمري بن أنس، عن : أخربنا أبو أمحد بإسناده عن أيب داود

إن ركبا جاؤوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يشهدون أهنم : من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوا عمومته
  .رأوا اهلالل باألمس، فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا يغدون إىل املصلى

نة وهثيم ورواه أبو عوا. رواه بشر بن املفضل وعثمان بن جبلة، عن شعبة عن أيب بشر، عن أيب عبد اهللا بن أنس
  .وغريمها، عن أيب بشر، عن أيب عمري بن أنس كرواية روح عن شعبة، عن أيب بشر، عن عمومته

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عم قرة بن دعموص

  .د ع عم قرة بن دعموص
  .أتى قرة مع عمه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد تقدم ذكره

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  ةعم جميب

  .ذكر يف ترمجة أيب جميبة. س عم جميبة
  .أخرجه أبو موسى خمتصراً



  عم معاوبة بن حكيم

  .د ع عم معاوية بن حكيم
قال : روى إمساعيل بن عياش، عن سليمان بن سلم عن حيىي بن جابر الطائي، عن معاوية ابن حكيم، عن عمه قال

  " .رأة والدار و الفرس ال شؤم، وقد يكون اليمن يف امل" رسول صلى اهللا عليه وسلم 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عم معاوية بن قرة

  .د ع عم معاوية بن قرة املزين
: أخربنا اخلطيب أبو الفضل عبد اهللا بن أمحد بإسناده عن أيب داود الطيالسي. روى زائدة عن عبد امللك بن عمري
هللا عليه وسلم بابن له صغري فيجلسه بني يديه، كان رجل يأيت النيب صلى ا. حدثنا شعبة، عن معاوية بن قرة قال
مث إن الغالم مات، فقال له النيب صلى اهللا . نعم حباً شديداً؟: ؟ قال" ؟أحتبه " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إن أدخلك اهللا اجلنة، فتجده فما يسرك على باب من : " قال. نعم: ؟ قال" كأنك حزنت عليه : " عليه وسلم
  " .فإنك كذلك إن شاء اهللا تعاىل : " قال. بلى: ؟ قال" ا فيفتحه لك أبواهب

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. ووافقه خالد بن ميسرة، وزياد اجلصاص. عن أبيه: ورواه شعبة أيضاً، عن معاوية فقال

  عم املغرية بن سعد

  .ع س عم املغرية بن سعد بن األخرم
أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، : ة بن سعد بن األخرم، عن عمهروى األعمش، عن عمرو بن مرة، عن مغري

  .احلديث... " أرب ماله؟" دعوه : فلما رآه دفعه الناس عنه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. هو بعرفة: فقيل
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  .مود إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصموقد أخربنا حيىي بن حم. غريه: وقيل. إن هذا الرجل سعد بن األخرم: قيل

حدثنا ابن منري، أخربنا حيىي بن عيسى عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن املغرية بن عبد اهللا بن سعد بن األخرم، 
  .احلديث... يا رسول اهللا، دلين على عمل يقربين من اجلنة: قلت: قال. عمه، شك األعمش: أو. عن أبيه

  عم املهال بن سلمة

  .املنهال بن سلمة اخلزاعيس عم 
أخربنا به حيىي بن حممود، إذناً بإسناده عن ابن أيب . روى عبد الرمحن بن سلمة، عن أبيه، عن عمه حديثاً: قال جعفر
  .عاصم

أخربنا حممد بن املثىن، أخربنا حممد بن جعفر، أخربنا شعبة، عن قتادة، عن عبد الرمحن بن املنهال اخلزاعي، عن 
فصوموا بقية : " قد أكلنا؟ قال: قالوا" . صوموا هذا اليوم " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ألسلم أن رسول : عمه

  .، وذكره غريه" عن أبيه " يعين عاشوراء فلم يذكر  -" يومكم 



  .أخرجه أبو موسى خمتصراً
ن سلمة اخلزاعي، عن عبد الرمحن ب: " قد استدرك أبو موسى هذا على ابن منده، وقد أخرجه ابن منده، فقال: قلت
عن قتادة بإسناده : " بعده بإسناده عن حممد بن املنال فقال: ، وروى له حديث صوم يوم عاشوراء، مث قال" عمه 
ما فيه كفاية، فتارة نسب إىل أبيه، وتارة إىل " عم عبد الرمحن " ، فهذا يدل على أهنما واحد، وقد ذكرنا يف " حنوه 

  .جده، واهللا أعلم

  ن خالدعم حيىي ب

  .س عم حيىي بن خالد
حدثنا قتيبة، أخربنا : أخربنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي الفقيه بإسناده عن أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب

كنا مع رسول : قال -وكان بدرياً  -بكر بن مضر، عن ابن عجالن، عن علي بن حيىي الزرقي، عن أبيه، عن عمه 
مث . دخل رجل املسجد، فصلى ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرمقه، وهو ال يشعراهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ 

: قال" .. ارجع فصل فإنك مل تصل : " انصرف فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه، مث قال
إذا أردت : " قال. وأرينوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت فعلمين : قال. ال أدري يف الثانية، أو يف الثالثة؟

الصالة فتوضأ فاحسن الوضوء، مث قم فاستقبل القبلة، مث كرب، مث اقرأ، مث أركع حىت تطمئن راكعاً، مث ارفع رأسك 
حىت تعتدل قائماً، مث أسجد حىت تطمئن ساجداً، مث ارفع رأسك حىت تطمئن جالساً، مث اسجد حىت تطمئن ساجداً، 

  " .ك وما أنتقصت من ذلك فإمنا تنتقصه من صالتك فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صالت
وقد رواه إسحاق بن عبد اهللا بن . هذا علي بن حيىي بن خالد بن رافع الزرقي، وعمه هو رفاعة بن رافع، وقد تقدم

  " .رفاعة بن رافع " أيب طلحة، عن علي بن حيىي بن خالد بن رافع بن مالك عن أبيه عن عمه، فبان هبذا أنه 
  .و موسىأخرجه أب

وجعلت القبائل على حروف املعجم وإذا كانت الصحابة من قبيلة، جعلت الرواة عنهم . ذكر من نسب إىل قبيلته
  على حروف املعجم

  رجل من األزد

ملا قتل علي بن أيب : روى شعبة، عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن احلارث، عن زهري بن األقمر قال. د ع األزد
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : خطيباً فقام شيخ من أزد شنوءة فقال -ي اهللا عنه رض -طالب، قام احلسن 

ولوال دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه " . فليبلغ الشاهد الغائب . من أحبين فليحب هذا الذي على املنرب: " يقول
: " يب صلى اهللا عليه وسلم قالوروى عن عروة بن الزبري، عن رجل من أزد شنوءة عن الن. وسلم ما حدثت أحداً

  .، وذكر الشام والعراق" تفتح اليمن، فيأيت قوم يبسون واملدينة خري هلم 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  رجل من أسد



  .د ع أسد
حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن : أخربنا أبو أمحد بإسناده عن أيب داود قال

اذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا : نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال يل أهلي: جل من بين أسد قاليسار، عن ر
وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، . عليه وسلم فسله لنا شيئاً نأكله

فوىل الرجل عنه وهو " . ما أعطيك ال أجد : " فوجدت عنده رجالً يسأله، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
إنه ليغضب علي أن ال : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! إنك لعمري تعطي من شئت: مغضب، وهو يقول

  " .أجد ما أعطيه، من يسأل منكم وله أوقية أو عدهلا فقد سأل إحلافاً 
فقدم على رسول . فرجعت ومل أسأله: قال -اً أربعون درمه: واألوقية. فقلت لقحه، لنا خري من أوقية: قال األسدي

ورواه الثوري كما . حىت أغنانا اهللا -أو كما قال . اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك شعري وزبيب، فقسم لنا منه
  .قال مالك

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  رجل من أسلم

  .د ع أسلم
راج، أخربنا أبو القاسم عبيد اهللا بن عمر بن أمحد بن شاهني، أخربنا عبد اهللا بن أمحد اخلطيب، أخربنا أبو حممد الس

أخربنا أبو حممد بن ماسي البزار، أخربنا أبو شعيب احلراين، أخربنا علي بن اجلعد، أخربنا زهري، عن سهيل بن أيب 
الليلة  إين لدغت: كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وجاءه رجل فقال: صاحل، عن أبيه، عن رجل من أسلم قال

أعوذ بكلمات اهللا التامة من شر ما : أما إنك لو قت حني أمسيت: " قال. عقرب: ؟ قال" ماذا : " قال. ومل أمن
  " .خلق، مل يضرك شيء إن شاء اهللا تعاىل 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  األنصار كثريون، فنحن نرتب الرواة منهم على حروف املعجم

  األنصارأبو أمامة بن سهل، عن رهط من 

أنه قام رجل منهم يف جوف الليل، يريد أن يفتتح : د ع أبو أمامة بن سهل بن حنيف، عن رهط من األنصار أخربوه
فأتى باب النيب صلى اهللا عليه وسلم حني " . بسم اهللا الرمحن الرحيم " سورة وقد كان وعاها، فلم يقل منها إال 

ذلك، مث جاء آخر وآخر حىت اجتمعوا، فسأل بعضهم بعضاً، أصبح ليسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن 
: " فأخرب بعضهم بعضاً نسيان ذلك السورة، مث أذن هلم رسول اهللا فأخربوه خرب تلك السورة، فسكت ساعة مث قال

  " .نسخت البارحة، فنسخت من صدوركم، ومن كل شيء كانت فيه 
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  صارجنادة، عن رجل من األن



  .د ع جنادة، عن رجل من األنصار
أخربنا أبو منصور بن مكارم بن أمحد بن سعد بن احلسن املؤدب إلسناده، إىل أيب زكريا يزيد بن إياس بن القاسم 

األزدي، أخربنا أبو حفص أمحد بن صاحل بن عبد الصمد األسدي، حدثنا أيب، عن حممد بن حماشر، عن جماهد، عن 
حدثنا ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : فقلت له: أتينا رجالً من األنصار قال: لجنادة بن أيب أمية قا

أنذركم الدجال : " قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقاله: فقال. وال حتثنا عن غريه وإن كان يف نفسك ثبتاً
  .وذكر قصته بطوهلا... " ثالثاً

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  حازم عن البياضيأبو 

  .إن امسه عبد اهللا بن جابر: قيل. د ع أبو حازم التمار، عن البياضي، وبياضة من األنصار
أن رسول اله صلى : روى مالك، عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم التيمي، عن أيب حازم التمار، عن البياضي

إن املصلي يناجي ربه فلينظر : " بالقراءة، فقالاهللا عليه وسلم خرج إىل الناس وهم يصلون وقد علت أصواهتم 
  " .أحدكم من يناجيه، وال جيهر بعضكم على بعض بالقرآن 

ررواه ليث بن سعد، عن . رواه يزيد بن اهلاد والوليد بن كثري، عن حممد بن إبراهيم، عن أيب سلمة ، عن البياضي
  .صلى اهللا عليه وسلم ابن اهلاد، عن حممد بن إبراهيم، عن عطاء، عن رجل، عن النيب

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  احلضرمي بن الحق، عن رجل من األنصار

أخربنا حيىي بن حممود بن سعد إجازة بإسناده عن أيب بكر بن أيب . د ع احلضرمي بن الحق، عن رجل من األنصار
ثري عن القملة جيدها الرجل يف سألت حيىي بن أيب ك: حدثنا حيىي بن درست، حدثنا أبو إمساعيل القناد قال: عاصم

قال رسول اهللا صلى : أخربين احلضرمي بن الحق، عن رجل من األنصار من بين خطمة قال: ثيابه وهو يصلي، فقال
  " .إذا وجد أحدكم القملة على ثيابه وهو يصلي، فليصرها يف ثوبه وال يلقها يف املسجد : " اهللا عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  اخلري اليزين، عن رجل من األنصار أبو

  .د ع أبو اخلري اليزين، عن رجل من األنصار
أن : أن رجالً من األنصار حدثه: روى الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري مرثد بن عبد اهللا اليزين
صلى فذحبوا، مث إهنم أخربوا أن نيب  ناساً مسعوا رجة باملدينة يوم األضحى، فظنوا أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد

فأرسلوا رجالً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فوجده قد أضجع ضحيته يذحبها، . اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يصل
فليشتروا غريها مث " يا رسول اهللا، إن ناساً ظنوا أنك قد صليت فذحبوا ضحاياهم، فما ترى يف ذلك؟ قال : فقال له

  " .يضحوها 
  .رجه ابن منده وأبو نعيمأخ



  زاذان، عن رجل من األنصار

  .د ع زاذان، عن رجل من األنصار
مسعت رسول اهللا صلى : روى ابن فضيل، عن حصني، عن هالل بن يساف، عن زاذان، عن رجل من األنصار قال

  .بلغ مائة مرة حىت" . اللهم اغفر يل ذنيب، إنك أنت التواب الغفور : " اهللا عليه وسلم يقول يف دبر صالته

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  أبو السائب موىل عائشة، عن رجل من األنصار

  .د ع أبو السائب، موىل عائشة، عن رجل من األنصار من بين عبد ا ألشهل
حدثين عبد اهللا بن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أيب : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال

أن رجالً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من بين عبد :  -موىل عائشة بنت عثمان  -السائب 
شهدت أحداً مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا وأخ يل، فرجعنا جرحيني، فلما أذن مؤذن : قال -األشهل 

تفوتنا غزوة مع رسول اهللا :  -قال يل : أو -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باخلروج يف طلب العدو قلت ألخي 
وواهللا ما لنا من دابة نركبها، وما منا إال جريح، فخرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه ! صلى اهللا عليه وسلم؟

وكنت أيسر جراحة منه، فكان إذا غلب محلته عقبة ومشى عقبة، حىت إذا انتهينا إىل ما انتهى إليه ! وسلم
هللا عليه وسلم حىت انتهى إىل محراء األسد، وهي من املدينة على مثانية أميال، فخرج رسول اهللا صلى ا. املسلمون

  .االثنني، والثالثاء، واألربعاء، مث رجع إىل املدينة: فأقام هبا ثالثة
  .أخرجاه أيضاً

  سعيد بن جشم، عن رجل من األنصار

سعيد بن : أحسبه قال -روى سعيد بن عامر، عن رجل قد مساه . د ع سعيد بن خشم، عن رجل من األنصار
وعظنا رسول : عن رجل من األنصار، من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم الذين وقعوا إىل الشام قال -جشم 

كأن هذا : فقلنا. اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظة مضت منها اجللود، وذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب
ا اهللا، واتبعوا سنيت، وسنة اخللفاء من بعدي اهلادية املهدية، عضوا عليها اتقو: " منك وداع، فما تعهد إلينا؟ فقال

  " .بالنواجذ، وامسعوا هلم وأطيعوا، فإن كل بدعة ضاللة 
  .أخرجاه أيضاً

  أبو العالية، عن رجل من األنصار

  .ع أبو العالية، عن رجل من األنصار
ا يزيد، أخربنا هشام، عن حفصة بنت سريين، عن أيب أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا، حدثين أيب، أخربن

خرجت مع أهلي أريد النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا أنا به قائم، وإذا رجل معه : العالية، عن رجل من األنصار قال
فو اهللا لقد قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت جعلت أرثي له . مقبل عليه، فظننت أن هلما حاجة، فجلست



: قال! يا رسول اهللا، لقد قام هذا الرجل حىت جعلت أرثي لك من طول القيام: طول القيام، فلما انصرف قلتمن 
ذاك جربيل عليه السالم، ما زال يوصيين : " قال. ال: ؟ قلت" أتدري من هو : " قال. نعم: ؟ قلت" ولقد رأيته " 

  " .سالم باجلار حىت ظننت أنه سيورثه، أما لو سلمت عليه لرد عليك ال
  .أخرجه أبو نعيم

  العباس بن عبد الرمحن، عن رجل من األنصار

د العباس بن عبد الرمحن، عن رجل من األنصار روى روح بن عبادة عن ابن جريج عن العباس بن عبد الرمحن، عن 
  . "الدين مقضي، والزعيم غارم : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: رجل من األنصار أنه قال

  .أخرجه ابن منده

  عبد اهللا بن عباس، عن رهط من األنصار

كنا جلوساً عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ رمي : د ع عبد اهللا بن عباس، عن رهط، من األنصار أهنم قالوا
 .ولد الليلة رجل عظم ومات رجل عظيم : كنا نقول: ؟ قالوا" ما كنتم تقولون ملثل هذا إذا رمي : " بنجم، فقال

فإهنا ال يرمى هبا ملوت أحد وال حلياته، ولكن ربنا إذا قضى أمراً سبحة محلة : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
العرش، مث أهل السماء الذين يلوهنم، حىت يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، مث يقول الذين يلون محلة العرش حلملة 

رب أهل السموات بعضهم بعضاً حىت يبلغ اخلرب أهل السماء الدنيا مث ماذا قال ربكم؟ فيجيبوهنم، فيستخ: العرش
  " .ختطف اجلن السمع ليلقونه إىل أوليائهم، فترمي الشياطني بالنجوم 

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  عبد اهللا بن حممد ابن احلنفية، عن رجل من األنصار

  .د ع عبد اهللا بن حممد ابن احلنفية، عن رجل من األنصار
حدثنا ابن كثري، أخربنا إسرائيل، عن عثمان بن املغرية، عن سامل بن أيب : أخربنا أبو أمحد بإسناده عن أيب داود

انطلقت أنا وأيب إىل صهر لنا من األنصار نعوده، فحضرت الصالة، : اجلعد، عن عبد اهللا بن حممد ابن احلنفية قال
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : فانكرنا ذلك عليه، فقال. حائتيين بطهور أصلي وأستري: فقال األنصاري جلاريته

  " .يا بالل، أرحنا بالصالة : " وسلم يقول

من كذب علي متعمداً : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: وقد روي عن حممد ابن احلنفية، عن ظهر له من أسلم
  " .فليتتبوأ مقعده من النار 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  اهللا بن أيب مليكة، عن رجل من األنصارعبد 



روى ابن خريج عن ابن أيب مليكة، عن رجل من األنصار كان . د ع عبد اهللا بن أيب مليكة، عن رجل من األنصار
  " .اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وعليك خلفه : " مبكة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل قال

  .أبو نعيمأخرجه ابن منده و

  عبد الرمحن بن عومي بن ساعدة،عن رجال من األنصار

؟ أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس عن حممد .د ع عبد الرمحن بن عومي بن صاعدة، عن رجل من قومه األنصار
الزبري، عن عروة بن الزبري، عن عبد الرحم بن عومي بن ساعدة، عن رجال من ! بن إسحاق، عن حممد بن جفعر بن

... ملا بلغنا خمرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة، كنا خنرج فنجلس بظاهر احلرة: مه؟ األنصار قالقو
  .وذكر احلديث
  .أخرجا أيضاً

  عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أشياخ من األنصار

أخرجاه . مسلمد ع عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن أشياخ من األنصار أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى أن يروع 
  .أيضاً

  عبيد اهللا بن عدي، عن رجل من األنصار

قال عبيد : روى أبو اليمان، عن شعيب، عن الزهري قال. د ع عبيد اهللا بن عدي بن اخليار، عن رجل من األنصار
سلم أنه بينا هو جالس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و: من األنصار له صحبة. أخربين رجل: اهللا بن عدي بن اخليار

جاءه رجل من األنصار فاستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أن يساره، فأذن له، فساره يستأذنه يف قتل 
رجل من املنافقني فلم ندر ما قال لرسول صلى اهللا عليه وسلم حىت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو جيهر، 

أليس : " قال. بلى، وال شهادة له: ؟ قال" ال إله إال اللة  أليس يشهد أن: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .أولئك الذين هناين اهللا عن قتلهم : " قال. بلى، وال صالة له: ؟ قال" يصلي 

  .أخرجاه أيضاً

  علي بن بالل، عن ناس من األنصار

  .س علي بن بالل، عن ناس من األنصار
حدثين أيب، حدثنا هشيم، عن أيب بش، عن علي : اهللا بن أمحد قالأخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد 

كنا نصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم املغرب مث ننصرف فنترامى حىت : بن بالل، عن ناس من األنصار أهنم قالوا
  .أخرجه أبو نعيم. نأيت أهلنا، وما خيفى علينا مواقع سهامنا

  أبو عمرو الشيباين، عن رجل من األنصار



  .د ع أبو عمرو الشيباين، عن رجل من ألنصار
روى زائدة، عن الركني بن الربيع، عن عميلة، عن أيب عمرو الشيباين، عن رجل من األنصار، عن النيب صلى اهللا 

وفرس . فرس يرتبطه الرجل يف سبيل اهللا، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعلفه أجر: اخليل ثالتة: " عليه وسلم قال
  " .وفرس للمطية وعسى أن يكون سداداً من الثغور . رجل، فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزريراهن عليه ال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أبو قالبة الرقاشي، عن رجل من األنصار

روى محاد بن سلمة، عن أيوب، عن أيب . إنه هشام بن عامر: وقيل. د ع أبو قالبة الرقاشي، عن رجل من األنصار
دخلت املسجد فإذا الناس قد تكابوا على رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فدنوت منه، : لقالبة قا

أنا ربكم، فمن : يقول. يعين اجلعودة. إن بعدي الكذاب املضل، وإن رأسه من ورائه حبك حبك: فسمعته يقول
  .يهريب اهللا، الذي ال إله إال هو عليه توكلت وإليه أنبت، فال سبيل عل: " قال

  .ورواه معمر، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن هشام بن عامر األنصاري
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  كلبب بن شهاب، عن رجل من األنصار

  .د ع كليب بن شهاب، عن رجل من األنصار
عين ي -حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو األحوص عن عاصم : أخربنا عبد الوهاب بن علي بإسناده عن أيب داود

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر، فأصاب : عن أبيه، عن رجل من األنصار قال -ابن كليب 
حاجة شديدة وجهد، فأصابوا غنماً فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . الناس

 -" إن النهبة ليست بأحل من امليتة : " تراب، مث قالميشي على قوسه، فأكفأ قدرنا بقوسه، مث جعل يرمل اللحم بال
  .الشك من هناد -" إن امليتة ليست بأحل من النهبة : " أو

خرجنا مع رسول اهللا : وروى أبو إسحاق، عن زائدة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه أن رجالً من األنصار قال
يا رسول اهللا، إن فالنة : اعي امرأة من قريش، فقالصلى اهللا عليه وسلم يف جنازة وأنا غالم، فلما رجعنا لقينا د

تدعوك ومن معك على طعام، فانصرف وجلسنا معه، وجيء بالطعام، فوضع النيب صلى اهللا عليه وسلم يده ووضع 
القوم أيدمي، فنظر القوم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا أكلته يف فيه ال يسيغها، فكفوا أيديهم لينظروا ما يصنع، 

  " .أجد حلم شاة أخذت بغري إذن أهلها، أطعموها األسارى : " فأخذ اللقمة فلفظها وقال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جماهد بن جرب، عن رجل من األنصار

  .د جماهد بن جرب، عن رجل من األنصار
ليه وسلم أنه قال حدثنا رجل من األنصار، من أصحاب النيب صلى اهللا ع: روى منصور بن املعتمر، عن جماهد قال



لرسول اهللا إن فالنة موالة لبين عبد املطلب قامت الليل ما نامت وتصوم فما تفطر، فقال النيب صلى اهللا عليه 
  " .لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، فمن رغب عن سنيت فليس مين : " وسلم

  .أخرجه ابن منده

  حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان، عن رجل من األنصار

  .د بن عبد الرمحن بن ثوبان، عن رجل من األنصارد ع حمم
روى أبو نعيم، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النيب 

حق على كل مسلم أن يغتسل يوم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صلى اهللا عليه وسلم من األنصار قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم" . وميس من طيب إن كان عنده اجلمعة، ويتسوك، 

  حممد بن علي بن احلسني، عن رجل من األنصار

  .د حممد بن علي بن احلسني، عن رجل من األنصار
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . روى ابن وهب، عن سليمان بن بالل، عن جعفر بن حممد بن علي، عن أبيه

أعطه : " فقال. عندي يا رسول اهللا: ؟ فقال رجل من األنصار من بين احلبلى" عنده سلف  من: " أتاه سائل فقال
. يا رسول اهللا، ما عندنا شيء: فقال. ما عندنا شيء: مث لبث ما شاء اهللا، فقالت امرأه من األنصار" . أربعة أوسق 

فضحك رسول صلى اهللا . ت يا رسول اهللاأكثر: ، حىت أتاه ثالثاً، فقال يف الثالثة" سيكون إن شاء اهللا : " فقال
ما يل إال . فقال الرجل" . أعطه مثانية أوسق : " فقال. عندي: ؟ فقال رجل" من عنده سلف : " عليه وسلم فقال

  " .أربعة أيضاً " فقال . أربعة
  .أخرجه ابن منده

  حممد بن كعب القرظي، عن رجل من األنصار

أنه سأل رسول صلى اهللا عليه وسلم على من : نصار من بين وائلد ع حممد بن كعب القرظي، عن رجل من األ
  " .أمرأة، وصيب و مملوك : على كل مسلم إال ثالثة: " جتب اجلمعة؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه أبو نعيم

  حممد بن املنكدر، عن رجل من األنصار، عن أبيه

كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالساً فأصغى : بيه قالع حممد بن املنكدر، عن رجل من األنصار، عن أ
إن اهللا تعاىل إذا دعاه عبده املؤمن : إن جربيل أتاين فقال: " إصغاًء حىت أنكرناه، مث أقبل علينا وقد سري عنه، فقال

طال إصغاؤه، مث مث أصغى الثانية ف" . يا جربيل، قد استجبت لعبدي املؤمن، وقضيت حاجته، ألين أحب صوته : قال
يا جربيل، اقضي : إن اهللا تعاىل إذا دعاه عبده الكافر قال: جاءين جربيل فقال: " أقبل علينا وقد سري عنه فقال

  .حاجته، فإين أبغض صوته
  .أخرجه أبو نعيم



  حممود بن لبيد، عن نفر من األنصار

  .د ع حممود بن لبيد، عن نفر من قومه األنصار
هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن حممود بن لبيد األنصاري، عن نفر من قومه من روى الفضل بن دكني، عن 

أصبحوا بالصبح ، فكلما أصبحتم " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوا
  " .فهو أعظم لألجر 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  مسلمة، عن جابر، عن رجل من األنصار

  ... " .من ستر مؤمناً: " مسلمة، عن جابر، عن رجل من األنصار، وهو عبد اهللا بن أنيس، حديثه د
  .أخرجه ابن منده

  معاوية، بن قرة عن رجل من األنصار

  .د ع معاوية بن قرة عن رجل من األنصار

عن مطر الوراق، عن قال عبد الوهاب بن عطاء، سئل سعيد بن أيب عروبة عن بيض النعام يصيبه احملرم، فأخربنا 
أن رجالً كان على راحلته، فأوطأ أدحى نعامة وهو حمرم، فانطلق إىل علي : معاوية بن قرة، عن رجل من األنصار

فانطلق الرجل إىل رسول اهللا صلى اهللا  -أو جنني ناقة  -عليك يف كل بيضة ضراب ناقة : فسأله عن ذلك، فقال
عليك يف كل بيضة صيام يوم، : علي ما مسعت، ولكن هلم إىل الرخصةقد قال : " عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال

  " .وإطعام مسكني 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  انقضت األنصار

  بنو جهينة

  اسيد بن عبد الرمحن، عن رجل من جهينة

  .د ع أسيد بن عبد الرمحن، عن رجل من جهينة
غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، عن أبيه قالروى اآلوزاعي، عن أسيد بن عبد الرمحن، عن رجل من جهينة

أال من ضيق " وسلم فنزلنا منزالً فيه ضيق، فضيق الناس فقطعوا الطريق، فنادى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .منزالً أو قطع طريقاً فال جهاد له 

  .ن معاذ بن أنس اجلهين، عن أبيهرواه عباد بن جويرية، عن األوزاعي، عن أسيد، عن فروة بن جماهد، عن سهل ب
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  أبو إسحاق السبيعي، عن رجل من جهينة، أو مزينة

: أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا. د ع أبو إسحاق اهلمداين السبيعي، عن رجل من جهينة أو مزينة
يب إسحاق، عن رجل من جهينة مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثين أيب، حدثنا حيىي بن آدم، أخربنا سفيان، عن أ

  .يا حالل يا حالل: فقال! يا حرام، يا حرام، وهوشعارهم: رجالً ينادي يف الشعاب
  .أخرجاه أيضاً

  أبو إسحاق السببعي، عن رجل من جهبنة

، عن أيب إسحاق، عن روى أبو األحوص. ع أبو إسحاق السبيعي أيضاً، عن رجل آخر من جهينة، قاله أبو نعيم
خري ما أعطي اإلنسان خلق حسن، وشر ما أعطي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رجل من جهينة قال

  " .الرجل قلب سوء يف صورة حسنة 
  .أخرجه أبو نعيم

  أبو بكر بن زيد بن املهاجر، عن رجل من جهينة

يا رسول اهللا، إن أخي : تويف أخي وترك دينارين، فقلت: د أبو بكر بن زيد بن املهاجر، عن رجل من جهينة أنه قال
بئس الرجل أنا إن كذبت على : مث قال الرجل" كيتان : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. تويف وترك دينارين

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه ابن منده

  أبو احلويرث عبد الرمحن بن معاوية، عن رجل من جهينة

من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ويرث عبد الرمحن بن معاوية املدين، عن رجل من جهينة قالع أبو احل
  " .ضم يتيماً له أو لغريه، فاتقى اهللا فيه وأصلح، كان كاجملاهد يف سبيل اهللا القائم ليله، الصائم هناره ال يفطر 

  .أخرجه أبو نعيم

  سعيد بن يسار، عن رجل من جهينة

  .بن يسار، عن رجل من جهينة ع سعيد
وال أعظم، . رأيت رجالً من جهينة مل أر رجالً أطول منه قط: روى محاد بن عمرو بن حيىي، عن سعيد بن يسار قال

: قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف أزمة أصابت الناس، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه
  .يأخذ بيد الرجل، والرجل بيد الرجلني، فكأهنم حتاموين، ملا يرون من طويل وعظمي ، فكان الرجل" توزعوهم " 

  .أخرجه أبو نعيم

  مشر بن عطية، عن رجل من جهينة



  .ع مشر بن عطية، عن رجل من جهينة، أو مزينة
من جاءت وفود الذئاب، قريب : روى سفيان، عن األعشى، عن مشر بن عطية، عن رجل من جهينة، أو مزينة قال

هذه وفود الذئاب جاءتكم تسألكم لتفرضوا هلا : " مائة ذئب، حني صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  " .قوت طعامكم، وتأمنوا ما سوى ذلك، فشكوا إليه احلاجة فأدبرن وهلن عواء 

  .أخرجه أيضاً

  عبد اهللا بن عكيم، عن مشيخة من جهينة

  .نةع عبد اهللا بن حكيم، عن مشيخة من جهي
روى القاسم بن خميمرة، عن عبد اهللا بن عكيم عن مشييخة من جهينة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب 

  " .ال تستنفعوا من امليتة بشيء " إليهم 
  .أخرجه أبو نعيم

  عطاء بن يسار، عن رجل من جهينة

  .د ع عطاء بن يسار، عن رجل من جهينة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

أن : أن عطاء بن يسار أخربه: وى الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أيب هالل، عن هالل بن أسامةر
: " رجالً من جهينة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثه إىل اجلن فقال

و أشبع نفساً، حىت تأيت فتيات قعساً، ورجاالً طلساً ونساء فلساً سر ثالثاً ملساً، حىت إذا مل تر مشساً، فاعلف بعرياً أ
  " .يا نيب اهللا، أسفع شوس : فقال

  .أخرجاه أيضاً

  عمران بن أيب أنس، عن رجل من جهينة

اللهم، إين أعوذ بك من : " أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: د عمران بن أيب أنس، عن رجل من جهينة
يا رسول اهللا، لقد مسعناك دعوت بدعاء ما مسعناك دعوت مبثله قط فما : فقلت" . حة ونفثه ومهزه الشيطان، من نف

  " .أما مهزة فاحلنق، ونفثه الشعر، ونفخه الكرب : " هو؟ قال
  .أخرجه ابن منده

  كليب بن شهاب، عن رجل من جهينة

  .د كليب بن شهاب، عن رجل من جهينة أو مزينة
فأدركنا : مل يكن يستعمل إال أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: بيه قالهروى عاصم بن كليب، عن أ

األضحى وحنن بفارس، ففلت علينا الغنم، فجعلنا نشتري املسنة باجلذعتني والثالث، فقام فينا رجل من أصحاب 
ا اليوم فغلت علينا، كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف سفر فأدركنا هذ: النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال



" إن اجلذع يويف مما يويف منه الثين : " حىت جعلنا نشتري باجلذعتني، فقام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
.  

  .أخرجه ابن منده، وجعل الترمجة لرجل من جهينة أو مزينة، ومل يذكر يف احلديث جهينة

  هالل بن يساف، عن رجل من ثقيف، عن رجل من جهينة

  .د ع هالل بن يساف، عن رجل من ثقيف، عن رجل من جهينة
حدثنا أبو : حدثنا مسدد وسعيد ابن منصور قاال: أخربنا عبد الوهاب بن أيب منصور األمني بإسناده عن أيب داود

قال رسول اهللا صلى اهللا : عوانة، عن منصور، عن هالل بن يساف، عن رجل من ثقيف، عن رجل من جهينة قال
قال سعيد يف " لعلكم تقاتلون قوماً فتظهرون عليهم، فيتقونكم بأمواهلم دون أنفسهم وأبنائهم : " عليه وسلم

  " .فال تصيبوا منهم فوق ذلك، فإنه ال حيل لكم "  -مث اتفقا " ويصاحلونكم على صلح : " حديثه
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  بنو حارثة

  أشياخ من قومه إمساعيل بنإمساعيل بن أمية، عن رجل من بين حارثة، عن 

أمية، عن رجل من بين حارثة، عن أشياخ من قومه أن بعرياً تردى يف عني، فلم يقدروا على منحره، فذكوه يف 
  .خاصرته، فسألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن أكله فأمرهم بأكله

زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب، عن : أخربنا أبو أمحد بإسناده عن أيب داود قال
فأخذها املوت ومل جيد شيئاً ينحرها به، فوجأها يف . رجل من بين حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد

  .لبتها حىت أهريق دمها، مث جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه بذلك، فأمره بأكلها

  بنو احلريش

  ، عن رجل من بين احلريشهاىنء بن عبد اهللا بن الشخري

  .ع هاىنء بن عبد اهللا بن الشخري، عن رجل من بين احلريش
أخربنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن أيب بشر، عن هاىنء : أخربنا يعيش بن صدقة بن علي بإسناده إىل أمحد بن شعيب

عليه وسلم، وأنا صائم، وهو  كنت مسافراً فأتيت النيب صلى اهللا: بن الشخري، عن رجل من بلحريش، عن أبيه قال
وما وضع عن : ؟ قلت" تعال، أمل تعلم ما وضع اهللا عن املسافر " قال . إين صائم: قلت" . هلم : " يأكل، قال
  " .الصوم، ونصف الصالة : " املسافر؟ قال

د اهللا بن هذا الرجل هو عبد اهللا بن الشخري؟ روى سهل بن بكار، عن أيب عوانة، عن أيب بشر، عن هاىنء بن عب
  .كنت مسافراً وذكره: الشخري، عن أبيه قال

  .أخرجه أبو نعيم



  بنو خثعم

  عمارة بن عبد، عن شيخ من خثعم

  .ابن عبيد، عن شيخ من خثعم: ويقال. ع عمارة بن عبد

حدثين أيب، حدثنا عفان، حدثنا محاد بن سلمة، عن داود بن أيب هند، عن : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا
مل تسبه وهو يقاتل أهل : فذكروا احلجاج فوقع فيه وسبه فقلت. أدبرنا مرة مث قلنا، وفينا شيخ من خثعم: عمارة قال

" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول : مث قال . هو الذي أكفرهم: العراق يف طاعة أمري املؤمنني؟ فقال
حدة، وهي الصيلم، وهي فيكم يا أهل الشام، فإن يكون يف هذه األمة مخس فنت، قد مضت أربع وبقيت وا

" . أدركتها، فإن استطعت أن تكون حجراً فكنه، وال تكن مع واحد من الفريقني، وإال فاختذ نفقاً يف األرض 
  .أخرجه أبو نعيم

  ابن عباس

  .ابن عباس
ا قتيبة، حدثنا سفيان، عن أخربن: أخربنا أبو القاسم يعيش بن صدقة الفقيه بإسناده عن أيب عبد الرمحن النسائي

الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس؟ أن امرأة من خثعم سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم، غداة مجع 
يا رسول اهللا، إن فريضة اهللا يف احلج على عباده أدركت أيب شيخاً كبرياً، ال يستمسك على الراحلة، : فقالت

  " .نعم : " أفأحج عنه؟ قال
األول فإن هذا كان يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيخا ال يستمسك على الراحلة، واألول  وهذا غري

  .كان أيام احلجاج يشهد الغزو، فهو غريه، واهللا أعلم

  أبو مهام الشعباين، عن رجل من خثعم

  .د ع أبو مهام الشعباين، عن رجل من خثعم
حدثين أبو مهام الشعباين أنه كان مرابطاً بقزوين، : أبا سالم يقول روى معاوية بن سالم، عن زيد بن سالم أنه مسع

إنا أدجلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : وكان فينا رجل من خثعم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
كنز فارس : ينإن اهللا عز وجل أعطاين الليلة الكنز: " وسلم إىل تبوك، فوقف ذات ليلية واجتمع إليه أصحابه فقال

  " .والروم، وأمدين بامللوك ملوك محري، يأتون فيأخذون مال اهللا، ويقاتلون يف سبيل اهللا تعاىل 
  .أخرجاه أيضاً

  الدوسي

  .الدوسي
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم مجيعاً، : أخربنا حيىي بن حممود وأبو ياسر بإسنادمها إىل مسلم قال



: حدثنا سليمان بن حرب، أخربنا محاد، عن حجاج الصواف، عن أيب الزبري، عن جابر: بو بكرقال أ -عن سليمان 
يا رسول اهللا، هل لك يف حصن حصني، وذكر : أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

ل بن عمرو، وهاجر معه رجل من فلما هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم، إىل املدينة هاجر إليه الطفي: قال. احلديث
قومه، فاجتووا املدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع هبا برامجه، فشخبت يداه حىت مات فرآه الطفيل بن 

ما : غفر يل هبجريت إىل املدينة قال: ما صنع بك ربك؟ فقال: عمرو يف منامه يف هيئة حسنة، وراه مغطياً يديه فقال
فقصها الطفيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه . لن نصلح منك ما أفسدت: قيل يل: يل أراك مغطياً يديك؟ قال
  " .اللهم وليديه فاغفر : " وسلم، فقال رسول اهللا

  الديل

  حنظلة بن علي الديلي، عن رجل من بين الديل

هللا صلى صليت الظهر يف بييت، مث خرجت فمررت برسول ا: ع حنظلة بن علي الديلي، عن رجل من بين الديل قال
يا رسول اهللا، : ؟ فقلت" ما منعك أن تصلي معنا : " اهللا عليه وسلم وهو يصلي بالناس، فمضيت ومل أصل، فقال يل

  " .وإن كنت صليت : " قال. إين كنت قد صليت يف بييت
  .أخرجه أبو نعيم

  سدوس

  حمارب بن دثار، عن رجل من قومه

بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومعه ناس من أصحابه،  مر: حمارب بن دثار، عن رجل من قومه له صحبة قال
ومعنا غالم كسري، قد انكسرت يده باألمس، فجربناها فلما وضع الطعام مد الغالم يده اليسرى يتناول، فقال له 

إن يده انكسرت فجربناها، فحل رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقلنا" ! كف : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يا : " لم، اجلبائر عنه، مث مسح يده فاستوت ميينه، فأكل هبا وعاد إىل قومه، فرآه شيخ كان يأىب اإلسالم فقالوس

فقام الشيخ إىل رسول اهللا . مسح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يدي فهي كما ترى: ؟ فقال" غالم، ما أمرك 
  .صلى اهللا عليه وسلم، فأسلم
حدثنا حممد بن املثىن، أخربنا مسلم بن قتيبة، أخربنا شعبة، : بإسناده إىل ابن أيب عاصم أخربنا حيىي بن حممود إجازة

  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سفراً: عن مساك، عن رجل من قومه، عن آخر منهم قال
  .أخرجه أبو نعيم

  سليط

  احلسن، عن رجل من بين سليط

  .د ع احلسن، عن رجل من بين سليط



حدثين أيب، حدثنا أبو النضر، حدثنا املبارك، عن احلسن، عن : الوهاب بن هبة اهللا بإسناده، عن عبد اهللاأخربنا عبد 
املسلم أخو : " أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو يف مجاعة من الناس، فسمعته يقول: رجل من بين سليط قال

  .أي يف القلب -ره وأشار إىل صد" . املسلم، ال يظلمه وال خيذله، التقوى ها هنا 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  سليم

  إمساعبل بن إبراهيم، عن رجل من بين سليم

  .د ع إمساعيل بن إبراهيم ا ألنصاري، عن رجل من بين سليم
حدثنا بندار حدثنا بدل بن احملرب، حدثنا سعيد، عن العالء ابن : أخربنا حيىي إجازة بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم

خطبت إىل رسول اهللا صلى اهللا : شعيب الفزاري، عن رجل، عن إمساعيل، عن رجل من بين سليم، أنه قالأخي 
  .عليه وسلم، أمامة بنت عبد املطلب فزوجين، ومل يشهد

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جري النهدي، عن رجل من بين سليم

  .د ع جري النهدي، عن رجل من بين سليم
حدثين أيب، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا شعبة، حدثنا : بة اهللا بإسناده، عن عبد اهللا بن أمحدأخربنا عبد الوهاب بن ه

: أو -عقد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف يده : أبو إسحاق، عن جري النهدي، عن رجل من بين سليم قال
متأل ما بني السماء واألرض، والوضوء  سبحان اهللا نصف امليزان، واحلمد هللا متأل امليزان، واهللا أكرب: "  -يف يدي 

  " .نصف اإلميان، والصوم نصف الصرب 
ورواه عاصم بن هبدلة، عن جري من بين سليم من . رواه يونس بن أيب إسحاق وفطر وزهري عن أيب إسحاق
  .همسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مثل: أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، التقينا فقال أحدمها

  .أخرجاه أيضاً

  خالد بن معدان، عن رجل من بين سليم

  .إنه عتبة بن عبد: د خالد بن معدان، عن رجل من بين سليم يقال
روى حممد بن إسحاق، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أهنم 

أيب إبراهيم، وبشرى عيسى ابن مرمي، ورأت أمي حني محلت دعوة : " قال. يا رسول اهللا، أخربنا عن نفسك: قالوا
يب أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام، وأسترضعت يف بين سعد بن بكر، فبينا أنا مع أخ 

يل يف هبم لنا أتاين رجالن بثياب بياض، معهما طست مملوءة ثلجاً، فأضجعاين فشقا بطين، مث أستخرجا قليب فغساله، 
  " . جعال فيه إمياناً وحكمة مث

  .أخرجه ابن منده



  نعيم بن سالمة، عن رجل من بين سليم

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا فرغ من : د ع نعيم بن سالمة، عن رجل من بين سليم كانت له صحبة
ودع وال اللهم لك احلمد، أطعمت وسقيت، وأشبعت وأرويت، فلك احلمد غري مكفور وال م: " طعامه قال

  " .مستغين عنك 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  يزيد بن عبد اهللا بن الشخري، عن رجل من بين سليم

إن اهللا : " ع يزيد، بن عبد اهللا بن الشخري، عن رجل من بين سليم رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم أن النيب قال
  " .وسعه، وإن مل يرض مبا قسم له مل يبارك له فيه ليبتلي العبد فيما أعطاه، فإن رضي مبا قسم له بورك له فيه و

  .أخرجه أبو نعيم

  شرعب

  حبان بن زيد الشرعيب، عن شيخ من شرعب

  .د حبان بن زيد الشرعيب، عن شيخ من شرعب
أن شيخاً من شرعب كان يف خلقه شيء، فنزل : روى أبو اليمان، عن حريز بن عثمان، عن حبان بن زيد الشرعيب

وم، فقرب دواب إىل رحله وفسطاطه، فنهاه رجل من املسلمني غري بعيد، فأسرع إليه الشرعيب، منزالً بأرض الر
املسلمون شركاء يف : " لقد صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث غزوات، فسمعته يقول: فقال الرجل

  " .املاء والكأل والنار 
  .بطن من محري: وشرعب. أخرجه ابن منده

  عامر بن صعصعة

  ب السختياين، عن رجل من بين عامرأيو

أن : روى شعبة، عن أيوب، عن رجل من بين عامر، عن رجل من قومه. أيوب السختياين، عن رجل من بين عامر
أذن : " أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أصابوا سبايا، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهو يأكل، فقال

وضع اهللا الصيام وشطر الصالة عن املسافر، وعن : " النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. إين صائم: فقلت" . فأطعم 
  " .احلبلى واملرضع 

ورواه محاد، عن . رواه الثوري، وغريه، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس بن مالك الكعيب كما ذكرنا يف أنس
عصة، ألن يزيد من احلريش بن كعب وقومه هم بنو عامر بن ص. يزيد بن عبد اهللا بن الشخري، عن رجل من قومه

  .وكذلك الكعيب من عامر أيضاً، فإنه كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. بن ربيعة بن عامر بن صعصعة



  عدي بن كعب

  برد بن سنان، عن رجل من بين عدي

ساً أهنم دخلوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو يصلي جال: برد بن سنان، عن رجل من بين عدي بن كعب
إذا رأى أحدكم عقرباً وهو يصلي فليقتلها : " مث قال" . لسعتين عقرب : " ما شأنك يا رسول اهللا؟ قال: فقالوا

  " .بنعله البسرى 

  العركي

فهو  -بفتح العني والراء وكسر الكاف وآخره ياء مشددة . وأما عركي: قال األمري أبو نصر بن ماكوال. العركي
روى عنه عبد اهللا بن زرير وقال أبو سعد . اهللا عليه وسلم، عن التوضي مباء البحرالعركي الذي سأل النيب صلى 

هذا اسم يشبه النسبة، وهو اسم الذي سأل النيب صلى . بفتح العني والراء، ويف آخرها كاف -العركي . السمعاين
  .اهللا عليه وسلم، عن التوضي مباء البحر

  غفار

  أبو حاجب، عن رجل من بين غفار

أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الفقيه، . إنه احلكم بن عمرو: حاجب، عن رجل من بين غفار، قيل د ع أبو
حدثنا وكيع عن سفيان، عن سليمان التيمي، : أخربنا حممود بن غيالن، قال: وغريه بإسنادهم عن حممد بن عيسى

  .عن فضل طهور املرأةأن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى : عن أيب حاجب، عن رجل من بين غفار
  .ورواه عاصم األحول، عن أيب حاجب، عن احلكم بن عمرو الغفاري

  .عن رجل من بين غفار: ورواه يوسف بن يعقوب عن سليمان التيمي وقال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

الطيالسي، حدثنا  أخربنا أبو أمحد بإسناده عن أيب داود، حدثنا ابن بشار، حدثنا: هو احلكم بن عمرو الغفاري: قلت
شعبة، عن عاصم، عن أيب حاجب، عن احلكم بن عمرو، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى أن يتوضأ الرجل بفضل 

  .طهور املرأة

  سعد بن إبراهيم، عن رجل من بين غفار

  .د ع سعد بن إبراهيم، عن رجل من بين غفار
مع محيد بن عبد الرمحن إذ عرض خليل لنا يف مسجد  بينا أنا جالس: روى إبراهيم بن سعد الزهري، عن أبيه قال

يا ابن : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف بصرة بعض الضعف، من بين غفار، فبعث إليه محيد، فلما أقبل قال يل
حدثنا : مث قال. فأجلسه بيين وبينه. أخي وسع له، فإنه قد صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف بعض أسفاره

إن اهللا عز : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. يث الذي مسعت من النيب صلى اهللا عليه وسلماحلد



  " .وجل ينشئ السحاب، فيضحك أحسن الضحك، وينطق أحسن النطق 
  .أخرجاه أيضاً

  عبد اهللا بن عباس، عن رجل من بين غفار

  .عبد اهللا بن عباس، عن رجل من بين غفار
اهللا بن أمحد بن حممد اخلطيب، أخربنا أبو سعد املطرز إجازة، حدثنا أمحد بن عبد اهللا، حدثنا حبيب بن أخربنا عبد 

احلسن، حدثنا حممد بن حيىي املروزي، حدثنا حممد بن أمحد بن أيوب، أخربنا إبراهيم بن سعد، عن حممد بن 
أقبلت أنا وابن عم : من بين غفار قالحدثين رجل : إسحاق، عن عبد اهللا بن حزم، عمن حدثه عن ابن عباس قال

يل حىت صعدنا جبالً يشرف بنا على بدر، وحنن مشركان، ننظر الوقعة على من تكون الدبرة فنبهت، فبينا حنن يف 
فأما ابن عمي : قال. قدم حيزوم: اجلبل إذ دنت منا سحابة، فسمعنا منها مححمة اخليل، فسمعت قائالً يقول

  .نه، وأما أنا فكدت أهلك فتماسكتفكشف قناع قلبه فمات مكا
  ال أدري هل هو أحد ممن تقدم أم ال؟

  عطاء بن يسار، عن رجلني من بين غفار

  .د ع عطاء بن يسار، عن رجلني من بين غفار
أهنما أتيا النيب : روى ابن وهب، عن عمرو بن احلارث، عن بكري، عن عطاء بن يسار، عن رجلني من بين غفار

مث وىل فمكث ساعة، مث أتى بقريب من ثالثة أمداد يف " . كما أنتما : " يسأالنه، فقال هلما صلى اهللا عليه وسلم
  .دونكما، فقد جهدت لكما نفسي مذ فارقتكما: " ردائه، فقال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  قريش

  منذز الثوري، عن نفر من قريش

  .د منذر الثوري، عن نفر من قريش

إن اجلريء : كان بني علي وطلحة رضي اهللا عنهما كالم، فقال علي: ري، عن أبيه قالروى الربيع بن املنذر الثو
: مب تشهدون؟ قالوا: فدعا نفراً من قريش فقال. من جيترىء على اهللا وعلى رسوله، يا فالن ادع يل فالناً وفالناً

  " .حد بعدك سم بامسي وكن بكنييت، وال حيل أل: " نشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أخرجه ابن منده

  بلقني

  عبد اهللا بن شقيق، عن رجل من بلقني



  .د عبد اهللا بن شقيق، عن رجل من بلقني
حدثنا عبد الواحد ابن غياث، أخربنا محاد بن سلمة، : أخربنا أبو الفضل املنصور بن أيب احلسن بإسناده عن أيب يعلى

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو : ل من بلقني قالعن بديل بن ميسرة، عن عبد اهللا بن شقيق، عن رج
أمرت أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً، وأن تقيموا الصالة : " يا رسول اهللا، مب أمرت؟ قال: بوادي القرى فقلت

: ؤالء؟ قالمن ه: قلت" . املغضوب عليهم، يعين اليهود : " يا رسول اهللا ما هؤالء؟ قال: فقلت" . وتؤتوا الزكاة 
فهل : قلت" . هللا سهم، وهلؤالء أربعة أسهم : " فلمن املغنم يا رسول اهللا؟ قال: قلت" . الضالني، يعين النصارى " 

  " .ال، حىت السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس بأحق به من أحد : " أحد أحق به من أحد؟ قال
  .أخرجه ابن منده

  كلب

  ثابت بن معبد، عن رجل من كلب

  .بن معبد، عن رجل من كلب ع ثابت
يا رسول اهللا، : روى عبد امللك بن ثابت بن معبد، عن أبيه عن رجل من كلب أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

فتردد إليه مراراً، كل " ال : " إن امرأة من قومي قد أعجبين ميسمها وماهلا، وهي امرأة ال تلد، أفأتزوجها؟ قال
؟ أخرجه " المرأة سوداء تلد أحب إيل منها، أما علمت أين مكاثر : " من آخر ذلك قالحىت يكون . ال: ذلك يقول
  .أبو نعيم

  كنانة

  .أشعث بن أيب الشعثاء، عن رجل من كنانة دع أشعث بن أيب الشعثاء، عن رجل من كنانة
ا شيبان، عن أشعث بن أيب حدثين أيب، أخربنا أبو النضر، أخربن: أخربنا عبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسوق ذي اجملاز يتخللها، : الشعثاء، حدثين رجل من بين مالك بن كنانة، قال

أيها الناس، ال يغرنكم هذا : وأبو جهل حيثي عليه التراب ويقول" أيها الناس، قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا : " يقول
  .وما يلتفت إليه رسول اهللا: يد لتتركوا دينكم، ولتتركوا الالت والعزى، قالعن دينكم، فإمنا ير

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حيىي بن حسان، عن رجل من كنانة

  .د حيىي بن حسان، عن رجل من كنانة
ى صليت خلف رسول اهللا صل: مسعت رجالً من بين كنانة يقول: روى أبو إسحاق الفزاري، عن حيىي بن حسان قال

  " .اللهم ال ختزين يوم القيامة، وال ختزين يوم البأس : " فسمعته يقول -يوم الفتح : اهللا عليه وسلم أراه قال
  .وروي هذا عن الريان بن اجلعد، عن حيىي بن حسان، عن أيب قرصافة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده



  ليث

  ابن عباس

  .ابن عباس
أخربنا حممد بن حيىي بن . ينة الصويف، أخربنا أبو غالب املاوردي مناولة بإسناده عن أيب داودأخربنا أبو أمحد بن سك

فارس، أخربنا موسى بن هارون الربدي، أخربنا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض األنباري، عن خالد بن عبد 
صلى اهللا عليه وسلم فأقر أنه زىن أن رجالً من بكر بن ليث أتى النيب : الرمحن، عن ابن املسيب، عن ابن عباس

فجلده . كذب واهللا يا رسول اهللا: مث سأله البينة على املرأة فقالت. بامرأة أربع مرات فجلده مائة جلدة، وكان بكراً
  .حد الفرية مثانني

  حمارب

ى اهللا عبد امللك املصري، عن رجل من حمارب ع عبد امللك املصري، عن رجل من حمارب أن رجالً أتى النيب صل
أتيتك يف امرأة أعجبين مجاهلا لتدعو اهللا يل بالربكة، وكانت عاقراً، فلم يأذن يل، مث رجع إليه : عليه وسلم فقال

إنه لو تزوج امرأة سوداء ولوداً أحب إيل من أن يتزوجها حسناء ال " يرجو أن يأذن له أو يدعو له بالربكة، فقال 
  " .تلد 

  .نعيم أيضاً هذا املنت يف ترمجة رجل من كلب، وقد تقدموقد أخرج أبو . أخرجه أبو نعيم

  مزينة

  عبد الرمحن بن بشر، عن أناس من مزينة

  .س عبد الرمحن

قرأت على عبد اهللا : أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا حممد بن عمر بن هارون، عن كتاب أيب بكر بن أيب ثابت قال
: ين، أخربنا بندار، أخربنا حممد بن جعفر، أخربنا شعبة قالحدثكم حممد بن إمساعيل البصال: بن احلسن النحاس

مسعت عبد الرمحن بن معقل، عن عبد الرمحن بن بشر، عن أناس من مزينة من أصحاب : مسعت عبيداً أبا احلسن قال
لم، سأل النيب صلى اهللا عليه وس -أو األجبر  -أهنم حدثوا أن سيد مزينة بن األجبر : النيب صلى اهللا عليه وسلم

أطعم أهلك من مسني مالك، إمنا كرهت لكم من جوال : " قال. إنه مل يبق من مايل إال أطعمته أهلي إال محري: فقال
  " .القرية 

  .أخرجه أبو موسى

  علقمة بن عبد اهللا املزين، عن رجل من مزينة



من كان يؤمن : " لم، يقولع علقمة بن عبد اهللا املزين، عن رجل من مزينة له صحبة، مسع النيب صلى اهللا عليه وس
باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليسكت، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن باهللا 

  " .واليوم اآلخر فليكرم ضيفه 
  .أخرجه أبو نعيم

  اهلجيم

  أبو متيمة، عن رجل من اهلجيم

  .أبو متيمة، عن رجل من اهلجيم
هو  -حدثنا سويد ابن نصر حدثنا عبد اهللا : علي وغري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى الترمذيأخربنا إمساعيل بن 

طلبت النيب صلى اهللا عليه وسلم : أخربنا خالد احلذاء، عن أيب متيمة اهلجيمي، عن رجل من قومه قال -ابن املبارك 
فلما . يا رسول اهللا: معه بعضهم فقالوا فلم أقدر عليه، فجلست فإذا نفر هو فيهم، وهو يصلح بينهم، فلما فرغ قام

مث أقبل " . إن عليك السالم حتية املوتى : " قال. عليك السالم يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رأيت ذلك قلت
مث رد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، " . إذا لقي أحدكم أخاه املسلم فليقل السالم عليك ورمحة اهللا : " علي فقال

  " .عليك السالم ورمحة اهللا " : فقال
أتيت رسول اهللا صلى اهللا : قد روى هذا احلديث أبو غفار، عن أيب متيمة، عن أيب جري جابر بن سليم اهلجيمي قال

  .عليه وسلم فذكر احلديث، وأبو متيمة امسه طريف بن جمالد

  والد أيب متيمة اهلجيمي

  .والد أيب متيمة اهلجيمي، وولده من التابعني
كنت رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فعثرت الناقة : خالد احلذاء، عن أيب متيمة اهلجيمي، عن أبيه قالروى 
بقويت : ، فإنه يتعاظم حىت يصري مثل البيت، يقول" تعس الشيطان " ال تقل : فقال! تعس الشيطان: " فقلت

  .بسم اهللا، فإنه يتصاغر فيصري مثل الذباب: صرعته، ولكن قل

  هالل

  مساك بن الوليد احلنفي، عن رجل من بين هالل

  .د مساك بن الوليد احلنفي، عن رجل من بين هالل
أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا عبد اهللا بن يزيد، حدثنا عكرمة، حدثنا أبو زميل 

ال تصلح الصدقة لغين، وال : " ليه وسلم يقولمسعت النيب صلى اهللا ع: حدثين رجل من بين هالل، قال: مساك قال
  " .لذي مرة سوي 
  .أخرجه ابن منده



  يربوع

  األشعث بن سليم، عن أببه، عن رجل من بين يربوع

  .األشعث بن سليم، عن أبيه، عن رجل من بين يربوع
ث بن سليم، عن أبيه، حدثين أيب، حدثنا يونس، حدثنا أبو عوانة، عن األشع: أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا

يد املعطي العليا، : " أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمعته يكلم الناس، يقول: " عن رجل من بين يربوع قال
يا رسول اهللا، هؤالء بنو ثعلبة بن يربوع الذين : فقال رجل: قال" . أمك وأباك، وأختك وأخاك، مث أدناك أدناك 

  " .ال جتين نفس على أخرى "  عليه وسلم فقال رسول صلى اهللا. أصابوا فالناً

  اليمن

  حيىي بن عمارة، عن شيح من اليمن

قدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد موت أيب طالب : س حيىي بن عمارة بن حزم، عن شيخ من اليمن قال
ه بقعب فناولتنيه، وال فدخلت عليه بيته فاستسقيت، فقامت إيل إحدى بنات. واهللا آلتني حممداً وألمسعن منه: فقلت

. ، مرتني" اللهم بر من بر حممداً : " واهللا ما مشمت رائحة أطيب من رائحة قعبة، ألنه كان شرب منه، ورأيته يقول
  .مث مل تلبث خدجية أن ماتت بعد أيب طالب، فتتابعت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األحزان

  .أخرجه أبو نعيم
  .ة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورتبت أمساء الرواة عنهم على حروف املعجمذكر من مل يعرف إال بصحب

  أسد بن وداعة، عن رجل من أصحاب النيب

أن رسول اهللا  -وكان أسد قدمياً مرضياً  -د أسد بن وداعة، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
: " فقال. لفالن بن فالن: ؟ فقالوا" ملن : " يا خبيرب، فقالصلى اهللا عليه وسلم نظر إىل امرأة حامل متم من السبا

لقد مهمت أن ألعنه لعنة تدخل معه يف قربه؟ يورثه وليس منه، أم يستعبده وقد غذاه : " قال. نعم: ؟ قالوا" أيطؤها 
  !.؟" يف مسعه وبصره 
  .أخرجه ابن منده

  أكدر بن محام، عن رجل من الصحابة

  .ن الصحابةع أكدر بن محام، عن رجل م
أخربنا أبو حممد القاسم بن علي بن عساكر الدمشقي كتابة، أخربنا أبو الوفاء عبد الواحد بن أمحد الشرايب، أخربنا 

أخربنا أبو بكر بن املقرىء، أخربنا أبو العباس بن قتيبة، حدثنا حرملة، أخربنا ابن وهب، عن . أبو طاهر بن حممود
أخربين رجل من : أنه مسع أكدر بن محام يقول: يج بن صويف احلجريعمرو، عن سعيد بن أيب هالل، عن خد

اذهب إىل رسول اهللا صلى : جلسنا يوماً يف مسجد النيب، فقلنا لفىت منا: أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال



مث " .: شيء ال : " ما يعدل اجلهاد؟ فأتاه فسأله، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عليه وسلم فسله
" الشيء : " إهنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثالث، فإن قال: مث قلنا" . الشيء : " أرسلوه الثانية فقال

ما يقرب منه يا : فقال" . ال شيء : " ما يقرب منه يا رسول اهللا؟ فأتاه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قيل
  " .امة الصيام، واحلج كل عام، وال يقرب منه شيء طيب الكالم، وإد: " رسول اهللا؟ قال
  .أخرجه أبو نعيم

  أبو أمامة، عن رجال من الصحابة

  .د ع أبو أمامة بن سهل بن حنيف، وامسه أسعد، عن رجال من الصحابة
أن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثه أن : روى األوزاعي، عن ابن شهاب، عن أيب أمامة بن سهل

  .لى اهللا عليه وسلم، كان يعود مرضى مساكني املسلمني وضعفائهم، ويتبع جنائزهمالنيب ص
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أنس بن مالك، عن رجل من الصحابة

  .د ع أنس بن مالك، عن رجل من الصحابة
أن رسول  روى املعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أنس بن مالك حدثه عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .اهللا ليلة أسري به مر على موسى وهو يصلي يف قربه
  .رواه محاد بن سلمة، عن سليمان التيمي وثابت، عن أنس مثله

  .ورواه عمر بن حبيب، عن سليمان، عن أنس، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، حنوه
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  صلى اهللا عليه وسلمأنس بن مالك، ذكر خادماً للنيب 
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن سرايا بن علي وغري واحد، قالوا . أنس بن مالك، ذكر خادماً للنيب صلى اهللا عليه وسلم

: عن ثابت، عن أنس قال -هو ابن زيد  -حدثنا سليمان بن حرب، أخربنا محاد : بإسنادهم عن حممد بن إمساعيل
هللا عليه وسلم فمرض، فأتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه كان غالم يهودي خيدم النيب صلى ا

فأسلم ، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أطع أبا القاسم: فنظر إىل أبيه وهو عنده، فقال" أسلم : " فقال له
  " .احلمد هللا الذي أنقذه من النار : " من عنده وهو يقول

  حابةأيوب بن بشري، عن بعض الص

  .د ع أيوب بن بشري بن أكال األنصاري، عن بعض الصحابة
روى أبو اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أيوب بن بشري األنصاري، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه 
وسلم أن النيب حني خرج تلك اخلرجة استوى على املنرب فتشهد، وكان أول ما تكلم به أن استغفر للشهداء يوم 

ففطن له أبو بكر " . إن عبداً من عباد اهللا خري بني الدنيا وبني ما عند ربه فاختار ما عند ربه : "  قالأحد، مث
على رسلك، : " الصديق أول الناس، وعلم أنه يريد نفسه، فبكى أبو بكر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  " .ال أعلم أمراً أفضل عندي يداً من أيب بكر سدوا هذه األبواب الشوارع يف املسجد إال باب أيب بكر، فإين 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أيوب بن شرحبيل، عن رجل من الصحابة

د أيوب بن شرحبيل األصبحي، واىل عمر بن عبد العزيز على مصر، عن رجل من الصحابة روى يزيد بن هارون 
كتب إىل عمر أن خذ من : األصبحي قالعن ابن أيب ذئب، عن عبد الرمحن بن مهران، عن أيوب بن شرحبيل 

املسلمني من كل أربعني دينارا ديناراً، ومن أهل الذمة من كل عشرين دينارا ديناراً، إذا كانوا يصاحلون هبا، فإنه 
  .حدثين من ال أهتم أنه مسعه ممن مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده

  ةبسطام الكويف، عن رجل من الصحاب

  .ع بسطام الكويف، عن رجل من الصحابة
حدثين أيب، أخربنا عبد الصمد، حدثين عمر بن فزوخ، عن : أخربنا عبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا

  .أنه صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسلم تسليمتني: بسطام، عن أعرايب تضيفهم
  .أخرجه أبو نعيم

  من الصحابة بشري بن يسار، عن رجال

  .ع بشري بن يسار، عن رجال من الصحابة
حدثين أيب، أخربنا حممد بن فضيل، حدثنا حيىي بن سعيد، عن بشري بن : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

يسار، عن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أدركهم يذكرون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني 
... هر على خيرب، وصارت خيرب لرسول اهللا واملسلمني، فضعفوا عن عملها، فدفعوها إىل اليهود يقومون عليهاظ

  .وذكر احلديث
  .أخرجه أبو نعيم

  أبو بكر بن عبد الرمحن، عن بعض الصحابة

لك بن روى أبو اليمان، عن شعيب، عن الزهري عن، عبد امل. د ع أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام
: أن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : أن أبا بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أخربه: أيب بكر

يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، وأفضل الناس مؤمن بني كرميني : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. "  

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  لرمحن، عن رجل من الصحابةأبو بكر بن عبد ا



  .د ع أبو بكر أيضاً، عن رجل من الصحابة
أخربنا أبو احلرم مكي بن ريان بن شبة النحوي بإسناده عن حيىي، عن مالك، عن مسي موىل أيب بكر، عن أيب بكر 

ر الناس أن رسول اهللا أم: حممد بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
. ، وصام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" تقووا لعدوكم : " ممن كان معه يف سفره عام الفتح أن يفطروا، وقال

لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه املاء من : وسئل الذي حدثين: قال أبو بكر 
: إن طائفة من الناس قد صاموا حني صمت، قال: عليه وسلممث قيل لرسول اهللا صلى اهللا  -من احلر : أو -العطش 

أخرجه ابن منده وأبو نعيم، . فلما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب، فأفطر الناس
  .ومسيا أبا بكر حممداً

  ثابت بن السمط، عن رجل من الصحابة

  .د ع ثابت بن السمط، عن رجل من الصحابة
: ن أيب بكر بن حفص، عن عبد اهللا بن حمرييز، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قالروى شعبة، ع

  " .إن ناساً من أميت يشربون اخلمر، يسموهنا بغري امسها " 
رواه سفيان، عن الشيباين ، عن أيب بكر بن حفص، عن عبد اهللا بن حمرييز، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم
اه بالل بن حيىي، عن أيب بكر بن حفص، عن عبد اهللا بن حمرييز عن ثابت عن عبادة، عن النيب صلى اهللا عليه ورو

  .وسلم قاله ابن منده
عن ابن السمط،  -ابن مصبح : أو -ورواه بالل بن حيىي، عن أيب بكر بن حفص، عن أيب مصبح : وقال أبو نعيم

  .اد عبد اهللا بن رواحة، فما حتوز له عن فراشهأن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ع: عن عبادة
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  جرير بن عبد اهللا، عن رجل من الصحابة

  .د ع جرير بن عبد اهللا البجلي، عن رجل له صحبة

حدثين أيب، أخربنا إسحاق بن يوسف، حدثنا أبو جناب عن زاذان، عن : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا قال
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما برزوا من املدينة إذا راكب يوضع حنونا، : ر بن عبد اهللا قالجري

فانتهى الرجل إلينا فسلم، فرددنا عليه، فقال له النيب صلى : قال. كأن هذا الراكب إياكم يريد: فقال رسول اهللا
. أريد رسول اهللا: ؟ قال" ما تريد : " قال. ي وعشرييتمن أهلي وولد: ؟ قال" من أين أقبلت " اهللا عليه وسلم 

تشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، وتقيم : " يا رسول اهللا، ما اإلميان؟ قال: قال" . قد أصبته : " قال
شبكة مث إن بعريه دخلت رجله يف : قال. قد أقررت: قال" . الصالة وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت 

علي بالرجل : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! جرذان، فهوى بعريه وهوى الرجل فوقع على هامته فمات
! يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبض الرجل: فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان فأقعداه، فقاال" . 

؟ فإين رأيت ملكني يدسان يف " رأيتما إعراضي عن الرجل أما " فأعرض عنهما رسول اهللا، وقال هلما رسول اهللا 



من الذين قال اهللا  -واهللا  -هذا : مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فعلمت أنه مات جائعاً. فيه من مثار اجلنة
اكم، فاحتماله دونكم أخ: مث قال. الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون: " تعاىل فيهم

إىل املاء وغسلناه وحنطناه وكفناه ومحلناه إىل القرب، فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجلس على شفري القرب، 
  .رواه مجاعة عن زاذان" . أحلدوا وال تشقوا فإن اللحد لنا، والشق لغرينا : " وقال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  من الصحابة جندب بن عبد اهللا البجلي، عن رجل

  .د ع جندب بن عبد اهللا البجلي، عن رجل من الصحابة
إين بايعت ابن الزبري على أين أقاتل أهل : جلندب بن عبد اهللا: قلت: روى محاد بن سلمة، عن أيب عمران اجلوين قال

لك، فإن فالناً أفتد مبا: قال. ما أريد أستفتيك إال لنفسي: أفتاين جندب؟ فقلت: لعلك تريد أن تقول: الشام؟ قال
فيم : جييء املقتول يوم القيامة متعلق بالقاتل، فيقول اهللا عز وجل: " أخربين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  " .اتق، ال تكون ذلك الرجل . يف ملك فالن: قتلت عبدي؟ فيقول
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .حبيب بن أيب ثابت، عن رجل من أصحاب النيب

  .بن أيب ثابت، عن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلمد حبيب 
كنت أجالس أشياخاً لنا إذ مر علينا علي بن احلسني، وقد كان : روى حكيم بن جبري، عن حبيب بن أيب ثابت قال

س ملا أال دعوتنا أم: بينه وبني أناس من قريش منازعة يف امرأة تزوجها منهم، مل يرض منكحها، فقال أشياخ األنصار
يا حممد، أال خنرج : كان بينك وبني بين فالن، إن أشياخنا حدثونا أهنم أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
قل ال أسألكم عليه : " إليك من ديارنا ومن أموالنا ملا أعطانا اهللا بك، وفضلنا بك، وأكرمنا بك؟ فأنزل اهللا تعاىل

  .ندلكم على الناس ، وحنن" أجراً إال املودة يف القرىب 
  .أخرجه ابن منده

  .احلسن البصري، عن رجال من الصحابة

  .د ع احلسن البصري، عن رجال من الصحابة
حدثين مخسون من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن النيب : روى زيد العمي وغريه، عن احلسن البصري قال

ن حتد الشفرة والشاة تنظر، وهنى أن جيامع الرجل أهله صلى اهللا عليه وسلم، هنى أن يلتزم الرجل الرجل، وهنى أ
وهنى أن ميحى اسم اهللا تعاىل بالبزاق، وهنى عن تعليم القرآن وعن اإلمامة . وعنده إنسان، حىت الصيب يف املهد

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. واألذان بأجر

  .احلسن، عن رجل من الصحابة



  .د احلسن أيضاً، عن رجل من الصحابة
كنا مع رسول : ى يزيد بن هارون، عن هشام ، عن احلسن، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالرو

: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اهللا أكرب، اهللا أكرب: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف سفر، فسمع منادياً يقول
فابتدرنا " خرج من النار : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقال ر. أشهد أن ال إله إال اهللا: فقال" . على الفطرة 

  .الوادي، فإذا حنن براع قد حضرته الصالة، فأقام الصالة
  .أخرجه ابن منده

  احلسن، عن رجل من الصحابة

  .د احلسن أيضاً، عن رجل له صحبة

قال رسول اهللا : سلم قالروى احلجاج بن احلجاد، عن قتادة، عن احلسن، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و
ال تقوم الساعة حىت تزول جبال عن أمكنتها، وحىت تروا أموراً عظاماً مل تكونوا ترون أنكم : " صلى اهللا عليه وسلم

  .؟" تروهنا 
  .رواه عفري بن معدان، عن قتادة، عن احلسن، عن مسرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده

  .صلى اهللا عليه وسلم احلسن، عمن رأى النيب

  .ع احلسن أيضاً، عمن رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم
أخربين من رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن النيب صلى اهللا عليه : روى هشيم، عن منصور، عن احلسن قال

  .وسلم، بال قاعداً، فتفاج حىت ظننا أن وركه سينفك
  .أخرجه أبو نعيم

  .ابةحصني بن جندب، عن بعض الصح

  .د عبد املطلب حصني بن جندب أبو ظبيان، عن بعض الصحابة
: جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: روى بكر بن بكاره، عن حبيب بن حسان، عن أيب ظبيان قال

؟ "  أال أريك آية: " يا رسول اهللا، إين عامل بالطب، فهل يريبك يف نفسك شيء؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ارجعي، فرجعت " فدعا عذقاً فخرجت من أصلها، وأقبلت إليه تسجد مرة وترفع مرة، حىت اتنهت إليه، فقال هلا 

حدثنا أصحابنا أهنم بينا هم مع رسول اهللا : وروى ابن اسحاق، عن املختار بن أيب ظبيان" . حىت كانت مكاهنا 
يا أبا : لما انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالصلى اهللا عليه وسلم يف سفر له، فاعترضهم يهودي جعد، ف

. . . من أي الفحلني يكون الولد؟: فقال" . سل عم شئت : " فقال. القاسم، إين سائلك عن مسألة اليعلمها إال نيب
  .احلديث

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم



  .أبو احلكم التنوخي عن رجل له صحبة

إن اجلنة حزنة حفت باملكاره، : " له صحبة، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال د ع أبو احلكم التنوخي، عن رجل
" وإن النار حفت باهلوىأال ومن كشف له باب كرب أشفى على اجلنة، ومن كشف له باب هوى أشفى على النار 

.  
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .أبو محيد بن عبد الرمحن احلمريي، عن رجل من الصحابة

  .عبد الرمحن احلمريي، عن رجل من الصحابة د محيد بن
حدثنا قتيبة، أخربنا أبو عوانة، عن داود : أخربنا أبو القاسم بن صدقة الفقيه، بإسناده عن أيب عبد الرمحن النسائي

لقيت رجالً صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع : األزدي، عن محيد بن عبد الرمحن قال
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ميتشط أحدنا كل يوم، أو يبول يف مغتسله، أو يغتسل الرجل : سنني، قال

حدثنا هناد بن : أخربنا أبو أمحد بإسناده إىل أيب داود سليمان قال. بفضل املرأة، واملرأة بفضل الرجل، وليغترفا مجيعاً
عن أيب العالء داود األودي، عن محيد، عن رجل من عن عبد السالم بن حرب، عن أيب خالد الدااليت، . السري

إذا اجتمع الداعيان فأجب أقرهبما باباً، وإن سبق أحدمها فأجب الذي : " أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أخرجه ابن منده" . سبق 

  .محيد، عن أعراي له صحبة

ن عبد الرمحن، عن أعرايب رأى النيب صلى اهللا روى سليمان بن املغرية، عن محيد ب. د ع محيد عن أعرايب له صحبة
ورأيت النيب صلى اهللا عليه : عليه وسلم يصلي، فرفع رأسه من الركوع، ورفع كفيه حىت جلنت فروع أذنيه، قال

. محيد بن عبد الرمحن: أخرجه أبو نعيم، فقال. وسلم، وعليه نعالن، وتفل عن يساره مث حك حيث تفل بنعله
  .عن محيد بن هالل، عن أعرايب، وذكره: بإسناده عن سليمان بن املغرية: قالوأخرجه ابن منده، ف

  .محيد بن عبد الرمحن بن عوف، عن رجل من الصحابة
روى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن . دع محيد بن عبد الرمحن بن عوف الزهري، عن رجل من الصحابة

: قال. أوصين يا رسول اهللا: قال رجل: اهللا عليه وسلم قال محيد بن عبد الرمحن، عن رجل من أصحاب النيب صلى
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. ال تغصب

  حنظلة بن أيب سفيان اجلمحي

  .عن رجل أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : د حنطلة بن أيب سفيان اجلمحي، عن رجل أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم

ال، إال من قال هكذا : " إنا نراه من صلحائنا وخيارنا؟ فقال: فقال رجل" " إن األكثرين هم األقلون : " قال
  .أخرجه ابن منده" . وهكذا، من بني يديه وخلفه، وعن ميينه وعن يساره 



  .حي بن يومن، عن رجل له صحبة

، عن أيب قبيل، عن بعض أصحاب النيب روى الليث بن سعد. د حي بن يومن أبو قبيل املعافري، عن رجل له صحبة
هذا كتايب من رب : " خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم فقال بيمينه: صلى اهللا عليه وسلم قال

هذا كتاب من رب العاملني، : " ، وبيده اليسرى" العاملني، فيه أمساء أهل اجلنة وأمساء آبائهم وقبائلهم جممل عليهم 
هل النار وأمساء آبائهم وقبائلهم، جممل على آخرهم، ال يزلد فيهم وال ينقص، منهم فريق يف اجلنة، وفريق فيه أمساء أ
  " .يف السعري 

  .أخرجه ابن منده

  .خالد بن دريك، عن رجل من الصحابة

  .د ع خالد بن دريك، عن رجل من الصحابة
عن خالد بن الدريك، عن رجل من  روى أبو عمران حفص بن عمر، عن أصبع بن زيد، عن خالد بن كثري،

من كذب علي فليتبوأ بني عيين : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
" إذا رأهتم من مكان بعيد " أمل تسمعوا اهللا عز وجل يقول : " يا رسول اهللا، وجلهنم عني؟ قال: قالوا" جهنم مقعداً 

  .عن خالد، عن أيب سعيد اخلدري: قتيبة، عن أصبغ فقال ورواه احلسن بن" . 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .داود بن عمرو، عن أيب سالم، عمن رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا عبد الوهاب بن أيب حبة، بإسناده . ع داود بن عمرو، عن أيب سالم، عمن رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثين أيب، أخربنا هشهيم حدثنا داود بن عمرو، عن أيب سالم، عمن رأى النيب صلى اهللا : دعن عبد اهللا بن أمح

  .قبل أن ميس ماء.مرة آياً من القران : وقال هشهيم. عليه وسلم بال، مث تال شيئاً من القرآن
  .أخرجه أبو نعيم

  .ذكوان أبو صاحل، عن رجل من الصحابة

  .ابةعن رجل من الصح: د ع ذكوان أبو صاحل
قال رسول اهللا صلى : روى وكيع، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

رواه أبو محزة السكري، " . أفضل الكالم سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إاله اهللا، واهللا أكرب : " اهللا عليه وسلم
ع أيضاً، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن بعض أصحاب وروى وكي. عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة

يا رسول اهللا، تفعل : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم، يصلي حىت ترم قدماه، فقيل: النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ورواه أبو معاوية، عن " . أفال أكون عبداً شكوراً : " هذا وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال

ورواه شعبة والثوري عن أيب صاحل، عن أيب . كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي: مش، عن أيب صاحل قالاألع



  .هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .ذكوان، عن رجل من الصحابة

  .د ذكوان أبو صاحل أيضاً، عن رجل من الصحابة
مس، عن أيب صاحل؟ عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن النيب روى أبو إسحاق الفزاري، عن األع

  " .من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليسكت : " صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .أخرجه ابن منده

  .ما أقرب أن يكون األول، ألن اإلسناد واحد، واهللا أعلم: قلت

  .صحبةراشد بن سعد املقرئي، عن رجل له 

  .د ع راشد بن سعد املقرئي، عن رجل، له صحبة
أخربنا أبو حممد بن أيب القاسم الدمشقي إجازة، أخربنا أبو القاسم احلسني بن احلسن بن حممد األسدي، أخربنا أبو 

 القاسم علي بن حممد بن العالء، أخربنا أبو حممد بن أيب نصر، أخربنا أبو احلسن بن حزمل، حدثنا أبو زرعة عبد
أن صفوان بن عمرو حدثه، عن راشد بن : الرمحن بن عمرو، حدثنا عبد اهللا ابن صاحل، حدثين معاوية بن صاحل

يا رسول اهللا، ما بال املؤمنني يفتنون يف : سعد، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن رجالً قال
  " .كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة : قبورهم إال الشهداء؟ قال
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .ربعي، عن رجل من الصحابة

  .د ع ربعي، عن رجل من الصحابة
روى سفيان، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا صلى 

صوموا حىت تروا اهلالل أو  ال تقدموا هذا الشهر حىت تروا اهلالل، أو تكملوا العدة، مث: " اهللا عليه وسلم قال
  " .تكملوا العدة 

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .رفيع أبو العالية، عن رجل من الصحابة

  .د ع رفيع أبو العالية، عن رجل من الصحابة

هذا ما حفظت : حدثين من كان خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: روى أبو خلدة بن دينار، عن أيب العالية قال
وأخربنا أبو . كان إذا صلى ومل يربح من املسجد حىت حنضر الصالة، توضأ وضوءا خفيفاً يف جوف املسجد: هلك من

حدثنا عاصم، عن أيب العالية، : حدثين أبو معاوية وعبدة وحيىي بن سعيد األموي قالوا: ياسر بإسناده عن عبد اهللا



  " .حظها من الركوع والسجود أعطوا كل سورة : " عمن مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .زاذان، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

روى محاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، . د ع زاذان، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .، دخل اجلنة " ال إله إال اهللا " من لقن عند موته : " عمن مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .زهري بن عبد اهللا، عن رجل من الصحابة

  .د ع زهري بن عبد اهللا، عن رجل من الصحابة
حدثين أيب، حدثنا أزهر بن القاسم، حدثنا هشام يعين الدستوائي : أخربنا عبد الوهاب بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

حدثين رجل أن النيب صلى اهللا : زهري بن عبد اهللا، فقال: كنا بفارس وعلينا أمري يقال له: ن اجلوين قالعن أيب عمرا
  " .من بات فوق إجار أو فوق بيت ليس حوله شيء يرد رجله، فقد برئت منه الذمة : " عليه وسلم قال

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .زيد بن أسلم، عن رجل من الصحابة

أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن بكري، . سلم، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلمد زيد بن أ
مررت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو جالس : عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن رجل حدثه قال

عبد اهللا ذو : من هو؟ فقيل: فسألت" . اللهم، إين قد رضيت عنه فأرض عنه : " على قرب وهو يدفن، فسمعته يقول
وذكر موت ذي . وقد روى يونس عن ابن إسحاق، عن حممد بن إبراهيم، عن عبد اهللا بن مسعود. البجادين
" . اللهم إين أمسيت عنه راضياً فارض عنه : " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال يف آخره. البجادين

  .ةفليتين كنت صاحب احلفر: وقال ابن مسعود
  .أخرجه ابن منده

  .زيد بن أسلم، عن رجل، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي . زيد بن أسلم أيضاً، عن رجل، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
لم، عن رجل من أصحابه، حدثنا حممد بن كثري، عن سفيان، عن زيد بن أس: بإسناده عن أيب داود السجستاين قال

ال يفطر من قاء، وال من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .أحتلم، وال من احتجم 

  .زيد بن احلواري، عن رجال من أصحاب النيب



ى عبد الرمحن بن زيد العمي، عن رو. د زيد بن احلواري العمي، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
أن رسول اهللا : أدركت أربعني شيخاً كلهم حيدثون عن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم: أبيه قال

  " .من أحب أصحايب وتوالهم واستغفر هلم، جعله اهللا يوم القيامة معهم يف اجلنة : " صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أخرجه ابن منده

  .اجلعد، عن رجل من الصحابةسامل بن أيب 

  .د ع سامل بن أيب اجلعد، عن رجل من الصحابة
السالم عليك يا : روى مهام، عن عطاء بن السائب، أن رجالً من أهل البادية أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

ليك، وإين سائلك إين رسول قومي ووافدهم إ: فرد عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال. غالم بين عبد املطلب
: ؟ قال" أتدري من خلقك، ومن قبلك، ومن هو كائن : " مث قال. فمشتد يف املسألة، وإين من أخوالك بين جشم

  .احلديث. . . نعم: أهو أرسلك؟ قال: فنشدتك بذلك: قال " . اهللا تعاىل : " من؟ قال: قال. نعم
  .عن سامل، عن كريب، عن ابن عباس: ابن املسيب وقال. رواه حممد بن فضيل، عن عطاء، عن سامل، عن ابن عباس

حدثين أيب، أخربنا علي بن عاصم، أخربنا حصني، عن سامل بن : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا، بإسناده عن عبد اهللا
دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعليه خامت من ذهب، فأخذ جريدة : أيب اجلعد، عن رجل من قومه قال

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. فطرحته" اطرحه : " فى قالفضرب هبا ك

  .سعيد بن مسعود، عن رجل من الصحابة

  .ع سعد بن مسعود، عن رجل من الصحابة

روى بكر بن مض، عن عبيد اهللا بن زخر، عن سعد بن مسعود، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
وليت شعري ! شعري كنف أميت حني تتبختر رجاهلم، ومترح نساؤهمليت : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .صف ناصبون حنورهم يف سبيل اهللا، وصف عمال لغري اهللا : كيف أميت حني يصريون صفني

  .أخرجه أبو نعيم

  .سعيد أبو البختري، عن رجل من الصحابة

  .د سعيد أبو البختري، عن رجل من الصحابة
ليس يهلك الناس : " ن أيب البختري، عمن مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولروى شعبة، عن عمرو بن مرة، ع

  " .حىت يعذروا من أنفسهم 
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سعيد بن املسيب، عن رجل من الصحابة



  .د سعيد بن املسيب، عن رجل من الصحابة
: أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قالروى عبيد اهللا بن عمر، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن بعض 

  .خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املصلى، فصف الناس خلفه، مث صلى على النجاشي فكرب أربع تكبريات
  .رواه أصحاب السري عنه، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة

  .أخرجه ابن منده
  .سعيد بن املسيب، عن ثالثني رجالً من الصحابة

  .يب، عن ثالثني رجالً من الصحابةع سعيد بن املس
حدثين أيب، أخربنا يزيد بن هارون، أخربنا احلجاج بن أرطاة، عن : أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن عبد اهللا

حفظنا عن ثالثني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن : عمرو بن شعب، عن سعيد بن املسيب قال
  " .من اعتنق شقصاً من مملوك له ضمن بقيته : " وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .أخرجه أبو نعيم

  .سالم بن عمرو، عن رجل من الصحابة

  .د ع سالم بن عمرو، عن رجل من الصحابة
روى أبو عوانة، عن أيب بشر، عن سالم بن عمرو، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن رسول 

  " .الكالب رجس إال كلب غنم، وليس فيها عز وال منفعة : " م قالاهللا صلى اهللا عليه وسل
أخربنا حممد بن بشار، أخربنا غتدر، عن شعبة، عن أيب : أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن الفقيه بإسناده عن أيب يعلى

: أو قال" . م إخوانكنم فأحسنوا إليه: " بشر، عن سالم، عن رجل من الصحابة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .فأصلحوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم، وأعينوهم على ما عليهم " 

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .أبو سلمة بن عبد الرمحن، عن رجل من الصحابة

  .د ع أبو سلمة بن عبد الرمحن، عن رجل من الصحابة
: أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم روى أبو اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن رجل من

  . . .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قضى يف امرأتني من هذيل رمت إحدامها األخرى
وأخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد . وذكر احلديث رواه مالك يف املوطأ عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة

مسعت أبا مالك األشجعي حيدث، عن أيب سلمة بن عبد : أخربنا شعبة قال حدثين أيب، أخربنا حممد بن جعفر،: اهللا
  .أخربين من رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم، يصلي يف ثوب واحد قد خاف بني طرفيه: الرمحن قال

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .سليمان بن يسار، عن رجل من الصحابة



  .د سليمان بن يسار، عن رجل من الصحابة
: " بد اهللا بن حممد بن عقيل، عن سليمان بن يسار، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، قالروى ع

  " .منربي هذا على ترعة من ترع اجلنة، وما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة 
  .أخرجه ابن منده

  .سويد بن غفلة، عن رجل من الصحابة

  .ع سويد بن غفلة، عن رجل من الصحابة
حدثين أيب، أخربنا هشم، أخربنا هالل بن خباب، عن : عبد الوهاب بن هبة اهللا، بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد أخربنا

أتانا مصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجلست إليه فسمعته : ميسرة أيب صاحل، عن سويد بن غفلة قال
  " .وال يفرق بني جمتمع إن يف عهدي أن ال آخذ راضع لنب، وال جيمع بني متفرق، : " يقول

  .فأىب" . خذ هذه : " فأتاه رجل بناقة كوماء، فقال
  .أخرجه أبو نعيم

  .شيب بن أيب روح، عن رجل من الصحابة

  .د ع شبيب بن أيب روح، عن رجل من الصحابة

روى وكيع، عن سفيان، عن عبد امللك بن عمري، عن شبيب بن أيب روح، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا 
صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم، الفجر فقرأ فيها بالروم، فالتبس عليه القراءة، فلما صلى النيب : ليه وسلم، قالع

ما بال رجال حيضرون معنا الصالة بغري طهور؟ أولئك الذين يلبسون علينا صالتنا، : " صلى اهللا عليه وسلم، قال
  " .فمن شهد معنا صالتنا فليحسن الطهور 

  .نده، وأبو نعيمأخرجه ابن م

  .شداد بن اهلاد، عن رجل من األعراف له صحبة

  .شداد بن اهلاد، عن رجل من األعراف له صحبة
أخربنا سويد بن نصر، أخربنا عبد اهللا، عن ابن : أخربنا يعيش بن صدقة الفقيه، بإسناده عن أيب عبد الرمحن النسائي

أن رجالً من األعراب جاء إىل النيب : ، عن شداد بن اهلادأن ابن أيب عمار أخربه: جريج، أخربين عكرمة بن خالد
فأوصى به النيب صلى اهللا عليه وسلم بعض أصحابه، . أهاجر معك: صلى اهللا عليه وسلم، فآمن به واتبعه، مث قال

. فلما كانت غزوة غنم النيب صلى اهللا عليه وسلم فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم
فأخذه فجاء به إىل النيب صلى اهللا عليه . قسم لك النيب صلى اهللا عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: ما دفعوه إليه قالفل

. ولكن أتبعتك على أن أرمى إىل ها هنا! ما على هذا أتبعك: " قال" . قسمه لك : " ما هذا؟ قال: وسلم فقال
فلبثوا قليالً مث هنضوا يف قتال " . تصدق اهللا يصدقك إن : " فقال. فأدخل اجلنة" وأشار إىل حلقه بسهم فأموت 

: " العدو، فأيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم حيمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم



عليه مث كفنه النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف جبة للنيب صلى اهللا " . صدق اهللا فصدقه : " قال. نعم: ؟ قالوا" أهوهو 
اللهم، هذا عبدك، خرج مهاجراً يف سبيلك، فقتل شهيداً أنا : " وسلم قدمه فصلى عليه، فكان مما ظهر من صالته

  " .شهيد على ذلك 

  .شرحبيل بن شفعة الرحيب، عن رجل له صحبة

  .ع شرحبيل بن شقعة الرحيب، عن رجل له صحبة
 أيب، أخربنا أبو املغرية، أخربنا حريز بن عثمان، أخربنا حدثين: أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة، بإسناده عن عبد اهللا

يقال : " شرحبيل بن شقعة، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
: عز وجل فيأتون فيقول اهللا: قال! يا رب، حىت يدخل آباؤنا وأمهاتنا: فيقولون. ادخلوا اجلنة: للولدان يوم القيامة

" . ادخلوا اجلنة أنتم وآباؤكم : فيقول اهللا عز وجل! يا رب، آباؤنا: فيقولون. مايل أراهم حمبنطئني ادخلوا اجلنة
  .رواه احلسن األشيب، عن حريز، عن شرحبيل، عن عثبة بن عبد السلمى، عن النىب صلى اهللا عليه وسلم،حنوه

  .أخرجه أبو نعيم

  .شريح عن رجال من الصحابة

  .عن رجل من الصحابة. ريحع ش
حدثين أيب، أخربنا إسحاق بن عيسى الطباع، أخربنا جرير بن : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن شريح، عن رجل من الصحابة قال: حازم، عن واصل األحدب، عن أيب وائل
  " .دم، قم إيل امش إليك، وامش إيل أهرول إليك يا ابن آ: قال اهللا عز وجل: وسلم

  .أخرجه أبو نعيم

  .صدي بن عجالن، عن رجل من الصحابة

  .د ع صدي بن عجالن أبو أمامة الباهلي، عن رجل من الصحابة
روى القاسم ، عن أيب أمامة، عمن رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سائراً إىل مىن يوم التروية يقدم موكبه، إىل 

  .يظل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الشمس -شيء : أو -جانبه بالل، بيده عود وعليه ثوب 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .طاوس، عن رجل من الصحابة

  .د ع طاوس، عن رجل من الصحابة
، عن احلسن بن حدثنا ابن جريج: حدثين روح وعبد الرزاق قاال: أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

الطواف بالبيت صالة، فإذا طفتم فأقلوا فيه : " مسلم، عن طاوس، عن رجل أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .الكالم 

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم



  .طلحة بن عبيد اهللا، عن رجل قدم على النيب

  .طلحة بن عبيد اهللا، عن رجل قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم
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األثري: املؤلف  بن   ا

أخربنا أبو جعفر املبارك بن املبارك بن أمحد بن زريق احلداد إمام اجلامع بواسط، أخربنا أبو السعادات املبارك بن 
احلسني بن عبد الوهاب بن يغوبا املقرىء، أخربكم أبو الفتح نصر بن احلسن بن أيب القاسم الشاشي مث السمرقندي 

، أخربكم أبو بكر أمحد ابن منصور بن خلف املغريب، أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن زكريا، أخربنا أبو فاقر به
معيد ابن األعرايب، حدثنا حممد بن الصباح الزعفراين، أخربنا عبد اهللا بن نافع الزبريي وحممد ابن إدريس الشافعي 

الروذباذي، أخربنا أبو بكر بن داسة، أخربنا أبو داود ، حدثنا  وأخربنا أبو علي: قال املغريب. حدثنا مالك ح: قاال
جاء رجل إىل : عبد اهللا بن مسلمة، كلهم عن مالك، عن عمه أيب سهيل، عن أبيه مسع طلحة بن عبيد اهللا يقول

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل جند ثائر الرأس يسمع دوي صوته وال يفهم ما يقول، حىت دنا من رسول
مخس صلوات يف : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا هو يسال عن اإلسالم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وصيام : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" . ال، إال أن تطوع : " فهل علي غريهن؟ قال: قال" . اليوم والليلة 
: " وذكر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" تطوع  ال، إال أن: " هل علي غريه؟ قال: قال" . شهر رمضان 

واهللا ال أزيد على هذا وال : فأدبر الرجل وهو يقول" . ال أن تطوع : " هل علي غريها؟ قال: ، فقال " الزكاة 
  " .أفلح إن صدق : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أنقص منه

  ل علي غريها؟ه: وقال -وذكر القصة  -قال الشافعي يف حديثه 

  .طلق بن حبيب، عن رجل من الصحابة

  .د ع طلق بن حبيب، عن رجل من الصحابة
روى سفيان، عن منصور، عن يونس بن خباب، عن طلق بن حبيب، عن رجل كان يطلب اليسر، فدخل إىل الشام 

فعلمه دعاء عن  فذكر احلديث،. . أطلب اليسر: ما أقدمك؟ فقلت: من املدينة، مث إنه صلى إىل جنب شيخ فقال
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .عباد بن عبد الصمد، عن راعي رسول اهللا

  .هو حريث أبو سلمى: قيل. د ع عباد بن عبد الصمد، عن راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لي بن إبراهيم الباقالين، حدثنا أبو بكر أخربنا القاضي أبو بكر األنصاري، أخربنا ع: أخربنا أبو موسى كتابة قال

حممد بن إمساعيل الوراق، حدثنا البغوي، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا أبو معمر عباد بن عبد الصمد، حدثنا راعي 
من لقي اهللا عز رجل يشهد : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أنت مسعت هذا من : قلنا" . اهللا، وأن حممداً عبده ورسوله، وآمن بالبعث واحلساب، دخل اجلنة أن ال إله إال 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالع ال مرة وال مرتني وال ثالثاً وال أربعاً

  .عبد اهللا بن بريدة األسلمي، عن رجل من الصحابة



  .سلمي، عن رجل من الصحابةد عبد اهللا بن بريدة األ
روى عبد اهللا بن املبارك، عن كهمس بن احلسن، عن عبد اهللا بن بريدة، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه 

  .أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حنتفي أحياناً، وكان ينهانا عن اإلرفاه: وسلم قال
  .جل كل يومالتر: ما اإلرفاه؟ قال: قلت البن بريدة: قال

  .أخرجه ابن منده

  .عبد اهللا بن احلارث، عن رجل من أصحاب النيب

  .د ع عبد اهللا بن احلارث، عن رجل من الصحابة
روى شعبة، عن عبد احلميد صاحب الزيادي، عن عبد اهللا بن احلارث، عن رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 

  " .تسحروا ولو جبرعة " : عليه وسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .عبد اهللا بن حبيب أبو عبد الرمحن السلمي، عن رجل له صحبة

روى عطاء بن السائب، عن أيب عبد الرمحن . د ع عبد اهللا بن حبيب، أبو عبد الرمحن السلمي، عن رجل له صحبة
ال يزال العبد يف صالة ما : " صلى اهللا عليه وسلم يقولعمن مسع رسول اهللا . عبد اهللا بن حبيب: وامسه -السلمي 

  " .اللهم اغفز له، اللهم أرمحه : دام يف مصاله ينتظر الصالة، وإن املالئكة تقول
رواه محاد بن سلمة وإبراهيم بن احلجاج، عن عطاء هكذا، ورواه جرير، عن عطاء، عن أيب عبد الرمحن، عن عبيد 

  .رجل من الصحابة
  .نده، وأبو نعيمأخرجه ابن م

  .عبد اهللا بن زيد أبو قالبة، عن رجل له صحبة

  .د عبد اهللا بن زيد، أبو قالبة الرقاشي، عن رجل له صحبة

فيومئذ ال يعذب عذابه : " روى شعبة، عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عمن مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ
فقال : قال" فيومئذ اليعذب عذابه أحد : " نا مسعت احلسن يقرأأ: فقال عاصم األحول وهو عنده: ، قال" أحد 

ورواه عبيد اهللا بن موسى، " . فيومئذ ال يعذب عذابه أحد : " أنا مسعت عبد الرمحن بن أيب بكر يقرأ: خالد احلذاء
: " قرأ عن سليمان اخلوزي، عن خالد، عن أيب قالبة، عن مالك بن احلويرث، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه

  " .فيومئذ ال يعذب عذابه أحد 
  .أخرجه ابن منده

  .باخلاء املعجمة املضمومة، وبالزاي: اخلوزي

  .عبد اهللا بن سعد، عن رجل له صحبة



  .عبد اهللا بن سعد، من رجل له صحبة
وكان بن سعيد  -حدثنا أبو عمرو عثمان : أخربنا حيىي بن حممود كتابة، بإسناده عن أيب بكر بن أيب عاصم قال

رأيت رجالً ببخارى على : خبازاً حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا الرازي، أخربنا أيب، أخربنا عبد اهللا بن سعد قال
  .كسانيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال

  .عبد اهللا بن شقيق، عن رجل من الصحابة

  .صحابةع عبد اهللا بن شقيق، عن رجل من ال
حدثين أيب، أخربنا سريج بن النعمان، حدثنا محاد، عن خالد احلذاء، : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

وآدم بني الروح : " يا رسول اهللا، مىت جعلت نبياً؟ قال: قلت: عن عبد اهللا بن شقيق، عن رجل من الصحابة قال
  " .واجلسد 

  .أخرجه أبو نعيم

  .بيد بن عمري، عن رجل من الصحابةعبد اهللا بن ع

  .د ع عبد اهللا بن عبيد بن عمري، عن رجل من الصحابة
حدثين أيب، حدثنا معتمر بن سليمان أنبانا محيد، عن عبد اهللا : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا

  .حىت نفخ، مث قام فصلى ومل يتوضأ رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نام: بن عبيد بن عمري، عن رجل قال
  " .ال إله إال اهللا " وله حديث آخر يف فضل 
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .عبد اهللا بن عمر، ذكر املقعدين وابنهما

  .س عبد اهللا بن عمر، ذكر املقعدين وابنهما
عن كتاب أيب بكر بن ثابت، حدثنا  أخربنا حممد بن عمر بن هارون،: أخربنا أبو موسى بن أيب بكر املديين كتابة قال

أبو حممد بن رامني االستراباذي إمالء، حدثنا أبو بكر اإلمساعيلي، حدثنا عياش بن حممد اجلوهري، حدثنا داود بن 
كان مبكة مقعدان، وكان هلما ابن : رشيد، أخربنا عبد اهللا بن جعفر، عن عبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا بن عمر قال

ة فيأيت هبما املسجد، فيضهما فيه، فيكتسب عليهما، فإذا أمسيا احتملهما فأقلبهما، ففقده النيب فسأل حيملهما غدو
مث كان رسول " . لو ترك أحد ألحد لترك ابن املقعدين : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. مات: عنه، فقالوا

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثرياً يقول ذلك
  .أخرجه أبو موسى

  .بالياء حتتها نقطتان، وآخره شني معجمة: عياش

  .عبد اهللا بن عمري، عن زوج بنت أيب هلب



  .عمرية عن زوج بنت أيب هلب: أو -س عبد اهللا بن عمري 
: قال -عمرية : أو -روى الفضل بن دكني، عن إسرائيل، عن مساك، عن معبد بن قيس، عن عبد اهللا بن عمري 

  .؟" هل من هلو : " نت يف البيت، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالك: حدثتين ابنة أيب هلب قالت
  .أخرجه أبو موسى

  .عبد اهللا بن كعب بن مالك، عن رجل من الصحابة

  .د ع عبد اهللا بن كعب بن مالك، عن رجل من الصحابة
صلى اهللا عليه أنه أخربه بعض أصحاب النيب : روى أبو اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن عبد اهللا بن كعب

يا معشر املهاجرين، قد أصبحتم : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، خرج يوماً عاصباً رأسه، فقال يف خطبته: وسلم
اليوم تزيدون، وأصبحت األنصار ال تزيد على هيئتها اليت هي عليها اليوم، وإن األنصار عيبيت اليت أويت إليها، 

  " . فأكرموا كرميهم، وجتاوزوا عن مسيئهم
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .عبد اهللا بن حمرييز، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا أبو ياسر بإسناده عن . د ع عبد اهللا بن حمرييز اجلمحي، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
ن أيب بكر بن حفص، عن عبد اهللا بن حمرييز، حدثين أيب، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، ع: عبد اهللا بن أمحد

إن ناساً من أميت يشربون : " عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال
  " .اخلمر، يسموهنا بغري امسها 

صامت، عن النيب رواه سعد بن أوس، عن أيب بكر بن حفص، عن ابن حمرييز، عن ثابت بن السمط، عن عبادة بن ال
  .صلى اهللا عليه وسلم حنوه

أخرجه ابن منده، . ورواه ليث بن أيب سليم، عن بالل بن حيىي، عن شرحبيل بن السمط، عن عبادة بن الصامت
  .وقد تقدم يف ثابت. وأبو نعيم

  .عبد اهللا بن أيب اهلذيل، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

روى فطر بن خليفة، عن عبد اهللا بن أيب . بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ع عبد اهللا بن أيب اهلذيل، عن
لقد أتى علينا زمان وإن أحدنا ليبعر كما يبعر البعري، : " اهلذيل، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .أخرجه أبو نعيم" من اجلهد 

  .عبد اجلبار اخلوالين، عن رجل من الصحابة

  .ار اخلوالين، عن رجل من الصحابةع عبد اجلب
حدثنا أيب، حدثنا يزيد بن هارون، أخربنا العزام، حدثين عبد اجلبار : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد



: من هذا؟ قالوا: دخل رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم املسجد فإذا كعب يقص، فقال: اخلوالين قال
  " .ال يقص إال أمري، أو مأمور، أو خمتال : " عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمس: كعب يقص، فقال

  .فبلغ ذلك كعباً، فما رئي بعد يقص
  .أخرجه أبو نعيم

  .عبد الرمحن البيلماين، عن رجل من الصحابة

  .د ع عبد الرمحن بن البيلماين، عن رجل من الصحابة
بيلماين، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم روى سفيان، عن حممد بن عبد الرمحن بن ال

  .احلديث" . من تاب قبل موته بشهر تاب اهللا عليه : " قال
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .عبد الرمحن بن جبري، عن رجل خدم النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ع عبد الرمحن بن جبري، عن رجل خدم النيب صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، أخربنا حيىي بن زكريا، أخربنا سعيد بن أيب 

أنه حدثه رجل خدم النيب صلى اهللا : أيوب، أخربنا بكر بن عمرو، عن عبد اهللا بن هبرية، عن عبد الرمحن بن جبري
فإذا فرغ من " . بسم اهللا : "  عليه وسلم إذا قرب له طعام يقولأنه مسع النيب صلى اهللا: عليه وسلم مثان سنني

  " .اللهم، أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت، فلك احلمد على ما أعطيت : " طعامه قال
  .أخرجه أبو نعيم

  .عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب، عن رجل هلم صحبة

حدثنا : خربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا عن أبيهأ. د ع عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب، عن رجال هلم صحبة
خطب عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب : حيىي بن زكريا، حدثنا حجاج بن أرطاة، عن حسني بن احلارث اجلديل قال

أال إين جالست أصحاب حممد وساءلتهم، أال وإهنم حدثوين أن النيب : يف اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال
صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأمتوا ثالثني، وإن شهد شاهدان : " عليه وسلم قالصلى اهللا 

  " .فصوموا أو أفطروا 
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .عبد الرمحن الصناحبي، عن رجل له صحبة

  .د ع عبد الرمحن الصناحبي، عن رجل له صحبة
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : الرمحن الصناحبي، عن رجل له صحبة روى االوزاعي، عن عبد اهللا بن سعد، عن عبد

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. شداد املسائل وصابعها: واألغلوطات. هنى عن األغلوطات



  .عبد الرمحن بن العالء احلضرمي، عن رجل له صحبة

  .د ع عبد الرمحن بن العالء احلضرمي، عن رجل له صحبة
بن السائب، عن عبد الرمحن بن احلضرمي، عن رجل له صحبة مسع النيب صلى اهللا عليه روى سفيان، عن عطاء 

  " .إن يف آخر أميت قوماً يعطون منع األجر مثل ما ألوهلم، ينكرون املنكر، ويقاتلون أهل الفنت : " وسلم يقول
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .عبد الرمحن بن أيب عوف، عن رجل له صحبة

روى أبو اليمان عن حريز بن عثمان، عن ابن أيب . محن بن أيب عوف اجلرشي، عن رجل له صحبةد ع عبد الر
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، صلى هبم : عوف اجلرشي، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

: " الشمس تطلع، مث قالالفجر، ولو طرح سوط مل ينظر إليه من األغالس، مث صلى اليوم الثاين فأسفر هبم، وكادت 
  " .الصالة ما بني هذين الوقتني 
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن رجل من الصحابة

  .د ع عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن رجل من الصحابة

، حدثنا عبد الرمحن حدثنا أمحد ابن حنبل: أخربنا عبد الوهاب بن علي بن سكينة األمني، بإسناده عن أيب داود قال
بن مهدي، عن سفيان، عن عبد الرمحن بن عابس، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن رجل من أصحاب النيب صلى 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، عن احلجامة للصائم والوصال، ومل حيرمهما، إمنا هنى إبقاء : اهللا عليه وسلم قال
" أنا أواصل إىل السحر، وريب يطعمين ويسقيين : " قال. نك تواصل إىل السحريا رسول اهللا، إ: فقيل. على أصحابه

.  
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن رجال من الصحابة

  .د ع عبد الرمحن بن أيب ليلى أيضاً، عن رجال من الصحابة
ن جعفر، حدثنا شعبة عن احلكم، عن عبد الرمحن بن حدثين أيب، حدثنا حممد ب: أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا

  " .ال يتلقى اجللب، وال يبيع حاضر لباد : " أيب ليلى، عن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البلح والتمر، : وحدثين أيب، حدثنا عفان، عن شعبة بإسناده قال: قال

  .مروالزبيب والت
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن رجل من الصحابة



  .د ع عبد الرمحن بن أيب ليلى أيضاً، عن رجل من الصحابة
أفيكم : نادي رجل من أهل الشام يوم صفني: روى شريك وغريه، عن يزيد بن أيب زياد، عن ابن أيب ليلى قال

أويس خري التابعني : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: منه؟ قال نعم، وما تريد: أويس القرين؟ قالوا
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. وعطف دابته، فدخل مع علي" . بإحسان 

هل هذا الصحايب واحد أم مجاعة؟ إال أنا : هذه التراجم كلها عن عبد الرمحن، عن رجل من الصحابة، فال أعلم
  .ذكرنا ترامجه كما ذكروها

  .عبد الرمحن بن معاذ التيمي، عن رجل له صحبة

  .ع عبد الرمحن بن معاذ التيمي، عن رجل له صحبة
حدثين أيب، أخربنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن محيد األعرج، عن حممد بن : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا

خطب النيب صلى : صلى اهللا عليه وسلم قالإبراهيم التيمي، عن عبد الرمحن بن معاذ، عن رجل من أصحاب النيب 
واألنصار  -وأشار إىل ميمنة القبلة " . لينزل املهاجرون ها هنا : " اهللا عليه وسلم الناس مبىن، ونزهلم منازهلم، وقال

ففتحت أمساع أهل مىن . وعلمهم مناسكهم: ، وقال" مث لينزل الناس حوهلم "  -وأشار إىل ميسرة القبلة  -ها هنا 
  .أخرجه أبو نعيم" . ارموا اجلمرة مبثل حصى اخلذف : " فسمعته يقول: قال. مسعوه يف منازهلم حىت

  .عبد الواحد بن عبد اهللا القرشي، عن رجل من الصحابة

  .ع عبد الواحد بن عبد اهللا القرشي، عن رجل من الصحابة
 بن علي رضي اهللا عنهما، تناوله ملا أيت يزيد برأس احلسني: روى حممد بن سوقة، عن عبد الواحد القرشي قال

  الطويل: بقضيب، فكشف عن ثناياه، فواهللا ما الربد بأبيض منها، وأنشد 
  علينا، وهم كانوا أعق وأظلما... يفلقن هاماً من رجال أعزة 

فرفع  .يا هذا، ارفع قضيبك، فواهللا رمبا رأيت شفيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإنه يقبله: فقال له رجل عنده
  .متذمراً عليه مغضباً
  .أخرجه أبو نعيم

  .عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن رجل له صحبة

إذا كان : " ع عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن رجل له صحبة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  " .أحدكم يف صالة فال يرفع بصره إىل السماء أن يلتمع بصره 

  .أخرجه أبو نعيم

  .عبيد اهللا بن عدي بن اخليار، عن رجلني أتيا النيب صلى اهللا عليه وسلم

روى هشام بن عروة ، عن أبيه، عن . د ع عبيد اهللا بن عدي بن اخليار عن رجلني أتيا النيب صلى اهللا عليه وسلم
فزامحنا : سلم وهو يعطي من الصدقة، قاالأهنما أتيا النيب صلى اهللا عليه و: عبيد اهللا بن عدي بن اخليار، عن رجلني



ال حظ فيها لغين وال قوي مكتسب " الناس حىت خلصنا إليه، فرفع فينا طرفه مث خفضه، فرآنا رجلني جلدين، فقال 
. "  

وروى شعيب بن أيب محزة، عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عدي، عن رجل من الصحابة أخربه أن رسول اهللا صلى 
بطانة تأمره باملعروف وتنهاه عن املنكر، وبطانة ال تألوه : ما من نيب وال إمام إال وله بطانتان: الاهللا عليه وسلم ق

  " .خباالً، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو من اليت تغلب عليه 

أخربنا ابن منده وأبو نعيم، أخرجا كالمها حديث الصدقة، وأما حديث البطانتني فانفرد به ابن منده، وما أقرب أن 
  .يكونا ترمجتني، فإن حديث الصدقة عن رجلني، واحلديث الثاين عن رجل واحد، واهللا أعلم

  .عبيد بن عمري، عن الثقة من الصحابة

  .د ع عبيد بن عمري، عن الثقة من الصحابة
روى أمحد بن حفص، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن احلجاج بن احلجاج، عن قتادة، عن عطاء بن أيب رباح، 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى يف صالة اآليات ست ركعات وأربع : حدثين الثقة: عبيد بن عمري عن
  .سجدات

أن : ورواه أمحد بن معاوية، عن احلسني بن حفص، عن ابن طهمان، عن احلجاج، عن قتادة، عن عطاء، عن حذيفة
بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن عطاء،  وروى معاذ. النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى صالة الكسوف، فذكره

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات: عن عبيد، عن عائشة
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .عثمان بن عبيد اهللا، عن رجال من الصحابة

قال رسول اهللا صلى : يقولون مسعت رجاال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ع عثمان بن عبيد اهللا قال
  " .لو أن الدنيا كانت عند اهللا مبنزلة جناح بعوضة، ما أعطى كافراً وال مشركاً شيئاً : " اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو نعيم

  .عرفجة السلمي، عن رجل من الصحابة

  .ع عرفجة السلمي، عن رجل من الصحابة
حدثين أيب، حدثنا حممد بن اجلعفر، حدثنا شعبة، عن عطاء بن : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

كنت يف بيت عتبة بن فرقد، فأردت أن أحدث حبديث، فكان رجل من : السائب، عن عرفجة السلمي قال
فحدث الرجل عن النيب صلى اهللا عليه : أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأنه أوىل باحلديث منه، قال

يف رمضان تفتح أبواب اجلنة، وتغلق أبواب النار، ويصفد فيه كل شيطان مريد، وينادي مناد كل : " وسلم أنه قال
  " .ويا طالب الشر، أمسك . يا طالب اخلري، هلم: ليلة

  .أخرجه أبو نعيم



  .عسعس بن سالمة، عن رجل من الصحابة

  .د عسعس بن سالمة، عن رجل من الصحابة
حدثنا من أدركنا من : سعيد بن أيب احلسن، عن عسعس بن سالمة قال روى أبو إسحاق الفزاري، عن أبان، عن
من صلى عليه أربعون مسلماً كلهم : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .ومن شهد له عشرة قبلت شهادهتم . يستغفر له، غفر له
  .أخرجه ابن منده

  .جل من الصحابةعطاء بن يزيد الليثي، عن ر

  .د ع عطاء بن أيب رباح، عن رجل من الصحابة
روى ابن املبارك، عن مصعب بن ثابت، عن عاصم بن عبيد اهللا، عن عطاء بن أيب رباح، عن رجل من أصحاب 

: أطلع علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الباب الذي يدخل منه، قال: قال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. احلديث... " ضحكون؟ أال أراكم تضحكونت" 

  .عطاء بن أيب رباح، عن رجل من الصحابة

  .د ع عطاء بن يزيد الليثي، عن بعض الصحابة
حدثين أيب، حدثنا روح بن عبادة، عن صاحل بن أيب األخضر، عن : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

يا رسول : قيل: عطاء بن يزيد الليثي، حدثنا بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الزهري، حدثين
مؤمن يف : " مث من يا رسول اهللا؟ قال: قالوا" . مؤمن جماهد بنفسه وماله يف سبيل اهللا : " اهللا، أي الناس أفضل؟ قال

  " .شعب من الشعاب، يتقي اهللا تعاىل، ويدع الناس من شره 
من قال : " ن عجالن، عن سهيل، عن عطاء بن يزيد، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوروى اب

ال إله إال اهللا وحده ال شريك : وقال. خلف كل صالة ثالثاً وثالثني تكبرية، وثالثاً وثالثني حتميدة وثالثني تسبيحة
  " .له، غفرت ذنوبه 

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  .عن رجل من الصحابةعلي بن ربيعة، 

  .د ع علي بن ربيعة، عن رجل من الصحابة
صلى : روى عبد العزيز بن رفيع، عن علي بن ربيعة، عن رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

أخرجه " إن اهللا عز وجل ومالئكته يصلون على الصف املقدم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث انصرف، فقال
  .ابن منده وأبو نعيم

  علي بن علي بن السائب، عن أخيه، عن رجل من الصحابة



  .د ع علي بن علي بن السائب، عن أخيه، عن رجل من الصحابة

روى محاد بن سلمة، عن احلجاج بن أرطاة، عن علي بن علي بن السائب، عن أخيه، عن رجل من أصحاب النيب 
  . عليه وسلم هنى أن تؤتى النساء يف أدبارهنأن رسول اهللا صلى اهللا: صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عمر بن ثابت األنصاري، عن بعض الصحابة

  .ع عمر بن ثابت األنصاري، عن بعض الصحابة
أن : روى معمر، عن الزهري، عن عمر بن ثابت األنصاري، عن بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إنه لن يرى أحد منكم ربه حىت ميوت، وإن بني عينيه : "  عليه وسلم قال حيذرهم فتنة الدجالرسول اهللا صلى اهللا
.مكتوب كافر يقرأه كل من كره عمله   "  

  .أخرجه أبو نعيم

  عمر بن عبد العزيز، عن عدة من الصحابة

  .د ع عمر بن عبد العزيز ، عن عدة من الصحابة
كنت : عمر بن علي بن أيب طالب، عن يزيد بن عمر بن مورق قال روى حديثه عيسى بن عبد اهللا، عن حممد بن

: من أي قريش؟ قلت: قال. من قريش: ممن أنت؟ قلت: بالشام وعمر بن عبد العزيز يعطي الناس، فقدمت فقال يل
فوضع يده على صدره : قال -فسكت  -موىل علي بن أيب طالب : من أي بين هاشم؟ قلت: قال. من بين هاشم

من : " حدثين عدة أهنم مسعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مث قال. موىل علي بن أيب طالب أنا: وقال
أعطه ستني ديناراً : قال. مائة أو مائيت درهم: يا مزاحم، كم تعطي أمثاله؟ قال: مث قال" . كنت مواله فعلي مواله 
  .ما يأيت نظراءكاحلق ببلدك فسيأتيك مثل : مث قال. لواليته لعلي بن أيب طالب
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عمر بن نضلة، عن رجل من الصحابة

  " .اجلار أحق بصقبه : " أن النىب صلى اهللا عليه وسلم قال: د عمر بن نضلة، عن رجل من الصحابة
  .أخرجه ابن منده

  عمرو بن أوس، عن رجل حدثه، عن مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .عن مؤذن النيب صلى اهللا عليه وسلم -العني، وآخره وا و بفتح  -دع عمرو 
: روى شعبة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن رجل حدثه، عن مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أهنم أصاهبم مطر، فنادى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن صلوا يف الرحال
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم



  .رحبيل، عن رجل من الصحابةعمرو بن ش

أخربنا أبو القاسم يعيش بن صدقة الفقيه بإسناده عن أيب عبد الرمحن . ع عمرو بن شرحبيل، عن رجل من الصحابة
أخربنا سفيان، عن األعمش، عن أيب عمار، : حدثنا إسحاق بن منصور وعمرو بن علي، عن عبد الرمحن: النسائي

: " اب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن عمرو بن شرحبيل، عن رجل من أصح
  " .مليء عمار إمياناً إىل مشاشه 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  عوف بن مالك أبو األحوص، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .د عوف بن مالك أبو األحوص
أن رسول : حدثين بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم: روى سفيان، عن عمرو بن أيب األحوص، عن أبيه قال

  .أخرجه ابن منده. اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانت تعرف قراءته باضطراب حليته

  عياض بن مرثد، عن رجل من الصحابة

  .د ع عياض بن مرثد، عن رجل من الصحابة
نا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عاصم بن حدثين أيب، حدث: أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا

أخربين بعمل : كليب، عن عياض بن مرثد، عن رجل من الصحابة أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
أكفهم : " كيف أسقيه؟ قال: قال" . فاسق املاء : " قال. ال: ؟ قال" هل من والديك أحد حي : " يدخلين اجلنة قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم" . وامحله إليهم إذا غابوا آلته إذا حضروا، 

  القاسم بن خميمرة، عن رجل من الصحابة

  .د ع القاسم بن خميمرة، عن رجل من الصحابة
أن النيب صلى اهللا عليه : روى األوزاعي، عن القاسم بن خميمرة، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثين أيب، حدثنا وكيع، : أخربنا ابن أيب حية بإسناده عن عبد اهللا. جبه األمينوسلم صلى اجلمعة والشمس على حا
حدثنا أيب، عن منصور، عن هالل بن يساف، عن القاسم بن خميمرة، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه 

نة، وإن رحيها ليوجد من قتل رجالً من أهل الذمة مل جيد ريح اجل: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وسلم قال
  .من مسرية سبعني عاماً

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أبو قتادة وأبو الدمهاء، عن رجل من الصحابة

  .د ع أبو قتادة وأبو الدمهاء، عن رجل من الصحابة



يد بن حدثنا سليمان بن املغرية، عن مح: أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا، حدثين أيب، حدثنا هبز وعفان قاال
أخذ : أتينا على رجل من أهل البادية، فقال البدوي: قاال -وكانا يكثران احلج  -هالل، عن أيب قتادة وأيب الدمهاء 

ال تدع : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي، فجعل يعلمين مما علمه اهللا تعاىل، فكان مما حفظته أن قال إنك
  " .نه شيئاً اتقاء اهللا إال أتاك اهللا خرياً م

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  قزعة بن حيىي، عن رجل من الصحابة

  .ع قزعة بن حيىي، عن رجل من الصحابة
قدم علينا البصرة رجل من أصحاب النيب صلى اهللا : روى األوزاعي، عن حسان بن عطية، عن قزعة بن حيىي قال

رجت معهم، فجعلوا ينصرفون حىت مل يبق معه عليه وسلم، فلما أن أراد اخلروج، شيعه ناس من أهل البصرة، وخ
مسعت رسول اهللا : حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال -رمحك اهللا  -حدثين : غريه، فقلت

" . من صلى الصبح فهو يف ذمة اهللا عز وجل، فاتق اهللا أن يطلبك بشيء من ذمته : " صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .أخرجه أبو نعيم

  س بن أيب حازم، عن رجل له صحبةقي

  .د ع قيس بن أيب حازم، عن رجل له صحبة
من يعط : " حدثين رجل، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: روى بيان بن بشر، عن قيس بن أيب حازم قال

  " .الرفق يف الدنيا، ينفعه يوم القيامة 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  كردوس، عن رجل من الصحابة

  .ع كردوس، عن رجل من الصحابة د
أخربين رجل من أهل بدر : قال -وكان قاص العامة بالكوفة  -روى شعبة، عن عبد امللك بن ميسرة، عن كردوس 

" . ألن أقعد يف مثل هذا اجمللس أحب إيل من أعتق أربع رقاب : " أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. القصصيعين : أي جملس؟ قال: قال قلت

  املتوكل بن الليث، عن رجل من الصحابة

  .د املتوكل بن الليث، عن رجل من الصحابة
: أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن بكري، عن حممد بن عبد اهللا الدمشقي، عن املتوكل بن ليث، عن رجل قال

ربت قدماه يف سبيل اهللا حرمه اهللا على النار، فأردت أن تغرب من أغ: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  " .قدماي يف سبيل اهللا، وأريح دابيت 



  .أخرجه ابن منده
  .جابر بن عبد اهللا األنصاري: هذا الرجل هو

  حممد بن إبراهيم التيمي، عن رجل من الصحابة

  .د ع حممد بن إبراهيم التيمي، عن رجل من الصحابة
حدثين أيب، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن : بإسناده عن عبد اهللا بن أمحدأخربنا أبو ياسر 

  .أخربين من رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم عند أحجار الزيت يدعو بكفيه: سعيد، عن حممد بن إبراهيم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حممد بن إسحاق، عن رجل شهد مؤتة

  .ل شهد مؤتةحممد بن إسحاق، عن رج
  الطويل: وقال رجل من املسلمني ممن رجع من غزوة مؤتة: أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال

  وزيد وعبد اهللا يف رمس أقر... كفى حزناً أين رجعت وجعفر 
  وخلفت للبلوي مع املتغرب... قضوا حنبهم مثت مضوا لسبيلهم 

  .حممد بن سريين، عن رجل من الصحابة

  .د ع حممد بن سريين عن رجل من الصحابة
أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن، أخربنا أبو يعلى، أخربنا هدبة بن خالد، أخربنا مهام، عن قتادة، عن حممد بن 

لوال أنك هنيتنا أن ال : أن رجالً بالكوفة شهد أن عثمان قتل شهيداً، فأخذته الزبانية فرفعوه إىل علي، وقالوا: سريين
وأنت تشهد أنك تذكر أين أتيت : فقال الرجل لعلي! ل أحداً لقتلناه، هذا يزعم أنه يشهد أن عثمان قتل شهيداًنقت

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألته فأعطاين، وأتيت أبا بكر فسألته فأعطاين، وأتيت عمر فسألته فأعطاين وأتيت 
فقال . يا رسول اهللا، ادع اهللا أن يبارك يل: يه وسلم فقلتعثمان فسألته فأعطاين، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عل

. أخرجه ابن منده وأبو نعيم" . كيف ال يبارك لك وأعطاك نيب، وصديق، وشهيدان : " النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وعاد أبو نعيم أخرج هذا املنت يف ترمجة نعيم بن أيب هند

  وسلم حممد بن أيب عاصم، عمن رأى النيب صلى اهللا عليه

  .د ع حممد بن أيب عاصم، عمن رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم

روى إبراهيم بن طهمان، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، عن حممد بن أيب عاصم الثقفي، عمن رأى النيب صلى اهللا 
  .عليه وسلم يصلي ويف رجليه نعالن، فمسح ساقه بنعليه من التراب، واملسجد يومئذ فيه تراب

  .أخرجاه أيضاً. م بن سعد األيلي، عن ربيعة، عن أنس حنوهرواه احلك



  حممد بن أيب عائشة، عن رجل له صحبة

  .ع حممد بن أيب عائشة، عن رجل له صحبة
: " روى خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن حممد بن أيب عائشة، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .أخرجه أبو نعيم. فال تفعلوا، إال أن يقرأ أحدكم بفاحتة الكتاب: " قال. نعم: قالوا؟ " لعلكم تقرأون واإلمام يقرأ 

  حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان، عن رجل له صحبة

حق على كل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ع حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان، عن رجل له صحبة قال
  .أخرجه أبو نعيم" . وأن ميس من الطيب إن وجد  مسلم أن يغتسل يوم اجلمعة وأن يتسوك،

  حممد بن قيس، عن رجل من الصحابة

اخلضرة اجلنة، والسفينة : " أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: ع حممد بن قيس، عن رجل من الصحابة
  " .النجاة، واملرأة خري، واللنب الفطرة، والقيد ثبات يف الدين، وأكره الغل 

  .نعيم أخرجه أبو

  مسلم بن صبيح، عن رجل من الصحابة

  .د ع مسلم بن صبيح، عن رجل من الصحابة
اختصم ناس من املسلمني : روى األعمش، عن مسلم بن صبيح، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ليس بأمانتكم وال : " فأنزل اهللا عز وجل. هؤالء حنن خري منكم: حنن خري منكم، وقال: وأهل الكتاب، فقال هؤالء
  ... " .أمان أهل الكتاب

  .أخرجاه أيضاً

  مسيب بن رافع، عن رجل من الصحابة

  .ع مسيب بن رافع، عن رجل من الصحابة
أعطوا كل سورة حقها : " حدثين من مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: روى العالء بن املسيب، عن أبيه قال

  " .من الركوع والسجود 
  .مأخرجه أبو نعي

  مطرف بن عبد اهللا، عن رجل من الصحابة

  .د ع مطرف بن عبد اهللا بن الشخري، عن رجل من الصحابة
حثين أيب، حدثنا عبد الرمحن، حدثنا شعبة، عن محيد : أخربنا عبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد



  . صلى اهللا عليه وسلم نعالً خمصوفةرأيت يف رجل رسول اهللا: مسعت مطرفاً عن أعرايب قال: بن هالل قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  معاوية بن قرة، عن رجل من أصحاب الشجرة

إنكم لتذنبون ذنوباً هي أدق يف : د ع معاوية بن قرة، عن رجل من أصحاب الشجرة ممن شهد بيعة الرضوان قال
  .وسلم من املوبقات أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  معبد اجلهين، عن رجل من الصحابة

العلم أفضل من العمل، وخري : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ع معبد اجلهين، عن رجل من الصحابة قال
  " .باهللا تعاىل، وشر السري احلقحقة  األمور أوساطها، ودين اهللا بني القاتر والغايل، واحلسنة بني السيئتني ال تناهلا إال

  .أخرجه أبو نعيم

  املهلب بن أيب صفرة، عمن مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .د ع املهلب بن أيب صفرة، عمن مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم
، عن أيب حدثنا حممود بن غيالن، أخربنا وكيع، عن سفيان: أخربنا إبراهيم بن حممد وغريه بإسناده عن أيب عيسى

إن بيتم الليلة فليكن : " حدثين من مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: إسحاق، عن املهلب بن أيب صفرة قال
  " .حم، ال ينصرون : شعاركم

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  موسى بن أيب عائشة، عن رجل، عمن مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم

أليس ذلك بقادر : " أن رجالً كان يقرأ فوق بيت له، فرفع صوته وقال: د موسى بن أيب عائشة، عن رجل عن آخر
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وسئل عن ذلك فقال" . سبحانك، وبلى : " قال" على أن حييي املوتى 

  .يقوله
  .أخرجه ابن منده

  نافع بن جبرب، عن رجل من الصحابة

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث بشر بن سحيم، فأمره أن : بةع نافع بن جبري بن مطعم، عن رجل من الصحا
  " .إنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة، وإهنا أيام أكل وشرب : " ينادي

  .وروي حنو هذا عن جابر
  .أخرجه أبو نعيم



  نضر بن عاصم، عن رجل من الصحابة

عليه وسلم فأسلم على أن ال يصلي إال ع نضر بن عاصم الليثي، عن رجل من الصحابة أنه أتى النيب صلى اهللا 
  " .إذا دخل يف اإلسالم أمر باخلمس : " صالتني فقبل ذلك وقال

  .أخرجه أبو نعيم

  أبو نضرة، عن رجل من الصحابة

  .د ع أبو نضرة املنذر بن مالك، عن رجل من الصحابة
وسلم أوسط أيام التشريق  حدثين من شهد رسول اهللا صلى اهللا عليه: روى سعيد اجلريري، عن أيب نضرة قال

يا أيها الناس، إن ربكم واحد، أال ليس لعريب فضل على موىل، وال ألمحر فضل على أسود إال بالتقوى، أال : " فقال
  .احلديث... نعم: ؟ قالوا" بلغت 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  نعيم بن سبع، عن رجل من الصحابة

: قبة بن مصقلة، عن نعيم بن سبع األودي، عن رجل له صحبة قالروى ر. د نعيم بن سبع، عن رجل من الصحابة
فتلك من املدينة : سافرت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أرض كذا، وكنا نقصر الصالة، فقال رجل من القوم

  .على رأس أربعة فراسخ
  .أخرجه ابن منده

  نعيم بن أيب هند، عن رجل من الصحابة

  .من الصحابة د ع نعيم بن أيب هند، عن رجل
روى مسلم بن إبراهيم، عن حممد بن طلحة، عن سليمان بن عثمان، عن أيب الرمكاء ، عن نعيم بن أيب هند أن 

  .أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فسألته فأعطاين: أعرابياً قال
ملا قدم علي بن أيب : وأخرجه أبو نعيم هبذا اإلسناد عن نعيم بن أيب هند أمت من هذا قال. أخرجه ابن منده خمتصراً

كان أصحابه ال يسمعون أحداً ذكر عثمان خبري إال ضربوه، فبلغ ذلك  -يعين إىل الكوفة  -طالب رضي اهللا عنه 
: فسمعوا شيخاً أعرابياً يقول أشهد أن عثمان قتل شهيداً فقال له علي. من رأيتموه يفعل ذلك فأتوا به: علياً فقال

إن أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمر يل بوقية وذكر للحديث : ؟ فقال األعرايبما أعلمك أن عثمان قتل شهيداً
  .حنو الذي أخرجاه يف ترمجة حممد بن سريين، عن رجل له صحبة

  .أخرجاه هذا أيضاً

  غالم أيب هربرة



  .غالم أيب هريرة
، حدثنا إمساعيل بن أيب خالد، عن حدثين أيب، حدثنا محاد بن أسامة: أخربنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اهللا بن أمحد

  الطويل: ملا قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت يف الطريق: قيس، عن أيب هريرة قال
  على أهنا من دارة الكفر جنت... ويا ليلة من طوهلا وعنائها 

عته، فبينا أنا عنده إذ طلع وأبق مين غالم يل يف الطريق، فلما قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فباي: قال
  .فأعتقته. هو لوجه اهللا تعاىل: قلت" . يا أبا هريرة، هذا غالمك : " الغالم فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  وفاء اجلعفي عن رجل من الصحابة

" . تق دلواً اس: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن حمرمون: د ع وفاء اجلعفي، عن رجل من الصحابة قال
: " فاستقيت، قال" . استق دلواً : " فاستقيت، فوضع ثوبه على رحله واستتر، وصببت على رأسه فاغتسل، مث قال

" لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة : " مث قال" . فصب علي : " فوضعت ثويب فاستترت، قال" . ضع ثوبك 
.  

  .وقد روي هذا عن جابر
  .يمأخرجه ابن منده وأبو نع

  حيىي بن أيب إسحاق، عن رجل من الصحابة

  .د حيىي بن أيب إسحاق، عن رجل من الصحابة
حدثين فالن أهنم كانوا عند نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتوا : روى حيىي بن أيب إسحاق، عن رجل من غفار قال
  .وذكر احلديث... " ناولوين الذراع: " بطعام خبز وحلم، فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه ابن منده

  حيىي بن وثاب، عن شيخ من الصحابة

  .د حيىي بن وثاب، عن شيخ من الصحابة
حدثنا أبو موسى، حدثنا ابن أيب عدي، حدثنا : أخربنا إمساعيل بن علي وغريه واحد بإسنادهم عن حممد بن عيسى

اهللا عليه وسلم رواه عن النيب صلى اهللا شعبة، عن األعمش، عن حيىي بن وثاب، عن شيخ من أصحاب النيب صلى 
املسلم ائذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري بن املسلم الذي ال خيالط الناس وال يصرب على : " عليه وسلم

  " .أذاهم 
  .أراه أنه ابن عمر: قال شعبة

  حيىي بن يعمر، عن رجل من الصحابة

  .د ع حيىي بن يعمر، عن رجل من الصحابة
حدثين أيب، أخربنا حسن بن موسى أخربنا محاد بن سلمة، عن : الوهاب بن أي حبة بإسناده عن عبد اهللاأخربنا عبد 



األزرق بن قيس، عن حيىي بن يعمر، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
كتبت له تامة، وإن مل يكن أمتها قال اهللا عز أول ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالة، فإن كان أمتها : " قال
انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكملون له فريضته، مث الزكاة مثل ذلك، مث تؤخذ األعمال على حسب ذلك : وجل
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم" . 

  يزيد بن عبد اهللا بن الشخري، عن رجل من الصحابة

  .الصحابةد يزيد بن عبد اهللا بن الشخري، عن رجل من 
بينا حنن هبذه املربد إذ أتى علينا أعرايب شعث الرأس معه : روى قرة بن خالد، عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري قال

أجل هذا كتاب كتبه يل رسول اهللا صلى اهللا : كأن هذا ليس من أهل البلد، فقال: فقلنا. جراب: أو -قطعة أدم 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب من حممد رسول اهللا : ه فإذا فيهفأخذته فقرأت. هات: فقال القوم. عليه وسلم

إنكهم إن شهدمت أن ال إله إال اهللا، وأقمتم الصالة، وآتيتم :  -وهم حي من عكل : قال يزيد -لبين زهري بن أقيش 
  .، احلديث" الزكاة 

  .وقد ذكرناه يف النمر بن تولب الشاعر
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ن عاصم، عن رجلني يف الصحابةيعقوب ب

ال يقول أحد ال إله : " أهنما مسعا النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: د ع يعقوب بن عاصم، عن رجلني من الصحابة
إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير خملصاً، إال فتحت له السماء حىت ينظر 

  " .األرض الرب إىل قائلها من أهل 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .واحلمد هللا رب العاملني. وكناهم، واجملهولني منهم. رضي اهللا عنهم. آخر أمساء الرجال من الصحابة
  .نسأل اهللا تعاىل أن ينفعنا به يف الدنيا واآلخرة وأن ينفع به، وأن جيعله خالصاً لوجهه مبحمد وآله

  .تعاىلويتلوه أمساء النساء إن شاء اهللا 

  كتاب النساء

  حرف اهلمزة

  آِسَية بِْنت الفرج اجلُْرَهِميّة
  .آِسَية بِْنت الفرج اجلُْرَهِميّة، نزلت احلجون من َمكَّة

جاءت آِسَية بِْنت الفرج اْمرَأَة من جرهم كان مسكنها : روى َيْعلَى بن األشدق، عن َعْبد اهللا بن جراد العقيلي قال
يا رسول اهللا، إّني أخطأت على نفسي وزنيت فطهرين، : نَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقالتباحلجون حجون َمكَّة إىل ال

لسُت مبطهركِ : " فأخربته بنحو شهر، قال" فكم بقي عليِك من والدتِك؟ : " قال. ال: قال" فهل ولدت؟ : " قال



  " .حىت تلدي 
  .أخرجها ابن منده وأبو نَُعْيم

  آِمَنة بِْنت األرقم
  .ْنت األرقمآِمَنة بِ

أن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم أقطعها بئراً ببطن العتيق، : روى أبو السائب املخزومي، عن جّدته آِمَنة بِْنت األرقم
  .فكانت تسمى بئر آِمَنة ، وبرَّك هلا فيها، وكانت من املهاجرات

  .ذكرها األشريّي، عن ابن الدباغ فيما نقله مستدركاً على أيب ُعمر
  ة بِْنت خلفآِمَن

  .آِمَنة بِْنت خلف األسلمية املرجومة إن ثبت حديثها
أخربنا أبو القاسم : ُمحَمَّد الفتواين قالت. أخربنا أبو موسى املديين، أخربتنا عائشة بِْنت ُعمر بن سلهب أم احلافظ

يم بن ُبركان، أخربنا أبو جعفر يوسف بن ُمحَمَّد بن يوسف اخلطيب اهلمذاين إجازة، أخربنا أبو الَعبَّاس أمحد بن إبراه
ُمَحمَّد بن ُمحَمَّد بن أمحد الصفار، أخربنا أبو يزيد ُمَحمَّد بن حيىي بن خالد، أخربين ُمَحمَّد بن أمحد بن صاحل، أخربنا 

وحدثنا أبو ُعمران الضرير موسى بن اخلليل، : قال. بكر بن يونس احلنفي، أخربنا املبارك بن فضالة، عن احلسن
أن آِمَنة بِْنت خلف األسلمية جاءت إىل النَّبِّي صلّى : ُمحَمَّد بن احلَارِث، أخربنا املبارك بن فضالة، عن احلسن أخربنا

يا رسول اهللا، إين اْمرَأَة حمصنة وزوجي غاز، وإين أصبت الفاحشة، : اهللا عليه وسلّم ملا أصابت الفاحشة فقالت
  .حني ُرمجت يف حنو ورقتنيوذكر قصة طويلة، ودعا هلا كثرياً .. فطهرين

  .أخرجها أبو موسى
  آِمَنة بِْنت ُرقَْيش

آِمَنة بِْنت ُرقَْيش من املهاجرات من بين غُْنم بن دودان، هلا صحبة قاله جعفر املستغفري ورواه بإسناده عن ابن 
  .إسحاق

  .أخرجها أبو موسى خمتصراً وذكرها الطربي، والواقدي
  آِمَنة بِْنت سعد

  .سعد بن وهب، امَْرأَة أيب سُفْيانآِمَنة بِْنت 
  .أخرجها أبو ُعمر

  آِمَنة بِْنت أيب الصَّلْت
  .آِمَنة بِْنت أيب الصَّلْت الِغفارية

  .أخرجها أبو ُعمر
  آِمَنة بِْنت َعفَّان

  .آِمَنة بِْنت َعفَّان بن أيب العاص بن أميَّة بن َعْبد مشس، أخت ُعثْمان بن َعفَّان رضي اهللا عنه
كانت عند سعد حليف بين خمزوم، من الاليت بايعن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يوم الفتح . الفتح أسلمت يوم

  .مع ِهْند امَْرأَة أيب سُفْيان

أخربنا زاهر بن أمحد، أخربنا أبو لَُبابَة، أخربنا َعمَّار بن احلسن، أخربنا سلمة بن الفضل، حدثين : ذكرها جعفر وقال
  .ذلكُمَحمَّد بن إسحاق ب



  .أخرجها أبو موسى
  آِمَنة بِْنت قَْيس

  .آِمَنة بِْنت قَْيس بن َعْبد اهللا، اْمرَأَة من بين أسد بن خَُزمية
كانت هي وأبوها باحلبشة مع أم حبيبة بِْنت أيب ُسفْيان، وبركة بِْنت يسار أمرأته وكانتا ظئري ُعَبْيد اهللا بن جحش، 

  .ذكرها ابن إسحاق
  .أخرجها أبو موسى

أظن أن هذه آِمَنة بِْنت قَْيس هي آِمَنة ُرقيش املقّدم ذكرها، وقد أخرجهما كليهما أبو موسى ظّناً منه أهنما  :قلت
قَْيس، وذكرها من رواية سلمة رقيش بالراء، : اثنتان، ومها واحدة، فإن ابن إسحاق ذكرها من رواية يونس فقال

  .ومها واحدة، واهللا أعلم

  أثيلة بنت احلارث

  .ت احلارث بن ثعلبة بن صخر بن حَرام األنصارية، هلا صحبةأثيلة بن
  أَِثْيلَة بِْنت راشد
  .هلا قصة ذكرناها يف ترمجة عامر بن ُمَرقَّش. أَِثْيلَة بِْنت راشد

  .أخرجها أبو موسى خمتصراً
  أَْرَوى بِْنت ربيعة

  . حّبان بن منقذأَْرَوى بِْنت ربيعة بن احلَارِث بن َعْبد املُطَِّلب، أم حيىي وواسع ابين
  .روى حديثها عطاف بن خالد عن أمه، عن أمها، وهي أَْرَوى

قاله أبو . وهي أَرَْوى. وقال َعْبد القدوس بن إبراهيم، عن عطاف بن خالد، عن أمه، عن أمها أثيمة َجدَّة عطّاف
  .أهنا أتت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم وهي صبية. نعيم

ومل ينسبها، وجعلها ابن . أثيمة املَْخُزوِميَّة، َجدَّة عطاف بن خالد: ُعمر ترجم عليها فقال أخرجه الثالثة إال أن أبا
  .منده وأبو نعيم هامشية
  أَْرَوى بِْنت أيب العاص

قاله جعفر، . من الاليت بايعن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يوم الفتح. أَْرَوى بِْنت أيب العاص بن أميَّة بن َعْبد مشس
  .زاهر بإسناده عن ابن إسحاق عن

  .وهذا النسب يقضي أهنا عمة ُعثْمان بن َعفَّان، ومروان بن احلكم. أخرجه أبو موسى
  أَْرَوى بِْنت َعْبد املُطَِّلب

  .أَْرَوى بِْنت َعْبد املُطَِّلب بن هاشم بن َعْبد مناف القَُرِشيَّة اهلامشية، عمة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
وخالفه غريه، فأما ابن إسحاق ومن . بو جعفر يف الصحابة، وذكر أيضاً أختها عاِتكَة بِْنت َعْبد املُطَِّلبذكرها أ

أسلم من عمات : مل ُيسلم من عمات النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم غري صفية أم الزبري، وقال غري هؤالء: وافقه فقالوا
ملا أسلم طُلَيب بن ُعَمري دخل : وقال ُمَحمَّد بن إبراهيم بن احلَارِث التيمي. النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم صفية وأَْرَوى
ما مينعك أن تسلمي : قد أسلمت وتبعت ُمحَمَّداً وذكر احلديث، وقال هلا: على أمه أَْرَوى بِْنت َعْبد املُطَِّلب فقال هلا
إين أسألك باهللا إال أتيته : فقلت: قال. مثلهن أنظر ما تصنع أخوايت، مث أكون: وتتبعيه، فقد أسلم أخوك محزة؟ قالت



مث . فإين أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن ُمَحمَّداً رسول اهللا: فقالت. وسلّمِت عليه وصّدقِته، وشهدت أن ال إله إال اهللا
  .كانت بعد تعضد النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، وتعينه بلساهنا، وحتض ابنها على نصرته والقيام بامره

ومل يصح من إسالم عماته إال صفية، وذكرها ابن منده وأبو ُنعيم يف ترمجة عاِتكَة، ومل يفرداها . أخرجها أبو ُعمر
  .بترمجة

  أَروى بِْنت كريز
. كُريز بن ربيعة بن َحبيب بن َعْبد مشس: كذا نسبها ابن منده وأبو نُعيم، والصواب. أَروى بنت كريز بن َعْبد مشس

بن َعفَّان رضي اهللا عنه وأمها أم حكيم وهي البيضاء بِْنت َعْبد املُطَِّلب، عمة النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وهي أم ُعثْمان 
  .وسلّم، ماتت يف خالفة ُعثْمان

حدثنا َعْبد اهللا بن شبيب، حدثين إبراهيم بن : أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل أيب بكر بن أيب عاصم قال
ثنا أيب، حدثنا خازم بن حسني، عن َعْبد اهللا بن أيب بكر، عن الزهري، عن ُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا، حيىي بن هانئ، حد
أسلمت أم ُعثْمان، وأم طلحة، وأم َعمَّار بن ياسر، وأم َعْبد الرَّْحَمن بن َعْوف، وأم أيب بكر : عن ابن عباس قال

  .الصديق والزبري، وأسلم سعد وأمه يف احلياة
  .وليس بشيء. أَْرَوى بِْنت ُعَميس هي: وقيل

  .أخرجها ابن منده وأبو نُعيم
  أَْرَوى بِْنت أُنَْيس

رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عنها، " من َمسَّ فرجه فليتوضأ : " روت عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أنه قال
  .أبو أَرَْوى: وقيل

  .أخرجه ابن منده وأبو ُنعيم
  األشعريةأَْسَماء بِْنت ابن 

  .هلا صحبة، ذكرها جعفر كذا خمتصراً، ومل يورد هلا شيئاً. أَْسَماء بِْنت ابن األشعرية
  .أخرجها أبو موسى
  أَْسَماء بِْنت أيب بكر

َعْبد اهللا بن ُعثْمان القَُرِشيَّة التيمية، زوج الزبري بن العوام، وهي أم َعْبد : أَْسَماء بِْنت أيب بكر الصّديق واسم أيب بكر
اهللا بن الزبري، وهي ذات النطاقني، وأمها قَيلة، وقيل قَُتيلة، بِْنت َعْبد العّزى بن َعْبد أسعد بن جابر بن مالك بن 
  .ِحْسل بن عامر بن لؤي، وكانت أسن من عائشة وهي أختها ألبيها وكان َعْبد اهللا بن أيب بكر أخا أَْسَماء شقيقها

عشرين سنة، وكان ُعمر أبيها ملا ولدت نيّفاً وعشرين سنة، وأسلمت بعد ولدت قبل التاريخ بسبع و: قال أبو نعيم
  .سبعة عشر إنساناً، وهاجرت إىل املدينة وهي حامل بَعْبد اهللا ابن الزبري، فوضعته بقُباة

ها به، وإمنا قيل هلا ذات النطاقني ألهنا صنعت للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم وألبيها سُفرةً ملا هاجرا، فلم جتد ما تشد
مث إن الزبري طلقها . فشقت نطاقها وشدت السفرة به، فسماها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ذات النطاقني

. فطلقها! مثلي ال توطأ أمه: إن َعْبد اهللا قال ألبيه: فكانت عند ابنها َعْبد اهللا، وقد اختلفوا يف سبب طالقها، فقيل
إن الزبري ضرهبا فصاحت بابنها َعْبد اهللا، : وقيل. اهللا وعروة، واملنذركانت قد أسنت وولدت للزبري َعْبد : وقيل

فدخل فخلصها ! أجتعل أمي عرضة ليمينك؟: فقال َعْبد اهللا. أمك طالق إن دخلَت: فأقبل إليها، فلما رآه أبوه قال
  .منه، فبانت منه



زبري، وأبو بكر وعامر ابنا َعْبد اهللا بن الزبري، روى عنها َعْبد اهللا بن عباس، وابنها عروة، وعّباد بن َعْبد اهللا بن ال
  .واملُطَِّلب بن حْنطب، وُمَحمَّد بن املنكدر، وفاِطَمة بِْنت املنذر، وغريهم

أخربنا أبو الفضل عَْبد اهللا بن أمحد اخلطيب، أخربنا أبو ُمَحمَّد جعفر بن أمحد السراج، أخربنا أبو عَْبد اهللا احلَُسْين 
ملقري املعروف بابن األخن حدثنا أبو الفتح يوسف بن ُعمر بن مسرور القواس، أخربنا أبو بن علي بن يوسف ا

وحدثنا :القاسم ابن بِْنت منيع، حدثنا أبو اجلهم العالء بن موسى الباهلي، أخربنا الليث بن سعد قال ابن بِْنت منيع
سألت رسول : ه، عن أمه وهي أَْسَماء قالتأبو اجلهم املقري، حدثنا ابن عيينة، مجيعاً عن هشام بن عروة، عن أبي

  .نعم: أتتين أمي وهي راغبة وهي مشركة يف عهد قريش، أفأصلها؟ قال: اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قلت
مث إن أَْسَماء عاشت وطال ُعمرها، وعميت، وبقيت إىل أن قتل ابنها َعْبد اهللا سنة ثالث وسبعني، وعاشت بعد قتله 

حىت أتى جواب عَْبد امللك بن مروان بإنزال عَْبد . وقيل بضع وعشرون يوماً. يل عشرون يوماًعشرة أيام، وق: قيل
اهللا ابنها من احلبشة، وماتت وهلا مائة سنة، وخربها مع ابنها ملا استشارها يف قبول االمان ملا حصره احلجاج، يدلّ 

  .على عقل كبري، ودين متني، وقلب صبور قوي على احتمال الشدائد
  .رجه الثالثةأخ

  أَْسَماء بِْنت احلَارِث
  .أَْسَماء بِْنت احلَارِث، اْمَرأَة خطاب املخزومي

  .خطاب املخزومي واْمرَأَته أَْسَماء بِْنت احلَارِث: روى زياد بن َعْبد اهللا ، عن ابن إسحاق، يف تسمية من أسلم َمبكَّة
يم حدثنا ُمَحمَّد بن أمحد بن احلسن حدثنا ُمحَمَّد بن أخربنا بذلك أبو موسى كتابة أخربنا أبو علي أخربنا أبو نع

ُعثْمان بن أيب شيبة حدثنا منجاب حدثنا إبراهيم بن يوسف حدثنا زياد بن َعْبد اهللا البكائي عن ُمَحمَّد بن إسحاق 
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى
  أَْسَماء بِْنت زيد بن اخلطاب

هلا رواية، روى حديثها . ة العدوية ابنة أخي ُعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهمأَْسَماء بِْنت زيد بن اخلطاب القَُرِشيَّ
  .ُمَحمَّد بن إسحاق عن ُمَحمَّد بن حيىي بن حبان عن ُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا بن ُعمر عنها أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أَْسَماء بِْنت َسلََمة
ل بن أبري بن هنشل بن دارم التميمية الدارمية وهي أم اجلالس قاله سالمة بن خمربة بن جند: أَْسَماء بِْنت سلمة وقيل

  .أبو ُعمر

وقال ابن منده وأبو نعيم أَْسَماء بِْنت خمربة التميمية وهي أم اجلالس وهي أم عياش وعَْبد اهللا ابين أيب ربيعة، روى 
ث َعْبد اهللا بن احلَارِث عن َعْبد اهللا بن عنها َعْبد اهللا بن عياش والربيع بِْنت معوذ، وذكر ابن منده وأبو نعيم حدي

دخل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم بعض بيوت أيب ربيعة أما لعيادة مريض أو لغري ذلك : عياش بن أيب ربيعة قال
: " يا رسول اهللا أال توصيين؟ قال: فقالت له أَْسَماء التميمية وكانت تكىن أم اجلالس وهي أم عياش بن أيب ربيعة

مث أتى بصيب من ولد عياش به مرض فجعل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يرقي "  إىل أختك ما حتبني أن تأيت إليك ائيت
الصيب ويتفل عليه وجعل الصيب يتفل على النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم وجعل بعض أهل البيت ينهى الصيب ويكفهم 

  .النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم
كانت من املهاجرات هاجرت مع زوجها عياش بن أيب ربيعة إىل أرض : ر وذكر نسبها كما تقدم وقالوقال أبو ُعم

روت عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه . احلبشة وولدت له هبا َعْبد اهللا بن عياش مث هاجرت إىل املدينة وتكىن أم اجلالس



ربيعة فهي أم أيب جهل واحلَارِث ابين هشام بن  وأما أم عياش بن أيب: قال. وسلّم، روى عنها َعْبد اهللا بن عياش
املغرية، وهي أيضاً أم َعْبد اهللا بن أيب ربيعة، أخي عياش بن أيب ربيعة، وامسها أَْسَماء بِْنت خمَربة وهي عمة أَْسَماء بِْنت 

بن أيب  أسلم عياش: وما أظن أن تلك أسلمت، قال ابن إسحاق: سلمة بن ُمَخربة زوج عياش هذه املذكورة قال
  .ربيعة واْمرَأَته أَْسَماء بِْنت سالمة بن ُمخربة التميمية

  .أخرجها الثالثة
وعياش بن أيب ربيعة : " انتهى كالم أيب ُعمر، واحلق معه، فإن ابن إسحاق قال يف حق السابقني إىل اإلسالم: قلت

ا أم عياش فإهنا مل تسلم، وهي اليت نذرت أن ال وأم" . املخزومي، واْمرَأَته أَْسَماء بِْنت سالمة بن خمَرَّبة التميمية 
فلو كانت مسلمة لسّرها هجرته، وهي أم أيب جهل . تستظل وال تأكل الطعام حىت يعود عياش، وكان قد هاجر

وقال الزبري بن بكار وذكر احلَارِث بن . أيضاً، والقصة يف إعادة عياش إىل َمكَّة مشهورة، قد تقدمت يف ترمجة عياش
َعْمرو، وهو أبو جهل، أمهما أَْسَماء بِْنت خمربة بن جندل بن : وأخوه ألبيه وأمه: " املغرية املخزومي فقال هشام بن 

وذكر قصة هجرته وميني " . َعْبد اهللا بن أيب ربيعة، وعياش بن أيب ربيعة المهما : أُبري بن هنشل بن دارم، وأخوامها
  .وأمه أَْسَماء بِْنت سالمة بن خمرَّبة: عياش بن أيب ربيعة، قال وقال يف َعْبد اهللا بن. أمه، وعوده إىل َمكَّة
  أَْسَماء بِْنت َشكَلٍ
  .أَْسَماء بِْنت َشكَل

أخربنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة، كالمها عن أيب : أخربنا حيىي بن حممود بإسناده عن مسلم بن احلجاج
دخلت أَْسَماء بِْنت شكل على رسول : َشيبة، عن عائشة قالتاألحوص، عن إبراهيم بن املهاجر، عن صفية بِْنت 

  .احلديث.. يا رسول اهللا، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من احليض؟: اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت
ال أدري هذه أَْسَماء إحدى من ذكر يعين : أخرجه أبو موسى، وذكره أبو علي فيما استدركه على أيب ُعمر، وقال

  .ر أو غريهنأبا ُعم
  أَْسَماء بِْنت الصَّلِْت

  .أَْسَماء بِْنت الصلت السُّلَميَّة
أَْسَماء بِْنت الصلت السلمية، من أزواج النَّبِّي صلّى اهللا عليه : اختلف فيها ويف امسها، فقال أمحد بن صاحل املصري

ت الّسلمي، تزوجها النَّبِيّ صلّى اهللا سناُء بِْنت أَْسَماء ابن الصل: وقال ابن إسحاق. وروى عن قتادة حنوه. وسلّم
هي وسناء بِْنت الصلت بن حبيب بن حارثة بن هالل بن : وقال علي بن َعْبد العزيز اجلرجاين. عليه وسلّم مث طلقها

َحرام بن ِسماك بن َعْوف بن امرئ القَْيس بن ُبْهثَةَ بن ُسلَيم السلمية، تزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
  .ت قبل أن تصل إليهفمات

  .سناء أوىل بالصواب، ويف سبب فراقها أيضاً اختالف ال يثبت من جهة اإلسناد: قول من قال: قال أبو ُعمر
  .أخرجه أبو ُعمر
  أَْسَماء عائشةَ

  .أَْسَماء ُمقَيَِّنةُ عائشة
  .إن ثبت إسناد حديثها: أوردها جعفر املستغفري وقال

ملا : ، عن حيىي بن أيب كثري، عن كالب بن تالد، عن أَْسَماء مقينة عائشة قالتروى الوليد بن مسلم، عن األوزاعي
أقعدنا عائشة لُنَجلِّيها برسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، إذ جاءنا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقرب إلينا لبناً 



" . كلَْن واشرْبن، وال جتمْعَن جوعاً وكَِذباً : " لفقا. يا رسول اهللا، إّنا ُصوَّم: فقلن" . كلن واشربن : " ومتراً، فقال
  .فأكلنا وشربنا: قالت

  .أخرجه أبو موسى
  أَْسَماء بِْنت َعْمرو

  .أَْسَماء بِْنت َعْمرو بن عدي بن نايب بن سواد بن غنم بن كعب ابن َسِلمة، أم منيع األنصارية السلميَّة
  .بن جبل من املبايعات حتت الُعقْبَة، وهي ابنة عمة ُمعاذ

روى َعْبد اهللا بن كعب بن مالك األنصاري، عن أبيه كعب وكان ممن شهد الُعقَْبة، وبايع رسول اهللا صلّى اهللا عليه 
ُنسَيبة بِْنت كعب أم : واجتمعنا بالشعب عند الُعقَْبة، وحنن سبعون رجالً وأمرأتان: وسلّم، وذكر قصة البيعة قال
  .وذكر احلديث... بن عدي بن نايب إحدى نساء بين سلمة، وهي أم منيعَعَماَرة، وأَْسَماء بِْنت َعْمرو 

  .أخرجه الثالثة
  أَْسَماء بِْنت ُعمَْيسٍ

أَْسَماء بِْنت عميس بن مْعد بن احلَارِث بن تْيم بن كعب بن مالك بن قَحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن ُمعاوَِية بن 
  .قاله أبو ُعمر. بن ِعفْرس بن خلف بن أفتل وهو خثعمزيد بن مالك بن بشر بن وهب اهللا بن شهران 

والباقي " . ربيعة بن عامر بن سعد بن مالك بن بشر : " وقال ابن الكليب مثله إالّ أنه خالفه يف بعض النسب، فقال
  .مثله يف أول النسب وآخره

  .ن خثعم بن أمنار بن َمَعّد بن عدنانُعَميس بن ُمعتِمر بن تيم بن مالك بن قحافة بن متام بن ربيعة ب: وقال ابن منده
وقد أسقط ابن منده من . وقد اختلف يف أمنار، منهم من جعله من معد، ومنهم من جعله من اليمن، وهو أكثر

  .النسب كثرياً
ن أسلمت أَْسَماء قدمياً، وهاجرت إىل احلبشة مع زوجها جعفر ب. وامها ِهْند بِْنت َعْوف بن زهري بن احلَارِث الكنانية

مث هاجرت إىل املدينة، فلما قتل عنها جعفر بن أيب طالب . أيب طالب، فولدت له باحلبشة َعْبد اهللا، وعوناً، وُمحَمَّداً
مث مات عنها فتزوجها علي بن أيب طالب، فولدت له حيىي، . تزوجها أبو بكر الصديق، فولدت له ُمحَمَّد بن أيب بكر

  .ال خالف يف ذلك
  .ون بن علي أمه أَْسَماء بِْنت عميس، ومل يقل ذلك غريه فيما علمناوزعم ابن الكليب أن ع

وأَْسَماء أخت ميمونة بِْنت احلَارِث زوج النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، وأخت أم الفضل اْمَرأَة الَعبَّاس، وأخت 
بن َعْبد املُطَِّلب  إن أَْسَماء تزوجها محزة: وقيل. تسع أخوات: أخواهتما المهم، وكن عشر أخوات الم، وقيل

َسلَْمى بِْنت امساء : إمنا اليت تزوجها محزة. وهذا ليس بشيء. فولدت له بِْنتاً مث تزوجها بعده شّداد بن اهلاد، مث جعفر
بنت ُعَميس أكرم الناس أصهاراً، فمن أصهارها النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، ومحزة، والَعبَّاس رضي اهللا عنهما 

  .وغريهم
عن أَْسَماء ُعمر بن اخلطاب، وابن عباس، وابنها َعْبد اهللا بن جعفر، والقاسم بن ُمَحمَّد، وَعْبد اهللا بن شداد بن روى 

نعم القوم، لوال أنا : وقال هلا ُعمر بن اخلطاب. اهلاد وهو ابن أختها وعروة بن الزبري، وابن املسيب، وغريهم
بل لكم هجرتان إىل أرض احلبشة وإىل : "  عليه وسلّم فقالفذكرت ذلك للنيب صلّى اهللا. سبقناكم إىل اهلجرة

  " .املدينة 
حدثنا ابن أيب ُعمر، أخربنا ُسفْيان، عن َعْمرو بن : أخربنا إبراهيم وإمساعيل وغريمها بإسنادهم إىل أيب عيسى قال



إن ولد جعفر تسرع إليهم  :أن أَْسَماء بِْنت عميس قالت: دينار، عن عروة بن عامر، عن ُعَبْيد بن رفاعة الزرقي
  .نعم: العني، أفأسترقي هلم؟ قال

  .أخرجها الثالثة
قد نسب ابن منده أَْسَماء كما ذكرناه عنه، وال شك قد أسقط من النسب شيئاً، فإنه جعل بينها وبني معد : قلت

وقد . كر، وعليتسعة آباء، ومن عاصرها من الصحابة بل من تزوجها بينه وبني معد عشرون أبا، كجعفر، وأيب ب
يقع يف النسب تعدد وطرافة، ولكن ال إىل هذا احلد؟؟؟، إمنا يكون بزيادة رجل أو رجلني، وأما أن يكون أكثر من 

  .العدد فال، والتفاوت بني نسبها ونسب أزواجها كثري جداً
  ؟؟أَْسَماء بِْنت ُمَخرِّبَة

تقدم ذكرها يف أَْسَماء بِْنت سلمة، وتقدم . بن أيب ربيعة أَْسَماء بِْنت خمربة التميمة، تكىن أم اجلالس، وهي أم عياش
  .الكالم عليها هناك، فإنه َوهَم ممن قاله

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  أَْسَماء بِْنت مُْرِشدَة

  .أَْسَماء بِْنت مرشدة احلَارِثية، أخت بين حارثة
جاءت أَْسَماء : ن و ُمَحمَّد ابين جابر، عن أبيهما قالروى حرام بن ُعثْمان، عن َعْبد الرَّْحَم. حديثها يف االستحاضة

: " قال. يا رسول اهللا، إين حدثت يل حيضة مل أكن أحيضها: بِْنت مرشدة إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت
صلّى اهللا أمكث ثالثاً أو أربعاً بعد أن أطهر، مث تراجعين، فتحرم علي الصالة؟ فقال رسول اهللا : قالت" وما هي؟ 
  " .إذا رأيِت ذلك فامكُثي ثالثاً مث تطهَّري وصلّي : " عليه وسلّم

ال يصح حديثهما ألنه انفرد به َحرام بن ُعثْمان، وهو ضعيف عند مجيعهم، قال : أخرجه الثالثة وقال أبو ُعمر
  .احلديث عن حرام بن ُعثْمان حرام: الشافعي

  أَْسَماء بِْنت النُّعمان
أَْسَماء بِْنت النعمان بن األسود بن احلَارِث بن شراحيل بن : وقيل. النعمان بن اجلَْوِن بن شَراحيلأَْسَماء بِْنت 

  .النعمان، قاله أبو ُعمر
أَْسَماء بِْنت النعمان بن احلَارِث بن شراحيل بن كندّي بن اجلون بن ُحْجر آكل املُرار ابن َعْمرو : وقال ابن الكليب

  .األكرب الكندية بن ُمعاوَِية بن احلَارِث
  .تزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فاستعاذت منه، ففارقها

كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم تزوج أَْسَماء بِْنت كعب اجلونية، فلم يدخل هبا : وقال يونس، عن ابن إسحاق
  .حىت طلقها
مث : وجها، واختلفوا يف سبب فراقه هلا، فقال قتادةأمجعوا على أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم تز: قال أبو ُعمر

تزوج رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم من أهل اليمن أَْسَماء بِْنت النعمان بن اجلون، فلما دخل عليها دعاها، فقالت 
  .تعال أنت، فطلقها: له
  .يةوزعم بعضهم أهنا كان هبا وضح كَوَضح العامرية ففعل هبا حنو ما فعل بالعامر: قال
  .، فطلقها" قد عذِت ُمبعاذ، وقد أعاذك اهللا مّني : " قال. أعوذ باهللا منك: وزعم بعضهم أهنا قالت: قال
وهذا باطل، إمنا قال هذا له امَْرأَة من َبلْعنرب، من سيب ذات الشقوق، كانت مجيلة فخاف نساؤه أن تغلبهن : قال



  .وذكر حنو ما تقدم يف فراقها. نعوذ باهللا منك: يعجبه أن يقال له إنه: على النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، فقلن هلا
  .كلتامها عاذتا باهللا منه: وقال أبو ُعَبْيدة: قال

ونكح رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم اْمَرأَة من كندة، وهي الشقية، فسألت : وقال َعْبد اهللا بن ُمَحمَّد بن عقيل
: رّدها إىل أهلها، ففعل ورّدها مع أيب أسيد الساعدي، وكانت تقول عن نفسهارسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أن ي

  .الشقية
إن اليت قال هلا نساء النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم لتتعّوذ باهللا منه هي الكندية، ففارقها، فتزوجها املهاجر بن أيب : وقيل

  .أميَّة املخزومي، مث خلف عليها قَْيس بن مكشوح املُرادّي
وذكر يف قول أزواج النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم هلا . اليت تعوذت باهللا منه اْمرَأَة من سيب بلعنرب: وقال آخرون: الق

  .حنو ما تقدم
وهل هتب : قالت" . هيب يل نفسك : " إنه قال هلا: وقيل. كان هبا وضٌح كالعامرية، ففارقها: وقال آخرون: قال

  .يده إليها، فاستعاذت منه، ففارقهاامللكة نفسها للسوقة؟ فأهوى ب
واختلفوا يف . االختالف يف الكندية كثري جداً، منهم من يسميها أَْسَماء، ومنهم من يسميها أَُمْيَمة: قال أبو ُعمر

  .سبب فراقها على ما ذكرناه، واالختالف فيها ويف صواحباهتا اللوايت مل جيتمع هبن عظيم
سرايا بن علي، ومسمار بن ُعمر بن الُعوَيس، وغريمها، قالوا بإسنادهم إىل ُمحَمَّد بن أخربنا ُمحَمَّد بن ُمَحمَّد بن 

سألت الزهّري عن أيِّ أزواج النَّبِّي : حدّثنا احلُميدّي، أخربنا الوليد، أخربنا األوزاعي قال: إمساعيل البخاري قال
أن ابنة اجلون ملا دخلت على رسول اهللا صلّى : أخربين عروة، عن عائشة: صلّى اهللا عليه وسلّم استعاذت منه؟ قال

  " .لقد عذِت بعظيمٍ، احلقي بأَْهِلِك : " قال. أعوذ باهللا منك: اهللا عليه وسلّم ودنا منها، قالت

: أخربنا أبو نَُعيم، أخربنا َعْبد الرَّْحَمن بن الَغسيل، عن محزة بن أيب أسيد، عن أيب أسيد قال: وحدثين البخاري: قال
: ع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حىت انطلقنا إىل حائط يقال له الشَّوط، فقال النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّمخرجنا م

فدخل وقد أُِتي باجلَونّية، فأُنزلت يف بيت من خنل، ومعها دايتها حاضنةٌ هلا، فلما دخل عليها " اجلسوا ها هنا " 
فأهوى بيده : وهل هتب امللكة نفسها للسوقة؟ قال: قالت" .  لك نفسك هيب: " النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم قال
يا أبا : " مث خرج من عندها علينا فقال" . عذتِ ُمبعاذ : " أعوذ باهللا منك، فقال: يضعها عليها لتسكن، فقالت

  " .اكِسها رازِقِيَّتني وأِحلقْها بأهلها : أسيد
  .وترد هناك إن شاء اهللا تعاىل .ُعمرة: وقد مساها البخاري أَُمْيَمة، وقيل

  .وأخرجها ابن منده فسماها أَُمْيَمة. أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو ُعمر، وأبو موسى
  أَْسَماء بِْنت يزيُد ْبنِ السَّكَنِ

قّتلت يوم الريموك تسعة من الروم بعمود . أَْسَماء بِْنت يزيد بن الّسكن األنصارية، وهي ابنة عمة ُمعاذ بن جبل
  .روى عنها شهر بن حوشب، وجماهد، وإسحاق بن راشد، وحممود بن َعْمرو، وغريهم. فسطاطها

حدثنا أبو توبة، أخربنا ُمَحمَّد بن ُمهاجر، عن : أخربنا أبو أمحد َعْبد الوهاب بن علي الصويف بإسناده عن أيب داود
ال تقتلوا أوالدكم : " ه وسلّم يقولمسعت رسول اهللا صلّى اهللا علي: أبيه، عن أَْسَماء بِْنت يزيد بن السكن قالت

  " .سرّاً، فإنَّ الغَْيلَ ُيدرُك الفارَس فُيَدْعِثره عن فرسه 
من بىن : " وروى حيىي بن أيب كثري، عن حممود بن َعْمرو، عن أَْسَماء بِْنت يزيد، عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم قال

  " .هللا مسجداً بىن اهللا له بيتاً يف اجلنَّة 



  .رجه ابن منده، وأبو نعيمأخ
  أَْسَماء بِْنت يزيد األْشَهِليَّة

  .رسالة النساء إىل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم. أَْسَماء بِْنت يزيد األنصارية، من بين َعْبد األشهل
نت يا رسول بأيب وأمي أ: روى عنها مسلم بن عسد، أهنا أتت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم وهو بني أصحابه، فقالت

وإنا معشر النساء . أنا وافدة النساء إليك، إن اهللا َعزَّ وَجلّ بعثك إىل الرجال والنساء كافّة فامنا بك وبإالهك. اهللا
حمصورات مقصورات، قواعد بيوتكم، ومَقضى شهواتكم، وحامالت أوالدكم، وإنكم معشر الرجال فُّضلتم علينا 

وشهود اجلنائز، واحلج بعد احلج، وأفضل من ذلك اجلهاد يف سبيل اهللا َعزَّ باجلَُمع واجلماعات، وعيادة املرضى، 
وَجلّ، وإن الرجل إذا خرج حاّجاً أو معتمراً أو جماهداً، حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا أثوابكم، وربينا لكم 

: أصحابه بوجهه كله، مث قالأفما نشارككم يف هذا األجر واحلري؟ فالتفت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم إىل . أوالدكم
يا رسول اهللا، ما ظننا أن امَْرأَة هتتدي : هل مسعتم مقالة اْمَرأَة قطّ أحسن من ُمساءلتها يف أمر دينها من هذه؟ فقالوا

افهمي أيتها املرأة، وأعلمي َمن خلْفَك من النساء، : " فالتفت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم إليها، فقال. إىل مثل هذا
  .فانصرفت املرأة وهي هتلِّل" . أن ُحْسَن تبَعُّلِ املرأة لزوجها وطلَبها مرضاِتِه، واتّباعها موافقِتِه، يعدل ذلك كله 

  .أفردها املتأخر عن املتقدمة، وهي عندي املتقدمة يعين أَْسَماء بِْنت يزيد بن السكن: وقال أبو نعيم. أخرجه الثالثة
م أَْسَماء بِْنت يزيد األشهلية غري أَْسَماء بِْنت يزيد بن السكن، وذكرا حديث قد جعل ابن منده وأبو نعي: قلت

وأما أبو ُعمر فإنه جعل أَْسَماء بِْنت يزيد بن السكن هي األشهلية، وهي رسول النساء، . رسالة النساء لألشهلية
أفردها : على ابن منده، وقالفجعل املرأتني واحدة، ووافقه أبو نعيم، فإنه جعل ترمجتني مثل ابن منده، وأنكر 

  .وقد جعل أمحد بن حنبل أَْسَماء بِْنت يزيد بن السكن هي األشهلية. املتأخر، وهي املتقدمة
حدثين أيب، أخربنا أبو اليمان، أخربنا شعيب، : أخربنا أبو ياسر َعْبد الوهاب بن هبِة اهللا بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد

أن أَْسَماء بِْنت يزيد بن السكن إحدى نساء بين َعْبد األشهل : ، عن شهر بن حوشبحدثين َعْبد اهللا بن أيب حسني
  .وذكر احلديث... إين قّينت عائشة لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: قالت

أَْسَماء بِْنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرئ القَْيس بن زيد بن َعْبد األشهل بن : ومل ينسبها واحد منهم، وهي
  .َشم بن احلَارِث بن اخلزرج بن َعْمرو بن مالك بن األوسُج

  أَُسَريةُ األنصارية
  .روت عنها محيضة بِْنت ياسر. أَسرية األْنصارِيَّة

  .أخرجه أبو ُعمر خمتصراً
  أمامة بِْنت بِشْر

  .أمامة بِْنت بشر بن َوقْش، أخت عباد بن بشر
وجها حممود بن مسلمة، ووَلدت له، قاله ابن ماكوال، وهي أم أسلمت وبايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وتز

  .واهلدل أخوه قريظة، ودعوهتم يف بين قريظة. علي بن أسد بن ُعبَْيد اهلَْديل
  .اهلدْيلّ، بفتح اهلاء، وتسكني الدال املهملة

  أمامة بِْنت احلَارِث بن حْزِن اهلالليّة
يمونة بِْنت احلَارِث زوج النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، كذا قال بعض أمامة بِْنت احلَارِث بن حزن اهلاللية، أخت م
: ال أعلم مليمونة أختاً امسها أمامة من أبٍ وال أم، إمنا أخواهتا من أبيها: الرواة فوهم، وصّحف، قاله أبو ُعمر، وقال



خوات سوامها مذكورات، وهلن ثالث لَُباَبة الكربى زوج الَعبَّاس، ولَُباَبة الصغرى أم خالد بن الوليد، وثالث أ
  .أخوات من أمهن متام تسع أخوات، يأيت ذكرهن إن شاء اهللا تعاىل

  .أمامة بِْنت محزةَ بنِ َعْبد املُطَِّلب، وأمها َسلَْمى بِْنت ُعَميس
ني وهي اليت اختصم فيها علي وجعفر وزيد رضي اهللا عنهم ملا خرجت من َمكَّة، وسألت كل من مر هبا من املسلم

أن يأخذها، فلم يفعل، فاجتاز هبا علي فأخذها، فطلب جعفر أن تكون عنده ألن خالتها أَْسَماء بِْنت عميس عنده، 
وطلبها زيد بن حارثة أن تكون عنده ألنه كان قد آخى بينهما رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فقضى هبا رسول 

مث زّوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم من سلمة ابن أم . هاهللا صلّى اهللا عليه وسلّم جلعفر، ألن خالتها عند
ألن سلمة هو الذي زوج أمه أم سلمة من رسول اهللا صلّى اهللا " هل ُجزيَت سلَمة : " سلمة، وقال حني زّوجها منه

  .عليه وسلّم
  .هلادوأخواها ألمها َعْبد اهللا وَعْبد الرَّْحَمن ابنا شداد بن ا. ومساها الواقدي َعَماَرة

  .أخرجها أبو موسى، وذكرها ابن الكليب أيضاً
  أمامة بِْنت ِسَماك

  .أمامة بِْنت مساك بن َعتيك األوسّية، األشهلية، وهي أم احلَارِث بن أوس بن ُمعاذ
  .قاله ابن حبيب

  أمامة بِْنت أيب العاص
ة العبشميَّة، أمها زينب بِْنت رسول اهللا صلّى أمامة بِْنت أيب العاص بن الربيع بن َعْبد الُعزى بن َعْبد مناف القَُرِشيَّ

اهللا عليه وسلّم ولدت على عهد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وكان حيبها، ومحلها يف الصالة، وكان إذا ركع أو 
  .سجد تركها، وإذا قام محلها

اهللا عليه وسلّم أُهديت له  أن رسول اهللا صلّى: وروى محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أم ُمَحمَّد، عن عائشة
  .فدعا أمامة بِْنت زينب، فأعلقها يف عنقها" . ألدفعنها إىل أحب أهلي إيلّ : " هدّية فيها قالدة من جَْزع، فقال

وملا كربت أمامة تزوجها علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بعد موت فاِطَمة عليها السالم وكانت فاِطَمة وصَّت علّياً 
فلما جرح علي . ما توفيت فاِطَمة تزوجها، زوجها منه الزبري بن العّوام، ألن أباها قد أوصاه هباأن يتزوجها، فل

خاف أن يتزوجها ُمعاوِيَة، فامر املغرية بن نوفل بن احلَارِث بن َعْبد املُطَِّلب أن يتزوجها بعده، فلما تويف علي 
إهنا مل تلد لعلي وال : وقيل. فهلكت عند املغرية وقضت العدة تزوجها املغرية، فولدت له حيىي، وبه كان يكىن،

وليس لزينب بِْنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وال لرقّية وال الم كُلْثُوم رضي اهللا عنهن عقب، وإمنا . للمغرية
  .العقب لفاِطَمة حسب

  .أخرجه الثالثة
  أمامة أم فَْرقَد

  .أمامة أم فرقَد الِعْجِلي
وذكرها أبو ُعمر يف . النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، وكانت له ذوائب، فمسحها وبّرك عليهاذهبت بابنها فرقد إىل 

  .ترمجة ابنها فرقد
  أمامة بِْنت قَريَبة بنِ الَعْجالن

  .أمامة بِْنت قريبة بن العجالن بن غْنم بن عامر بن بياضة األنصارية البياضية



  .أخرجت مستدركاً على أيب ُعمر
  ةأمامة املَزيديَّ

أمامة املَزيدية قالت ملا قتل سامل بن ُعمري أبا َعفَك أحد بين َعْمرو بن َعْوف، وكان من املنافقني، ظهر نفاقه، فقال 
فخرج سامل بن عمري فقتله، فقالت أمامة املريدية يف " َمن يل من هذا اخلبيث؟ : " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 

  :ذلك
  لَُعمر الَّذي أمناكَ أن بئس ما ُيمْين... أَمحدا ُتكذُّب دين اهللا واملْرَء 

  .ذكره ابن الدباغ عن ابن هشام
  امةُ اهللا الثَّقٌِفيّة

  .يف الصحابة. امة اهللا بِْنت أيب بكْرة الثقفية
  .أخرجها أبو ُعمر خمتصراً

  امة اهللا بِْنت َرزِينَةَ
  .امة اهللا بِْنت رزينة

  .رواه ُمحَمَّد بن موسى احلََرشّي، عن ُعلَيلة بِْنت الكُميت. لّمكانت خادم النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وس
  .وهم فيها املتأخر، فإن الصحبة ألمها رزينة، حديثها يف حرف الراء: أخرجه ابن منده وأبو ُنعيم

  .قد وافق ابن منده أبو بكر بن أيب عاصم فإنه أخرجها يف الصحابة: قلت
حدثنا ُعقَْبة بن ُمكَرم، أخربنا ُمَحمَّد بن موسى، أخربتنا : ن ابن أيب عاصم قالأخربنا حيىي بن حممود كتابة بإسناده ع
أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه : حدثتين أمي عن أمة اهللا خادم النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم:عليلة بِْنت الكميت العتكية قالت

  .أمة اهللا وسلّم سىب صفية يوم قريظة والنضري، فأعتقها وأمهرها رزينة أم
  امة بِْنت أيب احلَكَم

  .قاله جعفر، وأبو ُعمر. امة بِْنت أيب احلكم الغِفارّية
ومل يورده يف . أميَّة بِْنت أيب الصلت: وقال ابن منده يف التاريخ. أميَّة بِْنت أيب الصلت الغفارية: وقال اخلطيب

  .املعرفة، وكذلك قاله َعْبد الغين
  .نا أبو غالب أمحد بن الَعبَّاس، أخربنا أبو بكرأخربنا أبو موسى كتابة، أخرب

حدثنا سليمان بن أمحد، أخربنا حجاج بن ُعمران : وأخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم قاال: قال أبو موسى
السدوسي، أخربنا حيىي بن خلف، أخربنا َعْبد األعلى، عن ُمَحمَّد بن إسحاق، عن سليمان بن ُسَحيم عن أمة ابنة 

إنَّ الرجل ليدنو من اجلَّنة حىت ما يكون بينه : " مسعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: م الغفاري قالتأيب احلك
  " .وبينها إالّ ِذراٌع، فيتباعد منها أبعد من صنعاء 

  .أخرجها أبو ُعمر وأبو موسى
  امة بِْنت خالد بن سعيد

مشس بن َعْبد مناف القَُرِشيَّة االموِيَّة، تكىن أم خالد، مشهورة  امة بِْنت خالد بن سعيد بن العاص بن أميَّة بن َعْبد
  .بكنيتها

ُهَمينة : ولدت بأرض احلبشة مع أخيها سعيد بن خالد بن سعيد بن العاص بن أميَّة بن َعْبد مشس، وأمها أَُمْيَمة وقيل
روى عنها . بن الزبري، وبه كانت تكىنتزوج أم خالد الزبري بن العّوام، ولدت له ُعمر بن الزبري وخالد . بِْنت خلف



  .موسى وإبراهيم ابنا ُعقَْبة، وكريب بن سليم الكندي، وغريهم
أهنا مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : روى مصعب بن َعْبد اهللا، عن أبيه، عن موسى بن ُعقَْبة، عن أم خالد

  .يتعّوذ من عذاب القرب
  امةُ بِْنت خليفة أو خليد

  .خليفة بن َعِدّي بن َعْمرو بن مالك بن العجالن األنصاريةامة بِْنت 
  امةُ ابنةُ الفارسيَّة

  امة ابنة الفارسية

كذا مساها ابن منده يف كتاب أصفهان، وتبعه أبو نعيم، ومل ُتَسم . ، اليت لقيها سلمان َمبكَّة أو املدينة حني قدمها أوالً
  .يف احلديث

علي، أخربنا أبو ُنعيم، حدثنا أبو بكر ُمَحمَّد بن يوسف املؤدب، حدثنا أمحد بن  أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو
احلَُسْين بن احلسن األنصاري، حدثين الربيع بن أيب رافع، حدثنا احلسن بن عرفة، حدثنا املبارك بن سعيد، عن ُعَبْيد 

ت قبلي، فسألتها عن رسول اهللا صلّى اهللا ملا قدمت املدينة رأيت أصبهانية كانت قد أسلم: قال سلمان: املُكِْتب قال
  .عليه وسلّم، فهي اليت دلّتين عليه

  .َمبكَّة بدل املدينة: رواه َعْبد اهللا بن َعْبد القدوس، عن أيب الطفيل، عن سلمان، ووصل اإلسناد وقال
  .ومل تسم يف شيء من احلديث. املدينة: وروي من وجه آخر عن أيب الطفيل وقال

  .ىأخرجها أبو موس
  أَُمْيَمة بِْنت بِشر

وكانت قبل سهل حتت ثابت . أَُمْيَمة بِْنت بِشر، من بين َعْمرو بن َعْوف، أم َعْبد اهللا بن سهل، امَْرأَة سهل بن ُحَنيف
: " بن الدحداحة، ففرت منه وهو يومئذ كافر إىل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، فزوجها سهل بن حنيف، وفيه نزلت

ذكره ابن وهب، عن ابن لَهيعة، عن يزيد بن أيب حبيب أنه " . ين أمنوا إذا جاَءكُُم املؤمناُت ُمهاجراٍت يا أيها الذ
  .بلغه ذلك

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
هذا القول يف نزول اآلية فيه ُبْعٌد، ألن بين َعْمرو بن َعْوف من األنصار، وهم باملدينة، وليسوا من املهاجرين : قلت

منهن أم كُلْثُوم وبِْنت ُعقَْبة بن أيب معيط، ويرد . اآلية يف هذه املرأة، إمنا نزلت يف املهاجرات بعد احلديبيةحىت تنزل 
  .ذلك يف امسها إن شاء اهللا تعاىل

  أَُمْيَمة بِْنت ُبَشيْر
، وهي غري اليت وقد تقدم نسبها عند أبيها وأخيها. أَُمْيَمة بِْنت بَشري، أخت النعمان بن بشري بن سعد األنصارية

قبلها، فإن أبا هذه بزيادة ياء مصغَّرا، وهو من اخلزرج، وتلك من األوس، من بين أميَّة بن زيد بن مالك بن َعْوف 
  .بن ُعمر بن َعْوف بن مالك بن األوس

  أَُمْيَمة بِْنت احلَارِث
قها ثالثاً، فتزوجها رفاعة بعد أن طلقها َعْبد أَُمْيَمة بِْنت احلَارِث، امَْرأَة َعْبد الرَّْحَمن بن الزبري، وهي اليت طلّ



يا رسول اهللا إن رفاعة طلقين، أفأتزوج َعْبد الرَّْحَمن؟ : الرَّْحَمن، مث طلقها رفاعة فقالت للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم
حىت تذوقي ُعَسْيلََتهُ " : فقال النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم . ما معه إالّ مثل ُهْدَبة الثوب: قالت" هل جامعك؟ : " قال

  .قاله أبو صاحل، عن ابن ابن عباس" . ويذوق ُعسيلتك 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  أَُمْيَمة بِْنت َخلٍَف
أَُمْيَمة بِْنت خلف بن اسعد بن عامر بن بياضة بن ُسبَيع بن ُجْعثُمة بن سعد بن ُملَْيح بن َعْمرو بن ربيعة اخلزاعية، 

هاجرت معه . وهي زوج خالد بن سعيد بن العاص. ْبد اهللا بن خلف امللقب طلحة الطلحاتوهي عمة طلحة بن َع
وولدت . امسها امينة قاله ابن اسحاق وقيل مهينة: وقيل. إىل أرض احلبشة، وكانت من السابقات إىل اإلسالم

  .باحلبشة سعيد بن خالد وأمة بِْنت خالد
  .بِْنت خالد اخلزاعية، واألول هو الصحيح، وهذا وهم منه، واهللا أعلم أَُمْيَمة: أخرجه الثالثة، إال ابن منده قال

  أَُمْيَمة َمْوالةُ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .أَُمْيَمة موالة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 

اهللا عليه وسلّم كنت أَُوّصي رسول اهللا صلّى : حديثها عند أهل الشام، روى عنها ُجبري بن نفري احلضرمي أهنا قالت
ال تشرك باهللا شيئاً وإن قُِطْعَت أو ُحرِّقت بالنار، وال تدع صالةً متعّمداً، : " فقال. أوصين: يوماً، فأتاه رجل فقال

فمن تركها فقد برئت منه ذمة اهللا وذمة رسوله، وال تشَرَبنَّ مخراً فإهنا رأُس كلِّ خطيئٍة، وال تعِصَينَّ والديك وإن 
  " .لى من اهلك ودنياك أمراك أن ُتْج
  .أخرجه الثالثة

  أَُمْيَمة بِْنت ُرقَْيقَة
أَُمْيَمة بِْنت ُرقيقة، وأمها ُرقَيقة بِْنت خويلد بن أسد، أخت خدجية بِْنت خويلد، فأَُمْيَمة ابنة خالة أوالد رسول اهللا 

. ارِث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرةصلّى اهللا عليه وسلّم من خدجية، وهي أَُمْيَمة بن َعْبد بِجاد بن ُعَمري بن احلَ
  .وكانت من املبايعات

أَُمْيَمة بِْنت : وقال ابن منده وأبو نعيم. قاله أبو ُعمر. روى عن أَُمْيَمة ُمَحمَّد بن املنكدر، وابِْنتها حكيمة بِْنت أَُمْيَمة
وقوهلما مجيعاً ليس . ي خالة فاِطَمةوه: وزاد أبو ُنعيم. أخت خدجية ألمها: رقيقة التميمية، بزيادة ميم، مث قال

وقد ساق أبو . بشيء، فإهنا تيمية، من بين تيم بن مرة، وليست من متيم، وهي ابنة أخت خدجية، وليست أختاً هلا
  .نعيم نسبها كما ذكرناه إىل تيم

نكدر، مسع أَُمْيَمة بِْنت حدثنا قتيبة، حدثنا ُسفْيان، عن ُمَحمَّد بن امل: أخربنا غري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى قال
اهللا ورسوله : قلت" فيما استطعُتنَّ وأطَقُْتنَّ : " بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم يف نسوة، فقال لنا: رقيقة تقول

  .أرحم بنا منا بأنفسنا

كان للنيب صلّى : قة قالتوروى حجاج بن ُمَحمَّد عن ابن جُرَيج، عن حكيمة بِْنت أَُمْيَمة، عن أمها أَُمْيَمة بِْنت رقي
فجاءت اْمرَأَة امسها بركة فشربته فطلبه فلم جيده . اهللا عليه وسلّم قدح من َعيدان يبول فيه، يضعه حتت السرير

  " .لقد احتظََرْت من النار َحبظارٍ : " فقيل شربته بركة فقال
رجه أبو نعيم يف ترمجة أَُمْيَمة بِْنت أيب أخرجه الثالثة إال أن ابن منده أخرج حديث شرب البول يف هذه الترمجة وأخ

  .صيفي بعد هذه الترمجة



  أَُمْيَمة بِْنت ُرقَيقَةَ بِْنت أيب َصيِْفي
  .أَُمْيَمة بِْنت رقيقة بِْنت أيب صيفي بن هاشم بن َعْبد مناف

  .انقرض ولد أيب صيفي إال من بِْنته رقيقة: قال الزبري بن بكار
احبة الرؤيا يف استسقاء َعْبد املُطَِّلب جد النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم روت عنها ورقيقة هي أم خمرمة بن نوفل ص

ابِنْتها حكيمة بِْنت رقيقة فرق الطرباين وأبو نعيم بني هذه وبني أَُمْيَمة بِْنت رقيقة التميمية إال أن أبا نعيم ذكر يف 
حدة منهما مسماة باسم األخرى واسم أمها واسم الترمجتني أن ابِْنتها حكيمة روت عنها ويبعد أن يكون كل وا

  .ابِنْتها اليت تروي عنها
ال أعلم روى عنها إال ُمَحمَّد بن املنكدر : هي عمة خدجية وقال القاضي أبو أمحد العسال: قال جعفر املستغفري

ا حكيمة إال ابن جريج وهي من بين تيم بن مرة تيم قريش ووالدة حكيمة قيل هي بِْنت أيب البجاد مل يرو عن ابِْنته
وهي حكيمة بِْنت حكيم أو أيب حكيم وقد مجع بينهما يف ترمجة، قاله أبو موسى وروى بإسناده عن مصعب عن 

أمها بِْنت أسد بن َعْبد العزى بن قصي وكانت أَُمْيَمة من املهاجرات " بِْنت رقيقة " أَُمْيَمة قال أَُمْيَمة اليت يقال هلا 
  .بن املنكدر قال مصعب وهي عمة ُمَحمَّد بن املنكدر نقلها ُمعاوَِية إىل الشام وبىن هلا داراًوهي اليت حدث عنها ا

  .هذا آخر كالمه
  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى

  أَُمْيَمة بِْنت َشراحيل
حلسن بن فناخسرو أخربنا مسمار بن ُعمر وا. أَُمْيَمة بِْنت شراحيل، تزوجها النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم مث فارقها

وقال احلَُسْين بن الولد النيسابوري عن َعْبد الرَّْحَمن بن الغسيل عن : وغريمها بإسنادهم عن ُمَحمَّد بن إمساعيل قال
تزوج رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أَُمْيَمة بِْنت شراحيل فلما : عباس بن سهل عن أبيه، وعن أيب أسيد قاال

  .ا، فكأهنا كرهت ذلك، فامر أبا أُسيد أن جيهِّزها ويكسوها ثوبني رازِقيَّنيأدخلت عليه بسط يده إليه
حدثنا َعْبد اهللا بن ُمَحمَّد، أخربنا إبراهيم بن أيب الوزير، حدثنا َعْبد الرَّْحَمن عن محزة، هو ابن أيب : " قال البخاري

  . " .أسَيد، عن أبيه، وعن ابن عباس بن سهل، عن أبيه هبذا
  .ونية إن شاء اهللا تعاىلويرد يف اجل

  أَُمْيَمة جارية َعْبد اهللا بن أَبّي
حدثين أبو : أَُمْيَمة جارية َعْبد اهللا بن أيب َسلول أخربنا حيىي بن حممود وأبو ياسر بإسنادمها إىل مسلم بن احلجاج

اهللا بن أيبّ يقال هلا  أن جارية لَعْبد: كامل اجلحَدرّي، حدثنا أبو عوانة، عن األعمش، عن أيب ُسفْيان، عن جابر
فكان يريدمها على الزنا، فشكتا ذلك إىل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، فأنزل اهللا َعزَّ . ُمَسيكة، وأخرى يقال هلا أَُمْيَمة

  " .غفوٌر رحيٌم : " إىل قوله" وال ُتكرِهوا فَتياِتكم على البَِغاِء : " وَجلّ
  أَُمْيَمة بِْنت َعْمرو بن سَْهل

  .ْيَمة بِْنت َعْمرو بن سهل بن قلع بن احلَارِث بن َعْبد األشهل األنصارية، بايعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّمأَُم
  .قاله ابن حبيب

  أَُمْيَمة بِْنت النجّار
  .أَُمْيَمة بِْنت النجار األنصارية

واج النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم كان هلن أن أز: حديثها عند ابن جُرَيج، عن حكيمة بِْنت أيب حكيم، عم أمها أَُمْيَمة



: عصائب، كان فيها الورس والزعفران، فُيَغطِّني هبا أسافل رؤوسهن قبل أن ُيْحرِمن مث حيرمن كذلك قال أبو ُعمر
حجاج،  وأنا أظنه ُألَمْيَمة بِْنت ُرقيقة، بدليل حديث: جعل العقيلي هذا احلديث ُألَمْيَمة بِْنت النجار األنصارية، قال

كان لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قَدٌح، من : عن ابن جريج، عن حكيمة بِْنت أَُمْيَمة بِْنت رقيقة، عن أمها قالت
  .َعْيدان يبول فيه

  .ذكره أبو داود، عن ُمَحمَّد بن عيسى، عن حجاج
  .أخرجه أبو ُعمر

  أَُمْيَمة بِْنت أيب اهليثم

  .تَّيهان بن مالك الَبلَوّية األنصاريةأَُمْيَمة بِْنت أيب اهليثم بن ال
  .تقدم نسبها عند ذكر أبيها، بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم 

  .ذكرها ابن حبيب
  أَُمْيَمة أم أيب ُهَريرَة
  .أَُمْيَمة أم أيب هريرة

، أخربنا ُمَحمَّد بن أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، أخربنا سليمان بن أمحد: أخربنا أبو موسى فيما أذن يل قال
إسحاق بن شاذان، حدثنا أيب، أخربنا سعد بن الصلت، أخربنا حيىي بن العالء، عن أيوب الّسختياين، عن ُمَحمَّد بن 

أتكره العمل وقد : سريين، عن أيب هريرة أن ُعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه دعاه ليستعمله فأىب أن يعمل له، فقال
يوسف نيب ابن نيب، : فقال أبو هريرة. يوسف بن يعقوب عليهما السالم: من؟ قال: لطلبه من كان خرياً منك؟ قا

أخشى أن أقول بغري علم، : مخساً؟ قال: أفال قلت: فقال ُعمر. وأنا أبو هريرة بن أَُمْيَمة، أخشى ثالثاً أو اثنتني
  .وأقضي بغري حكم، وأن يضرب ظهري، وينتزع مايل، ويشتم عرضي

  ْيسأَُمْيَمة بِْنت قَ
  .أَُمْيَمة بِْنت قَْيس بن أيب الصلت الغفارية، خمتلف يف حديثها

إال أن مجاعة فرقوا بينهما، : كأهنا األوىل يعين أمة بِْنت أيب احلكم وقد تقدمت، قال: أخرجها أبو موسى وقال
  .وجعلها اخلطيب أبو بكر من اَألْسَماء اليت يتسمى هبا الرجال والنساء

أيب َسْبرة، عن سليمان بن ُسحيم، عن أم علي بِْنت أيب احلكم، عن أميَّة بِْنت قَْيس بن أيب روى الواقدي عن ابن 
إنا نريد أن خنرج معك يف : جئت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف نسوة من غفار فقلنا: الصلت الغفارية قالت

" على بركة اهللا : "  صلّى اهللا عليه وسلّمفقال رسول اهللا. وجهك هذا فنداوي اجلرحى، ونعني املسلمني مبا استطعنا
.  

  .وقد رواه ابن إسحاق فخالف فيه
حدثين سليمان بن سحيم، عن أميَّة بِْنت أيب الصلت، عن : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال

ار، فقلنا يا رسول اهللا، إنا قد جئت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف نسوة من بين غف: اْمَرأَة من بين غفار قالت
  .أردنا أن خنرج معك يف وجهك هذا إىل خيرب وذكره

  .ورواه أبو داود يف سننه كذلك
  أُنَْيَسة بِْنت ثَْعلَبَة

  .أنيسة بِْنت ثعلبة بن زيد بن قَْيس األنصارية، من بين احلَارِث بن اخلزرج، هلا صحبة، قاله ابن حبيب



  أُنَْيَسة بِْنت أيب حارثَة
  .أنيسة بِْنت أيب حارثة بن صعصعة، أم قتادة بن النعمان وأيب سعيد اخلدري، بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن حبيب
  أُنيَسة بِْنت ُخَبْيب

  .تعد يف أهل البصرة. أنيسة بِْنت خبيب بن يساف األنصارية، عمة حبيب بن َعْبد الرَّْحَمن بن خبيب
حدثين أيب، حدثنا َعفَّان حدثنا شعبة، عن ُخبيب هو ابن َعْبد : أيب َحبَّة بإسناده عن َعْبد اهللا أخربنا أبو ياسر بن

كان رسول اهللا صلّى اهللا : مسعت عميت تقول وكانت حجت مع النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم قالت: الرَّْحَمن قال
شربوا حىت ينادي بالل، أو إن بالالً ينادي بليل، فكلوا إن ابن أم مكتوم ينادي بلَيلٍ، فكلوا وا: " عليه وسلّم يقول

  .كما أنت حىت نتسحَر: وكان يصعد هذا وينزل هذا، فنتعلق به فنقول" واشربوا حىت ينادي ابن أم مكتوم 
  .أخرجه الثالثة
  أُنَْيَسةُ بِْنت رافع

  .ول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بايعت رس. أنيسة بِْنت رافع بن املُعلّى بن لوذان األنصارية، من بين بياضة
  .قاله ابن حبيب
  أُنيسة بِْنت ُرْهم

  .أنيسة بِْنت رهم األنصارية، من بين خطمة، بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم 
  .قاله ابن حبيب

  أُنَيسة بِْنت ساِعدة
بايعت النَّبِيّ . َعْمرو بن َعْوفأنيسة بِْنت ساعدة بن عابس بن قَْيس بن النعمان، أخت ُعوَْيم بن ساعدة، من بين 

  .صلّى اهللا عليه وسلّم 
  .قاله ابن حبيب

  أُنيسة بِْنت أيب طلحة
  .أنيسة بِْنت أيب طلحة بن ِعصمة بن زيد األنصارية اخلطِمية، بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 

  .قاله ابن حبيب
  أُنَيسة بِْنت َعِدّي

  .وهي َجدَّة سعيد بن ُعثْمان البلوي. أَة من بلي، وحلفها من األنصارأنيسة بِْنت عدي األنصارية، امَْر

أخربنا ُمَحمَّد بن غالب، أخربنا أمحد بن جّناب، عن عيسى بن يونس، : أخربنا حيىي إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصم
يا رسول : هللا عليه وسلّم فقالتأهنا جاءت إىل النَّبِيّ صلّى ا: عن سعيد بن ُعثْمان البلوي عن جدته أنيسة بِْنت عدّي

فأذن هلا النَّبِّي صلّى اهللا . اهللا، إن ابين عَْبد اهللا بن سلمة وكان بدرياً قتل يوم أحد، فأحببت أن أنقله إيلَّ فآنس بقربه
ى اهللا عليه عليه وسلّم يف نقله، فَعَدلته باجملذَّر بن ذياد على ناضح هلا يف عباءة، فمرت هبما، فنظر إليهما النَّبِيّ صلّ

  .وكان اجملذّر خفيف اللحم، وَعْبد اهللا ثقيالً جسيماً" سّوى بينهما عملُُهما : " وسلّم فقال
  أُنيسة بِْنت ُعْروَة

بايعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه . أنيسة بِْنت عروة بن َمْسعود بن سنان بن عامر بن أميَّة األنصاري، من بين بياضة
  .وسلّم



  .قاله ابن حبيب
  نَيسة بِْنت َعْمروأُ

  .أُنيَسة بِْنت َعْمرو بن َعَنمة األنصارية، من بين سواد، هلا صحبة وبايعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب

  أُنيسة بِْنت كَْعب
  .أُنيسة بِْنت كَْعب، أم َعَماَرة

  .اآلية" .. ملسلمات إن املسلمني وا: " ما لنا ال نذكر خبري؟ فأنزل اهللا َعزَّ وَجلّ: قالت
  .وهو وهم، إمنا هي ُنسيبة. هكذا ذكرها أبو الوفاء البغدادي يف التفسري، عن مقاتل

  .أخرجها أبو موسى
  أُنَيسة بِْنت ُمعاذ

  .أنيسة بِْنت ُمعاذ بن ماِعص بن قَْيس بن َخلَْدة بن ُمَخلَّد، أخت أيب عبادة، وهي أنصارية من بين زَريق
  .قاله ابن حبيب

  َسة النَّخعيَّةأُنَْي

  أنيسة النخعية

.  
أنا رسول : قال لنا ُمعاذ: ذكرت قدوم ُمعاذ بن جبل عليهم اليمن رسوالً لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ، قالت

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم إليكم، صلّوا مخساً، وصوموا شهر رمضان، وحّجوا البيت من استطاع إليه سبيال، 
  .عشرة سنةوهو ابن مثان 

أخرجها أبو ُعمر، وقوله يف ُعمره فيه نظر، فإن من يرسله النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم سنة تسع وُعمره مثان عشرة 
  .سنة، ينبغي أن يكون له يف البيعة عند الُعقَْبة تسع سنني، وهو ملا شهدها كان رجالً

  أُنيَسة بِْنت هالل
  .وذَان األنصارية، من بين بياضة، بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمأنيسة بِْنت هالل بن املَُعلَّى بن لَ

  .قاله ابن حبيب

  حرف الباء

  باِدَيةُ بِْنت غَْيالن
  .بادية بِْنت غيالن الثقفية

 إين ال أقدر على: أن بادية بِْنت غيالن أتت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت: روى القاسم بن ُمَحمَّد، عن عائشة
ليست تلك باحليضة، إمنا ذلك عََرٌق، فإذا ذهب قَْرُء احليض فارتفعي عن الدم، مث : " الطهر، أفأترك الصالة؟ فقال

  " .اغتسلي وصلّي 
  .تقبل بأربع وتدبر بثمان. وهذه بادية هي اليت قال عنها هيت املخنث

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم



  بثَْيَنةُ بِْنت الضَّّحاك
  .ضّحاك، أخت ثابت بن الضحاك األنصاريبثينة بِْنت ال

  .كان ُمَحمَّد بن مسلمة خيطبها، فاختفى على إجَّار له لينظر إليها
هكذا أوردها أبو نعيم يف الباء، وأبو َعْبد اهللا بن منده يف التاريخ، : أخرجها أبو ُنعَْيم وأبو موسى، وقال أبو موسى

أوله نون بدل الثاء، وليس هلا يف حديث ُمَحمَّد مب مسلمة : باء موحدة، وقيلثَبيتة يعين بالثاء املثلثة مث : واألكثر فيها
  .ذكر لصحبتها

  ُبجَْيدَةُ
ُبجَيدة فيما ذكر ابن أيب خيثمة، عن أبيه، عن يزيد بن هارون، عن ابن أيب ذئب، عن املقربي، عن َعْبد الرَّْحَمن بن 

  ُبجيدة، عن أمه 

  جبيدة

  " .اجعل يف يد السائل ولو ِظلفاً ُمْحَرقاً : "  عليه وسلّمقال النَّبِّي صلّى اهللا: قالت
  .، وإمنا هي أم جبيد، يعين بغري هاء" جبيدة " كذا قال 

  .أخرجه أبو ُعمر
  ُبجَينةُ بِْنت احلَارِث

ول اهللا صلّى وقسم هلا رس. جبينة بِْنت احلَارِث، وهو األَرتْ بن املُطَِّلب، وهي أم َعْبد اهللا بن جبينة، واسم أبيه مالك
  .اهللا عليه وسلّم من خيرب

  .ولبجينة بِْنت احلَارِث ثالثني وسقاً: أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق يف قسمة خيرب قال
  .أخرجه أبو موسى
  ُبَديلة بِْنت ُمسلم

  .صلّى اهللا عليه وسلّم بديلَةٌ بِْنت مسلم بن ُعَمْيَرة بن َسلَْمى احلَارِثية من األنصار، أدركت النَّبِّي

عباد بن بشر من : جاءنا رجل يقال له: روى جعفر بن حممود بن ُمَحمَّد بن مسلمة، عن جدته أم أبيه بديلة قالت
  .روى حديثها الواقدي. إن القبلة قد ُحوِّلت: بين حارثة، فقال
  .أخرجها الثالثة

  َبْرَزةُ بِْنت َمْسعود
  .وهي أم ابنه عَْبد اهللا بن صفوان األكرب. رَأَة صفوان بن أميَّةبرزة بِْنت َمْسعود بن َعْمرو، اْم

  .جاء اإلسالم وعنده ست نسوة، هي إحداهن، ذكرت يف ترمجة أم وهب
  .أخرجه أبو وهب

  بَرصاُء َجدَّة عَْبد الرَّْحَمن بن أيب ُعمرة
  .كَْبَشة: برصاء َجدَّة عَْبد الرَّْحَمن بن أيب ُعمرة، امسها كبيشة، وقيل

دخل علّي رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فشرب من قربة وهو : وى عنها َعْبد الرَّْحَمن بن أيب ُعمرة أهنا قالتر
  .قائم



  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  َبَركَةُ بِْنت ثَْعلَبَة

ليها كنيتها، بركة بِْنت ثعلبة بن َعْمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن َعْمرو بن النعمان، وهي أم أمين، غلبت ع
تزوجها زيد بن حارثة بعد ُعَبْيد احلبشي، فولدت له أسامة، يقال . كنيت بابنها أمين بن ُعَبْيد، وهي أم أسامة بن زيد

  .موالة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وخادم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: هلا
  .ونذكرها يف الكىن أمت من هذا إن شاء اهللا تعاىل... لظباءهاجرت اهلجرتني إىل احلبشة وإىل املدينة، وتعرف بام ا

  .أخرجها أبو ُعمر
  َبَركة احلبشيّة

  بركة احلبشية

.  
قدمت مع أم حبيبة زوج النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم من احلبشة، وهي اليت جاء ذكرها يف حديث أَُمْيَمة بِْنت رقيقة، 

  .وسلّم، وقد تقدمأهنا شربت بول النَّبِيّ صلّى اهللا عليه 
  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم

  بركة بِْنت يسار
  .بركة بِْنت يسار، اْمَرأَة قَْيس بن َعْبد اهللا األسدي، وهي موالة أيب ُسفْيان

  .هاجرت مع زوجها إىل أرض احلبشة، قال موسى بن ُعقَْبة، عن ابن شهاب
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم

  َبرَْوُع بِْنت واشِقٍ
  .زوج هالل بن مرة. األشجعية: وقيل. بِْنت واشق الروآِسَية الِكالبية بروع

حدثنا إمساعيل بن َعْبد اهللا، أخربنا هشام بن َعمَّار، عن : أخربنا حيىي بن حممود إذناً بإسناده إىل ابن أيب عاصم قال
أهنا نكحت رجالً : ْنت واشقصدقة بن خالد، عن املثىن، عن َعْمرو بن شعيب، عن سعيد بن املسيب، عن َبرَوَع بِ

  .وفّوضت إليه، فتويف قبل أن جيامعها، فقضى هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بصداق نسائها
  .وهذه القصة تروى من حديث علقمة، عن معقل بن سنان

بن عامر بن احلَارِث بن كالب بن ربيعة : ، فرواس امسه" رواسية وكالبية : " وقوهلم. أخرجه أبو نعيم وأبو موسى
  .صعصعَة، وأشجع من قَْيس أيضاً، وهو أشجع بن رْيث بن غطَفان بن سعد بن قَْيس َعيالن

  برَّةُ بِْنت أيب َتجْراة
  .َبّرة بِْنت أيب جتراة الَعْبدّرية، من حلفائهم، مكية

  .أن بين جتراة قوم من كندة، قدموا َمكَّة: ذكر الزبري
  .ة بِْنت َعْبد اهللا بن كعب بن مالكروت عنها صفية بِْنت شيبة، وُعَمْيَر

رأيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حني انتهى إىل : روى منصور احلجيب، عن أمه، عن بّرة بِْنت أيب جتراة قالت
  .فرأيته سعى حىت بدت ركبتاه من انكشاف إزاره" اسعوا، فإنّ اهللا كتب السَّعي : " املسعى قال

  .صفية بِْنت شيبة، ومسى برة حبيبة بِْنت أيب جتراةرواه عطاء بن أيب رباح، عن 



  .أخرجها الثالثة
  برَّةُ بِْنت أيب سلمة

مساها النَّبِيّ صلّى اهللا . برة بِْنت أيب سلمة بن َعْبد األسد ربيبة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وهي بِْنت أم سلمة
  .اهللا تعاىل، فهي به أشهرعليه وسلّم زينب، ترد يف حرف الزاي أمت من هذا إن شاء 

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  بّرة بِْنت عامر

من بين . برة بِْنت عامر بن احلَارِث بن السباق بن َعْبد الدار بن قصّي القَُرِشيَّة الَعْبدرية، كانت حتت أيب إسرائيل
قتل يوم اجلمل، وكانت . رائيلوهو الذي جاء يف قصته احلديث يف الندر، فولدت له إسرائيل بن أيب إس. احلَارِث

  .برة من املهاجرات
  .أخرجها أبو ُعمر

  ُبرَْيدةُ بِْنت بشر بن احلَارِث
ُبرَْيدةُ بِْنت بشر بن احلَارِث بن َعْمرو بن حارثة، كانت عند عباد بن سهل بن إساف، فولدت إبراهيم بن عباد، 

  .بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب

  يَرة موالة عائشةَبر

كانت موالة أليب : وقيل. بريرة موالة عائشة بِْنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهم، وكانت موالة لبعض بين هالل
  .كانت موالة أناس من األنصار، فكاتبوها مث باعوها من عائشة، فأعتقتها: وقيل. أمحد بن جحش

حدثنا بُندار، حدثنا ابن مهدي، حدثنا : ادهم عن أيب عيسىأخربنا أبو إسحاق بن ُمحَمَّد الفقيه وغري واحد بإسن
أهنا أرادت أن تشتري بريَرة، فاشترطوا الوالء، فقال : ُسفْيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة

  " .ملن َويل النُّعمة : " أو" الوالء ملن أعطى الثُُّمن : " النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم
جها مغيثاًن وكان موىل فخربها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فاختارت فراقه، وكان حيبها، فكان وكان اسم زو

أتامر؟ : ميشي يف طرق املدينة وهو يبكي، واستشفع إليها برسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فقال هلا فيه، فقالت
  .والصحيح أنه كان َعْبداً. كان َعْبداً أو حّراًهل : وقد اختلف يف زوجها. فال أريده: قالت" . بل أشفع : " قال

حدثنا ُمَحمَّد بن بكار، أخربنا أبو معشر، : أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن بإسناده عن أيب َيْعلَى املوصلي قال
 حدثين هشام بن عروة، عن أبيه، عن أن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم جعل عّدة بريرة حني فارقها زوجها عّدة

  .املطلقة
يا عَْبد امللك، إين أرى فيك : كنت أجالس بريرة باملدينة، فكانت تقول يل: وروي عن َعْبد امللك بن مروان أنه قال
: فإن وليته فاحذر الدماء، فإين مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول. خصاالً، وإنك خلليق أن تلي هذا االمر

  " .جلنة بعد أن ينظر إليها مبلء حمجمه من دمٍ يريقه من مسلم بغري حّق إنَّ الرجل لُيْدفَُع عن باب ا" 
  .أخرجها الثالثة

  َبريَعةُ بِْنت أيب حارثة
بريعة بِْنت أيب حارثة بن أوس بن الَدخيس األنصارية، من بين َعْوف بن اخلزرج، بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه 

  .وسلّم



  .قال ابن حبيب
  ُبْسَرة بِْنت َصفوان

  .ُبسرة بِْنت صفوان بن نوفل بن أسد بن َعْبد العزى بن قصّي بن كالب القَُرِشيَّة اَألَسِديَّة، قاله أبو َعْمرو وأبو نعيم
بسرة بِْنت صفوان بن أميَّة بن ُمَحرِّث بن ُخْمل بن شق بن عامر بن ثعلبة بن احلَارِث بن مالك بن : وقال ابن منده

  .أصح كنانة، قاله ابن منده، واألول
وامها ساملة بِْنت أميَّة بن حارثة بن األوقص السلمية، وهي ابنة أخي ورقة بن نوفل على النسب األول، وأخت ُعقَْبة 

بن أيب معيط المه، وكانت بسرة عند املغرية بن أيب العاص، فولدت ُمعاوَِية وعائشة، فكانت عائشة، أم َعْبد امللك 
  .بن مروان بن احلكم
  .ثُوم بِْنت ُعقَْبة بن أيب معيط، وروى عنها مروان بن احلكم، وسعيد ابن املسيب، وغريهمروت عنها أم كُلْ

حدثنا إسحاق بن منصور، أخربنا حيىي بن سعيد القطان، عن : أخربنا غري واحد بإسنادهم عن ُمَحمَّد بن عيسى
من مسَّ ذكره فال يصلِّ : " وسلّم قالهشام بن عروة، عن أبيه، عن ُبسرة بِْنت صفوان أن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه 

  " .حتَّى يتوضَّأ 
ورواه غري واحد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة ورواه أبو أسامة وغريه، عن هشام، عن أبيه، عن مروان 

  .رواه أبو الزناد، عن عروة، عن بسرة. بن احلكم، عن بسرة
  .أخرجها ثالثة

  .يمبضم اخلاء املعجمة، وتسكني امل: ُخْمل
  بشرية بِْنت احلَارِث

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. َبشريةُ بِْنت احلَارِث بن َعْبد َرَزاح بن ظفر األنصارية الظفرية
  .قاله ابن حبيب

  الَبُغوُم بِْنت املَُعدَّل
  .الفتح، قاله الواقدي البغوم بِْنت املعّدل الِكنانّية، اْمرَأَة صفوا، بن أميَّة بن خلف اجلَُمحّي، أسلمت يوم

  .استدركه أبو علي على أيب ُعمر
  َبقَريةٌ امَْرأَة القَْعقاع

  .بقرية امَْرأَة القعقاع بن أيب َحْدَرد األسلمي
حدثين : ال أدري أسلمّية هي أم ال؟ أخربنا عَْبد الوهاب بن أيب حبَّة بإسناده عن َعْبد اهللا قال: قال ابن أيب َخيثمة
مسعت بقرية اْمرَأَة : ان بن ُعَيينة، عن ابن إسحاق، عن ُمَحمَّد بن إبراهيم بن احلَارِث التيمي قالأيب، أخربنا سُفْي

يا هؤالء، إذا مسعتم جبيشٍ قد ُخِسفَ به : " القعقاع بن أيب حدَرد أهنا مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول
  " .قريباً، فقد أظلَّت الساعة 

  .أخرجها الثالثة
  سَةُُبَهْي

  .ُبَهيسة أدركت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم وروت عن أبيها

استأذن أيب النَّبِّي صلّى اهللا : روى كهمس بن احلسن، عن سيار بن منظور، عن أمه، عن اْمَرأَة يقال هلا هبيسة، قالت
ميسح صدره بظهر النَّبِّي عليه وسلّم أن يدخل بينه وبني قميصه، فأذن له، فدخل بينه وبني قميصه من خلفه، وجعل 



يا رسول اهللا ما الذي ال حيل : ، قال" املاء : " يا رسول اهللا، ما الذي ال حيلّ منعه قال: صلّى اهللا عليه وسلّم، فقال
  .فكان ذلك الرجل ال مينع شيئاً من املاء وإن قلّ" امللح : " منعه؟ قال

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  ْنت ُبسرُبَهيَّة أو ُبَهْيَمةُ بِ

  .هَبّية ويقال هبيمة بِْنت بسر أخت َعْبد اهللا بن بسر املازين تعرف بالصماء
أهل بيت أربعة صحبوا النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم بسر وابناه َعْبد اهللا وعطية وابنة : قال يل دحيم: قال أبو زرعة
  .أختهما الصماء

بزيادة ميم روت عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم أنه هنى عن صيام قال الدارقطين إن الصماء بِْنت بسر امسها هبيمة 
  .روى عنها أخوها َعْبد اهللا بن بسر. يوم السبت إالّ فريضة

  .أخرجه أبو ُعمر
  ُبَهيَّة بِْنت َعْبد اهللا الَبكْريَّة

 عليه وسلّم فبايع الرجال وصافحهم هبية بِْنت َعْبد اهللا البكرية من بكر بن وائل وفدت مع أبيها إىل النَّبِّي صلّى اهللا
فولدها ستون ولد، : " فنظر إيلَّ ودعاين ومسح رأسي ودعا يل ولولدي قال: قالت. وبايع النساء ومل يصافحهن

  .، فاستشهد منهم عشرون" أربعون رجالً وعشرون اْمَرأَة 
  .أخرجه الثالثة

  البيضاُء أم سَُهْيل

  البيضاء أم سهيل

بين احلَارِث بن فهر هلا صحبة وهبا يعرف ولداها فيقال ابنا بيضاء، وامسها دعد بِْنت جحدم بن وصفوان اْمرَأَة من 
  .أخرجها أبو موسى. َعْمرو بن عائش بن الظرب بن احلَارِث بن فهر، ولولديها صحبة

  حرف التاء

  َتماِضُر بِْنت َعْمرو
وسنذكرها يف اخلاء إن شاء اهللا تعاىل أمت من هذا، . اعرةَتَماِضُر بِْنت َعْمرو بن الشّريد الُسلمية، وهي اخلنساء الش

  .ألهنا به أشهر
  َتْمِلُك الشَّيبِيَّة

  متلك الشيبية

  .، من بين َعْبد الدار، مث من بين شيبة بن ُعثْمان بن طلحة بن أيب طلحة العَْبدري
بن موسى حدثنا مهران بن أيب حدثنا يوسف : أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصم

: ُعمر، حدثنا ُسفْيان الثوري، عن املثىن بن الصباح، عن املغرية بن حكيم، عن صفية بِْنت شيبة، عن متلك قالت
يا أيُّها النّاس، إن اهللا كتب : " نظرت إىل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم وأنا يف غرفة يل بني الصفا واملروة، وهو يقول



  " .عي فاسعوا عليكم الّس
  .ورواه عطاء، عن صفية، عن حبيبة وسنذكرها إن شاء اهللا تعاىل. وقد تقدم ذكرها. رواه منصور، عن أمه صفية

  .أخرجه الثالثة
  َتميَمةُ بِْنت أيب سُفْيان

  .وسلّم بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه. متيمة بِْنت أيب ُسفْيان بن قَْيس بن زيد بن أميَّة األنصارية األشهلية
  .قاله ابن حبيب

  َتميمة بِْنت َوْهبٍ
  .متيمة بِْنت وهب أيب ُعبَْيد القَُرظية، مطلقة رفاعة القرظي

أن امَْرأَة رفاعة القرظي كانت حتت َعْبد الرَّْحَمن بن : روى ُسفْيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة
  .الزبري، ومل يسمها

كانت اْمَرأَة من بين قريظة يقال هلا متيمة حتت َعْبد الرَّْحَمن بن : ام، عن أبيه قالوروى ُمحَمَّد بن إسحاق، عن هش
يا رسول اهللا، واهللا ما معه إال : الزبري، فطلقها، فتزوجها رفاعة مث فارقها، فأرادت أن ترجع إىل عَْبد الرَّْحَمن فقالت

  " . يذوق ُعَسيلتك رجل غريه ال ترجعي إىل َعْبد الرَّْحَمن حىت: " فقال. مثل َهْدبة الثوب
  .ومساها كذلك قتادة أيضاً

روى َعْبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة أن متيمة بِْنت أيب ُعَبْيد القرظية كانت حتت رفاعة أو رافع القرظي 
: فقال. معه إال مثل اهلدبةما : فطلقها، فخلف عليها َعْبد الرَّْحَمن بن الزبري، فأتت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت

  " .ال، حىت تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك " 
  .أخرجه الثالثة

  َتْوامةُ بِْنت أميَّة بن خلف
وإمنا قيل هلا .إهنا بايعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم: توامة بِْنت أميَّة بن خلف اجلمحي، هلا ذكر، وال رواية هلا، قيل

  .وهي موالة صاحل موىل التوامة. هلا يف بطن التوأمة أهنا كانت معها أخت
  .روى صاحل أن موالته بايعت النَّبِّي صلّى اللَّه عليه وسلّم

  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم

  ُتَوْيلَة بِْنت أسلم
  .بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم. تويلة بِْنت أسلم األنصارية

حدثنا ُمحَمَّد بن إمساعيل حدثنا إبراهيم بن محزة، : بكر أمحد بن َعْمرو قال أخربنا حيىي إجازة بإسناده إىل القاضي أيب
مسلمة احلَارِثي، عن أبيه، عن جدته أم أبيه تويلة بِْنت أسلم، وهي من " بن ُمَحمَّد " عن إبراهيم بن جعفر بن حممود 

اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قد استقبل إن رسول : بينا أنا يف بين حارثة نصلي، فقال عباد بن بشر: املبايعات، قالت
الكعبة فتحول الرجال مكان النساء، والنساء مكان الرجال، فصلوا السجدتني الباقيتني حنو : البيت احلرام أو

  .الكعبة
  .ُنَويلة بالنون، ونذكرها إن شاء اهللا تعاىل: وقيل. وقد تقدم. بديلة: وقيل فيها

  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم



  اءحرف الث

  ثَُبْيَتة بِْنت الربيع
بايعت رسول اهللا صلّى . ثبيتةُ بِْنت الربيع بن َعْمرو بن عدّي بن ُجَشم بن حارثة األنصارية، أم أيب عيسى بن جرب

  .اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب
  ثُبْيَتةُ بِْنت َسليْط

  .قاله ابن حبيب. لّى اهللا عليه وسلّمبايعت النَّبِّي ص. ثبيتة بِْنت سليط بن قَْيس األنصارية، من بين عدّي
  ثُبْيتة بِْنت الضَّّحاك

وامسها عند . ولدت على عهد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ثبيتة بِْنت الضحاك بن خليفة األنصارية األشهلية
  .وقد تقدم يف الباء املوحدة، والثاء املثلثة. وقيل بُثَينة. أكثر العلماء هكذا ثبيتة

موسى كتابة، أخربنا أبو نصر أمحد بن ُعمر الغازي، أخربنا إمساعيل بن زاهر، أخربنا القطان، أخربنا عَْبد  أخربنا أبو
اهللا بن جعفر بن ُدُرستويه، حدثنا يعقوب بن ُسفْيان، حدثنا َعْمرو بن عون، حدثنا أبو شهاب، حدثنا احلجاج، عن 

رأيت ُمحَمَّد بن سلمة يطارد : عن عمه سهل بن أيب حثمة قال ابن أيب مليكة، عن ُمَحمَّد بن سليمان بن أيب َحثمة،
أتفعل هذا وأنت صاحب رسول اهللا : اْمَرأَة ببصره على إجَّار، يقال هلا ثبيتة بِْنت الضحاك، أخت أيب جبرية، فقلت

َجلّ يف قلب رجلٍ خطبة إذا ألقى اهللا َعزَّ و: " قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. نعم: صلّى اهللا عليه وسلّم؟ فقال
  " .اْمَرأَة فال بأس أن ينظر إليها 

ويف رواية زكريا بن أيب زائدة، . رواه مجاعة عن احلجاج بن أرطاه، عن ُمَحمَّد بن سليمان، مل يذكروا ابن أيب مليكة
: عمه سليمان، وقال وقال أبو ُمعاوَِية، عن احلجاج، عن سهل بن ُمَحمَّد بن أيب َحثْمة، عن. عن احلجاج مساها نبيهة

  .وله طرق عن ُمَحمَّد بن مسلمة. نبيثة، يعين بالنون
  .أخرجه أبو ُعمر، وأبو موسى

  ثَُبْيتة بِْنت النعمان
ثبيتة بن النعمان بن َعْمرو بن النعمان بن َخلدة بن َعْمرو بن أميَّة بن عامر بن بياضة األنصارية اخلزرجية، مث 

  .البياضية
  .أسلمت وبايعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم. صحبة هلا، وألبيها، وجلدها

وهذا النسب معروف يف بين . قال ُمَحمَّد بن سعد، وقال ابن حبيب مثله يف نسبها، إال أنه جعلها من بين جحَجيب
  .بياضة، فإن النعمان أبا هذه وأباه ُعمراً هلما صحبة، ومها من بين بياضة

  ثَُبْيتة بِْنت َيعارِ
  .ت يعار بن زيد بن ُعَبْيد بن زيد بن مالك بن َعْوف بن َعْمرو بن َعْوف األنصاريةثبيتة بِْن

وهي امَْرأَة أيب ُحذَيفة بن ُعتبة بن ربيعة، وهي موالة . كانت من املهاجرات األول، ومن فضالء النساء الصحابيات
  .حذيفة، قتل سامل يوم اليمامةسامل موىل أيب حذيفة، أعتقته فواىل سامل أبا حذيفة، فقيل سامل موىل أيب 

سامل : وقال ابن إسحاق. ُعمرة بِْنت يعار: وقال أبو طوالة. وقد اختلف يف امسها فقال مصعب ثبيتة كما ذكرناه
سامل بن معقل، موىل َسلَْمى بِْنت تعار، بالتاء فوقها : وقال موسى بن ُعقَْبة، عن ابن شهاب. موىل اْمَرأَة من األنصار

  .إمنا هو يعار يعين بالياء حتتها نقطتان: إبراهيم عن املنذر وقال. نقطتان



  .أخرجها أبو ُعمر
  ثَُوْيَبةَ موالة أيب لََهبٍ

  ثويبة موالة أيب هلب

  .أرضعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، اختلف يف إسالمها. 
  .ملتأخر يعين ابن مندهال أعلم أحداً أثبت إسالمها غري ا: أخرجها ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  حرف اجليم

  َجثَّامةُ املَُزنِيَّةُ
  .جثّامة املُزنية

أخربنا ُعمر بن ُمَحمَّد بن طَبَْرَزد، أخربنا ابن البناء، أخربنا أبو ُمَحمَّد اجلوهري، أخربنا أبو بكر بن مالك، حدثنا 
جاءت عجوٌز إىل : يكة، عن عائشة قالتُمَحمَّد بن يونس، حدثنا أبو عاصم، حدثنا صاحل بن رستم، عن ابن أيب مل

كيف أنتم؟ كيف . بل أنت حضَّانة: " قال. أنا جثامة: قالت" من أنت؟ : " النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقال هلا
يا رسول اهللا، تقبل على : خبريٍ يا رسول اهللا قالت عائشة، فلما خرجت قلت: قالت" حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ 

إن رسول اهللا : وقيل" . إنَّها كانت تأتينا َزمَن خدجية، وإن حسن العهد من اإلميان : " قال! اإلقبال هذه العجوز هذا
  " .بل أنت حسَّانة : " صلّى اهللا عليه وسلّم قال هلا ملا قالت أنا جثامة

  .أخرجها أبو موسى، ويرد ذكرها يف حسَّانة إن شاء اهللا تعاىل
  َجَبلَةُ بِْنت املَُصفَّحِ

  .روى عنها فضيل بن مرزوق. بِْنت املصفّح، أدركت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم جبلة
  .أخرجها أبو ُعمر خمتصراً

  ُجدامةُ بِْنت َجنَدلٍ
  .ذكرها ابن إسحاق فيمن هاجر من نساء بين غنم بن ُدوَدان بن أسد بن خَزمية. جدامة بِْنت جندل
  ُجدامةُ بِْنت احلَارِث
نذكر نسبها عن ذكر . أخت حليمة بِْنت احلَارِث أم النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم من الرضاعة. ثجدامة بِْنت احلَارِ
  .الشيماء، ال تعرف هلا رواية: حليمة، تلقب

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
من ، وإمنا الشيماء بِْنت حليمة، وهي أخت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم " لقبها شيماء " قلت كذا قال 

  .الرضاعة ال خالته
  ُجدامةُ بِْنت َوْهبٍ

  .جدامة بِْنت وهب اَألَسِديَّة، من أسد بين خَُزمية
أسلمت َمبكَّة وبايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، وهاجرت مع قومها إىل املدينة، وكانت حتت أنيس بن قتادة بن 

  .ربيعة، من بين َعْمرو بن َعْوف، روت عن عائشة



الفرج بن أيب الرجاء وأبو ياسر بن أيب حبَّة بإسنادمها عن مسلم بن احلجاج، حدثنا ُعَبْيد اهللا بن سعيد  أخربنا أبو
حدثنا املُقرُئ، أخربنا سعيد بن أيب أيوب، حدثين أبو األسود، عن عروة، عن : وُمَحمَّد بن أيب ُعمر املكي قاال

: ل اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف أناس وهو يقولحضرت رسو: عائشة، عن جذامة بِْنت وهب، أخت عكاشة قالت
، " لقد مهمت أن اهني عن الغيلة فنظرت يف الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أوالدهم وال يضر أوالدهم ذلك شيئاً " 

  " .ذلَك الوأدُ اخلِفيُّ : " مث سألوه عن العزل فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .أخرجه الثالثة

  بِْنت قََسامةَ اجلْرباُء
  .اجلرباء بِْنت قسامة بن قَْيس بن ُعَبْيد بن طريف بن مالك، أخت حنظلة بن قسامة وعمة زينب بِْنت حنظلة

قدمت على النَّبِّي صلّى اهللا عليه : ذكرها أبو ُعمر يف زينب، ومل يذكرها هاهنا، وذكرها الزبري بن أيب بكر، وقال
  .فولدت له أم إسحاق بِْنت طلحة وسلّم فتزوجها طلحة بن َعْبد اهللا،

  َجْسَرةُ بِْنت َدجاجة
  .َجْسَرةُ بِْنت َدجاجة

أتانا آت يوم وفاة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، : روى عثّام بن علي، عن قدامة، عن جسرة بِْنت دجاجة قالت
فإذا هو شيطان، . عمونيا أهل الوادي، اخنرق الدين ثالث مرات مات نبيكم الذي تز: فأشرف على اجلبل وقال

  .فحسبناه فوجدناه مات ذلك اليوم
  .وقد روت عن أيب ذّر

أخربنا نوح بن حبيب، أخربنا حيىي بن سعيد : أخربنا يعيش بن صدقة بن علي بإسناده عن أمحد بن شعيب قال
ام النَّبِّي صلّى اهللا ق: مسعت أبا ذر يقول: حدثتين جسرة بِْنت دجاجة قالت: القطان، حدثنا قدامة بن َعْبد اهللا قال
  " .إن تعذّهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم : " عليه وسلّم حىت أصبح بآية، واآلية

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  َجعدة بِْنت َعْبد اهللا

  .ةجعدة بِْنت َعْبد اهللا بن ثعلبة بن ُعبَْيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار األنصاري
  .كان النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يأيت إىل منزهلا ويأكل عندها

  .قاله العدوي، ذكرها الغساين
  جعدة بِْنت ُعَبْيد

  .جعدة بِْنت ُعَبْيد بن ثعلبة بن سواد بن غنم بن حارثة بن النعمان األنصارية، بايعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب
  طالب مجانة بِْنت أيب

  .مجانة بِْنت أيب طالب
  .رواه َعمَّار، عن سلمة، عن ابن إسحاق. قسم هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ثالثني وسقاً من خيرب

. أمه مجانة بِْنت أيب طالب: وقال أبو أمحد العسكري يف ترمجة َعْبد اهللا بن أيب ُسفْيان بن احلَارِث بن َعْبد املُطَِّلب
  .تزوج أمامة بِْنت أيب العاص بن الربيع، وأمها زينب بِْنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمهو الذي : وقال

والصحيح أن الذي تزوجها املغرية بن نوفل بن احلَارِث بن َعْبد املُطَِّلب، وهو ابن عم َعْبد اهللا، وهذه مجانة أخت أم 



  .هانئ، قاله الزبري بن بكار
  .أخرجه أبو موسى

  ت عَْبد اهللاَجْمَرةُ بِْن
  .تعد يف أهل الكوفة. َجْمَرةُ بِْنت قحافة الكِْندية

كنت مع أم سلمة أم املؤمنني يف حجة الوداع، فسمعت النَّبِّي : روى شبيب بن غَْرقدة، عن مجرة بِْنت قحافة قالت
يا : فقلت: دعو أمه؟ قالتيا أمه، ماله ي: فقال بّين هلا: قالت" يا أمتاه، هل بلغتكم؟ : " صلّى اهللا عليه وسلّم يقول

أال إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم : " بين، إمنا يدعو أمته، وهو يقول
  " .هذا يف شهركم هذا 

  .إسناد حديثها ال يعبأ به: أخرجه الثالثة، وقال أبو ُعمر
  مجرة بِْنت النعمان

  .مجرة بِْنت النعمان العدوية
اقدي، عن شعيب بن ميمون املخزومي، عن ابن ُمراية البلوي، عن مجرة بِْنت النعمان وكانت هلا صحبة روى الو
  .أمر رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أن يدفن الشعر والدم: قالت

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى
  ُجَمْيل بِْنت يسار

وإذا طلقتم النساء : " داح فطلقها، وفيها نزل قوله تعاىلمجيل بن يسار، أخت معقل بن يسار املزنية، اْمَرأَة أيب الب
  .اآلية" فبلغن أجلهن فال تعُضلوُهنَّ أن يْنِكْحَن أزواَجُهنَّ 

نزلت هذه اآلية يف : أخربنا أبو ُمَحمَّد عَْبد اهللا بن علي بن َعْبد اهللا التكرييت بإسناده عن علي بن أمحد بن َمتوبة قال
أخربنا ُمَحمَّد بن َعْبد الرَّْحَمن بن ُمَحمَّد بن أمحد بن جعفر النحوي، حدثنا ُمَحمَّد بن : أخت معقل بن يسار، قال

ُمَحمَّد بن إسحاق، أخربين أمحد بن ُمَحمَّد بن احلَُسْين، حدثنا أمحد بن حفص بن َعْبد اهللا حدثنا أيب، أخربنا إبراهيم 
كنت : آلية حدثين معقل بن يسار أهنا نزلت فيه قاليف هذه ا: بن طهمان عن يونس بن ُعَبْيد، عن احلسن قال

زوجتك وأكرمتك وأفرشتك : زوجت أختاً يل من رجل فطلقها، حىت إذا انقضت عدهتا جاء خيطبها، فقلت له
وكان رجالً ال بأس به، وكانت املرأة تريد أن ترجع إليه، : ال، واهللا ال تعود إليها أبداً قال! فطلقتها مث جئت ختطبها

  .فزّوجتها إياه. اآلن أفعل يا رسول اهللا: اهللا َعزَّ وَجلّ هذه اآلية، فقلت فأنزل
وأما : وقال االمري أبو نصر. وّمساها الكليب يف تفسريه ُجمَْيالً. امسها ُجميل: وروى ابن َجريج، عن احلسن قال

  .يت َعَضلَها أخوهاُجَمْيل بضم اجليم وفتح امليم فهي ُجمَْيل بِْنت يسار، أخت معقل بن يسار، وهي ال
  .أخرجها أبو موسى

  َجميلة بِْنت أَُبّي ابن َسلول
كانت ابنة َعْبد اهللا، وهو وهم، وكانت حتت حنظلة : وقيل. َجميلة بِْنت أَُبّي ابن َسلول، أخت عَْبد اهللا رأس املنافقني

اس، فتركته وَنشََزت عليه، فأرسل بن أيب عامر غََسيل املالئكة فقتل عنها يوم أُحد، فتزوجها ثابت بن قَْيس بن َشّم
واهللا ما كرهُت منه شيئاً إال دَمامَته فقال : فقالت" ما كرْهِت من ثابت؟ : " إليها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

ففّرق بينهما، وتزوجها بعده مالك بن الُدخَشم، مث تزوجها بعد مالك . نعم: قالت" أَُتَرّديَن عليه حديقته؟ : " هلا
  .ب بن إسافحبي



حبيبة بِْنت : روى البصريون هكذا، يعين مجيلة بِْنت أُّيب وروى أهل املدينة فقالوا: أخرجها الثالثة، قال أبو ُعمر
  .سهل األنصاري

  .وأما ابن منده فلم يذكر أهنا كانت حتت حنظلة فقتل عنها، وذكر ما سوى ذلك
  مجيلة بِْنت أيب صَْعَصعة
  .بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم. ألنصارية، من بين مازنمجيلة بِْنت أيب صَْعَصعة ا

  .قاله ابن حبيب
  مجيلة اْمَرأَة أوس بنِ الصامت

  .خويلة، امَْرأَة أوس بن الصامت: َخْولَة، وقيل: مجيلة، ويقال
ُمحَمَّد بن الفضل،  حدثنا هارون بن َعْبد اهللا، أخربنا: أخربنا أبو أمحد َعْبد الوهاب بن علي بإسناده عن أيب داود

أخربنا محاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن مجيلة امَْرأَة أوس بن الصامت كان به لََمٌم فإذا 
  .اشتد به ظاَهر من أمرأته، فأنزل اهللا َعزَّ وَجلّ كفّارة اليمني

فأوصل الواو بالياء : يلة، وإمنا هي خويلةمج: كذا قال يعين ابن منده : أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
  .مجيلة: فقال

  مجيلة بِْنت ثابت بن أيب األقلح
مجيلة بِْنت ثابت بن أيب األقلح األنصارية، أخت عاصم بن ثابت، اْمرَأَة ُعمر بن اخلطّاب، تكّنى أم عاصم بابنها 

  .عاصم بن ُعمر بن اخلطاب، مسته باسم أخيها
أهنا كان امسها عاصية، فلما أسلمت مسّاها : َبْيد اهللا بن ُعمر، عن نافع، عن ابن ُعمرروى محاد بن سلمة، عن ُع

  .رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مجيلة
تزوجها ُعمر سنة سبع من اهلجرة، فولدت له عاصماً، مث طلقها ُعمر فتزوجها يزيد بن جارية، فولدت له َعْبد 

أن ُعمر ركب إىل قباء، فوجد ابنه عاصماً : ه، وهي اليت جاء فيها احلديثالرَّْحَمن بن يزيد، فهو أخو عاصم الم
يلعب مع الصبيان، فحمله بني يديه، فأدركته جدته الشَّمُوس بِْنت أيب عامر، فنازعته إياه، حىت انتهى إىل أيب بكر 

  .فما راجعه وسلمه إليها. خل بينه وبينها: الّصدّّيق، فقال له أبو بكر
  .ةأخرجها الثالث

  مجيلة بِْنت أيب جهل
  .أدركت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم. ُجوَْيرِيِة بِْنت أيب جهل بن هشام املَْخُزوِميَّة: مجيلة، وقيل

خري أميت قرين، مث : " مّر بنا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فاستسقى فسقيته، وقال: روى عنها زوجها أهنا قالت
  " .ين يلوهنم الذين يلونَُهْم، مث الذ

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  مجيلة بِْنت زَْيد

بايعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه . مجيلة بِْنت زيد بن صيفّي بن َعْمرو بن ُجَشم بن حارثة األنصارية، أخت ُعلَْبة بن زيد
  .وسلّم، تقدم نسبها عند ذكر أخيها

  مجيلة بِْنت سعد
  .تقدم نسبها عند ذكر أبيها. يةمجيلة بِْنت سعد بن الربيع األنصار



روى عنها ثابت بن ُعَبْيد األنصاري أن أباها وعمها قُتال يوم أُحد، . أدركت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، وروت عنه
  .فدفنا يف قرب واحد

متراً فقلت : رطباً أودخلت على مجيلة بِْنت سعد بن الربيع فقّربت إيلّ : وهي امَْرأَة زيد بن ثابت، قال ثابت بن ُعَبْيد
  .ما ورثت من أيب شيئاً، قتل أيب قبل أن تنزل الفرائض: أرى هذا ورِثت عن أبيك؟ فقالت: هلا

  .أخرجها الثالثة
  مجيلة بِْنت ِسنان

بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه . مجيلة بِْنت سنان بن ثعلبة بن عامر بن ُمْجَدعة بن َجْشم بن حارثة األنصارية األوسية
  .سلّمو

  .قاله ابن حبيب
  مجيلة بِْنت َعْبد اهللا بن أُيب ابّن َسلول

تزوجها حنظلة . مجيلة بِْنت َعْبد اهللا بن أُيب ابّن َسلول، وهي ابنة أخي األوىل اليت ترمجتها مجيلة بِْنت أّيب ابن سلول
ا، مث خلف عليها مالك بن بن أيب عامر، فقتل عنها يوم أُحد، مث خلف عليها ثابت بن قَْيس بن مشاس، فمات عنه

  .الدخشم من بين َعْوف بن اخلزرج، مث خلف عليها حبيب بن يساف، من بين احلَارِث بن اخلزرج
  .أخرجها ابن منده، ورواه عن ُمَحمَّد بن سعد كاتب الواقدي

حنظلة، فتزوجها ثابت،  مجيلة بِْنت عَْبد اهللا بن أّيب ابن سلول، قتل عنها: قال املتأخر يعين ابن منده : قال أبو نعيم
وخالف اجلماعة وامهاً فيه بعد أن ذكر الصحيح يف . وحكاه عن ُمَحمَّد بن سعد الواقدي، وأفردها عن املختلعة

  .الترمجة األوىل اليت هي مجيلة بِْنت أّيب
ها ثابت بن احلق مع أيب نعيم، وأعجب ما يف وهم ابن منده أنه ذكر يف الترمجة األوىل أهنا اختلعت من زوج: قلت

قَْيس، وذكر يف هذه أنه تويف عنها فخلف عليها مالك، وال شك حيث نقل يف هذه أهنا كانت َزْوَجة حنظلة ومل ينقل 
يف تلك أهنا كانت زوج حنظلة، ظنهما اثنني، أو أنه حيث رأى يف هذه أن ثابتاً تويف عنها، ويف تلك أهنا اختلعت منه 

ْنت أّيب، مث رأى مجيلة بِْنت َعْبد اهللا بن أّيب، ظنهما اثنتني، وليس كذلك، فإهنا قيل ظنهما اثنتني، أو أنه رأى مجيلة بِ
بِْنت عَْبد اهللا بن أّيب، واألول هو الصحيح، والثاين وهم، وليس بشيء، ولو نظر فيهما : فيها مجيلة بِْنت أّيب، وقيل

  .لعلم أهنما واحدة، واهللا أعلم
  ةمجيلة بِْنت َعْبد اهللا بن حنظل

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. مجيلة بِْنت َعْبد اهللا بن حنظلة األنصارية، مث من َبلُْحْبلى
  .قاله ابن حبيب

  مجيلة بِْنت َعْبد العّزى
  .مجيلة بِْنت َعْبد العزى بن قَطَن، من بين املصطلق، بطن من خزاعة

  .ام، أخي الزبري بن العوام أم بنيه ال يعرف هلا روايةكانت من املبايعات، وهي زوج َعْبد الرَّْحَمن بن العو
  .أخرجها أبو ُعمر

  مجيلة بِْنت ُعمر بن اخلطّاب
  .مجيلة بِْنت ُعمر بن اخلطّاب

أن ابنةً لُعمر كان يقال هلا عاصية، فسّماها رسول اهللا : روى محاد بن سلمة، عن ُعَبْيد اهللا، عن نافع، عن ابن ُعمر



  .مجيلة صلّى اهللا عليه وسلّم
هكذا أخرجه الغساين مستدركاً على أيب ُعمر، وليس بشيء، فإن مجيلة اْمَرأَة ُعمر، وهي بِْنت ثابت، كان امسها 

  .عاصية فسماها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مجيلة، وقد تقدم لك يف رواية محاد بن سلمة بإسناده
  ُجَمْيَمةُ بِْنت ُحمام

  .بايعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم. األنصارية، من َبلُْحبْلى مجيمة بِْنت محام بن اجلَموح
  .قاله ابن حبيب

  ُجَمْيَمة بِْنت َصيفي
  .بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم. مجيمة بِْنت صيفي بن صخر بن خنساء األنصارية

  .قاله ابن حبيب، استدركها أبو علي الغساين على أيب ُعمر
  بشري ابنِ اخلَصاصيّة َجْهَدَمة اْمَرأَة

  .َجْهَدَمة اْمَرأَة بشري ابنِ اخلَصاصّية، وهي من بين شيبان، وهلا رؤية للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم
كان اسم بشري : روى أبو َجناب حيىي بن أيب َحّبة، عن إياد بن لقيط، عن جهدمة اْمرَأَة بشري بن اخلصاصية قالت

أنا رأيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فخرج من بيته : ليه وسلّم بشري، وقالتزمحان فسماه النَّبِّي صلّى اهللا ع
  .ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه َرْدًع من احلِناء

  .أخرجها الثالثة
  ُجَويْرَِية بِْنت أيب جهل

  .امسها مجيلة: وقيل. جويرية بِْنت أيب جهل، وهي اليت خطبها علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
أبو ُمَحمَّد عَْبد اهللا بن علي بن سويدة، أخربنا أبو الفضل بن ناصر، أخربنا أبو صاحل أمحد بن َعْبد امللك بن  أخربنا

ُمَحمَّد بن بشران، حدثنا أبو سهل أمحد بن ُمحَمَّد بن زياد القطان، حدثنا َعْبد الكرمي بن اهليثم الدَّْيَرعاقويل، حدثنا 
أن علي : أن املسور بن خمرمة أخربه:  شعيب، عن الزهري، عن علي بن احلَُسْينأبو اليمان احلكم بن نافع، أخربين

بن أيب طالب خطب ابنة أيب جهل، وعنده فاِطَمة بِْنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما مسعت فاِطَمة عليها 
ناتك، وهذا علي ناكح إن قومك يتحدثون أنك ال تغضب لب: السالم أتت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت

أما بعد فإين أنكحت : " فقام رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فسمعته حني تشهد فقال: قال املسور: ابنة أيب جهل
أبا العاص بن الربيع، فََحّدثَنِي فََصَدقَين، وإن فاِطَمة بِْنت ُمَحمَّد بضعة مّني، وأنا أكره أن تفتنوها، وإنه واهللا ال 

فترك علي اخلطبة، وملا ترك علّي " . سول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وابنة عدو اهللا عند رجل واحد جيتمع ابنة ر
  .اخلطبة تزوجها عتاب بن أسيد، فولدت له عَْبد الرَّْحَمن بن عتاب

  .أخرجها ابن منده
  جويرية بِْنت احلَارِث

جذمية وهو املصطلق بن سعد بن َعْمرو بن ربيعة جويرية بِْنت احلَارِث بن أيب ضرار بن حبيب بن عائد بن مالك بن 
  .بن حارثة بن َعْمرو مزيقيا، وَعْمرو هو أبو خزاعة كلها،اخلزاعية املصطلقية

سنة ست، وكانت : سباها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يوم املريسيع، وهي غزوة بين املصطلق، سنة مخس، وقيل
  .سهم ثابت بن قَْيس بن مشاس أو ابن عم له حتت مسافع بن صفوان املصطلقي، فوقعت يف



حدثين ُمَحمَّد بن جعفر بن : أخربنا أبو جعفر ُعَبْيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال
ملا قسم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم سبايا بين املصطلق، وقعت : الزبري، عن عْرَوة بن الزبري، عن عائشة قالت

يرية بِْنت احلَارِث يف السهم لثابت بن قَْيس بن مشاس، أو البن عم له، فكاتبته على نفسها، وكانت امَْرأَة حلوةً جو
: فأتت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم تستعينه يف كتابتها قالت عائشة. مالّحةً، ال يراها أحد إال أخذت بنفسه

فلما دخلت على رسول اهللا صلّى اهللا عليه ! رى منها ما قد رأيتي: فواهللا ما هو إال أن رأيتها فكرهتها، وقلت
يا رسول اهللا، أنا جويرية بِْنت احلَارِث،سيد قومه، وقد أصابين من البالء ما مل خيف عليك، وقد كاتبت : وسلّم قالت

ِدي عنك كتابكِ أو َخْيٌر من ذلك، أؤ: " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. على نفسي، فأعّني على كتابيت
أصهار رسول : ففعل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فبلّغ الناس أنه قد تزوجها، فقالوا: نعم: فقالت" وأتزّوجك؟ 

فأرسلوا ما كان يف أيديهم من بين املصطلق، فلقد أُعتق هبا مائة أهلُ بيت من بين . اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .ظَم بركة منها على قومهااملصطلق، فما أعلم اْمَرأَة، أع

وملا تزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم َحجَبها، وقسم هلا، وكان امسها َبّرة فسماها رسول اهللا صلّى اهللا عليه 
عن كَُرْيب موىل ابن . رواه شعبة، ومسعر، وابن عيينة، عن ُمَحمَّد بن َعْبد الرَّْحَمن موىل آل طلحة. وسلّم جويرية
كان اسم : وروى إسرائيل، عن ُمَحمَّد بن َعْبد الرَّْحَمن، عن كريب، عن ابن عباس قال. بن عباسعباس، عن ا

  .ميمونة َبرَّة فسماها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ميمونة، قاله أبو ُعمر
بن السبّاق،  روت جويرية عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، روى عنها ابن عباس، وجابر، وابن ُعمر، وُعَبْيد

  .وغريهم
مث تزوج رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بعد زينب بِْنت جحش : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن ابن إسحاق قال

ابن ذي الشفر، فمات رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : جويرية بِْنت احلَارِث، وكانت قبله عند ابن عم هلا يقال له
  .ومل يصب منها ولداً

حدثنا ُمَحمَّد بن بشار، حدثنا ُمَحمَّد بن جعفر، حدثنا : إبراهيم بن ُمحَمَّد وغريه بإسنادهم عن أيب عيسىأخربنا 
أن النَّبِّي : مسعت كُريباً حيدث عن ابن عباس، عن جويرية بِْنت احلَارِث: شعبة، عن ُمَحمَّد بن َعْبد الرَّْحَمن قال

ما زلِت على حاِلك : " ها، مث مر عليها قريباً من نصف النهار فقال هلاصلّى اهللا عليه وسلّم مر عليها وهي يف مسجد
سبحان اهللا رضى نفسه سبحان اهللا عدد خلقه سبحان اهللا عدد : أال أعلمك كلمات تقولينها: " قال. نعم: قالت" ! 

لماته، سبحان اهللا خلقه، سبحان اهللا زنة عرشه، سبحان اهللا زنة عرشه، سبحان اهللا زنة عرشه، سبحان اهللا مداد ك
  " .مداد كلماته، سبحان اهللا مداد كلماته 

  .أخرجها الثالثة
  ُجَويْرَِيةُ بِْنت اجمللل

وهي امَْرأَة حاطب بن احلَارِث . وهي مشهورة بكنيتها، واختلف يف امسها. جويرية بِْنت اجمللل، تكىن أم مجيل
  .ااجلَُمحي، ونذكرها يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل أمت من هذ

  .أخرجها أبو ُعمر

  حرف احلاء



  ُحَبِشيَّةُ اخلُزاعية
  .حبشية اخلُزاِعية العدوية، عدى خزاعة، َزْوَجة ُسفْيان بن مُعمر بن حبيب البياضي من مهاجرة احلبشة

رواه ابن هليعة، عن أيب األسود، عن عروة وهو تصحيف إمنا هي حسنة اْمَرأَة ُسفْيان بن مُعمر بن حبيب اجلمحي، 
  .ذكره ابن إسحاق وغريه، أخرجها ابن منده، وأبو نعيمكما 

  َحُبْيَبةُ بِْنت أيب أمامة
تقدم نسبها عند ذكر أبيها، وهي أنصارية من اخلزرج، تزوجها سهل بن . َحُبْيَبةُ بِْنت أيب أمامة أسعد بن ُزَرارة

وأختها . أبا أمامة، باسم جده وكنيته حنيف، فولدت له أبا أمامة، مساه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أسعد وكناه
  .الفارغة اْمرَأَة نبيط بن جابر، من بين مالك بن النجار

: روى َعْبد اهللا بن إدريس، عن ُمَحمَّد بن َعَماَرة األنصاري املدين، عن زينة بِْنت نبيط، امَْرأَة أنس بن مالك قالت
ه وسلّم، فقدم عليه حلّي من ذهب ولؤلؤ، يقال له أوصى أو أمامة بامي وخاليت إىل رسول اهللا صلّى اهللا علي

  .فأدركت بعض ذلك. زينب: الرعاث، فحالّهن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم من ذلك الرعاث، قالت

حدثتين أمي حبيبة وخاليت كَْبَشة أختا فريعة بِْنت أيب : ورواه إبراهيم بن ُمَحمَّد األسلمي، عن ُمَحمَّد بن َعَماَرة
  .أمامة

  .أخرجه الثالثة
  حبيبة بِْنت أيب ِتجْراة

  .حَُبيَِّبة بالتشديد، وهي مكية: حبيبة بِْنت أيب جتراة الشيبية الَعْبدرية، من بين َعْبد الدار، يقال
حدثنا يونس، عن َعْبد اهللا بن املَؤمل، عن ُعمر بن َعْبد الرَّْحَمن، : حدثين أيب: أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا

دخلنا دار أيب حسني يف نسوة من قريش، ورسول : ن عطاء، عن صفية بِْنت شيبة، عن حبيبة بِْنت أيب جتراة قالتع
: " وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي، وهو يقول: اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يطوف بني الصفا واملروة، قالت

  " .اسعوا، فإن اهللا كتب عليكم السعي 
  .حديثها مثل حديث متلك الشيبية، روت عنها صفية بِْنت شيبة: قال أبو ُعمر

  .ويف إسناده اضطراب على َعْبد اهللا بن املؤمل
  .أخرجه الثالثة

قد جعلها أبو ُعمر غري متلك وأما ابن منده وأبو نعيم فلم يذكرا ما يدل على أهنا هي وال غريها، والذي : قلت
  .واهللا أعلميغلب على ظين أهنا هي، واختلف يف امسها، 

  حبيبة بِْنت جحش
واألشهر أهنا أم حبيبة مشهورة بكنيتها، وسنذكرها يف . حبيبة مبن جحش، قاله قوم وزعموا أهنا تكىن أم حبيب

  .الكىن أمت من هذا، إن شاء اهللا تعاىل
  .أخرجها أبو ُعمر خمتصراً

  حبيبة بِْنت زيد
  .ج أيب بكر الصديق، قاله ابن منده وأبو نعيمحبيبة بِْنت زيد بن اخلارجة بن أيب زهري اخلزرجي، زو

مليكة بِْنت خارجة بن زيد بن أيب زهري بن مالك بن امرئ القَْيس بن مالك بن ثعلبة : حبيبة، وقيل: وقال أبو ُعمر
بن كعب بن اخلزرج بن احلَارِث بن اخلزرج، زوج أيب بكر الصّديق، وهي اليت قال فيها أبو بكر يف مرضه الذي 



تزوجها طلحة بن ُعبَْيد اهللا، . مستها عائشة أم كُلْثُوم" أن ذا بطن بِْنت خارجة جارية " قد أُلقي يف روعي : مات فيه
  .فولدت له زكريا وعائشة

وروى ابن منده وأبو نعيم أن أبا بكر استأذن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حني رأى منه خفة يف مرضه أن يأيت 
  .حديث طويلابنة خارجة، فأذن له يف 

  .أخرجه الثالثة
قّدم أبو ُعمر يف نسبها خارجة على زيد، وقّدم ابن منده وأبو نعيم زيداً على خارجة، والصواب قول أيب : قلت
  .ُعمر

  حبيبة بِْنت أيب سُفْيان
  .حبيبة بِْنت أيب سُفْيان، قاله أبان بن َصَمَعة

: " مسعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: يب ُسفْيان قالتحدثتين حبيبة بِْنت أ: روى عنها ُمحَمَّد بن سريين قال
  .. " .من مات له ثالثة من الولد

والذي أظنه حبيبة بِْنت أم حبيبة : مل يرو عنها غري ابن سريين، وال تعرف أليب ُسفْيان بِْنت امسها حبيبة، قال أبو ُعمر
ن الزمري، عن زينب بِْنت أم سلمة، عن حبيبة بِْنت أم حبيبة، وقد ذكرها ابن عيينة يف حديثه، ع. بِْنت أيب سُفْيان

استيقظ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم من نوم حممراً وجهه، وهو : عن أمها أم حبيبة، عن زينب بِْنت جحش قالت
  .احلديث.. " ال إله إال اهللا، ويل للعرب من شّر قد اقترب: " يقول

زينب وحبيبة ربيبتاه، وأم أم حبيبة، اسم أبيها : رأين النَّبِيّ صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث أربع نسوة راويات،
  .ُعَبْيد اهللا بن جحش تنصر باحلبشة، ومات هناك نصرانياً
حبيبة خادمة عائشة، ورويا عن أبان بن صمعة، عن ُمَحمَّد : أخرجه الثالثة، إال أن ابن منده وأبا نعيم ذكراها فقاال

ما من مسلم ميوت له : " كنت يف بيت عائشة فدخل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقال: ن حبيبة قالتبن سريين، وع
فيقال هلم يف الثالثة أو . حىت يدخلها آباؤنا: ادخلوا اجلنة فيقولون: ثالثة من الولد إال جيء هبم يوم القيامة فيقال هلم

  . " .ادخلوا أنتم وآباؤكم: الرابعة
  هل األنصاريةحبيبة بِْنت س

. حبيبة بِْنت سهل األنصارية، أراد صلّى اهللا عليه وسلّم أن يتزوجها مث تركها فتزوجها ثابت بن قَْيس بن مشاس
وهي اليت اختلعت من زوجها ثابت بن قَْيس بن مشاس، وقد تقدم أن اليت اختلعت منه مجيلة بِْنت . روت عنها ُعمرة
  .أّيب ابن سلول

حدثين أيب، حدثنا َعْبد القدوس بن بكر بن خنيس : بن هبة اهللا بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحدأخربنا َعْبد الوهاب 
  .أخربنا حجاج، عن َعْمرو بن شعيب، عن أبيه، عن َعْبد اهللا بن َعْمرو

بت كانت حبيبة بِْنت سهل حتت ثا: واحلجاج، عن ُمَحمَّد بن سليمان بن أيب َحثْمة، عن عمه سهل بن أيب حثمة قاال
يا رسول اهللا، إين : بن قَْيس بن مشاس فكرهته، وكان رجالً دميماً، فجاءت إىل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت

تردين عليه حديقته اليت أصدقك؟ : " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ألراه، ولوال خمافة اهللا لبزقت يف وجهه
  .وكان ذلك أول خلع يف اإلسالم. ديقته، وفّرق بينهمانعم، فأرسل إليه فردت عليه ح: قالت" 

ورواه ابن جريج، ويزيد بن هارون، وُهشيم، وحيىي بن أيب زائدة، عن حيىي بن سعيد األنصاري، عن ُعمرة، عن 
  .فتزوجها ثابت، وكان يف خلق ثابت شدة فضرهبا، وذكروا اخللع: حبيبة وقالوا



  .يكون حبيبة ومجيلة بِْنت أّيب اختلعتا من ثابت، واهللا أعلمجائز أن : أخرجه الثالثة قال أبو ُعمر
  حبيبة بِْنت شَريق
  .أدركت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، وروت عن ُبديل بن ورقاء. حبيبة بِْنت شريق

روى حديثهما صاحل بن كيسان، عن َمْسعود بن احلكم الزرقي، عن جدته حبيبة بِْنت شريق أهنا كانت مع أمها 
فجاءهم ُبديل بن ورقاء على راحلة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فنادى أن : عجماء يف أيام احلج مبىن، قالتال

  " .من كان صائماً فليفطر، فإهنا أيام أكل وشرب : " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، قال
  حبيبة بِْنت ُعَبْيد اهللا بن جحش

أمها أم حبيبة بِْنت أيب ُسفْيان بن حرب زوج . يبة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمحبيبة بِْنت ُعَبْيد اهللا بن جحش، رب
  .النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن إسحاق، وموسى بن ُعقَْبة وغريمها. هاجرت مع أمها إىل احلبشة، ورجعت هبا إىل املدينة
  .بيبة بِْنت أيب ُسفْيانروت عن أمها احلديث الرباعي من الصحابيات، وقد تقدم يف ح

  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم
  .قد استدركه أبو موسى على ابن منده، وقد أخرجه ابن منده، فال حجة له يف استدراكه: قلت

  حبيبة بِْنت َعْمرو بن ِحصن
  .حبيبة بِْنت َعْمرو بن ِحصن من بين عامر بن ُزريق

  .أسلمت وبايعت ال تعرف هلا رواية
  .ه وأبو نعيمأخرجها ابن مند
  حبيبة بِْنت قَْيس

حبيبة بِْنت قَْيس بن زيد بن عامر بن سواد األنصارية، من بين ظَفَر، وهي أم ُعَبْيد اهللا بن ُمعاذ بن احلَارِث، ابن 
  .عفراء، بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  حبيبة بِْنت َمْسعود
  .حبيبة بِْنت َمْسعود بن خالد من بين عامر بن زريق

  .بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، ال تعرف هلا رواية
  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم

  حبيبة بِْنت ُمَعتَّب
  .حبيبة بِْنت ُمَعتَّب بن ُعبَْيد بن سواد بن اهليثم

  .كانت عند بشر بن احلَارِث، ولدت له بريدة بِْنت بشر، بايعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم
  ت ُملَيلحبيبة بِْن

  .حبيبة بِْنت مليل بن وََبرة بن خالد بن العجالن األنصاري، من بين َعْوف بن اخلزرج
بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، وتزوجها فروة بن َعْمرو بن َوْدقة بن ُعَبْيد بن عامر بن بياضة، فولدت له َعْبد 

  .الرَّْحَمن، قاله ُمَحمَّد بن سعد
  .بو نعيمأخرجه ابن منده وأ
  ُحذاقة بِْنت احلَارِث



وهي أخت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم من . حذاقة بِْنت احلَارِث السعدية، وهي الشيماء، عرفت به، قاله ابن إسحاق
  .الرضاعة، وكانت حتتضنه مع أمها، ويرد ذكرها يف الشني

  .أخرجها أبو ُعمر
  َحَرْملَة بِْنت َعْبد اَألْسوَد

وقيل حََرميلة، أخرجها أبو ُعمر حَُرميلة . َعْبد األسود بن َجذمية بن أُقَيش بن عامر بن بياضة اخلزاعية حَرْملَة بِْنت
  .مصغرة، كذا ذكرها الطربي، ومساها ابن حبيب َحَرْملَة

  حَرْملَة بِْنت ُعبَْيد بن ثعلبة
بن اخلزرج، بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه  حَرْملَة بِْنت ُعبَْيد بن ثعلبة بن سواد بن غَْنم األنصارية، من بين مالك

  .وسلّم
  .قاله ابن حبيب

  َحْزَمة بِْنت قَْيس الِفْهرِيَّة
  .تزوجها سعيد بن زيد بن َعْمرو بن ُنفَيل، فولدت له. َحْزَمة بِْنت قَْيس الِفْهرِيَّة، أخت فاِطَمة بِْنت قَْيس
  .حديثها عند الزهري، عن ُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا

  .أخرجه الثالثة
  .بفتح احلاء وسكون الزاي: َحْزمة

  َحسَّانة املُزَنِيَّة

كانت صديقة " . بل أنت حسانة : " حسانة املزنية، كان امسها َجثَّامة، فقال هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
ُحْسن العهد من : " لُها، ويقولخدجية زوج النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، وكان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يِص

  " .اإلميان 
أنا : قالت" من أنت؟ : " جاءت عجوز إىل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقال: روى ابن أيب ُملَيكة، عن عائشة قالت

. خبري، بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا: قالت" بل أنتِ حسانة، كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ : " جثامة املزنية، قال
إهنا كانت تأتينا زمان خدجية : " قال! يا رسول اهللا، تقبل على هذه العجوز كل هذا اإلقبال؟: فلما خرجت قلت

  " .وإن حسن العهد من اإلميان 
وهذه الرواية أوىل بالصواب من رواية من روى ذلك يف احلوالء بِْنت : أخرجه أبو ُعمر، وأبو موسى قال أبو ُعمر

اذهبوا ببعضها : " كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم إذا أُهديت إليه هدية قال: أنس قالُتَويب وروى ثابت، عن 
  " .إهنا كانت حتب خدجية : إىل فالنة فإهنا كانت صديقة خدجية أو

  َحَسَنة أم ُشَرحْبيل

  حسنة أم شرحبيل

  .ابن حسنة
  .ذكرت فيمن هاجر إىل أرض احلبشة

ُسفْيان بن مُعمر بن حبيب بن وهب بن : روى إبراهيم بن سعد فيمن هاجر إىل أرض احلبشة من بين جُمح بن َعْمرو



  .ُحذافة بن ُجَمح، ومعه ابناه خالد وُجنادة، واْمرَأَته حسنة، وهي أمهما؛ وأخومها المهما شرحبيل ابن حسنة
  .نده وأبو نعيمأخرجه ابن م

  َحفَْصة بِْنت حاِطب
حفصة بِْنت حاطب بن َعْمرو بن ُعَبْيد بن أميَّة بن زيد األنصارية األوسية أخت احلَارِث بن حاطب، بايعت النَّبِيّ 

  .صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن احلبيب

  حفصة بِْنت ُعمر رضي اهللا عنهما
تقدم نسبها عند ذكر أبيها، وهي من بين َعدي بن كعب، وأمها وأم  .حفصة بِْنت ُعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما

  .زينب بِْنت َمظْعون، أخت ُعثْمان بن َمظْعون: أخيها َعْبد اهللا بن ُعمر
وكانت حفصة من املهاجرات، وكانت قبل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حتت ُخنيس بن ُحذافة السهمي، وكان 

فلما تأميت حفصة ذكرها ُعمر أليب بكر وعرضها عليه، فلم يرّد عليه أبو بكر كلمة . ينةممن شهد بدراً، وتويف باملد
ما : فغضب ُعمر من ذلك، فعرضها على ُعثْمان حني ماتت ُرقَّية بِْنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فقال ُعثْمان

م فشكا إليه ُعثْمان، فقال رسول اهللا صلّى اهللا فانطلق ُعمر إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّ. أريد أن أتزوج اليوم
مث خطبها إىل ُعمر، " . يتزوج حفصة من هو خري من ُعثْمان، ويتزوج ُعثْمان من هو خري من حفصة : " عليه وسلّم

ال جتد علي يف نفسك، فإن : فتزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فلقي أبو بكر ُعمر، رضي اهللا عنهما فقال
ل اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ذكر حفصة، فلم أكن ألفشي سر رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فلو تركها رسو

سنة اثنتني من : وقال أبو ُعَبْيدة. وتزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، سنة ثالث عند أكثر العلماء. لتزوجتها
إهنا صوامة قّوامة، وإهنا زوجتك : عها، أمره جربيل بذلك وقالالتاريخ، وتزوجها بعد عائشة، وطلقها تطليقة مث ارجت

  .يف اجلنة
طلق رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حفصة : وروى موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن ُعقَْبة بن عامر قال

جربيل عليه السالم  فنزل! ما يعبأ اهللا بُعمر وابِْنته بعدها: تطليقة، فبلغ ذلك ُعمر، فحثا التراب على رأسه وقال
  " .رمحةً لُعمر . إن اهللا يامرك أن تُراجع حفصة بِْنت ُعمر: " وقال

حدثنا أبو كريب، أخربنا يونس بن بكري، عن : أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن املخزومي بإسناده عن أيب َيْعلَى
ما يبكيك؟ لعل رسول اهللا : ل هلادخل ُعمر على حفصة وهي تبكي، فقا: األعمش، عن أيب صاحل، عن ابن ُعمر قال

صلّى اهللا عليه وسلّم قد طلقك؟ أنه كان طلقك مرة مث راجعك من أجلي، إن كان طلقك مرة أخرى ال أكلمك 
  .أبداً

وأوصى ُعمر إىل حفصة بعد موته، وأوصت حفصة إىل أخيها َعْبد اهللا بن ُعمر مبا أوصى به إليها ُعمر، وبصدقة 
  .لغابةتصدق هبا مبال وقفته با

  .روت عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، روى عنها أخوها عَْبد اهللا، وغريه

حدثنا إسحاق بن منصور، أخربنا معن عن مالك، عن ابن شهاب، : أخربنا غري واحد، بإسنادهم، عن أيب عيسى قال
ما : لّى اهللا عليه وسلّم أهنا قالتعن السائب بن يزيد، عن املُطَِّلب بن أيب وداعة السهمي، عن حفصة زوج النَّبِيّ ص

رأيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف سُبحته قاعداً حىت كان قبل وفاته صلّى اهللا عليه وسلّم بعام، فإنه كان 
  .يصلي يف سبحته قاعداً ويقرأ بالسورة فُيرّتلها حىت تكون أطول من أطول منها



أن رسول : بن حيىي، عن مالك، عن نافع، عن ابن ُعمر عن أخته حفصة وأخربنا أبو احلرم بن رّيان بإسناده عن حيىي
اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم كان إذا سكت املؤذن من األذان لصالة الصبح، صلى ركعتني خفيفتني قبل أن ُتقام 

  .الصالة
. دى وأربعنيوتوفيت حفصة حني بايع احلسن بن علي رضي اهللا عنهما ُمعاوَِية وذلك يف مجادى األوىل سنة إح

  .وقيل سنة سبع وعشرين. توفيت سنة مخس وأربعني: وقيل
  .أخرجها الثالثة
  َحقَّة بِْنت َعْمرو
  .صحبت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، وصلت معه القبلتني. حقة بِْنت َعْمرو

يّ صلّى اهللا عليه روى شريك، عن عاصم األحول، عن أيب ِمْجلَز، عن حقة بِْنت َعْمرو، وكانت قد أدركت النَّبِ
وسلّم وصلت معه القبلتني، وكانت إذا أحرمت أو أرادت أن حترم قربت َعْيَبتها فلبست من ثياهبا ما شاءت وفيها 

  .العصفر
  .أخرجه الثالثة

  ُحكَْيمة بِْنت غَْيالن
نَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم ما أدري أمسعت من ال. روت عن زوجها. حكيمة بِْنت غيالن الثقفية، امَْرأَة َيْعلَى بن ُمرَّة

  .قاله أبو ُعمر، وهو انفرد بإخراجها. أم ال
  .بضم احلاء، وفتح الكاف، قاله االمري: ُحكَْيمة

  حليمة بِْنت أيب ذَُؤيب
عَْبد اهللا بن احلَارِث بن ِشْجنة بن جابر بن رِزام بن ناصرة بن سعد بن بكر بن : حليمة بِْنت أيب ذؤيب، وامسه

  .هوازن
  .نقل أبو ُعمر هذا النسب، ووافقه ابن أيب خيثمةكذا 

ِشجنة بن جابر بن رِزام بن ناصرة بن فَُصّية بن نصر بن سعد بن بكر بن : وقال هشام بن الكليب، وابن هشام
  .هوازن

 احلَارِث بن َعْبد اهللا بن شجنة، والباقي مثل ابن هشام، ووافقهما: اسم أيب ذؤيب: وهذا أصح إال أن الكليب قال
  .البالذَري

فُدِفع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم إىل أمه فالتمست : وأخربنا أبو جعفر بإسناده إىل يونس عن ابن إسحاق قال
َعْبد اهللا بن احلَارِث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن : له الرضعاء، واسترضع له من حليمة بِْنت أيب ذؤيب

  .ازنفصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هو
  .روى عنها عَْبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب. وهي أم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم من الرضاعة

حدثين جَْهم بن أيب اجلهم موىل المَْرأَة : أخربنا ُعَبْيد اهللا بن أمحد البغدادي بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال
حدثين من مسع َعْبد اهللا بن : موىل احلَارِث بن حاطب قال: لمن بين متيم، كانت عند احلَارِث بن حاطب، وكان يقا

ُحدثت عن حليمة بِْنت احلَارِث أم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم اليت أرضعته أهنا : جعفر بن أيب طالب يقول
نت قدمت َمكَّة يف نسوة من بين سعد بن بكر نلتمس الرضعاء يف سنة شهباء، فقدمت على أتان قمراء كا: قالت

أذّمَّت بالركب، ومعي صيب لنا وشارف لنا، واهللا ما ننام ليلنا ذلك أمجع مع صبينا ذاك، ما جيد يف ثديي ما يغنيه، 



فقدمنا َمكَّة فواهللا ما علمت منا اْمَرأَة إال وقد ُعرِض عليها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، . وال يف شارفنا ما يغذيه
إمنا نرجو املعروف من أب الولد فأما أمه فماذا عسى ! ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه: نايتيم، تركناه، وقل: فإذا قيل

فواهللا ما بقي من صواحيب امَْرأَة إال أخذت رضيعاً غريي، فلم أجد غريه قلت لزوجي احلَارِث بن . أن تصنع إلينا
ال : فقال. ن إىل ذلك اليتيم فآلخذنهواهللا إين ألكره أن أرجع من بني صواحيب ليس معي رضيع ألنطلق: َعْبد العزى

فذهبت، فأخذته، فما هو إال أن أخذته فجئت به رحلي، فأقبل على ثدياي مبا شاء من لنب، وشرب أخوه . عليك
حىت روى، وقام صاحيب إىل شاريف تلك فإذا هبا حافل، فحلب ما شرب، وشربت حىت روينا فبتنا خبري ليلة، فقال يل 

احلديث، وذكر فيه من معجزاته ما هو مشهور به صلّى ...  إين ألراك أخذت َنَسمة مباركةيا حليمة، واهللا: صاحيب
  .اهللا عليه وسلّم

حدثنا َعْمرو بن الضحاك بن خملد، : أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن الفقيه بإسناده عن أمحد بن علي بن املثىن قال
أن أبا الطَفيل اخربه أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم كان : انحدثنا جعفر بن حيىي بن ثوبان، حدثنا َعَماَرة بن ثوب

فأقبلت امَْرأَة بدوّية فلما دنت من النَّبِيّ صلّى اهللا عليه : وأنا يومئٍذ غالم أمحل عضو البعري: باجلِعرّانة يقسم حلماً
  .أمه اليت أرضعته: من هذه؟ قالوا: وسلّم بسط هلا رداءه فجلست عليه، فقلت

احلَارِث بن َعْبد الُعّزى بن رفاعة بن مالّن : اسم زوجها الذي أرضعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بلبنهوكان 
  .بن ناصرة بن فَُصّية بن نصر بن سعد بن بكر

  .وقد روى عن ابن هشام يف السرية فصية بالفاء والقاف مجيعاً، والصواب بالفاء، قاله ابن ُدرِيد، وهو تصغري فُْصَية
  .رجها الثالثةأخ

  َحمامة

  محامة

  .ذكرها أبو ُعمر يف مجلة من كان ُيعذّب يف اهللا تعاىل، واشتراها أبو بكر فأعتقها. 
  .قاله ابن الدبّاغ

  .عَْبد اهللا وُعَبْيد: وقد تقدم نسبها يف أخويها. َحْمَنة بِْنت جحش محنة بِْنت جحش
  .بةمحنة بِْنت جحش بن رِياب، تكىن أم حبي: قال أبو نعيم
  .محنة بِْنت جحش، وقيل حبيبة: وقال ابن منده
محنة بِْنت جحش، كانت ُتستحاض هي وأختها أم حبيبة بِْنت جحش، وهي أخت زينب بِْنت جحش : قال أبو ُعمر

أم املؤمنني زوج النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، وكانت محنة زوج مصعب بن ُعمري، فقتل عنها يوم أُحد، فتزوجها 
  .ُعَبْيد اهللا، فولدت له ُمَحمَّداً وُعمران ابين طلحة طلحة بن

وامها أَُمْيَمة بِْنت َعْبد املُطَِّلب، عمة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وكانت ممن قال يف اإلفك على عائشة رضي 
إهنا ُجلدت : ال بعضهماهللا عنها، فعلت ذلك َحِمّيةً ألختها زينب، إال أن زينب رضي اهللا عنها مل تقل فيها شيئاً، فق

وكانت من املهاجرات وشهدت أُحداً فكانت تسقي العطشى، وحتمل اجلرحى . مل جيلد أحد: مع من ُجلد فيه، وقيل
  .روت عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، روى عنها ابنها ُعمران بن طلحة. وتداويهم

د بن بشار، وأخربنا أبو عامر العَقَدي، أخربنا زهري بن حدثنا ُمحَمَّ: أخربنا غري واحد بإسنادهم إىل أيب عيسى قال



ُمَحمَّد، عن َعْبد اهللا بن ُمَحمَّد بن َعقيل، عن إبراهيم بن ُمَحمَّد بن طلحة، عن عمه، ُعمران بن طلحة، عن أمه محنة 
ه واخربه، كنت اُستحاض حيضة كثرية شديدة، فأتيت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أستفتي: بِْنت جحش قالت

يا رسول اهللا، إين أُستحاض حيضة كثرية شديدة، فما تامرين فيها؟ قد منعتين : فوجدته يف بيت أخيت زينب، فقلت
" . فتلَّجمي : " قال. هو أكثر من ذلك: قالت" . أَنَْعُت لك الكُْرُسف، فإنه يذهب الدم : " قال. الصالة والصيام

فقال النَّبِيّ صلّى اهللا عليه . هو أكثر من ذلك، إمنا أثّج ثّجاً: قالت" . وباً فاختذي ث: " قال. هو أكثر من ذلك: قالت
  .وذكر احلديث... " سامرك أمرين أّيهما صنعتِ أجزأ عنِك: " وسلّم

  .أخرجها الثالثة
الكىن، قد جعل ابن منده محنة هي حبيبة وجعل أبو نعيم أم حبيبة كنية محنة وجعلها أبو ُعمر اثنتني، فطلب يف : قلت

فأما أبو نعيم فلم يذكر يف الكىن ما يدل على أهنا هي وال غريها، وأما أبو ُعمر فإنه كشف االمر وصرح بأهنما 
أم حبيب ابنة جحش بن رياب األسدي، أخت زينب بِْنت جحش، وأخت محنة : ويقال. أم حبيبة: اثنتان، فقال

وأهل السري . د الرَّْحَمن بن َعْوف، وكانت ُتستحاضأم حبيب، وكانت حتت َعْب: أكثرهم يسقطون اهلاء فيقولون
إن زينب : وقد قيل: قال. والصحيح عند أهل احلديث أهنما كانتا تستحاضان مجيعاً. إن املستحاضة محنة: يقولون

  .بِْنت جحش استحيضت، وال يصح
ملؤمنني، كانت عند رسول اهللا زينب أم ا: َعْبد اهللا وُعبَْيد مث قال وأخواهتما: وقال ابن ماكوال وذكر ابين جحش

صلّى اهللا عليه وسلّم، وأم حبيبة كانت عند َعْبد الرَّْحَمن بن َعْوف، وكانت مستحاضة، ومحنة بِْنت جحش كانت 
  .عند طلحة بن ُعَبْيد اهللا، وهي صاحبة االستحاضة

فهذا القدر كاف يف بيان أهنما فهو قد وافق أبا ُعمر واهللا أعلم ويرد ذكرها مستقصى يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل 
  .اثنتان، واهللا أعلم

  َحمنة بِْنت أيب ُسفْيان
  .محنة بِْنت أيب سُفْيان بن حرب بن أميَّة

أخربنا أبو موسى إجازة أخربنا أبو غالب أمحد بن الَعبَّاس الكوشيدّي أخربنا أبو بكر بن رِيذَة أخربنا أبو القاسم 
أخربنا ابن عائشة، أخربنا محاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن  الطرباين، حدثنا أبو مسلم الكشِّي،

" أصنع ماذا؟ : " يا رسول اهللا، هل لك يف محنة بِْنت أيب ُسفْيان؟ قال: زينب بِْنت أيب سلمة، عن أم حبيبة أهنا قالت
  .احلديث" ... فهل ِحتلُّ يل؟ : " قال. تنكحها: قالت

  .ُدرَّة: َعزَّة وقيل: م يسموها ومساها بعضهمورواه غري واحد عن هشام، فل
  .أخرجها أبو موسى
  ُحَميَمة بِْنت َصْيفّي

محيمة بِْنت صيفي بن صخر من بين كعب بن سلمة من األنصار، تزوجها الرباء بن معرور، وأظنها ابنة عمه، ألن 
ء زيد بن حارثة، أسلمت الرباء بن معرور بن صخر من بين كعب بن سلمة من األنصار مث تزوجها بعد الربا

  .قاله ُمحَمَّد بن سعد كاتب الواقدي. وبايعت
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  ُحَميَنة بِْنت أيب طلحة
  .محينة بِْنت أيب طلحة بن َعْبد الُعزَّى بن ُعثْمان بن َعْبد الدار



فرق : رمة موىل ابن عباسقال عك ٢٢النساء " إالّ ما قد َسلََف : " روى ابن جريج عن عكرمة يف قوله تعاىل
محينة بِْنت أيب طلحة، كانت حتت خلف بن أسد بن عاصم بن بياضة اخلزاعي، : اإلسالم بني أربع وبني أبناء بعولتهن

  .فخلف عليها األسود بن خلف
  .أخرجها أبو موسى

  َحوَّاُء أم ُبَجْيدٍ األْنصارِيَّة
صار، أسلمت قبل زوجها قَْيس بن اخلطيم، وهي بِْنت يزيد بن كانت من املبايعات من األن. حّواء أم جبيد األنصارية

هي حواء بِْنت رافع بن امرئ القَْيس : وقيل: قال. السكن بن كُْرز بن َزعوراء من بين َعْبد األشهل، قاله أبو نعيم
أبو نعيم أم  من بين َعْبد األشهل، قال هذا مجيعه أبو نعيم، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن ُعمر بن قتادة، فقد جعل

حواء بِْنت زيد بن السكن األشهلية اْمَرأَة : وأما ابن منده فإنه قال. جبيد هي بِْنت يزيد بن السكن، وهي بِْنت رافع
. حواء بِْنت رافع، فقد جعلهما اثنتني: وذكر ترمجة أخرى... قَْيس بن اخلطيم، أسلمت وهاجرت، يقال هلا أم ُبَجيد

حواء بِْنت يزيد بن سنان بن كرز بن زعوراء امَْرأَة : وترمجة ثانية. ْنت زيد بن السكنحواء بِ: وأما أبو ُعمر فقال
حواء األنصارية َجدَّة ابن جبيد، فقد جعلهن ثالثاً على ما نذكره مفصالً يف التراجم : قَْيس بن اخلطيم، وترمجة ثالثة
  .بعد هذه إن شاء اهللا تعاىل

  .ابن جبيد، عن جدته حواء روى هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن
" أسفروا بالصُّبح فإنه أعظم لألجر : " مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: وكانت من املبايعات قالت

ذكر هذا احلديث أبو نعيم وأبو ُعمر يف هذه الترمجة، وذكرامها أيضاَ، وابن منده عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن 
" . ال تردّوا السائل ولو بظلف ُمحَْرق : " ه حّواء، عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم قالَعْمرو بن ُمعاذ، عن جّدت

فاستدل أبو نعيم و ابن منده هبذا، على أهنما واحدة، وأما أبو ُعمر فإنه جعل هذا اختالفاً يف اإلسناد، فإنه قال قد 
ومنهم من جيعل هذه اليت قبلها، يعين حواء : ذكرت االضطراب يف هذا اإلسناد يف كتاب التمهيد وقال أبو ُعمر

  .بِْنت يزيد بن السكن
  .حواء بِْنت السكن األشهلية: أخرجها الثالثة، إال أن ابن منده ترجم عليها فقال

  حوَّاُء بِْنت رافِع
  .ابن سعدحواء بِْنت رافع بن امرئ القَْيس، من بين َعْبد األشهل، بايعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، قاله 

  .أخرجه ابن منده خمتصراً
  حواء بِْنت زَيد بن السَّكَن

  .حّواء بِْنت زيد بن السكن األنصارية، من بين َعْبد األشهل، َمدَنية َجدَّة َعْمرو بن ُمعاذ األشهلي
يد بن أسلم، حدثين أيب، أخربنا َروح أخربنا مالك، عن ز: أخربنا أبو ياسر بن أيب حبة بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد

ردُّوا السائل ولو بظلف : " عن ابن جبيد األنصاري، عن جدته، عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم أهنا مسعته يقول
  " .ُمحَْرق 

أخرج أمحد بن حنبل هذا املنت يف ترمجة حواء َجدَّة َعْمرو بن ُمعاذ، فعلى هذا . وروى عنهما َعْمرو بن ُمعاذ املذكور
وأخرج أبو نعيم وأبو ُعمر هذا املنت يف ترمجة حواء أم جبيد قبل هذه الترمجة، . ة ابن جبيد أيضاًتكون حواء َجدَّ

وهذا يدل على أهنما واحدة، وقد . وأخرجه أبو ُعمر يف هذه الترمجة أيضاً، فيكون أبو ُعمر قد أخرجه يف ترمجتني
  .جعلهما اثنتني



  .أخرج هذه أبو ُعمر وابن منده
  د بن سِنانحّواء بِْنت يزي

  .حواء بِْنت يزيد بن سنان بن كُْرز بن زعوراء األنصارية
أسلمت وكانت تكتم إسالمها من زوجها قَْيس بن اخلطيم الشاعر، فلما قدم قَْيس َمكَّة حني خرجوا : قال مصعب

قْدم املدينة يطلبون احللف من قريش، عرض عليه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم اإلسالم، فاستنظره قَْيس حىت َي
إهنا قد : فسأله رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، أن جيتنب زوجته حواء بِْنت يزيد، وأوصاه هبا خرياً، وقال له

أسلمت، ففعل قَْيس، وحفظ وصية رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فبلغ ذلك رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
  " .ويف األَُدْيِعج : " وقال

وأما قَْيس بن اخلطيم فقتل قبل . إن زوجها قَْيس بن مشّاس: بعض العلماء هذا على مصعب، وقال منكره وقد أنكر
  .اهلجرة

والقول قول مصعب، وقَْيس بن مشاس أسن من قَْيس بن اخلطيم، ومل يدرك اإلسالم، وإمنا أدركه ابنه، : قال أبو ُعمر
  .ثابت بن قَْيس بن مشاس

  .أخرجه أبو ُعمر
  .افق مصعباً ابن إسحاق، فجعلها امَْرأَة قَْيس بن اخلطيمقد و: قلت

كانت حواء بِْنت : حدثين عاصم بن ُعمر بن قتادة قال: أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال
ء يزيد بن السكن عند قَْيس بن اخلطيم باملدينة، وكانت أمها عقرب بِْنت ُمعاذ، أخت سعد بن ُمعاذ، فأسلمت حوا

فحُسَن إسالمها، وكان زوجها قَْيس على كفره، وكان يدخل عليها فرياها تصلّي، فيأخذ ثياهبا فيضعها على رأسها 
وذكر وصية النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، بأن يكف األذى عنها، فكفَّ . إنك لتدينني ديناً ال ندري ما هو: ويقول

ح، ألنه عامل، ومن أهل املدينة، ويروى عن عاصم، وهو األذى عنها، وأظن أن قول مصعب وابن إسحاق صحي
  .أيضاً من أعلم الناس بأخبار األنصار، وأهل َمكَّة أخرب بشعاهبا، واهللا أعلم

. جعل أبو ُعمر هذه زوج قَْيس بن اخلطيم، وجعلها ابن منده وأبو نعيم األوىل، كما ذكرنا يف ترمجتها فلْيتامل
ت يزيد بن السكن بن كرز بن زعوراء بن َعْبد األشهل، وهي أم ثابت بن قَْيس بن حواء بِْن: وذكرها العدوي فقال

اخلطيم، وذكر حنو ما ذكرناه من وصية النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، فقد وافق أبا ُعمر يف أهنا زوج قَْيس بن اخلطيم، 
عليه وسلّم بإسالمها فلما كان املوسم  وكان يقال هلا حواء، وكان يصدها عن اإلسالم، فأخرب رسول اهللا صلّى اهللا

  .ففعل" أحب أن ال تعرض إليها : " أتاه النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فأخربه بإسالمها، وقال
حواء األنصارية أم جبيد، وحواء بِْنت زيد بن السكن، وحواء بِْنت يزيد بن سنان، : فقد جعل أبو ُعمر حواء ثالثاً

حواء : وجعلهن أبو نعيم واحدة. حواء بِْنت زيد بن السكن أم جبيد، وحواء بِْنت رافع :وجعلهن ابن منده اثنتني
  .وقد أخرجنا تراجم اجلميع، واهللا أعلم. بِْنت زيد بن السكن، وهي أم جبيد، وهي بِْنت رافع

  احلَْوالُء بِْنت ُتَوْيٍت
هاجرت إىل املدينة، وكانت كثرية . َرِشيَّة اَألَسِديَّةاحلوالء بِْنت تويت بن حبيب بن أسد بن َعْبد العزَّى بن قَصيّ القُ

  .العبادة
أخربنا َعْبد اهللا بن أمحد بن ُمَحمَّد بن َعْبد القاهر، أخربنا جعفر بن أمحد أخربنا احلسن بن شاذان، أخربنا ُعثْمان بن 

أن احلوالء : رَوة، عن عائشةأمحد، حدثنا احلسن بن مكرم، حدثنا ُعثْمان بن ُعمر، حدثنا يونس، عن الزهري، عن ُع



فقال . هذه احلوالء يزعمون أهنا ال تنام الليل: بِْنت تويت مرَّت هبا وعندها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فقلت
  " .خذوا من العمل ما تطيقون، فواهللا ال يسام اهللا حّتى تساموا : " النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم

استأذنت احلوالء على رسول : ل، عن صاحل بن رستم، عن ابن أيب مليكة، عن عائشة قالتوروى أبو عاصم النَّبِّي
أتقبل على هذه، هذا اإلقبال؟ : فقلت" كيف أنت؟ : " اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فأذن هلا، وأقبل عليها، وقال

  " .إهنا كانت تأتينا زمن خدجية، وإنّ ُحْسَن العهد من اإلميان : " فقال
بِْنت تويت، : احلوالء ومل ينسبها، وال قال: هكذا رواه ُمَحمَّد بن موسى الشامي، عن أيب عاصم فقال: و ُعمرقال أب

  .حسّانة املُزنية، وقد تقدم ذكرها: وقد غلط، فإن الصواب أهنا
  .أخرجها الثالثة

  احلَْوالء امَْرأَة ُعثْمان بنِ َمظْعون
  .ذكر، ال تعرف هلا روايةاحلوالء امَْرأَة ُعثْمان بن َمظْعون هلا 

  .أخرجها ابن منده خمتصراً
  احلوالء الَعطّارة

  .احلوالء العطّارة
أخربنا أبو منصور َعْبد : أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو علي ُمَحمَّد بن علي الكاتب واحلسن بن أمحد قاال

اق بن مجيل، حدثنا إسحاق بن الفيض، حدثنا الرزاق بن أمحد، أخربنا أبو الشيخ عَْبد اهللا بن ُمَحمَّد، حدثنا إسح
القاسم بن احلكم، حدثنا جرير بن أيوب البجلي، حدثنا محاد بن أيب سليمان، عن زياد الثقفي، عن أنس بن مالك 

يا أم املؤمنني، إين : كانت اْمرَأَة باملدينة عطارة تسمى احلوالء، فجاءت حىت دخلت على عائشة، فقالت: قال
، وأتزين، حىت كأين عروس أَُزّف، فأجيء حىت أدخل يف حلاف زوجي أبتغي بذلك مرضاة ريب، ألتطيب كل ليلة

ال تربحي حىت : فقالت هلا عائشة رضي اهللا عنها. فيحول وجهه عين فأستقبله فيعرض عين وال أراه إال قد أبغضين
إين ألجد ريح احلوالء، فهل : " سلّم قالجييء رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فلما جاء رسول اهللا صلّى اهللا عليه و

ال، واهللا يا رسول اهللا، ولكن جاءت تشكو زوجها، فقال هلا رسول : قالت عائشة" أتتكم؟ هل ابتعتم منها شيئاً؟ 
يا رسول اهللا، إين ألتزين وأفعل كذا وكذا، حنو ما ذكرت : فقالت" مالك يا حوالء؟ : اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

يا رسول : قالت" . اذهيب أيتها املرأة فامسعي وأطيعي زوجك : " ل هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّملعائشة، فقا
فذكر من حق الزوج على املرأة، وحق املرأة على الزوج، وما يف احلمل والوالدة ... اهللا، فما يل من األجر؟ احلديث

  .والفطام من األجر
  .أخرجه أبو موسى

  قُطْبَةَاحلُوَيَصلَةُ بِْنت 
أبايعك على نفسي : احلويصلة بِْنت قطبة ذكرها أبو ُعمر يف ترمجة قطبة أبيها أنه قال للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم

  .وعلى احلويصلة
  َحيَّةُ بِْنت أيب َحيّة
  .حية بِْنت أيب حية

: حية بِْنت أيب حّية قالت روى حديثها َعْبد اهللا بن عون، عن َعْمرو بن سعيد، عن أيب زرعة بن َعْمرو بن جرير، عن
: صاحب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم؟ قال: قلت. أبو بكر الصديق: من أنت؟ قال: دخل علّي رجل فقلت



  .نعم
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

ية، أما حية أوله حاٌء مهملة، بعدها ياء مشددة معجمة باثنتني من حتتها، فهي حية بِْنت أيب ح: قال االمري أبو نصر
  .روت عن أيب بكر الصديق، روى عنها أبو زرعة بن َعْمرو بن جرير

  حرف اخلاء

  خاِلَدةُ بِْنت األْسوَِد
  .خالدة بِْنت األسود بن َعْبد يغوث بن وهب بن َعْبد مناف بن زهرة القَُرِشيَّة الزهرية

إسحاق الربمكي، أخربنا أبو بكر ُمَحمَّد بن  أخربنا ُعمر بن ُمَحمَّد بن املُعمر، أخربنا أبو القاسم اجلريري، أخربنا أبو
َعْبد اهللا بن خلف بن خبيت، حدثنا إمساعيل بن موسى احلاسب، حدثنا جُبارة بن ُمَغلِّس عن ابن املبارك عن َمُعمر 

أى أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم دخل عليها فر: عن الزهري، عن ُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا بن عتبة، عن عائشة
ُيخرجُ : " فقال النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم. بِْنت األسود بن َعْبد يغوث: قالت" من هذه؟ : " عندها امَْرأَة فقال

  " .احليَّ من امليِّت 
  .إحدى خاالتك خالدة بِْنت األسود: فقالت" من هذه؟ : " وقد روي من طريق آخر، وفيه فقال

  .ت األسود، وكانت امَْرأَة صاحلةخالدة بِْن: وممن هاجر: وقال ابن حبيب
  .أخرجها أبو موسى
  خالدة بِْنت أََنس

  .خالدة بِْنت أنس األنصارية الساعدية أم بين حْزم
أن خالدة بِْنت انس جاءت إىل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فعرضت : روى ُمحَمَّد بن َعَماَرة، عن أيب بكر بن ُمَحمَّد

  .عليه الرقى، فامر هبا
  .جها الثالثةأخر

  خالدة بِْنت احلَارِث، أو َخلْدَةُ
  .خالدة أو خلدة بِْنت احلَارِث، عمة َعْبد اهللا بن سالم

ذكر ُمَحمَّد بن إسحاق يف قصة َعْبد اهللا بن سالم أهنا أسلمت وحسن إسالمها، أوردها احلافظ إمساعيل بن ُمَحمَّد 
  .اآلية... " الذين أُوتوا الكتاَب بكلِّ آيٍة َولَِئْن أََتْيَت: " بن الفضل يف تفسري قوله تعاىل

  .أخرجها أبو موسى
  َخّدامةُ بِْنت َجْنَدلٍ

قاله عروة بن . خدامة بِْنت جندل اَألَسِديَّة، وقيل ُجدامة هاجرت إىل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم ال يعرف هلا رواية
  .الزبري، وابن إسحاق

  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم
  بِْنت ُخَويِْلد خدجيةُ



خدجية بِْنت خويلد بن أسد بن َعْبد الُعزى بن قصّي القَُرِشيَّة اَألَسِديَّة أم املؤمنني، زوج النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، 
  .أول امَْرأَة تزوجها، وأول خلق اهللا أسلم بإمجاع املسلمني، مل يتقدمها رجلٌ وال اْمَرأَة

وأمها فاِطَمة بِْنت زائدة بن األصم، وامسه جُندب بن هذم بن رواحة . اهلية الطاهرةكانت تدعى يف اجل: قال الزبري
وكانت خدجية قبل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حتت أيب هالة بن . بن ُحْجر بن َعْبد بن َمعيص بن عامر بن لؤي

  .كذا نسبه الزبري. ُعمر بن متيم التميميزرارة بن نبّاش بن َعدّي بن حبيب بن صَُرد بن سالمة بن جِروة أُسيِّد بن 
ِهْند بن النباش بن ُزرارة بن َوقدان بن حبيب بن : كانت خدجية عند أيب هالة: وقال علي بن َعْبد العزيز اجلرجاين

  .سالمة بن جِرَوة بن أَُسّيد بن َعْمرو بن متيم
مث خلف عليها . اهللا بن ُعمر بن خمزوم املخزوميمث خلف عليها بعد أيب هالة عتيق بن عابد بن َعْبد : مث اتفقا فقاال

  .بعد عتيق رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
كانت خدجية حتت عتيق بن عابد بن َعْبد اهللا بن ُعمر بن خمزوم، مث خلف عليها بعده أبو هالة ِهْند بن : وقال قتادة

  .زرارة بن النباش
  .، قاله أبو ُعمروالقول األول أصح إن شاء اهللا تعاىل: قال قتادة

عتيق : وتزوج خدجية قبل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وهي بكر: وروى يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال
وكانت خدجية : قال. بن عابد بن َعْبد اهللا بن ُعمر بن خمزوم، مث هلك عنها فتزوجها بعده أبو هالة النباش بن زرارة

 عليه وسلّم حتت عتيق بن عابد بن َعْبد اهللا، فولدت له ِهْند بِْنت عتيق، مث قبل أن ينكحها رسول اهللا صلّى اهللا
خلف عليها بعد عتيق أبو هالة مالك بن النباش بن زرارة التميمي األسدي، حليف بين عَْبد الدار بن قصي، فولدت 

بنا أيب هالة كلهم أخوة أوالد رسول اهللا له ِهْند بِْنت أيب هالة، وهالة ابن أيب هالة، فهِْند بِْنت عتيق، وهِْند وهالة ا
  .صلّى اهللا عليه وسلّم من خدجية

كل ذلك ذكره الزبري، وهذا عكس ما نقله أبو ُعمر عن الزبري، فإن أبا ُعمر نقل عن الزبري أهنا كانت عند أيب هالة 
  .أّوالً مث بعده عند عتيق

وكانت يعين : ما الذي رويناه يف نسب قريش للزبري قالونقل أبو نعيم عن الزبري فقدَّم عتيقاً على أيب هالة، وأ
خدجية قبل النَّبِّي رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم عند عتيق بن عابد بن َعْبد اهللا بن ُعمر بن خمزوم فولدت له 

  .جارية، وهلك عنها عتيق، فتزوجها أبو هالة بن مالك، أحد بين َعْمرو بن متيم، مث أحد بين أُسيد
  .أبو هالة قبل عتيق: وبعض الناس يقول: بريقال الز

: وتزوج رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم خدجية رضي اهللا عنها قبل الوحي وُعمره حينئذ مخس وعشرون سنة وقيل
: وملا خطبها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قال عمها. إحدى وعشرون سنة، زّوجها منه عمها َعْمرو بن أسد

  .ْبد اهللا بن َعْبد املُطَِّلب خيطب خدجية بِْنت خويلد، هذا الفحل ال يُقَدع أنفهُمَحمَّد بن َع
  .وكان ُعمرها حينئذ أربعني سنة وأقامت معه أربعاً وعشرين سنة

: وكان سبب تزوجها برسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ما أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال
فلما بلغها . أَة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال يف ماهلا تضارهبم إياه بشيء جتعله هلم منهكانت خدجية امَْر

عن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ما بلغها من صدق حديثه وِعظم أمانته وكرم أخالقه بعثت إليه وَعَرضت عليه 
ميسرة، : ريه من التجار، مع غالم هلا يقال لهأن خيرج يف ماهلا إىل الشام تاجراً، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غ

فقبله منها وخرج يف ماهلا ومعه غالمها ميسرة، حىت قدم الشام فنزل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف ظل شجرة 



هذا : من هذا الرجل الذي نزل حتت هذه الشجرة؟ قال: قريباً من صومعة راهب، فاطلع الراهب إىل ميسرة فقال
مث باع رسول اهللا صلّى . ما نزل حتت هذه الشجرة قط إالّ نيب: فقال له الراهب. ريش من أهل احلرمالرجل من ق

اهللا عليه وسلّم سلعته اليت خرج هبا، واشترى ما أراد، مث أقبل قافالً إىل َمكَّة، فلما قدم على خدجية مباهلا باعت ما 
وكانت خدجية امَْرأَة حازمة لبيبة شريفة مع ما أراد اهللا  .جاء به، فأضعف أو قريبا، وحّدثها ميسرة عن قول الراهب

أين قد رغبت فيك : فلما اخربها ميسرة بعثت إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت له. هبا من كرامتها
لقرابتك مين، وشرفك يف قومك، وأمانتك عندهم، وحسن خلقك، وصدق حديثك، مث عرضت عليه نفسها، 

فلما قالت لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ما . ء قريش نسباً، وأعظمهم شرفاً، وأكثرهم ماالًوكانت أوسط نسا
قالت، ذكر ذلك ألعمامه، فخرج معه محزة بن َعْبد املُطَِّلب حىت دخل على خويلد بن أسد، فخطبها إليه فتزوجها 

: سلّم ولده كلهم قبل أن ينزل عليه الوحيرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فولدت لرسول اهللا صلّى اهللا عليه و
فأما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا قبل . زينب، وأم كُلْثُوم، وفاِطَمة، ورقية، والقاسم، والطاهر، والطيب

اإلسالم، وبالقاسم كان يكىن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وأما بناته فأدركن اإلسالم، فهاجرن معه واتبعنه وأمنّ 
  .به
  .يل إن الطاهر والطيب ولدا يف اإلسالموق

  .وقد تقدم أن عمها ُعمراً زوجها، وأن أباها كان قد مات، قاله الزبري وغريه
زعم بعض العلماء : واختلف العلماء يف أوالد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم منها، فروى مُعمر عن الزهري قال

  .ما نعلمها ولدت له إالّ القاسم وبناته األربع: ضهمقال بع: أهنا ولدت له ولداً يسمى الطاهر، وقال
  .والقاسم والطاهر: وقال عقيل، عن ابن هشام، وذكر بناته وقال

القاسم وبه كان يكىن، وعاش حىت مشى، وعَْبد اهللا مات : ولدت له خدجية غالمني، وأربع بنات: وقال قتادة
  .صغرياً

وسلّم والقاسم وهو أكرب ولده مث زينب مث َعْبد اهللا وكان، يقال له  ولدت لرسول اهللا صلّى اهللا عليه: وقال الزبري
  .الطيب، ويقال له الطاهر، مث مات القاسم َمبكَّة، وهو أول ميت مات من ولده، مث َعْبد اهللا مات أيضاً َمبكَّة

: َحمَّد بن َعْبد الرَّْحَمنحدثين إبراهيم بن املنذر، عن ابن وهب، عن ابن هليعة، عن أيب األسود ُم: وقال الزبري أيضاً
أن خدجية بِْنت خويلد ولدت لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم القاسم، والطاهر، والطيب، وَعْبد اهللا، وزينب 

  .ورقية، وأم كُلْثُوم، وفاِطَمة
:  زينب، قالالقاسم وهو أكرب ولده مث: أوالد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: وقال علي بن َعْبد العزيز اجلرجاين

: قال. زينب والقاسم، مث أم كُلْثُوم، مث فاِطَمة، مث رقية، مث َعْبد اهللا وكان يقال له الطيب والطاهر: وقال الكليب
  .وهذا هو الصحيح، وغريه ختليط

  .ولد عَْبد اهللا يف اإلسالم، وكل ولده منها ولد قبل اإلسالم: وقال الكليب

حدثنا حيىي بن : ُمَحمَّد سرايا بن علي وغري واحد بإسنادهم إىل ُمَحمَّد بن إمساعيل وأما إسالمها فأخربنا ُمَحمَّد بن
أّول ما ُبدئ به رسول اهللا : بكري، حدثنا الليث، عن ُعقَيل، عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة أم املؤمنني قالت

وذكر ... إال جاءت مثل فلق الصبح صلّى اهللا عليه وسلّم من الوحي الرؤيا الصاحلة، يف النوم، كان ال يرى رؤيا
فرجع هبا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم " اقَْرأْ باْسمِ رَبَِّك الذي َخلَق : " يعين جربيل، عليه السالم : احلديث، قال

، فزملوه حىت ذهب عنه الروع، وقال خلدجية " زّملوين : " يرجف فؤاده، فدخل على خدجية رضي اهللا عنها فقال



كال، واهللا ال خيزيك اهللا أبداً، إنك لتصل الرحم، وحتمل : فقالت خدجية" لقد خشيت على نفسي : " اخلربوأخربها 
وانطلقت به خدجية إىل ورقة بن نوفل، وكان أمرأ . الكَلّ، وُتكسب املعدوم وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق
يا ابن عّم، : ما شاء اهللا أن يكتب، فقالت له خدجية تنصر يف اجلاهلية، ويكتب الكتاب العرباين، ويكتب من اإلجنيل

يا ليتين فيها َجذَعاً، : ماذا ترى؟ فأخربه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فقال: فقال له ورقة. امسع من ابن أخيك
  .ليتين أكون حّياً إذ خيرجك قومك

أول من أمن باهللا ورسوله، وصّدق مبا جاء وكانت خدجية : أخربنا أبو جعفر بإسناده إىل يونس، عن ابن إسحاق قال
به، فخفف اهللا بذلك عن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، ال يسمع شيئاً يكرهه من رّد عليه وتكذيب له فيحزنه 

  .إال فّرج اهللا عنه هبا إذا رجع إليها ُتثبِّته وختفف عنه، وتصّدقه وهتّون عليه أمر الناس، رضي اهللا عنها
أنه ُحّدث، عن خدجية أهنا قالت لرسول اهللا صلّى اهللا : وحدثين إمساعيل بن أيب حكيم موىل الزبري: ققال ابن إسحا
فبينا رسول اهللا " . نعم : " يا ابن عم، هل تستطيع أن ختربين بصاحبك الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: عليه وسلّم

" . هذا جربيل قد جاءين : " ى اهللا عليه وسلّمصلّى اهللا عليه وسلّم عندها إذ جاءه جربيل، فقال رسول اهللا صلّ
" . نعم : " هل تراه اآلن؟ قال: فجلس، فقالت. اجلس على ِشقّي األيسر: قالت" . نعم : " أتراه اآلن؟ قال: فقالت
. فتحول فاجلس يف حجري: قالت" . نعم : " هل تراه اآلن؟ قال: فجلس فقالت. فاجلس على شقي األمين: قالت

فتحسرت وألقت مخارها، : قال" . نعم : " هل تراه؟ قال: اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فجلس، فقالتفتحول رسول 
ما هذا شيطان، إن هذا ملَلَك يا ابن عم، اثبت وأبشر مث أمنت به وشهدت : قالت" . ال : " هل تراه؟ قال: فقالت

  .أن الذي جاء به احلق
نا أبو الفضل بن ناصر، أخربنا أبو صاحل أمحد بن َعْبد امللك املؤذّن، أخربنا أخربنا أبو ُمَحمَّد عَْبد اهللا بن علي، أخرب

احلَُسْين بن فاذشاه، أخربنا أبو القاسم الطرباين حدثنا القاسم بن زكريا املطّرز، حدثنا يوسف بن موسى القطان، 
خري : "  صلّى اهللا عليه وسلّمقال رسول اهللا: حدثنا متيم بن اجلعد حدثنا أبو جعفر الرازي، عن ثابت، عن أنس قال

نساء العاملني َمرَْيم بِْنت ُعمران، وآسية بِْنت مزاحم، وخدجية بِْنت خويلد، وفاِطَمة بِْنت ُمَحمَّد صلّى اهللا عليه وسلّم 
. "  
محد بن وأخربنا أبو صاحل، أخربنا أبو علي احلسن بن علي الواعظ، أخربنا أمحد بن جعفر، أخربنا َعْبد اهللا بن أ: قال

خط رسول : حنبل، حدثين أيب، حدثنا أبو َعْبد الرَّْحَمن، حدثنا داود، عن علباء، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال
فقال رسول . اهللا ورسوله أعلم: قالوا" أتدرون ما هذا؟ : " اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف األرض أربع خطوط، قال

ل اجلنة خدجية بِْنت خويلد، وفاِطَمة بِْنت ُمحَمَّد، وَمرَْيم بِْنت ُعمران، أفضل نساء أه: " اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  " .وآسية بِْنت مزاحم امَْرأَة فرعون 

  .داود بن أيب الفرات، عن ِعلباء بن أمحر: داود ُمصَلِّح، ورواه عارم: يف أصل الشيخ: قال
أخربنا احلَُسْين بن حريث، حدثنا الفضل بن : ىأخربنا إبراهيم وإمساعيل وغريمها بإسنادهم عن ُمَحمَّد بن عيس

موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بّشر خدجية ببيت يف اجلنة من 
  .قصب، ال صخب فيه وال نصب

خربنا أبو أسامة، عن حدثنا أبو كريب، أ: أخربنا حيىي بن حممود وَعْبد الوهاب بن أيب حّبة بإسنادمها إىل مسلم
مسعت رسول اهللا صلّى : مسعت علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يقول: هشام، عن أبيه، عن َعْبد اهللا بن جعفر قال

وأشار : قال أبو كريب" . خري نسائها خدجية بِْنت خويلد، وخري نسائها َمرَْيم بِْنت ُعمران : " اهللا عليه وسلّم يقول



  .وكيع إىل السماء واألرض
أخربنا أبو الفضل عَْبد اهللا بن أمحد بن ُمَحمَّد الطوسي، أخربنا أبو جعفر بن أمحد السراج، حدثنا أبو علي بن 

شاذان، حدثنا أبو َعْمرو ُعثْمان بن أمحد الدقاق، حدثنا ابن أيب العّوام، حدثنا الوليد بن القاسم، حدثنا إمساعيل بن 
صلّى اهللا عليه وسلّم بّشر خدجية ببيت يف اجلنة من قصب، ال َنَصب فيه  أن رسول اهللا: أيب خالد عن ابن أيب أوىف

  .وال َصَخب
قرئ على أيب احلَُسْين ُمحَمَّد بن أمحد بن ُمَحمَّد : أخربنا َعْبد اهللا بن أمحد أخربنا أبو بكر بن بدران احللواين قال
ْحَمن بن جعفر الدينوري فأقّر به، أخربنا أبو بكر ُمَحمَّد األبنوسي وأنا أمسع، أخربكم أبو احلَُسْين ُمحَمَّد بن َعْبد الرَّ

بن َعْبد اهللا بن غيالن اخلزاز، حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن 
ذاك إال ما ِغرُت على أحد من أزواج النَّبِّي ما غرت على خدجية، وما يب أن أكون أدركتها، وما : عائشة قالت

  .لكثرة ذكر رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم هلا، وإن كان مما تذبح الشاة يّتبع هبا صدائق خدجية، فيهديها هلّن
: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كُريب وابن ُنمري قالوا: أخربنا حيىي بن حممود وأبو ياسر بإسنادمها عن مسام قال

: أتى جربيل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقال: مسعت أبا هريرة قال: أيب ُزرعة قالحدثنا ابن فُضيل، عن َعَماَرة، عن 
فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من . أو طعام أو شراب. يا رسول اهللا، هذه خدجية قد أتتك ومعها إناء فيه إذام

عن أيب هريرة ومل : بكر يف روايته قال أبو. رهبا، ومّني، وبشرها ببيت يف اجلنة من قصب، ال صخب فيه وال نصب
  .ومين: يقل مسعت، ومل يقل يف احلديث

كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ال يكاد خيرج من : وروى جمالد، عن الشعيب، عن مسروق، عن عائشة قالت
ل كانت إال ه: فذكرها يوماً من األيام فأدركتين الغرية، فقلت. البيت حىت يذكر خدجية، فيحسن الثناء عليها

ال، واهللا ما أبدلين اهللا خرياً : " فغضب حىت اهتز ُمقّدم شعره من الغضب، مث قال! عجوزاً، فقد أبدلك اهللا خرياً منها
منها، أمنت إذ كفر الناس، وصّدقتين وكذبين الناس، وواستين يف ماهلا إذ حرمين الناس، ورزقين اهللا منها أوالداً إذ 

  .ال أذكرها بسيئة أبداً: فقلت يف نفسي: قالت عائشة" . حرمين أوالَد النساء 
دخل رسول اهللا صلّى اهللا : وروى الزبري بن بكار، عن ُمَحمَّد بن احلسن، عن َيْعلَى بن املغرية عن ابن أيب رواد قال

جيعل اهللا يف بالكُره مين ما أثين عليِك يا خدجية، وقد : " عليه وسلّم على خدجية يف مرضها الذي ماتت فيه، فقال هلا
الكره خرياً كثرياً، أما علمت أن اهللا تعاىل زوجين معك يف اجلنة َمرَْيم بِْنت ُعمران، وكَلْثَم أخت موسى، وآسية 

  .بالرفاء والبنني: قالت" . نعم : " وقد فعل ذلك يا رسول؟ قال: فقالت" . اْمَرأَة فرعون 
مث إن خدجية توفيت بعد أيب طالب وكانا ماتا يف : بن إسحاق قالأخربنا ُعَبْيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ا

عام واحد، فتتابعت على رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم املصائب هبالك خدجية وأيب طالب، وكانت خدجية وزيرة 
  .صدق على اإلسالم كان يسكن إليها

: وقال عروة وقتادة. بأربع سنني: سنني، وقيلتوفيت خدجية قبل اهلجرة خبمس : وقال أبو ُعبَْيدة مُعمر بن املثىن
إن : قيل. توفيت خدجية قبل أن تفرض الصالة: وقالت عائشة. وهذا هو الصواب. توفيت قبل اهلجرة بثالث سنني

كان ُعمرها مخساً : قيل. وفاة خدجية كانت بعد أيب طالب بثالثة أيام وكان موهتا يف رمضان، ودفنت باحلجون
  .وستني سنة
  .الثالثة أخرجها
  َخْرقاء



  خرقاء

هلا ذكر يف حديث محاد بن زيد، عن . ، اْمَرأَة سوداء كانت تقُّم املسجد، مسجد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن منده وأبو نعيم. ثابت، عن أنس
، وليس يف حديثها اخلرقاء روى عنها أبو السفر سعيد بن ُمحَمَّد، ذكرها ابن السكن يف الصحابيات: وقال أبو ُعمر

  .ما يدل على صحبتها وال على رؤيتها

  ُخَزْيمة بِْنت جَْهم
  .خزمية بِْنت جهم بن قَْيس العَْبدرية، من بين َعْبد الدار بن قُصّي

  .هاجرت مع أبيها وأمها َخْولَة بِْنت األسود أم َحَرْملَة إىل أرض احلبشة
  .أخرجها أبو ُعمر

  َخضْرة

  خضرة

  .صلّى اهللا عليه وسلّم، خادمة النَّبِّي 
كان للنيب صلّى اهللا عليه : روى أبو كريب، عن ُمعاوَِية بن هشام، عن ُسفْيان، عن جعفر بن ُمَحمَّد، عن أبيه قال

  .خضرة: وسلّم خادمة يقال هلا
  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم

  ُخلَْيدة بِْنت احلُباب
  .بايعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم. من بين ظَفَر خليدة بِْنت احلباب بن سعد بن ُمعاذ األنصارية، مث

  .قاله ابن حبيب
  ُخلَْيدة بِْنت قَْعَنب

  .كانت من املهاجرات، بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم. خليدة بِْنت قعنب الضّّبية
عن ُحميد بن ّمحاد بن أيب  حدثنا ُمَحمَّد بن مُعمر،: أخربنا حيىي بن حممود كتابة بإسناده إىل ابن أيب عاصم قال
أهنا كانت يف النسوة الاليت أتني رسول اهللا صلّى اهللا : اخلوّار، عن ثعلبة بِْنت اخلوار، عن خالتها خليدة بِْنت قعنب

عليه وسلّم يبايعنه، فأتته اْمَرأَة يف يدها سوار من ذهب فأىب أن يبايعها، فخرجت من الزحام فرمت بالسوار، مث 
  .فخرجت فطلبت السوار، فإذا هو قد ذُِهب به: بِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فبايعها، قالتجاءت إىل النَّ

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  ُخلَْيسة جارية حفصة

  .خليسة، جارية حفصة زوج النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم
  روى حديثها ُعلَّيه بِْنت الكميت، عن جدهتا، عن 

  خليسة جارية حفصة



وحفصة رضي اهللا عنهما كانتا جالستني تتحدثان، فأقبلت سودة زوج النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، فقالت  أن عائشة
وكانت من أحسنهن حاال، كانت تعمل األدمي . لنفِسَدنّ عليها! أما ترى سودة؟ ما أحسن حاهلا: إحدامها لألخرى

ففزعت . خرج األعور الدجال: وما ذلك؟ قالتا: لتيا سودة، أما شعرت؟ قا: فلما دنت منهما قالتا هلا. الطائفي
فأقبل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، فلما . وخرجت حىت دخلت خيمة هلم يوقدون فيها، وكأن يف مآقيها زعفران

يا نيب : رأتاه استضحكتا وجعلتا ال تستطيعان أن تكلماه، حىت أومأت إليه فذهب حىت قام على باب اخليمة، فقالت
  .وكان قد خرج فخرجت، وجعلت تنفض عنها نسج العنكبوت" . ال : " خرج الدجال األعور؟ فقال اهللا،

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  ُخلَْيسة موالة سلمان الفارسي
  .خليسة، موالة سلمان الفارسي

فمر : ة إسالمه قالهلا ذكر يف قصة إسالم سلمان، رواه أبو سلمة بن َعْبد الرَّْحَمن، عن سلمان الفارسي، وذكر قص
يب أعراب من كلب فاحتملوين، حىت أتوا يب يثرب، فاشترتين اْمرَأَة يقال هلا خليسة بِْنت فالن حليف بين النجار 

فأتيته وذكر : فمكثت معها ستة عشر شهراً حىت قدم ُمَحمَّد صلّى اهللا عليه وسلّم املدينة، قال: بثالمثائة درهم، قال
أما أن ُتعتقي سلمان وأما أن : النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم علي بن أيب طالب يقول هلا فأرسل إليها: إسالمه قال

قال . إن شئت أعتقته، وإن شئت فهو لك: قل للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم: وكانت قد أسلمت، فقالت. أعتقه
ل اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ثالمثائة فغرس هلا رسو: فأعتقته، قال" أعتقيه أنِت : " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .فسيلة
أخرجه أبو موسى أمت من هذا يف الطوالت، وهذا غريب، فإن املشهور يف مكاتبته تقدم يف ترمجة سلمان رضي اهللا 

  .عنه
  خنساء بِْنت ِخَدام

  .ديعةخنساء بِْنت خدام بن و: وقيل. خنساء بِْنت خدام بن خالد األنصارية، من بين َعْمرو بن َعْوف
أن أباها زّوجها وهي بِْنت فكرهت . روى عنها َعْبد الرَّْحَمن وُمَجمِّع ابنا يزيد. ورد ذكرها يف حديث أيب هريرة

  .وقد اختلفت الرواية يف حاهلا عند تزوجيها هذا. ذلك، فجاءت إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فرد نكاحها
عن حيىي بن حيىي، عن مالك، عن َعْبد الرَّْحَمن بن القاسم، عن أبيه، عن َعْبد أخربنا أبو احلرم مكي بن َرّبان بإسناده 

أن أباها زوجها وهي ثّيب فكرهت ذلك، فأتت رسول اهللا صلّى : الرَّْحَمن وجمّمع ابين يزيد بن جارية، عن خنساء
  .اهللا عليه وسلّم فرد نكاحه

أهنا كانت : د اهللا بن يزيد بن وديعة، عن خنساء بِْنت خدامورواه الثوري، عن َعْبد الرَّْحَمن بن القاسم، عن َعْب
  .يومئٍذ بكراً

  .وحديث مالك أصح

وكانت قد : وروى ُمحَمَّد بن إسحاق، عن حجاج بن السائب، عن أبيه، عن جدته خنساء بِْنت خدام بن خالد قال
ىل أيب لَُباَبة بن َعْبد املنذر، فارتفع أّيمت من رجل، فزوجها أبوها من رجل من بين َعْمرو بن َعْوف، وأهنا خطبت إ

شأهنما إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فامر رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أباها أن يلحقها هبواها، فتزوجت 
  .أبا لَُبابَة

  .أخرجها الثالثة



  خنساء بِْنت َعْمرو
بن ُخفاف بن امرئ القَْيس بن ُبهثة بن ُسلَيم السَّلَمية خنساء بِْنت َعْمرو بن الشريد بن رباح بن ثعلبة بن ُعَصّية 

  .كذا نسبها أبو ُعمر. الشاعرة
بنو َعْمرو بن الشريد بن رباح بن يقظة بن عصية : وامسها ُتماضَر. صخر وُمعاوَِية وخنساء: وقال هشام بن الكليب

  .بن خفاف بن امرئ القَْيس بن سليم
  :وهلا يقول ُدَريد بن الصِّمة: قال

  َحّيوا ُتماِضَر واربعوا َصحْيب
قَدَمت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مع قومها فأسلمت معهم، فذكروا أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم كان 

وكانت تقول يف أول أمرها البيتني : قالوا" . هيه يا ُخناس : " يستنشدها ويعجبه شعرها، فكانت تنشده ويقول
خوها ُمعاوَِية وهو شقيقها قتله هاشم وزيد املُريِّان، وقتل صخر وهو أخوها ألبيها، وكان أحبهما والثالثة، حىت قُتل أ

فلما مات . إليها، وكان حليماً جواداً حمبوباً يف العشرية، طعنه أبو ثور األسدي، فمرض منها قريباً من سنة، مث مات
  :أكثرت أخته من املراثي، فأجادت من قوهلا يف صخر أخيها

  أال تبكياِن لصخرِ الّندى؟... ْيَنيَّ جودا وال جتُْمدا أَع
  أال تبكيان الفىت السَّّيدا؟... أال تبكيان اجلريَء اجلميلَ؟ 

  ِد ساَد عشريَتهُ أمردا... طويلَ الِعماد عظيَم الرَّما 
  :وهلا فيه

  كأنه علٌم يف رأسه ناُر... أَشمُّ أبْلَُج يأمتُّ اهلُداةُ بِه 
  وإنّ صخراً إذا نشتو لَنّحاُر... والنا وسّيُدنا وإنَّ صخراً مل

  .وأمجع أهل العلم والشعر أنه مل تكن امَْرأَة قبلها وال بعدها أشعر منها
وذكر الزبري بن بكار، عن ُمَحمَّد بن احلسن املخزومي، عن َعْبد الرَّْحَمن بن َعْبد اهللا عن أبيه عن أيب َوْجزة، عن 

يا بّين، إنكم أسلمتم وهاجرمت : ادسية ومعها أربعة بنني هلا، فقالت هلم أول الليلأن اخلنساء شهدت الق: أبيه
خمتارين، واهللا الذي ال إله غريه إنكم لبنو رجل واحد، كما أنكم بنو اْمرَأَة واحدة، ما خنت أباكم وال فضحت 

الثواب اجلزيل يف حرب  وقد تعلمون ما أعد اهللا للمسلمني من. خالكم، وال هجّنت حسبكم، وال غيّرت نسبكم
يا أيها الذي أمنوا اصربوا وصابروا : " واعلموا أن الدار الباقية خري من الدار الفانية، يقول اهللا َعزَّ وَجلّ. الكافرين

فإذا أصبحتم غداً إن شاء اهللا ساملني فاغدوا إىل قتال عدوكم مستبصرين، " . ورابطوا، واتقوا اهللا لعلكم تفلحون 
وإذا رأيتم احلرب قد مشّرت عن ساقها، واضطرمت لظى على ِسياقها، وُجلِّلت ناراً . عدائه مستنصرينوباهللا على أ

على أرواقها، فتيّمموا وطيسها، وجالدوا رئيسها عند احتدام مخيسها، تظفروا بالغُْنم والكرامة، يف دار اخللد 
. زون، وأبلوا بالًء حسناً، واستشهدوا رمحهم اهللافخرج بنوها قابلني لُنْصحها، وتقدموا فقاتلوا وهم يرجت. واملقامة

  .احلمد هللا الذي شرفين بقتلهم، وأرجو من ريب أن جيمعين هبم يف ُمستقَّر رمحته: فلما بلغها اخلرب قالت
وكان ُعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يعطي اخلنساء أرزاق أوالدها األربعة، لكل واحد مائة درهم، حىت قُبِض 

  .هرضي اهللا عن
  .أخرجها أبو ُعمر
  َخْولَة بِْنت اَألْسوَد



  .تكّنى أم حَرْملَة اخلزاعية. َخْولَة بِْنت األسود بن ُحذافة
: ُجهَيم بن قَْيس وقيل: روى موسى بن ُعقَْبة، عن ابن شهاب يف تسمية من هاجر إىل أرض احلبشة من بين َعْبد الدار

  .جهم ومعه أمرأته َخْولَة بِْنت األسود بن حذافة
أم حَرْملَة بِْنت عَْبد األسود بن ُجذَمية بن أقيش بن : وكناها ابن إسحاق ومل يسمها فقال. مساها ابن ُعقَْبة ومل يكنها

  .هاجرت مع زوجها جهيم بن قَْيس. عامر بن بياضة بن ُسبيع بن ُجْعثُمة بن سعد بن ُمليح بن َعْمرو بن خزاعة
  .أخرجها الثالثة

  نصاريةَخْولَة بِْنت ثامرٍ األ
  .َخْولَة بِْنت ثامرٍ األنصارية

حدثنا يعقوب بن ُحميد، حدثنا َعْبد اهللا بن يزيد، عن سعيد بن أيب : أخربنا حيىي إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصم
مسعت رسول اهللا : حدثين أبو األسود، عن النعمان بن أيب عياش الزَّرقي، عن َخْولَة األنصارية أهنا قالت: أيوب قال

الدنيا َخِضَرةٌ ُحلوة، وإن رجاالً سيخوضون يف مال اهللا بغري حقِ، هلم النار يوم القيامة : " ى اهللا عليه وسلّم يقولصلّ
. "  

  .هي، ابنة قَْيس بن فهد، وثامر لقب: قيل: أخرجها الثالثة، وقال أبو ُعمر
  َخْولَة بِْنت ثعلبة
َخْولَة بِْنت مالك بن ثعلبة بن أصرم : وقيل. خَْولَة بِْنت حكيم: قيلو. واألول أكثر. وقيل ُخَوْيلة. َخْولَة بِْنت ثعلبة

  .بن ِفْهر بن ثعلبة بن غَْنم بن َعْوف
  .ُروي عن يوسف بن َعْبد اهللا بن سالم َخْولَة، وروي عنه خَُوْيلة

حدثنا أيب، حدثنا : االحدثين أيب، حدثنا سعد ويعقوب ابنا إبراهيم ق: أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد
حدثتين خويلة اْمَرأَة أوس بن : ُمَحمَّد بن إسحاق، عن مُعمر بن َعْبد اهللا بن حنظلة، عن يوسف بن َعْبد اهللا بن سالم

يفَّ واهللا ويف أوس بن الصامت أنزل اهللا َعزَّ وَجلّ صدر سورة اجملادلة، : الصامت، أخي عبادة بن الصامت قالت
فدخل علّي يوماً فراجعته يف شيء، فغضب : ان شيخاً كبرياً قد ساء خلقه وضجر، قالتكنت عنده، وك: قالت
: مث خرج فجلس يف نادي قومه ساعة، مث دخل علّي فإذا هو يريدين على نفسي، قالت. أنِت علّي كظهر أمي: وقال
فواثبين : قالت!. وله فيناكال، والذي نفس خويلة بيده ال َتخلُص إيلّ وقد قلت ما قلت حىت حيكم اهللا ورس: فقلت

مث خرجُت إىل بعض جارايت فاستعرت : قالت. وأمتنعت منه، فغلبته مبا تغلب به املرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عين
منها ثياهبا، مث خرجت حىت جئت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فجلست بني يديه، فذكرت له ما لقيت منه، 

يا خويلة، ابن : " فجعل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: قالت. وء ُخلُقهوجعلت أشكو إليه ما أُلقى من س
فواهللا ما برِحت حىت نزل يفّ  القرآن، فتغّشى رسول اهللا صلّى اهللا عليه : قالت" . عمِك شيخ كبري، فاتقي اهللا فيه 

قد مسع اهللا : " مث قرأ علّي" .  صاحبِك يا خويلة، قد أنزل اهللا فيِك ويف: " وسلّم ما كان يتغّشاه، مث سُري عنه فقال
فقال رسول : قالت" وللكافرين عذاٌب أليم : " اآليات، إىل قوله" .. قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا 

 فليصم: " قال! واهللا يا رسول اهللا ما عنده ما يعتق: فقلت: قالت" . ُمريه فليعتق رقبة : " اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
" فليطعم ستني مسكيناً َوسْقاً من متر : " قال. واهللا إنه شيٌخ كبري، ما به من صيام: فقلت: قالت" . شهرين متتابعني 

فإّنا سنعينه بعرقِ من : " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: قالت! يا رسول اهللا، ما ذاك عنده: فقلت: قالت. 
فقد أصبِت وأحسنِت، فاذهيب فتصّدقي به عنه، : " قال. نا سأعينه بعرق آخريا رسول اهللا، وأ: فقلت: قالت" . متر 



  .ففعلت: قالت" . مث استوصي بابن عمك خرياً 
ورواه جعفر بن احلَارِث، عن ابن إسحاق، . َخْولَة بِْنت ثعلبة: ورواه يونس بن ُبكري، عن ابن إسحاق بإسناده، وقال

أن َخْولَة بِْنت ثعلبة كانت حتت : اه ُمَحمَّد بن أيب حَرْملَة عن عطاء بن يسارورو. َخْولَة بِْنت مالك: بإسناده فقال
وذكر ... ورواه أبو إسحاق السبيعي، عن يزيد بن زيد، عن َخْولَة بِْنت الصامت. أوس بن الصامت، وذكر حنوه

  .هللا تعاىلويرد ذكره إن شاء ا. َخْولَة بِْنت الصامت: واخرج ابن منده حديثها وترجم عليه. حنوه
أن َخْولَة بِْنت ثعلبة بن مالك بن الُدْخُشم : وروى ُمحَمَّد بن السائب الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس

  .وذكر حنوه... األنصارية كانت حتت أوس بن الصامت
  .وال يثبت، واألول أصح. وقيل خويلة بِْنت ُدلَيج. مجيلة: وقيل

يا : أنه خرج ومعه الناس، فمر بعجوز، فجعل حيدثها وحتدثه، فقال رجلُروي عن ُعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
أتدري من هذه؟ هي اْمرَأَة مسع اهللا َعزَّ وَجلّ شكواها ! ويلك: قال! أمري املؤمنني، حبسَت الناس على هذه العجوز؟

واهللا " . ليت جتادلك يف زوجها قد مسع اهللا قول ا: " من فوق سبع مساوات، هذه خَْولَة بِْنت ثعلبة اليت أنزل اهللا فيها
  .لو أهنا وقفت إىل الليل ما فارقتها إال للصالة، مث أرجع

  .أخرجها الثالثة
  َخْولَة بِْنت حكيم

  .َخْولَة بِْنت حكيم األنصارية

  .فّرق الطرباين بينها وبني َخْولَة بِْنت حكيم السلمية، اْمرَأَة ُعثْمان بن َمظْعون رضي اهللا عنه
  .موسى إذناً، أخربنا أبو غالب الكوشيدي، أخربنا أبو بكر بن ريذةأخربنا أبو 

حدثنا سليمان، حدثنا علي بن َعْبد العزيز، حدثنا :وأخربنا احلسن بن أمحد، حدثنا أبو نعيم قاال : قال أبو موسى
سألت : قالت مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن عطاء اخلراساين، عن سعيد بن املسّيب، عن َخْولَة بِْنت حكيم

إذا رأت ذلك فلتغتسل : " يا رسول اهللا املرأة ترى يف املنام ما يرى الرجل؟ قال: النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، فقلت
.. "  

  .ورواه الثوري، عن علي بن زيد، عن سعيد. رواه إمساعيل بن عياش، عن عطاء
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  َخْولَة بِْنت حكيم بن أميَّة
ُخَوْيلة بِْنت حكيم بن أميَّة بن حارثة بن األوقص بن ُمّرة بن هالل بن فاجل بن ذكْوان بن ثعلبة بن ُبْهثَة : ْولَة وقيلَخ

  .بن ُسليم السُّلمية، اْمَرأَة ُعثْمان بن َمظْعون
ا سعد بن أيب روى عنه. وكانت اْمَرأَة صاحلة. وهي اليت وهبت نفسها للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف قول بعضهم

  .وقاص يف النزول يف السفر
أخربنا َعْبد اهللا بن أمحد اخلطيب، أخربنا أبو بكر بن بدران احللواين، حدثنا ُمحَمَّد بن َعْبد اهللا بن ُعَبْيد اهللا بن حيىي، 

بن سعد، عن يزيد  أخربنا احلَُسْين بن إمساعيل احملاملي، أخربنا إبراهيم بن هانئ، حدثنا َعْبد اهللا بن صاحل، عن الليث
بن أيب حبيب، عن احلَارِث بن يعقوب بن َعْبد اهللا، عن ُبْسر بن سعيد عن سعد هو ابن أيب وقاص ، عن َخْولَة بِْنت 

أعوذ بكلمات اهللا : من نزل منزالً فقال: " مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: حكيم السلمية قالت
  " .شيء حىت يرحتل من منزله ذلك  التامات من شّر ما خلق، مل يضّره



فقال هلا . إن فتح اهللا عليك الطائف، فأعطين حلي بادية بِْنت غيالن: وهي اليت قالت للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم
  " .أرأيت إن كان مل يؤذَن يف ثقيف : " صلى اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .أخرجها الثالثة
  َخْولَة بِْنت ُدلَْيج

  .وقد ذكرناها يف خَْولَة بِْنت ثعلبة. روت قصة الظهار. خويلة: وقيل. دليج َخْولَة بِْنت
  .أخرجها ابن منده

  َخْولَة خادم الرسول
  .َخْولَة خادم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، َجدَّة حفص بن سعيد

، حدثنا أبو نعيم الفضل بن حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة: أخربنا حيىي بن أيب الرجاء كتابة بإسناده عن ابن أيب عاصم
أن : حدثتين أمي عن أمها وكانت خادم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : ُدكني، عن حفص بن سعيد القرشي قال

يا : " جرواً دخل البيت فمات حتت السرير، فمكث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ال ينزل عليه الوحي، فقال
واهللا ما أتى علينا يوم خري : فقلت" !  صلّى اهللا عليه وسلّم؟ جربائيل ال يأتيين َخْولَة، ما حدث يف بيت رسول اهللا

لو هيأت البيت وكنسته، فأهويت باملكنسة فإذا شيء ثقيل، فلم أزل أهيئه : فأخذ برده فلبسه، فقلت. من يومنا
م ترعد حليته، وكان إذا أتاه الوحي فجاء نيب اهللا صلّى اهللا عليه وسلّ. حىت بدا يل اجلرو امليت، فألقيته خلف الدار

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى : " فأنزل اهللا تعاىل" . يا َخْولَة، دثّريين : " أخذته الرعدة، فقال
  .فقام، فوضعت له ماًء فتطّهر، ولبس بردته" . فترضى : " ، إىل قوله" 

إن : ل من القرآن، ملا انقطع عنه الوحي، فقال املشركونوالصحيح أن هذه السورة نزلت من أول ما نز: كذا قيل
  .ُمَحمَّداً قد ودعه ربه، فأنزل اهللا هذه السورة

  .ال حيتج بإسناد حديثها: أخرجها الثالثة، وقال أبو ُعمر
  َخْولَة بِْنت الصامت
  .َخْولَة بِْنت الصامت

وقد ذكرناها يف َخْولَة بِْنت . مت قصة الظهارروى أبو إسحاق السبيعي، عن يزيد بن زيد، عن َخْولَة بِْنت الصا
  .ثعلبة

  .أخرجها ابن منده
  َخْولَة بِْنت عاصم

  .َخْولَة بِْنت عاصم، امَْرأَة هالل بن أميَّة اليت العنها ففّرق النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم بينهما
  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم
  َخْولَة بِْنت َعْبد اهللا األنصاري

  .عدادها يف البصريني. ة بِْنت َعْبد اهللا األنصاريةَخْولَ

: " روت رقية بِْنت سعد، عن جدهتا خَْولَة بِْنت َعْبد اهللا األنصارية أهنا مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول
وأرجو أن تكون .  "الناس ِدثاٌر، واألنصاُر شعاٌر، اللهم اغفر لألنصاري وألبناء األنصاري، وألبناء أبناء األنصاري 

  .قد أدركتين دعوة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .يف إسنادها مقال: أخرجها الثالثة، قال أبو ُعمر



  َخْولَة بِْنت َعْمرو
  .له ذكر يف حديث عائشة. َخْولَة بِْنت َعْمرو

وراً، فبعث إىل خَْولَة بِْنت َعْمرو أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم ابتاع جز: روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
  .يستسلفها

  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم
  َخْولَة بِْنت قَْيس األنصارية

َخْولَة بِْنت قَْيس بن قهد بن قَْيس بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار األْنصارِيَّة النجارية، زوج محزة بن َعْبد 
إن ثامراً لقب لقَْيس بن : وقيل. َخْولَة بِْنت ثامر: إن امَْرأَة محزة: وقد قيل. مَّداملُطَِّلب رضي اهللا عنه، ُتكَْنى أم ُمَح

  .واألول أصح، قاله أبو ُعمر. قهد
وهذا وهم منه، . أم ُمَحمَّد: تكىن أم صبية، وقيل: وقال ابن منده. أم حبيبة: وقيل. ُتكىن أم ُمَحمَّد: وقال أبو نعيم

قتل عنها محزة يوم أحد، فخلف عليها النعمان . جهنية وهذه أنصارية من أنفسهمصحف حبيبة بصبية، فإن أم صبية 
  .بن العجالن األنصاري الزَّرقي

روى عنها ُعَبْيد أبو الوليد سنوطي وحممود بن الربيع، . َخْولَة بِْنت قَْيس، هي َخْولَة بِْنت ثامر: قال علي بن املديين
  .حّبانوُمعاذ بن رفاعة، وُمَحمَّد بن حيىي بن 

أخربنا أبو منصور بن مكارم، اخربنا نصر بن صفوان بإسناده عن املعاىف بن ُعمران، عن َعْبد احلميد بن جعفر 
ذكر : أنه دخل مع أيب ُعَبْيدة الزرقي على خَْولَة ابنة قَْيس، قالت: أن أبا الوليد ُعَبْيداً أخربه: األنصاري، عن سعيد

إن املال حلوةٌ َخضَِرةٌ، َمن أصابه حبقه بورك له فيه، وُربَّ : " ه وسلّم فقالاملال عند رسول اهللا صلّى اهللا علي
  " .متخَوِّضٍ فيما اشتهْت نفُسُه يف مال اهللا ورسوله يوم القيامة يف النار 

بلى يا : اقالو" أال أُخربكم بكفَّارات اخلطايا : " أن النَّبِّي قال: وروى حممود بن لبيد، عن َخْولَة بِْنت قَْيس بن قهد
  " .إْسباغُ الوضوء عند املكارِه وكثَرةُ اخلطى إىل املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة : " قال. رسول اهللا

  .أخرجه الثالثة
. أن هذا املال حلوة خضرة: ما أقرب أن يكون ثامر لقب قَْيس بن قهد، فإن احلديث يف الترمجتني واحد، وهو: قلت

  .واهللا أعلم
  قَْيس اجلَُهنيَّة َخْولَة بِْنت

  .َخْولَة بِْنت قَْيس اجلهنية، أم صبّية
فرق الطرباين بينها وبني َخْولَة بِْنت قَْيس بن قهد األنصارية . حديثها عند سامل ونافع ابين سرج أو النعمان بن خرَّبوذ
مر أيضاً، وكّناها أم صبية وكذلك فرق بينهما أبو ُع. زوج محزة بن َعْبد املُطَِّلب، إال أن أبا نعيم كناها أم صبية

خَْولَة بِْنت قَْيس أم صبية، هي َجدَّة خارجة بن النعمان، وليست باْمَرأَة محزة، وال : وقال جعفر املستغفري. أيضاً
  .باجملادلة اليت اشتكت زوجها

  .أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو علي، أخربنا أمحد بن َعْبد اهللا
حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا علي بن : و غالب، حدثنا أبو بكر ُمَحمَّد بن َعْبد اهللا قاالوأخربنا أب: قال أبو موسى

املبارك الصنعاين، حدثنا إمساعيل بن أيب أَويس، حدثين خارجة بن احلَارِث بن رافع بن مكيث اجلهين، عن سامل بن 
اختلفت يدي ويد رسول اهللا : نه مسعها تقولأ: سرج موىل أم صبية، وهي َخْولَة بِْنت قَْيس، هي أم َجدَّة خارجة 



  .تعين يف الوضوء. صلّى اهللا عليه وسلّم يف إناء واحد
وأما ابن منده فإنه جعل أم صبية كنية خَْولَة بِْنت قَْيس بِْنت قهد، اليت . أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو ُعمر، وأبو موسى

ابنة قَْيس وهذه جهينة وتلك أنصارية، وسنذكرها يف الكىن إذ  قبل هذه الترمجة، ظّناً منه أهنا هي حيث رأى بَِنسَها
: وقد أخرج أمحد بن حنبل يف مسنده ترمجة خَْولَة بِْنت قَْيس، وروى هلا حديث. شاء اهللا تعاىل، فإهنا مشهورة بكنيتها

رسول اهللا صلّى  اختلفت يدي: " وأخرج ترمجة أخرى أم صبية اجلهنية، وروى هلا حديث" الدنيا حلوةٌ َخِضَرةٌ " 
  .، إال أنه مل يسمها، وهذا يدل أهنما اثنتان" اهللا عليه وسلّم يف إناء واحد 

  َخْولَة بِْنت اهلُذَيل

َخْولَة بِْنت اهلذيل بن هبرية بن قبيصة بن احلَارِث بن حبيب بن ُحْرفَة بن ثعلبة بن بكر بن حبيب بن غنم بن تغلب 
  .التغلبية

  . عليه وسلّم فماتت يف الطريق قبل أن تصل إليه، قال اجلرجاين النسابةتزوجها رسول اهللا صلّى اهللا
  .أخرجه أبو ُعمر

  .بضم احلاء املهملة، وتسكني الراء، وبالفاء: ُحْرفَة
  َخْولَة بِْنت يسار
  .َخْولَة بِْنت يسار

: أهنا قالت: ْولَة بِْنت يسارروى علي بن ثابت اجلزري، عن الوازع بن نافع، عن أيب سلمة بن َعْبد الرَّْحَمن، عن َخ
يا رسول اهللا، إنه : قلت" . اغسليه وصلّي فيه : " قال. يا رسول اهللا، إين أحيض وليس يل إال ثوب واحد: قلت

  " .ال يضرك : " يبقى فيه أثر الدم؟ قال
: " رج أثر الدم؟ قالأرأيت إن مل خي: وروى أبو هريرة أن َخْولَة بِْنت يسار قالت لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  " .يكفيك غسله وال يضرك 
أخشى أن تكون خَْولَة بِْنت اليمان، ألن إسناد حديثهما واحد، وإمنا هو علي بن : أخرجها الثالثة، وقال أبو ُعمر

احلديث الذي نذكره يف خَْولَة بِْنت اليمان، إال أن من دون علي بن ثابت ... ثابت، عن الوازع، عن أيب سلمة
  .ف يف احلديثني، ويف ذلك نظرخيتل

  َخْولَة بِْنت اليمان
  .َخْولَة بِْنت اليمان العبسية، أخت ُحذَيفة بن اليمان
حدثنا صلت بن َمْسعود، عن علي بن ثابت، عن الوازع بن نافع، : أخربنا حيىي كتابة بإسناده عن ابن أيب عاصم قال
ال خري يف : " قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: اليمان قالتعن أيب سلمة بن َعْبد الرَّْحَمن، عن َخْولَة بِْنت 

  " .مجاعة النساء إال على ميٍِّت، فإّنهنَّ إذا اْجتمعَن قلن وقلن 
قام فينا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فحمد اهللا : وروى ربعيَّ بن حراش، عن أمرأته، عن أخت حذيفة قالت

النساء، أما لكنَّ يف الفضَّة ما حتلّني به؟ أما إنه ليس منكنَّ اْمرَأَة حتلَّى ذهباً تظهره إال يا معاشر : " وأثىن عليه مث قال
  " .ُعِذَبْت به 

  .أخرجه الثالثة
  َخْولَة

  .َخْولَة روى عنها ُمعاوَِية بن إسحاق



  .أراها اْمَرأَة محزة: أفردها الطرباين وقال: قال أبو نعيم
حدثنا ُمَحمَّد بن َعْوف حدثنا موسى بن أيوب حدثنا بقّية، عن ابن أيب : ابن عاصم قال أخربنا حيىي كتابة بإسناده إىل

ما يقدِّسُ : " قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: اجلون، عن أيب سعيد، عن ُمعاوَِية بن إسحاق، عن َخْولَة أهنا قالت
وَمنِ انصرَف عن غَرميه وهو راضٍ عنه صلَّت عليه دوابَّ :اهللا أمةً إالّ يأخذُ ضعيفُها من قويِّها حقَّه غري متعتعٍ قال

  " .األرض ونون البحار، ومن انصرف عن غرميه وهو ساخطٌ عليه، كتب عليه كلَّ يومٍ وليلٍة ومجعٍة وشهرٍ ظلٌم 
  .أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى

  َخْيَرةُ بِْنت أيب َحْدرَد
  .امسها ُهَجيمة، وهي زوج أيب الدرداء: وقيل. خرية بِْنت أيب حدرد أم الدرداء الكربى

  .روى حديثها سهل بن ُمعاذ، عن أبيه، وصفوان بن َعْبد اهللا، وَعْبد اهللا بن باباه
أخربنا أبو ُمَحمَّد بن أيب القاسم الدمشقي، أخربنا أيب، أخربنا أبو منصور حممود بن أمحد بن َعْبد املنعم، أخربنا أبو 

سن بن يونس، أخربنا أبو ُعمر القاسم بن جعفر، أخربنا أبو هاشم َعْبد الغافر بن علي احلَُسْين بن ُعمر بن احل
أنه مسع أم الدرداء تقول : سالمة، حدثنا حيىي بن ُعثْمان حدثنا ُمَحمَّد بن محري، عن أسامة، عن سهل، عن أبيه

من : فقلت" أم الدرداء؟  من أين أقبلت يا: " خرجت من احلمام فلقيين رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقال
والذي نفسي بيده، ما منكنَّ اْمَرأَة تضع ثياهبا يف بيت أحد إال وهي هاتكة كل سترٍ بينها وبني : " احلمام، فقال

  " .الرَّْحَمن َعزَّ وَجلّ 
  .أخرجها الثالثة، وترد يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل

فجعالمها واحدة، وليس كذلك . هجيمة: وقيل: كربى، قاالقد جعل ابن منده وأبو نعيم خرية أم الدرداء ال: قلت
هذا هو . فإن الكربى امسها خرية، وأم الدرداء الصغرى امسها هجيمة الكربى هلا صحبة، والصغرى ال صحبة هلا

ت كان أليب الدرداء أمرأتان، كالمها يقال هلا أم الدرداء، إحدامها رَأَ: قال علي بن املديين. الصحيح وما سواه وهم
النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، وهي خرية بِْنت أيب حدرد، والثانية تزوجها بعد وفاة النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، وهي 

  .اليت نروي عنها وهي هجيمة الوصابية
  .وهو وهم منه. مها واحدة: وقال أبو مسهر

ماتت قبل أيب : ، َزْوَجة أيب الدرداء، هلا صحبة، يقالَخَريةُ بِْنت أيب حدرد أم الدرداء الكربى: وقال االمري أبو نصر
الدرداء، وأم الدرداء الصغرى هجيمة بِْنت حيي الوصابية، هي اليت خطبها ُمعاوَِية فأبت أن تتزوجه فظهر هبذا أهنما 

  .اثنتان، واهللا أعلم
  َخْيَرةُ اْمَرأَة كَْعبٍ

  .خرية امَْرأَة كعب بن مالك األنصاري
حدثنا احلسن بن علي، حدثنا َعْبد اهللا بن صاحل، عن الليث بن : ازة بإسناده عن ابن أيب عاصم قالأخربنا حيىي إج

عَْبد اهللا بن حيىي، عن أبيه، عن جدته خرية اْمَرأَة كعب بن مالك : سعد، عن رجل من ولد كعب بن مالك، يقال له
: " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. تصدَّقت هبذا إين: أهنا أتت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حبليٍّ هلا فقالت

فبعث رسول اهللا صلّى اهللا عليه . نعم: فقالت" فهل استأذنِت كعباً؟ . إنه ال جيوز للمرأة يف ماهلا أمرٌ إالّ بإذن زوجها
لّى اهللا عليه وسلّم فقبله رسول اهللا ص. نعم: فقال" هل أذنت خلرية أن تتصدََّق حبليِّها؟ : " وسلّم إىل كعب فقال

  .منها



  .وروى َعْبد اهللا بن حيىي، عن أبيه عن جدته خرية اْمَرأَة كعب
  .أخرجه الثالثة

  حرف الدال

  ُدرَّة بِْنت أيب ُسفْيان
  .ُدرَّة بِْنت أيب ُسفْيان صخر بن حرب بن أميَّة القَُرِشيَّة االموِيَّة، أخي أم حبيبة زوج النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم

: روى هشام بن عروة، عن أبيه عن زينب بِْنت أيب سلمة، عن أم حبيبة أهنا قالت لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
لست مبخلية : قالت" أحتبني ذلك : " قال. تزوجها: ؟ قالت" فافعل ماذا : " هل لك يف ُدرَّة بِْنت أيب ُسفْيان؟ قال هلا

: " فإنه بلغين أنك ختطب بِْنت أيب سلمة؟ قال: قالت" . ا ال حتل يل فإهن: " قال. لك، وأحب من شرِكين فيك أخيت
  " .فليست حتل يل، إهنا ربيبيت يف حجري، وإين وأباها أرضعتنا ثويبة، فال تعرضّن علّي بناتكّن وال أخواتكّن 

  .دم، واهللا أعلموقد تق. حسنة: األشهر يف بِْنت أيب ُسفْيان أن امسها عّزة، وقيل فيها: أخرجه أبو ُعمر وقال
  ُدرَّة بِْنت أيب سلمة

ُدرَّة بِْنت أيب سلمة بن َعْبد األسد القَُرِشيَّة، املَْخُزوِميَّة ربيبة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، أمها أم سلمة زوج 
  .النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم

بِْنت أيب سلمة أخربته أن أم حبيبة قالت أن زينب . روى الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب عن ِعراك بن مالك
: إّنا قد حتدثنا أّنك ناكح ُدرَّة بِْنت أيب سلمة فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  " .أعلى أم سلمة، لو أين مل أنكح أم سلمة ملا حلّت يل، إن أباها أخي من الرضاعة " 
إهنا معروفة عند أهل العلم بالسّير واخلرب واحلديث يف بنات أم سلمة ربائب النَّبِيّ : أبو ُعمرأخرجه الثالثة، وقال 
أم سلمة : سلمة، وَعْمرو، وُدرَّة وزينب، أمهم: ولد أبو سلمة بن َعْبد األسد: وقال الزبري. صلّى اهللا عليه وسلّم

  .بِْنت أيب أميَّة
  ُدرَّة بِْنت أيب هلب
  .ب بن َعْبد املُطَِّلب بن هاشم القَُرِشيَّة اهلامشية، بِْنت عم النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّمُدرَّة بِْنت أيب هل

أسلمت وهاجرت إىل املدينة، وكانت عند احلَارِث بن نوفل بن احلَارِث بن َعْبد املُطَِّلب فولدت له ُعقَْبة والوليد وأبا 
  .مسلم

لم، عن ابن ُعمر، وعن سعيد بن أيب املقربي، وابن املنكدر عن أيب روى ُمحَمَّد بن إسحاق عن نافع وزيد بن أس
قد قدمت ُدرَّة بِْنت أيب هلب املدينة مهاجرةً، فنزلت يف دار رافع بن املعلّي : هريرة، وعن َعمَّار بن ياسر، قالوا

" تّبت يدا أيب هلب وتّب : " هأنِت ابِنة أيب هلب الذي يقول اهللا ل: الزرقّي، فقال هلا نسوة جلْسَن إليها من بين زريق
" . اجلسي : " فما يغين عنِك مهاجرتِك؟ فأتت ُدرَّة النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فذكرت له ما قلن هلا فسكّنها وقال

أيها الناس، ما يل أُوذى يف أهلي؟ فواهللا إن شفاعيت لتنال : " مث صلى بالناس الظهر، وجلس على املنرب ساعةً مث قال
  " .يت حىت إن ُصداَء وحكماً وسلهماً لتناهلا يوم القيامة وِسلَْهمُ يف نسب اليمن بقراب

حدثين أيب، حدثنا أمحد بن َعْبد امللك، عن شريك، عن مساك بن : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد
إىل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم وهو على  قام رجلٌ: حرب، عن زوج ُدرَّة بِْنت أيب هلب، عن ُدرَّة بِْنت أيب هلب قالت



خري الناس أقرأهم وأتقاهم، وأمرُُهم باملعروف وأهناهم عن املنكر، : " يا رسول اهللا، أي الناس خٌري؟ فقال: املنرب فقال
  " .وأوصلهم للرحم 

واه شعبة عن مساك، عن َعْبد وقد روى عن شريك، عن مساك، عن َعْبد اهللا بن ُعَمْيَرة، عن زوج ُدرَّة، عن ُدرَّة ور
  .اهللا بن ُعَمْيَرة، عن رجل، عن زوج ُدرَّة بِْنت أيب هلب، عن بِْنت أيب جهل وهو وهم

  .أخرجه الثالثة
  ِدقَْرةُ أم ولد أُذينة

  دقرة أم ولد أذينة

.  
  .روت عن عائشة. ومل يذكر هلا شيئاً. هلا صحبة: يقال: ذكرها الطرباين وقال

  .، وأبو موسى خمتصراًأخرجها أبو ُنعَْيم

  حرف الذال

  ذُرَّة
  .ذّرة امَْرأَة من أصحاب النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، غري منسوبة

روى أبو النصر هاشم بن القاسم، عن أيب جعفر الرازي، عن ليث، . روى عنها ُمحَمَّد بن املنكدر وزيد بن أسلم
  عن ُمَحمَّد بن املنكدر، عن 

  ذرة

أنا وكافل اليتيم له أو لغريه كهاتني يف اجلنة وأشار بأُصبعيه : " ل اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمقال رسو: أهنا قالت
  " .الساعي على األَرْملَة واملسكني كالغازي يف سبيل اهللا تعاىل، وكالقائم الصائم الذي ال يفَتر 

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  حرف الراء

  راِئطة بِْنت احلَارِث
  .ارِث بن ُجبيلة بن عامر بن كعب بن سعد بن َتيم بن ُمرَّةرائطة بِْنت احلَ

هاجرت مع زوجها احلَارِث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب إىل أرض احلبشة، فولدت له هناك عائشة وزينب 
  .بِْنت احلَارِث، هلكَن مجيعاً

ومن بين متيم بن : إىل أرض احلبشة أخربنا أبو جعفر بإسناده إىل يونس، عن ُمَحمَّد بن إسحاق، يف تسمية من هاجر
  .ُمّرة احلَارِث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب، ومعه أمرأته ريطة بِْنت احلَارِث

  .أخرجها أبو موسى فسماها رائطة، وأخرجها أبو ُعمر فسماها ريطة
  رائطة بِْنت حّيان



 صلّى اهللا عليه وسلّم لعلّي بن أيب طالب رائطة بِْنت حيان بن ُعَمْيَرة بن ناصرة من سيب هوزان، وهبها رسول اهللا
  .فعلمها شيئاً من القرآن

  .أخربنا بذلك أبو جعفر بن السمني بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق
  رائطة بِْنت سُفْيان

  .رائطة بِْنت سُفْيان بن احلَارِث اخلزاعية زوج قُدامة بن َمظْعون
. ت مع أمها رائطة ملا بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم هي والنساءروت عنها ابِنْتها عائشة بِْنت قدامة أهنا كان

  .وقد ذُكرت يف عائشة بِْنت قدامة
  .أخرجها الثالثة

  رائطة بِْنت َعْبد اهللا
  .رائطة بِْنت َعْبد اهللا، امَْرأَة ابن َمْسعود، وقيل ريطة، وتذكر يف ريطة إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجها أبو ُنعَْيم
  بِْنت ثابترائعة 

رائعة بِْنت ثابت بن الفاكهي بن ثعلبة األنصارية، مث من بين َخطْمة بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قاله ابن 
  .حبيب

  الرباب بِْنت معرور
  .الرباب بِْنت الرباء بن معرور بن خنساء األنصارية بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن حبيب
  ْنت حارثةالرباب بِ

  .الرباب بِْنت حارثة بن سنان بن ُعبَْيد األنصارية، مث من بين األجبر بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب

  الرباب بِْنت كعب
بايعت رسول اهللا صلّى . الرباب بِْنت كعب بن عديّ بن َعْبد األشهل، وهي أم حذيفة وسعد وصفوان بين اليمان

  .وسلّم اهللا عليه
  .قاله ابن حبيب

  الرباب بِْنت النعمان
الرباب بِْنت النعمان بن امرئ القَْيس بن زيد بن َعْبد األشهل األنصارية، وهي أم ُمعاذ بن زرارة الظفري، بايعت 

  .النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب

  الرَّْبداء بِْنت َعْمرو
  .ن عطية الَبلَوّيةالربداء بِْنت َعْمرو بن َعَماَرة ب

كان ياسر أبو الربداء َعْبداً المَْرأَة من بلّي يقال هلا الربداء بِْنت َعْمرو بن َعَماَرة البلوي، : قال ُعَبْيد اهللا بن سعيد
ليه فزعم أنه مّر به النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم وهو يرعى غنم موالته، وله فيها شاتان، فاستسقاه النَّبِّي صلّى اهللا ع

  .وسلّم، فحلب له شاتيه، مث راح وقد حفلتا فأخربه موالته، فأعتقته، فاكتىن بأيب الربداء ذكره الغساين



  الرَُّبيُِّع بِْنت ُمَعوِّذ
  .الرَُّبيُِّع بِْنت ُمَعوِّذ ابن عفراء األنصارية
غزت مع رسول اهللا صلّى اهللا روى عنها أهل املدينة، وكانت رمبا . هلا صحبة. تقدم نسبها عند ذكر أبيها وأعمامها

  .عليه وسلّم فتداوي اجلرحى وتردّ القتلى إىل املدينة، وكانت من املبايعات حتت الشجرة بيعة الرضوان
كانت بِْنت ُمخرِّبة تبيع العطر باملدينة، وهي أم عياش وَعْبد اهللا ابين أيب : وروى الزبري عن عمه، عن الواقدي قال

هذه أَْسَماء على الُربّيع بِْنت معّوذ ومعها عطرها يف نسوة فسألنها، فانتسبت الرُبّيع، ربيعة املخزوميني، فدخلت 
حرام علّي أن أبيعكِ : قالت. بل أنا ابنة قاتل عَْبده: فقالت هلا أَْسَماء أنتِ ابنة قاتل سّيده تعين أبا جهل قالت الرُبّيع

ما رأيت لعطرٍ نَتناً غري عطرِِك، مث قمت وإمنا قلت ذلك قلت، وحرام علّي أن أشتري منه شيئاً، ف. من عطري شيئاً
  .ألغيظها

حدثنا محيد بن مسعد البصرّي، حدثنا بِشر بن املُفّضل، حدثنا خالد : أخربنا غري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى قال
داة ُبين يب، فجلس جاءنا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فدخل علّي غ: بن ذكوان، عن الُربّيع بِْنت معّوذ قالت

على فراشي كمجلسك مين، وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قُتل من آبائي يوم بدر، إىل أن قالت 
  .وفينا نيبٌّ يعلم ما يف غٍد: إحداهّن
  " .اسكيت عن هذه، وقويل اليت كنتِ تقولني قبلها : " فقال هلا

صفي يل رسول اهللا صلّى اهللا : قلت للرُبّيع بِْنت معّوذ ابن عفراء: قال وروى أبو ُعَبْيدة بن ُمَحمَّد بن َعمَّار بن ياسر
  .يا بين، لو رأيته لرأيت الشمس طالعةً: فقالت. عليه وسلّم

  .أخرجها الثالثة
  .بضم الراء، وفتح املوحدة، وتشديد الياء حتتها نقطتان: الُربيِّع

  الُربيِّع بِْنت النَّضْرِ
تقدم نسبها عند أخيها أنس ابن النضر، وهي أنصارية من بين عدّي بن . هي بِْنت النضر: ضاً الُربّيع تصغري الُربّيع أي

النجار، وهي أم حارثة بن سراقة الذي استشهد بني يدي رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ببدر، فأتت أمه الُربّيع 
فإن كان يف اجلنة صربت واحتسبت، وإن  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت يا رسول اهللا، أخربين عن حارثة

  " .إهنا جّنات، وإنه أصاب الفردوس األعلى : " فقال. كان غري ذلك اجتهدت يف البكاء
وهذه الُربّيع هي اليت كسرت ثنّية اْمرَأَة، فعرضوا عليهم األرش فأبوا، وطلبوا العفو فأبوا وأتوا النَّبِّي صلّى اهللا عليه 

يا رسول اهللا أتكسر ثنّية الرُبيّع : صلّى اهللا عليه وسلّم بالقصاص، فقام أخوها أنس بن النضر فقالوسلّم، فامر النَّبِّي 
إن : " ال والذي بعثك باحلق ال تكسر ثنّيتها فعفى القوم بعد أن كانوا أمتنعوا، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .ن اليت فعلت ذلك كانت أخت الُربّيعإ: وقد قيل" . من عباد اهللا من أقسم على اهللا ألبّره 
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا : بإسنادمها عن مسلم قال. أخربنا حيىي بن حممود بن َعْبد الوهاب بن أيب حبّة

َعفَّان، حدثنا محاد، حدثنا ثابت، عن أنس أن أخت الُربّيع أم حارثة جرحت إنساناً، فاختصموا إىل رسول اهللا صلّى 
يا رسول اهللا، : فقالت أم الرُبّيع! " الِقصاَص الِقصاص: " ه وسلّم، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّماهللا علي

! سبحان اهللا يا أم الُربيّع: " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. واهللا ال يقتص منها أبداً! أُيقَْتصُّ من فالنة
: فما زالت حىت قبلوا، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. نها أبداًواهللا ال يقتص م: قالت" . القصاص كتاب اهللا 

  " .إن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبّره " 



  .أخرجها الثالثة
  رجاء الَغَنوِيَّة

  رجاء الغنوية

  .روى عنها ُمَحمَّد بن سريين. سكنت البصرة. 
ثين أيب، حدثنا َعْبد الرزاق، أخربنا هشام، عن ابن سريين، عن حد: أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد

يا رسول اهللا، : كنت عند النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، فجاءته اْمَرأَة بابن هلا فقالت: أهنا قالت: اْمَرأَة يقال هلا رجاء
. نعم: قالت" امْنذُ أسلمِت؟ : " يه وسلّمفقال هلا رسول اهللا صلّى اهللا عل. ادع اهللا يل فيه بالربكة، فإنه تويف يل ثالثة
: فقال يل رجل عند رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: قالت" ُجّنة حصينة : " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .امسعي يا رجاء ما يقول رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .أخرجها الثالثة

  لّمَرزينة خادم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وس
رزينة خادم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وهي موالة صَِفّية زوج النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم روت عنها ابِْنتها 

  .أمة اهللا، وهلا أيضاً صحبة يف قول
بِْنت  وروت ُعلَْيلَة. روى أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم ملا تزوج صفية بِْنت ُحيّي أمهرها خادماً، وهي رزينة

ما كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه : سألت أمي رزينة: الكَُمْيت الَعَتكية، عن أمها أمينة، عن أمة اهللا بِْنت رزينة قالت
  .إن كان ليصومه ويامر بصيامه: وسلّم يقول يف صوم يوم عاشوراء؟ قالت

  .حديثها عند أهل البصرة. أخرجها الثالثة
   عليه وسلّمَرضْوى موالة رسول اهللا صلّى اهللا

  .َرضْوى موالة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .ذكرها جعفر املستغفري يف الصحابيات، ومل خيرج هلا شيئاً

  .أخرجها أبو موسى خمتصراً
  رضوى بِْنت كعب
  .رضوى بِْنت كعب

عن احلائض  سألت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم: روى سعيد بن بشري، عن قتادة، عن رضوى بِْنت كعب قالت
  " .ما بذلك بأس : " ختتضب، فقال

  .أخرجها أبو موسى
  رِفاعة بِْنت ثابت

  .رفاعة بِْنت ثابت بن الفاكه بن ثعلبة األنصارية، من بين َخطْمة
  .بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن حبيب
  ُرفَْيدة األنصارية



  .وقيل األسلمية. رفيدة األْنصارِيَّة
وكان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حني : َبْيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قالأخربنا ُع

وكانت اْمَرأَة من أسام، " اجعلوه يف خيمِة ُرفيدة حىت أعوده من قريب : " أصاب سعداً السهم باخلندق قال لقومه
انت به َضْيَعة من املسلمني، وكان رسول يف مسجده، فكانت تداوي اجلرحى، وحتتسب بنفسها على خدمة من ك

  .؟ فيخربه" كيف أمسيَت وكيف أصبحتََ : " اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مير به فيقول
  .أخرجه أبو موسى

  ُرقَْيقَةُ الثَقَِفيّة
  .ُرقَْيقَةُ الثَقَِفّية

حدثنا أبو عاصم، عن َعْبد اهللا بن حدثنا َعْمرو بن علي، : أخربنا حيىي بن حممود إذناً بإسناده عن ابن أيب عاصم قال
ملا جاء النَّبِّي : َعْبد الرَّْحَمن بن َيْعلَى بن كعب الطائفي، عن َعْبد رّبه بن احلكم، عن ابنة رقيقة، عن أمها رقيقة قالت

َعْبدي يا ُرقيقة، ال ت: " صلّى اهللا عليه وسلّم يبتغي النصر بالطائف، دخل علّي، فأخرجت له شراباً من َسويق، فقال
ريب ربُّ هذه الطاغية، فإذا صليت : فإذا قالوا لِك فقويل: " قال! إذاً يقتلوين: قالت" . طاغيتهم وال ُتَصلِّنَّ إليها 

فأخربين أخواي ُسفْيان : قالت بِْنت رقيقة. مث خرج رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم من عندي" . فولّيها ظهرِك 
ما فعلَْت أمكما : " ملا أسلمت ثقيف خرجنا إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، قال: ووهب ابنا قَْيس بن أبان قاال

  " .لقد أسلَمْت أمكما : " قال. هلكَْت على احلال اليت تركتها: ؟ قلنا" 
  .أخرجها أبو ُنعَْيم وأبو ُعمر وأبو موسى

  ُرقَْيقَة بِْنت َصْيِفّي
  .منافُرقَْيقَة بِْنت َصْيِفيّ بن هاشم بن َعْبد 

  .ال أراها أدركت البعثة والدعوة: أوردها الطرباين وجعفر املستغفري يف الصحابيات، وقال أبو نعيم

أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا الكوشيدّي، أخربنا أبو بكر بن رِيذة، حدثنا سليمان بن أمحد، أخربنا ُمَحمَّد بن موسى 
أيب زحر بن حصن، عن جده محيد بن منهِب، حدثنا عروة بن الربيب، أخربنا زكريا بن حيىي الطائي، حدثين عم 
وكانت ِلَدة َعْبد املُطَِّلب بن هاشم تتابعت على قريش سنون : ُمضَرِّس، أخربنا خمَْرمة بن نوفل، عن أمه رقيقة قال

يا : ولأقحلت الضرع، وأدقّت العظم، فبينما أنا راقدة اللهم أو مهّومة إذا أنا هباتفٍ يصرخ بصوت َصِحل، يق
معشر قريش، إن هذا النَّبِّي مبعوث، قد أظلتكم أيامه، وهذا إبان جنومه، فحيّي هالً باحليا واخلصب، أال فانظروا 

رجالً منكم وسيطاً، ُعظأما ُجساماً، أبيض َبضَّاً، أوطَف األهداب، سهل اخلدين، أشّم العرنني، له فخر يكِْظُم عليه، 
لده، وليهبط إليه من كل بطن رجل فليشّنوا من املاء، وليمسوا من الطيب، وُسّنة هتدي إليه، فليخلُص هو وو

فأصبحت علم اهللا مذعورة، . وليستلموا الركن، مث لريقوا أبا قبيس، مث ليدعوا الرجل، وليؤمّن القوَم فُغثُْتم ما شئتم
: ما بقي هبا ابطحّي إال قالاقشعّر جلدي، وَدله عقلي، واقتصصت رؤياي، ومنت يف شعاب َمكَّة، فواحلرمة واحلرم 

وتناهت إليه رجاالت قريش، وهبط إليه من كل بطن رجل، فشّنوا ومسّوا واستلموا، مث ارتقوا أبا . هذا شيبة احلمد
قَْيس، واصطفوا حوله ما يبلغ سعيُهم مهلَه، حىت إذا استووا بذروة اجلبل، قام َعْبد املُطَِّلب ومعه رسول اهللا صلّى 

اللهم ساّد اِخللّة، وكاشف الكربة، أنت معلِّم غري معلَّم، : م غالم قد أيفع، أو كَرَِب فرفع يده فقالاهللا عليه وسلّ
ومسؤول غري ُمَبخَّل، وهذه َعْبداك وأماؤك بعِذرات حرمك، يشكون إليك سنتهم اليت أذهبت اخلُّف والظلف، 

تفجرت السماء مبا فيها، واكتظ الوادي بثجيجة،  فو رب الكعبة ما راموا حىت. اللهم فامطر علينا ُمغِدقاً مرتعاً



هنيئاً : عَْبد اهللا بن جدعان، وحرب بن أميَّة، وهشام بن املغرية يقولون لَعْبد املُطَِّلب: فسمعُت شيخان قريش وجِلّتها
  :ويف ذلك تقول رقيقة. عاش بك أهل البطحاء: لك أبا البطحاء، أي

  وقد فقدنا احليا واْجلَوَّذَ املطُر ...بَشيبةِ احلمِد أسقى اُهللا بلدتنا 
  سّحاً، فعاشت به األنعام والشجُر... فجاَد باملاِء جَْونِيُّ له سبلٌ 
  وخُري من ُبشِّرْت يوماً به ُمضُّر... مّنا من اِهللا بامليموِن طائرُه 

  ما يف األنام له ِعْدلٌ وال خطَُر... مباَرُك االمرِ ُيستسقى الَغمام به 
  .هذا حديث حسن عال، يف هذا احلديث غريب نشرحه خمتصراً: يم وأبو موسى، وقال أبو موسىأخرجه أبو نع

: وروى. جعلته ضعيفاً من اجلهد: وأدقّت العظم، أي. أيبست: وأقحلت. على ِسّنه: ِلَدة عَْبد املُطَِّلب، أي: قوله
املطر، واخلصب، : واحليا مقصور . يلوحي هال كلمة تعج. الوقت: أول النوم، واإلّبان: والتهومي. أرقت، بالراء

أبلغ من العظيم، وكذلك اجلُسام أبلغ : والعظام بضم العني . النسيب: والوسيط. أتاكم املطر واخلصب عاجالً: أي
  .املرتفع: الطويل، واألشم: واألوطف. الرقيق البشرة: والَبّض. من اجلسيم

فليشنوا . تدل الناس عليه: وهتدي إليه، أي. الطريقة: والُسّنة .خيفيه وال يفاخر به: له فخٌر يكِظم عليه، أي: وقوله
  .فليغتسلوا: ومعناه. فليصّبوا: بالسني والشني أي

: وتناهت إليه ويف رواية . لقب َعْبد املُطَِّلب: وشيبة احلمد. فشت: ومنت، أي. أتاكم الغيث والغوث: فُغثُْتم، أي
  .سكونه: ومهله. رؤساؤهم: رجاالت قريش: ، ويعين بقولهجاءوا كلهم: تنامت إليه، ومعنامها واحد، أي

  .قرب: كرب، أي: وقوله
  .احلاجة: واخللة

  .العباد: والعَْبدي مقصور 
  .األفنية: والعذرات
  .القحط والشدة: والسّنة

  .الغنم واإلبل: ويعين بالظلف واخلف
  .الكثري: واملغدق
  .أي ترتع فيه الدواب: ومرتعاً
  .أي ازدحم: واكتظ
  .سيالن كثرة املاء: ثجيجوال

  .املشايخ: والشيخان
  .ذوو األقدار: واجللة

  .تأخر: اجلوذ أي
  .السحاب األسود: واجلوين

  منصباً: وسّحاً أي
  ُرقَيَّة بِْنت ثابت بن خالد

  .ُرقَيَّة بِْنت ثابت بن خالد بن النعمان األْنصارِيَّة
  .بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم



  .قاله ابن حبيب
  ُرقّية بِْنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .رقية بِْنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أمها خدجية بِْنت خويلد رضي اهللا عنهما
أن خدجية ولدت لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فاِطَمة، : روى الزبري بن بكار، عن عمه مصعب بن َعْبد اهللا

  .وزينب، ورقية، وأم كُلْثُوم
أن خدجية ولدت للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم زينب ورقية، وفاِطَمة، وأم : وروى أيضاً عن ابن هليعة، عن أيب األسود

  .كُلْثُوم
مسعت أن خدجية ولدت للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم زينب، وأم كُلْثُوم، فاِطَمة، ورقية، : ورى ُمحَمَّد بن فضالة قال

  .السالم إن فاِطَمة أصغرهن عليهّن: وقيل
  .واختلف فيمن بعدها. ال أعلم خالفاً أن زينب أكرب بنات رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: وقال أبو ُعمر

وكان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قد زّوج ابِْنته رقية من عتبة ابن أيب هلب وّزج أختها أم كُلْثُوم ُعتيبة بن أيب 
فارقا ابِْنيت : أبومها أبو هلب، وأمهما أم مجيل بِْنت حرب بن أميَّة محالة احلطبهلب، فلما نزلت سورة تّبت قال هلما 

فتزوج ُعثْمان بن َعفَّان رقية َمبكَّة، . ففارقامها قبل أن يدخل هبما كرامة من اهللا تعاىل وهواناً البَني أيب هلب. ُمَحمَّد
وكان ُعثْمان ُيكّنى به، فبلغ الغالم ست سنني . وهاجرت معه إىل احلبشة، وولدت له هناك ولداً، فسماه َعْبد اهللا

فنقر عينه ديك، فورم وجهه ومرض ومات، وكان موته يف مجادى األوىل سنة أربع، وصلى عليه رسول اهللا صلّى 
  .اهللا عليه وسلّم، ونزل أبوه ُعثْمان يف حفرته

أختها أم كُلْثُوم مل تلد من ُعثْمان، وكان وهذا ليس بصحيح، إمنا . إن رقية مل تلد من ُعثْمان ولداً: وقال قتادة
وملا سار رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم إىل بدر . تزوجها بعد رقية، وهذا يدل على أن رقية اكرب من أم كُلْثُوم

كانت ابِْنته رقية مريضة، فتخلف عليها ُعثْمان بامر رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم له بذلك، فتوفيت يوم وصول 
. يد بن حارثة مبشراً بظفر رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم باملشركني، وكانت قد أصابتها احلصبة، فماتت هباز

ما هذا : ماتت قبل وصول زيد، ودفنت عند ورود زيد، فبينما هم يدفنوهنا مسع الناس التكبري، فقال ُعثْمان: وقيل
هللا عليه وسلّم اجلدعاء بشرياً بقتلى بدر والغنيمة، وضرب التكبري؟ فنظروا فإذا زيد على ناقة رسول اهللا صلّى ا

  .رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم الُعثْمان بسهمه وجره، ال خالف بني أهل السري يف ذلك
خرج ُعثْمان مهاجراً إىل أرض احلبشة، ومعه زوجه رقية بِْنت : حدثين النضر بن أنس، عن أبيه أنس قال: وقال قتادة

ى اهللا عليه وسلّم، فاحتبس خربهم عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، فكان خيرج فيسأل عن أخبارمها، رسول اهللا صلّ
صحبهما اهللا، إن ُعثْمان أول من هاجر بأهله : " فجاءته امَْرأَة فأخربته أهنا رأهتما، فقال النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم

  " .بعد لوط عليه السالم 
  .أخرجها الثالثة

  قّية بِْنت كعب األسلميةُر
  .هلا صحبة: قيل. رقية بِْنت كعب األسلمية

  .روى ُسفْيان بن محزة، عن أشياخه عنها
  .قاله االمري أبو نصر بن ماكوال

  َرْملَة بِْنت احلَارِث



  .َرْملَة بِْنت احلَارِث بن ثعلبة بن احلَارِث بن زيد األْنصارِيَّة النجارية
مث اسُتنزلوا يعين بين قريظة ملا حكم سعد بن : ن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قالأخربنا أبو جعفر بإسناده ع

  .ُمعاذ فيهم، فحبسوا يف دار َرْملَة بِْنت احلَارِث، اْمرَأَة من األنصار من بين النجار
  .وذكرها ابن حبيب يف من بايع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم من األنصار

  نَرْملَة بِْنت أيب سُفْيا

َرْملَة بِْنت أيب سُفْيان صخر بن حرب بن أميَّة بن َعْبد مشس، أم حبيبة القَُرِشيَّة االموِيَّة أم املؤمنني، زوج رسول اهللا 
امسها : قيل. وأمها صفية بِْنت أيب العاص عمة ُعثْمان بن َعفَّان بن أيب العاص. صلّى اهللا عليه وسلّم و رضي اهللا عنها

ومات . أسلمت قدمياً َمبكَّة، وهاجرت إىل احلبشة مع زوجها ُعبَْيد اهللا بن جحش، فتنّصر باحلبشة. ِهْند: وقيل. َرْملَة
هبا، وأبت هي أن تتنصر، وثبتت على إسالمها، فتزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وهي باحلبشة، زوجها منها 

بن أميَّة، وأمهرها النجاشي عن رسول اهللا صلّى اهللا عقد عليها خالد بن سعيد بن العاص : ُعثْمان بن َعفَّان، وقيل
أومل عليها النجاشي ومحلها شرحبيل ابن حسنة إىل : وقيل. عليه وسلّم أربعمائة دينار، وأومل عليها ُعثْمان حلماً

  .إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم تزوجها وهي باملدينة: وقد قيل. املدينة
أن أبا ُسفْيان طلب من النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أن يتزوجها فأجابه إىل : روى مسلم بن احلجاج يف صحيحه

وهذا مما يعد من أوهام مسلم، ألن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم كان قد تزوجها وهي باحلبشة قبل إسالم . ذلك
ل الفتح، ملا أوقعت قريش خبزاعة، أيب ُسفْيان، مل خيتلف أهل السري يف ذلك، وملا جاء أبو ُسفْيان إىل املدينة قب

ونقضوا عهد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فخاف، فجاء إىل املدينة ليجدد العهد، فدخل على ابِْنته أم حبيبة، 
  .أنت مشرك: فلم تتركه جيلس على فراش رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وقالت

ينة خطبها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فتزوجها وكذلك روى ملا عادت من احلبشة مهاجرة إىل املد: وقال قتادة
أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم تزوجها وهي : وروى مُعمر، عن الزهري. الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب

ذلك : ْنته قالوملا بلغ اخلرب إىل أيب ُسفْيان أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم نكح أم حبيبة ابِ. وهو أصح. باحلبشة
  !.الفحل ال يقدح أنفه

إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه : وقيل. وتزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم سنة ست، وتوفيت سنة أربع وأربعني
  .وسلّم أرسل َعْمرو بن أميَّة الضمرّي إىل النجاشي خيطب أم حبيبة، فزوجها إياه

أن أم : بن احلسن، عن َعْبد اهللا بن َعْمرو بن زهري، عن إمساعيل بن َعْمرو حدثين ُمَحمَّد: وروى الزبري بن بكار قال
إن امللك : ما شعرت وأنا بأرض احلبشة إال برسول النجاشي جارية، فاستأذنت فأذنت هلا، فقالت: حبيبة قالت
: يقول امللك: فقالت. بشّرك اهللا خبري: إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم كتب إيلّ أن أزّوجكيه، فقلت: يقول لِك

فأرسلت إىل خالد بن سعد، فوكلته، فامر النجاشي جعفر بن أيب طالب ومن هناك من املسلمني . وكّلي من يزوجِك
إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم كتب إيلّ أن أزوجه أم حبيبة بِْنت أيب ُسفْيان، : حيضرون وخطب النجاشي وقال
ودفع النجاشي . هللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وزوجته أم حبيبة، فبارك اهللا لرسولهفأجبت إىل ما دعا إليه رسول ا

  .الدنانري إىل خالد
هل كان النَّبِّي صلّى : وروت عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، روى عنها أخوها ُمعاوَِية بن أيب ُسفْيان، وكان سأهلا

  .وروى عنها غريه. نعم، إذ مل ير فيه أذى: التاهللا عليه وسلّم يصلي يف الثوب الذي جيامع فيه؟ ق
حدثنا علي بن حجر، أخربنا يزيد بن : أخربنا إبراهيم بن ُمحَمَّد وغريه، قالوا بإسنادهم عن أيب عيسى الترمذي



ل اهللا قال رسو: هارون، عن ُمَحمَّد بن َعْبد اهللا الشَُّعْيثي، عن أبيه، عن َعْنَبَسة بن أيب ُسفْيان، عن أم حبيبة قالت
  " .من صلى قبل الظهر أربعاً وبعده أربعاً، حّرمه اهللا َعزَّ وَجلّ على النار : " صلّى اهللا عليه وسلّم

  .أخرجها الثالثة
  َرْملَة بِْنت شيبة

يب َرْملَة بِْنت شيبة بن ربيعة بن َعْبد مشس القَُرِشيَّة العَْبشمية، وهي ابنة عم هِْند بِْنت عتبة بن ربيعة، وابنة عم أ
  .حذيفة بن عتبة

  .أسلمت قدمياً، وهاجرت إىل املدينة مع زوجها ُعثْمان بن َعفَّان

وعندي فيه نظر، فإن قوله هاجرت إىل املدينة مع زوجها ُعثْمان، فإن ُعثْمان هاجر إىل احلبشة، مث . أخرجها أبو ُعمر
 بعدها تزوج أم كُلْثُوم بِْنت رسول اهللا صلّى إىل املدينة ومعه زوجته رقية بِْنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، مث

هاجرت مع زوجها ُعثْمان لكان الصواب، فإهنا هاجرت، مث تزوجها ُعثْمان، واهللا : اهللا عليه وسلّم، فلو مل يقل
م، وملا أسلمت قالت ابنة عمها ِهْند بِْنت عتبة تعيب عليها دخوهلا اإلسال. امسها ُرَمْيلة، قاله الزبري: وقيل. أعلم

  :وتعّيرها بقتل أبيها شيبة يوم بدر
  وَمكَّة أو بأطراِف احلجوِن... حلا الرَّْحَمن صائبةً بّوجٍّ 
  !أقْتلُ أبيِك جاءِك باليقني؟... تديُن ملعشرٍ قتلوا أباها 
  .أم شِراك بِْنت وقدان بن َعْبد مشس بن َعْبد وّد بن نصر، من بين عامر بن لؤّي: وام َرْملَة بِْنت شيبة

  َرْملَة بِْنت َعْبد اهللا بن أُّيب ابن َسلول
  .أبوها رأس املنافقني. َرْملَة بِْنت َعْبد اهللا بن أُّيب ابن َسلول األْنصارِيَّة، مث من َبلُْحبلى

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب

  َرْملَة بِْنت أيب َعْوف
  .وهي ابنة أخي أيب وداعة بن صبرية السهمي. عيد بن سعد بن سهمَرْملَة بِْنت أيب َعْوف بن ُصبرية بن س

املُطَِّلب بن أزهر بن َعْوف : روى زياد بن َعْبد اهللا البكائي، عن ُمَحمَّد بن إسحاق، يف تسمية من أسلم َمبكَّة
  .الزهري، واْمرَأَته َرْملَة بِْنت أيب َعْوف بن صبرية

وكان يقال إنه ألول رجل ورث أباه يف . ه هناك َعْبد اهللا بن َعْبد املُطَِّلبوهاجر كالمها إىل أرض احلبشة، وولدت ل
  .اإلسالم

  .أخرجه أبو نعيم، وأبو ُعمر، وأبو موسى
  َرْملَة بِْنت الُوقَْيعَة

  .وهي أم أيب ذّر، قاله خليفة بن خّياط. َرْملَة بِْنت الوقيعة بن حرام بن ِغفار الغفارية
هي أم َعْمرو : وقيل. وغريمها، وورد إسالمها يف قصة إسالم أيب ذّر، ومل تسم يف احلديث ومساها أبو نعيم، وجعفر،

  .بن َعَبسة أيضاً
  .أخرجه أبو موسى
  ُرَمْيثَة بِْنت حكيم
  .ُرَمْيثَة بِْنت حكيم



هي  وروى الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب حديثاً هلا عن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وهو مرسل إمنا
  .تابعية تروي عن عائشة

  .قاله أبو موسى
  ُرميثة بِْنت َعْمرو بن هاشم

. رميثة بِْنت َعْمرو بن هاشم بن املُطَِّلب بن َعْبد مناف، َجدَّة عاصم بن ُعمر بن قتادة، وهي أم حكيم والد القعقاع
  .قاله أبو ُعمر
  .رميثة األْنصارِيَّة: وقال أبو نعيم

أخربنا أبو الفضل ُمَحمَّد بن َعْبد : بن أتوية بن النعمان الباوري، وُعثْمان بن أيب علي قاال أخربنا احلَُسْين بن يوحن
الواحد النيلي األصفهاين، أخربنا أبو القاسم أمحد بن منصور اخلليل، أخربنا أبو القاسم علي بن أمحد اخلزاعي، 

ة، حدثنا أبو مصعب املدين، حدثنا يوسف بن حدثنا أبو سعيد اهليثم بن كليب، حدثنا ُمحَمَّد بن عيسى بن سَور
مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : املاجشون، عن أبيه، عن عاصم بن ُعمر بن قتادة، عن جدته رميثة قالت

اهتّز له عرش : " ولو أشاء أنُ أقبل اخلامت الذي بني كتفيه من قربه، لفعلت يقول لسعد بن أيب ُمعاذ يوم مات
  ." الرَّْحَمن 

  .أخرجه الثالثة، وقد رواه مجاعة عن يوسف بن املاجشون، عن عاصم بن ُعمر
  الرُّمَْيصاء أم أنس بن مالك

  الرميصاء

  .الُغَميصاء وهي أم أنس بن مالك: وقيل
وهي اْمرَأَة أيب طلحة، وهي بكنيتها أشهر، وكنيتها . روت عنها عائشة، وأم سلمة، وابنها أنس بن مالك، وغريهم

  .أم سليم
حدثنا صاحل بن مالك، حدثنا َعْبد العزيز بن أيب سلمة، عن : أخربنا أبو الفضل املخزومي الفقيه بإسناده عن أيب َيْعلَى

أُريتُ أين دخلت اجلنة، فإذا أنا بالرميصاء : " قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: ُمَحمَّد بن املنكدر، عن جابر قال
  " .اْمَرأَة أيب طلحة 

  .بن منده وأبو نعيمأخرجها ا
  الُرمَْيصاء

  .الرميصاء وقيل الُغميصاء شكت زوجها إىل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم

جاءت الرميصاء أو الغميصاء إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه : روى سليمان بن يسار، عن ُعَبْيد اهللا بن الَعبَّاس قال
كان إال يسرياً حىت جاء زوجها، فزعم أهنا كاذبة، ولكنها تريد فما . وسلّم تشكو زوجها، وتزعم أنه ال يصل إليها

ليس لَك ذلك حىت يذوق ُعَسْيلَِتَك رجل : " فقال هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. أن ترجع إىل زوجها األول
  " .غريه 

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  َرْوضة



  روضة

هل املدينة، أسلمت هي وموالهتا عند قدوم النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم كانت موالة الْمرَأَة من أ. ، أسلمت باملدينة
  .املدينة

حدثنا عَْبد اجلليل بن احلَارِث بن َعْبد اهللا بن ُعَبْيد : أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصم
صيفةً المَْرأَة من أهل املدينة، فلما هاجر األنصارّي أبو صاحل، حدثتين شيبة بِْنت األسود، حدثتين روضة أهنا كانت و

يا روضة، قومي على باب الدار، فإذا مر هذا الرجل : رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم إىل املدينة قالت يل مواليت
فقمت على باب الدار فإذا هو قدم ومعه نفر من أصحابه، : قالت. تعين النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فأعلميين

يا هذه، هو : مسح يده على رأسي فقلت ملواليت: وأظنها قالت: بطرف من ردائه، فتبّسم يف وجهي قالت فأخذت
ذا قد جاء هذا الرجل تعين النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فخرجت مواليت ومن كان معها يف الدار، فعرض عليه 

  .اإلسالم فأسلموا
  .أخرجها الثالثة

  ى اهللا عليه وسلّمَرحيانة َسرِّية رسول اهللا صلّ
من : رحيانة بِْنت مشعون بن زيد بن قُثامة، من بين قريظة، وقيل: رحيانة سرّية رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وهي

  .واألول أكثر، قاله أبو ُعمر. بين النضري
  .رحيانة بِْنت َعْمرو بن ُخنافة، إحدى نساء بين َعْمرو بن قريظة: وقال ابن إسحاق

ماتت سنة عشر ملا رجع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم من حجة : فاة النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، قيلماتت قبل و
  .الوداع

. أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم تويف عنها وهي يف ِملكه: وأخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق
يا رسول اهللا، بل : يها أن يتزوجها ويضرب عليها احلجاب، فقالتوكان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم عرض عل

فتركها، وكانت حني سباها قد تعّصت باإلسالم وأبت إال اليهودية، . تتركين يف ملكك، فهو أخف علّي وعليك
ثعلبة  هذا: " فوجد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف نفسه، فبينما هو مع أصحابه، إذ مسع وقع نعلني خلفه، فقال

  .، فبّشره بإسالمها" بن سعية يبشرين بإسالم رحيانة 
رحيانة بِْنت َعْمرو، سرية رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ذكرها : وقال أبو موسى. أخرجها أبو ُعمر، وأبو موسى

  .رَُبْيحة: احلافظ أبو َعْبد اهللا يعين ابن منده يف ترمجة مارَِية، ومل يترجم هلا، ويقال
  بِْنت َعْبد اهللاَرْيطة 

. إهنا زينب، وإن رائطة لقب هلا: قيل. رائطة: ريطة بِْنت َعْبد اهللا بن ُمعاوَِية الثقفية، امَْرأَة َعْبد اهللا بن َمْسعود، ويقال
  .ريطة َزْوَجة أخرى له، وهي أم ولده: وقيل

نا ابن أويس، أخربين ابن أيب الزناد، حدثنا ُمحَمَّد بن إمساعيل، حدث: أخربنا حيىي إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصم
عن أبيه، عن عروة بن الزبري، عن ُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا عن رائطة امَْرأَة َعْبد اهللا بن َمْسعود أم ولده وكانت اْمرَأَة 

غلْتين أنت واهللا لقد ش: َصناعا، وليس لَعْبد اهللا بن َمْسعود مال، فكانت تنفق عليه وعلى ولده من مثن صنعتها فقالت
: فسألت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت. ما أحّب إن مل يكن لكِ أجرٌ أن تفعلي: فقال! وولدك عن الصدقة

إين اْمرَأَة ذات صنعٍة فأبيع، وليس يل وال لولدي وال لزوجي شيء، ويشغلونين فال أتصدق، فهل يل يف النفقة عليهم 
  " .أنفقت عليهم، فأنفقي عليهم لكِ يف ذلك أجر ما : " فقال! من اجر



  .أخرجه الثالثة
. وهذه القصة قد وردت عن زينب الثقفية اْمَرأَة عَْبد اهللا بن َمْسعود، ويرد احلديث يف زينب إن شاء اهللا تعاىل: قلت

  .وروي عن عروة، عن َعْبد اهللا بن َعْبد اهللا الثقفي، عن أخته رائطة وروى عن عروة، عن ريطة
  نبِّهريطة بِْنت ُم

وأمها زينب بِْنت وائل بن هشام بن ُسعيد بن . ريطة بِْنت ُمنبِّه بن احلجاج السهمية، أم َعْبد اهللا بن َعْمرو بن العاص
  .سهم

  .أسلمت وبايعت، هلا ذكر وليس هلا حديث
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم

  حرف الزاي

  زائدة موالة ُعمر بن اخلطاب
  .ن اخلطابَزيدة موالة ُعمر ب: زائدة وقيل

أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو بكر ُمحَمَّد بن أيب نصر اللفتواين، أخربنا أبو حفص السمسار، أخربنا أبو سعيد 
النقاش، أخربنا أبو َيْعلَى احلَُسْين بن ُمحَمَّد الزبريي، حدثين أبو بكر ُمَحمَّد بن محدون بن خالد، حدثنا الفضل بن 

كنت قاعدة : ر بن بكر، حدثنا األوزاعي، عن واصل، عن أم جنيح كذا قال قالت عائشةيزيد بن الفضل، حدثين بش
عند النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، إذ أقبلت زيدة جارية ُعمر بن اخلطاب، وكانت من اجملتهدات يف العبادة، وكان 

ورمحة اهللا يا رسول اهللا، كنت عجنت عجيناً السالم عليك : النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يدنيها ملا يعلم منها، فقالت
ألهلي، فخرجت ألحتطب، فإذا أنا برجل نقي الثياب طّيب الرائحة، كأن وجهه القمر ليلة البدر، على فرسٍ أغّر 

: هل أنت مْبلغة عين ما أقول؟ قلت: قال. وعليك السالم: فقلت. السالم عليك يا زائدة: َحمجَّل، فدنا مين وقال
وذكر احلديث ... إين لقيت اخلَضِر، وهو يقرئك السالم: إذا لقيت ُمَحمَّداً فقويل: فقال. اهللا َعزَّ وَجلّ نعم، إن شاء

  .يف فضل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم وأمته
  َزَجاُء

  زجاء

وقد . رجاء، بالراء :وقيل... كنت عند النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم ، فجاءته امَْرأَة بابن هلا: روى ابن سريين قالت. 
  .تقدمت يف حرف الراء

  ُزَرْينَةُ

  زرينة

أخربنا حيىي كتابة بإسناده إىل ابن أيب . رزينة، بتقدمي الراء على الزاي، وقد تقدم ذكرها: والدة أمة اهللا، وقيل
حدثتين أمي، عن أمة  أخربنا ُعقَْبة بن مكرم، حدثنا ُمحَمَّد بن موسى، حدثتين ُعلَيلَة بِْنت الكَُميت العتكية،: عاصم

إن كان : ما كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول يف يوم صوم عاشوراء؟ فقالت: سألت زرينة: اهللا قالت



  .ليصومه ويامر بصيامه
  .أخرجها أبو موسى

  زِنِّيَْرةُ الرومية

  زنرية الرومية

كانت موالة بين خمزوم، : قيل. شركونكانت من السابقات إىل اإلسالم، أسلمت يف أول اإلسالم، وعذهبا امل. 
أعمتها الالت : كانت موالة بين عَْبد الدار، فلما أسلمت َعِميت، فقال املشركون: وقيل. فكان أبو جهل يعذهبا
وما يدري الالت والعزى من يَعْبدمها، إمنا هذا من السماء، وريب قادر على رد : فقالت! والعزى لكفرها هبما

وملا رأى أبو بكر رضي اهللا عنه ما . هذا من سحر ُمحَمَّد: ورد اهللا بصرها، فقالت قريش بصري، فأصبحت من الغد
  .يناهلا من العذاب، اشتراها فأعتقها، وهي أحد السبعة الذين أعتقهم أبو بكر

  .أخرجها الثالثة
  .بكسر الزاي، والنون املشددة، وتسكني الياء حتتها نقطتان، وآخره راء، مث هاء: زِنرية
  َنُب اَألَسِديَّةَزْي

  .زينب اَألَسِديَّة، مكية
يا رسول اهللا، إن : أتيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقلت: روى أبو الزبري، عن جماهد عن زينب اَألَسِديَّة قالت
إن : " لهفلما أتوه به نظر إليه، فقال " . ائتوين به : " فقال. أيب مات وترك جارية، فولدت غالماً، وإنا كنا نتهمها

  " .املرياث له، وأما أنِت فاحتجيب منه 
  .أخرجها الثالثة

  زينب بِْنت أسعد بن ُزَرارَةَ
  .زينب بِْنت أسعد بن ُزَراَرة األنصارية، وكنية أسعد أبو أمامة

 كانت هي وأختاها فريعة أخرى يف حجر رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، أوصى هبن أبوهن إىل رسول اهللا صلّى اهللا
  .عليه وسلّم، فكان حبليهن الرِّعاث من الذهب

  .حبيبة وكَْبَشة، وأما الفريعة فامهما، واهللا أعلم: اسم ابِْنيت أيب أمامة: وقيل
  .أخرجها أبو موسى

  زينب األنصارية

  .زينب األنصارية، امَْرأَة أيب َمْسعود األنصاري
يب َمْسعود وزينب الثقفية أتتا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم روى علقمة، عن َعْبد اهللا، أن زينب األنصارية امَْرأَة أ

احلديث، وهو أيضاً مذكور من حديث األعمش، عن أيب وائل، عن َعْمرو بن ... تسأالنه عن النفقة على أزواجهما
:  بن َمْسعود قالتاحلَارِث بن املصطلق، عن ابن أخي زينب اْمَرأَة َعْبد اهللا بن َمْسعود، عن زينب امَْرأَة َعْبد اهللا

فذكرا احلديث ... انطلقت إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فإذا امَْرأَة من األنصار حاجتها حاجيت، امسها زينب
أجر : نعم، لكما أجَْراِن: " يف النفقة على أزواجهما وأيتام يف ُحُجورمها، فقال هلما رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم



  " .رابة الصدقة، وأجر الق
  .أخرجها أبو ُعمر

  زينب الَتمْيَميَّةُ
  .زينب الَتمْيَميَّةُ

  .أنه كره أن يُفَضل الذكور من البنني على اإلناث يف العطية: حديثها عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم
  .أخرجها أبو ُعمر خمتصراً
  زينب بِْنت ثابت بن قَْيس

  .ية، من بلحارت بن اخلزرجزينب بِْنت ثابت بن قَْيس بن مشاس األنصار
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 

  .قاله ابن حبيب
  زينب بِْنت جابر

  .زينب بِْنت جابر اَألْحَمِسيَّة
كانت يف زمان النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، وحدثت عن أيب بكر، روى عنها َعْبد اهللا بن جابر األمحسي، وهي عمته 

ويشبه أن تكون بِْنت نبيط بن جابر، امَْرأَة أنس بن . هي بِْنت املهاجر بن جابر: وقيل. التاريخكذا قال ابن منده يف 
  .أخرجها أبو موسى خمتصراً. مالك، ألهنا من أمحس

زينب بِْنت جابر األمحسية، وروى هلا حديث ُمحَمَّد بن َعَماَرة، عن : قد أخرجها ابن منده يف املعرفة فقال: قلت
  .يط، وهو مذكور يف زينب بِْنت نبيط، فليس الستدراكه وجه واهللا أعلمزينب بِْنت نب

  زينب بِْنت جحش
وهي أسدية من أسد بين خزمية، . زينب بِْنت جحش، زوج النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، أخت َعْبد اهللا بن جحش

  .م نسبها عند ذكر أخيها، وتكىن أم احلكموقد تقد. وأمها بِْنت َعْبد املُطَِّلب، عمة النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم
وكانت قدمية اإلسالم، ومن املهاجرات وكانت قد تزوجها زيد بن حارثة، موىل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، تزوجها 

: " اىلليعلمها كتاب اهللا وسنة رسوله، مث إن اهللا تعاىل زوجها النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم من السماء، وأنزل اهللا تع
وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه أمسك عليَك زوجَك واتق اهللا وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه وختشى 

فتزوجها رسول اهللا صلّى . اآلية ٣٧األحزاب " .. الناس واهللا أحق أن ختشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها 
تزوجها رسول اهللا : وقال ابن إسحاق. وقال قتادة سنة مخس. و ُعبَْيدةاهللا عليه وسلّم سنة ثالث من اهلجرة، قاله أب

  .صلّى اهللا عليه وسلّم بعد أم سلمة
أخربنا َعْبد الوهاب بن هبة اهللا، أخربنا أبو غالب بن البناء، أخربنا أبو ُمحَمَّد اجلوهري، أخربنا أبو بكر القطيعي، 

ملا انقضت عدة : ل، حدثنا سليمان بن املغرية، عن ثابت، عن أنس قالأخربنا ُمحَمَّد بن يونس، حدثنا َحّبان بن هال
فلما قال : قال زيد" . اذهب فاذكرين هلا : " زينب بِْنت جحش قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم لزيد بن حارثة

يا : ب، فقلتيل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ذلك، عظَمْت يف عيين، فذهبت إليها، فجعلت ظهري إىل البا
. ما كنت ُألحدث شيئاً حىت أُؤامرَ ريب َعزَّ وَجلّ: زينب، بعث يب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يذكرك؟ فقالت

فجعل رسول اهللا صلّى " فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها : " فقامت إىل مسجدها، وأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية
  .ناهللا عليه وسلّم يدخل عليها بغري إذ



أخربنا أبو َعْبد الرَّْحَمن ُمحَمَّد بن َعْبد : أخربنا أبو ُمَحمَّد عَْبد اهللا بن علي بن ُسويدة بإسناده عن علي بن أمحد قال
العزيز الفقيه، حدثنا ُمحَمَّد بن الفضل بن ُمَحمَّد السلمي، أخربنا أيب حدثنا أبو أمحد ُمَحمَّد بن َعْبد الوهاب، حدثنا 

كانت زينب بِْنت جحش تفخر على نساء النَّبِّي : لوليد، عن عيسى بن طهمان، عن أنس بن مالك قالاحلَُسْين بن ا
  .وأومل عليها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم خببز وحلم. صلّى اهللا عليه وسلّم وتقول زوجين اهللا من السماء

.  عليه وسلّم كان امسها بّرة فسماها زينبوكانت زينب كثرية اخلري والصدقة، وملا دخلت على رسول اهللا صلّى اهللا
أن ُمحَمَّداً حيّرم نكاح نساء األوالد، وقد تزوج امَْرأَة ابنه زيد، ألنه كان يقال له : وتكلم املنافقون يف ذلك وقالوا
" سط عند اهللا ادعوهم آلبائهم هو أق: " وقال" ما كان ُمحَمَّد أبا أحِد من رجالكم : " زيد بن ُمَحمَّد، قال اهللا تعاىل

: وهجرها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وغضب عليها ملا قالت لصفية بِْنت حُيي. فكان يدعى زيد بن حارثة. 
  .إن اليت قالت هلا ذلك حفصة: وقيل. تلك اليهودية فهجرها ذا احلجة واحملرم وبعض صفر، وعاد إىل ما كان عليه

ّي صلّى اهللا عليه وسلّم تساميين يف حسن املنزلة عنده إال زينب بِْنت مل يكن أحد من نساء النَّبِ: وقالت عائشة
  .إن آباءكن أنكحونكن وإن اهللا أنكحين إياه: وكانت تفخر على نساء النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم وتقول: جحش

  .وكانت امَْرأَة صناع اليد، تعمل بيدها، وتتصدق به يف سبيل اهللا. وبسببها أنزل احلجاب
حدثنا هارون بن َعْبد اهللا، عن ابن فديك حدثنا ابن أيب : خربنا أبو الفضل بن أيب احلسن الفقيه بإسناده إىل أيب َيعْلَىأ

: " أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قال للنساء عام حجة الوداع: ذئب حدثين صاحل موىل التوامة، عن أيب هريرة
واهللا ال : ن حيججن إال سودة وزينب بِْنت جحش، فإهنما كانتا تقوالنفكن كله: قال" . هذه مث ظهور احلُْصر 

  .حتركنا دابة بعد إذ مسعنا من رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
حدثنا حممود بن غيالن، حدثنا الفضل بن موسى السيناين أخربنا : أخربنا حيىي أبو ياسر بإسنادمها عن مسلم قال

: قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: بِْنت طلحة، عن عائشة أم املؤمنني قالتطلحة بن حيىي بن طلحة عن عائشة 
فكانت زينب أطولنا يداً ألهنا كانت : قالت فكنا نتطاول أينا أطول يداً قالت" . أسرُعكُنَّ لُحوقاً يب أطولُكُنَّ يداً " 

  .تعمل بيدها، وتتصدق
ين من زينب،وأتقى هللا، وأصدق حديثاً وأوصل للرحم، وأعظم أمانة ما رأيت امَْرأَة قط خرياً يف الد: وقالت عائشة

  .وصدقة
إن : " وروى شهر بن َحوشب، عن َعْبد اهللا بن شداد أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قال لُعمر بن اخلطاب

  ." املتخشع املتضرع : " يا رسول اهللا، ما األّواه؟ قال: فقال رجل" . زينب بِْنت جحش ألّواهة 
وكانت أول نساء رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حلوقاً به كما أخرب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وتوفيت سنة 

عشرين أرسل إليها ُعمر بن اخلطاب اثين عشر ألف درهم، كما فرض لنساء النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، فأخذهتا 
فماتت، وصلى عليها ! اللهم ال يدركين عطاٌء لُعمر بن اخلطاب بعد هذا :وفرقتها يف ذوي قرابتها وأيتامها، مث قالت

: ُعمر بن اخلطاب، ودخل قربها أسامة بن زيد، وُمَحمَّد بن َعْبد اهللا بن جحش وَعْبد اهللا بن أيب أمحد بن جحش قيل
  .وُدفنت بالبقيع. هي أول اْمَرأَة صنع هلا النعش

  .أخرجها الثالثة
  زينب بِْنت احلَارِث

  .زينب ابنة احلَارِث بن خالد بن صخر القَُرِشيَّة التميمية، من بين متيم بن ُمرّة
هلكت هي وأخوها موسى . ولدت بأرض احلبشة مع أختها عائشة وفاِطَمة، أمهن رائطة بِْنت احلَارِث بن جبيلة



ه وسلّم ومل يبق من ولد رائطة وأختها عائشة من ماء شربوه يف الطريق، وقدمت فاِطَمة على رسول اهللا صلّى اهللا علي
  .روى ذلك عن ابن إسحاق. غريها

  .أخرجه أبو ُعمر، وأبو موسى
  زينب بِْنت احلُباب

  .زينب بِْنت احلباب بن احلَارِث األْنصارِيَّة، من بين مازن
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن حبيب
  زينب بِْنت ُحمْيد

  .بن احلَارِث بن أسد بن َعْبد العزى القَُرِشيَّة اَألَسِديَّة أم َعْبد اهللا بن هشام زينب بِْنت محيد بن زهري
حدثين أيب، أخربنا َعْبد اهللا بن يزيد، حدثنا سعيد يعين ابن أيب أيوب : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد

وكان قد أدرك النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم وذهبت به حدثين أبو عقيل ُزهرة بن معَْبد، عن جده َعْبد اهللا بن هشام 
  .فمسح رأسه، ودعا له" هو صغري : " فقال النَّبِّي. يا رسول اهللا، بايعه: أمه إىل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، فقال

وذهبت به أمه، : حلديثزينب َجدَّة َعْبد اهللا بن هشام، وذكر يف ا: أخرجه ابن منده وأبو نعيم، إال أن ابن منده قال
  .فنقض قوله األول، والصحيح أهنا أمه

  زينب بِْنت حنظلة
زينب بِْنت حنظلة بِْنت قَسامة بن قَْيس بن ُعَبْيد بن طريف بن مالك بن ُجدعان بن ذُهل بن رومان بن جنَدب بن 

  :خارجة بن سعد بن فُطْرة من طيئ ولطريف بن مالك يقول أمرؤ القَْيس
  طريُف ُبُن مالٍ ليلةَ الريحِ واخلَصَْر... املرُء يعشو لضوئِه  لُعمري، لَنِعَم

من : " كانت هذه زينب حتت أسامة بن زيد بن حارثة، فطلقها، فلما حلّت قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
هي وأبوها وكانت زينب قدمت . ؟ فتزوجها نُعيم بن َعْبد اهللا بن النحام" يتزوج زينب بِْنت حنظلة وأنا صهره 

  .وعمتها اجلرباء بِْنت قسامة إىل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم
  .أخرجها أبو ُعمر
  زينب بِْنت َخّباب

  .زينب ابنة خباب بن األرت
مساها البخاري يف تسمية من روى عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم روى األعمش، عن أيب إسحاق بن : قال جعفر

خرج خباب يف سرية وكان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : يد الفائشي، عن ابنة خباب قالتَعْبد الرَّْحَمن بن ز
  .يتعاهدنا حىت حيلب عنزاً لنا يف جفنة لنا

  .أخرجها أبو موسى
  زينب بِْنت ُخَزْيمة

اللية، زوج النَّبِيّ زينب بِْنت خزمية بن احلَارِث بن َعْبد اهللا بن َعْمرو بن َعْبد مناف بن هالل بن عامر بن صعصعة اهل
وكانت حتت َعْبد اهللا بن . أم املساكني، لكثرة إطعامها للمساكني وصدقتها عليهم: صلّى اهللا عليه وسلّم، يقال هلا

كانت عند الطفيل بن احلَارِث بن : وقيل. جحش، فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
. مث خلف عليها أخوة ُعَبْيدة بن احلَارِث، قاله أبو ُعمر عن علي بن َعْبد العزيز اجلرجايناملُطَِّلب بن َعْبد مناف، 



  .كانت أخت ميمونة زوج النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم ألمها: وقال
  .ومل أر ذلك لغريه: قال أبو ُعمر

ند رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ومل تلبث ع: قال أبو ُعمر. وتزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بعد حفصة
  .ال خالف فيه. إال يسرياً شهرين أو ثالثة حىت توفيت، وكانت وفاهتا يف حياته

فكان نساء النَّبِيّ " أسرعكنَّ لُحوقاً يب أطولكنَّ يداً : " وذكر ابن منده يف ترمجتها قول النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم
  .يتهّن أطول يداً، فلما توفيت زينب علمن أهنا كانت أطوهلن يداً يف اخلريصلّى اهللا عليه وسلّم يتذارعن أ

وهذه سبقته، إمنا أراد أول نسائه متوت " . أسرعكن حلوقاً يب : " وهذا عندي وهم، فإنه صلّى اهللا عليه وسلّم قال
قة من عمل يدها، وهي أول بعد وفاته، وقد تقدم يف زينب بِْنت جحش، وهو هبا أشبه، ألهنا كانت أيضاً كثرية الصد

  .نسائه توفيت بعده، واهللا أعلم
  .أخرجها الثالثة

  زينب بِْنت ُخناس
  .زينب بِْنت خناس

وأعطى رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ُعثْمان : أخربنا ُعَبْيد اهللا بن السمني بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال
أن ُعثْمان كان قد أصاب : فحدثين أبو وجزة: زن وقال ابن إسحاقبن َعفَّان زينب بِْنت خناس يعين من سيب هوا

جارية يعين من سيب هوازن فحطَّت إىل ابن عم هلا كان زوجها وكان ساقطاً، فلما رُّدت السبايا فقُدم هبا املدينة يف 
! وحيك: ان زوجها قالزمان ُعمر أو زمان ُعثْمان، فلقيها ُعثْمان وأعطاها شيئاً مبا كان أصاب منها فلما رأى ُعثْم

  .زوجي وابن عمي. نعم: أهذا كان أحب إليك مين؟ قالت
  زينب بِْنت أيب رافع
  .زينب بِْنت أيب رافع

رأيت فاِطَمة بِْنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه : روى إبراهيم بن علي الرافعي، عن جدته وينب بِْنت أيب رافع قالت
يا رسول اهللا هذان ابناك :  عليه وسلّم يف شكواه الذي تويف فيه، فقالتوسلّم أتت بابنيها إىل رسول اهللا صلّى اهللا

  " .أما حسن فإن له َهيبيت وُسؤددي، وأما حسني فإن له جُرأيت وجودي : " فقال. فورِّثهما
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  زينب بِْنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .وسلّمزينب بِْنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه 

هي أكرب بناته، ولدت ولرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ثالثون سنة، وماتت سنة مثان يف حياة رسول اهللا صلّى اهللا 
وقد شذّ من ال اعتبار به أهنا مل تكن أكرب بناته، وليس بشيء؛ إمنا . عليه وسلّم وأمها خدجية بِْنت خويلد بن أسلم

أول ولد وُلد له القاسم، مث : ولد قبل اآلخر؟ فقال بعض العلماء بالنسبأيهما : االختالف بني القاسم وزينب
وهاجرت بعد بدر، وقد ذكرنا ذلك يف ترمجة أيب العاص بن الربيع، ويف . زينب مث القاسم: وقال ابن الكليب. زينب

ن رديف رسول اهللا وولدت منه غألما امسه علي، فتويف وقد ناهز االحتالم، وكا. لقيط؛ فإن لقيطاً اسم أيب العاص
  .صلّى اهللا عليه وسلّم يوم الفتح، وولدت له أيضاً بِْنتاً امسها أمامة، وقد تقدم ذكرمها، وأسلم أبو العاص

حدثين حيىي بن عّباد بن َعْبد اهللا بن : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن ُبكري، عن ُمَحمَّد ابن إسحاق قال
وكان اإلسالم قد فّرق بني زينب وبني أيب العاص حني أسلمت، : هللا عنها قالتالزبري، عن أبيه، عن عائشة رضي ا



إال أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم كان ال يقدر على أن يفرق بينها، وكان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
  .مغلوباً َمبكَّة، ال ُيحلّ وال ُيحرم

ردها : وقيل. بالنكاح األول:  صلّى اهللا عليه وسلّم زينب، فقيلأن أبا العاص ملا أسلم رّد عليه رسول اهللا: قيل
  .بنكاح جديد

أخربنا أبو أمحد َعْبد الوهاب بن علي بن علي االمني، أخربنا أبو الفضل بن ناصر بن علي، أخربنا اخلطيب أبو طاهر 
بن َعْبد الواحد بن الفضل بن نظيف  ُمَحمَّد بن أمحد بن ُمَحمَّد بن أيب الصقر األنباري، أخربنا أبو الربكات أمحد

الفراء، أخربنا أبو ُمحَمَّد احلسن بن رشيق، أخربنا أبو بشري ُمَحمَّد بن أمحد بن ّمحاد األنصاريّ الدواليب، أخربنا 
إبراهيم بن يعقوب، أخربنا يزيد بن هارون، أخربنا ُمَحمَّد بن ابن إسحاق، عن داود بن احلُصني عن عكرمة، عن 

  .أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم رّد زينب على أيب العاص بعد سنني بالنكاح األول، مل حيدث َصَداقا: ابن عباس
وحدثنا الدواليب، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، أخربنا يزيد بن هارون، عن احلجاج بن أرطأة، عن َعْمرو بن : قال

  .م رّد زينب على أيب العاص مبهر جديد ونكاح جديدأن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّ: شعيب، عن أبيه، عن جده
وتوفيت زينب باملدينة يف السنة الثامَنة، ونزل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف قربها وهو مهموم وحمزون، فلما 

كنت ذكرُت زينب وضعفها، فسألت اهللا تعاىل أن ُيخفف عنها ضيق القرب وغّمه، ففعل : " خرج ُسري عنه وقال
  .مث تويف بعدها زوجها أبو العاص" . ن عليها وهّو

  .أخرجها الثالثة
  زينب بِْنت أيب ُسفْيان

  .زينب بِْنت أيب ُسفْيان بن حرب بن أميَّة القَُرِشيَّة االموِيَّة، امَْرأَة عروة بن َمْسعود الثقفي
ده نسوة منهن أربع من قريش، فامره أنه أسلم وعن: روى ُمحَمَّد بن ُعَبْيد اهللا الثقفي، عن عروة بن َمْسعود الثقفي

  .النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أن خيتار منهن أربعاً، فاختار أربعاً منهن زينب بِْنت أيب ُسفْيان
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم

  زينب بِْنت أيب سلمة
وأمها أم سلمة زوج . صلّى اهللا عليه وسلّم زينب بِْنت أيب سلمة بن َعْبد األسد القَُرِشيَّة املَْخُزوِميَّة، ربيبة رسول اهللا

ونُِقلَ مثل هذا عن زينب . كان امسها بّرة فسماها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم زينب. النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم
  .ولدت بأرض احلبشة، وقدمت هبا معها. بِْنت جحش رضي اهللا عنها

ا أبو غالب أمحد بن احلسن بن أمحد، أخربنا أبو ُمَحمَّد اجلوهري، أخربنا أمحد أخربنا ُعمر بن ُمَحمَّد بن املُعمر، أخربن
بن جعفر بن محدان، حدثنا عَْبد اهللا بن أمحد، حدثين اهليثم بن خارجة، أخربنا عطاف بن خالد املخزومي، عن أمه، 

. ادخلي عليه: يغتسل تقول كانت أمي إذا دخل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: عن زينب بِْنت أيب سلمة قالت
ورأيت زينب وهي عجوز : قالت أمي: قال عطاف" ارجعي : " فإذا دخلت عليه نضح يف وجهي من املاء ويقول

وتزوجها َعْبد اهللا بن َزمعة بن األسود األسدي، فولدت له، وكانت من أفقه نساء . كبرية ما نقص من وجهها شيء
  .زماهنا

ملا كان يوم احلَّرة قُتل أهل املدينة، فكان فيمن قتل ابنا زينب ربيبة رسول اهللا : الروى جَرير بن حازم عن احلسن ق
إنا هللا وإنا إليه راجعون، واهللا إن املصيبة فيهما عليّ : صلّى اهللا عليه وسلّم، فحمال فوضعا بني يديها مقتولني، فقالت
ُدخل عليه، فقتل مظلوماً، وأما اآلخر فإنه بسط لكبرية، وهي علّي يف هذا أكرب منها يف هذا ألنه جلس يف بيته، ف



  .يده وقاتل فال أدري عالم هو من ذلك؟ ومها ابنا َعْبد اهللا بن زمعة
  .أخرجها الثالثة
  زينب بِْنت سهل

  .زينب بِْنت سهل بن الصعب بن قَْيس األْنصارِيَّة اخلزرجية، مث من بين احلُبلى
  .بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم

  .اله ابن حبيبق
  زينب بِْنت صيفي

  .زينب بِْنت صيفي بن َصخر ابن خنساء األْنصارِيَّة
  .بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن حبيب
  زينب بِْنت علي بن أيب طالب

وأمها فاِطَمة بِْنت رسول . زينب بِْنت علي بن أيب طالب، وامسه َعْبد مناف بن َعْبد املُطَِّلب بن هاشم القَُرِشيَّة اهلامشّية
  .اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

أدركت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، وولدت له يف حياته، ومل تلد فاِطَمة بِْنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بعد 
ْبد اهللا بن أخيه جعفر، وكانت زينب اْمرَأَة عاقلة لبيبة جَْزلَةً زّوجها أبوها علي رضي اهللا عنهما من َع. وفاته شيئاً

وكانت مع أخيها احلَُسْين رضي اهللا عنه ملا قتل، . فولدت له علّياً، وعوناً األكرب، وعّباساً، وُمَحمَّداً، وأم كُلْثُوم
وُحِملت إىل دمشق، وحضرت عند يزيد بن ُمعاوَِية، وكالمها ليزيد حني طلب الشامي أختها فاِطَمة بِْنت علي من 

  .ذكور يف التواريخ، وهو يدل على عقل وقوة َجنانيزيد، مشهور م
  َزينب بِْنت الَعوَّام

زينب بِْنت العّوام، أخت الزبري، وهي أم َعْبد اهللا بن حكيم بن حرام أسلمت، وبقيت إىل أن قتل ابنها يوم اجلمل، 
  :فقالت ترثيه وترثي الزبري أخاها
  طَلْقِ اليدين كَرميِعلى َرُجلٍ ... أَعْيَنيَّ جُودا بالدموع فأْسرِعا 
  وذي َخلٍَّة مّنا وحَْملِ يتيمِ... ُزَبيْرٍ، وَعْبد اهللا ندعو ِلحادٍث 

  وصاِحَبُه فاستبشروا َجبحيمِ... قَتلُْتْم َحواريَّ النَّبِّي وصهرِه 
  وجاَدْت عليه َعْبَريت بُسجوم... وقد هدَّين قَْتلُ ابن َعفَّان قبلَُه 

  فكيف نصلّي بعَدُه ونصوم... َح ُمْدبِراً وأْيقَْنُت إنّ الدِّيَن أصب
  أصيَب ابُن أَرَْوى وابُن أم حكيم... وكيَف بنا؟ أم كيف بالدين بعدما 

  زينب بِْنت قَْيس
  .زينب بِْنت قَْيس بن َمْخَرَمةَ بن املُطَِّلب بن َعْبد مناف القَُرِشيَّة املُطَِّلبية

  .فسِّر، أعتقت أباهصلّت القبلتني مجيعاً، وهي موالة السُِّدّي امل
كاتبتين زينب بِْنت قَْيس بن خمرمة، من بين املُطَِّلب بن َعْبد مناف، : روى أسباط بن نصر، عن السّدّي، عن أبيه قال

  .على عشرة آالف درهم، فتركت يل ألفاً، وكانت قد صلت القبلتني مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 



  .أخرجها الثالثة
  زينب ابنة ماِلٍك

  زينب ابنة مالك

  .تقدم نسبها عند ذكر أبيها وأخيها. ، أخت أيب سعيد اخلدري
روى أبو َضْمرة، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن ُعجرة، عن زينب بِْنت كعب، عن أيب سعيد وأخته زينب، عن 

  .النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يف كفارة املرض
  . سعيدرواه حيىي بن سعيد، عن سعد فلم يذكر أخت أيب

  .أخرجها أبو موسى
  زينب بِْنت ُمصَْعبِ بن ُعَمْير

زينب بِْنت مصعب بن عمري بن هاشم بن َعْبد مناف بن َعْبد الدار القَُرِشيَّة الَعْبدرِية، قتل أبوها يوم أحد، فتكون هلا 
ان ابين طلحة بن وأمها َحمنة بِْنت جحش، وهي أخت ُمحَمَّد وُعمر. صحبة، ومل يعِقب مصعب بن عمري إال منها

ُعَبْيد اهللا المهما، ألن طلحة تزوج محىن بعد مصعب، وتزوج زينب عَْبد اهللا بن َعْبد اهللا بن أيب أميَّة بن املغرية 
  .املخزومي، فولدت له ُمَحمَّداً ومصعباً وغريمها

  .ذكره الزبري بن بكار
  زينُب بِْنت َمظْعون

وهي زوج . فة بن جَُمح القَُرِشيَّة اجلمحية، أخت ُعثْمان بن َمظْعونزينب بِْنت َمظْعون بن حبيب بن وهب بن ُحذا
  .ُعمر بن اخلطاب وأم ولده َعْبد اهللا بن ُعمر، وأم حفصة بِْنت ُعمر، وَعْبد الرَّْحَمن بن ُعمر

ا ماتت إهن: أخشى أن يكون ومهاً، ألنه قد قيل: قال أبو ُعمر. ذكر الزبري أهنا كانت من املهاجرات: قال أبو ُعمر
  .مسلمة َمبكَّة قبل اهلجرة، وحفصة ابِْنتها من املهاجرات

  .قد روي يف بعض احلديث أن َعْبد اهللا بن ُعمر هاجر مع أبويه: وقال أبو موسى. أخرجها أبو ُعمر، وأبو موسى
  زينب بِْنت ُمعاوِيَة

  .اهللا بن َمْسعود، قاله ابن منده وأبو نعيمابنة أيب ُمعاوَِية الثقفية، اْمرَأَة َعْبد : زينب بِْنت ُمعاوَِية، وقيل
زينب بِْنت َعْبد اهللا بن ُمعاوَِية بن عّتاب بن األسعد بن غاِضرة بن ُحطَْيط بن ُجَشم بن ثقيف، وهي : وقال أبو ُعمر

  .ابنة أيب ُمعاوَِية الثقفي، روى عنها ُبْسر بن سعيد، وابن أخيها

حدثنا احلسن بن الربيع، حدثنا أبو : ر بن أيب حّبة بإسنادمها إىل مسلم قالأخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء وأبو ياس
قال رسول اهللا صلّى اهللا : األحوص عن األعمش، عن شقيق، عن َعْمرو بن احلَارِث، عن زينب اْمرَأَة َعْبد اهللا قالت

من األنصار بباب رسول اهللا صلّى فانطلقت فإذا امَْرأَة : قالت. عليه وسلّم تصدقْن يا معشر النساء ولو من ُحلْيكن
فخرج : وكان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قد ألقيت عليه املهابة قالت: اهللا عليه وسلّم حاجيت حاجتها قالت

أُتْجزُِئ الصدقة عنهما : ائت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فأخربه أن أمرأتني بالباب يسأالنك: علينا بالل فقلنا له
فدخل بالل على رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . جهما، وعى أيتام يف حجورمها؟ وال ختربه ممن حننعلى أزوا

فقال رسول اهللا صلّى اهللا . اْمَرأَة من األنصار وزينب" من مها؟ : " فسأله، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم



هلما أجران، أجر القرابة، : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماْمرَأَة َعْبد اهللا : قال" أّي الزَّيانب؟ : " عليه وسلّم
  " .وأجر الصَّدقة 
  .أخرجه الثالثة
  زينب بِْنت ُنَبيْط

  .مدنية اْمَرأَة أنس بن مالك، وقيل إهنا أمحسية. زينب بِْنت نبيط بن جابر األْنصارِيَّة
أوصى أبو أمامة : بِْنت نبيط، امَْرأَة أنس بن مالك قالت روى َعْبد اهللا بن إدريس، عن ُمَحمَّد بن َعَمارَة، عن زينب

فحالهن من : بامي وخاليت إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فأتاه َحلْي من ذهب ولؤلؤ يقال له الرِّعاث قالت
  .الرعاث، وأدركت بعض احللي

حدثتين أمي وخاليت أن النَّبِيّ : ْنت نبيط، قالتورواه ُمَحمَّد بن َعْمرو بن علقمة، عن ُمَحمَّد بن َعَماَرة، عن زينب بِ
صلّى اهللا عليه وسلّم حالهن رعاثاً من ذهب، وأمها حبيبة، وخالتها كَْبَشة ابِنْتا فريعة، وأبومها أسعد بن ُزرارة، وهو 

  .أبو أمامة
صنع أبو موسى شيئاً وأخرجها ابن منده كما ترى، فلم ي. زينب بِْنت جابر األمحسية: وقد أخرجها أبو موسى فقال

إال انه نسبها إىل جدها، ومثل هذا كثري يف كتبهم، ينسب أحدهم الشخص إىل أبيه، وينسبه آخر إىل جده أو من 
  .فلو سلك هذا الكثري االستدراك عليه. فوق جده، ومها واحد

  .أخرجه الثالثة

  زينب

  .زينب غري منسوبة حيتمل أن تكون إحدى الزيانب املذكورات
أخربنا أبو بكر بن رِيذَة، أخربنا أبو : بو موسى كتابة، أخربنا أبو غالب أمحد بن الَعبَّاس وفاِطَمة العقيلية قاالأخربنا أ

القاسم الطرباين، حدثنا عَْبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثنا شيبان بن فّروخ، أخربنا ُمَحمَّد بن زياد الربمجي، حدثنا أبو 
يا : كان يل شاة، فجعلت من َسْمنها ُعكّة، فبعثت هبا مع زينب، فقلت: التظالل، عن أنس بن مالك، عن أمه ق

قالت فجاءت زينب إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه . زينب، أبلغي هذه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم لعلّه يأتدم هبا
ففرغت العكّة، ودفعت " . َتها أفرِغوا هلا ُعكَّ: " يا رسول اهللا هذا مسن بعثته إليك أم سليم فقال: وسلّم فقالت

فجاءت وأم سليم ليست يف البيت فعلقت العكة على وتد فجاءت أم سليم فرأت العكة ممتلئة تقطر مسناً، . إليها
يا زينب، أليس أمرتك أن تبلغي هذه العكة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يأتدم هبا؟ قالت قد فعلت، فإن : فقالت

فذهبت أم سليم وزينب معها إىل النَّبِّي صلّى اهللا عليه . إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مل تصدقيين فتعايل معي
والذي بعثك باهلدى ودين : فقلت" . قد جاءت هبا : " فقال. إين قد بعثت إليك معها بعكة فيها مسن: وسلّم فقالت

  " .أتعجبني يا أم سليم أن اهللا َعزَّ وَجلّ أطعمك؟ : " مفقال النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّ. احلق إهنا ممتلئة مسناً تقطر
  .أخرجها أبو موسى

  حرف السني

  ساِئَبةُ موالة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .سائبة موالة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم



  .ذكرت يف تاريخ النساء. روت عن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف اللقطة روى عنها طارق بن َعْبد الرَّْحَمن
  .أخرجها أبو موسى
  ُسَبْيَعةُ بِْنت احلَارِث

كانت امَْرأَة سعد بن خَْولَة فتويف عنها َمبكَّة يف حجة الوداع وهي حامل، فوضعت . سبيعة بِْنت احلَارِث األسلمية
  .أقل من ذلك: وقيل. مخس وعشرون: شهر، وقيل: بعد وفاة زوجها بليال، قيل

رم مكي بن ربَّان النحوي بإسناده عن حيىي بن حيىي، عن مالك بن أنس، عن َعْبد رّبه بن سعيد، عن أخربنا أبو احل
سئل َعْبد اهللا بن عباس وأبو هريرة عن املرأة احلامل يتوىف عنها زوجها، فقال : أنه قال: أيب سلمة بن َعْبد الرَّْحَمن

فدخل أبو سلمة بن َعْبد الرَّْحَمن على أم سلمة . حلتإذا ولدت فقد : وقال أبو هريرة. آخر األجلني: ابن عباس
ولدت سَُبيعة األسلمية بعد وفاة زوجها بنصف : زوج النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فسأهلا عن ذلك، فقالت أم سلمة

 وكان أهلها. مل َتِحلّي بعُد: شهر، فخطبها رجالن أحدمها شاب واآلخر كهل، فحطَّت إىل الشاب، فقال الشيخ
قد حلّلِْت فانِكحي من : " غُيَّباً، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه هبا، فجاءت إىل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فقال

  " .شئِت 
من استطاع منكم أن ميوت باملدينة فلَْيُمت فإنه : " وروى عنها َعْبد اهللا بن ُعمر أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم قال

  " .إال كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة  ال ميوت هبا أحد
وال يصح : أخرجها الثالثة، وقال أبو ُعمر زعم العُقَيلي أن سبيعة اليت روى عنها ابن ُعمر غري سبيعة األسلمية، قال

  .ذلك عندي
  ُسَبْيَعةُ بِْنت ُحبَْيب

  .بصرية. سبيعة بِْنت حبيب الضَُّبعية
  .إين أحبه يف اهللا: مرَّ بالنَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فقال رجلروى عنها ثابت البناين أن رجالً 

  .أخرجها الثالثة
  ُسَبْيعةُ القَُرِشيَّة

  .سبيعة القَُرِشيَّة غري منسوبة
اذهيب : " قال. يا رسول اهللا، إين زنيت، فأقم عليَّ حدَّ اهللا: مسعت سبيعة القَُرِشيَّة قالت: روت عنها عائشة قالت

يا رسول اهللا قد وضعت :فلما وضعت ما يف بطنها أتته ولو مل تأته ما سأل عنها فقالت" . يف بطنك  حىت تضعي ما
. إين قد فطمته:فلما فطمته أتت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت" اذهيب فأرضعيه حىت تفطميه : " قال. ما يف بطين

أنا يا رسول اهللا فرئي يف وجه : فقال رجل من األنصار" ؟ َمْن هلذا الصيبِّ: " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  " .اذهبوا هبا فارُجموها : " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم الكراهية، فقال

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  ُسبيعةُ بِْنت أيب لََهب
  .سبيعة بِْنت أيب هلب

روى يزيد بن َعْبد امللك النوفلي، عن سعيد . ة بِْنت أيب هلبُدرَّ: صوابه: ذكرها ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
إن : أن سبيعة بِْنت أيب هلب جاءت إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت. بن أيب سعيد املقربي، عن أيب هريرة

ب شديد الغضب فقام رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وهو ُمْغَض! إين ابنة حطب النار: الناس يصيحون يب يقولون



ما بال أقوام يؤذونين يف نسيب وذوي رمحي، أال وَمن آذى نسيب وذوي رمحي فقد آذاين، ومن آذاين فقد : " فقال
  " .آذى اهللا َعزَّ وَجلّ 

  .وقد تقدم ذكرها. قدمت ُدرَّة بِْنت أيب هلب: وقد رواه ُمَحمَّد بن إسحاق وغريه، عن سعيد، عن أيب هريرة فقال
  ْنت متيمَسْخَبَرةُ بِ

  .سخربة بِْنت متيم
ذكرها ابن إسحاق فيمن هاجر إىل املدينة من بين غُنم بن ُدودان، قاله ابن هشام عنه، ويونس بن بكري أيضاً، عن 

  .ابن إسحاق
  .استدركه أبو علي، على أيب ُعمر

  ُسَخْيلَةُ بِْنت ُعَبْيدة
  .سخيلة بِْنت ُعَبْيدة، زوج َعْمرو بن أميَّة الضَّمري

الزبرقان بن َعْبد اهللا، عن أبيه، عن َعْمرو بن أميَّة الضمري أنه اشترى ِمرْطاً فكساه أمرأته سخيلة بِْنت ُعَبْيدة،  روى
. تصدقت به على سخيلة بِْنت ُعَبْيدة: فقال له ُعثْمان أو َعْبد الرَّْحَمن بن َعْوف ما فعل اِملرط الذي ابتعت؟ قال

ومسعت رسول اهللا صلّى : ْحَمن بن َعْوف أفكلّ ما صنعت إىل أهلك صدقة؟ فقال َعْمروأو َعْبد الرَّ: فقال له ُعثْمان
  " .صدق ُعمر : " فذكر ما قال َعْمرو لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فقال. اهللا عليه وسلّم يقول ذلك

  .أخرجه ابن الدباغ مستدركاً على أيب َعْمرو
  َسدوُس بِْنت قُطَْبةَ
  .بن َعْبد َعْمرو بن َمْسعود، من بين دينار سدوس بِْنت قطبة

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب

  َسديَسةُ األْنصارية

  سديسة األنصارية

  .هي موالة حفصة بِْنت ُعمر: قيل

روى إسحاق بن يسار، عن الفضل بن املوفق، عن إسرائيل، عن األوزاعي، عن سامل، عن سديسة موالة حفصة 
إن الشيطانَ مل يلَْق ُعمر منذ أسلم إال خرَّ : " قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: عن حفصة قالت: وقال َمرَّة

  " .ِلَوجهه 
  .رواه َعْبد الرَّْحَمن بن الفضل، عن أبيه، ومل يذكر حفصة يف اإلسناد

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  َسرَّي بِْنت نبهان

  .وقال أبو ُعمر العنربية واألول اصح وأكثر. نوَية، قاله ابن منده وأبو نعيمَسرَّي بِْنت نبهان الغ
  .روى عنها ربيعة بن َعْبد الرَّْحَمن الَغَنوي، وساكنة بِْنت اجلعد
حدثنا ُمَحمَّد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، عن ربيعة بن : أخربنا أبو امحد َعْبد الوهاب بن علي بإسناده إىل أيب داود



خطبنا النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يف : رَّْحَمن، عن سري بِْنت نبهان الغنوية وكانت ربة بيت يف اجلاهلية قالتَعْبد ال
  .؟" أليَس أوسطَ أّيام التشريق : " قال. اهللا ورسوله أعلم: ؟ قلنا" أيّ يوم هذا : " حجة الوداع فقال

أليس هذا : " قال. اهللا ورسوله أعلم: ؟ قلنا" أّي بلد هذا  هل ترون: " مث قال: إىل هنا روى أبو داود، وزاد غريه
لعلّي ال ألقاكم بعد يومي هذا، إال وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام : " ؟ مث قال" املشعر احلرام 

  " .كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم هذا، حّتى تلقَوا رّبكم 
  .أخرجها الثالثة

  .قاله االمري أبو نصر. لراء املشددة، وآخره ياء ساكنةبفتح السني، وأمالة ا: َسرَّي
  سعاد بِْنت رافع

  .سعاد بِْنت رافع بن أيب َعْمرو بن ثعلبة األْنصارِيَّة، من بين مالك
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن حبيب
  ُسعاُد بِْنت َسلََمة

النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أن يبايعها ملا يف بطنها وكانت  وهي اليت سألت. سعاد بِْنت سلمة بن زهري بن ثعلبة
  " .أنت حّرة احلرائر : " حامالً فقال هلا النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم

  َسْعَدةُ بِْنت قُمامة
: يقال. روي عنها أهنا كانت تؤم النساء وتقوم يف وسطهن، على حسب ما روي عن أم سلمة. سعدة بِْنت قمامة

  .أدركت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم إهنا
  .أخرجها أبو ُعمر خمتصراً

  ُسْعَدى بِْنت َعْمرو

  سعدى

  .قاله أبو ُعمر. بِْنت َعْمرو املُرِّّية
وهي اْمرَأَة طلحة بن ُعبَْيد اهللا، وهي أم حيىي بن . سعدى بِْنت َعْوف بن خارجة بن سنان: وقال ابن منده وأبو نعيم

  .ىي بن طلحة، وزفر بن عقيل، و ُمَحمَّد بن ُعمران بن طلحةروى عنها حي. طلحة
حدثنا هارون بن إسحاق، حدثين ُمحَمَّد بن : أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن الفقيه بإسناده إىل أيب َيعْلَى املوصلي

ة، عن أمه سعدى َعْبد الوهاب القّناد، عن ُمسعر بن كدام، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب، عن حيىي بن طلح
: أساءتك اْمرَأَة ابن عمك؟ قال: مّر ُعمر بطلحة بعد وفاة النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم وهو مكتئب فقال: املّرية قالت

إين َألعلُم كلمةً ال يقوهلا عَْبد عند موته إال كانت نوراً يف : " ال، ولكين مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول
أنا أعلمها، هي اليت أراد عليها عمَّه، ولو : قال ُعمر" جسَدُه وروَحُه لََيجدان هلا رَوحاً عند املوت  صحيفته، وإن

  .علم شيئاً أجنى له منها المره، يعين ال إله إال اهللا
  .أخرجه الثالثة

  ُسْعَدى
  .غري منسوبة. سعدى



أن : بن َعْبد اهللا، عن جدته سعدى أو أَْسَماء  روى حديثها َعْبد الواحد بن زياد، عن ُعثْمان بن حكيم، عن أيب بكر
إين : فقالت" . يا عمة حجي : " النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم دخل على ُضباعة بِْنت الزبري بن َعْبد املُطَِّلب، فقال

  " .حجي واشترطي أن َتَحلِّ حيث حُبِْسِت : " فقال. اْمَرأَة ثقيلة، وإين أخاف احلبس
  .و أبو نعيمأخرجه ابن منده 
  ُسَعْيَدة بِْنت رِفاعة

  سعيدة

  .بِْنت رفاعة بن َعْمرو بن ُعَبْيد بن أميَّة األْنصارِيَّة األشهلية، بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب

  ُسِعْيدَة
  .سعيدة

د يوم احلديبية أن يرد من أتاه منهم، كان بني النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم وبني كفار َمكَّة عه: قال مقاتل بن حّيان
: " فقال. ردها: فجاءت امَْرأَة منهم يقال هلا سعيدة كانت حتت أيب صيفي الراهب، وهو مشرك مقيم َمبكَّة، فقالوا

  . ١٠املمتحنة " .فامتحنوهنَّ : " فأنزل اهللا َعزَّ وَجلّ" . كان الشرط يف الرجال دون النساء 
  .أخرجها أبو موسى
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بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

  ُسَعْيَرة اَألَسِديَّة
  .ُسعرية اَألَسِديَّة

هو بالسني يعين : وقال جعفر املستغفري. يف إسناد حديثها نظر، أوردها ابن منده وغريه بالشني املعجمة: قال جعفر
أال أريك إنساناً من أهل اجلنة؟ : ن عباسقال يل اب: قال عطاء اخلراساين، عن عطاء بن أيب رباح قال. املهملة أَثبت

يا : هذه سعرية اَألَسِديَّة، أتت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت: فأراين حبشية صفراء عظيمة، قال: قال
إن  : "فقال هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. رسول اهللا، إن يب هذه املَوتةَ تعين اجلنون فادع اهللا أن يشفيين مما يب

؟ " شئت دعوت اهللا َعزَّ وَجلّ أن يعافيك مما بك، ويكتب لك حسناتك وسيِّئاِتِك، وإن شئِت فاصربي ولِك اجلَنَّة 
  .فاختارت الصرب واجلنة
  .أنا أبرأ من عهدة هذا اإلسناد: قال ُمَحمَّد بن إسحاق بن خزمية: أخرجها أبو موسى وقال

  َسفَّانة بِْنت حامت
  .تقدم نسبها عند أخيها َعدي، وكان أبوها حامت يكىن أبا سفَّانة. طّائيسفانة بِْنت حامت ال

أصابت خيل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ابنة : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ُمَحمَّد بن إسحاق قال
يف حظرية بباب املسجد، فمّر حامت، فقدم هبا على رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف سبايا طيء، فُجِعلَت ابنة حامت 

هلك الوالد، وغاب : يا رسول اهللا: هبا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقامت إليه وكانت اْمرَأَة جزلة فقالت
؟ مث " الفارُّ من اهللا ورسوله : " قال. عدي بن حامت: ؟ قالت" َمن واِفُدِك : " قال. الوافد، فامنن علّي منَّ اهللا عليك

فقمت . هللا صلّى اهللا عليه وسلّم وتركين، حىت مّر يب ثالثاً، فأشار إىل رجل من خلفه أن قومي فكلميهمضى رسول ا
قد فعلت فال تعَجلي حىت جتدي : " قال. يا رسول اهللا هلك الوالد، وغاب الوافد، فامنن علّي منَّ اهللا عليك: فقلت

وقدم ركب من َبِلّي، . علي بن أيب طالب: أشار إيلّ، فقيلفسألت عن الرجل الذي " ثقةً يَبلُِّغِك بالدك، مث آذنيين 
فكساين رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، : قالت. قدم رهط من قومي: فأتيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقلت

 ما ترين يف أمر هذا: ومحلين، وأعطاين نفقة، فخرجت حىت قدمت الشام على أخي عدي بن حامت، فقال هلا عدّي
  .أرى أن تلحق به: الرجل؟ قالت

وكانت أسلمت فحسن : ورواه عَْبد العزيز بن أيب رّواد حنوه، وزاد. كذا رواه يونس، ومل يسم سفَّانة، ومساها غريه
  .إسالمها

  .أخرجها أبو ُنعَْيم وأبو موسى
  ُسكَْيَنةُ بِْنت أيب وقَّاص

  سكينة

  .بِْنت أيب وقاص، أم احلكم
، أخربنا أبو الطيب حبيب بن ُمَحمَّد بقراءة والدين أخربنا أبو الَعبَّاس أمحد بن ُمَحمَّد بن أخربنا أبو موسى إجازة
حدثنا ُمَحمَّد بن إبراهيم بن علي، : واخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أمحد بن َعْبد اهللا قاال: النعمان قال أبو موسى



حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا هاشم بن هاشم، عن أم  حدثنا أبو عروبة احلَُسْين بن ُمَحمَّد، حدثنا أبو موسى،
يا رسول اهللا، ما جهادنا؟ : إن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم ذكر اجلهاد فقيل: احلكم سكينة بِْنت أيب وقاص أهنا قالت

  " .جهاُدكُنَّ احلجُّ : " قال
  .أوردها أبو عروبة يف الصحابيات

  .أخرجها أبو ُنعَْيم وأبو موسى
  ْينَةُُسكَ

  .غري منسوبة. سكينة
  .روى عنها موالها أبو صاحل، عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم خمتصراً
  َسالمةُ حاِضَنةُ إبراهيم

  سالمة حاضنة إبراهيم

  .روى عنها أنس بن مالك. ابن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم

احلسن بن أمحد،حدثنا أمحد بن َعْبد اهللا، حدثنا ُمحَمَّد بن احلسن اليقطيين، حدثنا أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا 
حدثنا : حدثنا احلسن بن ُسفْيان قاال: وحدثنا أبو َعْمرو بن محدان قال: ُعمر بن سعيد بن سنان املْنجيب قال أمحد

عن أنس بن مالك، عن سالمة حاضنة  هاشم بن َعمَّار، عن أبيه َعمَّار بن نصري، عن َعْمرو بن سعيد اخلوالين،
: قال! يا رسول اهللا، إنك تبشر الرجال بكل خري وال تبشر النساء: إبراهيم ابن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أهنا قالت

زوجها  أال تَْرضى إحداكنَّ أهنا إذا كانت حامالً من: " قال. أجل هّن أمرنين: ؟ قالت" أصَُوْيِحباُتِك َدَسسَْنِك هلذا " 
وهو عنها راضٍ أن هلا مثل أجر الصائم القائم يف سبيل اهللا َعزَّ وَجلّ، وإذا أصاهبا الطَّلُْق مل يعلم أهلُ الّسماء 

  .وذكر احلديث يف فضل الوالدة والرضاع والسهر على الولد... " واألرض ما أُْخفي له من قرَِّة أعنيٍ
  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى

  رِّ اَألزديَّةسالمةُ بِْنت احلُ
  .أخت َخَرشة بن احلر. الفزارية: وقيل. اجلعفية: وقيل. سالمة بِْنت احلر األزدية

روت عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أحاديث، منها ما اخربنا به حيىي بن حممود إجازة بإسناده عن أيب بكر بن أيب 
  .عاصم

ارة عن موالة هلم يقال هلا عقيلة، عن سالمة بِْنت احلر أخت أخربنا أبو بكر، عن وكيع، عن أم غراب موالة بين فز
يأيت على الناس زمانٌ يقومون ساعةً ال جيدون : " مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: خرشة بن احلر قالت

  " .أمأما يصلّي هبم 
سالمة بِْنت احلر أخت خرشة بن  أخرجه الثالثة، إال أن أبا ُعمر روى يف هذه الترمجة عن أم داود الوابشية، عن

كنت أرعى غنماً يف بدء اإلسالم، ويرد يف سالمة الوابشية إن شاء اهللا تعاىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه : احلر قالت
  .وسلّم

  .سالمة بِْنت سعد بن الشهيد سالمةُ بِْنت سعِد بن الشهيد، من بين َعْمرو بن َعْوف، أم بين طلحة بن أيب طلحة



  .لنَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم بعد الفتحبايعت ا
  .قاله ابن حبيب
  َسالمةُ الضَّبِيَّةُ
  .سالمة الضَّبِّيَّة

  .روت عنها أم داود الوابشية، حديثها عند َعْبد اهللا بن داود اخلُرِييب، قاله أبو ُعمر
يب، عن أم داود الوابشية، عن سالمة ورََويا عن َعْبد اهللا بن داود اخلري. سالمة الوابشية: وقال ابن منده وأبو نعيم

؟ " يا سالمة، َمب َتشهدين : " مّر يب النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم يف بدء اإلسالم وأنا أرعى غنماً ألهلي فقال يل: قالت
  .فتبسم واهللا ضاحكاً: قالت. أشهد أن ال إله إال اهللا، مث أشهد أن ُمحَمَّداً رسول اهللا: فقلت

هي عندي املتقدمة، أخت خرشة بن احلر، ذكرها املتأخر ومساها الوابشية، رواه : وقال أبو نعيم أخرجه الثالثة،
  .عن سالمة بِْنت احلر: مسّدد عن اخلرييب فقال

وروي أيضاً يف ترمجة . وقد جعلها أبو ُعمر ترمجتني، وروى حديثها عن اخلرييب، عن أم داود الوابشية، عنها: قلت
  .ث أم داود عنها، فما أقرب أن تكونا واحدة كما قال أبو نعيم، واهللا أعلمسالمة بِْنت احلر حدي

  َسالمةُ بِْنت َمعقَلٍ اخلُزاِعيَّة
هي من خارجة قَْيس عيالن، : وذكرها ابن أيب عاصم وقال. األنصارية: وقال أبو ُعمر. سالمة بِْنت معقل اخلزاعية

  .واهللا أعلم
حدثنا عَْبد اهللا بن ُمَحمَّد النُّفيلي، حدثنا : نة الصويف بإسناده عن أيب داود قالأخربنا َعْبد الوهاب بن علي بن ُسكَي

حدثتين سالمة بِْنت معقل اْمرَأَة من : ُمَحمَّد بن سلمة، عن ُمَحمَّد بن إسحاق، عن اخلطاب بن صاحل، عن أمه قالت
َعْمرو األنصاري أخي أيب الَيَسر فولدت قدم يب عمي يف اجلاهلية فباعين من احلباب بن : خارجة قَْيس عيالن قالت

فأتيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه . يل أمرأته اآلن واهللا تباعني يف دَينه: له َعْبد الرَّْحَمن بن احلباب مث هلك فقالت
و، يا رسول اهللا إين اْمَرأَة من خارجة قَْيس عيالن، قدم يب عمي املدينة، فباعين من احلباب بن َعْمر: وسلّم فقلت

َمن َويل : " فقال. اآلن تباعني يف َدينه: أخي أيب الَيَسر بن َعْمرو، فولدت له عَْبد الرَّْحَمن بن احلباب، فقالت أمرأته
اعتقوها وإذا مسعتم برقيق قدم عليَّ فأتوين أعّوضكم منها : " أبو الَيَسر بن َعْمرو، فبعث إليه وقال: قالوا" احلباب؟ 

  .م على رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رقيق فعّوضهم مين غالماًفأعتقوين، وقد: قالت" . 
  .أخرجها الثالثة

  َسلَْمى األنصارية
  .َسلَْمى األنصارية، غري منسوبة

أتيت النَّبِيّ : روى ُمَحمَّد بن إسحاق، عن رجل من األنصار، عن أمه َسلَْمى قالت.بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم
  " .أن ال َنُغشَّ أزواجنا : " وسلّم أبايعه يف نسوة من األنصار، فكان فيما أخذ علينا صلّى اهللا عليه

  .وسنذكرها إن شاء اهللا تعاىل. هذه بِْنت قَْيس: أخرجه ابن منده وقال
  َسلَْمى األوِْديَّة
  .حديثها عند أهل الكوفة ليس بصحيح. َسلَْمى األوديَّة

  .أخرجها أبو ُعمر خمتصراً
  َسلَْمى



  .لَْمىَس
: حّدثين أيب، حدثنا َعْبد الصمد، حدثنا مهَّام، عن َسلَْمى بِْنت محزة: أخربنا أبو ياسر بن أيب حبَّة بإسناده عن َعْبد اهللا

  .أن موالها مات وترك ابنة، فورث النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم ابِْنته النصف، وورث َيْعلَى النصف وهو ابن َسلَْمى
  ذَُؤْيب َسلَْمى بِْنت أيب

وهذه َسلَْمى خالته من . َسلَْمى بِْنت أيب ذؤيب، أخت حليمة بِْنت أيب ذؤيب ِظئر النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم
  " .مرحباً يا أمي : " إهنا أتت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فبسط هلا رداءه، وقال: الرضاعة، يقال

  .و موسىأخرجها أب. ذكرها جعفر املستغفري يف الصحابة
  .َسلَْمى خادم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

إهنا أيضاً : ويقال. َسلَْمى خادم النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، وهي موالة صفية بِْنت َعْبد املُطَِّلب، وهي اْمَرأَة أيب رافع
  .موالة للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم

. اهللا عليه وسلّم، وقابلة إلبراهيم ابن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وكانت قابلة بين فاِطَمة بِْنت رسول اهللا صلّى
وشهدت خيرب مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه . وهي اليت غسَّلَت فاِطَمة مع زوجها علّي ومع أَْسَماء بِْنت عميس

: إسنادهم عن أيب عيسى قالوسلّم، ومن حديثها ما أخربنا به إمساعيل بن علي وإبراهيم بن ُمَحمَّد وغريمها، قالوا ب
حدثنا أمحد بن منيع، حدثنا محاد بن خالد اخلياط، أخربنا قائد موىل آلل أيب رافع، عن علي بن ُعَبْيد، عن جدته 

ما كان يكون برسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فرحة أو نكبة إال : وكانت ختدم النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم قالت
  .ا اِحلّناءأمرين أن أضع عليه

  .ُعبَْيد اهللا بن علي أصح: قال الترمذي. وقد روى هذا عن ُعَبْيد اهللا بن علي، عن جدته َسلَْمى
أخربنا أبو موسى إجازة أبو علي، أخربنا أبو نعيم، حدثنا أبو بكر بن مالك، أخربنا َعْبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، 

جاءت : عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت. سحاقأخربنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أيب، عن ابن إ
فقال النَّبِيّ صلّى اهللا عليه . إنه يضربين: َسلَْمى اْمرَأَة أيب رافع موىل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم على أيب رافع، وقالت

يا : قالت" َمب آذَْيتيه يا َسلَْمى؟ "  :قال. تؤذيين يا رسول اهللا: فقال" مالََك ولََها يا أبا رافع؟ : " وسلّم أليب رافع
يا أبا رافع إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلم قد : رسول اهللا، ما آذيته بشيء، ولكنه أحدث وهو يصلي، فقلت له

فقام يضربين، فجعل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يضحك . أمر املسلمني إذا خرج من أحدهم ريح أن يتوّضأ
  " .ال تضرهبا : " ، وقال" ا رافع، إهنا مل تامْركَ إالّ َخبْيرٍ يا أب: " ويقول

  .أخرجها الثالثة
  َسلَْمى بِْنت َزْيٍد

َسلَْمى بِْنت زيد بن تيم بن أميَّة بن بياضة بن خفاف بن سعد بن ُمرَّة بن مالك بن األوس األْنصارِيَّة األوسية، وهي 
  .من اجلعاُدرَّة وعدادهم يف بين َعْبد األشهل
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن حبيب
  َسلَْمى بِْنت َصخْرٍ

  .ترد يف الكىن أمت من هذا إن شاء اهللا تعاىل. َسلَْمى بِْنت صخر أم اخلري، أم أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه
  .أخرجها أبو موسى



  َسلَْمى بِْنت َعْمرو
  .ان بن َعْبد وّد أخت املنذر، وهي من بين ساعدةَسلَْمى بِْنت َعْمرو بن ُخنَْيس بن لَوْذ

  َسلَْمى بِْنت ُعَمْيس
وهي إحدى األخوات الالّيت قال فيهن رسول . تقدم نسبها عند أختها. َسلَْمى بِْنت عميس اخلثعمية، أخت أَْسَماء

  " .األخواُت مؤِمناٌت : " اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

مث خلف عليها بعده شدّاد بن أسامة بن اهلاد الليثي، . ملُطَِّلب رضي اهللا عنهوكانت َسلَْمى زوج محزة بن َعْبد ا
إن اليت كانت حتت محزة أَْسَماء بِْنت عميس، فخلف عليها بعده شّداد، : وقيل. فولدت له عَْبد اهللا و َعْبد الرَّْحَمن

  .وليس بشيء. مث جعفر
رك بِْنتاً فورث النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم ابِْنته النصف، أن موىل هلا مات وت: روى مهام، عن قتادة، عن َسلَْمى

  .وورث َيْعلَى هو ابن محزة منها النصف
  .وقد تقدم هذا يف الورقة اليت قبل هذه يف َسلَْمى بِْنت محزة

  .أخرجها الثالثة
أهل السري أن جعفراً هاجر  قول من جعل أَْسَماء امَْرأَة محزة مث شداد مث جعفر، ليس بشيء، فإنه ال خالف بني: قلت

إىل احلبشة من َمكَّة ومعه أمرأته أَْسَماء، وأهنا ولدت له أوالده باحلبشة ومل يقَدم على النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم إال 
وهو حماصر خيرب، وكان محزة قد قتل، فكيف تكون أمرأته، مث امَْرأَة شداد، وقد ولدت جلعفر باحلبشة، وهاجرت 

ياة محزة، هذا مما متجه العقول وال خالف أيضاً أن جعفراً ملا قتل تزوج أمرأته أَْسَماء بِْنت أبو بكر، فأولدها معه يف ح
ومما يقوي هذا . والصحيح أن َسلَْمى هي امَْرأَة محزة، واهللا أعلم. وملا تويف أبو بكر تزوجها علي، فولدت له. ُمَحمَّدأً

ة القضاء، واختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة، فقضى هبا رسول اهللا صلّى أن علياً ملا أخذ ابنة محزة يف ُعمر
  " .اخلالة مبنزلة االم : " اهللا عليه وسلّم خلالتها، وسلمها إىل جعفر، وقال

  َسلَْمى بِْنت قَْيس
كىن أم املنذر، أخت ت. َسلَْمى بِْنت قَْيس بن َعْمرو بن ُعَبْيد بن مالك بن عديّ بن عامر بن غنم بن عدّي بن النجار

  .وهي إحدى خاالت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم من جهة أبيه. سليط بن قَْيس
  .وكانت من املبايعات، وصلّت القبلتني، وبايعت بيعة الرضوان. واألول أصح. تكىن أم أيوب: وقال ابن منده

أيوب ابن احلكيم، عن أمه، عن َسلَْمى  أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، عن سليط بن
بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه : بِْنت قَْيس وكانت إحدى خاالت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، وممن صلّى القبلتني قالت

ببهتان وسلّم فيمن بايعه من النساء على أن ال نشرك باهللا شيئاً، وال نسرق، وال نزين، وال نقتل أوالدنا، وال نأيت 
: فلما انصرفنا قلت الْمَرأَة ممن معي. نفتريه بني أيدينا وأرجلنا، وال نعصيه يف معروف، وال نغُشش أزواجنا، فبايعناه

  " .تأخذُ مالَُه فُتحايب به غريه : " ما غشُّ أزواجنا؟ فسألته، فقال: ارجعي فسليه! وحيك
  .أخرجه الثالثة

ّي صلّى اهللا عليه وسلّم من جهة أبيه، يعين به جده َعْبد املُطَِّلب، فإن أباه إحدى خاالت النَّبِ: قول أيب ُعمر: قلت
َعْبد اهللا أمه خمزومية، وأما جده َعْبد املُطَِّلب فامه من بين َعدّي بن النجار، ألن أمه َسلَْمى بِْنت َعْمرو بن زيد 

وقد استقصينا نسبه صلّى . ه كلّهّن خاالتوأهل الرجل من قبل النساء له وآلبائه وأجداد. اخلزرجية، من بين عدّي
  .اهللا عليه وسلّم يف الكامل يف التاريخ



  َسلَْمى بِْنت ُمْحرِزٍ
  .بايعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم. َسلَْمى بِْنت حمرز بن عامر األْنصارِيَّة، من بين عدّي

  .قاله ابن حبيب
  َسلَْمى أم ِمْسطَح

  .َسلَْمى بِْنت نصر احملاربية
وأورد هلا ما أخربنا به أبو موسى إجازة، أخربنا أبو غالب الكوشيدي، . هلا صحبة: يقال: ذكرها الطرباين وقال

حدثنا سليمان بن : وأخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أمحد بن َعْبد اهللا قاال: أخربنا أبو بكر بن رِيذَة قال أبو موسى
حدثنا منجاب بن احلَارِث، حدثنا علي بن مسهر، عن ُمَحمَّد بن إسحاق أمحد، حدثنا ُمحَمَّد بن َعْبد اهللا احلضرمي، 

: سألت عائشة عن عتاقة ولد الزنا، فقالت: عن عاصم بن ُعمر بن قتادة، عن َسلَْمى بِْنت نصر احملاربية قالت
  .أعتقيه

  .أخرجه أبو نعيم وأبو موسى
  َسلَْمى بِْنت يَعار
  .اء فوقها نقطتان، أخت ثبيتةتعار، بالت: وقيل. َسلَْمى بِْنت يعار

  َسلَْمى
  .غري منسوبة. َسلَْمى

  .روى عنها ابن ابنها ُعَبْيد اهللا بن علي
: روى إسحاق بن إبراهيم احلبييب، عن فائد بن َعْبد الرَّْحَمن، عن ُعَبْيد اهللا بن علي مواله، عن جدته َسلَْمى قالت

  .زيرةأتانا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فصنعنا له َخ

وروى من حديث الفضل بن . ذكرها املتأخر، وهي عندي املتقدمة، اْمرَأَة أيب رافع: قاله ابن منده، وقال أبو نعيم
صنعت لرسول : أهنا أخربته قالت: سليمان، عن فائد موىل ُعَبْيد اهللا، عن ُعَبْيد اهللا بن علي بن أيب رافع، عن جدته

ّربتها فأكل معه ناس من أصحابه، وبقي منها قليل، فمرَّ بالنَّبِيّ صلّى اهللا عليه اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم خزيرة، فق
: " وسلّم أعرايب، فدعاه النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، فأخذها األعرايب كلها بيده، فقال له النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم

  .فشبع منها، وفضلت فَضلة: قالت" . أدناها َتْشَبع  سّم اهللا َعزَّ وَجلّ، وخذْ من: " فوضعها، مث قال" . ضعها 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  َسلَْمى
قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه : حديثها أهنا قالت. َسلَْمى ترمجة أخرى، أخرجها ابن منده وأبو نعيم غري اليت قبلها

ل، رواه ُمَحمَّد بن ُعقَْبة، عن وهب بن َعْبد اهللا بن يف حديث طوي... " بعث اهللا َعزَّ وَجلّ أربعة آالف نيبٍّ: " وسلّم
  .كعب

  َسمراُء بِْنت قَْيس
  .ُسَميْراء بِْنت قَْيس األْنصارِيَّة: مسراء وقيل

  .هلا ذكر يف حديث أيب أمامة بن سهل بن ُحَنيف
  .أخرجها الثالثة، إال أن أبا ُعمر ذكرها مسرياء مصغرة

  ُسَميَّةُ أم َعمَّار



  .وهي مسية بِْنت خّباط. ار بن ياسرمسية أم َعمَّ
كانت أمةً أليب ُحذيفة بن املغرية املخزومي، وكان ياسر حليفاً أليب حذيفة، فزوجه مسية، فولدت له َعمَّاراً، فأعتقه 

وكانت ممن يعذب يف اهللا َعزَّ . كانت سابع سبعة يف اإلسالم: وكانت من السابقني إىل اإلسالم، قيل. أبو حذيفة
  .شد العذابوَجلّ أ

حدثين رجال من آل َعمَّار بن ياسر أن مسية أم : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق قال
َعمَّار عذّهبا هذا احلي من بين املغرية بن َعْبد اهللا بن ُعمر بن خمزوم على اإلسالم، وهي تأىب غريه، حىت قتلوها، وكان 

صرباً آل ياسر : " لّم مّر بَعمَّار وأمه وأبيه وهم يعذبون باألبطح يف رمضاء َمكَّة، فيقولرسول اهللا صلّى اهللا عليه وس
  " .موعدكم اجلنة 

وكان قتلها قبل اهلجرة، وكانت . وُروي أن أبا جهل طعنها يف قُُبلها حبربة يف يده فقتلها، فهي أول شهيد يف اإلسالم
  .ممن أظهر اإلسالم َمبكَّة يف أول اإلسالم

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وأبو بكر، وبالل، وخباب، : أول من أظهر اإلسالم َمبكَّة سبعة: ل جماهدقا
وصهيب، وَعمَّار، ومسّية، فأما رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وأبو بكر فمنعهما قومهما، وأما اآلخرون فأُلبسوا 

  . مسية فطعنها حبربة فقتلهاأدراع احلديد، مث ُصهروا يف الشمس؛ وجاء أبو جهل إىل
وقال ابن قُتيبة إن مسية َخلَف عليها بعد ياسر األزرق، وكان غألما رومياً للحارث بن كَلَدة الثقفي، فولدت له 

  .سلمة، فهو أخو َعمَّار المه
على ابن وهذا وهم منه فاحش، فإن األزرق إمنا خلف على مسية أم زياد، فسلمة بن األزرق أخو لزياد المه، اشتبه 

  .قتيبة مسية أم زياد بسمية أم َعمَّار، واهللا أعلم
  .أخرجه الثالثة

  .وكذا ضبطه أبو نعيم. بالياء حتتها نقطتان: وقيل. باخلاء املعجمة، وبالباء املوحدة، قاله ابن ماكوال: ُخّباط
  سناء بِْنت أَْسَماء

صلّى اهللا عليه وسلّم فماتت قبل أن يدخل هبا، فيما ذكر َسناُء بِْنت أَْسَماء بن الّصلت الّسلَمية تزوجها رسول اهللا 
تزوج رسول اهللا صلّى اهللا : أبو ُعَبْيدة مُعمر بن املثىن، عن حفص بن النضر وَعْبد القاهر بن السَّرّي السلميني قاال

  .وذكره، وهي عمة َعْبد اهللا بن خازم بن أَْسَماء بن الصلت السلمي أمري خراسان.. عليه وسلّم
  .جه الثالثةأخر

  ُسْنُبلَةُ بِْنت ماعِزٍ
  .من بين ُزَريق: سنبلة بِْنت ماعز بن قَْيس بن َخلدة األْنصارِيَّة

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب

  ُسَنْيَنةُ بِْنت ِمْخَنٍف
  .ت خمنف بن زيد النُّكريةسنينةُ بضم السني، وفتح النون، وسكون الياء حتتها نقطتان، مث نون وهي سنينة بِْن

  .هلا صحبة ورواية، حدثت عنها حبة بِْنت الشماخ النُّكرية، قاله ابن ماكوال
  .بالباء: بالنون، وقيل: النكرية



  َسْهلَةُ بِْنت سَْعٍد
  .سهلة بِْنت سعد السَّاعدّي، أخت سهل بن سعد

يا رسول اهللا، : برية، عن سهلة بِْنت سعد أهنا قالتروى حديثها منصور بن َعمَّار، عن ابن لَهيعة، عن َعْبد اهللا بن ه
  " .متاعٌ يف الدّنيا، وال َخالَق هلا يف اآلخرة : " املرأة تصنع لزوجها أشياء تعطفه عليها فقال

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  َسْهلَةُ بِْنت سهل

  .سهلة بِْنت َسْهلٍ، أوردها الطرباين
وأخربنا احلسن، أخربنا : غالب، أخربنا أبو بكر ُمَحمَّد بن َعْبد اهللا قال أبو موسى أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو

حدثنا سليمان بن أمحد، حثنا َعْبد امللك بن حيىي، حدثنا أيب، حدثنا أيب هليعة، عن َعْبد اهللا بن هبرية، : أبو نعيم قاال
  " .نعم، إذا رأت املاء : " احتلمت؟ قاليا رسول اهللا أتغتسل إحدانا إذا : عن سهلة بِْنت سهل أهنا قالت

  .يا رسول اهللا، َبرِحَ اخلفاء: أورده جعفر املستغفري يف ترمجة سهيل بن سهيل، وزاد فيه، قلت
  .وحيتمل أن تكون بِْنت سهيل، واهللا أعلم: أخرجها أبو ُنعَْيم وأبو موسى، وقال أبو موسى

إن الراوي عنها يف الترمجتني ابن هليعة، عن ابن هبرية، وما اقرب أن تكون سهلة، أخت سهيل بن سعد، ف: قلت
  .ويكون بعض الرواة غلط فيه، فجعل أخت بِْنت، واهللا أعلم

  َسْهلَةُ بِْنت َسهيل
  .سهلة بِْنت ُسَهْيل بن َعْمرو القَُرِشيَّة، من بين عامر بن لؤي، تقدم نسبها يف ترمجة أبيها

وهي من السابقني إىل اإلسالم، وولدت له . وهاجرت معه إىل احلبشة. يعةوهي امَْرأَة أيب ُحذَيفة بن عتبة بن رب
  .باحلبشة ُمَحمَّد بن أيب حذيفة

وأبو حذيفة بن : أخربنا ُعَبْيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من هاجر إىل أرض احلبشة
ت سهيل بن َعْمرو، أخي بين عامر بن لؤي، ولدت له عتبة بن ربيعة بن َعْبد مشس، وكانت معه أمرأته سهلة بِْن

  .بأرض احلبشة ُمحَمَّد بن أيب حذيفة
  .وال عقب له

وهي أيضاً أم سليط بن َعْبد اهللا بن األسود القرشي العامري، وأم بكري بن مشاخ بن سعيد بن قائف، وأم سامل بن 
  .َعْبد الرَّْحَمن بن َعْوف، قاله أبو ُعمر، والزبري

حدثنا َعْبد العزيز بن حيىي حدثنا ُمَحمَّد يعين ابن سلمة : أبو أمحد بإسناده عن أيب داود سليمان بن األشعث أخربنا
أن سهلة بِْنت سهيل استحيضت، فأتت : عن ُمَحمَّد ابن إسحاق، عن َعْبد الرَّْحَمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة

فلما جَهَِدها ذلك أمرها أن جتمع بني الظهر والعصر . لكل صالة النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّمن فامرها أن تغتسل
  .بغسل، وبني املغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح

  .وهي اليت أرضعت ساملاً موىل أيب حذيفة وهو رجل، وقد تقدمت القصة يف أيب حذيفة وسامل
  .أخرجها الثالثة

  َسْهلَةُ بِْنت عاصم
  .ارِيَّةسهلة بِْنت عاصم بِْنت عدي األْنص

  .ولدت يوم خيرب فسماها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم سهلة



روى َعْبد العزيز بن ُعمران،عن سعيد بن زياد، عن حفص بن ُعمر بن َعْبد الرَّْحَمن بن َعْوف، عن جدته سهلة بِْنت 
" سهَّلَ اهللا أمركم : " قالوُلدتُ يوم خيرب، فسماين رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم سهلة، و: عاصم بن عدّي قالت

  .فضرب يل بسهم، وزوجين َعْبد الرَّْحَمن بن َعْوف يوم ولدت. 
  .أخرجها الثالثة

  ُسَهْيَمةُ بِْنت أْسلََم
  .سهيمة بِْنت أسلم بن َحريش بن َعدّي بن َمْجَدَعة

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب

  القُرَظّي ُسَهيَمةُ امَْرأَة َرفاَعةَ
: ، وقيل.امسها متيمة: وقيل. وقد تقدم ذكرها يف رفاعة، ويف َعْبد الرَّْحَمن بن الزبري. سهيمة امَْرأَة رفاعة القرظّي

  .عائشة
  ُسَهْيَمةُ بِْنت ُعمَري

  .سهيمة بِْنت عمري املَُزنية، امَْرأَة رُكاَنة بن َعْبد يزيد املُطَِّليب
لي، أخربنا أبو ُزْرَعة، أخربنا ُمَحمَّد بن إدريس الشافعي، حدثنا عمي ُمَحمَّد بن علي، أخربنا ُمحَمَّد بن سرايا بن ع

أن ركانة بن َعْبد يزيد طلق أمرأته سهيمة البتة، مث أتى . عن َعْبد اهللا بن السائب، عن نافع بن ُعجري بن َعْبد يزيد
فردها النَّبِّي صلّى اهللا . لبتة، وواهللا ما أردت إال واحدةإين طلقت أمرأيت سهيمة ا: النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقال

  .عليه وسلّم وطلقها الثانية يف زمن ُعمر، والثالثة يف زمن ُعثْمان
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم

  ُسَهيَمةُ بِْنت َمْسعود

ولدت له َعْبد الرَّْحَمن . د اهللاسهيمة بِْنت َمْسعود بن أوس بن مالك بن سواد األْنصارِيَّة الظَّفرية، زوج جابر بن َعْب
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن حبيب
  َسواَدةُ بِْنت ِمْسَرجٍ

  .َسْوَدة، وهو أكثر: وقيل. َسواَدةُ بِْنت ِمسرج الكندية
:  عليه وسلّم فقالكنت فيمن شهد فاِطَمة حني ضرهبا املخاض، فجاء النَّبِيّ صلّى اهللا: روى عنها بن فريوز أهنا قالت

فوضعت احلسن، فسررته ولففته يف " . فإذا وضعت فال حتدثي شيئاً : " قال. إهنا لتجهد: ؟ قلت" كيف هي " 
قد وضعت ابناً فسررته ولففته يف خرقة : فقلت" كيف هي؟ : " وجاء النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقال. خرقة
رقة الصفراء، ولفه يف خرقة بيضاء، وتفل يف فيه، وسقاه من ريقه، ودعا فألقى عنه اخل" . ائتين : " فقال. صفراء

  " .ال، ولكنه احلسن، وبعده احلَُسْين، فأنت أبو احلسن واحلَُسْين : " قال. جعفراً: فقال" ما مسَّيَتُه؟ : علياً فقال
  .أخرجها الثالثة

  .بكسر امليم، وسكون السني املهملة: ِمْسَرج
  َسوداُء بِْنت عاصم

  .سوداء بِْنت عاصم بن خالد بن صّداد بن َعْبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدّي بن كعب بن لؤّي القَُرِشيَّة العدوية



هي السوداء بِْنت : هي سوداء اَألَسِديَّة، قال بعضهم: وقال أبو ُعمر. روت عنها أم عاصم، قاله أبو نعيم و ابن منده
  .ليه وسلّم يف اخلضابعاصم، حديثها عن النَّبِيّ صلّى اهللا ع

حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو إسحاق األودي، حدثتنا نائلة هي : أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصم
: " أتيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ألبايعه، فقال: موالة أيب الَعيزار الكوفية عن أم عاصم، عن السوداء قالت

  " .عايل حىت أبايعك انطلقي فاختضيب مث ت
  .أخرجها الثالثة

  سوداء بِْنت َزْمعة
. سوداء بِْنت زمعة بن قَْيس بن َعْبد مشس بن َعْبد وّد بن نصر بن مالك بن ِحْسل بن عامر بن لؤّي القَُرِشيَّة العامرية

  .لنجار األْنصارِيَّةوأمها الشموس بِْنت قَْيس بن زيد بن َعْمرو بن لبيد بن ِخداش بن عامر بن غنم بن عدّي بن ا
وسودة هي زوج النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، تزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم َمبكَّة بعد وفاة خدجية قبل 

  .عائشة، قال عقيل عن الزهري، وقاله قتادة وأبو ُعَبْيدة وابن إسحاق
وكانت قبله حتت ابن عمها . يونس عن الزهري ورواه. تزوجها بعد عائشة: وقال َعْبد اهللا بن ُمَحمَّد بن عقيل

السكران بن َعْمرو، أخي سهيل بن َعْمرو، من بين عامر بن لؤي، وكان مسلماً فتويف عنها، فتزوجها رسول اهللا 
وكانت امَْرأَة ثقيلة ثبطة، وأسّنت عند رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ومل تصب منه ولداً إىل . صلّى اهللا عليه وسلّم

  .ن ماتأ
كان مجيع ما تزوج : وروى ُمحَمَّد بن إسحاق، عن حكيم بن حكيم، عن ُمَحمَّد بن علي بن احلَُسْين، عن أبيه قال

  .رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مخس عشرة امَْرأَة، وكان أول امَْرأَة تزوجها بعد خدجية خويلد سودة بِْنت زمعة
حدثنا ُمَحمَّد بن املثىن، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا : بن عيسى قالأخربنا غري واحد بإسنادهم عن ُمَحمَّد 

خشيت سودة أن يطلقها رسول اهللا صلّى اهللا عليه : سليمان بن ُمعاذ، عن مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال
ْصِلحا بيَنُهما فال ُجناَح عليهما أن ُي: " ففعل، فنزلت. ال تطلقين وأمسكين، واجعل يومي لعائشة: وسلّم، فقال

  .فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز" صلحاً والصُّلح خُري 
حدثين أيب، حدثنا َعْبد العزيز بن َعْبد الصمد الَعمِّي أبو َعْبد : أخربنا َعْبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن َعْبد اهللا

ن الزبري، أو الزبري بن يوسف عن ابن يوسف ب: الصمد، حدثنا منصور، عن جماهد، عن موىل البن الزبري يقال له
إن أيب شيخ كبري ال : جاء رجل إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقال: الزبري، عن سودة بِْنت زمعة قالت

فاهللا أرحم، حجَّ : " قال. نعم: قال" أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منك؟ : " يستطيع أن حيج، قال
  " .عن أبيك 

  .يت سودة آخر خالفة ُعمروتوف
  .أخرجها الثالثة

  َسودةُ بِْنت أيب ُضَبْيسٍ
  .سودة بِْنت أيب ضبيس اجلهنية

  .أسلمت وبايعت بعد اهلجرة، هلا وألبيها صحبة
  .قاله ُمَحمَّد بن نقطة، عن ُمَحمَّد بن سعد



  َسْوَدةُ امَْرأَة أيب الطفيل
  .سودة امَْرأَة أيب الطفيل

: ألغتنمّن ذلك منه، فقلت: دخلت على أيب الطفيل، فوجدته طيب النفس، فقلت: ثْمان بن ُخثَْيمقال َعْبد اهللا بن ُع
إن : فهّم أن خيربين هبم، قالت أمرأته سودة: يا أبا الطفيل، النفر الذين لعنهم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم من هم

  " .ن َدَعوُت عليه بدعوٍة فاْجعلْها له زكاة ورمحةً إمنا أنا َبَشٌر، فَم: " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قال
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  َسْوَدةُ القَُرِشيَّة
  .َسْوَدةُ القَُرِشيَّة

  .أكره أن يضغو صبييت عند رأسك: خطبها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وكانت مصيبة، فقالت
امَْرأَة من قومه يقال هلا سودة مصبية، وكان هلا مخسة صبية أن النَّبِّي خطب : روى شهر بن حوشب، عن ابن عباس

واهللا ما مينعين منك وأنت أحب الربية إيل، ولكين أكرمك أن َيضُغو هؤالء الصبية : أو ستة من َبعل هلا مات، فقالت
كنب على أعجازِ إن خَري نساٍء ر. يرمحَك اهللا: " عند رأسك بكرة وعشية، فقال هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  " .اِإلبلِ صاحلُ نساِء قريشٍ، أحناه على ولٍد يف صَغرِه، وأرعاُه لبعلٍ يف ذاِت يده 
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  سودة بِْنت ِمسَْرحٍ
  .وقد تقدمت. سوادة: سودة بِْنت مسرح، وقيل

  .أخرجها هنا أبو نعيم
  .َيةَ الفُْبِطيَّةَسريين أخُت َمرَِيةَ الفُبِْطيَّةَ سريين، أخُت مَرِ

أهدامها املقوقس صاحب اإلسكندرية إىل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، فتسّرى النَّبِّي مارَِية، وهي أم ابنه إبراهيم عليه 
  .ووهب سريين حلسان بن ثابت، فهي أم ابنه َعْبد الرَّْحَمن بن حسان. السالم

ر إبراهيم ابن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم املوت فرأيت رسول اهللا صلّى حض: روى عنها ابنها عَْبد الرَّْحَمن أهنا قالت
اهللا عليه وسلّم كلما ِصحُت أنا وأخيت، هنانا عن الصياح، وغسَّله الفضل بن الَعبَّاس، ورسول اهللا والَعبَّاس على 

سامة، وكسفت الشمس يومئذ، فقال سرير، مث محل فرأيته جالساً على شفري القرب، ونزل يف قربه الفضل والَعبَّاس وأ
ورأى " . ال تكسف ملوت أحد وال حلياته : " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم! كسفت ملوت إبراهيم: الناس

إهنا ال َتُضرُّ وال تنفع، ولكن َتقَرُ : " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فرجة يف قرب إبراهيم، فامر هبا فسّدت، وقال
  " .، وإنَّ الَعْبد إذا َعِملَ َشْيئَاً أحبَّ اهللا منُه أنْ ُيْتِقَنْه عني احليِّ

  .أخرجها الثالثة

  حرف الشني

  ُشَجْيَرةُ بِْنت متيم
  .َشجرية بِْنت متيم من بين غنم بن ُدودان بن أسد

  .ذكرها جعفر املستغفري بإسناده عن ابن إسحاق. من املهاجرات األول



  .أخرجها أبو موسى
  ت َخليفَةُشراُف بِْن

  .شراف بِْنت خليفة بن فَروة الكلبية، أخت دحية بن خليفة
  .تزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ومل يدخل هبا، فيما قيل

: وأخربنا احلسن، حدثنا أبو نعيم قاال: أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو غالب، اخربنا أبو بكر قال أبو موسى
ثنا ُمَحمَّد بن َعْبد اهللا احلضرمي، حدثنا َعْبد الرَّْحَمن بن الفضل بن املوفق، حدثنا أيب، حدثنا سليمان بن أمحد، حد

خطب النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم اْمَرأَة من بين كلب، : أخربنا ُسفْيان الثوري، عن جابر، عن ابن أيب ُملَْيكَة قال
  .فبعث عائشة تنظر إليها

  .وأبو موسى أخرجها أبو ُنعَْيم وأبو ُعمر،
  ُشْرفَةُ الدّار بِْنت احلَارِث

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ُشْرفَةُ الدّار بِْنت احلَارِث بن قَْيس بن هَْيَشةَ األنصارية، مث من بين ُمعاوَِية
  .قاله ابن حبيب

  ُشرَْيَرةُ بِْنت احلَارِث
  .كم بن حارثة بن سالمة بن حارثة التُّجِييبشريرة بِْنت احلَارِث بن َعْوف بن قَُتْيَرة، أم احل

  .ذكر ابن ُعقَْبة أهنا ممن بايعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، ذكر ذلك عنها ابنها احلكم بن حارثة
  .بضم الشني وبالراءين: شريرة: قال االمري أبو نصر بن ماكوال

  الشِّفاُء بِْنت َعْبد اهللا
ْبد مشس بن َخلَف بن صدَّاد بن َعْبد اهللا بن قُرِط بن رزاح بن َعِدّي بن كعب بن لَُؤي الشِّفاُء بِْنت َعْبد اهللا بن َع

  .امسها لَْيلَى: قيل. القَُرِشيَّة العدوية، أم سليمان بن أيب َحثْمة

ر بن وأمها فاِطَمة بِْنت أيب وهب بن َعْمرو بن عائذ بن ُعم. أسلمت قدمياً، وهي من املبايعات ومن املهاجرات األول
واختذت له فراشاً . وكانت من ُعقَالء النساء وفضالئهّن، وكان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم َيقيل عندها. خمزوم

وكانت ترقي من النملة، فامرها رسول اهللا صلّى اهللا . وإِزاراً ينام فيه، فلم يزل ذلك عندها حىت أخذه منهم مروان
  .وكان ُعمر رضي اهللا يُقَدَّمها يف الرأي ويرضاها. ها مع ابنها سليمانعليه وسلّم داراً عند احلكاكني، فنزلت

  .روى عنها أبو بكر وُعثْمان ابنا سليمان بن أيب َحثْمة
حدثين أيب، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا املَْسعودي، عن َعْبد : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد قال

إن رسول : آل بين حثمة، عن الشفاء بِْنت َعْبد امللك وكانت امَْرأَة من املهاجرات قالتاهللا بن عمري، عن رجل من 
  " .إميانٌ باِهللا، وجَِهاٌد يف َسبِْيِلِه، وَحٌج َمْبرُْوُر : " اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم سُِئلَ عن أفضل األعمال فقال

إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : د اهللا قالتروى األوزاعي، عن الزهري، عن أم سلمة، عن الشفاء بِْنت َعْب
فحضرت الصالة فخرجت فدخلُْت على ابِْنيت وهي حتت ُشَرحبيل ابن : أسأله، فجعل يعتذر إيلّ وأنا ألومه، قالت
يا خالة، ال : وجعلت ألومه، فقال! قد حضرت الصالة وأنت يف البيت: َحَسنة، فوجدتُ شرحبيالً يف البيت وأقول

بأيب وأمي إين كنت ألومه وهذه حاله : فقلت. ، فإنه كان لنا ثوب، فاستعاره رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمتلوميين
  .ما كان إال درعاً رقعناه: قال شرحبيل! وال أشعر

النَّبِيّ وروى ُعثْمان بن سليمان بن أيب حثمة، عن الشفاء بِْنت عَْبد اهللا أهنا كانت ترقي يف اجلاهلية، وأهنا ملا هاجرت 



يا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، : صلّى اهللا عليه وسلّم وكانت قد بايعته َمبكَّة قبل أن خيرج فَقَدِمت عليه، فقالت
فعرضتها وكانت منها رقية " . فأعرِضيها : " قال. إين كنت أرقي بُرقَى يف اجلاهلية، وإين أردت أن أعرضها عليك

اللهم " باسم اهللا صلوا صلب جرب تعوذاً من أفواهها فال تضر أحداً، : " ميها حفصةارقي هبا وعلِّ: " النملة فقال
ترقي هبا على عود كُْركُم سبع مرار وتضعه مكاناً نظيفاً، مث تدلكه على حجر : " ، قال" اكشف الباس ّربَّ الناس 

  " .خبلِّ مخرٍ ثقيف، وتطليه على النملة 
  .أخرجها الثالثة
  ْبد الرَّْحَمنالشِّفاء بِْنت َع

  .الشفاء بِْنت َعْبد الرَّْحَمن
الشفاء بِْنت َعْبد الرَّْحَمن : وقال أبو ُعمر. أراها األوىل: قال ابن منده. روى عنها أبو سلمة بن َعْبد الرَّْحَمن

  .األْنصارِيَّة مدنية، روى عنها أبو سلمة بن َعْبد الرَّْحَمن
  .أخرجها ابن منده، وأبو ُعمر خمتصراً

  شفاء بِْنت َعْوفال
  .الشفاء بِْنت َعْوف بن َعْبد بن احلَارِث بن زهرة

وقد هاجرت مع أختها ألمها : قال الزبري. هذه أم َعْبد الرَّْحَمن بن َعْوف، وأم أخيه األسود بن َعْوف: قال الزبري
  .الضَّيزية بِْنت أيب قَْيس بن َعْبد مناف

ْوف جد َعْبد الرَّْحَمن أبو أبيه، وَعْوف جده أبو أمه، أخوان ابنا َعْبد بن َعْبد َع: على ما ذكر الزبري: قال أبو ُعمر
  .احلَارِث بن زهرة، فانظر يف ذلك

وقد قال ابن أيب عاصم ما أخربنا به حيىي بن حممود . هذا كالم أيب ُعمر، وهو أخرجه، هذا كالم أيب ُعمر عن الزبري
َعْبد الرَّْحَمن بن َعْوف بن َعْبد َعْوف بن َعْبد احلَارِث بن زهرة،  ومن ذكر: إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصم قال

إن أم َعْبد : وقد قال ابن عباس. وأمه العنقاء وهي الشفاء بِْنت َعْوف بن َعْبد احلَارِث بن زهرة فهي ابنة عم أبيه
  .وقد ذكرنا ذلك يف أَْرَوى بِْنت كريز. الرَّْحَمن أسلمت
  .أخرجها أبو ُعمر

  َرةُ اَألَسِديَّةُشِقْي
  .شقرية اَألَسِديَّة، حبشية، موالة هلم

أال أريك امَْرأَة من أهل اجلنة؟ فأراين حبشية : قال يل ابن عباس: روى عطاء اخلراساين، عن عطاء بن أيب رباح قال
  .احلديث...صفراء

  .وقد تقدمت يف سعرية
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم

  الشفاء بِْنت َعْوف
  .ت َعْوف، أخت َعْبد الرَّْحَمن بن َعْوفالشفاء بِْن

  .إن الشفاء أم املْسَور: وقيل. هاجرت مع أختها عاِتكَة، وعاِتكَة هي أم اِملسْور بن خمزمة قاله الزبري
  .روى أبو أمحد العسكري ذلك هو وغريه



  .أخرجها أبو ُعمر خمتصراً
  شقيقة بِْنت مالك

  .ي أخت الشموس بِْنت مالكشقيقة بِْنت مالك بن قَْيس بن ُمحَرث، وه
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .أخرجها ابن حبيب
  الشَّموُش بِْنت أيب عامر

وهي أم . الّشموش بِْنت أيب عامر، وامسه َعْبد َعْمرو بن صيفي بن زيد بن أميَّة األْنصارِيَّة، من بين َعْمرو بن َعْوف
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. عاصم ومجيلة ولدي ثابت بن أيب األقلح

  .قاله ابن حبيب
  الشَّموُس بِْنت َعْمرو

  .الشموس بِْنت َعْمرو بن حرام بن زيد، وهي أم بنات َمْسعود بن أوس الظّفريات
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن حبيب
  الشَّموُس بِْنت مالٍك

  .ُمَحرِّث األْنصارِيَّة، من بين مازنالّشموس بِْنت مالك بن قَْيس بن 
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن حبيب
  الشموس بِْنت النُّعمان

  .الشموس بِْنت النعمان بن عامر بن ُمَجمع األْنصارِيَّة
  .حضرت مع النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم حني أسس مسجد قباء، وكانت من املبايعات

ن سَوَّاُر، عن عاصم بن سويد بن عامر بن يزيد بن جارية، عن أبيه سويد عن الشموس بِْنت النعمان روى شبابة ب
نظرت إىل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم حني قدم ونزل وأسس هذا املسجد مسجد قباء، فرأيته يأخذ احلجر : قالت

: ، وكان يقال" إن جربيل يؤّم الكعبة : " لحىت يهصره احلجر، وأنظر إىل بياض التراب على بطنه حىت أسسه ويقو
  " .أقوم مسجد قبلة مسجد قباء " 

  .رواه عتبة بن وديعة، عن الشموس، حنوه
  .أخرجه الثالثة

قوله يؤم الكعبة فيه نظر، فإن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم ملا قدم املدينة وأسس مسجد قباء مل تكن القبلة إىل : قلت
  .إىل البيت املقدس، مث حّولت إىل الكعبة بعد ذلكالكعبة، إمنا كانت 
  ُشَمْيلَةُ بِْنت احلَارِث

  .مشيلة بِْنت احلَارِث بن َعْمرو بن حارثة بن اهليثم األْنصارِيَّة الظفرية
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن حبيب
  َشهيَدةُ أم َوَرقَةَ األْنصارِيَّة



  .يَّةشهيدة أم ورقة األْنصارِ
: " أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم كان يقول: روى َعْبد الرَّْحَمن بن خالد األنصاري، عن أم ورقة األْنصارِيَّة

  .وأمرها أن تؤذن يف دارها وتقيم وان تؤم أهل دارها يف الفرائض" . انطِلقوا بنا إىل الّشهيدة نزوُرها 
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم

  ْنت احلَارِثالشَّيماُء بِ
  .الشيماء بِْنت احلَارِث السعدية،أخت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم من الرضاعة

احلَارِث بن : واسم أيب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم الذي أرضعه: أخربنا أبو جعفر بإسناده عن ابن إسحاق قال
َعْبد اهللا بن احلَارِث، وأنيسة بِْنت : وأخوته من الرضاعة. َعْبد العزَّى بن رفاعة بن مالَّن بن ناصرة بن بكر بن هوازن

. غلب عليها ذلك، وهي حلليمة أم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. احلَارِث، وحذافة ابنة احلَارِث، وهي الشيماء
ة عن أيب وجز: ابن إسحاق: وذكروا أن الشيماء كانت حتضن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مع أمها، قال

. يا رسول اهللا، إن ألختك من الرضاعة: ملا انتهت الشيماء إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قالت: السعدي قال
فعرف رسول اهللا صلّى اهللا عليه . عضة عضضتنيها يف ظهري وأنا متوركتك: قالت" وما عالمة ذلك؟ : " قال

  .افة وغريهاوقد تقدم ذكرها يف حذ... وسلّم العالمة، فبسط هلا رداءه
  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو ُعمر،و أبو موسى

  حرف الصاد

  الصَّْعَبةُ بِْنت احلضرمّي
  .الّصعبة بِْنت احلضرمي

اسم احلضرمي َعْبد اهللا بن ُمعاذ بن ربيعة، وهي أخت العالء بن احلضرمي أم طلحة بن ُعَبْيد اهللا : قال اجلعايب
فسمعتها : خرجت الصعبة بِْنت احلضرمي قال: بن رافع، عن أبيه قال ذكرها جعفر من حديث َعْبد اهللا. التيمي

  .إن ُعثْمان قد اشتد َحْصره، فلو كلمَت فيه حىت يرّد عنه: تقول البنها طلحة بن ُعَبْيد اهللا
وأخربين بعض آل : أهنا توفيت على عهد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، قال: وروى البالذري، عن الواقدي

  .إهنا بقيت إىل أن قتل ُعثْمان رضي اهللا عنه: وكان هذا أشبه من قول من قال. ا أسلمتطلحة أهن
  .أخرجها أبو موسى
  الّصعَبةُ بِْنت سَْهلٍ

  .الصَّعبة بِْنت سهل بن َعْمرو بن زيد بن َعْمرو بن األشهل األْنصارِيَّة
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن حبيب

  بِْنت ُبَجيْرٍَصِفيَّةُ 
  .صفية عوض العني فاء وهي صفية بِْنت ُبَجري اهلذلية

  .روت عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يف الشرب من ماء زمزم
  .أخرجه أبو ُعمر خمتصراً



  صفيَّة بِْنت َبشامة
  .صفية بِْنت بشامة، أخت األعور بن بشامة

  .ا، وهي من بين العنرب بن متيمخطبها النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم ومل يدخل هب
  .قاله ابن حبيب يف املُحَبَّر

  صفية بِْنت ثابت
  .صفية بِْنت ثابت بن الفاكه بن ثعلبة األْنصارِيَّة، مث من بين َخطْمة

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب

  صفية بِْنت حَُيْي بن أَخطََب
ة بن ثعلبة بن ُعبَْيد بن كعب بن اخلزرج بن أيب حبيب بن النضري بن النحام بن صفية بِْنت حيي بن أخطب بن َسْعَي

واألول قاله اليهود، وهو أعلم بلساهنم، وهم من بين إسرائيل من سبط الوى بن . خنُوم: ينخوم، وقيل: ناخوم وقيل
وكانت زوج سالم : مسوأل وأم صفية برة بِْنت. يعقوب، مث من ولد هارون بن ُعمران، أخي موسى صلى اهللا عليهم

  .بن ِمْشكَمْ اليهودي، مث خلف عليها كنانة بن أيب احلُقَْيْق، ومها شاعران، فقتل عنها كنانة يوم خيرب
أعطين : روى أنس بن مالك أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ملا افتتح خيرب ومجع السيب، أتاه حتية بن خليفة فقال

يا رسول اهللا، إهنا سيدة قريظة والنضري، : قيل. فذهب فأخذ صفية" . فخذ جارية  اذهب: " قال. جارية من السيب
وأخذها رسول اهللا " . ُخذ جاريةً من السيب غريها : " فقال له رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ما تصلح إال لك

  .من عقالء النساء وكانت عاقلة. صلّى اهللا عليه وسلّم واصطفاها، وحجبها وأعتقها وتزوجها، وقسم هلا
ملا افتتح رسول اهللا : حدثين والدي إسحاق بن ياسر قال: أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس عن ابن إسحاق قال

صلّى اهللا عليه وسلّم القَُموص حصن ابن أيب احلُقيق أيت بصفية بِْنت حُيي ومعها ابنة عم هلا، جاء هبا بالل، فمر هبما 
لما رأهتم اليت مع صفية َصكَّت وجهها وصاحت، وحَثَت التراب على رأسها، فقال على قتلى من قتلى يهود، ف

، وأمر رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بصفية " أَغْرُِبوا هذه الشيطانة عين : " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم لبالل فِحيَزْت خلفه، وغطى عليها ثوبه، فعرف الناس أنه قد اصطفاها لنفسه، فقال رسول 

وقد كانت صفية قبل " يا بالل أنزعت منك الرمحة حىت متر بامرأتني على قتالمها؟ : " حني رأى من اليهودية ما رأى
إنك لتمدين : ذلك رأت أن قمراً وقع يف حجرها، فذكرت ذلك ألبيها، فضرب وجهها ضربة أثرت فيه، وقال

لعرب فلم يزل األثر يف وجهها حىت أتى هبا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فسأهلا عنقك إىل أن تكوين عند ملك ا
  .عنه، فأخربته اخلرب

حدثنا قتيبة، أخربنا أبو عوانة، عن قتادة وَعْبد العزيز بن صهيب، : أخربنا غري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى قال
  .وجعل عتقها صداقهاأن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أعتق صفية، : عن أنس

وأخربنا ُمَحمَّد بن عيسى، أخربنا ُبْندار بن َعْبد الصمد، أخربنا هاشم بن سعيد الكويف، أخربنا كنانة، حدثتنا : قال
دخل علّي رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وقد بلغين عن حفصة وعائشة كالم، فذكرت : صفية بِْنت حيي قالت

وكيف تكوناِن خرياً مّني، وزوجي ُمَحمَّد، وأيب هارون، : أال قلِت: " ه وسلّم، فقالذلك لرسول اهللا صلّى اهللا علي
حنن أكرم على رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم منها، حنن أزواج رسول : وكان بلغها أهنما قالتا! " وعمي موسى؟

  .اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وبنات عمه



حدثين أيب، حدثنا َعْبد الرزاق، حدثنا جعفر بن : ده عن َعْبد اهللا بن أمحدأخربنا َعْبد الوهاب بن أيب حبة بإسنا
أن النَّبِيّ : وهي يف كتايب مسية، عن صفية بِْنت حَُيّي: حدثتين مشيسة أو مسية قال َعْبد الرزاق: سليمان، عن ثابت قال

بكت وجاء رسول اهللا صلّى اهللا عليه صلّى اهللا عليه وسلّم حج بنسائه، فلما كان ببعض الطريق برك بصفية مجلها، ف
وسلّم حني أخرب بذلك، فجعل ميسح دموعها بيده، وجعلت تزداد بكاًء وهو ينهاها، فنزل رسول اهللا صلّى اهللا عليه 

وكانت من أكثرهن " يا زينب، أفقري أختك مجالً : " وسلّم بالناس، فلما كان عند الرواح قال لزينب بِْنت جحش
فغضب النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم حني مسع ذلك منها، فلم يكلمها حىت قدم َمكَّة، ! فقر يهوديتك؟أنا أ: ظهراً قالت

وأيام مىن يف سفره حىت رجع إىل املدينة، وحمرم وصفر، فلم يأهتا ومل يقسم هلا، ويئست منه، فلما كان شهر ربيع 
فدخل ! علّي رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمهذا ظل رجل، وما يدخل : األول دخل عليها، فلما رأت ظله قالت

وكانت هلا جارية ختبؤها من النَّبِيّ صلّى : يا رسول اهللا، ما أصنع؟ قالت: النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، فلما رأته قالت
رفع، فوضعه  فمشى النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم إىل سرير صفية، وكان قد: قال. فالنة لك: اهللا عليه وسلّم فقالت
  .بيده، ورضي عن أهله

جئت إىل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أحتدث عنده، وكان معتكفاً يف املسجد، : وروى عنها علي بن احلَُسْين قالت
فلما رأيا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رجعا، فقال رسول : فقام معي يبلغين بييت، فلقيه رجالن من األنصار قالت

إن الشيطان : " فقال. يا رسول اهللا! سبحان اهللا! نعوذ باهللا: فقاال" . تعاليا فإهنا صفية : " ى اهللا عليه وسلّماهللا صلّ
  " .ليجري من ابن آدم جمرى الدم 

  .سنة مخسني: وقيل. وتوفيت سنة ست وثالثني
  .أخرجها الثالثة

  صفَيةُ بِْنت اخلطّاب
  .وقد ذكرناها يف قدامة. هي امَْرأَة قدامة بن َمظْعونو. صفّية بِْنت اخلطاب، أخت ُعمر بن اخلطاب

  .ذكرها الغساين

  صفية خادم رسول اهللا

  .روت عنها أمة اهللا بِْنت رزينة يف الكسوف مرفوعاً. صفية خادم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .أخرجها أبو ُعمر خمتصراً

  صفية بِْنت َشْيبَةَ
  .درية، من بين َعْبد الدارصفّية بِْنت شيبة بن ُعثْمان الَعْب

  .روى عنها ُعبَْيد اهللا بن َعْبد اهللا بن أيب ثور، وميمون بن مهران. اختلف يف صحبتها
أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، عن ُمَحمَّد بن جعفر بن الزبري، عن ُعَبْيد اهللا بن َعْبد 

إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ملا اطمأن َمبكَّة عام الفتح، طاف : قالتاهللا بن أيب نور، عن صفية بِْنت شيبة 
على بعري يستلم احلجر بِِمْحَجنٍ يف يدهن، مث دخل الكعبة فو جد فيها محامة عيداٍن فكسرها، مث قام على باب 

  .الكعبة وأنا أنظر، فرمى هبا
  .أخرجها الثالثة. وسلّم تزوج ميمونة، ومها حالالن أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه: وروى عنها ميمون بن مهران

  صفية بِْنت َعْبد املُطَِّلب



صفية بِْنت َعْبد املُطَِّلب بن هاشم بن َعْبد مناف القَُرِشيَّة اهلامشية، عمة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وهي أم 
  .وهي شقيقة محزة واملقوَّم وحْجل بين َعْبد املُطَِّلب الزبري بن العّوام، وأمها هالة بِْنت وهيب بن َعْبد مناف بن زهرة،

مل خيتلف يف إسالمها من عّمات النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، واختلف يف عاِتكَة وأَرَْوى، والصحيح أنه مل يسلم 
حرب، فمات غريها، كانت يف اجلاهلية قد تزوجها احلَارِث بن حرب بن أميَّة بن َعْبد مشس، أخو أيب ُسفْيان بن 

عنها، فتزوجها العوام بن خويلد، فولدت له الزبري وَعْبد الكعبة، وعاشت كثرياً، وتوفيت سنة عشرين يف خالفة 
إن العوام تزوجها أوالً، وليس بشيء، قاله أبو : ودفنت بالبقيع، وقيل. ُعمر بن اخلطاب، وهلا ثالث وسبعون سنة

أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، . شديداً، وصربت صرباً عظيماً وملا قتل أخوها محزة وجدت عليه وجداً. ُعمر
حدثين الزهري وعاصم بن ُعمر بن قتادة وُمَحمَّد بن حيىي بن حبان، واحلصني بن َعْبد : عن ابن إسحاق قال

بِْنت عَْبد فأقبلت صفية : الرَّْحَمن بن َعْمرو بن سعد بن ُمعاذ، وغريهم من علمائنا، عن يوم أحد وقتل محزة، قال
الْقَها : " املُطَِّلب تنظر إىل محزة بأحد، وكان أخاها ألمها، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم البنها الزبري

. أيْ أمه، إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يامرك أن ترجعي: فلقيها الزبري وقال" . فاْرجِْعها، ال ترى ما بأخيها 
. أنه مثّل بأخي، وذاك يف اهللا، فما أرضانا مبا كان من ذلك، ألصربنَّ وألحتسّنب إن شاء اهللا وِلَم، فقد بلغين: قالت

فأتته فنظرت إليه واسترجعت واستغفرت له ثن أمر به . خلِّ سبيلها: فلما جاء الزبري إليه فأخربه قول صفية قال
  .رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فدفن

كانت صفية بِْنت َعْبد املُطَِّلب : ثين حيىي بن عباد بن َعْبد اهللا بن الزبري، عن أبيه قالحد: قال وحدثنا بن إسحاق قال
وكان حسان معنا يف احلصن مع النساء والصبيان : يف فارع حصن حسان بن ثابت، يعين يف وقعة اخلندق قالت
فجعل يطيف باحلصن، وقد فمّر بنا رجلٌ يهودٌي : حيث خندق رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، قالت صفية

حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبني رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، 
ورسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم واملسلمون يف حنور عدوِّهم، ال يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إن أتانا آٍت، 

اليهودّي ُيطَوِّفُ باحلصن كما ترى، وال أمنه أن يدل على عوراتنا من ورائنا من  يا حسان، إن هذا: فقلت: قالت
: قالت صفية! واهللا لقد عرفِت ما أنا بصاحب هذا! يغفر اهللا لِك يا ابنة َعْبد املُطَِّلب: فقال. يهود، فانزل إليه فاقتله

حلصن إليه، فضربته بالعمود حىت قتلته، مث فلما قال ذلك، ومل أر عنده شيئاً، احتجزت وأخذت عموداً ونزلت من ا
ما يل بسلبه حاجة يا : فقاال. يا حسان، انزل فاسلبه فإنه مل مينعين من سلبه إالّ أنه رجل: رجعت إىل احلصن فقلت

  .ابنة َعْبد املُطَِّلب
وهي أول اْمَرأَة : د فيهوحدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن صفية بِْنت َعْبد املُطَِّلب، مثله وحنوه، وزا: قال يونس

  .قتلت رجالً من املشركني
  .أخرجها الثالثة

  صفية بِْنت أيب ُعَبْيد
  .تقدم نسبها عند ذكر أبيها. صفيَّةُ بِْنت أيب ُعَبْيد، أخت املختار بن أيب ُعبَْيد الثقفي

ال يصح هلا مساع من النَّبِّي صلّى اهللا أدركت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، وهي اْمَرأَة عَْبد اهللا بن ُعمر بن اخلطاب، 
  .عليه وسلّم، روى عنها نافع

  .أخرجها الثالثة
  صفية بِْنت ُعمر بن اخلطاب



  .صفية بِْنت ُعمر بن اخلطاب الَعدَوية، أوردها الطرباين يف الصحابة
: َعبَّاس، أخربنا أبو بكر قاالوأخربنا أبو ال: أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم قال أبو موسى

حدثنا أبو القاسم الطرباين، حدثنا ُمحَمَّد بن ُعثْمان بن أيب شيبة، حدثنا احلسن بن سهل احلَّناط، حدثنا ُمَحمَّد بن 
أن صفية بِْنت ُعمر بن اخلطاب رضي : سهل األسدي، حدثنا شريك، عن َعْبد الكرمي، عن عكرمة، عن ابن عباس

  .النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم يوم خيرب اهللا عنه كانت مع
  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى

  صفية بِْنت ُمْحِميَةَ
  .هلا ذكر يف احلديث. صفية بِْنت حممية بن َجْزٍء الزَّبِيدّي، اْمَرأَة الفضل ابن الَعبَّاس

  صفية امَْرأَة من الصحابة
  .روى عنها مسلم بن صفوان. ةصفية، اْمَرأَة من الصحابة، حديثها عند أهل الكوف

  .أخرجها أبو ُعمر
  صفية امَْرأَة من الصحابة

  .صفية امَْرأَة من الصحابة أيضاً

دخل علّي رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقربت إليه كَِتفاً، : روى عنها إسحاق بن َعْبد اهللا بن احلَارِث أهنا قالت
  .فأكل وصلى ومل يتوضأ
  .أخرجها أبو ُعمر أيضاً

  الصََّماُء بِْنت ُبسْرٍ
. الصماء أخت بسر: وقيل. قاله أبو ُعمر. الصََّماُء بِْنت ُبْسرٍ املازنية، من مازن بن منصور، أخت َعْبد اهللا بن بسر

  .قاله أبو نعيم، واألول أصح
حدثنا ُسفْيان  حدثنا ُحمَيد بن مسعدة،: أخربنا إبراهيم بن ُمحَمَّد وغري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى السلمي قال

أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه : بن حبيب بن ثَور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن َعْبد اهللا بن بسر، عن أخته
ال تصوموا يوم السبت إالّ فيما افترض عليكم، فإن مل جيد أحدكم إالّ حلاء عنبة أو عود شجرة، فليمضغه : " وسلّم

. "  
ورواه أبو داود السجستاين عن يزيد بن قَْيس من أهل جبلة، . عن خالته: هللا فقالرواه فضيل بن فضالة، عن َعْبد ا

  .عن أخته الصماء: عن الوليد، عن ثور فقال
وقد جعله ها هنا . روى عنه ابنه، وليس من الصماء يف شيء: قال أبو ُعمر يف بسر بن أيب بسر والد َعْبد اهللا: قلت
  .أخاها

  ُصَمْيَتةُ اللَّيثيّة
  .الليثّية، من بين ليث بن بكر بن َعْبد مناة بن كنانةصميتة 

حدثنا احلسن بن علي، حدثنا َعْبد اهللا بن صاحل، حدثنا الليث، : أخربنا حيىي إجازة بإسناده إىل ابن أيب عاصم قال
هللا عليه عن عقيل، عن الزهري، عن ُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا بن عتبة، عن صميتة وكانت يف حجر رسول اهللا صلّى ا

من استطاع منكم أن ميوت باملدينة فليمت، فإنه من : " مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: وسلّم قالت
  " .ميوت هبا أشفع له وأشهد له 



كانت يتيمة يف حجر عائشة، ورواه يونس عن الزهري، عن ُعَبْيد : ورواه صاحل بن أيب األخضر عن الزهري وقال
ورواه ابن أيب ذئب عن الزهري، عن ُعَبْيد اهللا، عن صفية بِْنت أيب ُعبَْيد، . ْنت أيب ُعبَْيد، عن صميتةاهللا، عن صفية بِ

  .عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم
  .أخرجها الثالثة

  حرف الضاد

  ُضباَعةُ بِْنت احلَارِث
  .رك الوضوء مما غيَّرت النارروت عنها أم عطية يف ت. ضباعة بِْنت احلَارِث األْنصارِيَّة، أخت أم عطية

أخرجها أبو ُعمر خمتصراً، وأما ابن منده وأبو نعيم فلم خيرجا هذه يف ترمجة مفردة، بل ذكرا حديثهما يف ترك 
الوضوء مما غريت النار، يف ترمجة ضباعة بِْنت الزبري بِْنت َعْبد املُطَِّلب بعد حديث االشتراط يف احلج ، على ما 

  .تعاىل نذكره إن شاء اهللا
روى أبو نعيم عن الطرباين، عن علي بن َعْبد العزيز، عن خلف بن موسى بن َخلَف الَعمِّي، عن أبيهن عن قتادة، 

عن إسحاق بن َعْبد اهللا اهلامشي، عن أم عطية، عن أختها ضباعة، أهنا رأت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم أكل كَِتفاً مث 
  .قام إىل الصالة ومل يتوّضأ

ورواه إسحاق بن : وقال. رواه ُمَحمَّد بن املثىن، عن خلف بن موسى، عن أبيه، مثله، عن أم عطية عن أختها: لوقا
ورواه مهام، عن : وهو وهم، وقال. زياد، عن خلف، عن أبيه، عن قتادة، عن أيب املليح، عن إسحاق، عن أم عطية

  .قتادة، عن إسحاق أن جدته أم حكيم حدثته عن أختها ضباعة
قال أبو نعيم، أخربنا ابن محدان، حدثنا احلسن بن ُسفْيان، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا مهام، حدثنا قتادة، عن و

أهنا رفعت للنيب صلّى اهللا : أن جدته أم حكيم حدثته، عن أختها ضباعة بِْنت الزبري: إسحاق بن َعْبد اهللا بن احلَارِث
  .توضّأعليه وسلّم حلماً فانتهش منه مث صلّى ومل ي

وهذا مجيعه يدل على أن الترمجة األوىل، وأن أبا ُعمر حيث رأى يروي عنها أختها أم عطية، وأم عطية أنصارية، 
ظنهما اثنتني، فإن بِْنت الزبري قرشية، فجعلهما اثنتني والصحيح أهنما واحدة، فإن أم حكيم هي بِْنت الزبري، وهي 

  .أخت ضباعة بِْنت الزبري، واهللا أعلم
  عة بِْنت الزُّبريُضبا

كانت زوج . ضباعة بِْنت الزبري بن َعْبد املُطَِّلب بن هاشم القَُرِشيَّة اهلامشية، ابنة عم النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم
  .املقداد بن َعْمرو فولدت له َعْبد اهللا وكرمية، قتل عَْبد اهللا يوم اجلمل مع عائشة رضي اهللا عنها

  .جابر وأنس، وعائشة، وعروة، واألعرجروى عن ضباعة ابن عباس، و

حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، عن عباد بن : أخربنا إمساعيل بن علي وغريه بإسنادهم إىل ُمَحمَّد بن عيسى قال
أن ضباعة بِْنت الزبري أتت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم : العوام، عن هالل بن َخبّاب، عن عكرمة، عن ابن عباس

لبَّْيكَ اللهمَّ لبَّيك، : قويل: " كيف أقول؟ قال: قالت" . نعم : " سول اهللا، إين أريد احلج، أفأشترط؟ قاليا ر: وقالت
  " .لبيك َمِحلّي من األرض حيث حتبُِسين 

  ضباعة بِْنت عامر



  .ضباعة بِْنت عامر بن قرط العامرية، أسلمت َمبكَّة
نعيم، حدثنا ُمَحمَّد بن أمحد، حدثنا ُمحَمَّد بن ُعثْمان بن أيب أخربنا أبو موسى إجازة، حدثنا أبو علي، حدثنا أبو 

شيبة، حدثنا منجاب، أخربنا َعْبد اهللا بن األجلح، عن الكليب، أخربين عَْبد الرَّْحَمن العامري، عن أشياخ من قومه 
ناه، إذا جاء بْيَحرة بن فراس أتانا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وحنن بعكاظ، فدعانا إىل نصرته ومنعته فأجب: قالوا

القَُشريي، فغمز شاكلة ناقة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فقمَصت برسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فألقته، 
وعندنا يومئذ ضباعة بِْنت قُرط كانت من النسوة الاليت أسلمن بعد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم َمبكَّة، جاءت 

يا آل عامر وال عامر يل أيسمع هذا برسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بني أظهركم، ال : عمها فقالتزائرة إىل بين 
فقام ثالثة من بين عمها إىل بيحرة فأخذ كل رجل منهم، رجالً فجلد به األرض، مث جلس على ! مينعه أحد منكم؟

، فأسلموا وقتلوا " اللهم بارك على هؤالء " : صدره، مث علقوا وجهه لطماً، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .شهداء

  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى
  الّضحاك بِْنت َمْسعود

  .الضحاك بِْنت َمْسعود، أخت حويصة وحميصة ابين َمْسعود
أن الضحاك بِْنت َمْسعود خرجت مع رسول : روى يزيد بن عياض، عن سهل بن َعْبد اهللا، عن سهل بن أيب َحثْمة

  .احلديث...  صلّى اهللا عليه وسلّم حني غزا خيرباهللا
كذا ذكرها املتأخر يعين ابن منده وهي أم الضحاك، وستذكر يف الكىن : أخرجها ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

  .إن شاء اهللا تعاىل

  حرف الطاء

  طريِّة جارية حسان بن ثابت

  طرية جارية حسان بن ثابت

  .اسذكرها َعْبد اهللا بن عب. 
أمر : روى ابن وهب، عن أيب بكر بن أيب أويس، عن أبيه، عن حسني بن َعْبد اهللا، عن عكرمة، عن ابن عباس قال

حسان بن ثابت جاريته طرية وناس عنده ِسماطني بفناء أَطََمِة فارع فمر هبم النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم ومل يامرهم 
  .ومل ينههم

وروى أبو نعيم . ذكرها املتأخر، وأخرج حديث ابن أيب أويس هذا: قال أبو نعيمأخرجها ابن منده وأبو نعيم، و
مر رسول اهللا صلّى اهللا : حديث يونس بن ُمَحمَّد، عن ابن أيب أويس، عن حسني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال

تغنيهم، فلم يامرهم  عليه وسلّم حبسان ومعه أصحابه مساطني وجارية له يقال هلا سريين، ختتلف بني السماطني، وهي
  .ومل ينههم

  طَُعْيَمة بِْنت جُرَْيج
  .هلا ذكر وليس هلا حديث. طُعيمة بِْنت جُريج
  .أخرجها ابن منده



  طُفَْية بِْنت َوَهب
  .طُفية بِْنت وهب، أم أيب موسى األشعري

  .وماتت باملدينةأسلمت : وقال الطرباين. ذكرها ابن قتيبة يف كتاب املعارف: قال املستغفري. أسلمت وهاجرت
  طُلَْيَحة بِْنت َعْبد اهللا

  .طليحة بِْنت َعْبد اهللا اليت كانت عند ُرشيد الثقفي فطلقها وَنكَحت يف عدهتا
  .أهنا بِْنت ُعَبْيد اهللا: ذكر الليث عن الزهري
  .أخرجها أبو ُعمر خمتصراً

  حرف الظاء

  ظَْبَية بِْنت الَبراء
روت َعْبدة بِْنت َعْبد الرَّْحَمن بن مصعب بن ثابت بن َعْبد . ة أيب قتادة األنصارّيظبية بِْنت الرباء بن معرور، اْمَرأَ

أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم قال لظبية بِْنت : حدثين أيب، عن أبيه، عن جده، عن أيب قتادة: اهللا بن أيب قتادة قالت
. علمين يا رسول اهللا تسبيح اجلهاد: فقالت" ال جهاد ليس عليكن ُجُمعةٌ و: " الرباء بن معرور، اْمَرأَة أيب قتادة

  " .سبحان اهللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وهللا احلمد . قويل: " فقال
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم

  ظبية بِْنت وهب

ري يف ترمجة أبو وذكر أبو أمحد العسك. ظبية بِْنت وهب اْمرَأَة من َعّك ماتت باملدينة مسلمة، قاله هشام بن الكليب
وقد تقدمت يف . طُفَْية: وقيل فيها. وأمه ظبية بِْنت وهب من عّك، أسلمت وماتت باملدينة: موسى األشعري قال
  .الطاء، واهللا أعلم

  حرف العني

  عاِتكَة بِْنت أُسيد
  .بن أسيد عاِتكَة بِْنت أسيد بن أيب العَْيص بن أميَّة بن َعْبد مشس القَُرِشيَّة االموِيَّة أخت ُعتاب

  .أسلمت يوم الفتح، هلا صحبة وال تعرف هلا رواية
  .قاله ابن إسحاق

. أن أُغدي علي. أرسل ُعمر بن اخلطاب إىل الشفاء بِْنت َعْبد اهللا العدوية: روى الزبري عن ُمَحمَّد بن سالم قال
مط فأعطاهلا إياه، ودعا بنمط فغدوت عليه فوجدت عاِتكَة بِْنت أسيد ببابه، فدخلنا فتحدثنا ساعة، فدعا بن: قالت

أنا قبلها إسالماً، وأنا ابنة عمك وأرسلت إيلّ وجاءتك من قبل ! تَرَِبْت يداكَ يا ُعمر: فقلت: دونه فأعطانيه، قالت
ما كنت رفعت ذلك إال لِك، فلما اجتمعتما ذكرت أهنا أقرب إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : فقال! نفسها؟
  .منِك

  .و ُعمر، وأبو موسىأخرجها أب
  عاِتكَة بِْنت خالد



عاِتكَة بن خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن : وقيل. عاِتكَة بِْنت خالد بن منقذ بن ربيعة
حرام بن حُْبشيَّة بن سلول بن كعب بن َعْمرو بن ربيعة اخلزاعية، وهي أم مَعْبد، كنيت بابنها مَعْبد، وكان زوجها 

وهي اليت نزل هبا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ملا هاجر إىل املدينة، . أيب اجلون اخلزاعي، وهو أبو مَعْبد أكثم بن
  .وحديثه معها مشهور، وذلك املنزل يعرف اليوم خبيمة أم مَعْبد

نظر : د قالتروى َعْبد امللك بن وهب املذحجي، عن احلر بن الصياح النخعي، عن أيب مَعْبد اخلزاعي، عن أم مَعْب
شاة خلفها : قالت" ما هذه الشاة يا أم مَعْبد؟ : " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم إىل شاة يف كسر البيت فقال

نعم بأيب : قالت" . أتأذنني أن أحلبها : " قال. هي أجهد من ذلك: قالت" هل هلا من لنب؟ : " قال. اجلهد عن الغنم
فمسح ضرعها وذكر اسم اهللا، ودعا بإناء يُْربِضُ الرَّهْطَ، فحلب فيه فسقاها . احلبهاأنت وأمي، إن رأيت هبا َحلََباً ف

فشربوا مجيعاً " . ساقي القوم آخرهم شرباً : " حىت رويت، وسقى أصحابه فشربوا حىت رووا وشرب آخرهم وقال
  .َعلالً بعد نََهل حىت رضوا

  .أخرجها الثالثة
  عاِتكَة بِْنت زيد
وهي ابنة عم ُعمر بن . تقدم نسبها عند أخيها سعيد بن زيد. د بن َعْمرو بن ُنفيل القَُرِشيَّة العدويةعاِتكَة بِْنت زي

  .اخلطاب، جيتمعان يف نفيل
كانت من املهاجرات إىل املدينة، وكانت امَْرأَة َعْبد اهللا بن أيب بكر الصديق، وكانت حسناء مجيلة، فأحبها حباً 

  :عن مغازيه وغريها، فامره أبوه بطالقها، فقال شديداً حىت غلبت عليه وشغلته
  ُمقيماً، ُتَمّني النفَس أحالم نائمِ... طلِّقْها وخيِّْم مكاهنا : يقولون

  على ِكَبرٍ مّني إلحدى العظائمِ... وإنَّ ِفراقي أهلَ بيٍت مجْعُتهم 
  إىل َبوِّها قبل الِعشارِ الروائمِ... أراين وأهلي كالَعجولِ ترّوَجْت 

  :م عليه أبوه حىت طلقها، فتبعتها نفسه، فسمعه أبو بكر يوماً وهو يقولفعز
  وما ناَح قُْمريُّ احلَمام املُطَوَُّق... أعاِتكُ ال أنساَك ما ذرَّ شارٌِق 

  إليَك مبا ختفي النفوُس ُمَعلَُّق... أعاتُك، قليب كلَّ يوم وليلٍة 
  يف غري ُجْرمٍ ُتطلَُّقوال مثلَها ... ومل أر مثلي طلََّق اليوَم مثلَها 

  وَخلٌْق َسويٍّ يف احلياء وَمْصَدُق... هلا ُخلٌُق َجْزلٌ، ورأي ومَْنِصٌب 
فرّق له أبوه وأمره فارجتعها، مث شهد َعْبد اهللا الطائف مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فُرمي بسهم فمات منه 

  :باملدينة، فقالت عاِتكَة ترثيه
  وبعد أيب بكرٍ، وما كان قَصَّرا... بعد نبيِّهْم  ُرزِئُت خبريِ الناسِ

  عليَك، وال ينفكُّ جِلدي أغربا... فآليتُ ال تنفكُّ عينِي حزينةً 
  أكَرَّ وأمحى يف اهلَياج وأصربا... فلله عيناً مْن رأى مثلَه فًىت 

  إىل املوت حىت يترَك الرُّمَح أمحرا... إذا ُشرَِعْت فيه األِسنَّةُ خاضها 

مل يتزوجها، وقتل عنها يوم اليمامة شهيداً، فتزوجها ُعمر بن اخلطاب سنة اثنيت : ها زيد بن اخلطاب، وقيلفتزوج
. فافعل: قال. يا أمري املؤمنني، دعين أكلم عاِتكَة: عشرة، فأومل عليها، فدعا مجعاً فيهم علي بن أيب طالب، فقال

  :كيا ُعَديَّة نفسها، أين قول: فأخذ جبانيب الباب وقال



  عليَك، وال ينفكُّ جِلدي أغربا... فآليتُ ال تنفكُّ عينِي حزينةً 
يا أيها الذين أمنوا : " قال اهللا تعاىل: فقال. ما دعاك إىل هذا يا أبا احلسن؟ كل النساء يفعلن هذا: فبكت، فقال ُعمر

  :ها ُعمر، فقالت ترثيهفقتل عن" مل تقولون ما ال تفعلون كَُبَر مقتاً عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون 
  ال َتَملّي على االمام الّنحيبِ... عُني، جودي بعربٍة وحنيبِ 
  قد سقَْتُه املَنونُ كأسَ َشعوبِ... موتوا : قل ألهل الضَّرَّاِء والبؤسِ

  :مث تزوجها الزبري بن العوام، فقتل عنها، فقالت ترثيه
  وكان غري ُمَعرِِّديوَم اللقاِء ... غدر ابُن ُجْرموزٍ بفارسِ ُبْهَمٍة 

  ال طائشاً َرْعَش اجلِناِن وال اليِد... يا َعْمرو، لو نبهته لوجدته 
  عنها ِطراُدَك يا ابن فَقْعِ القَْردَِد... كم غمرٍة قد خاضها مل يثنِه 
  ممن مضى، ممن يروح ويغتدي... ثكلتكَ أمَك إنْ ظَِفْرَت مبثله 

  ْت عليَك عقوبةُ املَُتَعمِِّدحلَّ... واِهللا ربَِّك إنْ قتلَْت ملسلماً 
. يا أمري املؤمنني، أنت بقية الناس وسيد املسلمني، وإين أنفس بك عن املوت: مث خطبها علي بن أيب طالب، فقالت

فلم يتزوجها، وكانت حتضر صالة اجلماعة يف املسجد، فلما خطبها ُعمر شرطت عليه أنه ال مينعها عن املسجد وال 
فلما أرادت اخلروج إىل . كره منه، فلما خطبها الزبري ذكرت له ذلك، فأجاهبا إليه أيضاً يضرهبا، فأجاهبا على

املسجد للعشاء اآلخرة شق ذلك عليه ومل مينعها، فلما عيل صربه خرج ليلة إىل العشاء وسبقها، وقعد هلا على 
  .عدالطريق حبيث ال تراه، فلما مرت ضرب بيده على عجزها، فنفرت من ذلك ومل خترج ب

  .أخرجها الثالثة
  عاِتكَة بِْنت َعْبد املُطَِّلب

  .عاِتكَة بِْنت َعْبد املُطَِّلب بن هاشم القَُرِشيَّة اهلامشية، عمة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
مل يسلم من عمات النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم غري : اختلفت يف إسالمها، فقال ابن إسحاق ومجاعة من العلماء

وكانت عاِتكَة عند أيب أميَّة بن املغرية املخزومي أيب أم سلمة، وهي أم ابنه َعْبد اهللا بن أيب أميَّة، وأم زهري . ةصفي
  .روت عنها أم كُلْثُوم بِْنت ُعقَْبة بن أيب معيط وغريها. وقريبة

د اهللا ابن ُعَبْيد اهللا بن حدثين حسني بن َعْب: أخربنا ُعَبْيد اهللا بن أمحد بإسناده، عن يونس، عن ابن إسحاق قال
رأت عاِتكَة بِْنت َعْبد : و حدثين يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبري قال: عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال

املُطَِّلب فيما يرى النائم قبل مقدم ضمضم ابن ُعمر الغفاري على قريش َمكَّة بثالث ليال رؤيا، فأصبحت عاِتكَة 
وما : فقال! ليدخلن على قومك منها شر وبالء: يا أخي، لقد رأيت الليلة رؤيا: َعبَّاس فقالتفبعثت إىل أخيها ال

انفروا يا آل غدر ملصارعكم يف : رأيت فيما يرى النائم رجالً أقبل على بعري له فوقف باألبطح، فقال: هي؟ فقالت
الناس إليه، مث مثل به بعريه، فإذا هو على فأرى الناس اجتمعوا إليه، مث أرى بعريه دخل به املسجد، واجتمع . ثالث

انفروا : مث أرى بعريه مثل به على رأس أيب قبيس فقال. انفروا يا آل غدر، ملصارعكم يف ثالث: رأس الكعبة فقال
مث أخذ صخرة فأرسلها من رأس اجلبل، فأقبلت هتوي، حىت إذا كانت يف أسفله . آل غدر، ملصارعكم يف ثالث

وأنت : قالت. اكتميها: فقال الَعبَّاس. ت دار من دور قومك، وال بيت إال دخل فيها بعضهاارفاضَّْت فما بقي
  .فاكتمها



فخرج الَعبَّاس من عندها فلقي الوليد بن عتبة وكان له صديقاً فذكرها له واستكتمه إياها، فذكرها الوليد ألبيه، 
 الكعبة ألطوف هبا، فإذا أبو جهل يف نفر يتحدثون عن واهللا إين لغاٍد إىل: فقال الَعبَّاس. فتحدث هبا، ففشا احلديث
رؤيا عاِتكَة بِْنت َعْبد : وما ذاك؟ قال: يا أبا الفضل مىت حدثت فيكم هذه النَّبِّية؟ فقلت: رؤيا عاِتكَة، فقال أبو جهل

كَة، فإن كان حقاً سنتربص بكم الثالث اليت ذكرت عاِت! املُطَِّلب، أما رضيتم أن َتنّبأ رجالكم حىت تنبأت نساؤكم؟
فلما أمسيت مل . ما رأت شيئاً: فأنكرت وقلت! فسيكون، وإال كتبنا عليكم كتاباً أنكم أكذب أهل بيت يف العرب

صربمت هلذا الفاسق اخلبيث أن يقع يف رجالكم، مث قد تناول النساء، : تبق اْمرَأَة من بين َعْبد املُطَِّلب إال أتتين فقلن
فغدوت يف اليوم . قد واهللا صّدقُتنَّ، وألتعرضّن له، فإن عاد ألكفيَنكُنَُّه: فقلت! نك غرية؟وأنت تسمع، فلم يكن ع

اللهم : الثالث أتعرض له ليقول شيئاً أشامته، فواهللا إين ملقبل حنوه إذ ولّى حنو باب املسجد يشتد، فقلت يف نفسي
وت ضمضم بن َعْمرو وهو واقف على بعريه باألبطح، وإذا هو قد مسع ما مل أمسع ص! العنه، أكلّ هذا فرقاً أن أشامته

يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم أموالكم مع أيب : حىت حّول رحله، وشق قميصه، وجدع بعريه، يقول
فشغله ذلك عين، وشغلين عنه، فلم يكن إال اجلهاز، حىت . ُسفْيان، قد عرض هلا ُمحَمَّد وأصحابه، الغوث الغوثَ

  .بدر، فأصاب قريشاً ما أصاهبا ببدر، وصدق اهللا سبحانه وتعاىل رؤيا عاِتكَة خرجنا إىل
  .أخرجها الثالثة

  عاِتكَة بِْنت َعْوف
عاِتكَة بِْنت َعْوف بن َعْبد َعْوف بن َعْبد احلَارِث بن زهرة القَُرِشيَّة الزهرية، أخت عَْبد الرَّْحَمن بن َعْوف، وهي أم 

  .اِملْسَور بن َمْخَزَمة
  .جرت هي وأختها الشفاء، فهي من املهاجراتها

  عاِتكَة بِْنت ُنعَْيم
  .األْنصارِيَّة: وقال أبو ُعمر. قاله أبو نعيم. عاِتكَة بِْنت ُنعيم بن َعْبد اهللا العدوية

خت روى َعْبد اهللا بن ُعقَْبة، عن أيب األسود، عن محيد بن نافع، عن زينب بِْنت أيب سلمة، عن عاِتكَة بِْنت نعيم أ
إن ابِنْتها تويف زوجها، فحّدت عليه، فرمدت : َعْبد اهللا بن نعيم أهنا جاءت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت

إمنا هي أربعة أشهر وعشٌر، وقد كانت املرأة منكّن حتد : " رمداً شديداً، وقد خشيت على بصرها، هل تكتحل؟ قال
  " .سنةً مث خترج فترمي بالبعرة على رأس احلول 

  .وقد روي ومل تسمَّ املرأة
حدثنا األنصارّي، حدثنا معن، عن مالك، عن َعْبد اهللا بن أيب بكر بن : أخربنا غري واحد بإسنادهم عن الترمذي قال

جاءت اْمرَأَة إىل : ُمَحمَّد بن َعْمرو بن حزم، عن محيد بن نافع، عن زينب بِْنت أيب سلمة، عن أمها أم سلمة قالت
  .وذكر حنوه... يا رسول اهللا، إن ابِْنيت تويف عنها زوجها: ى اهللا عليه وسلّم فقالتالنَّبِّي صلّ

أن ابنة نعيم بن : ورواه ابن هليعة، عن ُمَحمَّد بن َعْبد الرَّْحَمن، عن القاسم بن ُمَحمَّد، عن زينب، عن أمها أم سلمة
  .ر حنوهوذك.. َعْبد اهللا العدويِّ أتت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم

  .أخرجها الثالثة
قول أيب ُعمر أهنا أنصارية ليس بشيء، إمنا هي عدوية، عدّي قريش، وهي ابنة نعيم بن َعْبد اهللا بن النحام، : قلت

  .وهو الصواب
  عاِتكَة بِْنت الوليد



ن أميَّة اجلَُمحي، وكان عند وهي اْمرَأَة صفوان ب. عاِتكَة بِْنت الوليد بن املغرية املَْخُزوِميَّة، وهي أخت خالد بن الوليد
. صفوان ست نسوة إحداهن عاِتكَة فلما أسلم طلق منهن اثنتني، وبقيت عنده عاِتكَة، فطلقها أيام ُعمر بن اخلطاب

  .ويرد متام اخلرب بذلك يف أم وهب
  .أخرجها أبو موسى
  العالية بِْنت ظَْبيان

  .الب الكالبيةالعالية بِْنت ظبيان بن َعْوف بن َعْبد بن أيب بكر بن ك
وقليل من العلماء يذكرها قاله أبو . تزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فكانت عنده ما شاء اهللا، مث طلقها

  .ُعمر
إنه طلقها ومل يدخل هبا، وإهنا تزوجت قبل أن حيرم اهللا َعزَّ وَجلّ نساءه ابن عم هلا من : وقاله ابن منده، وأبو نعيم

  .إهنا هي اليت رأى هبا بياضاً فطلقها: وقيل .قومها، فولدت فيهم

أن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم طلق العالية : روى أبو نعيم هذا من حديث سعيد بن أيب َعروبة، وروى عن الزهري
  .بِْنت ظبيان، فتزوجها ابن عم هلا، وذلك قبل أن حيرم اهللا على الناس نكاُحهّن

ل اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم اْمرَأَة من ربيعة، يقال هلا العالية بِْنت ظبيان، فطلقها تزوج رسو: وقال حيىي بن أيب كثري
  .حني أدخلت عليه

  .تزوج رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم امَْرأَة من بين َعْمرو بن كالب، وفارقها: وقال َعْبد اهللا بن ُمَحمَّد بن عقيل
  .أخرجها الثالثة

  عائشة بِْنت أيب بكر الصديق
عائشة بِْنت أيب بكر الصديق، الصديقة بِْنت الصديق أم املؤمنني، زوج النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم وأشهر نسائه، 
وأمها أم رومان ابنة عامر بن ُعَومير بن َعْبد مشس بن عّتاب بن أذينة بن ُسبيع بن ُدمهان بن احلَارِث بن غنم بن 

  .مالك بن كنانة الكنانية
: وقيل. بثالث سنني: هللا صلّى اهللا عليه وسلّم قبل اهلجرة بسنتني، وهي بكر، قال أبو ُعبَْيدة، وقيلتزوجها رسول ا

سبع : وكان ُعمرها ملا تزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ست سنني، وقيل. خبمس سنني: وقيل. بأربع سنني
رض على رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم صورهتا وكان جربيل قد ع. وبين هبا وهي بِْنت تسع سنني باملدينة. سنني

يف َسَرقَِة حرير يف املنام، ملا توفيت خدجية، وكناها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أم َعْبد اهللا، بابن أختها َعْبد اهللا 
  .بن الزبري

بن سعيد، حدثنا أيب، عن  حدثنا سعيد بن حيىي: أخربنا حيىي بن حممود فيما أذن يل بإسناده عن ابن أيب عاصم قال
ملا توفيت خدجية قالت َخْولَة بِْنت حكيم : ُمَحمَّد بن َعْمرو، عن حيىي بن َعْبد الرَّْحَمن بن حاطب عن عائشة قالت

إن شئت بِكْراً، : قلت" ومن؟ : " أي رسول اهللا، أال تزوج؟ قال: بن األوقص اْمَرأَة ُعثْمان بن َمظْعون، وذلك َمبكَّة 
" ومن الثّيب؟ : " قال. عائشة بِْنت أيب بكر: ابنة أحب خلق اهللا إليك: قلت" فمن البكر؟ : " قال. ثَيِّباًوإن شئت 

فجاءت " . فاذهيب فاذكريهما علّي : " قال. َسودة بِْنت َزَمعة بن قَْيس، أمنت بك وابتعتك على ما أنت عليه: قلت
! أيْ أم رومان، ما أدخل اهللا عليكم من اخلري والربكة: فدخلت بيت أيب بكر، فوجدت أم رومان أم عائشة، فقالت

وَددُت، انتظري أبا : قالت. أرسلين رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أخطب عليه عائشة: وما ذاك؟ قالت: قالت
: توما ذاك؟ قال: قال! يا أبا بكر، ماذا أدخل اهللا عليكم من اخلري والربكة: فجاء أبو بكر فقالت. بكر، فإنه آت



فرجعت إىل . وهل تصلح له، إمنا هي بِْنت أخيه: قال. أرسلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلَّم أخطب عليه عائشة
ارجعي وقويل له أنت أخي يف اإلسالم، وابِْنتك تصلح يل : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال

فجاء فأنكحه، وهي يومئذ بِْنت ست سنني، .  عليه وسلّمادعي يل رسول اهللا صلى اهللا: فأتت أبا بكر فقال" . 
: " قال. قد أمنت بك وابتعتك. سودة بِْنت زمعة: قالت" ومن الثّيب؟ : " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا سودة ما أدخل اهللا عليكم من اخلري : فخرجت فدخلت على سودة فقلت: قالت" . اذهيب فاذكريها علّي 
وَدَدت، ادخلي : قالت. أرسلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخطبك عليه: وما ذاك؟ قالت: قالت! والربكة

إن ُمَحمَّد بن َعْبد اهللا : وهو شيخ كبري قد ختلف عن احلج فدخلت عليه فقلت: على أيب فاذكري ذلك له قالت
فدعتها . ادعيها: قال. حتب ذلك: كُْفٌء كرٌمي، فماذا تقول صاحبتك؟ قالت: قال. أرسلين أخطب عليه سودة

. فادعيه يل: قال. نعم: إن ُمحَمَّد بن َعْبد اهللا أرسل خيطبك وهو كفٌء كرمي، أفتحبني أن أُزوجك؟ قالت: فقال
أين . فدعته فجاء فزوجها، وجاء أخوها َعْبد بن زمعة من احلج فجعل حيثو التراب على رأسه، وقال بعد أن أسلم

  .على رأسي أن تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سودةلسفيه يوم أحثو التراب 
أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء حدثنا أبو علي احلداد وأنا حاضر أمسع، أخربنا أمحد بن َعْبد اهللا احلافظ، حدثنا 

ن بن بالل، عن أيب فاروق، حدثنا ُمَحمَّد بن ُمحَمَّد بن حبان التمار، حدثنا َعْبد اهللا بن مسلمة القعنيب، حدثنا سليما
فْضلُ عائشة على النِّساء كفضل الثَّريِد على : " قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: طوالة، عن أنس بن مالك قال

  " .سائر الطّعام 

أخربنا ُمحَمَّد بن سرايا بن علي العدل، واحلَُسْين بن أيب صاحل بن فنَّا خسرو، وغريمها، بإسنادهم عن ُمَحمَّد بن 
كان الناس يتحرَّون هبداياهم يوم : حدثنا َعْبد اهللا بن َعْبد الوهاب، حدثنا محاد، حدثنا هشام، عن أبيه قال: اعيلإمس

يا أم سلمة، إن الناس يتحّرون هبداياهم يوم عائشة، وإنا نريد : فاجتمع صواحيب إىل أم سلمة فقالوا: عائشة، قالت
صلّى اهللا عليه وسلّم أن يامر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما من اخلري كما تريد عائشة، فمري رسول اهللا 

فأعرض عين فلما عاد إيلّ ذكرت له ذلك، : فذكرت ذلك أم سلمة للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم، قالت: دار قالت
ه واهللا ما نزلَ عليَّ يا أم َسلمة، ال تؤذيَنين يف عائشة، فإن: " فأعرض عين، فلما كان يف الثالثة ذكرت له ذلك فقال

  " .الوحُي وأنا يف ِلحاف امَْرأَة منكُنَّ غريها 
: قال أبو سلمة: وحدثنا ُمَحمَّد بن إمساعيل حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا الليث عن يونس، عن ابن شهاب قال: قال

: فقلت" . قْرِئُكِ الّسالم يا عائُش، هذا جربيلُ ُي: " قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يوماً: إن عائشة قالت
  .وعليه السالم ورمحة اهللا وبركاته، َتَرى ما ال أََرى

حدثنا عَْبد بن محيد، : أخربنا إمساعيل بن علي، وإبراهيم بن ُمَحمَّد، وغريمها، بإسنادهم عن ُمَحمَّد بن عيسى قال
أن : أيب حسني، عن ابن أيب مليكة، عن عائشةحدثنا َعْبد الرزاق، عن َعْبد اهللا بن َعْمرو بن علقَمة املكي، عن ابن 

هذه زوجُتكَ يف الدُّنيا واآلخرة : " جربيل جاء بصورهتا يف ِخرقَِة حرير خضراء إىل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فقال
. "  
ْبد العزيز بن حدثنا حيىي بن محاد، حدثنا َع: حدثنا بَندَار وإبراهيم بن يعقوب قاال: وحدثنا ُمَحمَّد بن عيسى: قال

أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : املختار، أخربنا خالد احلذاُء، عن أيب ُعثْمان النَّهِدي، عن َعْمرو بن العاص
" . عائشة : " يا رسول اهللا، أيُّ الناس أحب إليك؟ قال: فأتيته فقلت: استعمله على جيش ذات السالسل قال

  " .أبوها : " من الرجال؟ قال: قلت



حدثنا ُمَحمَّد بن بشار، حدثنا َعْبد الرَّْحَمن بن مهدي، حدثنا ُسفْيان، عن أيب : وحدثنا ُمَحمَّد بن عيسى: الق
اعُزْب مقبوحاً : أن رجالً نال من عائشة رضي اهللا عنها عند َعمَّار بن ياسر، فقال: إسحاق، عن َعْمرو بن غالب

  .وسلّم أتؤذي حبيبة رسول اهللا صلّى اهللا عليه! منبوحاً
  .حدَّثتين الصديقة بِْنت الصديق، الربيئة املربأة: وكان مسروق إذا روى عنها يقول

كانت عائشة من أفقه الناس وأحسن الناس : وكان أكابر الصحابة يسألوهنا عن الفرائض، وقال عطاء بن أيب رباح
  .رأياً يف العامة
ن عائشة، ولو مل يكن لعائشة من الفضائل إال قصة ما رأيت أحداً أعلم بفقه وال بطب وال بشعر م: وقال عروة

  .اإلفك لكفى هبا فضالً وعلو جمد، فإهنا نزل فيها من القرآن ما ُيتلى إىل يوم القيامة
  .ولوال خوف التطويل لذكرنا قصة اإلفك بتمامها، وهي أشهر من أن ختفى

الرَّْحَمن بن أيب العّز، وغريمها بإسنادهم عن ُمَحمَّد أخربنا مسمار بن ُعمر بن الُعوَيس، وأبو الفرج ُمَحمَّد بن َعْبد 
أن : حدثنا ُمحَمَّد بن بشار، حدثنا َعْبد الوهاب بن َعْبد اجمليد، حدثنا ابن عون، عن القاسم بن ُمَحمَّد: بن إمساعيل

لّى اهللا عليه وسلّم يا أم املؤمنني تَقَْدمني على فَرِط ِصْدق، على رسول اهللا ص: عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال
  .وعلى أيب بكر

أدنوا اخليل وانتضلوا وانتعلوا، : وروت عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم كثرياً، روى عنها ُعمر بن اخلطاب قال
وإياكم وأخالق األعاجم، وأن جتلسوا على مائدة يشرب عليها اخلمر، وال حيل ملؤمن وال مؤمنة تدخل احلمام إال 

أّيما اْمَرأَة مؤمنةٍ : " سقم، فإن عائشة حدثتين أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قال وهو على فراشيمبئزر إال من 
  " .َوَضعت ِخماَرها على غري بيتها، َهَتكَتِ احلجاَب بينها وبني ربِّها َعزَّ وَجلّ 

ليلة خلت من رمضان، سنة مثان ومخسني ليلة الثالثاء لسبع عشرة : وتوفيت عائشة سنة سبع ومخسني، وقيل
َعْبد اهللا وعروة ابنا الزبري، : فدفنت وصلّى عليها أبو هريرة، ونزل يف قربها مخسة. وأمرت أن تدفن بالبقيع ليالً

وملا تويف . والقاسم بن ُمَحمَّد بن أيب بكر، وعَْبد اهللا بن ُمَحمَّد بن أيب بكر، وَعْبد اهللا بن َعْبد الرَّْحَمن بن أيب بكر
  .ّي صلّى اهللا عليه وسلّم كان ُعمرها مثان عشرة سنةالنَّبِ

  .أخرجها الثالثة
  عائَشةُ بِْنت جَرير

وأبو املنذر بدريّ . عائشة بِْنت جرير بن َعْمرو بن َعْبد رِزاح، َزْوَجة أيب املنذر السلمي، من بين سلمة من األنصار
  .بايعت عائشة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. دةيزيد بن عامر بن حدي: مات يف خالفة ُعمر رضي اهللا عنه، وامسه

  .قاله ابن حبيب
  عائشة بِْنت احلَارِث

  .عائشة بِْنت احلَارِث بن خالد بن صخر القَُرِشيَّة التيمية
ولدت هي وأختاها فاِطَمة وزينب بأرض احلبشة، وملا عادوا من أرض احلبشة شربوا ماًء فهلكوا منه، فماتت عائشة 

  .قاله ابن إسحاق. وأمها ريطة، وأخومها موسى من ذلك املاء، وجنت أختهم فاِطَمة وأختها زينب
  .أخرجها أبو ُعمر، و أبو موسى

  عائشة بِْنت أيب ُسفْيان
  .عائشة بِْنت أيب ُسفْيان بن احلَارِث بن زيد األْنصارِيَّة األشهلية، بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم



  .قاله ابن حبيب
  .تقدم ذكرها يف ترمجة زوجها رفاعة. ْنت َعْبد الرَّْحَمن بن َعِتيك النضرييعائشة بِ

  .أخرجها أبو موسى خمتصراً
  عائشة بِْنت ُعْجرُد
  .عائشة بِْنت عجرد
مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : أن أبا حنيفة الفقيه صاحب الرأي مسع عائشة تقول. روى حيىي بن معني

  " .اهللا تعاىل يف األرض اجلراد، ال آكُلُُه وال أحرِّمه أكثر جنود : " يقول
وهي من التابعني، ذكرها . وقد روى عن أيب حنيفة، عن ُعثْمان بن راشد، عن عائشة بِْنت عجرد، عن ابن عباس

  .كثري من العلماء فيهم
  .أخرجها أبو موسى
  عائشة بِْنت ُعَمْير

  .صارِيَّة، مث من بين حرامعائشة بِْنت عمري بن احلَارِث بن ثعلبة األْن
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن حبيب
  عائشة بِْنت قُدامة

  .عائشة بِْنت قدامة بن َمظْعون القَُرِشيَّة اجلَُمحية، هي وأمها رائطة بِْنت ُسفْيان اخلزاعية من املبايعات
حدثين أيب، حدثنا إبراهيم بن أيب الَعبَّاس ويونس املعين : بن أمحدأخربنا َعْبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده عن َعْبد اهللا 

: حدثين أيب، عن أمه عائشة قالت: حدثنا عَْبد الرَّْحَمن يعين ابن ُعثْمان بن إبراهيم بن ُمَحمَّد بن حاطب قال: قاال
ايعكنَّ على أن ال تشركن باهللا أب: " كنت مع أمي رائطة بِْنت سُفْيان ون صلّى اهللا عليه وسلّم يبايع النساء، ويقول

شيئاً، وال تسرقن وال تزنني، وال تقتلن أوالدكن، وال تأتني ببهتان تفترينه بني أيديكنَّ وأرجلكنَّ، وال تعصينين يف 
فكنَّ يقلن، وأقول " قُلَْن نعم فيما اسَتطَْعُتنَّ : " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. فأطرقن: قالت" . معروف 

  .فكنت أقول كما يقلن. نعم فيما استطعت: قويل أي بنية له: هّن، وأمي تلقنينمع
  .أخرجه الثالثة

  ُعباَدةُ بِْنت أيب نائلة
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. عبادة بِْنت أيب نائلة بن سالمة بن َوقش بن ُزغْبة بن َزُعوراء

  .قاله ابن حبيب
  ُعْتَبةُ بِْنت ُزرارة

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ْنت ُزرارة بن ُعَدس األْنصارِيَّةعتبة بِ
  .قاله ابن حبيب

  الَعْجماء األْنصارِيَّة
  .العجماء األْنصارِيَّة، خالة أيب أمامة بن َسهل بن ُحنيف

ل اهللا صلّى اهللا مسعت رسو: روى سعيد بن أيب هالل، عن مروان بن ُعثْمان، عن أيب أمامة، عن خالته العجماء قالت
  " .الشيخ والشيخة إذا زََنيا فارمجومها البتَّة، مبا قَضيا من اللذة : " عليه وسلّم، يقول



  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  َعجوٌز من بين ُنَميْرٍ

  عجوز من بين منري

.  
: اه البيت قبل اهلجرة، قالتروى عنها أبو السليل أهنا َرَمقت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم وهو يصلي باألبطح، جت

  .وقد تقدم يف العني يف عجوز بن منري أمت من هذا" . اللهمَّ، اغفر يل ذَنيب، خطَئي وَجْهلي : " فسمعته يقول
  َعذَْبةُ بِْنت سعد

. عذبة بِْنت سعد بن خليفة بن األشرف األْنصارِيَّة، من بين طريف بن اخلزرج بن ساعدة، وهي أم سعيد بن سعد
  .رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمبايعت 

  .قاله ابن حبيب
  َعزَّةُ األشجعيّة

  .عّزة األشجعيّة، موالة أيب حازم من فوق
مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : روى أشعث بن سوار، عن منصور، عن أيب حازم، عن موالته َعزَّة قالت

  . "الذهب والزعفران : ويْلَكُنَّ من األَمحَرْين: " يقول
  .أخرجها الثالثة

  َعزَّة بِْنت احلَارِث
  .تقدم نسبها. عزَّة بِْنت احلَارِث، أخت ميمونة ولَُباَبة ابِْنيت احلَارِث

  .ومل أر أحداً ذكرها من الصحابة، وأظنها مل تدرك اإلسالم: أخرجها أبو ُعمر خمتصراً، قال
  .ليه وسلّمبايعت النَّبِّي صلّى اهللا ع. َعزَّة بِْنت خابلٍ اخلُزاعية

حدثنا دحيم، حدثنا ابن أيب فديك، عن موسى بن يعقوب، : أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصم
أخربته أهنا خرجت حىت قدمت على رسول اهللا صلّى اهللا : عن عطاء بن َمْسعود الكعيب، عن عمته عزة بِْنت خابل

فأما اإليذاء فقد : قالت عّزة" . تسرقني، وال تؤذين فتبدين أو ُتخفني أن ال َتزنني، وال: " عليه وسلّم، فبايعا على
كنت عرفته وعلمته، وهو قتل الولد، وأما املُخفَى فلم أسأل عنه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ومل خيربين به، وقد 

  .يعين الغيل. حىت ماتت وقع يف نفسي أنه إفساد الولد، فواهللا ال أفسد يل ولداً أبداً، فلم تفسد هلا ولداً
خابل باخلاء، كما ذكرها ابن منده : عزة بِْنت كامل بالكاف، وقد ذكرها مسلم: أخرجه الثالثة، إال أن أبا ُعمر قال

  .وأبو نعيم، وهو الصواب
  َعَزة بِْنت أيب سُفْيان

  .بيبة وُمعاوَِيةعزة بِْنت أيب سُفْيان بن صخر بن حرب بن أميَّة القَُرِشيَّة االموِيَّة، أخت أم ح
أن زينب بِْنت : أن ُمَحمَّد بن مسلم هو الزهري كتب يذكر أن عروة حدثه: روى الليث، عن يزيد بن أيب حبيب

فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه . يا رسول اهللا، انكح أخيت عزة: أن أم حبيبة حدثتها أهنا قالت: أيب سلمة حدثته
فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه . ست لك ُمبخلية، وأحب من َشركين أخيتنعم، ل: قالت" أحتبني ذلك؟ : " وسلّم



  " .فإن تلك ال حتل يل : " وسلّم
  .وقد ذكرناها. محنة: وقيل. امسها ُدرَّة: وقيل

  .أخرجها أبو ُعمر، وأبو موسى
  ِعْصمة بِْنت َحّبان

  .عت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمباي. عصمة بِْنت حبان بن صخر بن خنساء األْنصارِيَّة، مث من بين حرام
  .قاله ابن حبيب

  عفراء بِْنت السَّكَن
بايعت . عفراء بِْنت السكن بن رافع بن ُمعاوَِية بن ُعَبْيد بن األجبر، أم سعد بن زرارة األْنصارِيَّة اخلزرجية مث النجارية

  .رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب
  عفراء بِْنت ُعَبْيد

عفراء بِْنت ُعَبْيد بن ثعلبة بن سواد بن غنم بن مالك بن النجار األْنصارِيَّة، أم ُمعاذ ومعّوذ وَعْوف، وهبا تعرف 
  .أوالدها، وكلهم من األنصار

قتل ُمعاذ ومعوذ يومئٍذ يعين يوم بدر فجاءت أمهما إىل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت لَعْوف : قال ابن الكليب
  " .ومل ُيعقّب ُمعاذ ومعوّذ، وإمنا الولد لعَْوف . ال: " فقال. يا رسول اهللا، هذا شّر بّين: ابنها

  .إن ُمعاذاً مل يقتل يوم بدر على ما ذكرناه يف امسه، واهللا أعلم: وقال غري الكليب
  .وبايعت أمه النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن حبيب
  عقرب بِْنت سالمة

بايعت رسول اهللا صلّى اهللا . المة بن َوقْش بن ُزغْبة بن َزعوراء بن َعْبد األشهل األْنصارِيَّة األشهليةعقرب بِْنت س
  .عليه وسلّم

  .قاله ابن حبيب
  عقرب بِْنت ُمعاذ

عقرب بِْنت ُمعاذ بن النعمان بن امرئ القَْيس بن زيد بن َعْبد األشهل، وهي أم رافع بن يزيد األشهلي، ويزيد 
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ين قَْيس بن اخلطيموثابت اب

  .قاله ابن حبيب
  ُعقَْيلة بِْنت ُعَبْيد

  .عقيلة بِْنت ُعَبْيد بن احلَارِث الُعتْوارية
وروى عن ابِنْتها . حجية بِْنت قرطة: وقيل. كانت من املهاجرات واملبايعات مدنية روت عنها ابِنْتها حجة بِْنت قريط

  .ابن سالمة وهي أمه: زيد بن َعْبد الرَّْحَمن بن أيب سالمة وقيل: حجية
  .أوردها البخاري والطرباين بالعني املهملة والقاف، وأوردها ابن منده بالعني املعجمة والفاء

  .أخرجها ها هنا أبو نعيم، وأبو ُعمر، وأبو موسى



  َعكْناء بِْنت أيب ُصفْرة
  .املهلب بن أيب صفرةعكناء أو عكثاء بِْنت أيب صفرة، أخت 

قالت عكناء أو عكثاء بِْنت أيب صفرة، أخت : روى هشام بن ُسفْيان، عن ُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا، عن أيب الشعثاء قال
وسألته عن أيب : قال. إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أمر بصوم عاشوراء، يوم العاشر من احملّرم: املهلب

  .، وليس هو جابر بن زيد" هول شيخ جم: " الشعثاء، قال
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم

  ُعالثة
  .ُعالثة

أوردها جعفر املستغفري هكذا عن اخلليل بن أمحد، عن ُمَحمَّد بن إسحاق، عن قتيبة عن يعقوب بن َعْبد الرَّْحَمن، 
واهللا : ؟ فسألوه عن ذلك، فقالمم عوده: عن أيب حازم بن دينار، أن رجاالً أتوا سهل بن سعد، وقد أمتروا يف املنرب

  إين ال أعرف مم هو، ولقد رأيته أول يوم وضع، وأول يوم جلس عليه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، أرسل إىل 

  عالثة

  " .أن مري غالمك النجّار أن يعمل يل أعواداً أجلس عليها إذا كلَّمُت الناس : " اْمَرأَة قد مساها سهل بن سعد 
من أن خيفى .  حرف العني، وقد صحفه هو أو شيخه اخلليل، فإن ُمَحمَّد بن إسحاق ومن فوقه أحفظأورده جعفر يف

  .أرسل رسول اهللا إىل فالنة، اْمَرأَة مل يعرف امسها، فصحف فالنة بعالثة: عليها هذا، إمنا هو
كثري، فإن كان  أخرجه أبو موسى، وأمثال هذا لو أضرب أبو موسى عنه لكان أحسن من ذكره، فإن التصحيف

  .كل تصحيف وغلط يذكر، فقد فاته أضعاف ما ذكر، ولوال اإلقتداء به ملا ذكرناه
  ُعلَيَّةُ بِْنت ُشرَْيحٍ

وهي أخت خمرمة بن شريح، الذي ذكر عند . ُعلية بِْنت شريح احلضرمي، أخت السائب بن يزيد ابن أخت التمر
  " .ال يتَوسَُّد القرآن  ذاك رجلٌ: " النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقال

  .أخرجها أبو ُعمر
  .بضم العني، وفتح الالم، وتشديد الياء حتتها نقطتان: ُعلّية

  َعَماَرة بِْنت َحمزة بن َعْبد املُطَِّلب
  .َعَماَرة بِْنت محزة بن َعْبد املُطَِّلب القَُرِشيَّة اهلامشية، ابنة عم النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم

كانت َعَماَرة بِْنت محزة بن : عن أم حبيبة، عن داود بن احلصني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال روى الواقدي،
َعْبد املُطَِّلب وأمها َسلَْمى بِْنت عميس َمبكَّة، فلما قدم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم َمكَّة يف ُعمرة القضية، كلّم 

عالم نترك بِْنت عمنا بني ظهراين املشركني؟ فلم ينهه النَّبِّي : فقالعلّي بن أيب طالب النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم 
صلّى اهللا عليه وسلّم عن إخراجها، فخرج هبا، فتكلم زيد بن حارثة وكان وصّي محزة، وكان رسول اهللا صلّى اهللا 

أحق هبا، فإن خالتها  أنا: وقال جعفر. أنا أحق بابنة أخي: عليه وسلّم قد آخى بينهما حني آخى بني املهاجرين فقال
  .وذكر احلديث... عندي

انفرد الواقدي بتسمية َعَماَرة يف هذا احلديث، ومساها غريه أمامة، وذكر غري واحد من : وقال اخلطيب أبو بكر
  .العلماء أن محزة كان له ابن امسه َعَماَرة، وهو الصواب



  .أخرجها أبو موسى
  ُعمرة األشَهِلّية

  .وبةُعمرة األشهلية، غري منس
أتانا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فصلى يف مسجدنا الظهر والعصر، وكان صائماً، فلما غربت : حديثها قالت

الشمس وأذن املؤذن أتوه بِفطرِه ِشواء كتف وذراع، فجعل ينهسها بأسنانه، مث أقام املؤذن فمسح يده خبرقة، مث قام 
  .فصلى، ومل ميس ماء

  .عيمأخرجها ابن منده، وأبو ن
  ُعمرة بِْنت أيب أيوب

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ُعمرة بِْنت أيب أيوب خالد بن زيد، األْنصارِيَّة، وأبوها أبو أيوب مشهور
  .قاله ابن حبيب

  ُعمرة بِْنت اجلَوِْن
  .أخرجها ابن منده .وقد ذكرناها يف ُعمرة بِْنت يزيد. هلا ذكر يف حديث عالية. ُعمرة بِْنت اجلون الكَالبية

  ُعمرة بِْنت احلَارِث
  .تقدم نسبها عند ذكر أختها ُجَويرية بِْنت احلَارِث. ُعمرة بِْنت احلَارِث بن أيب ضرار اخلزاعية املصطَِلِقيَّة

د حدثنا صلُت بن َمْسعود اجلَحدري، حدثنا ُمَحمَّ: أخربنا حيىي بن أيب الرجاء إذناً بإسناده عن أيب بكر بن أيب عاصم
بن خالد بن سلمة املخزومي، حدثنا أيب، عن ُمَحمَّد بن َعْمرو بن احلَارِث بن أيب ضرار، عن عمته ُعمرة بِْنت 

الدُّنيا َخِضَرةٌ حلوةٌ، فمن أصاب منها من شيٍء من ِحلِّه بورك فيه، : " احلَارِث، أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم قال
  .ل رسوله، له النار يوم القيامةوربَّ مَُتخوِّصٍ يف مال اهللا وما

  .أخرجه الثالثة
  ُعمرة بِْنت َحزْم

ُعمرة : وذكرها املتأخر: قال. ُعمرة بِْنت حرام: وقال أبو نعيم. قاله ابن منده، وأبو ُعمر. ُعمرة بِْنت حزم األْنصارِيَّة
  .بِْنت حزم، وكانت حتت سعد بن الربيع فقتل عنها يوم أحد

أهنا جعلت : ُمَحمَّد بن ثابت الُبناين، عن ُمَحمَّد بن املنكدر، عن جابر، عن ُعمرة بِْنت حزمروى حيىي بن أيوب، عن 
النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يف صور خنل كنسته ورشَّته، وذحبت له شاة، فأكل منها وتوّضأ وصلى الظهر، مث قدَّت 

  .له من حلمها فأكل وصلى العصر ومل يتوضّأ
: الطرباين، عن حيىي بن ُعثْمان بن صاحل، عن َعْمرو بن الربيع بن طارق، عن حيىي بإسناده وقال رواه أبو نعيم، عن
ورواه ابن منده بإسناده عن ُمَحمَّد بن إسحاق الصاغاين وأيب حامت الرازي، عن َعْمرو بن الربيع، . ُعمرة بِْنت حرام

هذا احلديث َعْبد اهللا بن ُمحَمَّد بن عقيل، عن جابر،  وروى. ُعمرة بِْنت حزم: عن حيىي بن أيوب، عن ُمَحمَّد فقال
  .بِْنت حزم: وذكرها ابن أيب عاصم فقال. ومل يسمها

حدثنا ُمَحمَّد بن سهل بن عسكر، : أخربنا أبو الفرج بن حممود إجازة بإسناده إىل القاضي أيب بكر أمحد بن َعْمرو
َحمَّد بن ثابت البناين، عن ُمَحمَّد بن املنكدر، عن جابر بن َعْبد حدثنا َعْمرو بن الربيع، حدثنا حيىي بن أيوب، عن ُم

  .اهللا، عن ُعمرة بِْنت حزم، وذكر حنوه
  ُعمرة بِْنت الربيع



بايعت رسول اهللا صلّى اهللا . ُعمرة بِْنت الربيعِ بن النعمان بن َيسَاف األْنصارِيَّة اخلزرجية، من بين مالك بن النجار
  .عليه وسلّم

  .حبيبقاله ابن 
  ُعمرة بِْنت َرواحة

ُعمرة بِْنت رواحة، أخت َعْبد اهللا بن رواحة، تقدم نسبها عند ذكر أخيها، وهي أم النعمان بن ُبَشري، وهي اليت 
أشهد على هذا رسول اهللا صلّى اهللا : سألت زوجها بشرياً أن يهب ابنها النعمان هبة دون أخوته، ففعل، فقالت له

فإين : " قال. ال: قال" أكُلُّ بنيَك أعطيَتُه مثل هذا؟ : " له رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمففعل، فقال . عليه وسلّم
  " .ال أشهد على َجْورٍ 

" فال آذَنُ : " قال. نعم: قال" أَيسُرَُّك أن يكونوا يف البِرِّ لك سواًء؟ : " إن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم قال له: وقيل
.  

  : ذكرها قَْيس بن اخلطيم يف شعره بقولهوهذه ُعمرة هي اليت
  فَتْهُجرَ أم شأننا شأُنها؟... أََجدَّ بُِعمرة غُْنياُنها 

  وباَح لَك اليوَم ِهجراُنها... فإن ُتْمسِ َشطَّت هبا داُرها 
  ِء َتنفَُخ باملسك أرداُنها... وُعمرة من َسَرواِت النِّسا 

  .وهي طويلة
حدثنا شعبة، عن ُمَحمَّد بن النعمان، عن طلحة : خلطيب بإسناده عن أيب داود الطيالسيأخربنا َعْبد اهللا بن أيب نصر ا

  .وجب اخلروج على كل ذات نطاق: اليامي، عن اْمرَأَة من َعْبد القَْيس، عن أخت َعْبد اهللا بن رواحة أهنا قالت
عن ُمَحمَّد عن طلحة، عن اْمَرأَة من َعْبد ورواه َعْبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه، عن ُمَحمَّد بن جعفر، عن شعبة 

  .القَْيس، عن أخت َعْبد اهللا بن رواحة
  .أخرجها الثالثة

. ُعمرة بِْنت َسعد ُعمرة بِْنت سعد بن َعْمرو بن زيد مناة بن عدّي بن َعْمرو بن مالك بن النجار، أم سعد بن عبادة
  .ُعمرة بِْنت سعد بن قَْيس: كذا مساها املستغفري، وقيل

ُعمرة بِْنت َمْسعود بن قَْيس بن َعْمرو بن زيد مناة بن َعديّ بن َعْمرو أم سعد بن عبادة، توفيت سنة : وقال أبو ُعمر
  .وحديثها مشهور، ومل تسم يف احلديث. مخس من اهلجرة

  .اىلويرد ذكرها إن شاء اهللا تع. ُعمرة بِْنت َمْسعود بن قَْيس: أخرجها أبو موسى، وذكرها أبو ُعمر فقال
  ُعمرة بِْنت السَّْعِدّي

ُعمرة بِْنت السعدي بن َوقدان بن َعْبد مشس بن َعْبد وّد بن نصر بن مالك بن ِحْسل بن عامر بن لؤّي، اْمَرأَة مالك 
  .بن زَمعة بن قَْيس بن َعْبد مشس بن َعْبد وّد من بين عامر بن لؤّي

  .هاجرت إىل أرض احلبشة
ومالك بن : سناده عن يونس، عن ُمَحمَّد بن إسحاق يف تسمية من هاجر إىل أرض احلبشةأخربنا ُعَبْيد اهللا بن أمحد بإ

  .ربيعة بن قَْيس بن َعْبد مشس بن لؤي ومعه أمرأته ُعمرة بِْنت الّسعدّي
  .أخرجها أبو موسى
  ُعمرة بِْنت ُعَوْيم



  .ُعمرة بِْنت عومي بن ساعدة
  .ذكرها البخاري: قال جعفر

  .راًأخرجها أبو موسى خمتص
  ُعمرة بِْنت قَْيس

بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه . ُعمرة بِْنت قَْيس بن َعْمرو، وهي أم أيب شيخ بن ثابت، أخي حسان بن ثابت
  .وسلّم

  .قاله ابن حبيب
  ُعمرة بِْنت ُمرِشدة
  .وهي أخت أَْسَماء، بايعت هي وأختها النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم. ُعمرة بِْنت مرشدة

  ة بِْنت َمْسعود الظفريةُعمر
  .ُعمرة بِْنت َمْسعود بن أوس بن مالك بن سواد بن ظفر الظَّفرية األْنصارِيَّة

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. كانت عند ُمَحمَّد بن مسلمة، فولدت له َعْبد اهللا
  .قاله ابن حبيب

  ُعمرة بِْنت َمْسعود بن احلَارِث
بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه . احلَارِث بن رفاعة األْنصارِيَّة، من بين مالك بن النجارُعمرة بِْنت َمْسعود بن 

  .وسلّم
  .قاله ابن حبيب

  ُعمرة بِْنت َمْسعود بن قَْيس
  .ُعمرة بِْنت َمْسعود بن قَْيس بن َعْمرو بن زيد مناة بن ّعدّي بن َعْمرو بن مالك بن النجار، أم سعد بن عبادة

  .بايعات، توفيت يف حياة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم سنة مخس من اهلجرةوكانت من امل
  .وقد تقدم ذكرها. ُعمرة بِْنت سعد: أخرجها أبو ُعمر، وأخرجها أبو موسى فقال

  ُعمرة بِْنت ُمعاوِيَة
  .ُعمرة بِْنت ُمعاوَِية الِكندية

وتزوج رسول اهللا صلّى : احلَُسْين، عن أبيه قال روى ُمحَمَّد بن إسحاق، عن حكيم بن حكيم، ُمَحمَّد بن عي بن
  .اهللا عليه وسلّم ُعمرة بِْنت ُمعاوَِية من كندة

أن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم تزوج امَْرأَة من كندة، فجيء هبا بعد ما مات النَّبِّي صلّى : وروى جمالد، عن الشعيب
  .اهللا عليه وسلّم
  .أخرجها أبو ُنعَْيم

  َهزَّال ُعمرة بِْنت
  .ُعمرة بِْنت هزّال بن ُعمر بن ِقرواش األْنصارِيَّة، مث من بين َعْوف بن اخلزرج

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب

  ُعمرة بِْنت يزيد الكالبية



كالبية، قاله أبو ُعمر، ُعمرة بِْنت يزيد بن ُعَبْيد بن رُواس بن ِكالب ال: وقيل. ُعمرة بِْنت يزيد بن اجلون الكالبية
  .هذا أصح: وقال

  .تزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فبلغه أن هبا برصاً، فطلّقها ومل يدخل هبا
وتزوج رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ُعمرة بِْنت يزيد : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال

  .حيدإحدى نساء بين كالب، مث من بين الو
وكانت قبله عند الفضل بن العَبَّاس بن َعْبد املُطَِّلب، فطلقها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قبل أن يدخل هبا، 

" لقد ُعذتِ ُمبعاذ : " إهنا اليت تزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فاستعاذت منه حني دخلت عليه، فقال: وقيل
  .رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. عها ثالثة أثوابفطلقها، وأمر أسامة بن زيد فمّت. 

  .إمنا قال ذلك َألْسَماء بِْنت النعمان بن اجلون: وقال أبو ُعبَْيد
  .واالختالف فيها كثري، على ما ذكرناه يف امسها. إمنا قال ذلك يف امَْرأَة من بين سليم: وقال قتادة

  .أخرجها أبو ُعمر
  كَنُعمرة بِْنت يزيد بن السَّ

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ُعمرة بِْنت يزيد بن الّسكن بن رافع بن امرئ القَْيس األْنصارِيَّة األشهلية
  .قاله ابن حبيب
  ُعمرة بِْنت يسار

  .هلا صحبة قاله جعفر. ُعمرة بِْنت يسار بن أُزَيهر
  أخرجها أبو موسى خمتصراً

  ُعمرة بِْنت َيعار
  .وقد ذكرناها يف الثاء. اختلف يف امسها. ر األْنصارِيَّة، امَْرأَة أيب ُحذيفة بن عتبة، موىل ساملُعمرة بِْنت يعا

  .أخرجها أبو ُعمر
  ُعَمْيَرة بِْنت أيب احلكم

  .ُعَمْيَرة بزيادة يا التصغري هي ُعَمْيَرة بِْنت أيب احلكم رافع بن سنان

خربنا أبو نعيم، حدثنا ُمحَمَّد بن إسحاق بن أيوب، حدثنا إبراهيم أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو علي احلداد، أ
بن سعدان، حدثنا بكر بن بكار، حدثنا َعْبد احلميد بن جعفر، حدثين أيب وغري واحد من قومنا أن أبا احلكم أسلم 

ابِْنيت ومنعنيها، فامر  يا رسول اهللا إن أبا احلكم أخذ: ومل تسلم أمرأته، فأتت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت
: " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أبا احلكم فجلس ناحية، وأمر املرأة فجلست ناحية، ووضع اجلارية بينهما مث قال

فمالت إىل أبيها، " .اللهمَّ اهدها : " فدعواها فمالت إىل أمها، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم" . ادعواها 
  .ُعَمْيَرة بِْنت أيب احلكموامسها . فأخذها

  .وقد روي من غري طريق حنو هذا، وقلما تسمى البِْنت
  ُعَمْيَرة بِْنت َحماسة

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ُعَمْيَرة بِْنت محاسة األْنصارِيَّة اخلَطميَّة
  .قاله ابن حبيب
  ُعَمْيَرة بِْنت سعد



  .بن سعدن وهي أم رفاعة بن مبشِّر بن أبريق الظفري ُعَمْيَرة بِْنت سعد بن مالك، أخت سهل
  ُعَمْيَرة بِْنت سهل

  .صاحب الصاعني الذي ملزه املنافقون. ُعَمْيَرة بِْنت سهل بن رافع
روت قصة أبيها يف الصدقة بالصاعني، وكان قد خرج بابِْنته هذه ُعَمْيَرة وبصاع من متر إىل رسول اهللا صلّى اهللا 

. يا رسول اهللا، إن يل إليك حاجة، ابِْنيت هذه تدعو هلا ومتسح رأسها، فإنه ليس يل ولد غريها: عليه وسلّم، فقال
  .فأقسم باهللا لكأنّ برد كف رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم على كبدي بعد: فوضع يده على رأسي، قالت: قالت

  .أخرجها الثالثة
  ُعَمْيَرة بِْنت ظُهَيْر

  .ع بن عدي بن زيد بن ُجَشم بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّمُعَمْيَرة بِْنت ظهري بن راف
  .قاله ابن حبيب

  ُعَمْيَرة بِْنت َعْبد سعد
  .بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم. ُعَمْيَرة بِْنت َعْبد سعد بن عامر بن عدي

  ُعَمْيَرة بِْنت ُعَبْيد
بايعت رسول اهللا . زيد بن ُعبَْيد، األنصارية من نيب َعْمرو بن َعْوفُعَمْيَرة بِْنت ُعَبْيد بن معروف بن احلَارِث بن 

  .صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب
  ُعَمْيَرة بِْنت ُعقْبَة

  .بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم. ُعَمْيَرة بِْنت ُعقَْبة بن أَُحْيحة األْنصارِيَّة، من بين جحجىب
  .قاله ابن حبيب

  ْنت قُْرطُعَمْيَرة بِ
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ُعَمْيَرة بِْنت قرط بن خنساء بن سنان األْنصارِيَّة، من بين حرام

  .قاله ابن حبيب
  ُعَمْيَرة بِْنت قَْيس

.  عديُعَمْيَرة بِْنت قَْيس بن َعْمرو بن ُعَبْيد بن مالك بن عدي بن اجلرار بن سليط بن قَْيس األْنصارِيَّة، من نيب
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن حبيب
  ُعَمْيَرة بِْنت قَْيس بن أيب كعب

بايعت النَّبِيّ صلّى . ُعَمْيَرة بِْنت قَْيس بن أيب كعب األْنصارِيَّة، مث من بين سواد، أخت سهل بن قَْيس الشهيد بأُحد
  .اهللا عليه وسلّم

  ُعَمْيَرة بِْنت كُلْثُوم
بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه . َرة بِْنت كُلْثُوم بن اهلْدم بن امرئ القي بن احلَارِث بن زيد ين ُعَبْيد األْنصارِيَّةُعَمْي

  .وسلّم
  .قاله ابن حبيب



  ُعَمْيَرة بِْنت َمْسعود
  .ُعَمْيَرة بِْنت َمْسعود األْنصارِيَّة

محد بن َعْبد اهللا حدثنا ُمَحمَّد بن إبراهيم بن علي، حدثنا أبو أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا احلسن بن أمحد، حدثنا أ
عروبة حدثنا هالل بن بشر، حدثنا إسحاق بن إدريس األحول، حدثنا إبراهيم بن جعفر بن حممود بن ُمَحمَّد بن 

ى اهللا عليه أهنا دخلت على رسول اهللا صلّ: أن جدته ُعَمْيَرة بِْنت َمْسعود حدثته: مسلمة، أخربين جعفر بن حممود
وسلّم هي وأخواهتا وهّن مخس يبايعنه، فوجدنه وهو يأكل قديداً فمضغ هلن قديدةً مث ناوهلن إياها فقسمنها، 

  .فمضغت كل واحدة منهن قطعة، فلقني اهللا َعزَّ وَجلّ ما وجدنا يف أفواههن خلوفاً، وال اشتكني من أفواههن شيئاً
  .أخرجها أبو ُنعَْيم وأبو موسى

  ةُعْنقود

  عنقودة

.  

أخربنا أبو موسى كتابة، اخربنا احلسن بن أمحد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا ُمَحمَّد بن إبراهيم بن علي، حدثنا ُمحَمَّد بن 
قارن، حدثنا أبو زرعة، حدثين غسان بن الفضل، أبو ُعمر، حدثنا صبيح بن سعيد النجاشي املدين سنة مثانني ومائة 

مسعت أمي أهنا كانت امسها عنبة، فسماها رسول اهللا صلّى اهللا عليه : مائة سنة قالوزعم أنه بلغ اثنتني ومخسني و
  .وسلّم عنقودة

  .أخرجها أبو ُنعَْيم و أبو موسى

  عنقودة جارية عائشة

  .عنقودة جارية عائشة
  .ذكرها جعفر، ويف إسناد حديثها نظر: جعلها أبو موسى ترمجة منفردة غري األوىل، وقال

ملا أراد النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أن يبعث ُمعاذاً : ب، عن احلسن، عن علي بن أيب طالب قالروى محيد بن حوش
" يا معشر املهاجرين واألنصار، من ينتدب إىل اليمن؟ : " إىل اليمن، صلى صالة الغداة مث اقبل علينا بوجهه فقال

أنا يا رسول : فقال ُمعاذ" من ينتدب إىل اليمن؟ : " فسكت عنه رسول اهللا، مث قال. أنا يا رسول اهللا: فقال أبو بكر
وجتهز وشيعه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم واملهاجرون وأفناء الناس، مث قال " . أنت هلا وهي لك : " فقال. اهللا

حسن أوصيك يا ُمعاذ وصية األخ الشفيق، أوصيك بتقوى اهللا َعزَّ وَجلّ، و: " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
وذكر حديثاً طويالً يف وفاة النَّبِيّ ... " العمل، ولني الكالم، وصدق احلديث، وأداء االمانة، يا ُمعاذ يّسر وال تعسِّر

من : صلّى اهللا عليه وسلّم وَعود ُمعاذ من اليمن، ودخوله املدينة وإتيانه منزل عائشة ليالً، وأنه طرق الباب فقالت
  .يا عنقودة، افتحي الباب: فقالت. أنا ُمعاذ: قالهذا الذي يطرق بابنا ليالً؟ ف

  .ونذكرها إن شاء اهللا تعاىل. وقد روي هذا احلديث عن ُعَبْيد اهللا بن ُعمر، ومسى اجلارية غُفَْيرة
  .أخرجها أبو موسى
  ُعَوْيِمَرة بِْنت ُعوَْيمِ



  .ه وسلّمبايعت رسول اهللا صلّى اهللا علي. عوميرة بِْنت عومي بن ساعدة األْنصارِيَّة
  .قاله ابن حبيب

  حرف الغني

  غائثة

  .غائية: وقيل. غائثة
  " .اقضي عنها : " إن أمي ماتت وعليها نذر أن متشي إىل الكعبة، فقال: أتت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت
  .رواه ُعثْمان بن عطاء، عن أبيه مرسالً

  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
  غَُزْيلَة بِْنت جابر

. غزية بِْنت جابر بن حكيم الدوسية أم شريك، هي اليت وهبت نفسها للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم: ة، ويقالغزيل
  .قاله أبو نعيم
روى عنها جابر بن َعْبد اهللا، . والصواب عُزيلة إن شاء اهللا تعاىل: هي أنصارّية من بين النجار قال: وقال أبو ُعمر

  .وابن املسيب، وغريمها
ليِفَرنَّ : " أهنا مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: ة، عن أيب الزبري، عن جابر، عن أم شريكروى ابن هليع

  " .هم قليل : " فأين العرب يومئٍذ؟ قال: قلت" . الناس من الدجال يف اجلبال 
ا نظر، ويرد ذكرها هي غري أم شريك العامرية، وإحدامها اليت وهبت نفسها، وفيه: أخرجه الثالثة، وقال أبو ُعمر

  .يف أم شريك يف الكىن إن شاء اهللا تعاىل، وقد اختلف يف اليت وهبت نفسها للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم اختالفاً كثرياً
  غُفَْيَرة بِْنت رباح

  .غفرية بِْنت رباح، أخت بالل مؤذن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وأخت أخيه خالد
  .قاله ُمَحمَّد بن إمساعيل البخاري مها أخوان وأخت،: قال جعفر

  .أخرجها أبو موسى

  غفرية موالة عائشة

  .عنقودة، وقد ذكرت: وقيل. غفرية موالة عائشة
  .أخرجها أبو موسى
  غفيلة بِْنت احلَارِث
  .روت عنها حجة بِْنت قُريط. بِْنت ُعَبْيد بن احلَارِث: ويقال. غفيلة بِْنت احلَارِث

ن زيد بن َعْبد الرَّْحَمن، عن أيب سالمة، عن أمه حجة بِْنت قريط، عن أمها غفيلة بِْنت روى موسى بن ُعَبْيدة، ع
اجتمعت أنا وأمي إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وهو ضارب قبته باألبطح، فأخذ علينا أن ال : احلَارِث قالت
  ...نشرك باهللا شيئاً

  .وقد تقدم ذكرها هناك. هملة والقافعقْيلة بالعني امل: أخرجه ابن منده ها هنا، وقيل



  الُغمْيصاء األْنصارِيَّة
  .الرميصاء، وهي أم سليم بِْنت ِملحان، أم أنس بن مالك وهي بكنيتها أشهر: وقيل. الغميصاء األْنصارِيَّة

ثنا محيد، عن حدثين أيب، حدثنا حيىي، حد: أخربنا أبو ياسر َعْبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد
الغميصاء بِْنت : ما هذا؟ فقالوا: دخلت اجلنة فسمعت َخْشفَةَ فقلت: " أنس، عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم قال

  " .ملحان 
  .ويرد الكالم عليها يف الترمجة اليت بعدها" . حىت تذوقي ُعَسْيلته، ويذوق ُعَسْيلتِك : " أخرجها ابن منده، وروى هلا

  ْنصارِيَّةالغميصاء األ
  .الغميصاء األْنصارِيَّة مطلقة َعْمرو بن حزم

  .وهي غري أم سليم، وأم حرام: قال أبو موسى
أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، حدثنا فاروق اخلطايب، أخربنا أبو مسلم الكشي، حدثنا أبو 

أن َعْمرو بن حزم طلق الغميصاء، . عن أبيه، عن عائشةُعمر الضرير، حدثنا محاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، 
فنكحها رجل فطلقها قبل أن ميسها، فجاءت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم تسأله أن ترجع إىل زوجها األول 

  " .ال حىت يذوق اآلخر من عسيلتها وتذوق من عسيلته : " فقال
  .زوجهاالغميصاء أو الرميصاء، ومل يسم : رواه ابن عباس فقال

  .أخرجها أبو ُنعَْيم وأبو موسى
أخرج ابن منده هذا احلديث يف ترمجة أم سليم العميصاء املقدم ذكرها ظناً منها أهنا املخاطبة للنيب صلّى اهللا : قلت

عليه وسلّم يف العَود إىل زوجها، وهو وهم، فإن الغميصاء أم سليم تزوجت بأيب طلحة بعد مالك بن النضر، ومل 
  .طالق إىل أن فرق املوت بينهما والصواب عن أيب نعيم وأيب موسىيتفارقا ب

  حرف الفاء

  فاِخَتةُ بِْنت األسود
  .فاختة بِْنت األسود بن املُطَِّلب بن أسد بن َعْبد العّزى القَُرِشيَّة اَألَسِديَّة

ت أيب طلحة بن َعْبد العزى، محنة بِْن: فرَّق اإلسالم بني أربع نسوة وأبناء بعولتهّن:روى ابن ُجريج، عن عكرمة قال
وفاختة بِْنت األسود بن املُطَِّلب . كانت حتت خلف بن أسد بن عاصم اخلزاعي، فخلف عليها األسود بن خلف

  .كانت حتت أميَّة بن خلف، فخلف عليها ابنه صفوان بن أميَّة
  .أخرجها أبو موسى
  فاختة بِْنت أيب طالب

. فاختة: اختلف يف امسها فقيل. ِلب، أخت علي بن أيب طالب ألبويه، وهي أم هانئفاختة بِْنت أيب طالب بن َعْبد املُطَّ
  .وهي بكنيتها أشهر، وترد يف الكىن أكثر من هذا. واألول أكثر. ِهْند: وقيل

  .أخرجها الثالثة
  .أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم صلى مثاين ركعات غداة الفتح يف بيتها: ومن حديثها
  َعْمرو فاختة بِْنت



  .فاختة بِْنت َعْمرو الزهرية، خالة النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم
: وأخربنا احلسن، أخربنا أبو نعيم قاال: أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو غالب، أخربنا أبو بكر، قال أبو موسى

كار السعدي، حدثنا ُعثْمان بن َعْبد حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا ُمَحمَّد بن َعْبد اهللا احلضرمي، حدثنا مُعمر بن ب
وهبتُ : " مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: الرَّْحَمن، عن ُمَحمَّد بن املنكدر، عن جابر بن َعْبد اهللا قال

  " .خاليت فاخَتةَ بِْنت َعْمرو غُالماً، وأمرهتا أن ال جتعلَُه جازِراً وال صائغاً وال حّجاماً 
  .وأبو موسىأخرجه أبو نعيم 
  فاختة بِْنت الوليد

كانت زوج صفوان بن أميَّة . فاختة بِْنت الوليد بن املغرية املَْخُزوِميَّة، وتقدم نسبها عند ذكر أخيها خالد بن الوليد
  .بن خلف اجلُمحي، أسلمت يوم الفتح، وبايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مع النساء الاليت بايعنه

  .أخرجها الثالثة
  الفارَعةُ بِْنت أسعد بن ُزرارة

  .الفارعة بِْنت أسعد بن زرارة األنصاري
أوصى هبا أبوها أبو أمامة أسعد وبأختيها حبيبة وكَْبَشة إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فزوجها رسول اهللا صلّى 

  .اهللا عليه وسلّم من ُنَبيط بن جابر من بين مالك بن النجار
مكارم بن أمحد بن سعد املؤدب بإسناده عن املعاىف بن ُعمران، حدثنا أبو عقيل، عن هبية، عن  أخربنا أبو منصور بن

: قالت" ما قلتم؟ : " فلما رجعنا قال النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم: أَهَدينا يتيمةً من األنصار، قالت: عائشة قالت
  اهلزج" :  قلِت يا عائشة إن األنصار قوٌم يعجبهم الَغَزل، أال: " قال. سلمنا وانصرفنا
  فحيُّونا ُنَحّييكم. أتيناكم أَتيْناكُم

  .وهذه اليتيمة هي الفارعة بِْنت أسعد بن زرارة
  الفارَعةُ بِْنت ُزرارة

  .الفارعة بِْنت زرارة بن ُعُدس األْنصارِيَّة، أخت أسعد بن زرارة األنصاري، مث من بين مالك بن النجار

  .أخرجها أبو موسى
  بِْنت أيب ُسفْيانالفارعة 

  .كانت عند أيب أمحد بن جحش األسدي. الفارعة بِْنت أيب ُسفْيان بن حرب بن أميَّة بن َعْبد مشس القَُرِشيَّة االموِيَّة
كان أول من خرج من َمكَّة إىل املدينة مهاجراً : روى ُمحَمَّد بن َعْبد اهللا بن ُنَمري، عن يونس، عن ابن إسحاق قال

  .جحش بن رِئاب األسدي، أسد بن خزمية، ومعه أهله الفارعة بِْنت أيب ُسفْيانَعْبد اهللا بن 
وقد اختلف قوله، فإنه جعل يف الترمجة أن الفارعة امَْرأَة أيب أمحد بن جحش، ويف احلديث أهنا . أخرجها أبو موسى

أول من : ة، فقال الطرباينهاجرت مع زوجها َعْبد اهللا بن جحش، فليحقق وقد اختلفوا يف أول من هاجر إىل املدين
  .واهللا أعلم. قدمها مهاجراً أبو سلمة بن َعْبد األسد

  الفارعة بِْنت أيب الصَّلت
  .الفارعة بِْنت أيب الصلت الثقفية، أخت أميَّة بن أيب الصلت

ل وكانت ذات لب وعق. أهنا قدمت على رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بعد فتح الطائف: روى عنها ابن عباس
: فقال يل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: ومجال، وكان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم هبا معجباً، فقالت الفارعة



وذكرت قصة طويلة، ...نعم، وأعجب من ذلك، كان أخي إذا كان الليل: قلت" حتفظني من شعر أخيك شيئاً؟ " 
ل طائران فسقط أحدمها على صدره، فشّق ما بني صدره قدم أخي من سفر فأتاين فرقد على سريري، فأقب: وقالت

  :إىل ثنته، مث أخرج قلبه مث رّد إىل مكانه وهو نائم، وأنشدت له األبيات اليت أّوهلا
  أكُفُّ عيين والدَّمُع سابِقُها... باتْت ُهمومي َتسري طَوارقُها 

  احتيا قليالً فاملوُت سائقُه... ما رغََّب النّفَس يف احلياة؟ وإن 
  :ومنها قوله

  يوماً على ِغرٍَّة يوافقُها... يوِشُك من فرَّ من منِيَِّته 
  للموت كأٌس واملرُء ذائقها... من مل ميت َعْبطَةً ميت هرِماً 

  :وملا حضرته الوفاة قال عند املعاينة
  وأيُّ َعْبد لَك ال أملّا... إن تغِفرِ الَّلهمَّ َتغِْفْر َجّماً 

  :مث قال
  صائٌر مرَّةً إىل أن يزوال... تطاولَ دهراً كلُّ عيشٍ وإن 

  يف رؤوس اجلبال أرعى الُوعوال... ليتين كنُت ما قد بدا يل 
كان مثلُ أخيِك كَمثَلِ الذي آتاه اهللا آياتِه، فانسلخ منها، فأتبَعُه : " مث مات، فقال النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم

  " .الشَّيطانُ فكان من الغاويَن 
  .ثالثةأخرجها ال

  الفارعة بِْنت َعْبد الرَّْحَمن
  .الفارعة بِْنت َعْبد الرَّْحَمن اخلَثعمية

  .روى عنها السري بن َعْبد الرَّْحَمن. تذكر يف الصحابة
  .أخرجها أبو ُعمر خمتصراً

  الفارعة بِْنت قُرَْيبَة
بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه . ضيةالفارعة بِْنت قريبة بن العجالن بن غنم بن عامر بن بياضة األْنصارِيَّة البيا

  .وسلّم
  .قاله ابن حبيب

  الفارعة بِْنت مالك
  .الفريعة، ونذكرها يف الفريعة أمت من هذا إن شاء اهللا تعاىل: وقيل. الفارعة بِْنت مالك، أخت أيب سعيد اخلدري

  الفاضلة األْنصارِيَّة
  .جلَُهينالفاضلة األْنصارِيَّة، امَْرأَة َعْبد اهللا بن أنيس ا

  .روت أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم خطبهم وحثَّهم على الصدقة، حديثها عند أهل املدينة
  .أخرجها الثالثة
  فاِطَمة بِْنت أسد

. فاِطَمة بِْنت أََسد بن هاشم بن َعْبد مناف القَُرِشيَّة اهلامشية، أم علي بن أيب طالب، وأم أخوته طالب وعقيل وجعفر
  .وليس بشيء، والصحيح أهنا هاجرت إىل املدينة، وتوفيت هبا. وفيت قبل اهلجرةإهنا ت: وقيل



  .أم علي فاِطَمة بِْنت أسد، أسلمت وهاجرت إىل املدينة، وتوفيت هبا: قال الشعيب
اكفي فاِطَمة : قلت المي فاِطَمة بِْنت أسد: وروى األعمش، عن َعْمرو بن مرَّة، عن أيب البحتري، عن علي قال

  .الطحَن والعجَن: رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ِسقاية املاء والذهاب يف احلاجة، وتكفيك الداخلبِْنت 
  .وهذا يدل على هجرهتا، ألن علياً إمنا تزوج فاِطَمة باملدينة

 هي أول هامشية ولدت هلامشي، وهي أيضاً أول هامشية ولدت خليفة، مث بعدها فاِطَمة بِْنت رسول اهللا: قال الزهري
مث إن هؤالء الثالثة مل . صلّى اهللا عليه وسلّم ولدت احلسن، مث زبيدة اْمَرأَة الرشيد ولدت االمني، ال نعلم غريهّن

تْصُف هلم اخلالفة، فأما علي فإنه كان من اضطراب االمور عليه إىل أن قتل، ما هو مشهور، وأما احلسن واالمني 
  .فخلعا

حدثنا َعْبد اهللا بن شبيب بن خالد : زة بإسناده عن أيب بكر بن أيب عاصمأخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء إجا
القَْيسي، حدثنا حيىي بن إبراهيم بن هانئ، حدثنا حسني بن زيد بن علي، عن َعْبد اهللا بن ُمحَمَّد بن ُعمر بن علي، 

  .ضطجع يف قربها، وجَزَّأها خرياًأن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم كفَّن فاِطَمة بِْنت أسد يف قميصه، وا: عن أبيه
إنه مل يكن بعد أيب : " قال! ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت هبذه: وروي عن ابن عباس حنو هذا، وزاد، فقالوا

منها، إمنا ألبستها قميصي لُتكسى من حلل اجلنة، واضطجعت يف قربها ليهون عليها . طالب أبّر قاله ابن حبيب
  " .عذاب القرب 
  .انقرض ولد أسد بن هاشم إال من ابِْنته فاِطَمة بِْنت أسد:قال الزبري

  .أخرجها الثالثة
  فاِطَمة بِْنت أيب األسد

  .وهي ابنة أخي أيب سلمة بن َعْبد األسد املخزومي. أيب األسود بن َعْبد األسد: فاِطَمة بِْنت أيب األسد أو
يب األسد، فأشفقت قريش أن يقطعها رسول اهللا صلّى اهللا سرقت فاِطَمة بِْنت أ: روى َعمَّار الدُّْهين، عن شقيق قال

كلَّ شيٍء وال ترُك َحدٍّ من : " عليه وسلّم، فكلموا أسامة بن زيد، فكلم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فقال
  .فقطعها" . حدود اهللا َعزَّ وَجلّ، ولو كانت فاِطَمة بِْنت ُمَحمَّد لقطْعُتها 

وكان األول أصح، ألن احلافظ . أن امَْرأَة من قريش سرقت: اِطَمة بِْنت أيب األسود هذهوقد روي عن شقيق، عن ف
  .بن ثابت ذكرها كذلك أيضاً
  .أخرجها أبو ُعمر، وأبو موسى

  فاِطَمة بِْنت احلَارِث
أمها ريطة بِْنت  فاِطَمة بِْنت احلَارِث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرَّة القَُرِشيَّة التيمية،

إن أخاهن موسى ولد : وقيل. ولدت بأرض احلبشة هي وأختاها زينب وعائشة ابِْنتا احلَارِث. احلَارِث بن جَبلة
بأرض احلبشة أيضاً، وهلكوا مجيعاً من ماٍء شربوه بالطريق ملا رجعوا من احلبشة، إال فاِطَمة فإهنا سلمت، ومل يبق من 

  .ولد احلَارِث غريها
  .أبو ُعمر، وأبو موسىأخرجها 

  فاِطَمة بِْنت أيب حَُبْيش
وهي اليت سألت رسول اهللا صلّى اهللا . فاِطَمة بِْنت أيب حبيش بن املُطَِّلب بن أسد بن َعْبد العّزى القَُرِشيَّة اَألَسِديَّة

  .عليه وسلّم عن اإلستحاضة



وكيع وَعْبدة وأبو ُمعاوِيَة، عن هشام بن  حدثنا هناد، حدثنا: أخربنا غري واحد بإسنادهم عن ُمَحمَّد بن عيسى
يا رسول اهللا، : جاءت فاِطَمة بِْنت أيب حبيش إىل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقال: ُعروة، عن أبيه عن عائشة قالت

يضة فدَعي ال، إمنا ذلك ِعْرُق، وليس باحليضة، فإذا أقبلت احل: " إين اْمرَأَة أُسَتحاُض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ قال
  " .الصالة، وإذا أدبرت فاغسلي عنِك الدََّم وصلّي 

  .أخرجها الثالثة
  فاِطَمة بِْنت محزة

: وقيل. امسها أمامة: وقيل. فاِطَمة بِْنت محزة بن َعْبد املُطَِّلب القَُرِشيَّة اهلامشية ابنة عم النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم
  .لفضلقاله أبو نعيم، وتكىن أم ا. َعَماَرة

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا : قال: أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل القاضي أيب بكر أمحد بن َعْمرو
حسني بن علي، هن زائدة، عن ُمَحمَّد بن َعْبد الرَّْحَمن بن أيب لَيْلَى، عن احلكم بن َعْبد اهللا بن شداد، عن بِْنت محزة 

ْنته، فقسم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ماله بيين وبني ابِْنته، فجعل يل النصف قال مات موىل يل وترك ابِ: قالت
  .هي أخت ابن شداد المه : ُمَحمَّد
حدثنا يعقوب بن محيد، حدثنا ُعمران بن عيينة، عن يزيد بن أيب زياد، : وحدثنا أبو بكر أمحد بن َعْمرو قال: قال

أهدى إيلَّ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ُحلَّةً مسيَّرة حبرير، : ة، عن علي قالعن أيب فاختة، عن َجْعَدة بن ُهبري
مخاراً لفاِطَمة بِْنت ُمَحمَّد صلّى اهللا عليه وسلّم، : فشققت منها أربعة أمخرة" . اجعلْها ُخُمراً بني الفواطم : " فقال

  .ومل يذكر الرابعة... ومخاراً لفاِطَمة بِْنت أسد، ومخاراً لفاِطَمة بِْنت محزة

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  فاِطَمة اخلُزاعية
  .فاِطَمة اخلزاعية

  .ذكرها أبو بكر بن أيب عاصم يف الوحدان، وأوردها الطرباين أيضاً يف الصحابيات
عنبسة بن َعْبد  حدثنا َعْبد اهللا بن ُمَحمَّد بن سامل القزّاز، حدثنا: أخربنا حيىي إجازة بإسناده عن أمحد بن َعْمرو قال

الواحد بن أميَّة بن َعْبد اهللا بن سعيد بن العاص، عن صاحل بن أيب األخضر، عن الزهري، عن ِهْند بِْنت احلَارِث 
" كيف ِجتديَنِك؟ : " أن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم دخل على اْمرَأَة من األنصار يعودها، فقال: وفاِطَمة اخلزاعية

اصربي، فإهنا ُتذهُب من َخَبث اإلنسان كما ُتذهب النار وسخ احلديد : " فقال. ت يب أم ِملَْدمخبري، وقد برح: قالت
. "  

  .أخرجها أبو ُنعَْيم وأبو موسى
  فاِطَمة بِْنت اخلطاب

أَة وهي امَْر. فاِطَمة بِْنت اخلطاب بن نفيل بن َعْبد العّزى القَُرِشيَّة العدويّة، أخت ُعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما
  .سعيد بن زيد بن َعْمرو بن نفيل العدوي، أحد العشرة

  .أسلمت قدمياً أول اإلسالم مع زوجها سعيد، قبل إسالم أخيها ُعمر، وهي كانت سبب إسالم أخيها ُعمر
خرجت بعد إسالم محزة بثالثة أيام، فإذا فالن : سألت ُعمر عن إسالمه، فقال: روى جماهد عن ابن عباس قال

إن فعلت فقد فعله من هو أعظم : تركت دين آبائك واتَّبعت دين ُمَحمَّد؟ قال: ن قد أسلم فقلتاملخزومي وكا
فانطلقت فوجدت الباب مغلقاً، ومسعت مههمة، ففتح : قال. أختك وخَتنك: من هو؟ قال: قلت! عليك حقاً مين



يننا حىت أخذت برأس َختين فما زال الكالم ب. ما مسعت شيئا: ما هذا الذي أمسع؟ قالت: الباب، فدخلت فقلت
فاستحييت حني رأيت : قال! قد كان ذاك على رغم أنفك: فضربته فأدميته، فقامت إيلَّ أخيت فأخذت رأسي فقالت

  .وذكر قصة إسالم ُعمر يف ترمجته...أروين هذا الكتاب: الدم، وقلت
  .أخرجها الثالثة

  فاِطَمة بِْنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
أمها . ْنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، سيدة نساء العاملني، ما عدا َمرَْيم بِْنت ُعمران صلى اهللا عليهمافاِطَمة بِ

  .وكانت هي وأم كُلْثُوم أصغر بنات رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. خدجية بِْنت خويلد
ر، ألن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم زّوج وفيه عندي نظ. إن رقية أصغرهن: يف أيتهن أصغر سّناً؟ وقيل: وقد اختلف

رقية من أيب هلب، فطلقها قبل الدخول هبا، أمره أبواه بذلك، مث تزوجها ُعثْمان رضي اهللا عنه وهاجرت معه إىل 
وكانت فاِطَمة تكىن أم أبيها، وكانت أحب الناس إىل رسول اهللا . احلبشة، فما كان ليزوج الصغرى ويترك الكربى

تزوجها علي بعد أن ابتىن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : وقيل. وزوجها من علي بعد أحد.  عليه وسلّمصلّى اهللا
بعائشة بأربعة أشهر ونصف، وابتىن بعدها بعد تزوجيه إياها بسبعة أشهر ونصف، وكان سنها يوم تزوجيها مخس 

ليه وسلّم إال منها، فإن الذكور من أوالده وانقطع نسل رسول اهللا صلّى اهللا ع. عشرة سنة ومخسة أشهر يف قول
ماتوا صغاراً، وأما البنات فإن رقية رضي اهللا عنها ولدت َعْبد اهللا بن ُعثْمان فتويف صغرياً، وأما أم كُلْثُوم فلم تلد، 

ملغرية بن وأما زينب رضي اهللا عنها فولدت علياً ومات صبّياً، وولدت أمامة بِْنت أيب العاص فتزوجها علي، مث بعده ا
  .انقرض عقب زينب: وقال الزبري. نوفل

أخربنا أبو أمحد َعْبد الوهاب بن علي الصويف، أخربنا أبو الفضل بن ناصر، أخربنا اخلطيب بن أيب الصقر األنباري، 
ثنا أخربنا أبو الربكات أمحد بن َعْبد الواحد بن نظيف، أخربنا أبو ُمَحمَّد بن رشيق، حدثنا أبو بشر الدواليب، حد
خطب : أمحد بن حيىي الصويف، حدثنا إمساعيل بن أبان، حدثنا أبو َمرَْيم، عن أيب إسحاق، عن احلَارِث، عن علي قال

أبو بكر وُعمر يعين فاِطَمة إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فأىب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم عليهما، فقال 
فزوجه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فاِطَمة، فلما . من شيء إال ِدرعي أرهنهاما يل : فقلت. أنت هلا يا علي: ُعمر

فواهللا لقد ! مالك تبكني يا فاِطَمة: " فدخل عليها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقال: بلغ ذلك فاِطَمة بكت، قال
  " .أنكَْحُتِك أكثرهم علماً، وأفضلهم ِحلماً، وأوّهلم ِسلماً 

 الدواليب، حدثنا أمحد بن َعْبد اجلبار، حدثنا يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، حدثين عَْبد اهللا بن أيب وحدثين: قال
خطبت فاِطَمة إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فقالت يل موالة : جنيح، عن جماهد عن علي بن أيب طالب قال

فقد خطبت، فما مينعك أن : قالت. ال: ه وسلّم قلتهل علمت أن فاِطَمة خطبت إىل رسول اهللا صلّى اهللا علي. يل
إنك إن جئت رسول اهللا : وعندي شيء أتزوج به؟ فقالت: فقلت. تأيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فيزوجك

فواهللا ما زالت ترّجيين حىت دخلت على رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وكانت . صلّى اهللا عليه وسلّم زوجك
ما : " لّى اهللا عليه وسلّم جاللة وهيبة فلما قعدت بني يديه أُفحْمُت، فواهللا ما أستطيع أن أتكلم، فقاللرسول اهللا ص

وهل عندك من شيء : " قال. نعم: قلت" لعلّك جئَت ختطب فاِطَمة؟ : " فسكّت، فقال" جاء بك؟ ألََك حاجةٌ؟ 
عندي والذي نفس : فقلت" بالدرع اليت سلَّحتَُهكا؟  ما فعلت: " ال، واهللا يا رسول اهللا فقال: فقلت" تستحلّها به؟ 

قد زوجتك، فابعث هبا، فإن كانت لصداق فاِطَمة بِْنت : " قال. علي بيده إهنا حلُطَِمّية، ما مثنها أربعمائة درهم
  " .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



لطائي حدثنا أبو غسان مالك بن إمساعيل وحدثنا الدواليب، حدثنا أبو جعفر ُمَحمَّد بن َعْوف بن ُسفْيان ا: قال
قال : النهدي، حدثنا َعْبد الرَّْحَمن بن محيد الرواسي، حدثنا َعْبد الكرمي بن َسليط، عن ابن بَُريدة، عن أبيه قال

 صلّى اهللا فدعا رسول اهللا" . ال ُتَحدِّثَنَّ شيئاً حىت تلقاين " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ليلة البناء يعين بفاِطَمة 
  " .الّلهم بارك فيهما، وبارك علَيهما، وبارك هلما يف نسلَيهما : " عليه وسلّم مباء فتوّضأ منه مث أفرغه على علّي وقال

وحدثين من ال أهتم أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم كان يغار لبناته غرية شديدة، كان ال ينكح : قال ابن إسحاق
  .بناته على ضرة

حدثنا الليث، عن ابن أيب : حدثنا َعْبد اهللا بن يونس وقتيبة بن سعيد قاال: ري واحد بإسنادهم عن أيب عيسىأخربنا غ
إن بين هشام بن : " مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول وهو على املنرب: مليكة، عن اِملسور بن َمْخَرمة قال

أيب طالب، فال آذَنُ، مث ال آذنُ، مث ال آذن، إال أن يريد علي بن أيب املغرية استأذنوين يف أن ينكحوا ابِْنتهم علي بن 
  " .طالب أن يطلَّق ابِْنيت وينكح ابِْنتهم، فإهنا بضعةٌ مين، يريبين ما راهبا، ويؤذيين ما آذاها 

بن َعْبد امللك بن  أخربنا أبو ُمَحمَّد عَْبد اهللا بن سويدة، أخربنا أبو الفضل بن ناصر السالمي، أخربنا أبو صاحل أمحد
أخربنا أبو العَبَّاس : علي املؤذن،أخربنا احلاكم أبو احلسن علي بن ُمَحمَّد احلافظ، والقاضي أبو بكر اخلريي قاال

ُمَحمَّد بن يعقوب، حدثنا احلسن بن مكرم، حدثنا ُعثْمان بن ُعمر، حدثنا َعْبد الرَّْحَمن بن َعْبد اهللا، عن شريك بن 
إنَّما يريُد اُهللا لُِيذِْهَب عنكم الرِّْجَس : " يف بييت نزلت:  منر، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة قالتَعْبد اهللا بن أيب

هؤالء : " فأرسل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم إىل فاِطَمة وعلي واحلسن واحلَُسْين فقال: ، قالت" أْهلَ البيِت 
  " .بلى، إن شاء اهللا َعزَّ وَجلّ : " أهل البيت؟ قال يا رسول اهللا أفما أنا من: فقلت: قالت" . أهلي 

  .صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه: قال احلاكم يف املستدرك، عن األصم قال: قال أبو صاحل
أخربنا أبو الصاحل، أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد األهوازي، أخربنا أمحد بن ُعَبْيد بن إمساعيل الصفار، حدثنا : قال

أن : مَّد بن غالب، حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أنس بن مالكمتام بن ُمَح
الصالة يا أهل : " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم كان مير ببيت فاِطَمة ستة أشهر إذا خرج لصالة الفجر، يقول

  ٣٣األحزاب " طهِّرَكم تطهريا إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وي" بيت ُمحَمَّد، 

وأخربنا أبو صاحل أخربنا أبو القاسم َعْبد امللك بن ُمَحمَّد بن بشران، أخربنا أبو علي أمحد بن الفضل بن : قال
الَعبَّاس بن خزمية، حدثنا عيسى بن َعْبد اهللا الطيالسي رعاث حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكريا بن أيب زائدة، عن فراس، 

أقبلت فاِطَمة متشي، كأن مشيتها مشية رسول اهللا صلّى اهللا عليه : عن مسروق، عن عائشة قالتعن الشعيب، 
مث أجلسها عن ميينه أو عن مشاله، مث أسّر إليها حديثاً فبكت، مث أسر إليها حديثاً " . مرحباً بابِْنيت : " وسلّم، فقال

ما كنت ألفشي سرّ رسول اهللا : ما قال، فقالتما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن، فسألتها ع: فضحكت، فقلت
إنَ جربيل كان يعارضين بالقرآن يف كل سنة : " صلّى اهللا عليه وسلّم فلما قبض سألتها، فأخربتين أنه أسرّ إيلَّ فقال

" . ك مّرة وإنه عارضين العام مرَّتني، وما أراه إال وقد حضر أجَلي، وإنِك أول أهلي حلوقاً يب، ونعم السَّلف أنا ل
رواه البخاري يف الصحيح، عن أيب : أبو صاحل: قال" أال ترَضَني أن تكوين سيِّدة نساء العاملني؟ : " فبكيت، فقال

وهذا من غريب الصحيح، فإن زكريا روى عن الشعيب أحاديث يف الصحيحني، وهذا يرويه عن فراس، مث . نعيم
  .عن الشعيب

حدثنا حسني بن يزيد الكويف، حدثنا َعْبد السالم بن : هم عن الترمذيأخربنا إبراهيم بن ُمحَمَّد وغريه بإسناد
أي الناس كان : دخلت مع عمي على عائشة، فسألت: حرب، عن أيب احلَجاف عن ُجَميع بن عمري التيمي قال



 زوجها، إن كان، ما علمُت: من الرجال؟ قالت: قيل. فاِطَمة: أحب إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم؟ قالت
  .صّوأما قّواماً

أخربنا أبو ُمَحمَّد بن سَُويدة، أخربنا ُمَحمَّد بن ناصر، أخربنا أبو صاحل املؤذن، أخربنا أبو بكر ُمحَمَّد بن َعْبد اهللا بن 
شاذان املقرئ، حدثنا ُمحَمَّد بن َعْبد اهللا القتاب حدثنا أمحد بن َعْمرو بن أيب عاصم، حدثنا ُعمر بن اخلطاب، حدثنا 

سألت رسول : صاحل حدثنا ُسفْيان بن عيينة، عن ابن أيب جنيح، عن أبيه، عن رجل مسع علّي بن أيب طالب يقولأبو 
" فاِطَمة أحبُّ إيلَّ منك، وأنت أعزُّ عليَّ منها : " أيّنا أحب إليك أنا أو فاِطَمة؟ قال: اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقلت

.  
أخربنا َعْبد اهللا بن ُعمر بن سامل املفلوج وكان من خيار : عن ابن أيب عاصم قالوأخربنا حيىي بن حممود إذناً بإسناده 

املسلمني عندي حدثنا حسني بن زيد بن علي بن احلَُسْين بن علي بن أيب طالب، عن ُعمر بن علي، عن جعفر بن 
ى اهللا عليه وسلّم قال أن النَّبِيّ صلّ: ُمَحمَّد، عن أبيه، عن علي بن حسني بن علي، عن حسني بن علي، عن علي

  " .إنَّ اَهللا يغضُب لغضبِك ويرضى لرضاِك : " لفاِطَمة
حدثنا احلسن بن ُعثْمان بن شقيق، حدثنا : أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن املخزومي بإسناده عن أمحد بن علي

أن النَّبِّي صلّى : ساألسود بن حفص املروزي، حدثنا حسني بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عبا
  .اهللا عليه وسلّم كان إذا قدم من سفر قبَّل ابِْنته فاِطَمة

وحدثنا أمحد بن علي، حدثنا ُمَحمَّد بن إمساعيل بن أيب مسينة البصرّي، أخربنا ُمحَمَّد بن خالد احلنفي، حدثنا : قال
جاءت فاِطَمة إىل النَّبِيّ : سلمة قالتموسى بن يعقوب الزمعي، عن هاشم بن هاشم عن َعْبد اهللا بن وهب، عن أم 

أخربين أنه مقبوٌض يف : مث ساّرها بشيٍء فضحكت، فسألتها عنه فقالت. صلّى اهللا عليه وسلّم فسارّها بشيٍء فبكت
  .، فضحكت" ما يسّرك أن تكوين سيِّدةَ نساء أهل اجلَنَّة، إالّ فالنة : " هذه السنة فبكيت، فقال
حدثين أيب، حدثنا َعفَّان، حدثنا ُمعاذ بن ُمعاذ، حدثنا : أيب حبة بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد أخربنا َعْبد الوهاب بن

دخل عليَّ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : قَْيس بن الربيع، عن أيب املقدام، عن َعْبد الرَّْحَمن األزرق، عن علي قال
النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم إىل شاة لنا َبِكٍئ فحلبها، فدرَّت،  فقام: وأنا نائم، فاستسقى احلسن أو احلَُسْين، قال

ال، ولكنه : " يا رسول اهللا، كأنه أحبهما إليك؟ قال: فجاءه احلسن فنحاه النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، فقالت فاِطَمة
  " .قيامة إّنا وإيّاك وهذين وهذا الراقد يف مكان واحد يوم ال: " مث قال" . استسقى قبله 

حدثنا سليمان بن َعْبد اجلبار البغدادي، حدثنا علي بن قادم، حدثنا : أخربنا إبراهيم وغريه بإسنادهم عن أيب عيسى
أسباط بن نصر، اهلْمداين، عن السّدي، عن صبيح موىل أم سلمة، عن زيد بن أرقم، أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه 

  " .أنا حرٌب ملن حاربتم، ِسلٌم ملن ساملتم : " ْينوسلّم قال لعلي وفاِطَمة واحلسن واحلَُس
أخربنا أبو ُمَحمَّد احلسن بن علي بن احلَُسْين األسدي الدمشقي املعروف بابن النب، حدثنا جدي أبو القاسم احلَُسْين 

بن أمحد بن قرأت على القاضي علي بن ُمَحمَّد بن علي اِملّصيصي، أخربنا القاضي أبو نصر ُمَحمَّد : بن احلسن قال
هارون بن َعْبد اهللا الغساين، أخربنا أبو احلسن خيثمة بن سليمان بن جيُدرَّة األطرابالسي قراءة عليه، حدثنا إبراهيم 
بن َعْبد اهللا القصار، أخربنا الَعبَّاس بن الوليد بن بكار الضيب بالبصرة، عن خالد بن َعْبد اهللا، عن خالد بن بيان، عن 

إذا كان يوم القيامة نادى : " مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: يفة، عن علي قالالشعيب، عن أيب ُجح
  " .يا أهل اجلْمع غُضّوا أبصاركم عن فاِطَمة بِْنت ُمَحمَّد حىت متّر : مناٍد من وراء احلجاب

يل بن إبراهيم، عن ليث، عن َعْبد حدثين أيب حدثنا إمساع: أخربنا أبو ياسر بن أيب حّبة بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد



اهللا بن احلسن هو ابن احلسن بن علي بن أيب طالب عن أمه فاِطَمة بِْنت احلَُسْين بن علي، عن جدهتا فاِطَمة الكربى 
كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم إذا دخل املسجد صلّى على : هي بِْنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قالت

: وإذا خرج صلى على ُمَحمَّد وسلم مث قال" . ربِّ اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك : " سلم، مث قالُمَحمَّد و
  " .ربِّ اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك " 

  .هذا احلديث ليس إسناده مبتصل، فإن فاِطَمة بِْنت احلَُسْين مل تدرك جدهتا فاِطَمة الكربى، واهللا أعلم
: وقيل. بثالثة أشهر: وقيل. هذا أصح ما قيل. بعد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بستة أشهر وتوفيت فاِطَمة

وما رؤيت ضاحكة بعد وفاة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حىت حلقت باهللا َعزَّ وَجلّ، . عاشت بعده سبعني يوماً
  .ووجدت عليه َوجداً عظيماً

  !.طابت قلوبكم؟ حتثون التراب على رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم؟ يا أنس كيف: قالت يل فاِطَمة: قال أنس
يا : وملا حضرها املوت قالت َألْسَماء بِْنت عميس. وكانت أول أهله حلوقاً به، تصديقاً لقوله صلّى اهللا عليه وسلّم

َماء يا ابنة رسول اهللا صلّى قالت أَْس. أَْسَماء، إين قد استقبحت ما ُيصنع بالنساء، يطرح على املرأة الثوب فيصفها
فقالت . اهللا عليه وسلّم، أال أريك شيئاً رأيته بأرض احلبشة؟ فدعت جبرائد رطبة فحنتها، مث طرحت عليها ثوباً

فلما توفيت جاءت . فإذا أنا متُّ فاغسليين أنت وعلّي، وال ُتدخلي عليَّ أحداً! ما أحسن هذا وأمجله: فاِطَمة
هذه اخلثعمية حتول بيننا وبني بِْنت رسول اهللا صلّى اهللا : ء، فشكتها عائشة إىل أيب بكر وقالتعائشة، فمنعتها أَْسَما

: قال. هي أمرتين أالّ يدخل عليها أحد، وأمرتين أن أصنع هلا ذلك: قالت! عليه وسلّم، وقد صنعت هلا هودجاً؟
  .وغسَّلها علّي وأَْسَماء. فاصنعي ما أمرتك

صلى : وقيل. وصلى عليها علي بن أيب طالب. يف اإلسالم، مث بعدها زينب بِْنت جحشوهي أول من غُطّي نعشها 
  .وأوصت أن تدفن ليالً، ففعل ذلك هبا. عليها الَعبَّاس

  .ونزل يف قربها علي والَعبَّاس، والفضل بن الَعبَّاس
  .عشرين سنةوكان ُعمرها تسعاً و. توفيت لثالٍث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة، واهللا أعلم: قيل

  .كان ُعمرها مخساً وثالثني سنة: وقال الكليب. كان ُعمرها ثالثني سنة: وقال َعْبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي
وقد روي أهنا اغتسلت ملا حضرها املوت وتكفنت، وأمرت علّياً أن ال يكشفها إذا توفيت وأن َيْدُرَجها يف ثياهبا 

  .والصحيح أن علياً وأَْسَماء غسَّالها واهللا أعلم. يف أم َسلَْمى غسلها أيضاً وقد ذكرنا. كما هي، ويدفنها ليالً
  .أخرجه الثالثة

  فاِطَمة بِْنت َسْودَة
  .فاِطَمة بِْنت سودة بن أيب ضَُبيس اجلُْهنية

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بعد اهلجرة
  .قاله ابن حبيب
  فاِطَمة بِْنت َشْيبَة

  .وهي ابنة عم ِهْند بِْنت عتبة بن ربيعة. شيبة بن ربيعة فاِطَمة بِْنت

ماذا أصبت من غنائم : وكانت امَْرأَة عقيل بن أيب طالب، دخل عليها عقيل يوم حنني، وسيفه متلطخ دماً، فقالت
" أدُّوا اِخلياطَ واِملْخيط : " فسمع منادي النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم. ختيطني هبا ثيابك: املشركني؟ فناوهلا إبرة وقال
  .فأخذ اإلبرة فألقاها يف الغنائم



. هذا اخلرب لفاِطَمة بِْنت الوليد بن عتبة، زَْوَجة عقيل: وقال الواقدي. رها ابن هشام، عن زيد بن أسلم، عن أبيهذك
  .أن اْمرَأَة عقيل فاِطَمة بِْنت عتبة بن ربيعة، أخت هِْند: وروى ابن أيب مليكة وابن أيب حسني

  .أخرجها الغساين مستدركاً على أيب ُعمر
  فاِطَمة بِْنت صفوان

  .اْمرَأَة َعْمرو بن سعيد بن العاص. فاِطَمة بِْنت صفوان بن أميَّة بن ُمَحرث بن ِشّق بن رقََبة بِْنت ُمخَدج الكناين
  .هاجرت معه إىل ارض احلبشة

َعْمرو بن : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تسمية من هاجر إىل أرض احلبشة من بين أميَّة
  .اص، ومعه أمرأته فاِطَمة بِْنت صفوان بن أميَّة بن حمرث بن ِشق بن َرقَبةسعيد بن الع

  .قاله ابن إسحاق. وماتت هبا، وقتل َعْمرو بأجنادين من أرض الشام يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه
  .أخرجها أبو موسى
  فاِطَمة بِْنت الضحاك

  .فاِطَمة بِْنت الضحاك الكالبية
سول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بعد وفاة ابِْنته زينب، وخريها حني نزلت آية التخيري، تزوجها ر: قال ابن إسحاق

أنا الشقيقة، : فاختارت الدنيا، ففارقها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فكانت بعد ذلك تلتقط البعر وتقول
 صلّى اهللا عليه وسلّم حني هكذا قال، وهذا باطل، ألن احلديث الصحيح عن عائشة أن رسول اهللا. اخترت الدنيا

كان : خري أزواجه بدأ هبا، فاختارت اهللا ورسوله، وتتابع أزواج النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم وقال قتادة وعكرمة
أنا الشقيقة هي اليت استعاذت : وروى مجاعة أن اليت قالت. عنده تسع نسوة حني خريهن، وهن الاليت تويف عنهن

إن الضحاك بن ُسفْيان عرض ابِْنته على رسول اهللا صلّى اهللا عليه : وقد قيل. ا اختالفاً كثرياًوقد اختلفوا فيه. منه
: وقيل" . ال حاجة يل فيها : " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. إهنا مل تصدع قط: وسلّم، وامسها فاِطَمة، وقال

  .تزوجها سنة مثان
  .أخرجها أبو ُعمر
  بفاِطَمة بِْنت أيب طال

ونذكرها يف . هِْند: وقيل. فاِطَمة: فاختة وقد تقدمت وقيل: اختلفوا يف امسها فقيل. فاِطَمة بِْنت أيب طالب، أم هانئ
  .الكىن أمت من هذا إن شاء اهللا تعاىل

  فاِطَمة بِْنت َعْبد اهللا
  .فاِطَمة بِْنت َعْبد اهللا، أم ُعثْمان بن أيب العاص الثقفي

ى اهللا عليه وسلّم حني وضعته أمه أمَنة، وكان ذلك ليالً، قالت فما شيء أنظر إليه من شهدت والدة رسول اهللا صلّ
  .يقعن علّي أخرجها أبو ُعمر: البيت إال نور، وإين أنظر إىل النجوم تدنو، حىت أقول

  فاِطَمة بِْنت ُعَتبَة
  .بِْنت عتبة، وهي خالة ُمعاوَِيةأخت هِْند . فاِطَمة بِْنت عتبة بن ربيعة بن َعْبد مشس القَُرِشيَّة العبشمية
  .أسلمت يوم الفتح، وبايعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم

أن أخاها أبا حذيفة بن عتبة ذهب هبا وبأختها : روى ُمحَمَّد بن العجالن، عن أبيه، عن فاِطَمة بِْنت عتبة بن ربيعة
أو تعلم يف نساء قومك : ، فلما اشترط علينا قالت ِهْندِهْند يبايعان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وذلك يوم الفتح



  .بايعيه فهكذا يشترط: هذه اهلنات والعاهات؟ فقال
يا رسول اهللا، : أهنا جاءت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت: وروى ُمحَمَّد بن عجالن، عن أبيه، عن فاِطَمة

. ك، وإين اليوم وما يف األرض قبة أحب إيلّ بقاء من قبتكقد كنت وما يف األرض قُبَّة أحب إيلّ أن هتدم من قبت
  " .أما إن أحدكم لن يؤمن حىت أكون أحب إليه من نفسه : " فقال

  .أخرجها الثالثة
  فاِطَمة بِْنت َعْمرو

  .فاِطَمة بِْنت َعْمرو بن حرام، عمة جابر بن َعْبد اهللا
حدثنا شعبة، عن ُمَحمَّد بن املنكدر، عن جابر : اود الطيالسيأخربنا أبو الفضل عَْبد اهللا بن أمحد بإسناده عن أيب د

ملا قتل أيب جعلت أكشف الثوب عن وجهه، فجعل القوم ينهونين ورسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : بن َعْبد اهللا قال
تبكني أو ال تبكني، " : فجعلت عميت فاِطَمة بِْنت َعْمرو تبكي، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: ال ينهاين، قال

  " .ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها 
  .أخرجها ابن منده و أبو نعيم

  فاِطَمة بِْنت َعْمرو بِْنت حرام
وأظنها : أوردها جعفر املستغفري كذلك، مل يزد، قال: قاله أبو موسى وقال. هلا صحية. فاِطَمة بِْنت َعْمرو بن حرام

  .واهللا أعلم. بِْنت َعْمرو بن حرام، عمة جابر
  فاِطَمة بِْنت قَْيس بن خالد

فاِطَمة بِْنت قَْيس بن خالد األكرب بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن َعْمرو بن شيبان بن حمارب بن فهر القَُرِشيَّة 
  .كانت أكرب منه بعشر سنني: الفِهرية، أخت الضحاك بن قَْيس، قيل

 طلقها أبو حفص بن املغرية، فامرها رسول اهللا صلّى اهللا وكانت من املهاجرات األول، هلا عقل وكمال،وهي اليت
عليه وسلّم أن تعتد يف بيت أم مكتوم، وقدمت الكوفة على أخيها الضحاك بن قَْيس، وكان أمرياً، فسمع منها 

  .الشعيب
قالت : قالحدثنا هناد، أخربنا جرير عن مغرية عن الشعيب : أخربنا إمساعيل بن علي وغريه بإسنادهم إىل أيب عيسى

طلقين زوجي ثالثاً على عهد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه : فاِطَمة بِْنت قَْيس
  " .ال سكىن لَك وال نفقةَ : " وسلّم

وملا طلقها زوجها أبو حفص، خطبها ُمعاوَِية وأبو جهم بن حذيفة، فاستشارت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
أما ُمعاوَِية فصعلوك ال مال له، وأما أبو حذيفة فال يضع عصاه عن عاتقه : " يهما، فقال النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّمف

  .، وأمرها بأسامة بن زيد فتزوجته" 
  .ويف بيتها اجتمع أصحاب الشورى ملا قتل ُعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهم

  .أخرجها الثالثة
  فاِطَمة بِْنت اجمللَّلِ

اِطَمة بِْنت اجمللّل بن َعْبد اهللا بن قَْيس بن َعْبد وّد بن نصر بن مالك بن ِحسل بن عامر بن لؤّي القَُرِشيَّة العامرية ف
  .كانت من السباقني إىل اإلسالم، وممن هاجر إىل احلبشة. تكىن أم مجيل

وحاطب بن احلَارِث : إىل احلبشة أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن بكري، عن ُمَحمَّد بن إسحاق، فيمن هاجر



  .ُمَحمَّد بن حاطب واحلَارِث بن حاطب، ومها البنة اجمللل: بن مُعمر معه أمرأته فاِطَمة بِْنت اجمللل بن َعْبد اهللا، وابناه
  .وتويف زوجها باحلبشة، وقدمت هي وابناها إىل املدينة يف إحدى السفينتني

ملا قدمنا من أرض احلبشة خرجت : د بن حاطب، عن أبيه، عن جده ُمحَمَّد قالروى َعْبد اهللا بن احلَارِث بن ُمَحمَّ
يا رسول اهللا، هذا ابن أخيك حاطب وقد أصابه هذا احلرق من : يب أمي إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فقالت

  .وقد ذكرناه يف ُمحَمَّد بن حاطب. النار، فادع اهللا له
  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم

  فاِطَمة بِْنت منقٍذ
  .فاِطَمة بِْنت ُمْنِقذ بن َعْمرو بن خنساء األْنصارِيَّة، من بين مازن

  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  فاِطَمة بِْنت الوليد بن عتبة

ة، امَْرأَة سامل موىل أيب حذيفة، فاِطَمة بِْنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن َعْبد مشس بن َعْبد مناف القَُرِشيَّة العبشمي
  .زوجها منه عمها أبو حذيفة بن عتبة

وملا قتل عنها سامل يوم اليمامة تزوجها بعده احلَارِث بن . وكانت من املهاجرات األول، ومن أفضل أيامى قريش
ي يف نسبها، وذكر كذا ذكره العقيل. هشام بن املغرية املخزومي فيما ذكره إسحاق بن أيب فروة، وليس ممن حيتج به

يف ذلك حديث إسحاق بن أيب فروة، عن إبراهيم بن العَبَّاس بن احلَارِث، عن أيب بكر بن احلَارِث، عن فاِطَمة بِْنت 
أما يغنيك هذا عن اإلزار؟ : أهنا كانت يف الشام تلبس اجلباب مم ثياب اخلّز مث تأتزر، فقيل هلا: الوليد أم أيب بكر

  .صلّى اهللا عليه وسلّم يامر باإلزار مسعت رسول اهللا: فقالت
ومل ينسبها ابن أيب خيثمة ونسبها العقيلي، . كذا رواه َعْبد السالم بن حرب، عن إسحاق بن أيب فروة، عن إبراهيم

  .هي ابنة الوليد بن املغرية املخزومي فعلى هذا هي أخت خالد بن الوليد: وغريه خيالفه ويقول
يف هذه الترمجة، وكان ينبغي أن يكون يف ترمجة فاِطَمة بِْنت الوليد بن املغرية، ألن  أخرجها أبو ُعمر، وجعل احلديث

وأما ابن منده وأبو نعيم فرويا هذا احلديث عن أيب بكر بن َعْبد الرَّْحَمن، وجعاله يف ترمجة . احلديث مشهور هبا
ولكن أبو بكر بن َعْبد الرَّْحَمن يروي عن . تانقرشي: فاِطَمة بِْنت الوليد القَُرِشيَّة، ومل ينسبها أكثر من وكالمها

  .املَْخُزوِميَّة، فقد جعلنا عالمتهما ترمجتها واهللا أعلم
  فاِطَمة بِْنت الوليد بن املغرية

  .فاِطَمة بِْنت الوليد بن املغرية املَْخُزوِميَّة، أخت خالد بن الوليد
. م، وهي زوج ابن عمها احلَارِث بن هشام بن املغرية املخزوميأسلمت يوم الفتح، وبايعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّ

  .ويف ذلك نظر. تزوجها بعده ُعمر: يقال: قاله أبو ُعمر، وقال
فقيل . أهنا كانت تلبسه فوق اجلباب: ورويا هلا حديث اإلزار. فاِطَمة بِْنت الوليد القَُرِشيَّة: وقال ابن منده وأبو نعيم

  .مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يامر باإلزار: زار؟ فقالتأال يغنيك هذا عن اإل: هلا
  .أخرجها الثالثة

قد أخرج أبو ُعمر هذا احلديث يف ترمجة فاِطَمة بِْنت الوليد بن عتبة العبشمية، وأخرجه ابن منده وأبو نعيم : قلت
عن فاِطَمة بِْنت : قوي أن احلديث هلذه أن بعض الرواة قاليف فاِطَمة القَُرِشيَّة، وهو هلذه القَُرِشيَّة املَْخُزوِميَّة، ومما ي

الوليد أم أيب بكر وأهنا كانت بالشام، وهذه فاِطَمة املَْخُزوِميَّة كانت بالشام مع زوجها احلَارِث بن هشام فلما مات 



دَّة أيب بكر بن َعْبد الرَّْحَمن بن وهذه املَْخُزوِميَّة هي َج. عن فاِطَمة بِْنت الوليد أم أيب بكر: وقالوا. عادت إىل املدينة
  .أب وأم. احلَارِث بن هشام، وكثرياً ما يقولون للجد واجلَدَّة

وفاِطَمة بِْنت الوليد، ولدت َعْبد الرَّْحَمن وأم حكيم ولدي احلَارِث : وقال الزبري بن بكار يف ولد الوليد بن املغرية
  .بن هشام

  .وهذا احلديث مشهور هبذه
فاِطَمة بِْنت : أخربنا القاسم أبو احلافظ علي بن احلسن بن هبة اهللا الدمشقي قال: حد إجازة قالواأخربنا غري وا

الوليد بن املغرية بن َعْبد اهللا بن ُعمر بن خمزوم هلا صحبة، روت عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم حديثاً واحداُ، روى 
مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يامر : ارِث بن هشام قالتعنها عن ابنها أبو بكر بن َعْبد الرَّْحَمن بن احلَ

  .خرجت مع زوجها احلَارِث إىل الشام، واستشارها خالد يف بعض أمره. باإلزار
  فاِطَمة بِْنت اليمان

  .وقد تقدم نسبها عند ذكر أخيها حذيفة بن اليمان. فاِطَمة بِْنت اليمان، أخت حذيفة بن اليمان
حدثين أيب، حدثنا ُمَحمَّد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن : الوهاب بن أيب حبَّة بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحدأخربنا َعْبد 

. أتينا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم نعود يف نساء: ُحصني، عن أيب ُعَبْيدة بن حذيفة، عن عمته فاِطَمة أهنا قالت
يا رسول اهللا، لو دعوَت اهللا فأذهب : ما جيده من حرِّ احلمى، فقلنافإذا سقاٌء معلق حنوه يقطر ماؤه عليه، من شدة 
" إنَّ من أشدِّ الناس بالًء األنبياء، مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم : " عنك هذا فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

.  
صح فهو منسوخ، أو على أن تركه وهذا إن . وروت عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم كراهة حتلي النساء بالذهب

  .وقد ذكرناه يف أخت حذيفة. أفضل من لبسه
  .أخرجها الثالثة

  فَْرَوةُ ِظئُْر النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم
  .فروة ظئر النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم

فإهنا براءة " . ها الكافرون قل يا أيُّ: " إذا أويت إىل فراشك فاقرئي: قال يل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: قالت
  .من الشرك

  .ذكرها أبو أمحد العسكري
  .فَُرْيَعةُ بِْنت أيب أمامة أسعَد بنِ ُزرارة األنصارّي
  .فُريعة بِْنت أيب أمامة أسعد بن ُزرارة األنصارّي

وسلّم من ُنبيط بن جابر، كان أبوها أوصى هبا وبأختيها حبيبة وكَْبَشة إىل النَّبِّي، فزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه 
  .من بين مالك بن النجار

  .الفارعة، وهناك أخرجها أبو ُعمر: وقيل. أخرجها ابن منده وأبو نعيم
بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه . فَُرْيَعةُ بِْنت احلُباب فريعة بِْنت احلباب بن رافع بن ُمعاوَِية األْنصارِيَّة، من بين األجبر

  .وسلّم
  .يبقاله ابن حب

  فَُرْيَعةُ بن رافع



  .فريعة بِْنت رافع بن ُمعاوَِية بن ُعَبْيد بن اجلّراح األْنصارِيَّة، مث من بين األجبر
  .قاله ابن حبيب. وهي أم سعد بن زرارة. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

فالنسب واحد، والقبيلة  وحيتمل أن تكون هذه واليت قبلها واحدة، ويكون بعضهم قد أسقط اسم أبيها احلباب
  .واحدة، واهللا أعلم
  فَُرْيَعةُ بِْنت َعْمرو

  .وهي أم حسان بن ثابت األنصاريّ الشاعر. فريعة بِْنت َعْمرو بن ُخنَيس بن لَوذان بن َعْبد ُوّد
  فُريعة بِْنت قَْيس

  .جحجىبفريعة بِْنت قَْيس بن عمري بن لَوذان بن ثعلبة بن َمْجَدعة بن َعْمرو بن َحريش بن 
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن إسحاق
  فَُريعة بِْنت مالك بن الدُّْخُشم

  .فريعة بِْنت مالك بن الدُّخشم بن مالك األْنصارِيَّة، مث من بين َعْوف بن اخلزرج
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  فُريعة بِْنت مالك بن ِسنان
  .الفارعة أيضاً: ويقال هلا. تقدم نسبها عند ذكر أخيها. ن سنان، أخت أيب سعيد اِخلدرّيفريعة بِْنت مالك ب

  .وأمها حبيبة بِْنت َعْبد اهللا بن أيب سلول. شهدت بيعة الرضوان
حدثنا عَْبد اهللا بن مسلمة القعنيب، عن مالك، عن سعد بن إسحاق : أخربنا أبو أمحد بن ُسكينة بإسناده عن أيب داود

ب بن ُعجرة، عن عمته زينب بِْنت كعب بن عجرة، أن الفُريعة بِْنت مالك بن سنان وهي أخت أيب سعيد بن كع
أهنا جاءت إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم تسأله أن ترجع إىل أهلها يف بين ُخذَْرة فإن زوجها : اخلدري أخربهتا

: فسألت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. حلقهم فقتلوهخرج يف طلب أَعْبد له أبِقوا حىت إذا كانوا بطرف القدوم 
" نعم : " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: قالت. أن أرجع إىل أهلي، فإين مل يتركين يف مسكن ميلكه وال نفقة

" كيف قلِت؟ : " فخرجت حىت إذا كنت يف احلجرة أو يف املسجد، دعاين أو أمر يب، فدعيت له، فقال: قالت
: قالت" . امكثي يف بيتِك حىت يبلُغَ الكتابُ أَجلَُه : " فقال: رددت عليه القصة اليت ذكرت من شأن زوجي، قالتف

فلما كان ُعثْمان بن َعفَّان أرسل إيلَّ فسألين عن ذلك، فأخربته، فاتَّبعه : قالت. فاعتددت فيه أربعة أشهرٍ وعشراً
  .وقضى به

  .أخرجها الثالثة
  َعوِّذفَُرْيعة بِْنت ُم

هلا صحبة وكانت جمابة الدعوة دخلت . تقدم نسبها عند الربيع بِْنت معّوذ. فريعة بِْنت معوذ ابن عفراء األْنصارِيَّة
  .على النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم حديثها يف الرخصة يف الغناء وضرب الدف يف العرس، من حديث أهل البصرة

  .أخرجها الثالثة
  فُريعة بِْنت وهب

  .عة بِْنت وهب الزُّهرّيةفري
فلينظر : من أراد أن ينظر إىل خالة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: " رفعها النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم بيده وقال



  " .إىل هذه 
  .أوردها جعفر هكذا، مل يزد: أخرجها أبو موسى خمتصرا، وقال

  فَْسَحُم بِْنت أَْوسٍ
بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه . بن َعْبد اهللا بن احلَارِث األْنصارِيَّة، من بين احلبليفسحُم بِْنت أوس بن خَوِليّ 

  .وسلّم
  .قاله ابن حبيب
  ِفضَّةُ النُّوبيَّة

  .فّضة النّوبّية، جارية فاِطَمة الزهراء بِْنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
د الواحد الثقفي، أخربنا أبو ُعثْمان إمساعيل بن َعْبد الرَّْحَمن أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو الفضل جعفر بن َعْب

أخربنا أبو حامد بن : العصائدي إجازة، أخربنا أبو سعيد ُمَحمَّد بن َعْبد اهللا بن محدون وأبو طاهر بن ُخزمية قاال
قَْيس يف شّوال سنة مثان  الشرقي، أخربنا أبو ُمَحمَّد َعْبد اهللا بن َعْبد الوهاب اخلوارزمي، ابن عم األحنف بن

  .ومخسني ومائتني

أخربنا أبو القاسم احلسن بن ُمَحمَّد احلافظ، حدثنا أبو َعْبد اهللا ُمَحمَّد بن علي بَِنسا، حدثنا أيب، : قال أبو ُعثْمان
ري وسأله عن حدثنا أمحد بن محاد املروزي، حدثنا حمبوب بن ُحميد البص: حدثنا َعْبد اهللا بن َعْبد الوهاب اخلُوارزمي

ُيوفونَ : " هذا احلديث روح بن عبادة حدثنا القاسم بن هبرام، عن ليث، عن جماهد، عن ابن عباس قال يف قوله تعاىل
مرض احلسن : قال" . بالنَّذْرِ وخيافونَ يوماً كان شرُُّه ُمستطرياً وُيطعمونَ الطَّعام على ُحبِّه مكيناً ويتيماً وأسرياً 

يا أبا احلسن، لو نذرت : جدمها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وعادمها عامة العرب، فقالوا واحلَُسْين، فعادمها
وقالت فاِطَمة كذلك، وقالت . إن برئا مما هبما صمت هللا َعزَّ وَجلّ ثالثة أيام شكراً: فقال علي. على ولدك َنذراً

فأُلبس الغالمان العافية، وليس عند آل ُمَحمَّد . شكراً إن برئا سّيداي صمت هللا َعزَّ وَجلّ: جارية يقال هلا فضة نوبّية
فانطلق علّي إىل مشعون اخليربي فاستقرض منه ثالثة آُصعٍ من شعري، فجاء هبا فوضعها، فقامت . قليل وال كثري

لطعام بني فاِطَمة إىل صاعٍ فطحنته واختبزته، وصلّى علّي مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، مث أتى املنزل فوضع ا
السالم عليكم أهل بيت ُمحَمَّد، مسكني من أوالد املسلمني، أطعموين : يديه، إذ أتاهم مسكني فوقف بالباب، فقال

ومكثوا يومهم وليلتهم مل يذوقوا إال . فسمعه علّي، فامرهم فأعطوه الطعام. أطعمكم اهللا َعزَّ وَجلّ على موائد اجلنة
ت فاِطَمة إىل صاعٍ وخبزته، وصلّى علي مع النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، ووضع فلما كان اليوم الثاين قام. املاء

السالم عليكم أهل بيت ُمَحمَّد، يتيم بالباب من أوالد : الطعام بني يديه، إذ أتاهم يتيم فوقف بالباب، وقال
فلما كان اليوم الثالث . املاءفأعطوه الطعام، فمكثوا يومني مل يذوقوا إالّ . املهاجرين، استشهد والدي، أطعموين

قامت فاِطَمة إىل الصاع الباقي فطحنته واختبزته، فصلّى علي مع النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، ووضع الطعام بني 
السالم عليكم أهل بيت النبّوة، تأسروننا وتشدوننا وال تطعموننا، : يديه، إذ أتاهم أسٌري فوقف بالباب وقال

فأتاهم رسول اهللا صلّى اهللا عليه . فأعطوه الطعام ومكثوا ثالثة أيام ولياليها مل يذوقوا إال املاء .أطعموين فإين أسري
ال ُنريُد منكم : " إىل قوله" . هل أتى على اإلنساِن ِحْيٌن مَن الدَّهرِ : " وسلّم فرأى ما هبم من اجلوع، فأنزل اهللا تعاىل

  " .جزاًء وال ُشكوراً 
  .أخرجها أبو موسى

  ْيَهةُ بِْنت السَّكَنِفُكَ



  .فكيهة بِْنت الّسكن بن يزيد األْنصارِيَّة، من بين سواد
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن حبيب
  فُكَْيَهةُ بِْنت ُعبَْيد

س بن سعد بن وهي أم قَْي. وهي ابنة عم سعد بن عبادة. فُكَيهة بِْنت ُعبَْيد بن دُليم األْنصارِيَّة، مث من بين ساعدة
  .عبادة

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .فُكَيهةُ بِْنت املُطَِّلب بن ُخلَْدة بن ُمخَلَّد األْنصارِيَّة، من بين ُزَريق

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب
  فُكيهة بِْنت َيسار

  .فكيهة بِْنت يسار، اْمَرأَة خطّاب بن احلَارِث
خربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو علي أخربنا أبو نعيم، حدثنا ُمَحمَّد بن أمحد بن احلسن، حدثنا ُمَحمَّد بن ُعثْمان بن أ

أيب شيبة، حدثنا مِنجاب بن احلَارِث حدثنا إبراهيم بن يوسف حدثنا زياد بن َعْبد اهللا البكائي، عن ُمَحمَّد بن 
  .حَطّاب بن احلَارِث، وامَْرأَته فكيهة بِْنت يسار: املهاجرات إسحاق، يف تسمية من أسلم َمبكَّة من

  .أخرجها أبو ُنعَْيم وأبو موسى

  حرف القاف

  قَُتْيلَةُ بِْنت َسْعٍد
  .وهي أم َعْبد اهللا وأَْسَماء. قُتيلة بِْنت سعد، من بين عامر بن لؤي، امَْرأَة أيب بكر الصديق

مها، مساها أبو أمحد احلافظ يف كتاب الكىن، وأورد جعفر هلا احلديث تأخر إسال: أوردها جعفر يف الصحابيات وقال
قدمت أمي عليَّ وهي مشركة يف عهد : املشهور، رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمه أَْسَماء بِْنت أيب بكر قالت

قِدَمت : ليه وسلّم فقلتقريش، ومدهتم اليت عاهدوا النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فاستأذنت رسول اهللا صلّى اهللا ع
  " .نعم هي أمِك : " أمي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال

رواه مجاعة عن هشام، وليس يف شيٍء منها ذكر إسالمها، ويف مجيع الروايات أهنا : أخرجها أبو موسى وقال
ي على وقد تأول بعضهم وهي راغبة، يعين يف اإلسالم، وليس كذلك، إمنا هي راغبة يف شيء تأخذه وه. مشركة

شركها، وهلذا استأذنت أَْسَماء النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يف أن تصلها، ولو كانت راغبة يف اإلسالم مل حتتج إىل 
  .إذنه صلّى اهللا عليه وسلّم

  قَُتْيلَةُ بِْنت َصيفّي
  .ْبد اهللا بن يسارروى عنها َع. وكانت من املهاجرات األول. األْنصارِيَّة: قتيلة بِْنت صيفي اجلُهنّية، ويقال

حدثين حيىي بن سعيد، حدثنا املَسْعودي عن مَعْبد بن : أخربنا َعْبد الوهاب بن أيب حّبة بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد
نعم : جاء َحرب إىل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقال: خالد، عن َعْبد اهللا بن يسار، عن قُتيلة بِْنت صيفّي اجلهنية قالت



. إذا حلفتم" والكعبة : " تقولون: قال" وما ذلك؟ ! سبحان اهللا: " قال! أنتم يا ُمَحمَّد لوال أنكم تشركونالقوم 
نعم : " مث قال" . من حلََف فليحلف برب الكعبة : " إنه قد قال: فامهل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم شيئاً مث قال

فامهل : قال" . ما شاء اهللا وشئت : " تقولون: قال " وما ذلك؟ : " لقا" ! القوم أنتم لوال أنكم جتعلون هللا نِّداً 
  " .مثّ ِشئُت : من قال ما شاء اهللا فلَْيقُلْ: " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم شيئاً مث قال إنه قد قال

  .أخرجها الثالثة
  قُتيلة بِْنت الِعرباض

  .حديث هلا ذكر يف. قتيلة بِْنت العرباض، من بين مالك بن ِحسل
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم كذا خمتصراً

  قَُتيلة بِْنت َعْمرو
  .قُتيلة بِْنت َعْمرو بن هالل الكنانية

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف حجة الوداع
  .قاله ابن حبيب

  قتيلة بِْنت قَْيس الكندية
  .واألول أصح. قَيلة: وقيل. سقتيلة بِْنت قَْيس بن معد يكرب الكِندية، أخت األشعث بن قَْي

. تزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم سنة عشر مث اشتكى، وقبض ومل تكن قدمت عليه وال رآها وال دخل هبا
وقيل إن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أوصى أن ختري، فإن شاءت ضرب عليها . قيل إنه تزوجها قبل وفاته بشهر

فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة بن أيب . ني، وإن شاءت طلقها ولتنكح من شاءتاحلجاب وُتحرم على املؤمن
ما هي من أمهات املؤمنني، : فقال له ُعمر. لقد مهَْمُت أن أحرق عليهم بيتهما: جهل حبضرموت، فبلغ أبا بكر فقال

  .وال دخل عليها، وال ضرب عليها احلجاب
وص فيها بشيء، ولكنه مل يدخل هبا، وارتدت مع أخيها حني ارتد، مث وقيل إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مل ي

إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مل يدخل هبا، : نكحها عكرمة بن أيب جهل، فأراد أبو بكر أن يرمجه، فقال ُعمر
  .فسكت أبو بكر. وليست من أمهات املؤمنني، وقد برأها اهللا َعزَّ وَجلّ بالرّدة

ها من أزواج النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم الاليت مل يدخل هبّن، اختالف كثري مل يتحصل منه كثري فائدة، وفيها ويف غري
  .واهللا أعلم. وقد ذكرنا عند كل امَْرأَة ما قيل فيها

  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو ُعمر، وأبو موسى
  قَُتيلة بِْنت النَّضْر

كانت حتت . بن كَلَدة بن َعْبد مناف بن َعْبد الدار بن قصي القَُرِشيَّة الَعْبدرية قتيلة بِْنت الّنضر بن احلَارِث بن علقمة
  .َعْبد اهللا بن احلَارِث بن أميَّة األصغر بن َعْبد مشس، فولدت له علّياً، والوليد، و ُمَحمَّد، وأم احلكم

لّم ملا قتل أباها النضر بن احلَارِث يوم هي اليت قالت األبيات القافية يف رسول اهللا صلّى اهللا عليه وس: قال الواقدي
  :بدر، وهي

  من صبحٍ خامسٍة وأنَت موفَُّق... يا راكباً إنّ األثيلَ َمِظنَّةٌ 
  ما إنْ تزالُ هبا النجائُب تُْعنُِق... أبِلغْ هبا مْيتاً بإنَّ ِحتيَّةً 

  جادْت ملاِحتها وأخرى ختُنُق... مّني إليه وَعْبرةً مسفوحةً 



  هللا أرحام هناك َتَشقَُّق... بين أبيه تنوشُه  ظلْت سيوُف
  َرْسَف املُقَيَِّد، وهو عاٍن موثَُق... قسراً ُيقاُد إىل املنيَِّة ُمتعباً 

  من قومها، والفحلُ فحلٌ ُمعَْرُق... اَحممَّد، أولستَ ِضْنء جنيبٍة 
  مّنض الفىت وهو املَغيظُ املُْحنَُق... ما كان ضرَك لو مننَت ورمبا 

  وأحقَُّهم إنْ كان ِعْتٌق بُعتَُق... نضرُ أقرُب َمن تركَت قَرابةً فال
فّرق رسول اهللا : فلما بلغ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ذلك بكى حىت أخضلت الدموع حليته، وذكر الزبري قال

  " .قتل أباها يا أبا بكر، لو مسعُت ِشعرها مل أ: " صلّى اهللا عليه وسلّم حىت دمعت عيناه، وقال أليب بكر
  .أخرجها أبو ُعمر

إن كان شرف وجنابة وكرم نفس وأصل ُيعتق صاحبه فهو : وروى بعضهم عتق ُيْعَتُق بضم الياء وكسر التاء، ومعناه
  .أحق به

  قُرَّةُ العني بِْنت َعبادة
زرج، وهي أم عبادة بن قرة العني بِْنت عبادة بن َنْضلة بن مالك بن العجالن األْنصارِيَّة، مث من بين َعْوف بن اخل

  .الصامت
  قَريبة بِْنت أيب أميَّة

هلا ذكر يف حديث أم سلمة زوج . قريبة بِْنت أيب أميَّة بن املغرية بن َعْبد اهللا بن ُعمر بن َمخزوم القَُرِشيَّة املَْخُزوِميَّة
  .النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، وهي أختها

ملا وضعتُ زينب جاءين النَّبِّي صلّى اهللا : احلَارِث بن هشام، عن أم سلمة قالتوروى أبو بكر بن َعْبد الرَّْحَمن بن 
فقالت قريبة بِْنت أميَّة " أين زينب؟ : " عليه وسلّم فخطبين، فتزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فقال

  " ..أنا آتيكم الليلة  : "أخذها َعمَّار بن ياسر، فقال النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم: ووافقها عندها
أخرجه ابن منده وأبو نعيم وأبو موسى وإمنا أخرجه أبو موسى ألن ابن منده اختصر ذكرها، ولو استدرك عليه 

  .أمثال هذا لكان كثرياً فال أدري مل ذكر هذه؟
  قريبة بِْنت احلَارِث

  .قريبة بِْنت احلَارِث الُعْتواريّة
ا وأمي قَريبة بِْنت احلَارِث العتوارية يف نساء من املهاجرات إىل النَّبِيّ صلّى اهللا جئت أن: روت عنها بِْنتها عقيلة قالت

قالت فأقررنا وبسطنا أيدينا لنبايعه، . عليه وسلّم، وهو ضارب قبته باألبطح، فأخذ علينا أن ال نشرك باهللا شيئاً
  .فاستغفر لنا، وكان ذلك بيعتنا" . إين ال أمسُّ يد النساء : " فقال
  .خرجها ابن منده وأبو نعيمأ

  قٌَرْيَبة بِْنت زيد
  .قريبة بِْنت زيد بن َعْبد ربه بن زيد األْنصارِيَّة اجلشمية

  .بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب

  قَريرة بِْنت احلَارِث الُعتوارية
  .وقد تقدمت. قَريبة: قريرة بِْنت احلَارِث العتوارية وقيل



  .روت عنها ابِْنتها عقيلة بِْنت ُعَبْيد بن احلَارِث. ها الطرباين وغريههكذا أخرج
  .أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو غالب، أخربنا أبو بكر

حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا ُمَحمَّد بن علي الصائغ، : وأخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، قاال: قال أبو موسى
  .ّي أخربنا بكار بن َعْبد اهللا ابن أخي موسى بن ُعَبْيدة الرَّبذي حدثين موسىحدثنا حفص بن ُعمر احلَُد

وحدثنا ُمعاذ بن املثىن، حدثنا علي بن املديين، حدثنا زيد بن احلباب، أخربنا موسى : زاد بن ريذة، عن الطرباين قال
اهللا بن أيب سالمة عن أمه حجة بِْنت قريظ،  بن ُعَبْيدة، حدثين زيد بن َعْبد الرَّْحَمن ويف رواية علي بن زيد بن َعْبد

جئت أنا وأمي قريرة بِْنت احلَارِث العتوارية يف نساء من املهاجرات، : عن أمها عقيلة بِْنت ُعَبْيد بن احلَارِث قالت
اآلية كلها ... فبايعن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم وهو ضارب عليه قبته باألبطح، فأخذ علينا أن ال نشرك باهللا شيئا

وقد تقدم يف . فكانت تلك بيعتنا. ، فاستغفر لنا" إين ال أمس أيدي النساء : " فلما أقررنا وبسطنا أيدينا لنبايعه قال
  .قريبة

  .أخرجها كذا أبو نعيم، وأبو موسى
  ِقْسَرة بِْنت ُروَاس

  .قسرة بِْنت رواس الكِندية، من عجائز العرب
علي، أخربنا أبو نعيم حدثنا احلَُسْين بن علي بن أمحد الربضي حدثين ذكوان بن  أخربنا أبو موسى إذناً أخربنا أبو

حدثتنا : ُمَحمَّد بن علي احلرشي، حدثنا ُمَحمَّد بن خالد العطار، حدثنا عَْبد الرَّْحَمن بن َعْمرو بن جبلة الباهلي قال
قال رسول اهللا صلّى اهللا : ت رواس الكندية قالتميسرة بِْنت حبشي الطائية، عن قتيلة بِْنت َعْبد اهللا، عن قسرة بِْن

وأطيعي زوجك يكفيك شر الدنيا . يا قسرة، اذكري اهللا تعاىل عند اخلطيئة، يذكرك عندها باملغفرة: " عليه وسلّم
  " .وبّري والديِك يكثر خري بيتِك . واآلخرة

  .تفرد به ابن جبلة يف أسانيد كثرية للنساء خاصة، وغريه أوثق منه
  .ها أبو ُنعَْيم، وأبو ُعمر، وأبو موسىأخرج

  قُفَْيَرة اهلاللية

ذكرها مسلم يف . مل يرو عنها إال َعْبد الرَّْحَمن األعرج. مليكة اهلاللية، امَْرأَة َعْبد اهللا بن أيب َحدرد: قُفَْيَرة ويقال
  .كتاب اإلفراد، وذكرها أبو علي الغساين
ن َعْبد اهللا بن أيب قَْيس، امَْرأَة َسليط بن َعْمرو وابن َعْبد مشس بن َعْبد ُوّد بن قُْهطَم بِْنت َعلقمة قهطم بِْنت علقمة ب

هاجرا مجيعاً إىل أرض احلبشة، ورجعا مجيعاً يف السفينة إىل املدينة قاله ابن . نصر بن مالك بن ِحْسل بن عامر بن لؤي
  .إسحاق

  .أخرجها أبو موسى
  قَْيلَة األمنارِيَة

  .أم بين أمنار: وقيل. وقال ابن خيثمة األْنصارِيَّة أخت بين أمنارقيلة األمنارَِية 
رأيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه : رأت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، روى عَْبد اهللا بن ُعثْمان بن خيثم عنها أهنا قالت

ة أشتري وأبيع، فرمبا أردت أن أبيع يا رسول اهللا، إين امَْرأَ: وسلّم عند املروة حبل من ُعمرة له، فجلست إليه فقلت
وإذا أردت أن أشتري السلعة أعطيت . السلعة فأستام هبا أكثر مما أريد أن أبيعها، مث أنقص حىت أبيعها بالذي أريد

ال تفعلي قيلة، إذا أردت : " فقال النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم. هبا أقل مما أريد أن آخذها به، حىت آخذها بالذي أريد



  " .ن تشتري السلعة فاستامي هبا الذي تريدين أن تأخذ يه، أُعطيِت أو ُمنعت أ
  .أخرجها الثالثة

  قيلة اخلزاعية

وهي أم سباع بن َعْبد العزى بن َعْمرو بن نضلة بن عباس بن سليمان اخلزاعية، من حلفاء بين ُزهرة، . قيلة اخلزاعية
  .فيها نظر

  .أخرجها أبو ُعمر
وهو الصحيح، ألنه قد قيل فيها التميمية، . وقيل العنربية. وقيل العنزية. قيلة بِْنت خمرمة الَغَنوِيّة قيلة بِْنت َمْخَرمة
  .والعنرب من متيم

حدثتين جدتاي صفية وُدَحيبة ابِْنتا عليبة وكانتا ربيبيت قيلة بِْنت خمرمة، : روى َعْبد اهللا بن حسان العنربي قال
لة بِْنت خمرمة وكانت حتت حبيب ابن أزهر فخرجت تبتغي الصحابة إىل رسول اهللا وكانت َجدَّة أبيهما أخربهتما قي

صلّى اهللا عليه وسلّم يف أول اإلسالم، فبكي ُجوَْيرَِية منهّن حديثة، وهي أصغرهن، وعليها ُسيَْيج هلا فرمحتها 
وسلّم وهو يصلي بالناس صالة  فقدمنا على رسول اهللا صلّى اهللا عليه: وذكر القصة بطوهلا وقالت.. فاحتملتها معها

املسلم أخو املسلم، يَسُعُهما املاء والشجر، ويتعاونان على : " الغداة، فسمعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول
  " .الفَتَّان 

  .أخرجه الثالثة، وهو حديث طويل كثري الغريب، أخرجه أبو نعيم وأبو ُعمر خمتصراً، وأخرجه ابن منده مطّوالً
نا غري واحد بإسنادهم عن ُمَحمَّد بن عيسى حدثنا َعْبد بن محيد، حدثنا َعفَّان بن مسلم الصفار، حدثنا عَْبد اهللا أخرب

أن حدثه جدتاه صفية ودحيبة ابِنْتا ُعليبة، عن قيلة بِْنت خمرمة وكنتا ربيبتها وقيلة َجدَّة أبيهما أم أبيه، : بن حسان
صلّى اهللا عليه وسلّم فذكرت احلديث بطوله حىت جاء رجل وقد ارتفعت قدمنا على رسول اهللا : وأهنا قالت

" . وعليك السالم ورمحة اهللا : " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. السالم عليك يا رسول اهللا: الشمس، فقال
  .ومعه ُعَسْيُب خنلة وعليه يعين النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أمسالُ ُملَيََّتْين كانتا بزعفران، وقد نفضتا،

  حرف الكاف

كَْبَشة بِْنت أيب أمامة كَْبَشة بِْنت أيب أمامة أسعد بن ُزرارة، وكانت حتت َعْبد اهللا بن أيب حبيبة، وهي خالة أيب أمامة 
الفريعة، كانت حتت نُبيط بن جابر، وكان أبوهن قد أوصى إىل رسول : بن سهل بن ُحنيف، وأختها الفارعة، وقيل

  .ى اهللا عليه وسلّم هبّن، فرباهّن وزّوجهّناهللا صلّ
  .أخرجها ابن منده، وأبو موسى

  كَْبَشة األْنصارِيَّة
وتعرف بالربصاء، وهي غري منسوبة، وقد نسبها . كبيشة: وقيل. كَْبَشة األْنصارِيَّة، َجدَّة َعْبد الرَّْحَمن بن أيب ُعمرة

هي من : وقال أمحد بن زهري، عن أبيه. ن حرام، أخت حسان بن ثابتكَْبَشة بِْنت ثابت بن املنذر ب: أبو َعروبة فقال
  .بين مالك بن النجار، وهذا يؤيد قول أيب عروبة، ألن حسان بن ثابت من بين مالك بن النجار



حدثنا ابن أيب ُعمر حدثنا ُسفْيان، عن : أخربنا إبراهيم بن ُمحَمَّد بن مهران وغريهم بإسنادهم إىل ُمحَمَّد بن عيسى
دخلت على رسول اهللا صلّى اهللا : يزيد بن يزيد، عن جابر بن َعْبد الرَّْحَمن بن أيب ُعمرة، عن جدته كَْبَشة قالت

  .عليه وسلّم فشرب من يفّ قربة معلقة قائماً، فقمت إىل فّيها فقطعته
  .هذا يزيد بن يزيد هو أخو عَْبد الرَّْحَمن بن يزيد بن جابر، وهو أقدم منه موتاً

  .الثالثة أخرجها
  كَْبَشة بِْنت أَوس

  .كَْبَشة بِْنت أوس بن َشريق، وهي أم خزمية بن ثابت، وهي أنصارية من بين َخطْمة
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .قاله ابن حبيب
  كَْبَشة بِْنت ثابت

  .كَْبَشة بِْنت ثابت بن حارثة بن ثعلبة بن اجلُالس األْنصارِيَّة، من بين ُخدارة
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  كَْبَشة بِْنت حاِطب
  .كَْبَشة بِْنت حاطب بن قَْيس بن َهْيَشة، من بين ُمعاوِيَة

  .قاله ابن حبيب.بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  كَْبَشة بِْنت حكيم

  .بن ُعقَْبة كَْبَشة بِْنت حكيم الثقفية، َجدَّة أم احلكم بِْنت حيىي
  .وهلا صحبة. روت عنها أم احلكم رأت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم

  كَْبَشة بِْنت رافع
كَْبَشة بِْنت رافع بن ُعبَْيد بن األجبر وهو خُدرَّة بن َعْوف بن اخلزرج األْنصارِيَّة اخلدرية، هي أم سعد بن ُمعاذ 

  .األشهلي، عاشت بعد ابنها وندبته ملا مات
وقالت أم سعد حني ُحمل نعش سعد وهي : ُعَبْيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ُمَحمَّد بن إسحاق قال أخربنا
  :تبكيه

  صَرامةً وجِدَّا... ويلُ أم سعٍد سعدا 
  " .كل نائحة تكذب إال نائحة سعد : " فذكروا أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قال: قال

  .أخرجها أبو ُعمر
  ْنت عَْبد َعْمروكَْبَشة بِ

  .كَْبَشة بِْنت عَْبد َعْمرو بن ُعَبْيد بن قميثة بن عامر بن اخلزرج األْنصارِيَّة من بين ساعدة
  .قاله ابن حبيب.بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  كَْبَشة بِْنت فَْروَة
  .كَْبَشة بِْنت فروة بن َعْمرو بن َوْدقَة األْنصارِيَّة، من بين بياضة

  .قاله ابن حبيب.عت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمباي
  كَْبَشة بِْنت كعب



  .كَْبَشة بِْنت كعب بن مالك األْنصارِيَّة السُّلَِمية اْمَرأَة أيب قتادة األنصارّي
  .تروي عن أيب قتادة يف سؤر اهلِّر: وقال غريه. هلا صحبة ومل يورد هلا شيئاً: قال جعفر

بن أيب طلحة، عن ُحميدة بِْنت ُعبَْيد بن رفاعة، عن كَْبَشة بِْنت كعب بن مالك وكانت روى إسحاق بن َعْبد اهللا 
فجاءت هرة تشرب، فأصغى هلا اإلناء : فسكبت له وضوءاً، قالت: عند أيب قتادة أن أبا قتادة دخل عليها، قالت

إن رسول اهللا صلّى اهللا : فقال. عمن: أتعجبني يا ابنة أخي؟ فقلت: فرآين أنظر إليه فقال: حىت شربت، قالت كَْبَشة
  " .إهنا ليست بنجس، إهنا من الطوافني عليكم والطوافات : " عليه وسلّم قال

  .أخرجه أبو موسى
  كَْبَشة بِْنت معِد َيكْرِب

  .كَْبَشة بِْنت معد يكرب الِكندية أم ُمعاوَِية بن ُخدَْيج
صلّى اهللا عليه وسلّم ومعي أمي كَْبَشة بِْنت معد يكرب  قدمت على رسول اهللا: روى عن ُمعاوَِية بن خديج أنه قال
طويف على رجلَْيكِ : " فقال هلا. يا رسول اهللا، إين آليت أن أطوف بالبيت حبواً: عمة األشعث بن قَْيس، فقالت

  " .سبعاً عن يديِك، وسبعاً عن رِجليِك : سبَعْين
  .ذكرها ابن الدباغ األندلسي

  كَْبَشة بِْنت واِقد
  .وهي أم َعْبد اهللا بن رواحة. ة بِْنت واقد بن َعْمرو ابن اإلطنابة بن عامر األْنصارِيَّة، من بلحارث بن اخلزرجكَْبَش

  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  كبريةُ بِْنت ُسفْيان
  .وقيل الثقفية. بِْنت أيب ُسفْيان اخلزاعية: وقيل. كبرية بِْنت ُسفْيان

  .ت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم وروت عنهأدرك
: قلت: وكانت أدركت اجلاهلية واإلسالم، وكانت من املبايعات، قالت: روى عنها موالها أبو ورقة بن سعيد قال

وقال رسول اهللا صلّى اهللا : قالت" . أعتقي أربع رقاب : " يا رسول اهللا، إين وأدت أربع بنني يل يف اجلاهلية؟ قال
  " .دم عفراء أزكى عند اهللا من دم سوداَوين : " سلّمعليه و

كثرية بالثاء املثلثة، وقاله أبو ُعمر وأبو موسى بالباء : أخرجها الثالثة وأبو موسى، إال أن ابن منده وأبا نعيم قاال
  .املوحدة، وأوردها أبو َعْبد اهللا يعين ابن منده بالثاء املثلثة

  كُبيشة بِْنت مالك
  .ْبَشة بِْنت مالك بن قَْيس بن ُمَحرَّث األْنصارِيَّة، من بين مازنكبيشة تصغري كَ

  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  كبيشة بِْنت معن

  .كبيشة بِْنت معن بن عاصم
نزلت يف كبيشة بِْنت معن بن عاصم كانت عند األسلت فتويف : روى ابن جريج، عن عكرمة موىل ابن عباس قال

يا رسول اهللا، ال أنا ورثت : عنها، فجنح عليها ابنه أبو قَْيس بن األسلت، فجاءت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت
  .اآلية كلها... " ال حيل لكم أن ترثوا النساء كَرهاً: " زوجي، وال أنا ُتركت فأُنكح فأنزل اهللا تعاىل

  .أخرجها أبو موسى



  كرمية بِْنت أيب َحْدرَد
  .ة بِْنت أيب َحْدَرد سالمة األسلميكرمي

ومل يثبت البخاري هلا . امسها خرية: وقد قيل. روى عنها أهل الشام. وهي أم الدرداء الكرباء. يقال هلا صحبة
  .صحبة

  .وهذا مل يقله غريه. ليست امَْرأَة أيب الدرداء: قال جعفر املستغفري
  .أخرجها أبو موسى
  كرمية بِْنت كُلْثُوم

  .ت كُلْثُوم اِحلْميَرِيَّةكرمية بِْن
أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو غالب، اخربنا أبو بكر، حدثنا أبو القاسم، حدثنا ُمحَمَّد بن ُمَحمَّد اجلذوعي، 

  .عن القاضي
ن أيب وأخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، حدثنا ُمَحمَّد بن أمحد بن احلسن، حدثنا ُمَحمَّد بن ُعثْمان ب: قال أبو موسى

حدثنا َعْبد اجلبار بن عاصم، حدثنا بقية بن الوليد، عن ُمعاوَِية بن حيىي، عن سليمان بن موسى، عن : شيبة قاال
جاء عكاف بن وداعة اهلاليل فقال رسول اهللا : مكحول، عن غضيف بن احلَارِث، عن عطية بن َبْسر املازين قال

ال، وال أتزوج يا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حىت : قال" يا ُعكاف، لك زَْوَجة؟ : " صلّى اهللا عليه وسلّم
قد زوجتك على اسم اهللا تعاىل والربكة كرمية بِْنت : " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: قال. تزوجين من شئت
  " .كُلْثُوم احلمريي 

  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى
  كَُعْيَبة بِْنت سعيد

  .األسلميةكعيبة بِْنت سعيد 
  .قال ذلك الواقدي. شهدت خيرب مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فأسهم هلا سهم رجل

  .أخرجها أبو ُعمر
  كُلْثُم بِْنت ُبْرثُن

  .كليبة بِْنت برثن العنربية، أم زينب بن ثعلبة: كلثم وقيل
  .أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو غالب، أخربنا أبو بكر

حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا ُمَحمَّد بن : وأخربنا احلسن بن أمحد، حدثنا أمحد بن َعْبد اهللا قاال: قال أبو موسى
مسعت : صاحل بن الوليد النرسي، حدثنا سعيد بن َعمَّار بن شعيث بن َعْبد اهللا بن ُزبيب بن ثعلبة، حدثين أيب قال

يا أبيت، إن هذا أخذ زرْبِيَّيت اليت كانت ألبس، فلَبَّْبت : دعتين كليبة بِْنت برثن العنربية فقالت: جدي ُزبيباً قال
ُرّد عليه زِْربِيَّة : " فقال. يا رسول اهللا، إن هذا أخذ زِرْبِيَّة أمي: الرجل فأتيت به النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم ، فقلت

  " .أمه 
  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى
  يب ُعمرةكُلْثُم َجدَّة عَْبد الرَّْحَمن بن أ

  .كُلْثُم َجدَّة عَْبد الرَّْحَمن بن أيب ُعمرة
دخل علينا : روى ابن لَهيعة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن َعْبد الرَّْحَمن بن أيب ُعمرة، عن جدته كلثم قالت



  .رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وعندنا قربة معلقة، فشرب منها، فقطعت فم القربة ورفعتها
  .أخرجها أبو موسى. وقد تقدم هذا احلديث يف ترمجة كَْبَشة. امسها كَْبشَة: وقيل. ب عن ابن هليعةقاله ابن وه

  حرف الالم

  لَُباَبة بِْنت احلَارِث
. لَُباَبة بِْنت احلَارِث بن َحْزن بن ُبَجْير بن اهلَُزم بن رَُوْيَبة بن َعْبد اهللا بن هالل بن عامر بن صَعصعة اهلاللية أم الفضل

زوج الَعبَّاس بن َعْبد املُطَِّلب، وأم الفضل، وَعْبد اهللا، ومعَْبد، وُعَبْيد اهللا، وقُثَم وَعْبد الرَّْحَمن، وغريهم من بين  وهي
  .الَعبَّاس

  .وهي لُبَاَبة الكربى وهي أخت ميمونة زوج النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، وخالة خالد بن الوليد
  .ت بعد خدجية، وكان النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يزورها وَيقيل عندهاإهنا أول امَْرأَة أسلم: يقال

  :وكانت من املنجبات، ولدت للعباس ستة رجال مل تلد امَْرأَة مثلهم، وهلا يقول عَْبد اهللا بن يزيد اهلاليل
  كستَِّة من َبطنِ أم الفَْضلِ... ما َولََدتْ َنجيَبةٌ من فْحلِ 

  عمِّ النَّبِّي املصطفى ذي الفْضلِ... هلِ أكرِْم هبا من كهلٍة وك
: وخاَتمِ الرُّْسلِ وخريِ الرُّْسلِ ولَُباَبة أخت أَْسَماء وَسلَْمى وسالمة بنات عميس اخلثعميات المهّن، وأخوهّن المهّن

هِْند بِْنت : قالفمن قال احلمريية . احلمريية: حممية بن َجَزء الزبيدي، أمهّن كلّهن ِهْند بِْنت َعْوف الكنانية، وقيل
إهنا أكرم الناس أصهاراً، ألن رسول اهللا صلّى : وهي اليت قيل فيها. َعْوف بن احلَارِث بن محاطة بن جرش من ْمحري

اهللا عليه وسلّم زوج ميمونة ، والَعبَّاس زوج لُبَاَبة الكربى، وجعفر بن أيب طالب، وأبو بكر الصديق، وعلي بن أيب 
ومحزة بن َعْبد املُطَِّلب زوج . ومحزة بن َعْبد املُطَِّلب زوج َسلَْمى بِْنت عميس. ت عميسطالب أزواج أَْسَماء بِْن
والوليد بن املغرية زوج لَُباَبة الصغرى، وهي أم خالد، وكان . وخلف عليها بعده شداد بن اهلاد. َسلَْمى بِْنت عميس

: مَّد بن أيب بكر، وحيىي بن علي، وخالد بن الوليدفأوالد الَعبَّاس وأوالد جعفر، و ُمَح. املغرية من سادات قريش
  .أوالد خالة

روت عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أحاديث، روى عنها ابناها َعْبد اهللا ومتام، وأنس بن مالك، وَعْبد اهللا بن 
  .احلَارِث بن نوفل، وُعمري موالها

نّاد، حدثنا َعْبدة، عن ُمَحمَّد بن إسحاق، عن الزهري، حدثنا ه: أخربنا غري واحد بإسنادهم عن ُمَحمَّد بن عيسى
خرج علينا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وهو : عن ُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا، عن ابن عباس، عن أمه أم الفضل قالت

  .عاصٌب رأسه يف مرضه، فصلى املغرب فقرأ باملرسالت، فما صالها بعد حىت لقي اهللا َعزَّ وَجلّ
  .ها الثالثةأخرج
  .بضم اهلاء وفتح الزاي: اهلَُزم

  لَُباَبة بِْنت احلَارِث
  .لَُباَبة بِْنت احلَارِث، أخت اليت قبلها، وهي لُبَاَبة الصغرى، وهي أم خالد بن الوليد

  .أخرجها أبو ُعمر. يف إسالمها وصحبتها نظر
  لَُباَبة بِْنت أيب لَُبابَة



  .رِيَّةلَُباَبة بِْنت أيب لَُباَبة األْنصا
شدي وثاق عدّو اهللا : كنت أنا صاحبة أيب، وكان يقول: روي عنها أهنا قالت. أدركت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم

ومّر به أخوه رفاعة بن : الذي خان اهللا ورسوله يعين ملا ربط نفسه بسلسلة يف املسجد، وقد تقدم يف اسم أبيها قالت
ال، واهللا ال أكلمك أبداً حىت يرضى عنك اهللا تعاىل، ورسول اهللا : قال. أكلمكيا أخي، هلم : َعْبد املنذر، فناداه

لو جاءين لكان يل فيه أمرٌ : " فسأل عنه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فأخربوه خربه، فقال. صلّى اهللا عليه وسلّم
  " .وآَخرونَ ُمْرَجْونَ المرِ اهللا : " نزلتاآلية، و" .. يا أيّها الذين أمنوا ال ختونوا اَهللا والّرسولَ : " فنزلت" . 

  .أخرجها، و أبو نعيم
  لُبَنى بِْنت اخلَطيم

  .كانت عند قَْيس بن زيد بن عامر الظفري. لبىن بِْنت اخلطيم األْنصارِيَّة األوسية
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  لَسيَبةُ بِْنت كَْعب
: ذكرها الطرباين يف باب الالم وقيل. بِْنت حرب، أم َعَماَرة األْنصارِيَّة، من بين النجار: للسيبة بِْنت كعب وقي

  .وهو األشهر، وتذكر يف النون إن شاء اهللا تعاىل. نسيبة بالنون
  .أخرجها أبو ُنعَْيم، و أبو موسى

  لَميُس بِْنت َعْمرو
  .مليس بِْنت َعْمرو بن حرام األْنصارِيَّة

  .قاله ابن حبيب. يّ صلّى اهللا عليه وسلّمبايعت النَّبِ
  لَُهيَّةُ أم ولد ُعمر بن اخلطاب
  .لُهية أم ولد ُعمر بن اخلطاب

حدثين رجال من أهل :ذكرها جعفر يف الصحابة، وروى بإسناده عن ابن أخي الزهري، عن عمه قال. هلا صحبة
إن رسول اهللا : لَُهّية أم ولد ُعمر يف يومها وقالت أهنا أرسلت: العلم، عن حفصة زوج النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم

فانطلقت فوجدته عند صفيّة، فأخربهتا، . صلّى اهللا عليه وسلّم خرج من عندي فاحتبس، فانظري عند أّي نسائه
مث أمرت حفصة هلية أن ترجع إىل صفية حىت خيرج رسول اهللا صلّى اهللا عليه . خالّبة يهوديّة: فطفقت حفصة تقول

واهللا إين البنة نيب، : من عندها، فتخربها بالذي قالت حفصة فانطلقت هلية فأخربت صفية، فقالت هلا صفية وسلّم
. أيب هارون، وإن عمي موسى، وإن زوجي رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وما أعرف ألحد أن يكون أفضل مين

فأخربته بالذي قالت حفصة، وبالذي " ما لَِك؟ : " فدخل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وصفية تبكي، فقال هلا
فصدقها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فلما رأت حفصة تصديق رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . قالت صفية
  .واهللا ال أوذي صفية أبداً: صفية قالت

  .أخرجها أبو موسى
  لَْيلَى بِْنت اإلطْنابَة

  .ن َمعيص بن ُجَشم األْنصارِيَّة، من بلحبلىلَْيلَى بِْنت اإلطنابة بن منصور ب
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  لَْيلَى بِْنت ثابت



  .لَْيلَى بِْنت ثابت بن املنذر األْنصارِيَّة، من بين مالك بن النجار
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  مَةلَْيلَى بِْنت أيب َحثْ
لَْيلَى بِْنت أيب حثمة بن ُحذيفة بن غامن بن عامر بن َعْبد اهللا بن ُعَبْيد بن عويج بن عدّي بن كعب بن لؤّي القَُرِشيَّة 

  .وهي أم ابنه َعْبد اهللا بن عامر، وبه كانت تكىن. العدوّية، اْمَرأَة عامر بن ربيعة
يقال . روت عنها الشفاء. وإىل املدينة، وصلت القبلتنيهاجرت اهلجرتني إىل احلبشة . وكانت من املهاجرات األول

  .أم سلمة: إهنا أول ظعينة دخلت املدينة مهاجرة، وقيل
أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ُمَحمَّد بن إسحاق، عن َعْبد الرَّْحَمن بن احلَارِث، عن َعْبد العزيز بن َعْبد 

كان ُعمر بن اخلطاب من أشد الناس علينا يف إسالمنا، فلما هتّيأنا : تاهللا بن عامر بن ربيعة، عن أمه لَْيلَى قال
أين يا أم َعْبد اهللا؟ : للخروج إىل أرض احلبشة، جاءين ُعمر بن اخلطاب وأنا على بعريي نريد أن نتوجه، فقال

مث ذهب، فجاءين . صحبكم اهللا: فقال. آذيتمونا يف ديننا، فنذهب يف أرض اهللا حيث ال نؤذى يف عبادة اهللا: فقلت
  .احلديث...نعم: تَْرجني أن يسلم؟ فقلت: زوجي عامر بن ربيعة، فأخربته مبا رأيت من رقة ُعمر، فقال

فقال هلا . تعال أعطك: دعتين أمي يوماً ورسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم عندنا فقالت: وروى َعْبد اهللا بن عامر قال
أما إنك لو مل تعطيه شيئاً كُِتبت : " فقال هلا. متراً: قالت" ردت أن تعطَيه؟ ما أ: " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  " .عليِك كَذبة 
  أخرجه الثالثة

  لَْيلَى بِْنت حكيم
  .لَْيلَى بِْنت حكيم األْنصارِيَّة األوسية، اليت وهبت نفسها للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم

  .لّى اهللا عليه وسلّم، ومل يذكرها غريهذكرها أمحد بن صاحل املصري يف أزواج النَّبِيّ ص
أخرجها أبو ُعمر، وأظنه تصحيفاً، فإن لَْيلَى بِْنت اخلطيم اليت يأيت ذكرها هي األْنصارِيَّة األوسية اليت وهبت نفسها 

  .للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم، ويشتبه اخلطيم باحلكيم، واهللا أعلم
  لَْيلَى بِْنت اخلطيم
بن عدّي بن َعْمرو بن َسواد بن ظَفَر بن اخلزرج بن َعْمرو األْنصارِيَّة الظفرية، أخت قَْيس بن  لَْيلَى بِْنت اخلطيم

  .اخلطيم
يا ابن مباري الريح، أنا لَْيلَى بِْنت اخلطيم، جئتك أعرض نفسي : أقبلت إىل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت

فقالوا . تزوجين رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: قومها فقالت فرجعت إىل" . قد فَعلُْت : " قال. عليك، فتزوجين
: فرجعت إىل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت. أنت اْمرَأَة غََريى، والنَّبِيّ صاحب نساء، استقيليه! بئس ما صنعت

  " .قد فعلُْت : " قال. أقلين
  .تدركها أبو علي على أيب ُعمرأخرجها ابن منده و أبو نعيم، واس. ذكر ذلك ابن أيب خيثمة

  لَْيلَى بِْنت رِبْعي
  .لَْيلَى بِْنت ربعّي بن عامر بن َخلدة األْنصارِيَّة، من بين بياضة

  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  لَْيلَى بِْنت رِباب



  .لَْيلَى بِْنت رِباب بن ُحَنيف األْنصارِيَّة من بين َعْوف بن اخلزرج
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .لَْيلَى الّسُدوسيَّة لَْيلَى الّسدوسّية اْمرَأَة بشري ابن اخلصاصية
إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مسى زوجها بشري ابن اخلصاصية بشرياً، وكان : روى عنها إياد بن لقيط، قالت

  .امسه زمحاً
إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم هنى عنه، : م يومني مواصلة، فذكرت ذلك لبشري، فقالأردت أن أصو: وقالت
  " .يفعل ذلك اليهود، ولكن صوموا، فإذا كان الليل فافطروا : " وقال

  .أخرجه الثالثة
  لَْيلَى بِْنت أيب ُسفْيان

  .صارِيَّة األشهلّيةلَْيلَى بِْنت أيب ُسفْيان بن احلَارِث بن قَْيس بن زيد بن أميَّة األْن
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  لَْيلَى بِْنت ِسماك
  .لَْيلَى بِْنت مساك بن ثابت بن ُسفْيان بن ُجشم بن َعْمرو بن امرئ القَْيس األْنصارِيَّة، من بلحارث بن اخلزرج

  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  ْيلَى موالة عائشةلَ

يا رسول اهللا، إنك خترج من اخلالء فأدخل يف : قلت: روى عنها أبو َعْبد اهللا املدين أهنا قالت. لَْيلَى موالة عائشة
إّنا معشرَ األنبياء بُنيت أجسادنا على أرواح أهل اجلَنَّة فما : " قال. أثرك، فال أرى شيئاً إال أين أجد ريح املسك

  " .ابتلعته األرض  خرج مّنا من نَتنٍ
  .جمهول أخرجها الثالثة: أبو َعْبد اهللا املدين
  لَْيلَى بِْنت ُعبادة

  .لَْيلَى بِْنت عبادة األْنصارِيَّة الساعدّية أخت عبادة بن عبادة
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  لَْيلَى بِْنت َعْبد اهللا
ْبد مشس بن خلف بن صدّاد بن َعْبد اهللا بن قُْرط بن رِزاح بن َعدّي بن كعب القَُرِشيَّة لَْيلَى بِْنت َعْبد اهللا بن َع

  .جعفر عن ُمَحمَّد بن حبان: وهي اليت تدعى الشفاء، قاله. العدوية
  .أخرجه أبو موسى

  لَْيلَى عّمةُ َعْبد الرَّْحَمن بن أيب لَْيلَى
  .لَْيلَى عمة َعْبد الرَّْحَمن يب أيب لَْيلَى

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وروت عنه
كانت أم لَْيلَى تصبغ هلا درعها ومخارها : روت أم محادة بِْنت ُمَحمَّد بن َعْبد الرَّْحَمن بن أيب لَْيلَى، عن عمتها قالت

  .على هذا بايعنا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: وِملحفتها كلّ شهر، وختتضب غََمسا، وتقول
  .واهللا أعلم. لَْيلَى: وقال أبو ُعمر. ا قال الغساين أم لَْيلَىكذ

  لَْيلَى الِغفاريَّة



  .لَْيلَى الغفارية
روى عنها ذلك . كانت خترج مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف مغازيه، تداوي اجلرحى وتقوم على املرضى

هذا عليُّ : " أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم قال لعائشة: موسى بن القاسم، وحديثها عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم
  " .بن أيب طالب أّولُ الناس إمياناً 

  .أخرجها الثالثة
  لَْيلَى بِْنت قانِف

  .لَْيلَى بِْنت قانف الثقفّية
اق، حدثنا نوح حدثين أيب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أيب، عن ابن إسح: أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا

بن حكيم الثقفي وكان قارئاً للقرآن عن رجل من ولد عروة بن َمْسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بِْنت أيب 
: كنت فيمن شهد غسل أم كُلْثُوم بِْنت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، قالت: ُسفْيان، عن لَْيلَى بِْنت قانف أهنا قالت

ّي صلّى اهللا عليه وسلّم من كفنها احلَقْو مث الدرع مث اخلمار مث امللحفة، مث أُِدرَِجْت يف الثوب فأول ما أعطانا النَّبِ
  .اآلخر إدراجاً، و رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوباً ثوباً

  .بالنون: قانف
  .أخرجها الثالثة
  لَْيلَى بِْنت َنهِْيك
  .وهي أخت الرباء. ن إساف بن عديّ بن ُجشم بن َمجدعةلَْيلَى بِْنت هنيك ب

  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  حرف امليم

  مارَِية الِقبطيّة
موالة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وسُرِّيَُّته، وهي أم ولده إبراهيم بن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم : مارَِية القبطية

مأبور، وبغلة شهباء، وحلّة من : اها له املقوقس صاحب اإلسكندرية، وأهدى معها أختها سريين وُخِصّياً يقال لهأهد
  .حرير

أهدى املقوقس إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم جواري أربعاً، منهن مارَِية أم إبراهيم، : وقال ُمَحمَّد بن إسحاق
وأما مأبور اخلصّي الذي .  عليه وسلّم حلسان بن ثابت، فولدت له َعْبد الرَّْحَمنوسريين اليت وهبها النَّبِّي صلّى اهللا

يا رسول : أهداه املقوقس مع مارَِية، وهو الذي اهتم مبارَِية، فامر النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم علّياً أن يقتله، فقال علي
" . بل الّشاهد يرى ما ال يرى الغائب : " ب؟ فقالاهللا، أكون كالسكّة احملماة، أو الشاهد يرى ما ال يرى الغائ

  .إنه جملبوب: فذهب علّي إليه ليقتله فرآه جمبوباً ليس له ذكر، فعاد إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقال
وكان ُعمر جيمع الناس . وأهديت مارَِية فوصلت إىل املدينة سنة مثان، وتوفيت سنة ست عشرةَ يف خالفة ُعمر

  .لشهود جنازهتا، وصلى عليها ُعمر بنفسه
  .أخرجها الثالثة

  مارَِية جارية النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم



  .مارَِية جارية النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، تكىن أم الّرباب
  .ركنيتطأطأت للنّيب صلّى اهللا عليه وسلّم حىت صعد حائطاً ليلة فّر من املش: حديثها عند أهل البصرة أهنا قالت

  .رواه َعْبد اهللا بن حبيب، عن أم سليمان، عن أمها عن جدهتا مارَِية
  .أخرجها الثالثة

  مارَِية خادم النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم
  .مارَِية خادمة النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، َجدَّة املثىن بن صاحل بن مهران، موىل َعْمرو بن ُحريث

الكوفة، رواه أبو بكر بن عيّاش، عن املثىن بن صاحل بن مهران، عن جدته مارَِية  هلا حديث واحد من حديث أهل
ما َمسْسُت بيدي شيئاً قط ألني من كف رسول اهللا صلّى اهللا : وكانت خادمة لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قالت

  .عليه وسلّم
أفردها املتأخر يعين ابن منده عن : أبو نعيمال أدري أهي األوىل أم ال؟ وقال : أخرجها الثالثة، وقال أبو ُعمر
  .واهللا أعلم. املتقدمة، وهي عندي املتقدمة

  مارَِية موالة ُحَجيْر
  .هي اليت حبس يف بيتها ُخبيب بن َعدي. مارَِية أو ماوية موالة حجري بن أيب إهاب التميمي حليف بين نوفل

إسحاق، عن أيب جنيج، عن ماوية موىل حجري بن أيب إهاب أخربنا ُعَبْيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن 
حُبس خُبيب َمبكَّة يف بييت، فقلد طلعت عليه يوماً وإن يف يده لقطفاً من عنب أعظم من رأسه، يأكل منه، وما : قالت

  .يف األرض يومئٍذ حبة عنب
  .بن إدريس مارَِية بالراءهكذا يف رواية يونس والبكائي عن ابن إسحاق ماوية بالواو، ورواه عَْبد اهللا 

  .أخرجها أبو ُعمر
  ُمِحبَّة بِْنت الربيع

  .حمبة بِْنت الربيع بن َعْمرو بن أيب زهري األْنصارِيَّة، مث من بلحارث بن اخلزرج، أخت سعد بن الربيع
  .بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، قاله ابن حبيب

  ِمْحَجنَة

  حمجنة

  .فتوفيت على عهد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمكانت تقُّم املسجد . سوداء
كانت امَْرأَة من أهل املدينة يقال هلا : روى حيىي بن أيب أَُنيسة، عن علقمة بن مرثد، عن رجل من أهل املدينة قال

ين هبا؟ أال آذنتمو: " فقال. حمجنة كانت تقم املسجد، فتفقدها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فأخرب أهنا قد ماتت
  .فخرج فصلى عليها وكرب أربعاً" 

  .وحدثنا الزهري، عن أيب أمامة بن سهل، عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، حنوه. قال حيىي بن أيب أنيسة
  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم
  ُمَحيَّاة بِْنت خالد بن ِسنان
  .ُمَحيَّاة بِْنت خالد بن ِسنان

ا أبو الرجاء أمحد بن ُمَحمَّد بن َعْبد العزيز القارئ، أخربنا أبو بكر ُمَحمَّد بن أمحد أخربنا أبو موسى إجازة، أخربن



الصفار، أخربنا أبو سعيد ُمَحمَّد بن علي بن َعْمرو، أخربنا أبو بكر أمحد بن إبراهيم اجلرجاين، حدثين ُمَحمَّد بن 
براهيم بن العالء حدثنا أبو ُمحَمَّد القرشي عمري الرازي احلافظ، حدثين َعْمرو بن إسحاق بن العالء، حدثين إ

فلما : اهلامشي، حدثنا هشام بن عروة، عن ابن َعَماَرة، عن أبيه َعَماَرة بن حزن بن شيطان بقصة خالد بن سنان، قال
: " ، وقالبعث اهللا ُمَحمَّداً صلّى اهللا عليه وسلّم أتته ُمحيّاة بِْنت خالد، فانتسبت له، فبسط هلا رداءه وأجلسها عليه

  " .ابنة أخي نيب ضّيعه قوُمه 
  ..أخرجها أبو موسى

  َمْرِضيِّة
  .مرضّية ذكرها ابن أيب عاصم يف الوحدان

حدثنا َعْمرو بن بشري أبو حفص الصرييف، : أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل أمحد بن َعْمرو بن أيب عاصم
حدثنا َعْبد اهللا بن حبيب، عن أم سليمان، عن أمها مرضّية أهنا  حدثنا حيىي بن راشد، حدثنا ُمَحمَّد بن ُحمران،

رأيت امليت على عهد رسول اهللا : أراكم تنكرون شيئاً رأيته ُيصنع على عهد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: قالت
  .صلّى اهللا عليه وسلّم ُيتََّبُع باِملْجَمر

  َمْرَيم بِْنت إياس
  .مدنية روى عنها َعْمرو بن حيىي املازين. يَّةَمْرَيم بِْنت إياس األْنصارِ
  .أخرجها أبو ُعمر خمتصراً

  َمْرَيم املَغاِليَّة
  .َمْرَيم املغالّية، اْمرَأَة ثابت بن قَْيس بن مشاس

أهنا : روى يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن الُربَيِّع بِْنت ُمَعوِّذ
وإمنا أخذ ذلك ُعثْمان رضي اهللا عنه : قالت الُربّيع. من زوجها، فامرها ُعثْمان أن تربئ رمحها حبيضة واحدةاختلعت 

  .من قول رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ملَْرَيم املغالية حني افتدت من زوجها
  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى

  َمزيِدة الَعَصرِيَّة

  مزيدة العصرية

.  
َعْبد اهللا بن سعد، عن جدته مزيدة العصرية أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم عقد رايات األنصار  روى هود بن
  .وجعلها ُصفراً

  .أخرجها أبو ُنعَْيم وأبو موسى
مزيدة بن جابر العصري : جعل أبو نعيم مزيدة يف هذه الترمجة امَْرأَة، وقد ذكره هو وغريه يف الرجال فقال: قلت

مزيدة العصرية : قال البخاري. وهو الصواب، وذكره يف النساء وهٌم. هود بن َعْبد اهللا بن سعدالعَْبدي، جد 
وكذلك ذكره أبو َعروبة احلّراين، وأبو ُعمر . يعد يف البصريني. روى عنه هود بن َعْبد اهللا. العَْبدي، له صحبة

  . أعلمواهللا. إمنا مزيدة رجل ال امَْرأَة: وقد ذكره أبو موسى وقال. وغريهم



  َمَسرَّة
  .كان امسها غرية، فسماها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مسّرة. مسّرة

  .هلا ذكر يف حديث رواه زيد بن أيب اُنيسة، عن الزهري مرسالً
  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم خمتصراً

  ُمَسْيكَة جارية َعْبد اهللا بن أُّيب ابن َسلول
  .ّيب ابن َسلولُمَسْيكَة جارية َعْبد اهللا بن اُ

وروى عن أيب ُمعاوَِية، عن األعمش، عن أيب . قاله ابن منده" وال تكرهوا فتياتكم على البِغاء : " نزل فيها ويف أَُمْيَمة
: " ُسفْيان، عن جابر أن أَُمْيَمة وُمسيكة جارييت عَْبد اهللا، شكتا إىل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم َعْبد اهللا بن أّيب فنزلت

  " .وال تكرهوا فتياتكم على البِغاء 
حدثنا ابن ُنمري، حدثنا ابن أيب : أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن الطربي الفقيه بإسناده عن أيب َيْعلَى، أمحد بن علي

كانت جارية لَعْبد اهللا بن اُيبّ يقال هلا ُمسيكة : ُعَبْيدة، عن أبيه، عن األعمش، عن أيب ُسفْيان، عن جابر قال
وال تكرهوا فتياتكم على البِغاء : " كرهها، فجاءت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فشكت ذلك إليه، فأنزل اهللا تعاىلفأ

  " .إنْ أردنَ حتَصُّناً لتبتغوا َعَرَض احلياة الدنيا 
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم، وقد ذكرناها يف ُمعاذة أمت من هذا

  ُمطيعة بِْنت النعمان
  .النعمان بن مالك األْنصارِيَّة، من بين َعْمرو بن َعْوف مطيعة بِْنت

قاله . كان امسها عاصية، فسماها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مطيعة، وبايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .ابن حبيب

  ُمعاذة زوجُ األعشى
  .وهي اليت نشزت على زوجها األعشى. ُمعاذة زوج األعشى املازِنيّة

نا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو غالب الكوشيدي وُمَحمَّد بن أيب القاسم النِقراين وأبو شكر أمحد بن علي احلبال أخرب
أخربنا أبو بكر ُمَحمَّد بن َعْبد اهللا بن أمحد، حدثنا سليمان بن أمحد، أخربنا عَْبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثين : قالوا

ي، حدثنا أبو سلمة ُعَبْيد بن َعْبد الرَّْحَمن احلنفي، حدثنا اجلنيد بن أمني بن ذرة بن الَعبَّاس بن َعْبد العظيم العنرب
أن رجالً منهم يقال له األعشى . نضلة بن طريف بن هبصل اِحلْرمازي حدثنا أمني، عن أبيه ذروة، عن أبيه نضلة

خرج يف رجب ميُري أهله من َهَجر، فهربت  وامسه َعْبد اهللا بن األعور وكانت عنده امَْرأَة من قومه يقال هلا ُمعاذة
  :أمرأته بعده ناشزاً، فعاذت برجل منهم، فأتى النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، فأنشأ يقول

  أشكو إليَك ِذْرَبةً من الذَِّرْب... يا سّيَد الناسِ وَديَّانَ العربِ 
  ت بالذنْبأخلفَتِ العهَد ولَطَّ... كالذئبِة الَغْبساِء يف ظلِّ السََّرْب 
  فخلَّفَْتين بنِزاعٍ وهرْب... خرجُت أبغيها الطعام يف رجْب 

  وهنَّ شرُّ غالبٍ ملن غلْب... وأوردتين بني ِعيصِ ُمؤَتِشْب 
  .وقد تقدمت القصة يف األعشى. أخرجها أبو موسى

  ُمعاذة جارية َعْبد اهللا بن أُيبّ ابن َسلول
  .ولُمعاذة جارية َعْبد اهللا بن أُيبّ ابن َسل



وال : " أخي بين احلَارِث بن اخلزرج يف قوله َعزَّ وَجلّ. روى الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن ُمَحمَّد بن ثابت
نزلت يف ُمعاذة جارية َعْبد اهللا بن أُّيب ابن َسلول، وذلك أنه كان عنده أسري : ، قال" ُتكرهوا فتياتكم على البِغاء 

فسها، رجاء أن حتبل منه، فيأخذ يف ذلك فداء، وهو العرض الذي قال اهللا َعزَّ فكان َعْبد اهللا يضرهبا لتمكنه من ن
كانت مسلمة فاضلة، : ، وكانت اجلارية تأىب عليه وهي مسلمة قال الزهري" لتبتغوا َعَرَض احلياة الدنيا : " وَجلّ

بيعة النساء، فتزوجها بعد ذلك سهل بن مث إهنا َعَتقَْت وبايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم . فأنزل اهللا هذه اآلية
مث هلك عنها أو فارقها فتزوجها . قََرظَة، أخو بين َعْمرو بن َعْوف، فولدت َعْبد اهللا بن سهل وأم سعيد بن سهل

بن مث فارقها فتزوجها عامر . احلَارِث وعدياً ابين احلُمري: احلَُمْير بن َعدّي القارّي، أخو بين َخطَْمة، فولدت له تواماً
  .َعدّي رجل من بين خطمة أيضاً، فولدت له أم حبيب بِْنت عامر

  .ُمعاذة بِْنت َعْبد اهللا بن حرب بن الضُّّرير بن أميَّة بن ُخدارة بن احلَارِث بن اخلزرج: قيل يف نسبها
ن الضرير بن أميَّة بن وأما الضُّرير بضم الضاد املعجمة، وفتح الراء فُمعاذة بِْنت َعْبد اهللا بن حرب ب: وقال ابن ماكوال

  .وذكر من أمرها حنو ما تقدم. خدارة بن احلَارِث بن اخلزرج
وقال . ُمعاذة: قال الزهري. مسيكة: وقيل. ُمعاذة بِْنت عَْبد اهللا: إال أن أبا ُعمر قال. أخرجها أبو ُعمر، وأبو موسى

  .هاب إن شاء اهللا تعاىلوالصحيح قول ابن ش: األعمش، عن أيب ُسفْيان، عن جابر امسها مسيكة قال
  .وقد روى أبو صاحل، عن ابن عباس القصة، ومسى اجلارية، ُمَسْيكة، فوافق األعمش، واهللا أعلم

قول ابن شهاب يف نسبها ما ذكرناه إىل ُخدارة، يدل على أن األنصار قد كان يسيب بعضهم بعضاً يف : قلت
بن اخلزرج، وَعْبد اهللا بن أّيب من بين احلُبلى بن غَْنم بن َعْوف  اجلاهلية، فإن بين خُدرَّة وخدارة هم من ولد احلَارِث

  .بن اخلزرج، فكلهم خزرجيون، ومع ذا فقد كانت ُمعاذة من خدارة وهي أمة لعَْبد اهللا بن أّيب، واهللا أعلم
  ُمعاذة الغِفارية
  .ُمعاذة الغفارية

د اهللا املعداين، حدثنا أبو احلَُسْين بن أيب القاسم، حدثنا أخربنا أبو سعد ُمَحمَّد بن َعْب: أخربنا أبو موسى كتابة قال
أمحد بن موسى، حدثين ُمَحمَّد بن علي، حدثنا جعفر بن أمحد بن رزين املوصلي، حدثنا يعقوب الدورقي، حدثنا 

برسول اهللا صلّى كنت أنيساً : قالت يل ُمعاذة الغفارية: َيْعلَى بن ُعَبْيد، حدثنا حارثة بن أيب الرجال، عن ُعمرة قالت
اهللا عليه وسلّم، أخرج معه يف األسفار، أقوم على املرضى وأداوي اجلرحى، فدخلت على رسول اهللا صلّى اهللا عليه 

يا عائشة، إنّ هذا أحبُّ الرجال إيلّ : " وسلّم بيت عائشة وعلّي رضي اهللا عنهما خارج من عنده، فسمعته يقول
  .وذكر احلديث يف النظر إىل علّي عبادة... " مثواه وأكرمهم علّي، فاعريف له حقه وأكرمي

  .أخرجها أبو موسى
  ُملَْيكَة َجدَّة إسحاق بن َعْبد اهللا

  .َجدَّة أنس بن مالك: وقيل. مليكة َجدَّة إسحاق بن َعْبد اهللا بن أيب طلحة
  .روى عنها أنس بن مالك. هلا صحبة

ىي بن حيىي، عن مالك، عن إسحاق بن َعْبد اهللا بن أيب طلحة، أخربنا أبو احلرم مكي بن رّبان النحوي بإسناده عن حي
قوموا فألصلي : " عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة دعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم لطعام، فأكل منه مث قال

ى اهللا عليه فقمت إىل حصري قد اسَْوّد من طول ما لُبس فنضحته باملاء، فقام عليه رسول اهللا صلّ: قال أنس" . لكم 



  .وسلّم، وصفَفُْت أنا واليتيم خلفه، والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتني، مث انصرف
  .وأخرجه الترمذي، عن إسحاق األنصارّي، عن معن، عن مالك، به

وال يصح ذلك، واالختالف يف اسم أم سليم كثري على ما نذكره يف امسها، إن . أم حرام: وقيل. إهنا أم سليم: قيل
  .اهللا تعاىل شاء

  .َجدَّة أنس بن مالك: وقال ابن منده وأبو نعيم. َجدَّة إسحاق: أخرجها الثالثة، إال أن أبا ُعمر قال
وال يصح أن تكون أم . يصح قول أيب ُعمر أهنا َجدَّة إسحاق، ألنه إسحاق بن َعْبد اهللا، وأم َعْبد اهللا أم سليم: قلت

أم سليم هي أم أنس بن مالك وليست َجبدَّة له، ومل تكن ألنس َجدَّة من سليم على قول ابن منده وأيب نعيم، ألن 
  .أبيه وال من أمه مسلمة، حىت حيمل عليها، فما أقرب قولَ أيب ُعمر من الصحيح، واهللا أعلم

  ُملَْيكَة بِْنت خارِجَة
  .حبيبةتقدم ذكرها يف . حبيبة بِْنت خارجة بن زيد بن أيب زهري األْنصارِيَّة: ُمليكة ويقال

  .أخرجها أبو ُعمر
  ُمليكة بِْنت خارجة

مليكة بِْنت خارجة بن سنان بن أيب حارثة بن ُمرَّة بن َعْوف بن سعد بن ذبيان بن بَغيض بن َريث بن غطفان بن 
  .سعد بن قَْيس عيالن املُرِّية

مليكة بِْنت : ر منهنوذك...فّرق اإلسالم بني أربع نسوة وبني أبناء بعولتهن: روى ابن ُجريج، عن عكرمة قال
خارجة بن سنان، كانت حتت ّزبَّان بن سيَّار بن َعْمرو بن جابر بن عقيل بن هالل بن سَُمّي بن مازن بن ِفزاَرة 

  .الفَزاري، فخلف عليها ابنه منظور بن زّبان
  .أخرجها أبو موسى

  ُمليكة اْمرَأَة خبّاب بن األْرت
  .مليكة اْمرَأَة خباب بن األرت

  .روى حديثها أبو خالد الداالين، عن املنهال بن َعْمرو موقوفاً. بِيّ صلّى اهللا عليه وسلّمأدركت النَّ
  .أخرجها ابن منده خمتصراً

  ُملَْيكة أم السائب

  مليكة أم السائب

  .بن األقرع الثقفية
ت تبيع روى عطاء بن السائب، عن بعض أصحابه، عن السائب بن األقرع أن أممه مليكة دخل. كانت تبيع العطر

فكلميين فيها أقضها : " نعم قال: قالت" يا مليكة، ألِك حاجة؟ : " العطر مع النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، فقال هلا
  .ال، واهللا إال أن تدعو البين وهو معها، وهو غالم فأتاه فمسح برأسه، ودعا له: فقالت" . لِك 

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  لزَْيِديّةُمليكة بِْنت َعْمرو ا

  .مليكة بِْنت َعْمرو الزيدية، من زيد الالت بن سعد سعد العشرية بن َمذِْحج



اشتكيت وجعاً يف حلقي، فأتيتها، فوصفت يل مسن بقر، : حديثها عن زهري بن ُمعاوَِية عن اْمرَأَة من أهله، عنها قالت
  " .نها دواٌء ألباهنا شفاء، ومس: " إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قال: وقالت

أخربنا حيىي بن حممود فيما أذن يل بإسناده عن أيب بكر بن أيب عاصم، حدثنا إمساعيل بن َعْبد اهللا بن ُعثْمان بن 
كتب إيل محزة بن َعْبد الواحد بن ُمَحمَّد بن َعْمرو بن َحلَْحلة، عن ُمَحمَّد بن : صاحل، حدثنا َعْبد اهللا بن وهب قال

إذا مسعتم بقومٍ قد ُخسف هبم فقد : " أهنا مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: تهأن مليكة أخرب: َعْمرو
  " .أظلت الساعة 
  .أخرجها الثالثة

  ُمليكة بِْنت َعْمرو بن سهل
  .مليكة بِْنت َعْمرو بن سهل األْنصارِيَّة، من بين َعْبد األشهل، اْمَرأَة أيب اهليثم بن التيهان

  .قاله ابن حبيب. لّى اهللا عليه وسلّمبايعت رسول اهللا ص
  مليكة بِْنت ُعَوْيمِر

  .مليكة بِْنت عومير اهلُذَِليَّة
كان اسم : قاله ابن عباس. إحدى املرأتني اللتني ضربت إحدامها بطن األخرى، فألقت جنيناً، وكانتا ضِرَّتني هذليتني

  .بن عباسرواه ِسماك، عن عكرمة، عن ا. إحدامها مليكة واألخرى أم ُعطيف
أم : بِْنت ساعدة، وقال: وقيل: بِْنت ُعوَْيم بغري راء قال: إال أن أبا موسى قال. أخرجها أبو ُعمر، وأبو موسى

يدل على أهنا بِْنت عومي بن ساعدة األنصاري أو أخته، والقصة اليت ساقها أبو موسى يف إلقاء اجلنني . عفيف، بفاءين
  !.م فيه بُغرٍَّة عَْبد أو أمة يدل على أهنا من هذيلوقضاء رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّ

  َمْندوس بِْنت خالَّد
  .مندوس بِْنت خالد بن ُسوَْيد بن ثعلبة األْنصارِيَّة اخلزرجية

  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  مندوس بِْنت ُعبادة

  .وهي أخت سعد بن عبادة. األْنصارِيَّة الساعديةمندوس بِْنت عبادة بن ُدليم بن حارثة بن أيب َحزمية 
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  مندوس بِْنت َعْمرو

  .مندوس بِْنت َعْمرو بن ُخنَْيس بن لَوْذان بن َعْبد ُوّد األْنصارِيَّة، أخت املنذر بن َعْمرو، وهي أم مسلمة بن خملد
  .قاله ابن حبيب.  عليه وسلّمبايعت النَّبِيّ صلّى اهللا

  َمنيعة

  منيعة

  .رأت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم. 
فقام إليها رسول اهللا . يا رسول اهللا الناَر الناَر: أهنا أتت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت. روت عنها ابِنْتها قريبة

يا أمة اهللا، أسفري فإن اإلسفار من : " ا وهي ُمْنتَِقبة فقال فأخربته بامره" ما جنواِك؟ : " صلّى اهللا عليه وسلّم فقال



  " .اإلسالم، وإن النِقاب من الفجور 
  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم
  ميمونة بِْنت احلَارِث اهلاللية

 عليه وسلّم، وقد وميمونة زوج النَّبِّي صلّى اهللا. تقدم نسبها عند أختها لُبَاَبة. ميمونة بِْنت احلَارِث بن َحْزن اهلاللية
وكان اسم ميمونة بّرة فسماها . لُبَاَبة الكربى، ولُبَاَبة الصغرى، وأَْسَماء بِْنت ُعميس، وغريهن: تقدم ذكر أخواهتا

وكان قبل رسول . رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، قاله كُريب، عن ابن عباس، وهي خالته وخالة خالد بن الوليد
عند : وقيل. م عند أيب رُْهم بن َعْبد العزى بن َعْبد ود بن مالك بن ِحْسل بن عامر بن لؤياهللا صلّى اهللا عليه وسلّ
عند فروة بن َعْبد العزى األسدي أسِد بن : وقيل. كانت عند ُحَويِْطب بن َعْبد العزى: وقيل. َسْخَبَرة بن أيب رهم
  .ُخزمية قاله قتادة

زوجها سنة سبع يف ُعمرة القضاء يف ذي القعدة، فأرسل رسول اهللا تزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بعد 
صلّى اهللا عليه وسلّم جعفر بن أيب طالب إليها فخطبها، فجعلت أمرها إىل الَعبَّاس بن َعْبد املُطَِّلب، فزّوجها من 

إن ميمونة بِْنت احلَارِث قد : رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وقيل بل الَعبَّاس قال لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .تأيَّمْت من أيب رهم بن َعْبد العزى، هل لك أن تزوجها؟ فتزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

مث تزوج رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بعد : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن ُبكري، عن ابن إسحاق قال
  .لية، وكانت قبله عند أيب رهم بن َعْبد العزىصفية ميمونة بِْنت احلَارِث اهلال

تزوج رسول اهللا صلّى اهللا عليه : حدثنا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن األصم قال: قال يونس
  .وسلّم ميمونة وهو حالل يف قبٍة هلا، وماتت فيها، ويزيد هو ابن أخت ميمونة

  .تزوجها وهو حمرم: وقيل
حدثنا محيد بن مسعدة، حدثنا ُسفْيان بن حبيب، عن هشام بن : بإسنادهم عن ُمَحمَّد بن عيسى أخربنا غري واحد

  .أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم تزوج ميمونة وهو حمرم: حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس
ليه وسلّم وهو حالل، تزوجها رسول اهللا صلّى اهللا ع: وهلذا االختالف اختلف الفقهاء يف نكاح احملرم، وقال بعضهم

وظهر أمر تزوجيها وهو حمرم مث بىن هبا وهو حالل بسَرف بطريق َمكَّة وماتت بسََرف أيضاً حيث بىن هبا رسول اهللا 
  .صلّى اهللا عليه وسلّم وُدفنت هناك

نفر من أهل َمكَّة وملا فرغ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم من ُعمرته أقام َمبكَّة ثالثاً، فأتاه سهيل بن َعْمرو، يف 
: " يا ُمَحمَّد، أخرج عنا فاليوم آخر شرطك وكان شرط يف احلديبية أن يعتمر من قابل، ويقيم َمبكَّة ثالثاً فقال: فقال

  .فخرج فبىن هبا بشرف قريب َمكَّة. ال حاجة لنا بطعامك: فقالوا" . دعوين أبتين بأهلي وأصنع لكم طعاماً 
واْمرَأَة مؤمنةً إنْ : " يت وهبت نفسها للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم، فأنزل اهللا تعاىلهي ال. وقال ابن شهاب وقتادة

  .اآلية" ...وهبْت نفسها للنّيب 
  .والصحيح ما تقدم

أخربنا أبو منصور بن مكارم بن أمحد بإسناده عن املعاىف بن ُعمران، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن 
اقطع بالسكني، وسمِّ اهللا : " أهنا ُسئل عن اجلنب فقال: ج النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّمعطاء بن يسار، عن ميمونة زو

  " .تعاىل، وكُلْ 
سنة ثالث وستني عام احلرة، وصلى عليها ابن عباس، ودخل قربها هو ويزيد : وقيل. وتوفيت سنة إحدى ومخسني



  .ا، ونزل معهم ُعَبْيد اهللا اخلوالين، وكان يتيماً يف ِحجرهاوعَْبد اهللا بن شداد بن اهلاد، وهم أوالد أخواهت. بن األصم
  .أخرجها الثالثة

  ميمونة موالة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .ميمونة موالة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .روى عنها علي بن أيب طالب، وزياد بن أيب َسودة

  .ردها املتأخر يعين ابن مندههي عندي ميمونة بِْنت سعد، وقد أف: قال أبو نعيم
يا : روى ُمعاوَِية بن صاحل، عن زياد بن أيب سودة، عن ميمونة وليست زوج النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أهنا قالت

أرض احملَشر واملنَشر، ائتوه فصلوا فيه، : " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. رسول اهللا، افتنا عن بيت املقدس
فإنْ مل يِطق ذلك فليُهدي : " أرأيت يا رسول اهللا من مل يطق أن يأتيه؟ قال: قالت" . ة فيه كألف صالة فإن الصال

  " .إليه زيتاً ُيسَرُج فيه، فمن أهدى إليه كان كمن صلى فيه 
صلّى وروى ُعَبْيد اهللا بن موسى، عن إسرائيل، عن زيد بن جبري، عن أيب يزيد الضّبي، عن ميمونة موالة رسول اهللا 

ال خري فيه، نعالن أجاهد فيهما : " أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم سئل عن ولد الزنا، فقال: اهللا عليه وسلّم
  " .أحبُّ إيلّ من أعتق ولد الزنا 

  " .أفطَر : " وأن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم سئل عن رجل قّبل أمرأته صائماً، فقال
  .ُعمر أخرج هلذه فضل بيت املقدس، وأن أشد عذاب القرب، يف الغيبة والبولأخرجها الثالثة، إال أن أبا 

  ميمونة بِْنت سعد
  .ميمونة بِْنت سعد، خادم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .روى حديثها أيوب بن خالد، وهالل بن أيب هالل
َرم، أخربنا عيسى بن يونس، عن حدثنا علي بن َخْش: أخربنا إمساعيل بن علي وغريه بإسنادهم عن ابن عيسى قال

موسى بن ُعَبْيدة، عن أيوب بن خالد، عن ميمونة بِْنت سعد وكانت ختدم النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم أن النَّبِّي صلّى 
  " .َمثَلُ الراِفلَِة يف الزينة يف غري أهلها كَمثَلِ الظُلَْمِة يوَم القيامة، ال نور هلا : " اهللا عليه وسلّم قال

: مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: وروى عن ُمَحمَّد بن هالل، عن أبيه أنه مسع ميمونة بِْنت سعد تقول
  " .من أمجع الصوم من الليل فليصم، ومن أصبح ومل ُيجِمع فال يصم " 

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  ميمونة بِْنت ُصبَْيح

ارِث، أم أيب هريرة مساها الطرباين، ومل تسمَّ يف احلديث الذي ذكرناه يف ُصفَْيح بن احلَ: ميمونة بِْنت صبيح وقيل
  .أَُمْيَمة

  .خاله سعيد بن صفيح، كان من أشد الناس: وقال أبو ُمَحمَّد بن قتيبة
بن  حدثين أيب، حدثنا َعْبد الرَّْحَمن، حدثنا عكرمة: اخربنا َعْبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد

وما علمك : قلت" . ما خلق اهللا مؤمناً مسع يب وال يراين إال أحبين : " َعمَّار، حدثين أبو كثري حدثنا أبو هريرة قال
وذكر إسالم ... إن أمي كانت اْمَرأَة مشركة، وإين كنت أدعوها إىل اإلسالم فتأىب علّي: بذلك يا أبا هريرة؟ قال

  .يف أم أيب هريرة، فال نطول بذكرهأيب هريرة بطوله، وهو مذكور يف الكىن 
  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى



  ميمونة بِْنت َعْبد اهللا
. اجلعاُدرَّة، حلفاء بين أميَّة بن زيد من األنصار: بطن من َبِلّي وكان يقال هلم: ميمونة بِْنت َعْبد اهللا، من بين ُمَرْيد

اليت أجابت كعب بن األشرف يف بكائه قتلى بدر بأبيات  قاله ابن إسحاق وذكر إسالمها، ومساها ابن هشام، وهي
  :أوهلا

  وُعلَّْت مبثلَْيِه لؤيُّ بُن غالبِ... بكْت عُني من يبكي لبدرٍ وأهلِه 
  .استدركه الغساين على أيب ُعمر

  ميمونة بِْنت أيب َعنَْبسَة
وهو تصحيف، وإمنا هو عسيب، : بو نعيموقال أ. قاله ابن منده وأبو ُعمر. ميمونة بِْنت أيب عنبسة، أو بِْنت عنبسة

  .ورواه كذلك
روى املسجع بن مصعب أبو عَْبد اهللا الَعْبدي، عن ربيعة بِْنت مرثد وكانت تنزل يف بين قريع عن منبِّه، عن ميمونة 

لنَّبِيّ صلّى اهللا أن امَْرأَة من جَُرش أتت ا: بِْنت أيب عنبسة موالة النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم: بِْنت أيب عسيب وقيل
: وأهنا قال هلا. يا عائشة، أغيثيين من رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم تسكنيين هبا، وتطمنيين هبا: عليه وسلّم فقالت

بسم اهللا، اللهم داوين بدوائك، واشفين بشفائك، وأغنين بفضلكَ : ضعي يدك اليمىن على فؤادِك فامسحيه، وقويل" 
  .فدعوت به فوجدته جيداً: ةقالت ربيع" . عمن سواك 

  .أخرجها الثالثة
  ميمونة بِْنت كَْردَم

  .روى عنها يزيد بن مقسم. ميمونة بِْنت كردم الثقفية

حدثين أيب، حدثنا يزيد بن هارون، عن َعْبد اهللا بن يزيد بن مقسم بن ضّبة : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا
رأيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : مقسم، عن ميمونة بِْنت كردم قالتمسعت عميت سارة بِْنت : الطائفي قال

َمبكَّة وهو على ناقة له، وأنا مع أيب، وبيد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ُدرَّة كُدرَّة الكتّاب، ومسعت األعراب 
إين كنت نذرت ألحنرنّ : لّم فقالاحلديث، وسأل أبوها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وس... الطبطبية الطبطبية: يقولون

  " .أوِف بنذرك : " قال. ال: قال" . هل هبا وثن : " بُبوانة، فقال
  .وروى الفضل بن ُدكني، عن َعْبد اهللا بن َعْبد الرَّْحَمن بن َيْعلَى بن كعب الثقفي، عن يزيد بن مقسم، عن ميمونة

  .أخرجها الثالثة

  ميمونة

  .ِمنَةبِْنت ُعمرروت عنها آ. ميمونة، غري منسوبة
  .أفردها املتأخر يعين ابن منده وذكرها سليمان بن أمحد بن ميمونة بِْنت سعد: قال أبو نعيم

حدثنا علي بن ميمون أبو احلسن العطار، حدثنا : أخربنا حيىي بن أيب الرجاء إذناً بإسناده عن أيب بكر بن أيب عاصم
يا رسول اهللا، : احلميد بن يزيد، عن آِمَنةبِْنت ُعمر، عن ميمونة، أهنا قالتُعثْمان بن َعْبد الرَّْحَمن احلراين، عن َعْبد 

. أفتنا يف مثن الكلب: قالت" . إهنا حجاب من النار ملن احتسبها يبتغي هبا وجه اهللا تعاىل : " قال. أفتنا عن الصدقة
أثر البول، فمن أصابه بول : " لقا. افتنا يف عذاب القرب: قالت" . طعمةُ جاهليةٌ وقد أغىن اهللا عنها : " قال



  " .فليغسلْه، فمن مل جيد ماًء مسحه بتراب طيبٍ 
ذكر هذا احلديث ابن منده وأبو نعيم، وروى أبو نعيم هذه الترمجة أيضاً عن سليمان بن أمحد، عن أمحد بن النضر 

عن َعْبد احلميد بن يزيد، عن العسكري، عن إسحاق بن ُزريق الراسيب، عن ُعثْمان بن َعْبد الرَّْحَمن الطرائفي، 
من أكلها : " قال. يا رسول اهللا، أفتنا عن السرقة: آِمَنةبِْنت ُعمر بن َعْبد العزيز، عن ميمونة بِْنت سعد أهنا قالت

  " .وهو يعلم أهنا سرقة فقد ُشرِك يف إمثها وعارها 
مان بن َعْبد الرَّْحَمن، عن َعْبد احلميد، عن وروى أبو نعيم أيضاً عن احلسن بن ُسفْيان، عن َعْمرو بن هشام، عن ُعثْ

: " يا رسول اهللا، أفتنا يف الغسل من اجلنابة، كم يكفي الرأس من املاء؟ قال: أمَنة، عن ميمونة بِْنت سعد أهنا قالت
  " .ثالث حثياٍت 

  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم
مستدالً هبما على أن آِمَنةبِْنت ُعمر اليت ذكرها  أخرج أبو نعيم حديث سليمان بن أمحد واحلسن بن ُسفْيان،: قلت

ابن منده أهنا تروي عن هذه ميمونة اليت مل ينسبها وجعلها غري ميمونة بِْنت سعد، قد روت عن ميمونة بِْنت سعد، 
اليت روى وباجلملة قد جعل أبو نعيم هذه واليت قبلها موالة النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم . ليظهر هبذا أهنما واحدة

عنها علّي، وميمونة بِْنت سعد، واحدة، وجعلهّن ابن منده ثالثاً، وأما أبو ُعمر فلم يترجم إال ميمونة بِْنت أيب 
روى عنها أيوب بن خالد يف قبلة الصائم وعتق : عنبسة موالة النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، وميمونة بِْنت سعد، وقال

. حديثها عن أهل الشام يف فضل بيت املقدس: النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم وقال ولد الزنا، وميمونة أخرى موالة
وهذه اليت تروي فضل القدس قد اتفقوا على أهنا غري الثالث، إمنا االختالف يف الثالث كما ذكرناه، وما أقرب 

  .قول أيب نعيم من الصواب، واهللا أعلم

  حرف النون

  نائلة بِْنت سعد
  .بن مالك األْنصارِيَّة، من بين ساعدةنائلة بِْنت سعد 

  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  ُنَبْيَتة بِْنت الضّحاك

أوله نون، مث ياء موحدة، وياء حتتها نقطتان، مث تاء فوقها : قاله ابن املديين هكذا. نبيتة بِْنت الضحاك بن خليفة
  .مثلثة، وقد تقدمتثبيتة أوله ثاء : وقال غريه. نقطتان

  .ذكر هذا االمري أبو نصر

  نبعة احلبشية

  .نبعة احلبشية، جارية أم هانئ، ذكرها َعْبد الغين وابن ماكوال

روى الكليب، عن أيب صاحل، عن أم هانئ بِْنت أيب طالب، يف مسرى رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أهنا كانت 
وسلّم إال وهو يف بييت نائم عندي تلك الليلة، فصلى العشاء اآلخرة مث  ما أُسري برسول اهللا صلّى اهللا عليه: تقول

يا أم : " نام ومننا، فلما كان قبل الصبح أهبَّنا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال



، " ة الغداة معكم هانئ، لقد صليت العشاء اآلخرة كما رأيت، مث جئت بيتَ املقدس فصليت فيه، مث صليت صال
يا نيب اهللا، ال حتدث هبذا : مث قام ليخرج فأخذت بطرف ردائه، فكشف عن بطنه وكأنه قُْبِطيَّةٌ َمطْوية، فقلت له

اتبعي ! فقلت جلارية يل حبشية يقال هلا نبعة وحيك: قالت" . واهللا ألحدثنّهم : " قال. الناس فيكذبوك ويؤذوك
فلما خرج رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . تسمَّعي ما يقل للناس وما يقولون له رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .وذكر احلديث... ما آية ذلك يا ُمَحمَّد؟: إىل الناس أخربهم، فعجبوا وقالوا

  .أخرجه أبو موسى
  ُنَتْيلَة بِْنت قَْيس

  .مث من بين مازن نتيلة بِْنت قَْيس بن جرير بن َعْمرو بن َعْوف بن مبذول األْنصارِيَّة،
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  َنْدَبة موالة ميمونة

  ندبة موالة ميمونة

  .هلا ذكر يف حديث لعائشة. 
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم كذا خمتصراً

  ُنَسْيَبة بِْنت احلَارِث
  .كنيتها، ويرد ذكرها يف الكىن مستقصى إن شاء اهللا تعاىلوهي مشهورة ب. نسيبة بِْنت احلَارِث، أم عطية األْنصارِيَّة

  .قاله أبو ُعمر. روت عنها حفصة بن سريين. وهي اليت غسلت بِْنت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم
هي اليت غسلت بِْنت : وأما ابن منده وأبو نعيم فجعال أم عطية نسيبة بِْنت كعب، فخالفهما أبا ُعمر يف نسبها، وقاال

نَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، ومسيا أيضاً أم َعَماَرة نسيبة بِْنت كعب، وخالفهما أبو ُعمر يف أم عطية بِْنت احلَارِث، ال
وأما ُنَسيبة بضم أوله، وفتح ثانيه فهي نسيبة : وجعل أم َعَماَرة نسيبة بِْنت كعب، مثلهما، ووافقه ابن ماكوال فقال

وأما َنسيبة بفتح أوله، : روى عنها ُمحَمَّد بن سريين، وحفصة أخته قال. ة وروايةأم عطية األْنصارِيَّة، هلا صحب
وكسر ثانيه فهي أم َعَماَرة َنسيبة بِْنت كعب األْنصارِيَّة، كانت تشهد املشاهد مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، 

  .حلَارِث بن َعْبد اهللا بن كعب، وغريمها، واهللا أعلمروى عنها َعْبد الرَّْحَمن بن َعْبد اهللا بن أيب صعصعة، وا. هلا رواية
  .أخرجها الثالثة

  .بضم النون، وفتح السني: ُنَسْيَبة هذه
  َنسيبة بِْنت كعب

  .شهدت العُقَْبة. نسيبة بِْنت كعب بن َعْمرو، أم َعَماَرة األْنصارِيَّة
وكان من بين اخلزرج اثنان وستون : قال أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق فيمن شهد الُعقَْبة

كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ال يصافح . رجالً وأمرأتان، منهم تسعة نقباء، فيزعمون أن املرأتني قد بايعتا
ة نسيب: واملرأتان من بين مازن بن النجار" . اذهْبَن فقد بايعُتكُّن : " النساء، إمنا كان يأخذ عليهن، فإذا أقررن قال

وأختها ابِْنتا كعب بن َعْمرو بن َعْوف بن مبذول بن َعْمرو بن غَْنم بن مازن بن النجار، كان معها زوجها وابناها، 
وابنها حبيب هو الذي أخذه . وزوجها زيد بن عاصم بن كعب، وابناها َعْبد اهللا وحبيب ابنا زيد بن عاصم

  .تقدمت قصته معه. مسيلمة



  .ْسَماء بِْنت َعْمرو بن َعدي، أم منيع، وقد تقدمتأَ: إن املرأة الثانية: وقيل
  .روت أم َعَماَرة، عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم يف الصائم إذا أُكل عنده

  .أخرجها الثالثة
  .قاله االمري أبو نصر. بفتح النون، وكسر السني: َنسيبة هذه

  ُنَسْيَبة بِْنت نِيار
. ل بن أُحَيحة األْنصارِيَّة، من بين َجحجىب بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمنسيبة بِْنت نيار بن احلَارِث بن بال

  .قاله ابن حبيب
  َنسيكة بِْنت اجلُالس

  .روت عنها حبيبة بِْنت ِسمعان. نسيكة أم َعْمرو بن اجلالس
  .أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أمحد بن الَعبَّاس، أخربنا ُمَحمَّد بن َعْبد اهللا

حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا ُمَحمَّد بن َعْبد : وأخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أمحد بن َعْبد اهللا قاال: أبو موسىقال 
اهللا احلضرمي، حدثنا َعْبد اهللا بن احلكم بن أيب زياد القطواين، حدثنا ُعبَْيد اهللا بن موسى، عن إبراهيم بن إمساعيل، 

إين لِعنَد عائشة رضي اهللا عنها وقد ذحبت شاة هلا، : أم َعْمرو بن اجلالس قالتعن حبيبة بِْنت ِسمعان، عن نسيكة 
فدخل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ويف يده ُعَصيَّة، فألقاها مث هوى إىل املسجد فصلى فيه ركعتني، مث هوى إىل 

وفيها كسرة وقطعة من الكَرِش، فأتيناه بصحفة فيها خبز شعري، " هل من غداء؟ : " فراشه فانبطح عليها، مث قال
لقد ذحبنا شاة اليوم فما أمسكنا : فأخذت عائشة قطعة من الكرش، فإهنا لتنهشها إذ قالت: وفيها الذراع، قالت

  " .ال، بل كلَّها أمسكِْت إال هذا : " يقول رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: قالت. منها غري هذا
  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم

  نعامة

  .نعامة، من سيب َبلَْعْنَبر
  .كانت امَْرأَة مجيلة، فعرض عليها النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم أن يتزوجها، فلم تلبث أن جاء زوجها احلَريش

  .ذكرها ابن الدباغ
  ُنْعُم امَْرأَة مشّاس

  .إهنا بِْنت حسان: وقيل. نعم امَْرأَة مشاس بن ُعثْمان بن الشَّريد املخزومي
  :ابن إسحاق أبياتاً ترثي زوجها، وقُتل بأُحد أنشد هلا

  على كرميٍ من الِفتياِن لَبَّاسِ... يا عُني جودي بدمعٍ غريِ إْبساسِ 
  َحمَّالِ ألويٍة ركَّاُب أفراسِ... صعبِ البديهِة ميمونٌ نقيَبتُه 
  أودى اجلواُد وأودى املُطِعمُ الكاسي: ... أقولَ ملَّا أتى الناعي له جَزعاً

  ال ُيبعُد اُهللا منا قُْرَب َشمَّاسِ... ملَّا َخلَْت منه جماِلُسُه وقلت 
  .ذكره ابن الدباغ عن الغساين، مستدركاً على أيب ُعمر

  ُنعمى بِْنت جعفر



  .َنعمى بِْنت جعفر بن أيب طالب
هللا عليه وسلّم قال أن النَّبِّي صلّى ا: ذكرت يف حديث رواه َعْبد امللك بن جريج، عن عطاء، عن أَْسَماء بِْنت عميس

ال، ولكنهم تسرع إليهم العني، : قالت" ما يل أرى أجساد بين جعفر أْنضاء؟ أهبم حاجة؟ : " لنعمى بِْنت جعفر
  " .ارقيهم : " فعرضت عليه كألما ال بأس به، فقال: أفأرقيهم؟ قالت

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  .نعمى: أمهم أَْسَماء، وال أعرف يف أوالد جعفرحديث الرقية ألوالد جعفر إمنا هو معروف عن : قلت

  َنفيسة بِْنت أميَّة
  .نفيسة بِْنت أميَّة، أخت َيْعلَى بن أميَّة التميمي

ولدت خدجية للنيب صلّى : روت عنها أم سعد بن الربيع أهنا قالت. هلا صحبة ورواية عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم
  .ر، وزينب، ورقية، وأم كُلْثُوم، وفاِطَمة، صلى اهللا عليهم أمجعنياهللا عليه وسلّم القاسم، والطاه

  َنفيسة بِْنت َعْمرو
  .نفيسة بِْنت َعْمرو بن َخلَْدة بن ُمخَلَّد األْنصارِيَّة الُزَرقية

  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  ُنَهيَّة

وهو َعْبد الرَّْحَمن بن ُعمر . وهي أم ولد ُعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنههلية بالالم، قاله ابن ماكوال، : هنّية، وقيل
  .الذي يدعى أبا َشْحمة، وقد تقدم ذكرها يف الالم

  .أخرجها أبو موسى خمتصراً
  النَّوار بِْنت قَْيس

  .النوار بِْنت قَْيس بن احلَارِث بن عدي
  .واتفقا أهنا من املبايعات. ْجَدعةالنوار بِْنت قَْيس بن لوذان بن عدي بن َم: وقال ابن حبيب

  .قاله العدوي وابن حبيب، وذكرها الغساين مستدركاً على أيب ُعمر
  النوار بِْنت مالك

وهي أم زيد بن ثابت األنصارّي الفقيه الفَرضي، كاتب . النوار بِْنت مالك بن ِصْرمة، من بين عدي بن النجار
  .رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .روت عنها أم سعد بن زرارة. بِّي صلّى اهللا عليه وسلّمروت عن النَّ
  .أخرجها الثالثة

  َنْوبَة

  نوبة

ذكُرها يف حديث زائدة، عن عاصم، عن أيب وائل، عن مسروق، عن عائشة : قال َعْبد الغين بن سعيد احلافظ. 
  .بني بَريرة ونوبةمرض رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم واشتد مرضه، فوجد يف نفسه خفة فخرج : قالت

  .أخرجها أبو موسى



  ُنَوْيلَة بِْنت أسلم
  .قاله أبو نعيم وابن منده. بِْنت مسلم، َجدَّة جعفر بن حممود بن مسلمة: وقيل. نويلة بِْنت أسلم

  .نولة بِْنت أسم األْنصارِيَّة، صلّت القبلتني، حديثها ُيروى عن جعفر بن حممود عن جدته نولة: وقال أبو ُعمر
. حدثنا ُمَحمَّد بن سنان، عن يزيد بن إسحاق بن إدريس: نا حيىي بن حممود إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصمأخرب

: صلينا الظهر أو: حدثنا إبراهيم بن جعفر، عن أبيه جعفر بن حممود، عن جدته أم أبيه نويلة بِْنت أسلم أهنا قالت
ينا ركعتني، مث جاءنا من خيربنا أن رسول اهللا صلّى اهللا العصر يف مسجد بين حارثة، فاستقبلنا مسجد إيلياء، فصل

عليه وسلّم قد استقبل البيت احلرام، فتحول النساء مكان الرجال، والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتني 
لغه فحدثين رجل من بين حارثة أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم قال حني ب. الباقيتني وحنن مستقبلو البيت احلرام

  " .أولئك قوٌم أمنوا بالغيب : " ذلك
  .أخرجها الثالثة

توَيلة بالتاء فوقها نقطتان : وقيل. ُبَدْيلَة بالباء املوحدة قاله الواقدي عن جعفر: قد اختلفوا يف اسم هذه فقيل: قلت
لم، فإن االسم واحد، ُنوَيلة بالنون قاله إسحاق بن إدريس بن جعفر، واهللا أع: وقيل. قاله إبراهيم بن محزة عن جعفر

  .والباقي تصحيف

  حرف اهلاء

  هالة بِْنت ُخَوْيِلد
أخت خدجية بِْنت خويلد زوج النَّبِيّ صلّى اهللا . هالة بِْنت خويلد بن أسد بن َعْبد العزى بن قصيّ القَُرِشيَّة اَألَسِديَّة

  .ورد ذكرها يف حديث عائشة. عليه وسلّم
أبو الفرج ُمحَمَّد بن َعْبد الرَّْحَمن، وغري واحد، بإسنادهم عن ُمَحمَّد بن أخربنا ِمسمار بن ُعمر بن العويس و

: أخربنا علي بن ُمسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: وقال إمساعيل بن خليل: إمساعيل قال
خدجية، فارتاع  استأذنت هالةُ بِْنت خويلد أخت خدجية على رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فعرف استئذان

ما تذكر من عجوز من عجائز قريش محراء الشِّدقني، هلكت يف : فِغرُت فقلت" . اللهم هالة : " لذلك، وقال
  .الدهر، وأبدلك اهللا خرياً منها
  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم

  .واهللا أعلم .هذه هالة على هذا النسب هي أم أيب العاص بن الربيع، وليس خلدجية أخت أخرى امسها هالة: قلت
  ُهَجْيَمة أم الدرداء

  .خمتلف يف امسها وصحبتها. خرية أم الدرداء: وقيل. ُهجيمة
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم كذا خمتصراً

وأبو . كالم أيب نعيم وأيب موسى يدل على أن هجيمة وخرية واحدة، وقد اختلف يف امسها ويف صحبتها: قلت
  خرية أم الدرداء الكربى وهلا صحبة، و: مها اثنتانموسى إمنا تبع أبا ُنعيم وقلّده، و

  هجيمة أم الدرداء



  .وقد ذكرنا خربمها يف خرية ُمستقصى. الصغرى، وال صحبة هلا
  ُهَرْيَرة بِْنت َزْمعَة

  .هريرة بِْنت زمعة بن قَْيس بن َعْبد مشس، أخت سودة بِْنت زمعة أم املؤمنني
ل بن ُحجَري، عن هود، عن رجل من َعْبد القَْيس كان َحجَّاجاً يف وروى بإسناده عن طا. هلا صحبة: قال جعفر

اجلاهلية، يقال له مَعْبد بن وهب أنه تزوج اْمَرأَة من قريش يقال هلا هريرة بِْنت زمعة أخت سودة بِْنت زمعة أم 
أما ! فسي على فتيان َعْبد القَْيسيا هلَف ن: " املؤمنني، وأنه شهد بدراً فقاتل بسيفني، فقال النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم

  " .إهنم أُْسُد اهللا تعاىل يف األرض 
  .أخرجها أبو موسى
  ُهَزْيلَة بِْنت ثابت

  .هزيلة بِْنت ثابت بن ثعلبة بن اجلُالس األْنصارِيَّة
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  ُهَزْيلَة بِْنت احلَارِث
  .ث بن َحْزن اهلاللية، أخت ميمونة بِْنت احلَارِث أم املؤمننيهزيلة بِْنت احلَارِ

  .وكانت قد نكحت يف األعراب. هو اسم حُفَيد اليت أهدت إىل ميمونة الضِّباب واألِقط والَسمن: قال جعفر
ل اهللا دخل رسو: روى القعنيب، عن مالك عن َعْبد الرَّْحَمن بن َعْبد اهللا بن أيب صعصعة، عن سليمان بن يسار قال

صلّى اهللا عليه وسلّم بيت ميمونة بِْنت احلَارِث، فأتى بضباب فيهّن بيض، ومعه َعْبد اهللا بن عباس وخالد بن الوليد، 
أال : فقاال" . كُال : " فقال لعَْبد اهللا وخالد. أهدته إيلّ أخيت هُزيلة بِْنت احلَارِث: قالت" من أين لكم هذا؟ : " فقال

  " .ُرين من اهللا تعاىل حاضر إين حيُض: " تأكل؟ قال
  .أخرجها الثالثة
  ُهَزيلة بِْنت سعيد

  .هزيلة بِْنت سعيد بن سهل بن مالك بن كعب
  .وهي من بين دينار من األنصار. قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  ُهزيلة بِْنت َعْمرو

  .وهي أم سعد بن الربيع. م بن احلَارِث بن اخلزرجهزيلة بِْنت َعْمرو بن عتبة بن َخديج بن عامر بن ُجَش
  .قاله ابن حبيب، وابن ماكوال. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .ليس يف األنصار َحديج باحلاء املهملة: قال الداَرقُطين. باخلاء املعجمة املفتوحة: خديج
  ُهَزيلة بِْنت َمْسعود

  .يَّة، من بين حرامهزيلة بِْنت َمْسعود بن زيد األْنصارِ
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  ُهَمْيَنة بِْنت خالد
ُهَمينة بِْنت خالد أو َخلَف بن أسعد بن عامر بن َبيَاضة بن سَُبْيع بن ُجْعثَُمة بن سعد بن ُمليح بن َعْمرو بن ربيعة 

هاجرت مع . َعْبد اهللا بن خلف، والد طلحة الطلحات وهي أخت. وهو أصح. مهينة بِْنت خلف: وقيل. اخلزاعية
زوجها خالد بن سعيد بن العاص إىل أرض احلبشة، فولدت له هناك سعيداً وأمة، فتزوج أمة الزبري بن العوام، 



  .فولدت له خالداً وُعمراً
هاجر من املسلمني إىل روى ِمْنجاب بن احلَارِث، عن زياد بن َعْبد اهللا الَبكَّائي، عن ابن إسحاق يف تسمية من 

  .خالد بن سعيد بن العاص وامَْرأَته ُهمينة بِْنت خالد بن أسعد بن عامر بن بياضة من خزاعة: احلبشة
  .أخرجها أبو ُنعَْيم وأبو موسى

ونقاله عن . خالد ومل يشك: وقال أبو نعيم. خالد أو خلف: كذا نسبها أبو موسى على الشك، فقال: قلت
وهو . خلف، بالفاء: والذي عندنا من طريق ابن هشام، عن الَبكائي، عن ابن إسحاق. اقالبكائي، عن ابن إسح

. ابن َعْبد اهللا بن خلف، ال خالف فيه: الصحيح، فإن نسبها يقضي بذلك، فإهنا عمة طلحة الطلحات، وطلحة هو
  .واهللا أعلم. أَُمْيَمة وأمينة، وقد تقدما: وقيل فيها أيضاً
  ِهْند بِْنت أُثاثة

ذكرها العسكري يف ترمجة . ْند بِْنت أثاثة بن عباد بن املُطَِّلب بن َعْبد مناف القَُرِشيَّة املُطَِّلبية، أخت مسطح بن أثاثةِه
  .أخيها ِمسطح، وذكرها ابن إسحاق أيضاً

تبة مث علت ِهْند بِْنت ع: فحدثين صاحل بن كيسان قال: أخربنا أبو جعفر بإسناده، عن يونس، عن ابن إسحاق قال
يعين يوم أُحد على صخرة مشرفة، فنادت بأعلى صوهتا، مث قالت حني ظفروا مبا أصابوا من أصحاب رسول اهللا 

  :صلّى اهللا عليه وسلّم
  واحلرُب بعَد احلربِ ذاُت سُعْرِ... حنن جَزْيناكُْم بيومِ بدرِ 

  أيب وعمِّي وشقيقِِ بِكري... ما كان عْن ُعْتَبةَ يل من صربِ 
  َشفَْيَت َوْحشي غَليلَ صدري... سي وقضيُت َنذري شفَْيُت نف

  :فأجابتها ِهْند بِْنت أثاثة بن عباد، وكانت من اللوايت أسلمن َمبكَّة. وهي أطول من هذا
  يا بِْنت وقَّاعٍ عظيمِ الكُفرِ... َخزيِت يف بدرٍ وغريِ بدرِ 
  هرِباهلاِشِميِّنيْ الطِّوالِ الزُّ... صبَّحِك اُهللا غداةَ الفجرِ 
  َحمزةَ ليثي، وعِليُّ َصقري... بكلِّ قَطَّاعٍ ُحسام َيفْري 

  .وذكرها أيضاً ابن هشام، وهلا أشعار غري هذا ُتجيب هبا هِْند بِْنت عتبة
  ِهْند بِْنت أُسَْيد

  .ِهْند بِْنت أسيد بن ُحضري األْنصارِيَّة
  .مل يزد ابن منده وأبو نعيم على هذا .هلا ذكر يف حديث ُمَحمَّد بن َعْبد الرَّْحَمن بن سعد بن ُزرارة

: " وما تعلمت: روى عنها أبو الرجال، عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أنه كان خيطب بالقرآن، قالت: قال أبو ُعمر
  .إال من كثرة ما كنت أمسعها منه خيطب هبا على املنرب" ق والقرآن اجمليد 
  ِهْند بِْنت أيب أميَّة
زوج النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، . ميَّة بن املغرية بن َعْبد اهللا بن ُعمر بن خمزوم القَُرِشيَّة املَْخُزوِميَّةِهْند بِْنت أيب أ

وهو أحد أجواد قريش املشهورين . حذيفة، ويعرف بزارد الركب: وإحدى أمهات املؤمنني، واسم أبيها أيب أميَّة
  .بن مالك بن َجذمية بن علقمة وهو جِذْلُ الطعان بن فراس الكنانيةوأمها عاِتكَة بِْنت عامر بن ربيعة . بالكرم

  .وهو األكثر. ِهْند: وقيل. وليس بشيء. َرْملَة: اختلف يف امسها، فقيل



وكانت قبل أن يتزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حتت أيب سلمة بن َعْبد األسد املخزومي، وكانت هي 
بل لَْيلَى بِْنت أيب : وقيل. إن أم سلمة أول ظَعينة هاجرت إىل املدينة: شة، ويقال أيضاًوزوجها أول من هاجر إىل احلب

إنه شهد : وقيل. وتزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم سنة ثالث، بعد وقعة بدر. َحثْمة اْمرَأَة عامر بن ربيعة
  .قاله ابن إسحاق. أُحداً ومات بعدها
  .ثَلِّث: فقالت" ئت سبَّْعُت عندِك وسبَّعتُ لنسائي، وإن شئِت ثلَّثُت وُدْرت؟ إن ش: " وملا دخل هبا قال هلا

إهنا توفيت يف شهر رمضان أول شوال سنة تسع ومخسني، وصلى : وقيل. وتوفيت أم سلمة أول أيام يزيد بن ُمعاوَِية
  .صلى عليها سعيد بن زيد أحد العشرة: وقيل. عليها أبو هريرة

. أوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد، وكان مروان بن احلكم أمرياً على املدينة :قال حمارب بن ِدثار
كان أمرياً على املدينة يومئذٍ الوليد بن عتبة بن أيب ُسفْيان ودخل قربها ابناها ُعمر وسلمة : وقال احلسن بن ُعثْمان

روت عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم . ودفنت بالَبقيع. ةابنا أيب سلمة، وابن أخيها عَْبد اهللا بن َعْبد اهللا بن أيب أميَّ
  .أحاديث، ويرد ذكرها يف الكىن أكثر من هذا إن شاء اهللا تعاىل

  .أخرجها الثالثة
  ِهْند بِْنت أَْوس

  .ِهْند بِْنت أوس بن َشريق، أم سعد بن خَْيثَمة األْنصارِيَّة من بين َخطْمة
  .قاله ابن حبيب. سلّمبايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه و

  ِهْند اجلُهَنِيَّة
  .ِهْند اجلُهنية

روى أبو بكر ُمَحمَّد بن َعْبد اهللا بن إبراهيم الشافعي، عن أيب الَعبَّاس بن مسروق الطوسي، عن ُعمر بن َعْبد 
اإلسالم أنه كان يف َبدء : احلكم، وحفص بن َعْبد اهللا الوراق، والقاسم بن احلسن، كلهم عن ابن سعد، عن أبيه

رجل شاب يقال له بشر كان خيتلف إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وكان من بين أسد بن َعْبد العزى، وكان 
طريقه إذا غدى على رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أخذ على ُجهينة، وإذا فتاة من جهينة نظرت إليه فتَعشَّقَْته، 

ان للفتاة زوج يقال له سعد بن سعيد، وكانت الفتاة تقعد كل غداة وكان هبا من احلسن واجلمال حظ عظيم، وك
  .وذكر القصة بطوهلا، ذكرها جعفر املستغفري... لبشر على أن جيتاز هبا لينظر إليها، فلما جازها أخذها حبُّه

  .وأخرجها أبو موسى
  ِهْند اخلَوالنيَّة

  .مللك، عن األوزاعي، عن عمري بن هانئمساها سعيد بن َعْبد ا. ِهْند اخلوالنية، زوج بالل بن رباح
  .إن هلا صحبة، وهي من أهل داَريَّا، من أرض دمشق: قيل

أخربنا أبو ُمَحمَّد بن أيب القاسم بن احلسن بن هبة اهللا الدمشقي إجازة بإذنه من أيب الربكات بن املبارك، أخربنا أبو 
جي، أخربنا َعْبد الرَّْحَمن بن ُعمر بن أمحد بن َخيثمة، أخربنا احلَُسْين بن الطُُيوري، أخربنا عَْبد العزيز بن علي األَز

أبو بكر ُمحَمَّد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة، حدثين جدي، حدثنا َعْبد الرَّْحَمن بن املبارك، حدثنا عَْبد األعلى بن 
أن النَّبِيّ : عامر، عن اْمَرأَة باللَعْبد األعلى، حدثنا سعيد اجلَُريري، عن أيب الورد القُشريي، حدثتين امَْرأَة من بين 

إنه : فقالت" لعلَّك غضىب على بالل؟ : " فقال. ال: فقالت" أَثَمَّ بالل؟ : " صلّى اهللا عليه وسلّم أتاها فسلم فقال
لُ ما حدّثِك عّني فقد صدقِك، بال: " فقال هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. قال رسول اهللا: جيِئُين كثرياً فيقول



  " .ال يكذب، ال ُتغضيب بالالً، فال ُيقبلُ منِك عملٌ ما غضب عليك بالل 
ذكرها املتأخر يعين ابن منده وهذا عندي فيه نظر، فإن بالالً إمنا تزوج : أخرجها ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

يس يف احلديث أهنا من خوالن، ولعل هذه يف خوالن ملا أقام بالشام، وذلك بعد وفاة النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، ول
  .غري اخلوالنية، واهللا أعلم

  ِهْند بِْنت ربيعة
  .ِهْند بِْنت ربيعة بن احلَارِث بن َعْبد املُطَِّلب بن هاشم

ولدت على عهد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وهي اليت كانت عند َحبَّان بن واسع هي واْمَرأَة له أنصارية، 
فاختصما إىل ُعثْمان . أنا أرثه ومل أحض: ارِيَّة وهي ترضع، فمرت هبا سنة مث هلك عنها ومل حتض، فقالتفطلق األْنص

. هو أشار علينا هبذا. هذا عمل ابن عمك: بن َعفَّان رضي اهللا عنه، فقضى هلا باملرياث، فالمت اهلامشية ُعثْمان فقال
  .يعين علي بن أيب طالب

  .أخرجها أبو ُعمر

  ت ِسماكِهْند بِْن
هي أم احلَارِث بن أوس بن . ِهْند بِْنت مساك بن عتيك بن امرئ القَْيس، عمه أسيد بن حضري األنصاري األشهلي

  .كانت من املبايعات: ُمعاذ، قاله العدوي يف نسب األنصار، وقال
  .ذكرها ابن الدباغ عن الغساين. ابين سعد بن ُمعاذ. هي أم َعْبد اهللا وَعْمرو: وقال ابن حبيب

  ِهْند بِْنت أيب طالب
  .فاختة: هِْند وقيل: اختلف يف امسها فقيل. ِهْند بِْنت أيب طالب، أم هانئ القَُرِشيَّة اهلامشية

وأما هبرية بن أيب وهب : وحجة من يقول هِْند ما أخربنا به أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال
حني بلغه إسالم أم هانئ بِْنت أيب طالب، : ان حىت مات مشركاً، وقالاملخزومي، وهو زوج أم هانئ، فإنه أقام بنجر

  الطويل: وكانت حتته، واسم أم هانئ هِْند
  كذاك النَّوى أسباُبها وانِْفتالُها... أََشاقَْتَك ِهْند أم أتاكَ سؤالُها 

  بَنجْرانَ َيسري بعَد ليلٍ َخيَالُها... وقد أَرَّقَْت يف رأسِ ِحصنٍ ُمَمرد 
  .ي أكثر من هذاوه

  .أخرجها أبو ُعمر وأبو موسى
  ِهْند بِْنت ُعْتبَة

  .ِهْند بِْنت عتبة بن ربيعة بن َعْبد مشس بن َعْبد مناف القَُرِشيَّة اهلامشية، امَْرأَة أيب سُفْيان بن حرب، وهي أم ُمعاوَِية
عليه وسلّم على نكاحها، كان بينهما يف أسلمت يف الفتح بعد إسالم زوجها أيب سُفْيان، وأقرها رسول اهللا صلّى اهللا 

  .اإلسالم ليلة واحدة، وكانت امَْرأَة هلا نفٌس وأََنفَة، ورأي وعقل
  :وشهدت أُحد كافرة، وهي القائلة يومئٍذ

  َنمشي على النَّمارِْق... حنن بناُت طارْق 
  أو ُتْدبِروا ُنفارِْق... أنْ ُتقبِلوا نُعانِْق 

ل محزة مثّلت به وشقت بطنه واستخرجت كبده فالكتها، فلم تطق إساغتها، فبلغ ذلك ِفراَق غَري وأمْق فلما قُت
إن الذي مثّل حبمزة ُمعاوَِية بن املغرية بن أيب : وقيل" . لو أساغتها مل متسها النار : " النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقال



  .ّي صلّى اهللا عليه وسلّم صرباً ُمْنَصَرفه من أُحدالعاص بن أميَّة، جد َعْبد امللك بن مروان المه، وقتله النَّبِ
وال : " مث إن ِهْنداً أسلمت يوم الفتح وحُسن إسالمها، فلما بايعن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم النساء ويف البيعة

ربيناهم : ، قالت"  وال يقُتلَْن أوالَدُهّن: " وهل تزين احلرة وتسرق؟ فلما قال: ، قالت هِْند" يسرِقَْن وال يزنْيَن 
إنه شحيح ال يعطيها : صغاراً وقتلتهم كباراً؟ وشكت إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم زوجها أبا ُسفْيان وقالت

ُخذي من ماله باملعروف ما يكفيك : " من الطعام ما يكفيها وولدها، فقال هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  " .وولدك 

قد رأيتك ُتكذِّبني هذا : قال. إين أريد أن أبايع ُمَحمَّداً: قالت هِْند أليب ُسفْيان: عن أبيه قال روى هشام بن عروة،
: قال. واهللا إن باتوا إال مصلني. واهللا ما رأيت اهللا َعْبد حقَّ عبادته يف هذا املسجد قبل الليلة: قالت! احلديث أمس

إىل أخيها أيب حذيفة : فذهبت إىل ُعثْمان بن َعفَّان، وقيل. فاذهيب برجل من قومك معك. فإنك قد فعلت ما فعلت
وذكر ... " ُتبايعيين على أن ال ُتشركي باهللا شيئاً: " بن عتبة، فذهب معها فاستأذن هلا فدخلت وهي ُمْنَتِقب، فقال

  .حنو ما تقدم من قوهلا للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم
جها أيب ُسفْيان، وكانت قبل أيب ُسفْيان حتت حفص بن املغرية وشهدت الريموك، وحّرضت على قتال الروم مع زو

املخزومي، وقصتها معه مشهورة، وتوفيت هِْند يف خالفة ُعمر بن اخلطاب يف اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد 
  .أيب بكر الصّديق
  .أخرجها الثالثة
  ِهْند بِْنت َعْمرو

  .وهي عمة جابر بن َعْبد اهللا. خت َعْبد اهللا بن َعْمروِهْند بِْنت َعْمرو بن حرام األْنصارِيَّة، أ
  .روى حديثها الواقدي، عن أيوب بن النعمان، عن أبيه عنها

  .وأبو نعيم خمتصراً. أخرجها ابن منده
  ِهْند بِْنت حممود

  .ِهْند بِْنت حممود بن مسلمة بن خالد بن َعْمرو األْنصارِيَّة
  قاله ابن حبيب. مبايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّ

  ِهْند بِْنت منبِّه
  .ِهْند بِْنت منّبه بن احلجاج القَُرِشيَّة الّسهمية

  .قاله الواقدي. وهي أم َعْبد اهللا بن َعْمرو بن العاص. أسلمت يوم الفتح
  .استدركه أن الدباغ، على الغساين

  ِهْند بِْنت املنذر

  .صارِيَّة الساعديةِهْند بِْنت املنذر بن اجلموح بن زيد بن حرام األْن
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  ِهْند بِْنت هبرية
  .ذكره النسائي هكذا. ِهْند بِْنت هبرية

أخربنا ُعَبْيد اهللا بن سعيد، حدثنا . أخربنا أبو القاسم يعيش بن صدقة الفقيه بإسناده عن أيب َعْبد الرَّْحَمن النسائي
أن : حدثين زيد، عن أيب سالم، عن أيب أَْسَماء الرَّحيب: حدثين أيب، عن أيب حيىي بن أيب كثري قال ُمعاذ بن هشام،



جاءت ِهْند بِْنت هبرية إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : ثوبان موىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حدثه قال
اهللا عليه وسلّم يضرب يدها، فدخلت على فاِطَمة تشكو  خواتيم ضخام فجعل رسول اهللا صلّى: ويف يدها فََتٌخ، أي

هذه : إليها الذي صنع هبا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فانتزعت فاِطَمة سلسلة كانت يف عنقها من ذهب، فقالت
رُِّك أن يقال يا فاِطَمة، أَيَُغ: " فدخل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم والسلسلة يف يدها، فقال. أهداها إيلّ أبو حسن

فأرسلي فاِطَمة السلسلة إىل السوق فباعتها، . مث خرج ومل يقعد" الناس ابنة رسول اهللا ويف يدك سلسلة من نارٍ؟ 
احلمد هللا : " َعْبداً فأعتقته، فحدقت بذلك رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقال: واشترت بثمنها غألما وقال مّرة

  . "الذي جنّى فاِطَمة من النار 
  .أخرجها أبو موسى
  ِهْند بِْنت الوليد

. مساها أبو ُعمر فاِطَمة. وهي ابنة خال ُمعاوِيَة. ِهْند بِْنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن َعْبد مشس القَُرِشيَّة العبشمّية
  .وهو الصواب. ِهْند: مساها مالك فاِطَمة، وخالفه غريه عن الزهري، فقالوا: وقال الدار قطين

حدثنا أمحد بن صاحل، : و أمحد َعْبد الوهاب ابن إسحاق نعلي بن ُسكْينة بإسناده عن أيب داود السجستاينأخربنا أب
أن أبا : حدثين عروة بن الزبري، عن عائشة زوج النَّبِّي وأم سلمة: حدثنا عْنَبسة، حدثين يونس، عن ابن شهاب

ْند بِْنت الوليد بن عتبة، وهو موىل الْمَرأَة من األنصار، حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان تبّنى ساملاً وأنكحه ابن أخيه ِه
وكان من تبّنى رجالً يف اجلاهلية دعاه الناس إليه، وَورِث . كما تبّنى رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم زيد بن حارثة

مل يعلم له أب كان موىل وأخاً  اآلية، فرّدوا إىل آبائهم، فمن" ... ادعوهم آلبائهم : " مرياثه، حىي أنزل اهللا َعزَّ وَجلّ
يا رسول اهللا، إّنا كنا نرى : يف الدين، فجاءت سهلة بِْنت ُسهيل بن َعْمرو اْمَرأَة أيب حذيفة القَُرِشيَّة العامرية فقالت

  .وقد ذكرناه يف غري موضع من كتابنا هذا. وذكر احلديث أهنا أرضعته.. ساملاً ولداً
  ِهْند بِْنت يزيد
  .زيد بن الربصاء، من بين أيب بكر بن كالبِهْند بِْنت ي

. هي ُعمرة بِْنت يزيد: وقال أمحد بن صاحل املصري. هكذا ذكرها أبو ُعَبْيدة يف أزواج النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم
  .وفيها اضطراب كثري جداً

  .أخرجها أبو ُعمر

  حرف الياء

  ُيَسيَْرة بِْنت ُملَْيل
  .الد بن العجالن األْنصارِيَّة، من بين َعْوف بن اخلزرجُيسري بِْنت ُمليل بن زيد بن خ

  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  ُيَسيَْرة أم ياسر

  يسرية أم ياسر

  .ُتكىن أم ُحمَْيضة. بل هي ُيَسرية بِْنت ياسر: وقيل. األْنصارِيَّة
ُيسرية من املهاجرات، غري منسوبة، حديثها : ن منده وأبو نعيموقال اب. قاله أبو ُعمر. كانت من املهاجرات املبايعات



  .عند ُحميضة بِْنت ياسر
حدثنا ُمَحمَّد : حدثنا موسى بن حزام وَعْبد بن ُحميد وغري واحد قالوا: أخربنا غري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى

قال رسول : انت من املهاجرات قالتبن بشر، عن هانئ بن ُعثْمان، عن أمه محيضة بِْنت ياسر، عن جدهتا يسرية وك
" عليكّن بالتسبيح والتقديس والتهليل، واعِقدنَ باألنامل، فإهنّن مسؤوالٌت مستنطِقاٌت : " اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

.  
  .أخرجها الثالثة

  .بضم الياء، وفتح السني املهملة، وبعدها ياء ثانية: ُيَسرية
  .ويتلوه زائده كتاب الكُىن، إن شاء اهللا تعاىل. رب العاملنيآخر أَْسَماء خري النساء، واحلمد هللا 

  الكُىن من النساء الصحابيات

  حرف اهلمزة

  أم أباِن بِْنت ُعْتبَة
  .ام أبان بِْنت عتبة بن ربيعة بن َعْبد مشس بن َعْبد مناف القَُرِشيَّة العَْبَشمية خالة ُمعاوَِية

وملا قدمت من الشام . ص فقتل عنها بأجنادين، عادت إىل املدينةكانت بالشام مع زوجها أبان بن سعيد بن العا
  .وال تعرف هلا رواية. خطبها ُعمر، وعلي، والزبري، وطلحة، فاختارت طلحة، فتزوجها

  .أخرجها أبو ُعمر

  أم األزهر

  .ام األزهر العائشية
ى اهللا عليه وسلّم فمسح بيده عليها، أن أباها ذهب هبا إىل النَّبِّي صلّ: روت عنها زينب بِْنت الزبرقان العائشية

  .وكانت امَْرأَة صاحلة عابدة
  .أخرجها الثالثة

  أم إسحاق الَغَنوِيَّة
  .روت عنها أم حكيم بِْنت دينار، وكانت من املهاجرات. ام إسحاق الغنوية

: حاق أهنا قالتروى أبو عاصم الضحاك بن خملد، عن بشار بن َعْبد امللك، عن أم حكيم بِْنت دينار موالة أم إس
اقعدي يا أم إسحاق فإين : خرجت إىل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم مع أخي، فلما كنت يف بعض الطريق قال يل أخي

انتظر إسحاق، : قالت. كال، إن شاء اهللا: إين أخشى عليك الفاسق تعين زوجها قال: فقلت. نسيت نفقيت َمبكَّة
فقدمت فدخلت على رسول اهللا صلّى اهللا . حلقه الفاسق زوجك فقتله ال إسحاق لك، قد: ذهب يأخذ نفقته قال

وهو ينظر إيلّ فأخذ كفاً من ماء فنضحه يف . يا رسول اهللا، قُتل إسحاق وأنا أبكي: عليه وسلّم وهو يتوضأ، قلت
  .لى خدهافلقد كانت تصيبنا املصيبة العظيمة، فنرى الدموع يف عينيها وال تسيل ع: قالت جديت: وجهي قال بشار

حدثين أيب، حدثنا َعْبد الصمد، حدثنا بشار بن َعْبد امللك، حدثتين أم حكيم : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا
أهنا كانت عند رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فأتى بقصعة من ثريد فأكلت . بِْنت الدينار، عن موالهتا أم إسحاق



" . يا أم إسحاق، أصييب من هذه : " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم َعْرقاً فقالمعه، ومعه ذو اليدين، فناوهلا 
: قلت" ما لِك؟ : " ال أقدمها وال أؤخرها، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: فذكرت أين صائمة، فربدت يدي

إمنا هو رزٌق ساقه : " عليه وسلّم اآلن بعد ما شبعت؟ فقال النَّبِيّ صلّى اهللا: كنت صائمة فنسيت، فقال ذو اليدين
  " .اهللا تعاىل إليِك 

  أم أُسَْيد األْنصارِيَّة
  .ام أسيد األْنصارِيَّة، امَْرأَة أيب أسيد األنصارّي

حدثنا سعيد بن : أخربنا ُمحَمَّد بن ُمَحمَّد بن سرايا بن علي الفقيه وغري واحد قالوا بإسنادهم عن ُمَحمَّد بن إمساعيل
ملا َعرَّس أبو أسيد الساعدي دعا : ، حدثنا أبو غسان، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد وهو الساعدي قالأيب َمْرَيم

النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم وأصحابه، فما صنع هلم طعأما وال قربه إليهم، إال أمرأته أم أسيد بلّت مترات يف تور من 
  .ه وسلّم من الطعام أمالته له، فسقته تتحفه بذلكحجارة من الليل، فلما فرغ النَّبِيّ صلّى اهللا علي

  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى

  أم أيب أمامة

  .ام أيب أمامة بن ثعلبة بن احلَارِث
هو الذي حضرت أمه الوفاة عند مسري رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم إىل بدر، فقال ابنها أمامة ألخيها أيب بردة 

فامر أبا أمامة . فارتفعا إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. بل أقم أنت على أمك: فقال .أقام على أختك: بن نِيار
  .فرجع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم من بدر وقد توفيت، فصلى عليها. باإلقامة على أمه

رسول اهللا صلّى اهللا  وهذه غري أم أيب أمامة بن سهل بن حُنيف، ألن هذا أبا أمامة بن سهل وُلد بعد اهلجرة، ومساه
عليه وسلّم، وكناه أبا أمامة، مث هو من بين َعْمرو بن َعْوف بن األوس، وأما أبو أمامة بن ثعلبة فإنه كان يف اهلجرة 

وقد ذكرناه يف أيب أمامة، ويف . مث هو من بين حارثة بن احلَارِث، بطن من اخلزرج، فهو غريه، واهللا أعلم. رجالً
  .غريه

  بن سهلأم أيب أمامة 

  .ام أيب أمامة بن سهل بن حُنيف
  .أوردها جعفر املستغفري، ومل يورد هلا شيئاً

  .أخرجها أبو موسى كذا خمتصراً
  أم أنس األْنصارِيَّة
  .ذكرها الطرباين. وليست أم أنس بن مالك. ام أنس األْنصارِيَّة

  .أخربنا أبو غالب، أخربنا أبو بكر. أخربنا أبو موسى إذناً

حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا احلَُسْين بن إسحاق : وأخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أبو نعيم، قاال: سىقال أبو مو
وهو التستري حدثنا هشام بن َعمَّار، حدثين الوليد بن مسلم، عن َعْنَبَسة بن َعْبد الرَّْحَمن، عن ُمَحمَّد بن راذان، 

فقال . يا رسول اهللا، إن نفسي تغلبين، عن عشاء اآلخرة: قلت: عن أم سعد اْمَرأَة زيد بن ثابت، عن أم أنس قالت



عّجليها يا أم أنس، إذا ما الليل بطََن كلَّ واٍد فقد حلَّ وقت الصالة، فصلِّي وال : " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  " .إمث عليِك 

  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى
  أم أنس بِْنت البَراء
  .أم مبشر: وقيل. أم بشر: وقيل. ء بن معرورام أنس بِْنت الربا

روى وهب بن جرير، عن أبيه، عن ُمَحمَّد ابن إسحاق، عن َعْبد اهللا بن أيب جنيح، عن جماهد، عن أم أنس بِْنت 
رجلٌ  : "قال. بلى: قلنا" أَُنبِّئُكُْم خبريِ الناسِ؟ : " مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: الرباء بن معرور قالت

أال أنبئكم بالذي : " مث قال" . وأشار بيده إىل املغرب أخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا، ينتظر أن يغري أو يغار عليه 
رجلٌ يف غُنيمٍة له، يقيم الصالة ويؤيت الزكاة، ويعرف حّق اهللا يف : " فثىن بيده إىل احلجاز، وقال. بلى: قلنا" يليه؟ 

  ." ماله، قد اعتزل شرور الناس 
  .أم بشر: ورواه ُمَحمَّد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن ابن أيب جنيح فقال

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  أم أنس َجدَّة موسى بن ُعمران

  .ام أنس َجدَّة موسى بن ُعمران بن أيب أنس األْنصارِيَّة
" . امني : " فقال. ، وأنا معكيا رسول اهللا، جعلك اهللا يف الرفيق األعلى: روى عنها موسى بن ُعمران أهنا قالت

  " .عليِك بالصالة واهجري املعاصي فإنه أفضل من اجلهاد : " فقال هلا
وقد . َجدَّة موسى: وقال أبو موسى. َجدَّة يونس بن أيب أنس: أخرجها أبو ُعمر وأبو موسى، إال أن أبا ُعمر قال

. نس بن ُعمران بن أيب أنس، يروي عن جدته أم أنسيو: وافق البخاري أبو ُعمر، فقد ذكره يف التاريخ الكبري فقال
  .أم موسى بن ُعمران: ورواها أبو موسى عن الطرباين من طريقني، فقال. واهللا أعلم

  أم أنس بِْنت َعْمرو
  .ام أنس بِْنت َعْمرو بن ِمْرَضَخة، من بين َعْوف بن اخلزرج األْنصارِيَّة

  .ابن حبيب قاله. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  أم أَْوس البَْهزِيَّة
  .ام أوس البهزية

  روى خلف بن خليفة، عن أيب هاشم الرُّماين، عن أوس بن خالد البهزي، عن 

  أم أوس البهزية

. أهنا سألت مسناً هلا، فجعلته يف ُعكة، مث أهدته إىل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فقبله، وأخذ ما فيه، ودعا هلا بالربكة. 
فظنت أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم مل يقبلها، فجاءت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم وهلا . ها إليها وهي ممتلئةً مسناًفرّد

، فأكلت منه بقية ُعمر النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم ووالية أيب بكر، ووالية ُعمر، " أخربوها بالقصة : " صراخ، فقال
  .ن بني علي وُمعاوَِية ما كانووالية ُعثْمان، حىت كا

  .أخرجها الثالثة
  أم أمين موالة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم



ام أمين موالة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وحاضنته، وامسها بركة، وهي حبشية فأعتقها َعْبد اهللا أبو رسول اهللا 
إىل احلبشة وإىل املدينة، وبايعت رسول اهللا صلّى اهللا وأسلمت قدمياً أول اإلسالم، وهاجرت . صلّى اهللا عليه وسلّم

كانت الم رسول اهللا : أهنا كانت ألخت خدجية، فوهبتها لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وقيل: وقيل. عليه وسلّم
: وقيل" . ِك أبداً ال َيْيَجُع بطن: " صلّى اهللا عليه وسلّم، وهي اليت شربت بول النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، فقال هلا

  .إن اليت شربت بوله بركة جارية أم حبيبة، وُتكىن أم أمين بابنها أمين بن ُعَبْيد
" . ام أمين أمي بعد أمي : " وتزوجها زيد بن حارثة بن ُعَبْيد احلبشي، وكان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول

  .وكان يزورها يف بيتها
أن أم : حدثين أيب، حدثنا عَْبد الصمد، حدثنا محاد، عن ثابت، عن أنس: ن َعْبد اهللاأخربنا َعْبد الوهاب بإسناده ع

ما يبكيك على رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم؟ : أمين بكت ملا قُبض رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فقيل هلا
  .لوحي الذي ُرفع عناإين علمت أن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم سيموت، ولكن أبكي على ا: فقالت

حدثنا ابن : حدثنا أبو طاهر وحَرْملَة قاال: أخربنا حيىي بن حممود وأبو ياسر بإسنادمها عن مسلم أيب احلَُسْين قال
: وذكر احلديث وقال... ملا قدم املهاجرون من َمكَّة: وهب، أخربين يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال

م أمين أم أسامة بن زيد أهنا كانت وصيفة لَعْبد اهللا بن َعْبد املُطَِّلب، وكانت من وكان من شأن أ: قال ابن شهاب
احلبشة، فلما ولدت آِمَنةرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بعدما تويف أبوه، حضنته أم أمين حىت كرب، مث أعتقها رسول 

ا تويف رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم خبمسة اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، مث أنكحها زيد بن حارثة، مث توفيت بعد م
  .أشهر
  .إن أبا بكر وُعمر كانا يزوراهنا كما كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يزورها: وقيل. بستة أشهر: وقيل

  .أخرجها الثالثة
  أم أيوب األْنصارِيَّة

  .و بن امرئ القَْيس من اخلزرجبِْنت قَْيس بن َعْمر: ام أيوب األْنصارِيَّة، امَْرأَة أيب أيوب، وهي
حدثنا احلسن بن الصباح، عن ابن ُعَيْيَنة عن ُعَبْيد اهللا بن أيب : أخربنا غري واحد بإسنادهم عن ُمَحمَّد بن عيسى

نزل علينا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فتكلفنا له طعأما فيه بعض : أن أم أيوب أخربته قالت: يزيد، عن أبيه
  " .كلوه، إين لست كأحدكم، إين أخاف أن أوذي صاحيب : " فكره أكله، وقال ألصحابههذه البقول، 
يا رسول اهللا هذا احلديث الذي ُتحدث به : رأيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقلت: قال ُسفْيان: قال احلُميدي

  " .حقٌّ : " أم أيوب عنك إن املالئكة تتأذى مبا يتأذى منه بنو آدم؟ قال
  .ها الثالثةأخرج

  أم أيوب بِْنت َمْسعود
  .ام أيوب بِْنت َمْسعود

  .ذكرها البخاري، ومل يورد هلا شيئاً: قال جعفر
  .أخرجها أبو موسى خمتصراً

  حرف الباء



  أم ُبجَْيد األْنصارِيَّة
  .ويف ذلك اضطراب، وهي مشهورة بكنيتها. امسها حّواء: قيل. ام ُبجيد األْنصارِيَّة احلَارِثية

  .النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم بايعت
حدثنا قتيبة أخربنا الليث عن سعيد بن أيب ِهْند، عن َعْبد : أخربنا إبراهيم عن ُمَحمَّد وغريه بإسنادهم عن أيب عيسى

 الرَّْحَمن بن ُبجيد، عن جدته أم جبيد وكانت ممن بايع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أهنا قال لرسول اهللا صلّى اهللا
إن مل : " إن املسكني ليقوم على بايب فما أجد شيئاً أعطيه إياه؟ فقال هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: عليه وسلّم

  " .جتدي له شيئاً تعطيه إياه إال ِظلفاً ُمحرقاً، فادفعيه يف يده 
  .أخرجها الثالثة

  أم ُبْرَدة بِْنت املنذر
  .ِخراش بن عامر بن غَْنم بن َعديّ بن النجار األْنصارِيَّة النجارية ام بردة بِْنت املنذر بن زيد بن لبيد بن

أرضعت إبراهيم بن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، ودفعه النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم إليها ساعة وضعته أمه مارَِية، فلم 
  .وهي اْمَرأَة الرباء بن أوس، قاله أبو ُعمر. تزل ترضعه حىت مات عندها

وُلد إبراهيم يف ذي احلجة سنة مثان، فدفعه : قال أبو موسى، عن أيب القاسم بن إمساعيل بن ُمَحمَّد بن الفضل قالو
  .رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم إىل أم بردة بِْنت املنذر، فكانت ترضعه

وهو الصحيح، إال أن أبا . تنيواملشهور أن اليت أرضعته أم سيف، ولعلهما كانتا مجيعاً أرضعتاه يف وق: قال أبو موسى
  .ُعمر مل يذكر أم سيف ها هنا

  أم بِْشر بِْنت الرباء
  .وال يصح. امسها ُخليدة: أم مبشر بِْنت الرباء بن معرور وقيل: ام بشر وقيل

  .روى عنها َعْبد اهللا بن كعب بن مالك، وَعْبد اهللا بن يزيد
ملا حضرت كعباً الوفاة أتته أم بشر : كعب بن مالك، عن أبيه قالروى الزهري، عن َعْبد الرَّْحَمن بن َعْبد اهللا بن 

لُعمر اِهللا يا أم بشر حنن : فقال. يا أبا بعد الرَّْحَمن، إن لقيت أيب فأقرِِه مين السالم: بِْنت الرباء بن معرور فقالت
ؤمنني َنَسَمةٌ تسرح يف اجلنة إن أرواح امل: " أما مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: فقالت. أشغل من ذلك

  .هو ذاك: قالت. بلى: قال" . حيث شاءوا، وإنَّ نسمة الفاجر يف ِسجِّني 
  .أم مبشر: رواه يونس، والزبيدي، وغريمها عن الزهري، فقال

  .أخرجها الثالثة
  أم بالل امَْرأَة بالل
  .ام بالل امَْرأَة بالل

  .ّي صلّى اهللا عليه وسلّم من نساء خزاعةذكرها البخاري فيمن روى عن النَّبِ: قال جعفر
  .أخرجها أبو موسى خمتصراً

  أم بالل بِْنت هالل

  .أم بالل بِْنت هالل املزنية: وقال أبو ُعمر. قاله أبو نعيم. ام بالل بِْنت هالل األسلمية
  .شهد أبوها احلديبية، وروت هي عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم

حدثين أيب، حدثنا حيىي بن سعيد، حدثين ُمَحمَّد بن أيب : أيب حبة بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحدأخربنا َعْبد الوهاب بن 



قال رسول اهللا صلّى : حيىي، األسلمي، عن أمه أم بالل وكان أبوها مع النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم يوم احلديبية قالت
  " .ه جائٌز ضحُّوا باجلَّذَعِ من الضأِن، فإن: " اهللا عليه وسلّم

  .ورواه أنس بن عياض، عن ُمَحمَّد بن أيب حيىي، عن أمه، عن أم بالل، عن أبيها، حنوه
  .أخرجها الثالثة

  أم َبيان

  أم بيان

  .بِْنت زيد بن مالك، أخت سعد بن زيد
  .قاله ابن حبيب.بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  حرف الثاء

  أم ثابت بِْنت ثعلبة
  .بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم. ثعلبة بن ُمْحَصن األْنصارِيَّةام ثابت بِْنت 
  .قاله ابن حبيب

  أم ثابت بِْنت َجبْر
  .ام ثابت بن جرب بن َعتيك

  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  أم ثابت بِْنت سنان

  .جبرام ثابت بِْنت سنان بن ُعَبْيد األْنصارِيَّة، من بين األ
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  أم ثابت بِْنت قَْيس
  .ام ثابت بِْنت قَْيس بن مشاس األْنصارِيَّة
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  أم ثابت بِْنت َمْسعود
  .ة الزَُّرقّيةام ثابت بِْنت َمْسعود بن سعد بن قَْيس بن َخلدة األْنصارِيَّ

  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  أم ثعلبة بِْنت ثابت

  .أم ثعلبة بِْنت ثابت بن اِجلذع األْنصارِيَّة، من بين حرام
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  حرف اجليم



  أم اجلُالس
  . بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي، امسها أَْسَماء تقدم ذكرها يف حرف اهلمزةوهي أم َعْبد اهللا. ام اجلالس التميمية
  .أخرجها أبو ُعمر
  أم مجيل بِْنت أَوس

  .أم مجيل بِْنت أوس املرئية، من بين امرئ القَْيس
  .رذكرت عند ذكر أبيها، قاله جعف. أتيت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم مع أيب، وعلّي ذوائب وقنزعة: قالت

  .أخرجها أبو موسى خمتصراً
  أم مجيل بِْنت اجلُالس

  .أم مجيل بِْنت اجلُالس بن سويد األْنصارِيَّة، من بين َعْبد األشهل
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  أم مجيل بِْنت احلُباب
  .امأم مجيل بِْنت احلباب بن املنذر بن اجلموح األْنصارِيَّة، من بين حر

  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  أم مجيل بِْنت أيب حزم

  .أم مجيل بِْنت أيب حزم بن عتيك بن النعمان األْنصارِيَّة، من بين مالك
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  أم مجيل بِْنت اخلطّاب
  .اخلطاب، اْمرَأَة سعيد بن زيد، وامسها فاِطَمة وقد ذكرت يف فاِطَمة أم مجيل بِْنت اخلطاب، أخت ُعمر بن

  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم
  أم مجيل بِْنت َعْبد اهللا
  .أم مجيل بِْنت َعْبد اهللا

  .روى عنها سعيد بن املسّيب
أن زوجها ضرهبا، : ْبد اهللاروى موسى بن ُعَبْيدة عن َعْبد اهللا بن ُعَبْيدة عن سعيد بن املسيب، عن أم مجيل بِْنت َع

  .فبارته" هل لِك أن تباريه؟ : " فذكرت ذلك للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم فقال
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم

  أم مجيل بِْنت قُطَْبة
  .أم مجيل بِْنت قطبة بن عامر بن َحديدة األْنصارِيَّة، من بين سواد

  .ابن حبيب قاله. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  أم مجيل بِْنت املُجَلَّل

  .ُعبَْيد بن أيب قَْيس ابن َعْبد ود بن نصر بن مالك بن ِحْسل بن عامر بن لؤي: أم مجيل بِْنت اجمللل بن َعْبد وقيل
وتويف زوجها حاطب يف احلبشة، . وهي أم ُمَحمَّد بن حاطب. هاجرت مع زوجها حاطب بن احلَارِث إىل احلبشة

  .روى عنها ابنها ُمَحمَّد. د بن ثابت، فولدت له، وهاجرت إىل املدينة أيضاًفخلف عليها زي



حدثين أيب، حدثنا إبراهيم بن أيب الَعبَّاس ويونس بن ُمَحمَّد، عن َعْبد الرَّْحَمن : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا
د بن حاطب، عن أمه أم مجيل بِْنت اجمللل بن ُعثْمان بن إبراهيم بن ُمَحمَّد بن حاطب، عن أبيه، عن جده ُمَحمَّ

أقبلُت بَك من أرض احلبشة، حىت إذا كنُت من املدينة على ليلة أو ليلتني، إذ طبخت لك طبيخاً ففين : قالت
  .احلديث... احلطب، فذهبت أطلب فتناولت القدر فانكفأت على ذراعك

  .وقد تقدم يف ُمَحمَّد وغريه
  .أخرجها الثالثة

  .باجليم :املَُجلَّل
  أم ُجْنّدبٍ أم أيب ذَرٍّ

  .هلا ذكر يف إسالم أيب ذر. أم جندب، هي أم أيب ذر الغفاري
حدثنا سليمان بن املغرية، عن محيد بن : أخربنا َعْبد اهللا بن أيب نصر اخلطيب بإسناده إىل أيب داود الطيالسي قال

. ما بنا رغبة عن دينَك: يُت أخي وأمي، فقالتملا أسلمُت أت: هالل، عن َعْبد اهللا بن الصامت، عن أيب ذر قال
  .فأسلمْت

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  أم ُجندب أم سليمان بن ُعمر

  .أم جندب وهي أم سليمان بن َعْمرو
أهنا رأت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم غداة اجلمرة، وهو يرمي : روى حديثها ابنها سليمان بن َعْمرو بن األحوص

  " .أيها الناس، ال يقتل بعضكم بعضاً، ارموا مبثل حصى اخلَذْف : " و يقولاجلمرة، وه
  أم ُجندب األزْدية

  أم جندب األزدية

.  
حدثين أيب، حدثنا يزيد، حدثنا احلجاج بن أرطاة، عن : أخربنا َعْبد الوهاب بن أيب حبة بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد

ارموا اجلمار مبثل : " قال النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم: أم جندب األزدية قالت أيب يزيد موىل َعْبد اهللا بن احلَارِث عن
  " .حصى اخلَذْف، وال تقتلوا أنفسكم 

وهي عندي املتقدمة يعين أم سليمان وذكر هلا هذا : وهي أم سليمان، إال أن أبا نعيم قال: قاله أبو ُعمر، وقال
  .د، عن أم جندب وعن جندب، عن أمهاحلديث يف رمي اجلمار، وروياه عن أيب يزي

  .أخرجها الثالثة
هي أم : الصحيح أهنما واحدة كما قاله أبو ُعمر وأبو نعيم، وقد كشف أبو ُعمر الغطاء وأزال اللبس بأن قال: قلت

  .سليمان، كما ذكرناه عنه، واهللا أعلم
  أم ُجندب بِْنت َمْسعود

  .ظّفريةأم جندب بِْنت َمْسعود بن أوس األْنصارِيَّة ال
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم



  حرف احلاء

  أم احلَارِث األْنصارِيَّة
  .َجدَّة َعَماَرة بن غزّية. أم احلَارِث األْنصارِيَّة

  .شهدت حنيناً مع النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم
  .أخرجها أبو ُعمر خمتصراً
  أم احلَارِث بِْنت ثابت

  .َجدَّة َعَماَرة بن غزّية. بِْنت ثابت بن اجلذع األْنصارِيَّة أم احلَارِث
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  أم احلَارِث بِْنت عيّاش
  .أم احلرث بِْنت عيّاش بن أيب ربيعة املَْخُزوِميَّة
  .هلا رؤية من رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

حدثنا هشام بن َعمَّار، حدثنا شعيب ابن إسحاق، عن ابن : ذناً بإسناده عن ابن أيب عاصمأخربنا حيىي بن حممود إ
أهنا رأت ُبَدلة بن ورقاء يطوف على : جريج، عن ُمَحمَّد بن حيىي بن حّبان، عن أم احلَارِث بِْنت عياش بن أيب ربيعة

ليه وسلّم ينهاكم أن تصوموا هذه األيام، فإهنا إن رسول اهللا صلّى اهللا ع: مجل أَْوَرق على أهل املنازل مبىن، يقول
  .على أيام أكل وشرب

  .أخرجها الثالثة
  أم احلَارِث بِْنت مالك

  .أم احلَارِث بِْنت مالك بن خنساء بن سنان األْنصارِيَّة
  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  أم حارثة الربيع بِْنت الّنضْر
  .ذكرت يف الراء. بِْنت النّضر أم حارثة الربيع

  .أخرجها أبو موسى خمتصراً
  أم حبان بِْنت عامر

  .هي أخت ُعقَْبة بن عامر بن نايب. أم حبان بِْنت عامر بن نايب بن زيد بن حرام بن كعب بن سامة األْنصارِيَّة
  .قال ابن ماكوال، عن ُمَحمَّد بن سعد. أسلمت وبايعت

  .وحدةبكسر احلاء، وبالباء امل: حبان
  أم حبيب بِْنت العاص

  .قاله جعفر. كانت عند َعْمرو بن َعْبد ود. أم حبيب بِْنت العاص بن أميَّة بن َعْبد مشس
  .واهللا أعلم. فعلى هذا هي عمة خالد، وَعْمرو، وأّبان بين سعيد بن العاص، وفيه بعد. أخرجها أبو موسى خمتصراً

  أم حبيب بِْنت الَعبَّاس

  .هلا ذكر يف حديث عَْبد اهللا بن العَبَّاس. واألول أكثر. أم حبيبة: وقيل. بَّاس بن َعْبد املُطَِّلبأم حبيب بِْنت الَع
حدثين احلَُسْين بن َعْبد اهللا بن ُعَبْيد اهللا بن الَعبَّاس عن عكرمة، عن َعْبد : روى يونس بن بكري عن ابن إسحاق قال



إلنْ بلغتْ : " ه وسلّم إىل أم حبيب بِْنت الَعبَّاس تدب بني يديه، فقالنظر رسول اهللا صلّى اهللا علي: اهللا بن عباس قال
فتزوجها األسود بن ُسفْيان بن َعْبد األسد بن هالل بن َعْبد اهللا . فقُبض قبل أن تبلغ" . هذه وأنا حيٌّ ألتزوجنها 

  .الفضل لُبَاَبة بِْنت احلَارِث فولدت له رزق بن األسود، ولَُباَبة بِْنت األسود، مستها باسم أمها أم. املخزومي 
  .أخرجها الثالثة

  أم حبيب موالة أم عطّية

  أم حبيب موالة أم عطية

.  
ذكرها الطرباين يف املكنيات من الصحابيات، وروى بإسناده عن شريك بن َعْبد اهللا، عن َعْبد امللك بن أيب سليمان، 

هَدْين بعض بنات رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، كنت يف النسوة اللوايت أ: عن أم حبيب موالة أم عطية قالت
  " .اصبَنب إذا صببُتنَّ على رأسها ثالثاً يف الغسل من اجلنابة : " فقال

  .أخرجها الثالثة
  أم حبيبة بِْنت جحش

وهي بِْنت جحش بن رئاب اَألَسِديَّة، أخت زينب بِْنت جحش أم . واألول أكثر. أم حبيب: وقيل. أم حبيبة
  .املؤمنني

  .والصحيح أهنما كانتا تستحاضان: قال أبو ُعمر. إن املستحاضة محنة: وكانت تستحاض، وأهل السَير يقولون
حدثين أيب، حدثنا ُمَحمَّد بن سلمة احلراين، عن ُمَحمَّد ابن إسحاق، عن : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا

حيضت، فسألت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فامرها أهنا اسُت: الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة بِْنت جحش
  .بالغسل عند كل صالة، فإن كانت لتخرج من اِملركن وقد علمت محرة الدم على املاء فتصلي

أن أم حبيب أو أم : وقد اختلف عن الزهري يف إسناده، فرواه ابن ُعَيينة، عن الزهري، عن ُعمرة، عن عائشة
  ...حبيبة

حدثنا ُمَحمَّد بن سلمة املرادي، حدثنا : مود وأبو ياسر بإسنادمها عن أيب احلَُسْين مسلم بن احلجاجأخربنا حيىي بن حم
َعْبد اهللا بن وهب، عن َعْمرو بن احلَارِث، عن الزهري عن عروة بن الزبري، وُعمرة بِْنت َعْبد الرَّْحَمن، عن عائشة 

ت جحش َخَتَنةَ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وحتت َعْبد الرَّْحَمن زوج النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أن أم حبيب بِْن
  .احلديث. .. بن َعْوف، استحيضت سبع سنني، واستفت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .ورواه حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أم حبيبة، حنوه. عن الزهري، عن ُعمرة، عن أم حبيب: وقال مُعمر
  .بو ُنعَْيم، وأبو ُعمر، وأبو موسىأخرجها أ

  أم حبيبة بِْنت أيب سُفْيان
زوج النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، . أم حبيبة بِْنت أيب سُفْيان صخر بن حرب بن أميَّة بن َعْبد مشس القَُرِشيَّة االموِيَّة

وقد ذكرناها يف .  بن جحش، وامسها َرْملَةكُنيت بابِْنتها حبيبة بِْنت ُعَبْيد اهللا. إحدى أمهات املؤمنني رضي اهللا عنها
  .الراء



وهاجرت إىل احلبشة مع زوجها ُعبَْيد اهللا، فولدت هناك حبيبة، فتنّصر ُعَبْيد اهللا، . وكانت من السابقني إىل اإلسالم
طبها إىل خي. ومات باحلبشة نصرانياً، وبقيت أم حبيبة مسلمة بأرض احلبشة، فأرسل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

أبرهة، كانت تقوم على ثيابه ودهنه، : ما شعرُت إال برسول النجاشي جاريةٌ يقال هلا: النجاشي قالت أم حبيبة
. إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم كتب إيلّ أن أزّوجكِه: إن امللك يقول لِك: فاستأذنت علي فأذنت هلا، فقالت

فأرسلت إىل خالد بن سعيد بن العاص بن أميَّة . وكّلي من يزّوجِك: مللكويقول لك ا: قالت. بّشرك اهللا خبري: فقلت
فلما . فوكّلته، وأعطيت أبرهة سوارين من فضة كانت علّي، وخواتيم فضة كانت يف أصابعي، سروراً مبا بشرتين به

: اهللا، وقالكان العشّي أمر النجاشي جعفر بن أيب طالب ومن هناك من املسلمني حيضرون، وخطب النجاشي فحمد 
أما بعد، فإن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم كتب إيلّ أن أزوجه أم حبيبة بِْنت أيب ُسفْيان، فأجبت إىل ما دعا إليه 

مث سكب الدنانري بني يدي القوم، فتكلم خالد بن . رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وقد أصدقتها أربعمائة دينار
أما بعد فقد أجبت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم إىل ما دعا إليه، وزّوجته أم : وقالسعيد فحمد اهللا وأثىن عليه، 

: " مث أرادوا أن يتفرقوا فقال. ودفع النجاشي الدنانري إىل خالد فقبضها. حبيبة بِْنت أيب سُفْيان، وبارك اهللا لرسوله
  .ودعا بطعام فأكلوا، مث تفرقوا" . ج اجلسوا فإن من سّنة األنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزوي

إن الذي وكلته أم حبيب ليعقد النكاح ُعثْمان بن َعفَّان بن أيب العاص بن أميَّة من أجل أن أمها صفية بِْنت أيب : قيل
  .العاص عمة ُعثْمان
  .تزوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بعد زينب بِْنت ُخزمية اهلاللية: قاله ابن إسحاق

اختالف بني أهل السري وغريهم يف أن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم تزوج أم حبيبة وهي باحلبشة، إال ما رواه ال 
مسلم بن احلجاج يف صحيحه أن أبا سُفْيان ملا أسلم طلب من رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أن يتزوجها فأجابه 

  .وهو وهٌم من بعض رواته. إىل ذلك
َحمَّد بن َعْبد الوهاب بن َعْبد اهللا بن علي األنصاريّ ُيعرف بابن الشَّريجي الدمشقي وغري واحد، أخربنا أبو بكر ُم

أخربنا احلافظ أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا، أخربنا أبو املكارم ُمحَمَّد بن أمحد بن احملسن الطوسي، : قالوا
امليهين، أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن بن أمحد احلرشي، حدثنا حدثنا أبو الفضل ُمَحمَّد بن أمحد بن احلسن العارف 

أبو ُمحَمَّد حاجب ابن أمحد بن َيْرُحم الطوسي، حدثنا َعْبد الرحيم بن منيب املروزي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا 
بِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم تعين ُمَحمَّد بن َعْبد اهللا الشعيثي، عن أبيه، عن َعنَبسة بن أيب ُسفْيان، عن أم حبيبة زوج النَّ

  " .من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها، ُحرِّم على النار : " عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، قال
  .وتوفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعني

  .أخرجه الثالثة
  أم ُحذيفة بن اليمان

  أم حذيفة بن اليمان

.  
  .هلا ذكر يف حديث حذيفة

مىت : قالت يل أمي: ئيل، عن ميسرة بن حبيب، عن املنهال بن َعْمرو، عن زر بن حبيش، عن حذيفة قالروى إسرا
يا : " فأتيته وهو يصلي املغرب، فقال. ما يل به عهد منذ كذا وكذا: عهدك بالنَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم؟ فقلت هلا



ذاك َملٌَك أتاين وبشرين بأن احلسن واحلَُسْين سّيدا : " قال. بلى: قلت" حذيفة، أما رأيت العارضِ الذي عََرض؟ 
  " .شباب أهل اجلنة، وأن فاِطَمة سيدة نساء أهل اجلنة 

  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم
  أم َحَرام بِْنت ِملْحان

زرجية، أم حرام بِْنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن ُجنَدب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار األْنصارِيَّة اخل
وأم حرام خالة أنس بن مالك، . أمها ُمليكة بِْنت مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن َعْمرو بن مالك بن النجار

  .الُغميصاء، وال يصح هلا اسم: وقيل. وهي َزْوَجة عبادة بن الصامت، وامسها الُرميصاء
  .ويقيل عندها، وأخربها أهنا شهيدةوكان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ُيكرمها ويزورها يف بيتها، 
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بة: كتاب  لغا ا   أسد 
األثري: املؤلف  بن   ا

حدثين أيب، أخربنا َعْبد الصمد، حدثين أيب حدثنا حيىي بن سعد، : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد
حدثين ُمَحمَّد بن حيىي بن حّبان، حدثين أنس بن مالك، عن أم حرام بِْنت ملحان وكانت خالته أن رسول اهللا صلّى 

ُعرض علّي ناٌس من أميت يركبون ظهر البحر : " ليه وسلّم نام أو قال يف بيتها، فاستيقظ وهو يضحك، وقالاهللا ع
مث " . إنِك منهم : " قال. يا رسول اهللا، ادعوا اهللا أن جيعلين منهم: فقالت: قالت" . األخضر كامللوك على األسّرة 

ُعرض علّي ناٌس من أميت يركبون ظهر : " ك؟ فقاليا رسول اهللا، ما ُيضحك: نام واستيقظ وهو يضحك، فقلت
" . أنِت من األّولني : " قال. يا رسول اهللا، ادعوا اهللا أن جيعلين منهم: قلت" . البحر األخضر كامللوك على األسّرة 

  .فتزوجها عبادة بن الصامت، فأخرجها معه، فلما جاز البحر هبا ركبت دابةً فصرعتها فقتلتها
وكان أمري ذلك اجليش ُمعاوَِية بن أيب ُسفْيان يف خالفة ُعثْمان، ومعه . ة غزوة قربس، فُدفنت فيهاوكانت تلك الغزو

  .أبو ذر وأبو الدرداء، وغريمها من الصحابة، وذلك سنة سبع وعشرين
  .أخرجها الثالثة

  أم َحَرْملَة بِْنت َعْبد األْسوَد
ش بن عامر بن بياضة بن سُبيع بن ُجْعثُمة بن سعد بن ُمليح بن َعْمرو أم َحَرْملَة بِْنت َعْبد األْسَود بن ُجذمية بن أقي

  .بن ُخزاعة
  .قاله ابن إسحاق. أسلمت قدمياً، وهاجرت إىل احلبشة مع زوجها جهم بن قَْيس بن َعْبد بن شرحبيل

  .أخرجها أبو ُعمر وأبو موسى وهو نسبها
  أم حسان بِْنت شداد
  .مجة ابنها حسان أخرجها أبو موسىذكرناها يف تر. أم حسان بِْنت شداد

  أم احلصني بِْنت إسحاق
  .أم احلصني بِْنت إسحاق األحْمسية

حدثين أمحد بن حنبل، حدثنا ُمَحمَّد بن : أخربنا حيىي بن حممود وأبو ياسر بإسنادمها عن مسلم أيب احلَُسْين قال
حججت مع : ني، عن أم احلصني جدته قالتسلمة، عن أيب َعْبد الرحيم، عن زيد بن أيب أنيسة، عن حيىي بن احلص

النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبالالً، أحدمها آخذ خبطام ناقة رسول اهللا صلّى اهللا عليه 
  .وسلّم، واآلخر رافع ثوبه يستره من احلر، حىت رمى مجرة العُقَْبة

  .خالد بن أيب زيد: واسم أيب َعْبد الرحيم
  .الثالثة أخرجها

  أم حفيد

ُهزيلة بِْنت احلَارِث اهلاللية، وهي ميمونة بِْنت احلَارِث أم املؤمنني، وهي أيضاً خالة بن الَعبَّاس، : أم حفيد وامسها
  .وذكرت يف حديث بن عباس. وخالد بن الوليد

ن واألقط، ومل يأكل وهي اليت أهدت السمن واألقط واألُضبَّ إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فأكل السم



  .الضباب، تركها َتقَذُّراً، وأكلت على مائدته صلّى اهللا عليه وسلّم، وكانت تسكن البادية
حدثنا أبو عوانة، عن أيب بشر، عن سعيد بن : أخربنا أبو الفضل بن أيب احلني الطربي بإسناده عن أمحد بن علي قال

ة احلَارِث إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، مسناً وأقطاً أهدت أم حفيد خاليت ابن: ُجَبري، عن ابن عباس قال
ن وأُضبَّاً، فدعا هبن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فَأُِكلَْن على مائدته، َتَركَُهنَّ تقَذُّراً هلن، ولو كن َحَرأما ملا أُكلَ

  .على مائدة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، مال أمر بأكلهن
  ْنت الزبريأم احلكم بِ

ت أم احلكم بِْنت الزبري، بن َعْبد املُطَِّلب القَُرِشيَّة اهلامشية، بِْنت عم النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم وهي أخت َضَباعة بِْن
  .أم َحِكيم: وقيل فيها. الزبري

ين عياش بن حقبة حدثنا َعْبد اهللا بن وهب، حدث: أخربنا أبو أمحد بن علي االمني بإسناده عن سليمان بن األشعث
: أن أم احلكم أو ُضَباعة ابِْنيت الزبري حدثته أهنا قالت: احلضرمي، عن الفضل بن احلسن بن َعْمرو بن أميَّة الضَّْمري

مث . أصاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم سبياً، فذهبت أنا وأخيت إىل فاِطَمة بِْنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
صلّى اهللا عليه وسلّم فشكونا إليه ما حنن فيه، فسألناه أن يامر لنا بشيء من السيب، فقال رسول اهللا  أتينا رسول اهللا

ُتكربنَ اهللا َعزَّ وَجلّ : سبقكّن يتامى بدر، ولكن سأدلكّن على ما هو خري لكّن من ذلك: " صلّى اهللا عليه وسلّم
 تسبيحة، وثالثاُ وثالثني حتميدة، وال إله إال اهللا وحده ال على إثر كل صالة ثالثاً وثالثني تكبرية، وثالثاُ وثالثني

  " .شريك له، له املُلك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير 

أن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم أكل من حلم كتف، : وروى قتادة، عن َعْبد اهللا بن احلَارِث، عن أم احلكم بِْنت الزبري
  .توضأمث قام إىل الصالة فصلى ومل ي
  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم
  أم احلكم بِْنت أيب ُسفْيان

أم احلكم بِْنت أيب ُسفْيان صخر بن حرب بن أميَّة بن َعْبد مشس القَُرِشيَّة االموي، أخت أم حبيبة، زوج النَّبِّي صلّى 
  .اهللا عليه وسلّم ألبيها، وأخت ُمعاوَِية ألبيه وأمه

، حتت عياض بن غنم ١٠املمتحنة " وال ُتمسكوا بِعَصم الكواِفر : " ل قوله تعاىلأسلمت يوم الفتح، وكانت حني نز
الفهري، فطلقها حينئٍذ، فتزوجها َعْبد اهللا بن ُعثْمان الثقفي، وهي أم َعْبد الرَّْحَمن بن َعْبد اهللا بن ُعثْمان، املعروف 

  .بابن أم احلكم
  .أخرجها أبو ُعمر
  أم احلكم الَضْمرِيَّة

  الضمرية أم احلكم

.  
  .قسم هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم من خيرب ثالثني وسقاً، قاله جعفر

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، عن زيد بن احلُباب، عن عياش بن : وأخربنا حيىي كتابةً بإسناده عن ابن أيب عاصم قال
أن : حدثتين أمي أم احلكم: ن أم احلكم قالحدثين اب: ُعقَْبة، عن الفضل بن احلسن بن َعْمرو بن أميَّة الضمري قال



رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قدم من بعض غزواته وقد أصاب رقيقاً، فذهبت هي وأختها حىت دخلتا على 
فاِطَمة، فذهبت إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فسألته أن ُيْخِدَمُهنَّ فشكني إليه احلاجة، فقال رسول اهللا صلّى 

  " .سبقكّن يتامى أهل بدر، أو أيامى أهل بدر : " يه وسلّماهللا عل
أخرجها أبو موسى، وترمجها ضمرية وذكرها ابن أيب عاصم كما رويناه عنه ها هنا، ومل جيعلها ضمرية إال أنه جعلها 

ديث تقدم عن أم ترمجة منفردة عن أم احلكم بِْنت الزبري، اليت تقدم ذكرها جعلهما اثنني، وما أظنه إال ومهاً، فإن احل
وقد أخرج ابن منده . احلكم بِْنت الزبري، ولعل من جعلها ضمرية اشتبه عليه، حيث رأى الراوي ضمرياً، واهللا أعلم

هذا املنت لبِْنت الزبري، ومل يزد أبو موسى عليه، إال أنه جعلها ضمرية، فإن كان ظنها غريها، فهما واحدة، فإن 
  .احلديث، واإلسناد واحد

  بِْنت َعْبد الرَّْحَمن األْنصارِيَّة أم احلكم
  .أم احلكم بِْنت َعْبد الرَّْحَمن بن َمْسعود بن ثعلبة األْنصارِيَّة، من بين ُخدارة

  .قاله ابن حبيب. بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  أم احلكم الغفارية

  .ذكرها احلسن بن ُسفْيان. أم احلكم الغفارية
أخربنا احلسن، حدثنا أمحد بن َعْبد اهللا، حدثنا أبو َعْمرو بن محدان، حدثنا احلسن بن  أخربنا أبو موسى إجازة،

حدثتنا ماطرة، حدثتين أم جعفر بِْنت النعمان، : ُسفْيان، حدثنا َعْبد اهللا بن ُمحَمَّد اخلطايب، حدثنا حيىي بن املوكل قال
نعم، مسعته : اهللا عليه وسلّم يذكر الساعة؟ قالتهل مسعت رسول اهللا صلّى : أهنا سئلت: عن أم احلكم الغفارية

  .هذا احلديث معروف بام شريك... " إذا قَلَّْت العرب: " يقول
  أم حكيم بِْنت احلَارِث

  .وأمها فاِطَمة بِْنت الوليد، أخت خالد. أم حكيم بِْنت احلَارِث بن هشام القَُرِشيَّة املَْخُزوِميَّة
كانت حتت ابن عمها عكرمة بن أيب جهل، وملا أسلمت كان زوجها . وم الفتحوشهدت أُحداً كافرة، مث أسلمت ي

قد هرب إىل اليمن، فاستامنت له من النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، واستأذنته يف أن تسري يف طلبه، فأذن هلا، فردته 
عند دمشق، أراد خالد أن وقتل عنها عكرمة، فتزوجها خالد بن سعيد، فلما نزل املسلمون مرج الصُّفَّر . فأسلم

فأعرس . فدونك: قالت. إن نفسي حتدثين أين أُقتل: لو تأخرت حىت يهزم اهللا هذه اجلموع؟ فقال: ُيعَرِّس هبا، فقالت
وأومل عليها، فما فرغوا من الطعام حىت تقدمت الروم، . هبا عند القنطرة اليت بالصفر، فبها مسيت قنطرة أم حكيم

  .اتلت أم حكيم يومئٍذ فقتلت سبعةً بعمود الفسطاط الذي عّرس هبا خالد فيهوقاتلوا وقُتل خالد، وق
  .أخرجها الثالثة

  أم حكيم بِْنت َحرام
  .أم حكيم بِْنت حرام

  .قاله ابن حبيب. أُسرت يوم بدر، مث أسلمت وبايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  أم حكيم بِْنت الزبري

  .وهي أخت ُضباعة. وامسها صفية. أم احلكم: وقيل. ملُطَِّلبأم حكيم بِْنت الزبري بن َعْبد ا
  .روي هلا أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أكل من كتف مث أكل ومل يتوضأ



وروى هلا ابن منده وأبو نعيم بإسنادمها، عن عياش بن ُعقَْبة احلضرمي، عن الفضل بن احلسن، عن ابن أم احلكم، 
وحديث محاد بن سلمة، عن َعمَّار، عن . وقد تقدم يف أم احلكم... ري حديث طلب اخلادمعن أمه أم احلكم بِْنت الزب

  .أكل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم كتف شاة فصلى ومل يتوضأ: أم حكيم قالت
ار بن حدثنا ُهدبة بن خالد، حدثنا محاد بن سلمة، عن َعمَّ: أخربنا به حيىي بن حممود إذناً بإسناده عن ابن أيب عاصم
دخل علّي رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بييت، فأكل : أيب َعمَّار، عن أم حكيم بِْنت الزبري بن َعْبد املُطَِّلب قالت

  .كتفاً، مث جاءه بالل فآذنه بالصالة، فذهب فصلى ومل يتوضأ
  .وقد روي هذا احلديث، عن أم حكيم، عن أختها

  .أخرجها الثالثة
  انأم حكيم امَْرأَة ُعثْم

  .أم حكيم امَْرأَة ُعثْمان بن َمظْعون
  .كانت تعتكف مع ُعمر، رواه ُعمر بن ذر، عن جماهد مرسالً

  .إمنا هي بِْنت حكيم، وامسها َخْولَة بِْنت حكيم: أخرجها ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
  أم حكيم بِْنت ُعتبة

  .أم حكيم بِْنت عتبة بن أيب وقاص
  .كانت من املهاجرات

  .رجها أبو ُعمر خمتصراًأخ
  أم حكيم بِْنت ودّاع

  .وادع: وقال ابن منده. كانت من املهاجرات، قاله أبو نعيم وأبو ُعمر. أم حكيم بِْنت وداع اخلزاعية
" . هتادوا فإنه يذهب بغوائل الصدور : " روت عنها صفية بِْنت جرير أهنا مسعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يقول

  " .عّجلوا اإلفطار وأّخروا السحور : " بِّي صلّى اهللا عليه وسلّمومسعت النَّ
  .أخرجها الثالثة

  أم ُحَمْيد األْنصارِيَّة
  .أم محيد األْنصارِيَّة، امَْرأَة أيب محيد الساعدي

َعْبد  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا زيد بن احلباب، عن: أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناد عن ابن أيب عاصم
يا رسول اهللا، مينعنا أزواجنا أن : قلت: احلميد بن املنذر بن أيب محيد الساعدي، عن أبيه، عن جدته أم محيد أهنا قالت

صالتكُنَّ يف بيوتكنَّ أفضل من صالتكّن : " نصلي معك، وحنب الصالة معك؟ فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
أفضل من صالتكن يف دوركّن، وصالتكن يف دوركّن أفضل من صالتكّن يف يف ُحَجرِكُنَّ، وصالتكن يف حجركّن 

  " .اجلماعة 
ورواه ابن وهب، عن داود بن قَْيس، عن ُعَبْيد اهللا بن سويد األنصارّي، عن عمته أم محيد اْمرَأَة أيب محيد عن النَّبِيّ 

  .صلّى اهللا عليه وسلّم، حنوه
  .أخرجها الثالثة

  حرف اخلاء



  .مَْرأَة زيد بن ثابتأم خارِجة، ا
  .أدركت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، ذكرها ابن أيب عاصم يف الوحدان. أم خارِجة، امَْرأَة زيد بن ثابت

حدثنا ُمحَمَّد بن إمساعيل، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا ُعبَْيد : أخربنا حيىي فيما أذن يل بإسناده عن ابن أيب عاصم
أتينا رسول : نا أبو بكر بن َعْبد اهللا بن أيب ربيعة، حدثتين أم خارجة امَْرأَة زيد بن ثابت قالتاهللا بن أيب زياد، حدث

فليس " . أول رجل يطلع عليكم فهو من أهل اجلنة : " اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف حائط ومعه أصحابه، إذ قال
ن كذلك إذ مسعنا ِحسَّاً، فرفعنا أبصارنا إليه ننظر فبينما حن: قالت. أحد منا إال وهو يتمىن أن يكون من وراء احلائط
  .فدخل علي بن أيب طالب" . عسى أن يكون علّياً : " من يدخل، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم
  أم خارجة بِْنت النضر

  .بايعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم. أم خارجة بِْنت النضر بن َضْمَضمْ األنصارية، من بين عدي بن النجار
  .قاله ابن حبيب

  أم خالد بِْنت األسود
  .أم خالد بِْنت األسود بن َعْبد َيغُوثَ القَُرِشيَّة الزُهرية

أخربنا حيىي إذناً بإسناده عن ابن أيب عاصم، حدثنا ُمَحمَّد بن مصفَّى، حدثنا ُمعاوَِية بن حفص، عن ابن املبارك، عن 
أهنا دخلت على النَّبِّي صلّى : عن الزهري، عن ُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا، عن أم خالد َعْبد األسود بن َعْبد يغوثمُعمر، 

  " .احلمد هللا الذي خيرج احلي من امليت : " اهللا عليه وسلّم فقال
  .وقد ذكرناها. امسها خالدة: وقيل

  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى
  سعيد أم خالد بِْنت خالد بن

أم خالد بِْنت خالد بن سعيد بن العاص بن أميَّة القَُرِشيَّة االموِيَّة، امسها أمة وأمها مهينة بِْنت خلف اخلزاعية أسلمت 
  .أيضاً، وقد ذكرناها

حدثنا حّبان، أخربنا ابن املبارك، : أخربنا أبو بكر بن ُعمر بن العويس وغري واحد بإسنادهم عن ُمَحمَّد بن إمساعيل
أتيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مع أيب، وعلى قميص : خالد بن سعيد، عن أبيه، عن أمه أم خالد قالتعن 

حسنة فذهبت ألعب خبامت : وهي باحلبشية: قال َعْبد اهللا" َسَنهْ َسَنْه : " أصفر، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  " .دعها : " ليه وسلّمفقال رسول اهللا صلّى اهللا ع. النبوة فزبرين أيب

وحدثنا ُمَحمَّد بن إمساعيل، حدثنا الفضل بن دكني، حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد ابن فالن بن سعيد : قال
: " أيت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم بثياب فيها مخيصةٌ سوداء صغرية فقال: بن العاص، عن أم خالد بِْنت خالد قالت

فأتى هبا حتمل، فأخذ اخلميصة بيده فألبسها، " . ائتوين بام خالد : " فسكت القوم، فقال "من ترون أكسو هذه؟ 
" باحلبشية حسنة . وسناه. يا أم خالد، هذا سناه: " وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال" أبلي وأخلقي : " وقال

.  
  .أخرجها الثالثة

  أم خالد بِْنت يعيش
قاله ابن . بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم. ْمرو األْنصارِيَّة، من بين مالكأم خالد بِْنت يعيش بن قَْيسي بن َع



  .حبيب
  أم خالّد

  أم خالد

  .يف حرف اخلاء: وقد تقدمت القصة يف خالد األنصارّي. هي اليت سألت عن ابنها وقد قتل. 
  أم ُخنَاس

  أم خناس

أم خناس، : نون خفيفة وذكر خناساً السكوين مث قالوأما خناس، أوله خاء معجمة، وبعدها : قال ابن ماكوال. 
  .اْمَرأَة َمْسعود، هلا صحبة

  أم َخْولَة بِْنت حكيم
  .أم َخْولَة بِْنت حكيم األْنصارِيَّة

ال َتطَيَّيب وأنتِ : " روى بكري بن األشج، عن َخْولَة، عن أمها، أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قال الم سلمة
  " .َمسِّي اِحلّناء فإنه ِطيب ُمِحدٌّ وال َت

  .أخرجها أبو ُعمر
  أم اخلري بِْنت صخر

وهي أم بكر . وامسها َسلَْمى. أم اخلري بِْنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن َتيم بن ُمّرة القَُرِشيَّة التيمية
  .الصّديق

  .بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم: قال الزبري
ملا أسلم أبو بكر قام خطيباً، فكان أول خطبته دعا إىل اهللا ورسوله، فثار : عن عائشة قالت روى القاسم بن ُمَحمَّد،

املشركون على أيب بكر، فضربوه ضرباً شديداً، ودنا منه عتبة بن ربيعة وجعل يضربه بنعلني خمصوفتني وُيَحرِّفهما 
تيم فحملت أبا بكر يف ثوب حىت  فجاءت بنو. بوجهه، ونزا على بطن أيب بكر حىت ما ُيعرف أنفه من وجهه

ما فعل رسول اهللا : أدخلوه منزله، ال يشكّون يف موته، وجعل أبوه وبنو تيم يكلمونه، فأجاهبم آخر النهار فقال
صلّى اهللا عليه وسلّم؟ فنالوا منه بألسنتهم وَعذَلوه وفارقوه فلم يزل يسأل عن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حىت 

بَّ عليه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقبله، ورق عليه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رِقّةً ُحمل إليه فأك
يا رسول اهللا هذه أمي، وأنت مبارك، فادع هلا، وادعها إىل اإلسالم، لعل اهللا أن يستنقذها : شديدة، فقال أبو بكر

  .عاها إىل اهللا تعاىل، فأسلمتفدعا هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، ود. بك من النار
  .ملا تويف أبو بكر رضي اهللا عنه ورثه أبواه مجيعاً، أبو قحافة وأم اخلري: قال أبو نعيم

أسلمت أم أيب بكر، وأم ُعثْمان، وأم طلحة، : روى الزهري، عن ُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا بن عتبة، عن ابن عباس قال
  .ن َعْوف، وأم َعمَّار بن ياسروأم الزبري، وأم َعْبد الرَّْحَمن ب

  .وتوفيت أم اخلري قبل أيب قحافة. إهنا أسلمت قدمياً مع ابنها أيب بكر: قيل
  .أخرجها الثالثة



  حرف الدال والذال

  أم الدَّْحداح

  أم الدحداح

  .، زوج أيب الدحداح
يعين من احلائط، . ح، اخرجييا أم الدحدا: هلا ذكر يف حديث أيب الدحداح وصدقته باحلائط الذي فيه النخل، فقال

  ذكره األشريي
  أم الدَّرْداء

  أم الدرداء

أم : زوج أيب الدرداء، وهي الكربى، وامسها َخرية بِْنت أيب َحْدرد األسلمي قاله أمحد بن حنبل وابن معني، وقاال
  .الدرداء الصغرى امسها ُهَجيمة الوصابية، قاله أبو ُعمر

  .روى عنها ُمعاذ بن أنس، وطلحة بن ُعَبْيد اهللا، وميمون بن مهران. ُهَجيمة :امسها خرية، وقيل: وقال أبو نعيم

حدثين أيب، حدثنا ابن منري، حدثنا فضيل بن غزوان، مسعت طلحة بن : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد
ُيستجاب للمرء : " يه وسلّم يقولمسعت رسول اهللا صلّى اهللا عل: مسعت أم الدرداء قالت: ُعَبْيد اهللا بن كريز قال

  " .ولك مبِثْلٍ : بظَْهرِ الغيب ألخيه، فما دعا ألخيه بدعوةٍ إال قال املَلَك
وتوفيت قبل أيب الدرداء بسنتني، وكانت . وكانت أم الدرداء من فضالء النساء وعقالئهن، ومن ذوات العبادة

  .لّى اهللا عليه وسلّم، وعن زوجها أيب الدرداءوفاهتا بالشام يف خالفة ُعثْمان، وحفظت عن رسول اهللا ص
  .أخرجها الثالثة

وقد اختلف يف امسها، . قول أيب ُنعيم امسها خرية، وقيل هجيمة وهمٌ ال شك فيه، ألنه قد ظن أهنما واحدة: قلت
هجيمة وأم الدرداء الصغرى، وهي . وليس كذلك، إمنا مها اثنتان، أم الدرداء الكربى وهي هذه خرية، هلا صحبة

  .الوِصابية، وقد تقدم الكالم عليهما يف خرية من اَألْسَماء، أمت من هذا
  أم ذَّر

  أم ذر

  .بالذال املعجمة هي اْمرَأَة أيب ذر الغفاري، هلا ذكر يف وفاة أيب ذر
  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم

  أم أيب ذَّر

  أم أيب ذر



  .ذر وأمه وأخيه، وقد ذكرناه يف إسالم أيب ذر وقد ذكر إسالمها يف حديث طويل يف إسالم أيب. ، أسلمت
  أم ذَرَّة

  أم ذرة

  .، مذكورة يف الصحابيات
" أنا وكافل اليتيم يوَم القيامة كهاَتني : " أهنا مسعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: حديثها عند ُمَحمَّد بن املنكدر

.  

  حرف الراء

  أم رافع بِْنت ُعثْمان
قاله ابن . بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. مان بن َخلْدة بن ُمخَلّد األْنصارِيَّة، من بين َزريقأم رافع بِْنت ُعثْ

  .حبيب

  أم رافع

  .أم رافع، أدركت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، وامسها َسلَْمى، وقد ذكرناه يف َسلَْمى
يا رسول اهللا : اهللا بن وهب، عن أم رافع أهنا قالتروى الليث، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ُعَبْيد 

عشْراً، فإنك إذا قلت ذلك قال " اهللا أكرب : " إذا قمِت إىل الصالة فقويل: " فقال. أخربين بشيء أفتتح به صاليت
. هذا يل :عشراً، فإنك إذا قلت ذلك قال اهللا َعزَّ وَجلّ" سبحان اهللا وحبمده : " مث قويل. هذا يل: اهللا َعزَّ وَجلّ

واستغفري اهللا عشراً، فإنك إذا قلت . هذا يل: وامحدي اهللا َعزَّ وَجلّ عشراً، فإنك إذا قلت ذلك قال اهللا َعزَّ وَجلّ
  " .قد غفرتُ لِك : ذلك قال اهللا َعزَّ وَجلّ

. هللا عليهدلين يا رسول اهللا على عمل يأجرين ا: ورواه عطاف بن خالد، عن زيد بن أسلم، عن أم رافع أهنا قالت
يا أم رافع، إذا قمت إىل الصالة فسبِّحي اهللا عشراً، وامحديه عشراً، وهلِّليه عشراً، وكبِّريه عشراً، : " قال

وإذا كّبرت . هذا يل: وإذا هلّلت قال. هذا يل: وإذا محْدِت قال. هذا يل: واستغفريه عشراً، فإنك إذا سّبحت قال
  " .فرت لِك قد غ: وإذا استغفرِت قال. هذا يل: قال

  .أخرجه ابن منده، و أبو نعيم
  أم رافع بِْنت َعْبد اهللا

  .أم رافع بِْنت َعْبد اهللا بن النعمان بن ُعَبْيد األْنصارِيَّة، من بين مالك
  .أدركت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، وبايعته

  .قاله ابن حبيب
  أم َرْبَعةَ بِْنت ِخذام
  .أم َربعة بِْنت ِخذام

  .كأهنا كنية خنساء بِْنت ُخذام: موسىقال أبو 



: أخربنا القاضي أبو اخلري ُعمر بن ُمَحمَّد بن َعْبد اهللا بن عزيزة، حدثنا شجاع و أمحد، ابنا علي بن شجاع قاال
 أخربنا ُمحَمَّد بن إسحاق احلافظ، أخربنا أمحد بن ُمَحمَّد بن زياد، حدثنا عباس بن ُمحَمَّد الدَّوري ، حدثنا أمحد بن

زوج ِخذام ربعة ابِْنته وهي : يونس، حدثنا أبو بكر عياش، عن يعقوب بن عطاء، عن عطاء عن ابن عباس قال
  .كارهة، فأتت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، فذكرت ذلك له، فنزعها من زوجها، فتزوجها أبو لُبَاَبة

  .هذا حديث غريب عن يعقوب، ويف سائر الروايات أهنا خنساء
  .بو موسىأخرجها أ

  أم الربيع بِْنت أسلم
  .أم الربيع بِْنت أسلم بن احلَريش بن عدّي بن جمَدعة، اْمرَأَة َبرْذَع بن زيد الظفَري، وهي أم يزيد بن َبرْذَع

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب

  أم الربيع

  .أم الربيع

أخربنا أمحد بن سليمان، حدثنا َعفَّان، : ْبد الرَّْحَمن بن شعيبأخربنا يعيش بن صدقة بن علي بإسناده عن أيب َع
أن أم الربيع أم حارثة َجَرحت إنساناً، فاختصموا إىل النَّبِيّ صلّى اهللا : حدثنا محاد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن أنس

بيع يا رسول اهللا، أتقتص فقالت أم الر" . القصاَص القصاص : " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: عليه وسلّم، فقال
القصاص ! سبحان اهللا يا أم الربيع: " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . من فالنة؟ ال، واهللا ال ُيقَْتصُّ منها أبداً

: فما زالت حىت قبلوا الدية، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ال، واهللا ال يقتص منها أبدا: قالت" . كتاب اهللا 
  " .ن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبرَّه إ" 

  .هكذا يف هذه الرواية، وقد روي أن الرَُّبْيَع هي اليت أقسمت، واهللا أعلم
  أم رِْعلَة

  .أم رِعلة القُشريية
وفَدت إىل النَّبِّي صلّى : روى بإسناد ضعيف عن األوزاعي، عن عطاء عن ابن عباس قال. أوردها جعفر املستغفري

السالم عليك يا رسول : عليه وسلّم اْمَرأَة يقال هلا أم رِعلة القشريية، وكانت امَْرأَة ذات لسان وفصاحة، فقالتاهللا 
اهللا ورمحة اهللا وبركاته، إّنا ذوات اخلدور، وحمل أُُزر البعول، ومربيات األوالد، وممّهدات املهاد، وال حظّ لنا يف 

عليكّن بذكر اهللا َعزَّ : " فقال هلا النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم. اهللا َعزَّ وَجلّاجليش األعظم، فعلمنا شيئاً يقربنا إىل 
  .احلديث... " وَجلّ آناء الليل وأطراف النهار وغّض البصر، وخفض الصوت

  .أخرجه أبو موسى
  أم رِْمثَة

  .ربال أعرف هلا غري هذا اخل: أخرجها أبو ُعمر خمتصراً، وقال. أم رِمثة، شهدت فتح خيرب
: " أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق يف تسمية من أعطاه النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم من خيرب

  " .والم ُرَميثة أربعني َوسْقاً 



  أم رومان بِْنت عامر
بن غنم بن مالك بن أم رومان بِْنت عامر بن ُعَومير بن َعْبد مشس بن عّتاب بن أذَينة بن ُسبيع بن دمهان بن احلَارِث 

كذا نسبها الزبري، وخالفه . وهي أم عائشة وَعْبد الرَّْحَمن ولدي أيب بكر. كنانة الكنانية، امَْرأَة أيب بكر الصديق
  .غريه خالفاً كثرياً، وأمجعوا أهنا من بين غْنم بن مالك بن كنانة

سنة : وقيل. سنة أربع: وقيل. من اهلجرة وتوفيت يف حياة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف ذي احلجة سنة ست
وروي عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه . مخس، قاله أبو ُعمر، فنزل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف قربها، واستغفر هلا

  " .من سرَّه أن ينظر إىل اْمَرأَة من احلور العني فلينظر إىل أم رومان : " وسلّم أنه قال
فولدت له . ت عَْبد اهللا بن احلَارِث بن َسْخبَرة بن جرثومة اخلري بن عادية بن مّرة األزديوكانت قبل أيب بكر حت

  .فولدت له عائشة وَعْبد الرَّْحَمن، فهما أخوال الطفيل المه. فخلف عليها أبو بكر. وتويف عنها. الطفيل
عليه وسلّم خلّفنا وخلف بناته، فلما ملا هاجر رسول اهللا صلّى اهللا : روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت

استقرَّ بعث زيد بن حارثة، وبعث معه أبا رافع مواله، وأعطامها بعريين ومخسمائة درهم يشتريان هبا ما حيتاجان إليه 
 من الظّهر، وبعث أبو بكر معهما عَْبد اهللا بن أَريقط ببعريين أو ثالثة، وكتب إىل ابنه َعْبد اهللا بن أيب بكر أن حيمل

أمي أم رومان وأنا وأخيت أَْسَماء، فخرجوا مصطحبني، وكان طلحة يريد اهلجرة فسار معهم، وخرج زيد وأبو رافع 
بفاِطَمة وأم كُلْثُوم وسودة بِْنت زمعة، زوج النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم ، وأم أمين، فقدمنا املدينة و النَّبِّي صلّى اهللا 

  .حول املسجد، فأنزل فيها أهله عليه وسلّم يبين مسجده وأبياتاً
  .أخرجها الثالثة

من زعم أهنا توفيت سنة أربع أو مخس، فقد وهم، فإنه قد صح أهنا كانت يف اإلفك حيَّة، وكان اإلفك سنة : قلت
  .ست يف شعبان، واهللا أعلم

  حرف الزاي

  أم ُزفَر

  أم زفر

  .، هي اليت كان هبا مسٌّ من اجلن
كان النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يؤيت باجملانني، فيضرب : ن بن مسلم، عن طاوس قالروى ابن جريج، عن احلَُسْي

صدر أحدهم فيربأ، فأتى مبجنونة يقال هلا أم زفر فضرب صدرها فلم تربأ ومل خيرج شيطاهنا فقال رسول اهللا صلّى 
  " .وهو َيعيبها يف الدنيا وهلا يف اآلخرة خري : " اهللا عليه وسلّم

  .وأخربين عطاء أنه رأى أم زفر اْمَرأَة سوداء طويلة على سلم الكعبة: جريجقال ابن 

كانت اْمَرأَة َتحُمق، فجاء أخوهتا فشكوا ذلك إليه، : أخربين َعْبد الكرمي، عن احلسن أنه مسعه يقول: قال ابن جريج
فخّيرها أخوهتا " . آلخرة إن شئتم دعوتُ اهللا فربأت، وإن شئتم كانت كما هي ، وال حساب عليها يف ا: " فقال
  .فتركوها. دعوين كما أنا: فقالت



  .أخرجها الثالثة
  أم ُزفَر ماِشطَةُ خدجية

  أم زفر ماشطة خدجية

  .، وكانت عجوزاً سوداء تغشى النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يف زمان خدجية
هذه املرأة : قال. بلى: جلنة؟ قلتأال أريك امَْرأَة من أهل ا: قال يل ابن عباس: روى عطاء بن أيب رباح قال

إن : " قال. إن أُصَرع وإين أنكشف، فادع اهللا َعزَّ وَجلّ: السوداء، أتت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت
فإين أنكشف، فادع اهللا أن ال : قالت. أصرب: فقالت" . شئِت صربِت ولك اجلنة، وإن شئت دعوت اهللا أن يعافيك 

  .فدعا هلا. أنكشف
  .أنه رأى أم زفر امَْرأَة سوداء على سلم الكعبة: وروى ابن جريج ، عن عطاء
  .حيتمل أن تكون أم زفر اليت ذكروها: أخرجها كذا أبو موسى، وقال

كذا ذكرها أبو موسى، وذكر حديث ابن عباس وابن جريج، وهذان احلديثان يدالن أهنما واحدة، والذي : قلت
هذه الترمجة، ذكره أبو ُعمر يف الترمجة وقوله أهنا العجوز اليت كانت تغش النيب ذكره أبو موسى عن ابن جريج يف 

  .صلى اهللا عليه وسلم يف حياة خدجية، يدل أهنا غري األوىل، إال أن يكون الصرع حدث هبا، واهللا أعلم

  أم زياد األشجعية

  .أم زياد األشجعية، َجدَّة َحْشَرج
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، عن زيد بن احلُباب، عن : ناده عن ابن أيب عاصمأخربنا حيىي بن أيب الرجاء إذناً بإس

أهنا غزت مع النَّبِّي صلّى اهللا عليه : رافع بن سلمة األشجعي، عن حشرج بن زياد األشجعي، عن جدته أم أبيه
ورأينا " بإذن من خرجّنت؟ " : وسلّم يوم خيرب سادسة ست نسوة، فبلغ النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، فبعث إلينا فقال

خرجنا ومعنا دواء نداوي به اجلرحى، ونناول السهام، ونسقي السَّويق، ونغزل الشعر، ونعني يف : فيه الغضب، فقلنا
  .سبيل اهللا
  .متراً: ما كان؟ قالت: فلما فتح اهللا عليه خيرب قسم لنا كما قسم للرجال، فقلت" . أِقْمَن : " فقال لنا

  .ه، وأبو نعيمأخرجها ابن مند
  أم زيد بِْنت حرام

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. وهي أنصارّية من بين مالك. أم زيد بِْنت حرام بن َعْمرو، صاحبة اجلمل
  .قاله ابن حبيب

  أم زيد بِْنت السَّكَن
  .سول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمبايعت ر. أم زيد بِْنت الّسكن بن عتبة بن َعْمرو بن خديج األْنصارِيَّة، من بين ُجشم

  .قاله ابن حبيب

  أم زيد



كانت اْمَرأَة من األنصار يقال هلا أم زيد اختصمت مع زوجه، وأرادت أن : روى أسباط، عن السدَّي قال. أم زيد
" ا بينهما وإن طائفتاِن من املؤمنَني اقتتلوا فأصلحو: " تلحق بأهلها، فمنعها، فاقتتل زوجها وأهلها، فنزل قوله تعاىل

اآلية، ال أدري هي واحدة ممن قبلها، أم غريها، ألنه مل يرفع يف نسبها حىت تُعرف، فذكرناها  ٩احلجرات ... 
  .احتياطاً إىل أن ُتَحقق
  أم زينب بِْنت الفَُرْيعَة

  .أم زينب، وامسها حبيبة بِْنت الفريعة، وهي أم زينب بِْنت ُنَبيط بن جابر
أوصى أبو أمامة بامي وخاليت : ، عن ُمَحمَّد بن َعَمارَة، عن زينب بِْنت ُنبيط بن جابر، قالتروى َعْبد اهللا بن إدريس

  .فحالهن من الرِّعاث: إىل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم ، فأتاه حَلٌي من ذهب ولؤلؤ، يقال هلا الّعاث، قالت
  .وقد ذكرت يف حبيبة

  .أخرجها ابن منده و أبو نعيم

  أم زينب

  .ب، دعا هلا النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّمأم زين
روى عطاء بن خالد، عن أبيه، خالد بن الزبري، عن أبيه الزبري بن َعْبد اهللا ، عن أبيه عَْبد اهللا بن رُذَيح بن ذؤيب، 

يا : لنَّبِّي فقالعن أبيه ذؤيب أن وفداً للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم مروا بام زينب، فأخذوا زِْربِيَّتها، فلحق ابن زينب با
، مث رفع النَّبِّي صلّى " ُردّوا عليه زربّية أمه : " فقال النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم. رسول اهللا، أخذ الوفد زِْربية أمي

  " .بارك اهللا فيك يا غالم، وبارك المَك فيك : " اهللا عليه وسلّم يده وقال
  .أخرجها ابن منده، و أبو نعيم

  حرف السني

   األشجعيةأم سامل

  .ذكرها أبو بكر بن أيب عاصم يف الصحابيات. أم سامل األشجعية

أخربنا عَْبد : أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أمحد بن َعْبد اهللا وعَْبد الرَّْحَمن بن ُمَحمَّد قاال
ة بن مكرم، حدثنا عَْبد الرَّْحَمن بن مهدي، عن اهللا بن ُمَحمَّد بن فوَرك، أخربنا أبو بكر بن أيب عاصم، حدثنا ُعقَْب
أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أتاها وهي يف : ُسفْيان، عن حبيب بن أيب ثابت، عن رجل، عن أم سامل األشجعية

  .فجعلت أتتبعها: قال! " . ما أحسنها إن مل تكن ميتة: " قبة، فقال
  .أخرجها ابن منده، و أبو نعيم

  أم سارَّة

  سارة أم



  .سارة موالة لقريش ذكرها يف حديث أنس: وقيل
أن أم سارة كانت موالة لقريش، فأتت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فشكت إليه احلاجة، مث إن : روى قتادة، عن أنس

كم أولياء يا أيها الذين أمنوا ال تّتخذوا عُدّوي وعدوَّ: " رجالً بعث معها بكتاب إىل أهل َمكَّة لتحفظ عياله، فنزلت
  .١املمتحنة " 

ال أعلم أحداً ذكرها يف الصحابة ونسبها إىل اإلسالم، غري املتأخر، : أخرجها ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم
  .يعين ابن منده

هذه القصة هي قصة حاطب بن أيب بلتعة، ملا أرسل إىل أهل َمكَّة يعلمهم مبسري النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم : قلت
  .إليهم، فأرسل علياً والزُّبري إىل روضة خاخ، فأخذا الكتاب منها

  أم الّسائب األْنصارِيَّة
  .أم املُسيَّب: أم السائب األْنصارِيَّة، وقيل

حدثنا القواريري حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا : أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن املخزومي بإسناده عن أيب َيْعلَى قال
أم املسيب : أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم دخل على أم السائب أو: عن أيب الزبري، عن جابرحجاج الصّواف، 
: فقال! احلمى، ال بارك اهللا فيها: قالت" ترفرفني؟ " يا أم املسّيب : أو" مالك يا أم السائب : " وهي ترفرف، فقال

  " .كري خَبث احلديد ال تسّبي احلّمى، فإهنا ُتذهب خطايا ابن آدم، كما ُيذهب ال" 
  .أخرجها الثالثة

  أم السائب النخعية

  .هلا صحبة. أم السائب النخعية
  .أخرجها أبو ُعمر خمتصراً

  أم َسْبرَة
  .أم سَربة، يف إسناد حديثها نظر

روى ُمحَمَّد بن إسحاق الثقفي، عن قتيبة، عن رشدين، عن أيب بكر األنصاري، عن سربة، عن أمه أهنا مسعت 
ال صالة ملن ال وضوء له، وال وضوء ملن مل يذكر اهللا َعزَّ وَجلّ ،وال يؤمن : " صلّى اهللا عليه وسلّم يقول رسول اهللا

  " .يب من ال حيب األنصار 
  .أخرجها أبو موسى
  أم سعد األْنصارِيَّة

  .ها يف كَْبَشةأم سعد األْنصارِيَّة، وهي كَْبَشة بِْنت رافع بن ُعَبْيد بن ثعلبة أم سعد بن ُمعاذ، وقد ذكرنا
  .أخرجها أبو ُعمر

  أم سعد بِْنت الربيع
  .أم سعد بِْنت الربيع األْنصارِيَّة

تقدم نسبها عند ذكر ابنها، توفيت بعد سعد، وهي أخت أم خارجة امَْرأَة زيد بن ثابت هلا ذكر وال تعرف هلا 
  .رواية

  .أخرجها ابن منده، و أبو نعيم



  أم سعد بِْنت زيد
  .مل يسمع منها، بينهما َعْبد اهللا بن خارجة: بن ثابت األْنصارِيَّة وقيل أم سعد بِْنت زيد

روى ُمحَمَّد بن َعْبد اهللا بن َعمَّار املوصلي، عن ُعثْمان بن َعْبد الرَّْحَمن، عن عنبسة الكويف عن ُمَحمَّد بن زاذان، 
  .م يامر بدفن الدم إذا احتجممسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّ: عن أم سعد بِْنت زيد بن ثابت قالت

  .ومن حديثها أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم كان إذا سافر مل تفارقه املرآة واملكحلة، يكونان معه
  " .الوضوء ُمدٌّ، والَغسل صاٌع : " وروى عنها ُمحَمَّد أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم قال

  .أخرجها الثالثة
  يعأم سعد بِْنت سعد بن الرب

تقدم نسبها عند ذكر أبيها، فرق . أم سعد بِْنت سعد بن الربيع بن َعْمرو بن أيب زهري، من بين احلَارِث بن اخلزرج
  .أبو نعيم بينها وبني أم سعد بِْنت الربيع اليت تقدم ذكرها

د بن أمحد، حدثنا وأخربنا حبيب بن ُمَحمَّ: أخربنا أبو موسى إذناً أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم قال أبو موسى
حدثنا ُمَحمَّد بن إبراهيم بن علي، حدثنا احلَُسْين بن ُمَحمَّد بن محاد، حدثنا َعْمرو : أمحد بن ُمحَمَّد بن النعمان قاال

كنت اقرأ على أم سعد بن : بن هشام احلراين، حدثنا ُمَحمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق، عن داود بن احلصني قال
" والّذيَن َعقََدْت أَْيماُنكم : " موسى بن سعد وكانت يتيمة يف حجر أيب بكر فقرات عليها الربيع مع ابن ابنها

إمنا نزلت يف أيب بكر وَعْبد الرَّْحَمن بن أيب بكر، حني أىب أن يسلم، " والذين عاقدت أميانكم : " ال، ولكن:فقالت
  .فحلف أبو بكر أنه ال يورثه، فلما أسلم أمره اهللا تعاىل أن يورثه

  .أخرجها أبو ُنعَْيم، و أبو موسى
  أم سعد، أم أيب سعيد اخلُدرِّي

  .روى عنها ابنها أبو سعيد. أم سعد وهي أم أيب سعيد اخلدرّي 
سرَّحتين أمي إىل النَّبِّي صلّى : روى قتيبة، عن ابن أيب الرجال، عن َعَماَرة بن غَزِية، عن َعْبد الرَّْحَمن، عن أبيه قال

  " .من استغىن أغناه اهللا : " فأتيته، فقال اهللا عليه وسلّم
  .أخرجها ابن منده، و أبو نعيم

  أم سعد بن ُعبادة

  أم سعد بن عبادة

  .توفيت على عهد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. 
إن أمي : أن سعداً سأل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فقال: روى الزهري، عن ُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا، عن ابن عباس

  " .اقضه عنها : " ماتت وعليها نذٌر مل تقضه؟ فقال
أخربنا فتيان بإسناده عن القعنيب، عن مالك، عن سعيد بن َعْمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، 

باملدينة، خرج سعد بن عبادة مع النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يف بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة : عن جده قال
فلما قدم ذُكر ذلك له، فقال . فيم أوصي؟ املال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم سعد: فقالت. أوصي: فقيل هلا
كذا وكذا : فقال سعد" . نعم : " يا رسول اهللا، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم: سعد



  .حلائط مساه. صدقة
حدثنا ُمَحمَّد بن بشار، عن حيىي بن سعيد، عن سعيد بن أيب : نادهم عن ُمَحمَّد بن عيسىأخربنا غري واحد بإس

أن أم سعد ماتت والنَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم غائب، فلما قدم صلّى عليها وقد : عروبة، عن قتادة عن ابن املسيب
  .مضى لذلك شهر

  .أخرجها ابن منده، و أبو نعيم
  أم سعد بِْنت ُمرَّة

  .قاله أبو نعيم. سعد بِْنت مّرة بن َعْمرو اجلمحية أم
. بِْنت ُعمري: وقيل: قال. أم سعيد بِْنت َعْمرو اجلَُمحية: وقال أبو ُعمر. سعد بن َعْمرو أصح: وقال ابن منده

  .واتفقوا كلهم أن حديثها كافل اليتيم
: سعد بِْنت مّرة بن َعْمرو اجلمحية قالت روى يزيد بن ُزريع، عن ُمَحمَّد بن َعْمرو، عن صفوان بن سليم، عن أم

من كفل يتيماً له أو لغريه، وكنت أنا وهو يف اجلّنة كهاتني يعين أصبعيه : " قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  " .الّسبابة والوسطى 

رواه ابن عيينة، عن و. ورواه ُمَحمَّد بن بشر، عن ُمَحمَّد بن َعْمرو، عن صفوان، عن أم سعد بِْنت َعْمرو بن مرة
  .صفوان، عن أم سعد بِْنت مّرة الزهرية

  .أخرجه الثالثة
  أم ُسفْيان بن الضّحاك
  .ذكرت يف الصحابة وال يثبت، ذكرها الطرباين وجعفر املستغفري فيهم. أم ُسفْيان بن الضحاك

نا محاد بن سلمة، عن َيْعلَى بن حدثين هدبة بن خالد، أخرب: أخربنا َعْبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن َعْبد اهللا
: أن يهودية كانت تدخل على عائشة فتتحدث، فإذا قامت قالت: عطاء، عن موسى بن َعْبد الرمحي، عن أم ُسفْيان

كذَبْت إمنا ذاك ألهل : " فلما جاء رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أخربته بذلك، فقال. أعاذِك اهللا من عذاب القرب
  " .أعوذ باهللا من عذاب القْبر : " فَت الشمس فقالفكُِس" . الكتاب 

أخرجه ابن منده و أبو نعيم، وقد أخرجه أبو موسى مستدركاً على ابن منده، وقد أخرجه ابن منده فال وجه 
  .الستدراكه عليه

  أم سلمة بِْنت أيب أميَّة

َرِشيَّة املَْخُزوِميَّة، زوج النَّبِيّ صلّى اهللا عليه أم سلمة بِْنت أيب أميَّة بن املغرية بن رسول اهللا بن ُعمر بن خمزوم القُ
وكانت قبل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم عند أيب سلمة بن . وكان أبوها يعرف بزاد الركب. هِْند: وسلّم، وامسها 

اهللا عليه وتويف فخلف عليها رسول اهللا صلّى . سلمة، وُعمر، وُدرَّة، وزينب: َعْبد األسد املخزومي، فولدت له
  .وكانت من املهاجرات إىل احلبشة وإىل املدينة. وسلّم بعده

حدثين والدي إسحاق بن يسار، عن سلمة بن َعْبد اهللا : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال
له ومحلين، ومحل  ملا أمجع أبو سلمة اخلروج إىل املدينة، رحل بعرياً: بن ُعمر بن أيب سلمة، عن جدته أم سلمة قالت

هذه : معي ابنة سلمة، مث خرج يقود بعريه فلما رآه رجال بين املغرية بن َعْبد اهللا بن ُعمر بن خمزوم قاموا إليه فقالوا
. نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه؟ عالم تترك تسري هبا يف البالد؟ ونزعوا خطام البعري من يده، وأخذوين

. واهللا ال نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا: د األسد، وأهووا إىل سلمة وقالواوغضبت عند ذلك بنو عَْب



وانطلق . فتجاذبوا ابين سلمة حىت خلعوا يده، وانطلق به بنو عَْبد األسد رهط أيب سلمة، وحبسين بنو املغرية عندهم
  .زوجي أبو سلمة حىت حلق باملدينة، ففُرِّق بيين وبني زوجي وبني ابين

حىت مّر يب رجل من . فكنت أخرج كل غَداة فأجلس باإلبطح، فما أزال أبكي، حىت أمسي سنة أو قريبها: قالت
أال خترجون من هذه املسكينة؟ فرقتم بينها وبني : بين عمي، من بين املغرية، فرأى ما يب، فرمحين فقال لبين املغرية

علي بنو عَْبد األسد عند ذلك ابين، فرحلت بعريي  وردَّ.احلقي بزوجك إن شئت: فقالوا يل. زوجها وبني ابنها
أَتبلَّغُ مبن لقيُت حىت : ووضعت ابين يف حجري، مث خرجت أريد زوجي باملدينة، وما معي أحد من خلق اهللا، فقلت

بِْنت  أين يا: حىت إذا كنت بالتنعيم لقيت ُعثْمان بن طلحة بن أيب طلحة أخا بين َعْبد الدار فقال. أقَدَم علّي زوجي
واهللا مالك من : فقال. ال واهللا، إال أنين وابين هذا: هل معك أحد؟ فقلت: فقال. أريد زوجي باملدينة: أيب أميَّة؟ قلت

إذا بلغ املنزل . فأخذ خبطام البعري فانطلق معي يقودين، فواهللا ما صحبت رجال من العرب أراه كان أكرم منه. متَرك
: حتتها، فإذا دنا الرواح قام إىل بعريي فقدمه فرحله، مث استأخر عين وقال أناخ يب مث تنحى إىل شجرة فاضطجع

فلم يزل يصنع ذلك حىت قدم يب إىل . فإذا ركبت واستويت على بعريي أتى فأخذ خبطامه، فقادين حىت ننزل. اركيب
و سلمة نازالً هبا ، فدخلتها زوجك يف هذه القرية وكان أب: املدينة، فلما نظر إىل قرية بين َعْمرو بن َعْوف بقباء قال

ما أعلم أهل بيت أصاهبم يف اإلسالم ما أصاب آل : وكانت تقول. على بركة اهللا تعاىل، مث انصرف راجعاً إىل َمكَّة
  .أيب سلمة، وما رأيت صاحباً قط كان أكرم من ُعثْمان بن طلحة

  .اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بعد أيب سلمة وتزوجها رسول. إهنا أول ظعينة هاجرت إىل املدينة، واهللا أعلم: وقيل
أخربنا ُمَحمَّد بن إمساعيل بن إبراهيم، حدثنا يزيد، عن : أخربنا يعيش بن صدقة الفقيه بإسناده عن أمحد بن شعيب

ملا انقضت ِعّدهتا بعث : محاد بن سلمة، عن ثابت الُبناين، حدثين ابن ُعمر بن أيب سلمة، عن أبيه عن أم سلمة قالت
فبعث إليها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ُعمر بن اخلطاب خيطبها عليه، . يها أبو بكر خيطبها عليه فلم تزوَّجهإل

فأتى .أخرب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أين امَْرأَة غََريى، وأين اْمَرأَة مصيبة، وليس أحد من أوليائي شاهد: فقلت
أما قولُِك إّني اْمرَأَة غريى فسأدعو اهللا : ارجع إليها فقل هلا: " ذلك له، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فذكر

ليس أحد من أوليائي شاهٌد، فليس : إين امَْرأَة مصيبة، فسُتكْفَْيَن ِصبيانك، وأما قولك: فُيذْهب غريتك، وأما قولك
. رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قم فزوج:فقالت البنها ُعمر" . أحد من أوليائك شاهد وال غائب يكره ذلك 

  .خمتصراً... فزّوجه

أخربنا أرسالن بن يغان أبو ُمحَمَّد الصويف، أخربنا أبو الفضل بن طاهر بن سعيد بن أيب سعيد امليهين الصويف، أخربنا 
لَعبَّاس ُمَحمَّد بن يعقوب أبو بكر أمحد بن علي بن خلف، أخربنا احلاكم أبو َعْبد اهللا ُمحَمَّد بن َعْبد اهللا، أخربنا أبو ا

األصم، حدثنا احلسن بن مكرم، حدثنا ُعثْمان بن ُعمر، حدثنا َعْبد الرَّْحَمن بن َعْبد اهللا بن دينار، عن شريك بن أيب 
" إّنما يريد اُهللا لُيذهب عنكم الرجسَ أهل البيت : " يف بييت نزلت: ِمنر، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة قالت

: " فأرسل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم إىل فاِطَمة، وعلّي، واحلسن، واحلَُسْين، فقال: قالت . ٣٣األحزاب 
  " .بلى إن شاء اهللا : " يا رسول اهللا، أنا من أهل البيت؟ قال: قالت فقلت" . هؤالء أهل بييت 
  .أخرجها الثالثة

  أم سلمة بِْنت أيب حكيم
  .ال يوقف على امسها. أم سليمان: وقيل. مأم سلي: وقيل. أم سلمة بِْنت أيب حكيم

  .حديثها أهنا أدركت القواعد من النساء تصلني مع النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم الفرائض



  .أخرجها الثالثة
  أم سلمة بِْنت يزيد بن السكن

  .أم سلمة بِْنت يزيد بن السكن، وامسها أَْسَماء
حدثنا َعْبد بن محيد، أيب ُنعَيم هو الفضل بن ُدكني عن : عن أيب عيسىأخربنا إبراهيم بن ُمحَمَّد وغريه بإسنادهم 

ما : قالت امَْرأَة من النسوة: مسعت شهر بن حوشب، عن أم سلمة األْنصارِيَّة قالت: يزيد بن َعْبد اهللا الشيباين قال
اهللا، إن بين فالن قد أسعدوين على يا نّيب : قلت" . ال تَُنْحَن : " هذا املعروف الذي ال ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال

فأىب علّي فعاتبته مراراً، فأذن يل يف قضائهن فلم أنح بعد قضائهن وال غريه حىت . عمي، وال بد يل من قضائهن
  .الساعة، ومل تبق اْمرَأَة إال قد ناحت غريي

  .ت يزيد بن السكنأم سلمة هي أَْسَماء بِْن: قال َعْبد بن محيد: قال أبو عيسى: أخرجها أبو موسى وقال
  أم َسلَْمى بِْنت أيب أميَّة
  .أم َسلَْمى بِْنت أيب أميَّة

: أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو سعد ُمَحمَّد بن علي الكاتب املعروف بالسرفتح وأبو علي احلسن بن أمحد قاال
لشيخ، حدثنا زكريا الساجي، حدثنا ُمحَمَّد أخربنا أبو منصور َعْبد الرزاق بن أمحد ، حدثنا َعْبد اهللا بن ُمحَمَّد أبو ا

: مسعت أم َسلَْمى ابنة أيب أميَّة قالت: بن احلَارِث بن مدجل املخزومي، عن َعْمرو بن ُعثْمان بن سهل بن أيب حثمة قال
  .تزوج رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف شوال، وبىن يف شوال

يروي عن أيب بكر بن سليمان بن أيب حثمة، : بن ُعثْمان هذا قيلكذا أورده أبو الشيخ يف كتاب النكاح وَعْمرو 
  .ولعل أم َسلَْمى ترويه عن عائشة، واهللا أعلم

  .أخرجها أبو موسى
  أم َسلَْمى

  .وهي فيما أرى اْمرَأَة أيب رافع: قال أبو نعيم. أم َسلَْمى ذكرها االمام أمحد بن حنبل يف مسنده
حدثين أيب، حدثنا أبو النضر، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ُمَحمَّد بن : اهللا بن أمحد أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد

اشتكت فاِطَمة شكواها اليت قبضت فيها، :إسحاق، عن َعْبد اهللا بن علي بن أيب رافع، عن أبيه، عن أم َسلَْمى قالت
يا أمه، : عليُّ لبعض حاجته، فقالتوخرج : فكنت أمرِّضها، فأصبحت يوماً كامثل ما رأيتها يف شكواها تلك، قالت

. يا أمه، أعطيين ثيايب اجلدد: فسكبت هلا غسالً، فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل، مث قالت. اسكيب يل غسالً
ففعلت، فاضطجعت واستقبلت القبلة، . يا أمه، اجعلي يل فراشي يف وسط البيت: فأعطيتها فلبستها، مث قالت يل
يا أمه، إين مقبوضة اآلن، قد تطهرت اآلن، فال يكشفين أحد، فقبضت مكاهنا، :  قالتوجعلت يدها حتت خّدها، مث

  .فجاء علّي فأخربته: قالت
  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى

  أم َسِليط

  أم سليط

  .اْمَرأَة من املبايعات
  .وم أحدكانت تزفر لنا القرب ي: قال ُعمر بن اخلطاب. حضرت مع النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم



  .أخرجها أبو ُعمر
  أم سليم بِْنت ُسَحْيم
  .تقدم ذكرها يف حرف اهلمزة. هي أمة أو أميَّة بِْنت أيب احلكم الِغفارّية. أم سليم بِْنت سحيم
  .أخرجها أبو ُعمر

  أم سليم بِْنت ِملحان
جار األْنصارِيَّة اخلزرجية أم سليم بِْنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدّي بن الن

مليكة، والُغميصاء، : وقيل. رميثة: وقيل. رميلة: وقيل. سهلة: اختلف يف امسها فقيل. النجارية، أم انس بن مالك
  .والرميصاء

فخطبها . كانت حتت مالك بن النضر والد أنس بن مالك يف اجلاهلية، فغضب عليها وخرج إىل الشام، ومات هناك
أما إين فيك لراغبة، وما مثلك ُيَرّد، ولكنك كافر، وأنا امَْرأَة مسلمة، فإن : ّي وهو مشرك فقالتأبو طلحة األنصار

فأسلم وتزوجها وحسن إسالمه، فولدت له غألما مات صغرياً، وهو أبو . تسلم فلك مهري، وال أسألك غريه
والد إسحاق، فبارك اهللا يف إسحاق  مث ولدت له َعْبد اهللا بن أيب طلحة، وهو. عمري، وكان معجباً به فأسف عليه

  .وأخوته، وكانوا عشرة، كلهم محل عنه العلم
أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن ُمَحمَّد بن َعْبد الواحد بن احلصني، : أخربنا ُعمر بن ُمَحمَّد بن طربَزد وغريه قالوا

د بن َعْبد اهللا بن إبراهيم، حدثنا أبو جعفر ُمحَمَّد أخربنا أبو طالب ُمَحمَّد بن ُمَحمَّد بن غيالن، أخربنا أبو بكر ُمحَمَّ
بن مسلمة الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت وإمساعيل بن َعْبد اهللا بن أيب طلحة، 

يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إهلك الذي تعَْبد ينبت من األرض، : أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت: عن أنس
إن أنت أسلمت فإين ال أريد منك الصداق ! أفال تستحي تَعْبد خشبة؟: قالت. بلى: ها حبشي بين فالن؟ قالينجر
يا : فقالت. أشهد أن ال إله إال اهللا ، وأن ُمَحمَّداً رسول اهللا: فذهب مث جاء فقال. حىت أنظر يف أمري: قال. غريه

  .فتزّوجها. أنس، زّوج أبا طلحة
  . صلّى اهللا عليه وسلّم، وروت عنه أحاديث، وروى عنها ابنها أنسوكانت تغزو مع رسول اهللا

: حدثنا ُمَحمَّد بن بشار، حدثنا ُمَحمَّد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: أخربنا غري واحد بإسنادهم عن ُمَحمَّد بن عيسى
. خادمك، ادع اهللا له يا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أنس: مسعت قتادة حيدث عن أنس، عن أم سليم أهنا قالت

  " .الّلهّم، أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطَيَته : " قال
  .وكانت من عقالء النساء

  .أخرجها الثالثة
  أم سليمان بِْنت أيب حكيم

  .هي أم سليمان بن أيب حثمة. أم ُسلَيم بِْنت أيب حكيم العدوية: وقيل. أم سلمة: وقيل. أم سليمان 
أدركت القواعد من النساء وهن يصلني مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه :  بن الطيب أهنا قالتروى عنها َعْبد اهللا
  .وسلّم الفرائض
  .وتقدم ذكرها يف أم سلمة. أخرجها الثالثة

  أم سليمان بن َعْمرو
  .روى عنها ابنها سليمان. أم سليمان بن َعْمرو بن األحوص



نا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن يزيد بن أيب حدث: أخربنا حيىي بإسناده عن أيب بكر بن عاصم
رأيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم عند مجرة الُعقَْبة : زياد، عن سليمان بن َعْمرو بن األحوص، عن أمه أهنا قالت

دحم فاز. هذا الفضل بن عباس: وهو راكب بغلة، ورجل خلفه يستره من الناس، فسألت عن الرجل، فقيل يل
واستبطن " . أيها الناس ال يقتل بعضكم بعضاً، وإذا رميتم اجلمرة فارموها مبثل حصى اخلَذِْف : " الناس عليه، فقال

  .الوادي ورمى اجلمرة بسبع حصيات، يكبِّر مع كلّ حصاة، وانصرف
عله المه، ومنهم من اختلفوا يف هذا احلديث، فمنهم من جيعله جلَدَّة سليمان بن َعْمرو بن األحوص، ومنهم من جي

  .ويرد ذكرها إن شاء اهللا تعاىل. أم جُنُدب: وقيل فيها. عن سليمان عن أبيه: يقول
  .أخرجها أبو ُعمر

  أم َسُمَرة بن جُْنُدب

  أم مسرة بن جندب

.  
 أن أم ُمسرة بن جندب مات عنها زوجها وترك ابنه مسرة، وكانت: هلا ذكر يف حديث َعْبد احلميد بن جعفر، عن أبيه
فتزوجها . ال أتزوج إال برجل يقوم بنفقة ابنها مسرة حىت يبلغ: اْمَرأَة مجيلة، فقدمت املدينة فخطبت، فكانت تقول
وكان النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يعرض غلمان األنصار يف كل . رجل من األنصار على ذلك، فكانت معه يف الدار

  .عام من بلغ منهم َبَعثه
  .أبو نعيمأخرجها ابن منده، و 

  أم ِسنان األسلميَّة

  أم سنان األسلمية

  .روى عنها ابن عباس، وابِنْتها ثَبيتة بِْنت حنظلة. 
جئت : روى أبو سنان يزيد بن حريث عن ثبيتة بِْنت حنظلة، عن أمها أم سنان األسلمية وكانت من املبايعات قالت

: " فقال. جئتك على حياء، وما جئت حىت أُجلئُت من احلاجةيا رسول اهللا ، إين : النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقلت
  " .لو استغنيِت لكان خرياً لِك 

ما على : " أتيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فبايعته على اإلسالم، فنظر إىل يدي فقال: ومن حديثها أهنا قالت
  " .إحداكنَّ أن تغّير أظفارها 

  .أخرجها الثالثة

  .لثة املضمومة، والباء املوحدة املفتوحة، والياء حتتها نقطتان، والتاء فوقها نقطتانبالثاء املث: ثبيتة
  أم سنان األْنصارِيَّة
  .أم سنان األْنصارِيَّة

أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا احلسن بن أمحد، أخربنا أمحد بن َعْبد اهللا، حدثنا علي بن هارون، حدثنا يوسف 
أن النَّبِّي : يب بكر، حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب املعلم، عن عطاء، عن ابن عباسالقاضي، حدثنا ُمَحمَّد بن أ



ُعمرة يف رمضان : " أم سنان، فقال: صلّى اهللا عليه وسلّم ملا رجع من حجة الوداع لقي امَْرأَة من األنصار، يقال هلا
  " .حجَّة معي : " ، أو" تقضي َحجَّة 

  .أخرجها أبو ُعمر، و أبو موسى
  أم ُسنُبلة األسلمية

  أم سنبلة األسلمية

  .تعد يف أهل املدينة. 
روى زيد بن احلُباب، عن َعْمرو بن قيظي بن شداد بن أسيد املدين، عن سليمان وزرعة ُمَحمَّد بين احلصني بن ِسياه 

النَّبِّي صلّى اهللا عليه  أتيت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم هبدية، فأىب نساء: بن سوار، عن أم سنبلة وهي جدهتم قالت
خذوا هدية أم سنبلة، فهي : " فجاء رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقال. إنا ال نأخذ هدية: وسلّم أن يأخذهنا وقلن

وأعطاها وادي كذا وكذا، فاشتراه عَْبد اهللا بن حسن بن حسن بن علي بن أيب " . أهل باديتنا، وحنن أهل حاضرهتا 
  .فرأيت بعضاً: قال َعْمرو بن قيظي. م ذوداًطالب منهم، وأعطاه

وقد روى سليمان بن بالل وعَْبد العزيز بن أيب حازم وغريمها، عن َعْبد الرَّْحَمن بن حَرْملَة، عن َعْبد اهللا بن نيار بن 
  .وذكر حنوه... أهدت أم سنبلة لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : مكرم األسلمي، عن عروة، عن عائشة قالت

  .أخرجه الثالثة

  أم سوادة

  .أم سوادة بن الربيع
أتيت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه : روى َعْبد اهللا بن يزيد اخلثعمي، عن مسلم بن َعْبد الرَّْحَمن، عن سوادة بن الربيع قال

  " .لغنم ُمري بَنيِك أن يقلِّموا أظفارهم، أن يوجعوا ضروع ا: " وسلّم بامي، فامر هلا بشياه من غنم، وقال هلا
  .ذكرها ابن الدبّاغ، عن الغساين، مستدركاً على أيب ُعمر

  أم سهلة

  .قاله الواقدي. ولدت سهلة خبيرب. أم سهلة زوج عاصم بن عدّي
  .ذكرها ابن الدباغ أيضاً

  أم سيف

  .أم سيف ظئر إبراهيم بن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، ذكُرها يف حديث أنس
ولد : " قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: مان بن املغرية، عن ثابت، عن أنس قالروى عاصم بن علي، عن سلي

فدفعه إىل أم سيف امَْرأَة قني يقال له أبو سيف، فانطلق رسول اهللا : قال" . يل الليلة غالم فسميته باسم أيب إبراهيم 
هللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فانتهيت إىل أيب سيف صلّى اهللا عليه وسلّم يأتيه، فسبقُتُه فأسرعُت املشي بني يدي رسول ا



  .وقد تقدم. احلديث... وهو ينفخ بكريه
  .أخرجها الثالثة

  حرف الشني

  أم ُشباث
  .ذكرت يف ترمجة ابنها ُشباث. أم ُشباث، وهي أم َمنيع

  .أخرجها أبو موسى خمتصراً
  أم َشبيب

  أم شبيب

  .، اْمَرأَة الضحاك بن ُسفْيان الكاليب
يا رسول اهللا، هل لك يف أخت أم شبيب اْمرَأَة الضحاك من بين : أن الضحاك بن سُفْيان الكاليب قال: ريروى الزه

  .أيب بكر بن كالب
  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم خمتصرين

  أم ُشَرحْبيل
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. أم ُشَرحبيل بِْنت فَروة بن َعْمرو األْنصارِيَّة البياضية

  .قاله ابن حبيب
  أم الشَّريد

  أم الشريد

.  
أن : روى أبو داود السجستاين، عن موسى بن إمساعيل، عن محاد، عن ُمَحمَّد بن َعْمرو، عن أيب سلمة، عن الشريد

: " وعندي جارية سوداء نوبية، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: أمه أوصته أن ُيعتق عنها رقبة مؤمنة، قال
" فمن أنا؟ : " قال. اهللا: قالت" من ربُِّك؟ : " فدعوا هبا، فقال هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم" . ا ادعوا هب
  " .اعتقها فإهنا مؤمنة : " قال. رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: قالت

  أم شريك بِْنت أنس
بايعت رسول اهللا صلّى . صارِيَّة األشهليةبِْنت أنس بن رافع بن امرئ القَْيس بن زيد األْن: أم شريك آخره كاف هي

  .اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب

  أم َشريك بِْنت جابر
  .ام شريك بِْنت جابر الغِفارية

  .ذكرها أمحد بن صاحل املصري يف أزواج النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم



  .أخرجها أبو ُعمر خمتصراً
  .عليه وسلّمبايعت النَّبِّي صلّى اهللا : وقال ابن حبيب

  أم شريك بِْنت خالد

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. أم شريك بِْنت خالد بن خَُنيس بن لَوذان بن َعْبد ُود
  .قاله ابن حبيب

  أم َشريك الدَّْوِسيَّة

  أم شريك الدوسية

  .ذكرها ابن منده. من املهاجرات. 
وهي اليت يأيت . وهي عندي العامرية: ها عن العامرية، قالذكرها املتأخر يعين ابن منده وأفرد: وقال أبو نعيم

  .هي بِْنت جابر: وقيل: قال. ذكرها
أخربنا أبو جعفر بن السمني بإسناده عن يونس بن ُبكري، عن َعْبد األعلى بن أيب املُساور القرشي، عن ُمَحمَّد بن 

ا أم شريك أسلمت يف رمضان، فأقبلت تطلب من كانت اْمرَأَة من َدوس يقال هل: َعْمرو العطائي، عن أيب هريرة قال
أطلب من : ما لك يا أم شريك؟ قالت: فلقيت رجالً من اليهود، فقال. يصحبها إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .وذكر احلديث بطوله.... تعالَْي فأنا أصحبِك : قال. يصحبين إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

حلديث، وذكره أبو نعيم أيضاً، وذكر معه حديثاً يرويه الكليب، عن أيب صاحل، عن ابن عباس ذكر ابن منده هذا ا
وقع يف قلب أم شريك اإلسالم وهي َمبكَّة، وهي إحدى نساء قريش، مث إحدى بين عامر بن لؤي، وكانت : قال

بهن يف اإلسالم، حىت حتت أيب الَعكَر الدوسي، فأسلمت، مث جعلت تدخل على نساء قريش فتدعوهن سراً وترغ
  .ظهر أمرها َمبكَّة، فأخذوها وسيَّروها إىل قومها

وقد رواه ابن . وذكر احلديث بطوله، وإمنا أخرج هذا احلديث لُيستدل به على أهنا أم شريك العامرية ليست غريها
  .واهللا أعلم. إسحاق مثل ابن منده، وترجم عليه إسالم أم شريك الدوسية

  .و نعيم، ومل خيرجها أبو ُعمر، وأرى إمنا تركها ألنه ظنها العامريةأخرجها ابن منده وأب
  أم شريك القَُرِشيَّة

غَُزيلة بِْنت دودان بن َعْوف بن َعْمرو بن عامر : من بين عامر بن لؤي، امسها غَزِيَّة وقيل. أم شريك القَُرِشيَّة العامرية
  .بن رواحة بن ُحجري بن َعْبد بن معيص بن عامر بن لؤي

  .َرواحة بن ُمنقذ بن َعْمرو بن معيص بن عامر بن لؤي: وقال ابن الكليب يف نسبها إىل رواحة وقال
  .أم شريك بِْنت َعْوف بن َعْمرو بن جابر بن ِضباب بن ُحجري بن َعْبد بن معيص بن عامر بن لؤي: وقيل يف نسبها

قيل ذلك عن عدة من . ن اليت وهبت نفسها غريهاإ: وقيل. إهنا اليت وهبت نفسها للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم: قيل
النساء ذكرناهن يف مواضعهن من الكتاب، وذكرها بعضهم يف أزواج النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، وال يصح من 

: وقيل. وكانت عند أيب العكر بن ُسَمي بن احلَارِث األزدي، فولدت له شريكاً. ذلك شيء، لكثرة االضطراب فيه
أم شريك األْنصارِيَّة، : وقيل. واألول أصح، قاله أبو ُعمر. عند الطفيل بن احلَارِث، فولدت له شريكاًإهنا كانت 

  .تزوجها النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم ومل يدخل هبا، ألنه كره غرية األنصار



: حدثنا ابن جَُريج قال حدثين أيب، حدثنا روح،: أخربنا َعْبد الوهاب بن أيب حّبة بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد
أخربتين أم شريك أهنا مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن َعْبد اهللا يقول

  " .قليل : " يا رسول اهللا، فأين العرب يومئٍذ؟ قال: قالت أم شريك" . لََيِفرَّنَّ الناُس من الدجال يف اجلبال : " يقول
  .أخرجها الثالثة. أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أمرها بقتل األوزاغ: ابن املسّيبوروى عنها 

  أم َشْيَبة األزِْديّة

  أم شيبة األزدية

  .املكية
  .وهو حديث حسن يف آداب اجملالسة. روى حديثها محاد بن سلمة، عن َعْبد امللك بن عمري

  .أخرجها الثالثة

  حرف الصاد

  أم صابر

  .ُنَعيم بن َمْسعود األشجعي أم صابر بِْنت
روت عن أبيها إبراهيم بن صابر، عن أبيه عنها عن أبيها أن النَّبِيّ صلّى اهللا . أدركت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم

  " .احلرب خدعة : " عليه وسلّم قال
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم

  أم ُصبَْيح

  أم صبيح

كان امسي ِعَنَبة فسماين رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : ي أهنا قالتروى عنها ابنها صبيح بن سعيد النجاش. 
  .ذكره ابن ماكوال. عنقودة
  .بالنون، وبالباء املوحدة: ِعَنَبة

  أم ُصَبيَّة
وهي َجدَّة خارجة بن . وقيل غري ذلك. قاله أبو ُعمر. َخْولَة بِْنت قَْيس: اختلف يف امسها فقيل. أم صبّية اجلَُهنِّية

  .حديثها عند أهل املدينة. ارِث بن رافع بن َمكيثاحلَ

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، عن أسامة بن زيد، عن : أخربنا حيىي بن حممود إذناً بإسناده عن أيب بكر بن َعْمرو قال
م يف إناء اختلف يدي ويُد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّ: أيب النعمان بن َخرَّبوذ عن أم ُصبّية اجلُهنية أهنا قالت

  .واحد من الوضوء
  .أخرجها الثالثة

وذكر " . الدنيا َخِضَرةٌ ُحلوة : " وقد ذكر أمحد بن حنبل يف مسنده ترمجة َخْولَة بِْنت قَْيس اْمَرأَة محزة، وروى هلا



، واهللا ترمجة أم صُبية اجلهنية ترمجة أخرى، وروى هلا حديث الوضوء، على أنه يذكر الواحد يف ترمجتني وثالثة وأكثر
  .أعلم

  حرف الضاد

  أم الضَّحَّاك بِْنت َمْسعود
  .أم الضحاك بِْنت َمْسعود األْنصارِيَّة احلَارِثية

روى حديثها حَرام بن ُمَحيِّصَة، وسهل بن أيب . شهدت خيرب مع النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فأسهم هلا سهم رجل
  .َحثَْمة

قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه : ن أم الضحاك بِْنت َمْسعود احلَارِثية قالتوروى الزهري، عن حرام ابن ُمَحيَِّصة، ع
  " .ال ُتَحقَِّرنَّ جارةٌ جلارهتا ولو فِْرَسن شاٍة : " وسلّم

  .أخرجها الثالثة
  أم ُضَمْيرَة

  .أم ُضمرية موالة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
أن رسول اهللا صلّى اهللا : هللا بن ُضمرية، عن أبيه، عن جدهروى ابن وهب، عن ابن أيب ذئب، عن حسني بن َعْبد ا

فقال رسول اهللا صلّى اهللا . فُرِّق بيين وبني أمي: قالت" ما ُيبكيِك؟ : " عليه وسلّم مر بام ُضمرية وهي تبكي، فقال
  " .ال ُيفرَُّق بني الوالدِة وولدها : " عليه وسلّم

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم

  حرف الطاء

  ارق موالة سعد بن عبادةأم ط

  .أم طارق، موالة سعد بن عبادة
حدثنا املسيَّب بن واضح، حدثنا أبو إسحاق : أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء بإسناده عن أيب بكر بن أيب عاصم قال

اهللا عليه أتانا رسول اهللا صلّى : الفزاري، عن األعمش، عن جعفر بن َعْبد الرَّْحَمن، عن أم طارق موالة سعد قالت
ائيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فاقري السالم ، وأخربيه أنا : وسلّم فاستأذن مراراً، فلم نرد، فرجع، فقال سعد

  .سكتنا عنه رجاَء أن يزيدنا
  .أخرجها ابن منده و أبو نعيم

  أم طارق

  .قسم هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم من خيرب أربعني وسقاً. أم طارق
  .جها أبو موسى خمتصراًأخر

  أم الطُّفَيل امَْرأَة أُّيب بن كعب



  .روى عنها ُمَحمَّد بن أُّيب بن كعب، وَعَماَرة بن عامر، وُبسر بن سعيد. أم الطفيل امَْرأَة أيب بن كعب
ة، عن بكري، حدثين أيب، حدثنا إسحاق بن عيسى، أخربين ابن هليع: أخربنا أبو ياسر بن أيب حّبة بإسناده عن َعْبد اهللا 

ُتزَوَّج إذا : نازعين ُعمر بن اخلطاب يف املتوفَّى عنها وهي حامل، فقلت: عن بسر بن سعيد، عن أيب بن كعب قال
قد أمر رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم سَُبيعة األسلمية أن تنكح إذا : فقالت أم الطفيل أم ولدي لُعمر. وضعت
  .وضعت

ُعثْمان، عن َعَماَرة بن عامر بن حزم األنصارّي، عن أم الطفيل امَْرأَة أيب بن  وروى سعيد بن هالل، عن مروان بن
  .احلديث... " رأيت رّبي َعزَّ وَجلّ يف املنام: " مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: كعب قالت

  .أخرجها ابن منده، و أبو نعيم
  أم طَليق

  أم طليق

  .، اْمَرأَة أيب طليق
أعطين : ن فلفل عن طَلق بن حبيب، عن أيب طليق أن أمرأته، وهي أم طليق قالت له، وله مجل وناقةروى املختار ب

مث إهنا سألت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ما يعدل احلج؟ " . هو حبيٌس يف سبيل اهللا : " قال. مجلك أحج عليه
  " .ُعمرة يف رمضان : " فقال

  .أخرجها ابن منده

  حرف العني

  األشهليَّة أم عامر

  أم عامر األشهلية

  .روى عنها أبو سُفْيان موىل ابن أيب أمحد من حديث الواقدي. دخلت على النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم. 
  .أخرجها ابن منده و أبو نعيم

  أم عامر بن اجلرّاح
  .وهي اْمرَأَة من بين احلَارِث بن ِفهر. أم عامر بن اجلرّاح أيب ُعَبْيدة الفِهري

  .قاله جعفر، عن خليفة بن خياط. ركت اإلسالم وأسلمتأد
  .أخرجها أبو موسى
  أم عامر بِْنت سَُويد
  .أوردها جعفر، ومل يزد، وهو أخرجها: قال أبو موسى. أم عامر بِْنت سويد
  أم عامر بِْنت كعب

  .أم عامر بِْنت كعب األْنصارِيَّة



إين : قالت" . هلّمي فكُلي : " أن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم قال هلاروت عنها لَْيلَى موالة ُخَبيب بن َعْبد الرَّْحَمن 
  " .إن املالئكة يصلُّون على الصّائم إذا أُكل عنَده : " قال. صائمة

  .أخرجها أبو ُعمر
  أم عامر بن واِثلة

  أم عامر بن واثلة

  .أيب الطُّفَيل
و كريب حدثنا ُمعاوَِية بن أيب هشام، حدثنا ُسفْيان، عن حدثنا أب: أخربنا حيىي إجازة بإسناده عن أيب بكر القاضي

رأيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يوم فتح َمكَّة، فما أنسى بياض وجهه مع : جابر اجلْعفي، عن أيب الطفيل قال
  .هذا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: من هذا؟ فقالت: شدَّة سواد شَعره، فقلت المي

  .ْيم، و أبو موسىأخرجها أبو ُنَع
  أم عامر بِْنت يزيد بن السَّكَن

  .أم عامر بِْنت يزيد بن السكن األْنصارِيَّة األشهلية
وقد تقدم ذكرها يف امسها، واالختالف يف كنيتها، أو . إن صح هذا فهي أَْسَماء بِْنت يزيد بن السكن: قال أبو ُعمر

هذا قول األكثر يف أم عامر بِْنت سعيد بن . كن امسها فُكَيهةأم عامر بِْنت سعيد بن السَّ: وقيل. هي أخت أَْسَماء
وكانت من املبايعات، قاله . السكن، ال بِْنت يزيد بِْنت السكن، فعلى هذا هي بِْنت عم أَْسَماء بِْنت يزيد بن السكن

  .أبو ُعمر
  .أم عامر بِْنت عسيد بن السكن: وكذلك مساها ابن منده، فقال

  .ين ابن منده إمنا هي بِْنت يزيد بن السكنوهم يع: قال أبو نعيم
  .وقول أيب ُعمر يؤّيد قول ابن منده وُيصحِّحه

حدثين أيب، حدثنا أبو عامر، حدثنا إبراهيم بن إمساعيل بن : ومن حديثها ما أخربنا به أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا
ي، عن أم عامر بِْنت يزيد بن السكن وكانت من املبايعات أيب حبيبة، حدثين َعْبد الرَّْحَمن بن َعْبد الرَّْحَمن األشهل

  .أهنا أتت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم بعَْرقٍ فَتعرَّقه وهو يف مسجد بين فالن، مث قام إىل الصالة فصلى ومل يتوضأ
لّى اهللا عليه وسلّم من وروى داود بن احلَُصني، عن أيب ُسفْيان موىل ابن أيب أمحد عنها أهنا أول من بايع رسول اهللا ص

  .النساء
  .أخرجها الثالثة

  أم َعْبد اهللا بن أُنَْيس
  .أم َعْبد اهللا بن أُنيس، من ولد عَْبد اهللا بن أُنيس، اْمَرأَة كعب بن مالك

روى حديثها ابن وهب، عن َعْمرو بن احلَارِث، عن حيىي بن سعيد، عن َعْبد اهللا بن أنيس عن أمه وكانت عند 
أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم خرج على كعب بن مالك وهو ُينشد يف مسجد رسول اهللا  كعب بن مالك

وذكر ... فأنشد" . أْنِشد : " صلّى اهللا عليه وسلّم، فلما رآه كأنه انقبض، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .احلديث

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم



  أم َعْبد اهللا بن أوس
  .هللا بن أوس، أخت شداد بن أوس األْنصارِيَّةأم َعْبد ا

أخربنا أبو منصور بن مكارم املؤدب بإسناده عن املعاىف بن ُعمران، عن أيب بكر الغساين، عن ضمرة بن حبيب، عن 
يف أم َعْبد اهللا أخت شداد بن أوس أهنا بعثت إىل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم بقََدح لنب عند فطره وهو صائم، وذلك 

أىن : " فرد إليها رسوهلا. من شاة يل: فقالت" أّنى كان لك هذا اللنب : " طول النهار وشدة احلر، فردّ إليها رسوهلا
يا رسول : فلما كان الغد أتته أم َعْبد اهللا فقالت. فأخذه منها. اشتريتها من مايل: ، فقالت" كانت لك هذه الشاة؟ 

بذلك أمَرِت الرسلُ : " من شدة احلر وطول النهار، فرددت الرسول فيه، فقال اهللا، بعثت إليك باللنب َمْرِثيةً لك،
  " .أن ال تأكل إال طّيباً، وال تعمل إال صاحلاً 

  .أخرجها الثالثة
  أم َعْبد اهللا بن ُبسْر

  .أم َعْبد اهللا بن بسر روى عنها ابنها عَْبد اهللا بن بسر
: حدثنا شعبة، عن يزيد بن ُخَمري قال: إسناده عن أيب داود الطيالسيأخربنا أبو الفضل عَْبد اهللا بن أمحد الطوسي ب

أتانا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فألقت له أمي قطيفة فجلس عليها، فأتته بتمر : مسعت َعْبد اهللا بن بسر قال
لنواة فوق أصبعيه، وقال أبو داود هكذا بالسبابة والوسطى، كما يرمي با" ... بالنوى هكذا : " فجعل يأكل ويقول

فقال رسول اهللا صلّى اهللا . يا رسول اهللا، ادع اهللا لنا:مث دعا بشراب فشرب، مث سقى الذي عن ميينه فقالت أمي
  .فما زلنا نتعرف بركة تلك الدعوة: قال" . اللهم بارك هلم فيما رزقتهم، واغفر هلم وارمحهم : " عليه وسلّم

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  د اهللا الدَّْوِسيّةأم َعْب

  .أم َعْبد اهللا الدوسية

: " أهنا أدركت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: أدركت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم روى حديثها الزهري، عنها
  " .يوم اجلمعة واجٌب على كل قريٍة فيها أمام، وإن مل يكن فيها إال أربعة 

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  َعْبد اهللا، من بين َزهرةأم 

  .تقدم ذكرها. أم َعْبد اهللا بن عامر بن ربيعة
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم كذا خمتصراً

أم َعْبد اهللا بِْنت أيب َحثمة، هي أم َعْبد اهللا بن عامر بن ربيعة، ذكر ابن منده أنه : وقد أخرجها أبو موسى فقال
  .أخرجها يف ترمجة ابنها أو زوجها

م أيب موسى، وليس الستدراكه وجه، فإن ابن منده أخرجها ترمجة منفردة، وليست ُمدَرجةً يف ترمجة ابنها هذا كال
  .وال زوجها

  أم َعْبد اهللا بن ُعمر بن اخلطاب
  .أم َعْبد اهللا بن ُعمر بن اخلطاب

  .ْنت َمظْعونإن أمه زينب بِ: ذُكر يف حديث أن َعْبد اهللا هاجر مع أبويه، قيل: أخرجها أبو موسى، وقال
  أم َعْبد اهللا َزْوَجة أيب موسى األشعري



  .أم َعْبد اهللا َزْوَجة أيب موسى األشعري
حدثين أيب، حدثنا أبو ُمعاوَِية، حدثنا األعمش، عن : أخربنا َعْبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد
أما علمت ما قال : سى األشعري وصاحت أمرأته فقال هلاإبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن القَرْثع أنه مسع أبا مو

أيُّ شيٍء قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه : فلما مات قيل هلا. مث سكتت. بلى: رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم؟ قالت
  .إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم لعن من َحلق أو خَرق أو َسلَق: وسلّم؟ قالت
  .أخرجها الثالثة

  ْبد اهللا بن ُنَبْيه بن اِحلجاجأم َع
  .أم َعْبد اهللا بِْنت ُنبيه بن احلجاج السهمية، اْمَرأَة َعْمرو بن العاص، وهي أم ابنه َعْبد اهللا بن َعْمرو

  " .نعم البيت أبو َعْبد اهللا، وأم َعْبد اهللا، وَعْبد اهللا : " قال هلا النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم
  .د اهللا بن َعْمروروى عنها ابنها عَْب

كانت أم َعْبد اهللا بن َعْمرو ابنة نبيه بن : روى َعْبد امللك بن قدامة، عن َعْمرو بن ُشعيب، عن أبيه، عن جده قال
" كيف أنت يا أم َعْبد اهللا؟ : " احلجاج، وكانت َتلْطُف رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فأتاها ذات يوم فقال

  ...رجل قد ترك الدنياخبري، وَعْبد اهللا : قالت
  .احلديث

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  أم َعْبد اهللا اْمرَأَة ُنعيم بن النَّحام
  .أم َعْبد اهللا اْمرَأَة ُنعيم بن الّنحام

إين أعلم بنَُعيم منك، عنده ابن أخ : روى عروة بن الزبري، عن َعْبد اهللا بن ُعمر، أنه أتى أباه ُعمر بن اخلطاب فقال
فإن كنت فاعالً فاذهب معك بعمك زيد بن : فقال ُعمر. إن أمها قد َخطبت إيل: فقال.  يكن ليترك حلمهيتيم ومل
وذكر ... مرحباً بك وأهالً: فكأمنا كان ُنعيم مسع كالم ُعمر فقال: فذهبنا إليه، فكلمه زيد قال: قال. اخلطاب

فقالت أمها من ناحية : قال. َم الناس وأترك حلميإن عندي ابن أخ يتيم، فلم أكن ألصل حلو: منزلته وشرفه، مث قال
واهللا ال يكون هذا حىت يقضي به علينا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، أحتبس أَيِّم بين عدي على ابن : البيت

ضعيف مث خرجت حىت أتت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فأخربته اخلرب، فدعا نعيماً فقص : أخيك، سفيه أو قال
ِصلْ َرِحَمك، وأرضِ أيِّمك، فإنَّ هلما من : " كما قال لَعْبد اهللا بن ُعمر، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم عليه

  " .أمرمها نصيباً 
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم

  أم َعْبد احلميد اْمَرأَة رافع بن َخديج
  .رافع بن خديج: أم َعْبد احلميد، اْمرَأَة
أن رافع بن خديج ُرمي بسهم يوم أُحد أو يوم خيرب يف ثنُدته، : د احلميد بن رافع بن خديجروى عنها حيىي بن َعْب

يا رافع، إن شئَت نزعَت السهَم والقُطنةَ : " فقال. يا رسول اهللا، أنزع السهم: فأتى النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقال
انزع السهم واترك : قال" . القيامة أنك شهيد  مجيعاً، وإن شئَت نزعت السهم وتركَت القطنة وشهدتُ لك يوم

  .ففعل ذلك، فعاش إىل أيام ُمعاوِيَة، فانتقض به اجلرح فمات منه. القطنة، واشهد يل أين شهيد
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم



  أم َعْبد الرَّْحَمن بن أُذَْينّة
  .أم َعْبد الرَّْحَمن بن أُذينة

ارموا اِجلماَر مبثلِ حصى : " مسعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: وفةُروي عنها حديث َمخرَجه من أهل الك
  " .اخلَذْف 

  .أخرجها أبو ُعمر

  أم َعْبد الرَّْحَمن بِْنت أيب سعيد اخلُْدرِّي
  .أم َعْبد الرَّْحَمن بِْنت أيب سعيد اخلدري

د بِْنت سعد بن إبراهيم بن أيب سعيد اخلدري، عن روى َعْبد العزيز بن ُمَحمَّد، عن ُمَحمَّد بن أيب ُحمَيد، عن ِهْن
جاءنا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم عائداً أليب سعيد، فقرب : عمتها وهي أم َعْبد الرَّْحَمن بِْنت أيب سعيد قالت

  .إليه ذراع شاة، فأكل منها، مث حضرت الصالة فصلى ومل يتوضأ
  .أخرجه ابن منده، وأبو نعيم

  َمن بن طارقأم َعْبد الرَّْح
  .أم َعْبد الرَّْحَمن بن طارق بن َعلْقََمة

حدثنا احلَُسْين بن علي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن ُجريج، : أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصم
سلّم كان يأيت مكاناً يف دار عن ُعَبْيد اهللا بن أيب يزيد، عن َعْبد الرَّْحَمن بن طارق، عن أمه، أن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه و

  .َيْعلَى، فيستقبل البيت فيدعو، وخيرج معه فيدعو، وحنن مسلمات
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  أم َعْبد الرَّْحَمن بن كعب

  .أم َعْبد الرَّْحَمن بن كعب بن مالك
  .إن مل تكن ابنة كعب بن مالك فهي أخرى غريها: أوردها جعفر كذا، ومل يورد هلا شيئاً

  .أخرجها أبو موسى
  أم َعْبد بِْنت َعْبد ُودّ بن َسواء

  .أم َعْبد بِْنت َعْبد ود بن سواء بن قَُرمي بن صاهلة اهلذلية هي أم َعْبد اهللا بن َمْسعود
 أم َعْبد اهللا بن َمْسعود، روى عنها ابنها: وقال ابن منده وأبو نعيم. كذا مساها أبو ُعمر غري مضافة إىل اسم اهللا تعاىل

: وقول أيب ُعمر أصح، ألن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم وغريه كانوا يقولون البن َمْسعود. َعْبد اهللا، وكالمها واحدة
  .ابن أم َعْبد

  .روت عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أهنا رأته يقُنت يف الوتر قبل الركوع
بن اخلطاب للنساء املهاجرات يف ألفني الفني،  فرض ُعمر: وروى أبو إسحاق السبيعي، عن مصعب بن سعد قال

  .منهن أم َعْبد
  .أخرجها الثالثة. وروى أبو إسحاق السبيعي أن ُعمر انتظر أم َعْبد حىت صلّت على ُعتبة بن َمْسعود ابنها

  أم َعْبد بِْنت احلَارِث
  .ذكرها جعفر كذلك. أم َعْبد بِْنت احلَارِث بن يزيد اهلُذَيل

  .خمتصراً أخرجها أبو موسى



  أم َعْبس بِْنت َمْسلَمَة
أم عبس بِْنت مسلمة، أخت ُمَحمَّد بن مسلمة ألبويه، : ذكرها ُمَحمَّد بن سعد يف تارخيه فقال. أم عبس األْنصارِيَّة

  .تزوجها أبو عبس بن َجْبر بن َعْمرو، فولدت له وأسلمت وبايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .ذكرها األشريي

  ْيد بِْنت ُسراقةأم ُعَب
  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قاله ابن حبيب. أم ُعَبْيد بِْنت سراقة بن احلَارِث بن عدي األْنصارِيَّة

  أم ُعَبْيد بِْنت صخر
  .أم ُعَبْيد بِْنت صخر بن مالك

ة بِْنت أيب طلحة بن َعْبد محن: فّرق اإلسالم بني أربع نسوة وبني أبناء بعولتهن: روى ابن جريج، عن عكرمة قال
كانت حتت َخلَف بن أسد بن عاصم بن َبيَاضة اخلُزاعي، فخلف عليها األسود بن . العزى بن ُعثْمان بن َعْبد الدار

وأم ُعَبْيد بِْنت . وفاختة بِْنت األسود بن املُطَِّلب كانت حتت أميَّة بن خلف، فخلف عليها صفوان بن أميَّة. َخلَف
َعْمرو بن عزيز، كانت حتت األسلت، فخلف عليها أبو قَْيس بن األسلت، واألسلت من  صخر بن مالك بن

ومليكة بِْنت خارجة بن سنان بن أيب حارثة، كانت حتت َزبَّان بن َسيَّار، فخلف عليها منظور بن زّبان بن . األنصار
  .سّيار

  .أخرجها أبو موسى
  .بالسني املهملة والياء حتتها نقطتان :وسيار. بالزاي، والباء املوحدة، وآخره نون: زبان

  أم ُعَبْيس
كانت فتاة لبين تيم بن ُمرّة، فأسلمت أول اإلسالم، وكانت ممن استضعفه املشركون، : قال الزبري. أم ُعَبْيس

  .فعذبوها، فاشتراها أبو بكر فأعتقها، وكُنَِيت بابنها ُعبيس بن كَُريز
أن أبا بكر أعتق ممن كان ُيعذَّب يف اهللا : ، عن هشام بن عروة، عن أبيهأخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن ُبكري

  .بالالً، وعامر بن فهرية، وزِنَّرية، وجارية بين مؤمل، والنهدية، وابِْنتها، وأم ُعبيس: سبعة
  .أخرجها أبو ُعمر، وأبو نعيم، وأبو موسى

  .اء حتتها نقطتان، وآخره سني مهملةبضم العني املهملة، وفتح الباء املوحدة، وتسكني الي: ُعَبْيس
  أم ُعثْمان بِْنت ُخثَْيم

  .أم ُعثْمان بِْنت ُخثيم اخلُزاعية

أهنا سألت النَّبِيّ : روى وهب بن جرير، عن أبيه، عن قَْيس بن سعد، عن عطاء، عن أم ُعثْمان بِْنت خثيم اخلزاعية
  " .ن ُمكافئتان، وعن اجلارية شاة عن الغالم شاتا: " صلّى اهللا عليه وسلّم عن الَعقيقة، فقال

  .هذا احلديث يعرف بام كُْرز الكعبية: أخرجها أبو موسى وقال
  أم ُعثْمان بِْنت ُسفْيان

روت عنها صفية بِْنت شيبة، وروى َعْبد اهللا بن . كانت من املبايعات. أم ُعثْمان بِْنت ُسفْيان، أم بين َشيبة األكابر
  .ُمسافع، عن أمه، عنها

حدثنا هشام بن أيب عَْبد اهللا، عن ُبدّيل : حدثين أيب، حدثنا روح وأبو نعيم قاال: أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللاأخربنا 
رأيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يسعى بني الصفا : بن َميسرة، عن صفية بِْنت شيبة، عن أم ولد شيبة أهنا قالت



  " . َشّدا ال ُيقطُع األبطَُح إال: " واملروة، ويقول
أهنا رأت النَّبِّي صلّى اهللا : رواه محاد بن زيد، عن ُبديل بن َميسرة، عن ُمغرية بن حكيم، عن صفية، عن اْمرَأَة منهم

  .فذكر حنوه.... عليه وسلّم
  .أخرجها الثالثة

  أم ُعثْمان بن أيب العاص
  .روى عنها ابنها ُعثْمان. ام ُعثْمان بن أيب العاص الثقفي

أهنا : ا َعْبد اهللا بن ُعثْمان بن أيب سليمان، عن ابن أيب سُويد الثقفي، عن ُعثْمان بن أيب العاص، عن أمهروى حديثه
: شهدت آِمَنةملا ولدت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، فلما ضرهبا املخاض نظرُت إىل النجوم تّدلّى حىت إين ألقول

  .له البيت الذي حنن فيه واجلدار، فما شيٌء أنظر إليه إال ّنوَّر لََيقََعنَّ علّي، فلما ولدت خرج هلا نوٌر أضاء
  .أخرجها الثالثة

  أم َعْجرَد

  أم عجرد

  .اخلزاعية
مسعت أم عجرد اخلزاعية تسأل : هلا ذكر يف حديث املثىن بن الصباح، عن َعْمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال

ما : " هللا، أمر كنا نفعله يف اجلاهلية أال نفعله يف اإلسالم؟ قاليا رسول ا: رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، قالت
  .مثل حديث أم كرز" . فافعلوا، عن الغالم شاتان متكافئتان، وعن اجلارية شاة : " قال. العقيقة: قالت" هذا؟ 

مل . ن أبيه، عن جدهَعْمرو بن شعيب، ع: إال أن ابن منده وأبا نعيم مل يذكرا منت احلديث، إمنا قاال. أخرجها الثالثة
  .يزيدا عليه، وذكر املنت أبو ُعمر

  أم ِعصمةَ العَْوصيّة

  أم عصمة العوصية

  .رأت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم. 
ما من مسلم يعمل ذنباً إالّ وقف امللك : " قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: روت عنها أم الشعثاء أهنا قالت

  " .ث ساعات، فإن استغفر اهللا من ذنبه ذلك مل يرفْعه عليه يوم القيامة املوكّل بإحصاء ذنوبه ثال
  .واهللا أعلم. أم عطية: وقال غريه. هكذا رواه سعيد بن سنان، عن أم الشعثاء

  .أخرجها ابن منده، و أبو نعيم
  أم عطاء موالة الّزبري

  .أم عطاء، موالة الزبري بن العوام، هلا صحبة ورواية
حدثين أيب، حدثنا يعقوب، حدثنا أيب، عن ُمَحمَّد بن إسحاق، عن : بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد  أخربنا أبو ياسر

واهللا لكأننا ننظر إىل الزبري بن العوام حني : َعْبد اهللا بن عطاء بن إبراهيم موىل الزبري عن أمه وجدته أم عطاء قالتا
اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قد هنى املسلمني أن يأكلوا من حلوم  يا أم عطاء، إن رسول: أتانا على بغلة له بيضاء، فقال

  " .أما ما أهدي لكنَّ فشأنكن به : " كيف نصنع مبا أُهدي؟ قال: فقالت. ُنُسكهم فوق ثالث



  .أخرجها الثالثة
  أم عطية األْنصارِيَّة

  .أم عطية األْنصارِيَّة اخلافضة
وروي بإسناد له عن . يعين أم عطية ُنسيبة اليت يأيت ذكرها بعد هذه  وأظنها املذكورة: أوردها جعفر، قال أبو موسى

كانت باملدينة خافضة : الوليد بن صاحل، عن ُعَبْيد اهللا بن َعْمرو، عن َعْبد امللك بن عمري، عن عطية القرظي قال
أسرى للوجه، وأحظى عند  أشِمِّي وال ُتحفي، فإنه: " يقال هلا أم عطية، فقال هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  " .الزوج 
  .وهذا احلديث يروى بغري هذا اإلسناد: قال أبو موسى

  أم عطية األْنصارِيَّة
  .وقيل نسيبة بِْنت كعب. امسها نسيبة بِْنت احلَارِث. أم عطية األْنصارِيَّة
  .ة نسيبة بِْنت كعبأم عطية األْنصارِيَّ: مسعت حيىي بن معني و أمحد بن حنبل يقوالن: قال أمحد بن زهري

  .يف هذا نظر، ألن أم َعَماَرة نسيبة بِْنت كعب: قال أبو ُعمر

وكانت من كبار نساء الصحابة، وكانت تغسل املوتى، وتغزو مع رسول اهللا صلّى اهللا . ُتعد أم عطية يف أهل البصرة
  .وعلي بن األقمرروى عنها ُمَحمَّد بن سريين، وأخته حفصة، وَعْبد امللك بن عمري، . عليه وسلّم

حدثنا أمحد بن منيع، أخربنا ُهَشم، أخربنا خالد ومنصور : أخربنا غري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى الترمذي
توفيت إحدى : عن ُمَحمَّد عن أم عطية قالت: عن ُمَحمَّد وحفصة، وقال منصور: وهشام فأما خالد وهشام فقاال

اغسلنها وِتراً ثالثاً أو مخساً أو أكثر من ذلك إن رأينتَّ، واغسلنها مباء "  :بنات النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فقال
فلما فرغنا آذنَّاه فألقى إلينا َحقَْوه، " . وسدر، واجعلَن يف اآلخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغنتَّ فآِذنَّين 

  " .أشِْعرنَها إياه : " وقال
  .ثة يف النون من اَألْسَماءوأخرجها الثال. أخرجها هاهنا أبو ُعمر

  أم عطيَّة الَعوِِصيَّة

  أم عطية العوصية

  .رأت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم. واألول أكثر. أم عصمة: وقيل. 
ما من : " روى أبو مهدي سعيد بن سنان، عن أم الشعثاء، عن أم عصمة العوصية امَْرأَة من قَْيس وذكر احلديث

ورواه غري سعيد . وقد تقدم يف أم عصمة. احلديث... " ف امللك املوكّل بإحصاء ذنوبهمسلم يعمل ذنباً إالّ وق
  .أم عطية: فقال

  .أخرجها ابن منده، و أبو نعيم
  أم عفيف بِْنت َمْسروح

  .أم عفيف بِْنت مسروح، زوج َحَمل بن مالك بن النابغة
ا سليمان بن أمحد، حدثنا َعْبد اهللا بن أمحد بن أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، أخربن

حنبل، حدثين ُمَحمَّد بن عباد املكي، حدثين ُمَحمَّد بن سليمان بن مسمول، عن َعْمرو بن متيم بن ُعَومي، عن أبيه، 



كانت أخيت مليكة واْمرَأَة منا يقال هلا أم عفيف بِْنت مسروح، حتت محل بن مالك بن النابغة، : عن جده قال
فقضى رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فيها . ضربت أم عفيف مليكة ِمبسْطَح بيتها وهي حامل فقتلتها وذا بطنهاف

  .َعْبد أو أمة: بالدية، ويف جنينها بُُغرَّة
  .أخرجها أبو موسى
  أم عفيف النَّْهديَّة

  أم عفيف النهدية

  .، إحدى املبايعات
بايعنا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ، فأخذ علينا أن ال حنّدث غري ذي  :روى عنها أبو ُعثْمان النهدي أهنا قالت

  .حمرم خالياً، به، وأمرنا أن نقرأ بفاحتة الكتاب على ميِّتنا
  .أخرجها الثالثة

  أم عقيل

  .أم عقيل، روى عنها ابنها عقيل
أتيت رسول اهللا صلّى اهللا : التروى َعْبد السالم بن حرب، عن إسحاق بن أيب فروة، عن عقيل، عن أمه أم عقيل ق

يا أم عقيل، اعتمري، : " إن أبا عقيل مات وأوصى هبذا اجلمل يف سبيل اهللا، وإنه أعجف؟ فقال: عليه وسلّم فقلت
  " .فإن ُعمرة يف رمضان تعدل حجة 

  .وترد يف امليم إن شاء اهللا تعاىل. الصواب أم معقل: أخرجها ابن منده و أبو نعيم، وقال أبو نعيم
  أم العالء األْنصارِيَّة
  .من املبايعات. أم العالء األْنصارِيَّة

حدثين أيب، حدثنا أبو كامل ، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا : أخربنا َعْبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن َعْبد اهللا
ي اْمَرأَة من نسائهم ابن شهاب، ويعقوب، حدثنا أيب، عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أم العالء وه

قال يعقوب طار هلم يف السكىن ُعثْمان بن َمظْعون حني . أخربته أهنا بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم: قال يعقوب
فاشتكى ُعثْمان بن َمظْعون عندنا فمّرضناه، حىت إذا تويف : قالت أم العالء. اقترعت األنصار على سكىن املهاجرين

رمحة اهللا عليك أبا السائب، شهاديت عليك : فدخل علينا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقلت أدرجناه يف أثوابه
ال أدري بأيب : فقلت: قالت" وما يدريك أن اهللا أكرمه؟ : " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. لقد أكرمك اهللا

جاءه اليقني من ربه، وإين ألرجو له اخلري من اهللا، أما هذا فقد : " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم! أنت وأمي
واهللا ال أزكي : فقلت: قالت. به: يعقوب: قال" . وواهللا ما أدري وأنا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ما يفعل يب؟ 

سلّم فأحزنين ذلك فنمت، فرأيت لُعثْمان عيناً جتري، فجئت إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه و. أحداً بعده أبداً
  " .ذاك عمله : " فأخربته، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .روى َعْمرو بن دينار يف آخرين، عن الزهري وَعْبد امللك بن عمري، عن أم العالء يف مرض املسلم أنه يكفّره



َعْبد امللك بن أم العالء اليت روى عنها خارجة بن زيد غري اليت روى عنها : قال ابن السكن. إهنا غري هذه: قيل
وذكر أم العالء ثالثة، وهي غريمها مجيعاً، خمرج حديثها عن أهل الشام يف عيادة رسول اهللا صلّى اهللا عليه . عمري

  .وسلّم هلا، وقد ذكرناها
  .أخرجها الثالثة

  أم العالء عمة حزام بن حكيم

  .أم العالء عمة حزام بن حكيم
يا أم العالء أبشري فإن : " عادين رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقال: روى عنها َعْبد امللك بن عمري أهنا قالت

  " .مرض املسلم يذهب اهللا به خطاياه، كما تذهب النار خبث احلديد 
  .وروى أيضاً هذا احلديث حزام بن حكيم، عن عمته أم العالء، عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم

ُعمر فقد تقدم قوله يف ترمجة أم العالء األْنصارِيَّة عن ابن السكن، فهو أيضاً  وأما أبو. أخرجها ابن منده و أبو نعيم
  .قد أخرجها، إال أنه مل جيعل هلا ترمجة منفردة، واهللا أعلم

  أم علّي بِْنت خالد
  .قاله ابن الكليب. أم علي بِْنت خالد بن تيم بن بياضة بن ُخفاف، اليت نزل األذان يف بيتها

  .ذكرها ابن الدباغ، عن أيب علي. أر أهل احلجاز يعرفون هذا، وال ابن القداح وال ابن مزروعومل : قال العدوي
  أم َعَماَرة األْنصارِيَّة
  .أم َعَماَرة األْنصارِيَّة

حدثنا َعْبد بن محيد، حدثنا ُمَحمَّد بن كثري، : أخربنا إمساعيل بن علي وغري واحد بإسنادهم عن ُمَحمَّد بن عيسى
ما أرى كل شيء : أهنا أتت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت: مان بن كثري، عن عكرمة، عن أم َعَماَرةأخربنا سلي
األحزاب " ... إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات : " فنزلت! ما أرى النساء يذكرن بشيء! إال للرجال

  .اآلية ٣٥
يف هذه الترمجة، وأورده أبو ُعمر يف ترمجة أم َعَماَرة بِْنت كعب  أخرجها ابن منده و أبو نعيم، وذكر هذا احلديث

  .اليت نذكرها بعد هذه إن شاء اهللا تعاىل، كأنه رآمها واحدة
  أم َعَماَرة األْنصارِيَّة

وهي أنصارية من بين . أم َعَماَرة بِْنت كعب بن َعْمرو بن َعْوف بن مبذول بن َعْمرو بن غنم بن مازن بن النجار
  .وهي أم حبيب وَعْبد اهللا ابين زيد بن عاصم. ، وامسها نسيبة، وقد تقدمت يف النونمازن

كانت قد شهدت بيعة الُعقَْبة، وشهدت أحداً مع زوجها زيد بن عاصم ومع ابنها حبيب وَعْبد اهللا، يف قول ابن 
ذ اثنيت عشرة وشهدت بيعة الرضوان، وشهدت يوم اليمامة فقاتلت حىت أصيبت يدها وجرحت يومئ. إسحاق
  .جراحة

  " .الصائم إذا أُكل عنده صلَّت عليه املالئكة : " روت عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم
. احلديث... ما أرى كل شيء إال للرجال: وروى عنها عكرمة موىل ابن عباس أهنا قالت للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم

  .أبو ُعمر: قاله
الصائم " أم َعَماَرة بِْنت كعب األْنصارِيَّة، وروى هلا أبو نعيم حديث : نسباها، بل قاالوأما ابن منده و أبو نعيم فلم ي



" رحم اهللا احللقني : " وأما ابن منده فروى هلا أن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم حنر بدنة قياماً، وقال" . إذا أكل عنده 
.  

و أبو ُعمر جعلهما واحدة، فلو نسبها ابن منده و أبو نعيم  فابن منده و أبو نعيم جعال هذه واليت قبلها ترمجتني،
  .لظهر هل مها واحد أم اثنتان؟ واهللا أعلم

  أم ُعمر بن خلدة
  .أم ُعمر بن خلدة األْنصارِيَّة

أخربنا حيىي فيما أذن يل بإسناده عن القاضي أيب بكر بن أيب شيبة، حدثنا وكيع، عن موسى بن ُعَبْيدة، عن منذر بن 
إهنا أّيام أكلٍ : " إن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم بعث علّياً ينادي مبىن: قالت. ن ُعمر بن خلدة، عن أمهجهم، ع

  " .وشربٍ وبِعالٍ 
  .أخرجه ابن منده و أبو نعيم
  .هذه أم ُعمر، بضم العني

  أم َعْمرو بن ُحَريث
  .أم َعْمرو بن حريث

بن ُعمر الغازي، أخربنا إمساعيل بن زاهر النيسابوري، أخربنا القطان، أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو نصر أمحد 
أخربنا َعْبد اهللا بن جعفر بن َدَرْستويه، حدثنا يعقوب بن ُسفْيان، حدثنا ابن منري، حدثنا حيىي بن ميان، حدثنا إمساعيل 

اهللا عليه وسلّم، فمسح على رأسي، ذهبت يب أمي إىل النَّبِّي صلّى : مسعت َعْمرو بن ُحريث يقول: بن أيب خالد قال
  .ودعا يل بالرزق

  .بفتح العني: أخرجه أبو موسى َعْمرو
  أم َعْمرو اْمَرأَة الزبري بن العوام
  .أم َعْمرو اْمَرأَة الزبري بن العوام

  " .اِحلجر أَنشَد اُهللا أمرأً يصلّي يف : " مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: روت عنها أم شبيب أهنا قالت
  .أخرجها ابن منده و أبو نعيم

  أم َعْمرو بِْنت سالمة
  .بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم. أم َعْمرو بِْنت سالمة بن وقش بن زغَبة بن زعوراء األْنصارِيَّة

  .قاله ابن حبيب
  أم َعْمرو بن ُسلَيم

  .أم َعْمرو بن ُسليم الزرقي
أهنا مسعت علياً ينادي وهم مبىن مع : بن أيب سلمة، عن َعْمرو بن سليم، عن أمه روى يزيد بن اهلاد، عن َعْبد اهللا
  .إهنا أيام أكل وشرب: رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

ورواه ابن إسحاق، عن حكيم بن حكيم بن عباد، . وقد تقدم هذا املنت يف ترمجة أم ُعمر بن خلدة. أخرجها الثالثة
  .ونذكره إن شاء اهللا تعاىل يف موضعه. هعن َمْسعود بن احلكم، عن أم

  أم َعْمرو بِْنت حممود
قتل أبوها . وهي ابنة أخي ُمَحمَّد بن مسلمة. أم َعْمرو بِْنت حممود بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدّي بن جمدعة



  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. خبيرب
  .قاله ابن حبيب

  أم ُعَميس
وهي اْمرَأَة رافع بن . بن سلمة بن خالد بن عدّي األْنصارِيَّة، أخت ُمَحمَّد وحممود ابين مسلمة أم ُعَميس بن َمسلمة

  .خديج
  .اآلية ١٢٨النساء " ...وإن امَْرأَة خافت من بعِلها ُنشوزاً أو إعراضاً : " وهي اليت نزل فيها

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله ابن حبيب

  أم عيَّاش
  .موالة رقية: وقيل. عّياش خادم النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم وموالتهأم 

حدثنا هدبة، عن َعْبد الواحد بن صفوان، حدثنا أيب، عن : أخربنا حيىي بن أيب الرجاء إجازة بإسناده عن أيب عاصم
  أمه، عن جدته 

  أم عياش

كنت أمَغثُ لُعثْمان الزبيب غُدوةً فيشربه : إىل ُعثْمان قالتوكانت خادم النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، بعثها مع ابِْنته 
" فال تعودي : " قال. أجل: قلت" ختلطني فيه شيئاً؟ : " فسألين ذات يوم فقال. عشية، وأنبذه عشية فيشربه غدوة

.  
لرقية بِْنت  روى َعْبد الكرمي بن روح، عن عنبسة بن سعيد البزاز، عن أبيه، عن جدته أم أبيه أم عياش وكانت أمة

  .كنت أوضئ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وأنا قائمة وهو قاعد: رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قالت
  .أخرجها الثالثة

  أم عيسى بِْنت اجلّزار
  .هلا صحبة ورواية عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم. أم عيسى بِْنت اجلّزار العصرية

قاله ابن . ْمرو بن جبلة، عن أم فروة ابنة مزاحم العصرية، عن أمها أم عيسى بِْنت اجلزارحدث َعْبد الرَّْحَمن بن َع
  .فام عيسى، وذكرها. وأما اجلّزار بعد اجليم زاي، وبعد األلف راء: ماكوال، وقال

  حرف الغني

  أم الغاِديَة

  أم الغادية

  .الغادية، وَحبيب بن احلَارِثهاجرت إىل املدينة مع النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم مع أيب . 
روى ُمحَمَّد بن َعْبد الرَّْحَمن الطفاوي، عن العاصي بن َعْمرو الطفاوي، عن حبيب بن احلَارِث وأيب الغادية أهنما 

أوصين يا رسول : فقالت املرأة. خرجا مهاجرين إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، ومعهما أم الغادية فأسلموا



  " .إّياِك وما يسوء اُألذُن : " قال. اهللا
  .إسنادها جمهول: وقال أبو ُعمر. أخرجها الثالثة

  أم غُطَْيف
هكذا ُسميت يف رواية أسباط، عن . هي اليت ضربتها ُملَيكة يف حديث حََمل بن مالك بن النابغة. أم غُطيف اهلُذَلّية
  .قاله أبو نعيم، وأبو بكر اخلطيب. مساك، عن عكرمة
  .ْيم، وأبو موسىأخرجها أبو ُنَع

  حرف الفاء

  أم فَْرَوة ِظئْر النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم
  .أم فروة، ِظئر النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم

هكذا ذكرها جعفر املستغفري، وروى بإسناده عن إسحاق بن أيب إسرائيل، عن ُمؤمل، عن ُسفْيان، عن أيب 
إذا أويِت إىل : " قال يل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: عليه وسلّم قالتإسحاق، عن أم فروة ظئر النَّبِيّ صلّى اهللا 

  " .، فإهنا براءةٌ من الشِّرك " قل يا أيها الكافرون " فراشِك فاقرئي 
  .وهذا القول أغرب األقوال. نوفل: وقيل. أبو فروة: وقيل. قد اختلف يف راوي هذا احلديث، فقيل فروة

  .أخرجها أبو موسى
  ة األْنصارِيَّةأم فور

  .من املبايعات. أم فروة األْنصارِيَّة

حدثين أيب، حدثنا أبو عاصم، عن َعْبد اهللا بن ُعمر، عن القاسم بن : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد
: " أفضل؟ فقال أيُّ العمل: ُسئل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: غَّنام الَبيَاضي، عن عّماته، عن أم فروة قالت

  " .الصالة ألول وقتها 
ورواه الليث وَعْبد الرزاق وأبو نعيم وغريهم، عن َعْبد اهللا بن ُعمر، عن القاسم عن جدته أم الدنيا، عن جدته أم 

ورواه ابن فَديك، عن الضحاك . ورواه قَُزعة بن سويد، واملعتمر بن سليمان، عن ُعَبْيد اهللا بن ُعمر. وذكره... فروة
  .ومل يسمها. عن اْمَرأَة من املبايعات. ُعثْمان، عن القاسم بن غنامبن 

  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم
  أم فروة بِْنت أيب قُحافة

تقدم نسبها عند ذكر أبيها، وهي أخت أيب بكر الصديق، أمها ِهْند بِْنت ُبَجري بن . أم فروة بِْنت أيب قحافة التيمية
خوها أبو بكر من األشعث بن قَْيس الِكندي، فولدت له ُمحَمَّداً وإسحاق، وقَُريبة وهي اليت زوجها أ. َعْبد قُصي
  .وُحبابة

إنّ أَحبَّ األعمال إىل : " وروت عنه أنه قال. وكانت أم فروة من املبايعات، بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .قاله أبو ُعمر" اهللا َعزَّ وَجلّ الصالةُ يف أول وقتها 

أم فروة بِْنت أيب قحافة، أخت أيب بكر الصديق، صاحبة الطوق، هلا ذكر يف : رها ابن منده وأبو نعيم فقاالواختص
  .حديث فتح َمكَّة



  .أخرجها الثالثة
إهنا : قد قال بعضهم يف أم فروة هذه: قد ذكر أبو ُعمر حديث الصالة يف أول وقتها يف هذه الترمجة، وقال: قلت

وإمنا جاء ذلك واهللا أعلم ألن القاسم بن غّنام األنصاريّ يقول يف حديثه مرة عن جدته  :أنصارية، وهو وهم، قال
  .والصواب ما ذكرناه. الدنيا، ومرة عن جدته القصوى، ومرة عن بعض أمهاته، عن عمة له

رمجة، وقد قال كما ذكرناه قبل هذه الت. وأما ابن منده وأبو نعيم فإهنما ذكرا هذا احلديث يف أم فروة األْنصارِيَّة
هي أخرى سواها : وقال غريه. هذه يعين اليت تروي حديث الصالة هي أخت أيب بكر الصديق. أم فروة: الطرباين
على أن القاسم بن غنام من األنصار، يروي عن َجدَّة له، أو عن بعض أهله، وكيف اختلفت الرواية . واهللا أعلم

  .واهللا أعلم. َمْدَخل وليس ألخت أيب بكر فيه. عليه، فهي من األنصار
  أم الفضل بِْنت احلَارِث

  .وقد تقدمت يف الالم. أم الفضل بِْنت احلَارِث، زوج الَعبَّاس بن َعْبد املُطَِّلب، وامسها لَُباَبة
  .روت عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أنه قرأ يف املغرب باملرسالت

  .أخرجها الثالثة
  أم الفضل بِْنت محزة

  .وهي بِْنت عم النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم. وقيل غري ذلك. امسها فاِطَمة: قيل. ْنت محزة بن َعْبد املُطَِّلبأم الفضل بِ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه تويف موىل لنا وترك ابنة وأختاً، فأتيا : روى عنها َعْبد اهللا بن شداد بن اهلاد أهنا قالت

  .كذا رواه أبو ُعمر. وسلّم، فأعطى االبنة النصف وأعطى األخت النصف
مات موىل لنا هي أعتقته : عن َعْبد اهللا بن شداد، عن أم الفضل بِْنت محزة قالت: وأما ابن منده وأبو نعيم فإهنما قاال

ه بني أم الفضل وابِْنته، أعطى االبنة النصف، وأعطى أم وترك ابنة، وإن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قسم مرياث
  .الفضل النصف
  .وقد ذكر يف فاِطَمة. أخرجها الثالثة

  أم الفضل بِْنت الَعبَّاس
  .أم الفضل بِْنت الَعبَّاس بن َعْبد املُطَِّلب

ها البخاري فيمن كذا، فّرق جعفر بني هذه وبني أم الفضل زوجة العَبَّاس، وقد أخرج: أخرجها أبو موسى وقال
  .روى عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم من نساء بين هاشم

  حرف القاف

  أم قَْرثَع

  أم قرثع

  .، غري منسوبة
أخربنا أبو نعيم، أخربنا أبو ُمَحمَّد بن حبان، حدثنا ُمحَمَّد بن جرير، حدثنا . أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو علي

أتيت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم : ، عن َعْمرو بن قَْيس، عن عطاء، عن أم قرثع قالتعصام بن َروَّاد، حدثنا أيب
ما شئِت، إن شئِت دعوُت اهللا لِك، وإن شئِت تصربين؟ : " فقال. يا رسول اهللا، إين اْمَرأَة أُغلَب على عقلي: فقلت



  .أصرب: قالت" . فقد َوَجَبت لك اجلنة 
  .ى، وقد ذكرنا هذا احلديث يف أم ُزفَر، ولعلها قد ُصحِّفَتأخرجها أبو ُنعَْيم وأبو موس

  أم قُرَّة

  أم قرة

  .هلا ذكر. بن ُدعموص
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم خمتصراً

  أم قَْيس بِْنت ِمْحصَن

  .أم قَْيس بِْنت حمصن بن حُرثان اَألَسِديَّة، أخت ُعكَّاَشة بن ِمْحَصن
  .بِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم، وهاجرت إىل املدينةأسلمت َمبكَّة قدمياً، وبايعت النَّ

حدثنا ُسفْيان، عن الزهري، عن ُعَبْيد اهللا بن : حدثنا قتيبة وأمحد بن َمنيع قاال: أخربنا مجاعة بإسنادهم عن أيب عيسى
وسلّم مل يأكل  دخلت بابن يل على رسول اهللا صلّى اهللا عليه: َعْبد اهللا بن ُعتبة، عن أم قَْيس بِْنت حمصن أهنا قالت

  .فدعا مباء فرشه عليه. الطعام، فبال عليه
روى عنها من الصحابة؛ وابصة بن َمعَْبد، وروى عنها ُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا، ونافع موىل محنة بِْنت : قال أبو ُعمر

أخربته عن أم قَْيس  وزعم العقيلي يف حديث ذكره عن ابن لَهيعة، عن أيب األسود، عن ُدرَّة بِْنت ُمعاذ أهنا. شجاع
يكون النََّسُم طائراً ُيَعلَُّق باجلنة، : " أهنا سألت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أنتزاور إذا متنا، يزور بعضنا بعضاً؟ قال

  " .حىت إذا كان يوم القيامة دخل كل نفسٍ يف جثتها 
  .أم قَْيس هذه أنصارية، وليست بِْنت حمصن: قال العقيلي
إن اليت روت هذا احلديث أم هانئ األْنصارِيَّة ذكر ذلك ابن أيب َخيثمة وغريه، وسنذكرها : وقد قيل: مرقال أبو ُع

  .إن شاء اهللا تعاىل
إال أن أبا ُعمر كان جيب عليه أن جيعل أم قَْيس األْنصارِيَّة ترمجةً مفردة، فلم يفعل، بل جعل حديثها . أخرجها الثالثة

  .صن اَألَسِديَّةيف ترمجة أم قَْيس بِْنت حم
حدثنا أبو اليمان، أخربنا ُشعيب، : أخربنا ُمحَمَّد بن ُمَحمَّد بن سرايا وغريه، قالوا بإسنادهم عن ُمَحمَّد بن إمساعيل

عن الزهري، أخربين ُعبَْيد اهللا بن َعْبد اهللا، أن أم قَْيس بِْنت حمصن اَألَسِديَّة أسد خزمية وكانت من املهاجرات األول 
أهنا أتت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بابن هلا : بايعن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وهي أخت ُعكّاشةالاليت 

عالم َتْدغَْرنَ أوالَدكُّن هبذا الِعالق، عليكم بالعود : " قد أْعلَقَْت عليه من الُعذرة، فقال النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم
  .يريد الكُْست، وهو العود اهلِْندي" ٍة، منها ذات اجلَْنب اِهلْندي، فإنّ فيه سبعةَ أشفي

  أم قَْيس
  .أم قَْيس، من املهاجرات، غري منسوبة

كان فينا رجل خطب اْمرَأَة يقال هلا أم قَْيس، فأبت أن تزّوجه : روى األعمش، عن أيب وائل، عن ابن َمْسعود قال
  .ْيسمهاجر أم قَ: حىت يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه

  .أخرجها ابن منده، وأبو نعيم



  أم قَْيس اهلُذَِليَّة
  .أوردها جعفر، ومل يذكر عنها شيئاً. أم قَْيس اهلُذلية

  .أخرجها أبو موسى

  حرف الكاف

  أم كَْبَشة القُضاِعيَّة
  .أم كَْبَشة القُضاعية الُعذريّة

بو بكر بن أيب شيبة، أخربنا ُحميد بن َعْبد حدثنا أ: أخربنا حيىي بن حممود فيما أذن يل بإسناده عن ابن أيب عاصم
أن أم كَْبَشة اْمَرأَة من : حدثين سعيد بن َعْمرو القُرشي: الرَّْحَمن، عن احلسن بن صاحل، عن األسود بن قَْيس قال

يا رسول اهللا، إين : قالت" . ال : " قال. يا رسول اهللا، ائذن يل أن أخرج يف جيش كذا وكذا: ُعذرة قضاعة قالت
فالنةٌ : لوال أنْ تكون ُسّنةٌ ويقال: " قال. يس أريد أن أقاتل إمنا أريد أن أداوي اجلرحى واملرضى وأسقي املاءل

  " .خرجت، ألذنُت لك، ولكن اجلسي 
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم

  أم كَثري بِْنت يزيد
  .أم كثري بِْنت يزيد األْنصارِيَّة

، حدثنا أمحد بن َعْبد اهللا، حدثنا أبو أمحد الغطريفي، حدثنا ُمَحمَّد بن إبراهيم أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو علي
بن شعيب الغازي، حدثنا أمحد بن ُسهيل الورّاق، أخربنا إسحاق بن عيسى، أخربنا أبو الصباح ويف نسخة أمحد بن 

:  صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت لهدخلت أنا وأخيت على رسول اهللا: الصباح عن أم كثري بِْنت يزيد األْنصارِيَّة قالت
فقلت له أو : قالت" . فلتسألْ، فإنّ طلب العلم فريضة : " قال! إن أخيت تريد أن تسألك عن شيء، وهي تستحيي؟

  " .أما إنه لعبة املنافقني : " فقال. قالت أخيت إن يل ابناً يلعب باحلََمام
  .أخرجها أبو ُنعَْيم وأبو موسى

  بن ثابتأم كُجَّة زوج أوس 

  أم كجة زوج أوس بن ثابت

  .نزلت فيها آية املواريث. 

: أخربنا أبو ُمَحمَّد عَْبد اهللا بن علي بن َعْبد اهللا بن سويدة بإسناده عن أيب احلسن علي بن أمحد املفسر، يف قوله تعاىل
إن أوس : س يف رواية الكليبقال ابن عبا: اآلية، قال ٧النساء " ... للرجالِ نصيٌب مما ترك الوالداِن واألقربون " 

بن ثابت األنصارّي تويف وترك ثالث بنات واْمرَأَة، يقال هلا أم كُجة، فقام رجالن من بين عمه فأخذا ماله، ومل يعطيا 
  .أمرأته وال بناته شيئاً، فجاءت أم كجة إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فذكرت له ذلك، فنزلت هذه اآلية

يا رسول : جاءت أم كُّجة إىل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت: بن ُمحَمَّد بن عقيل، عن جابر قالوروى َعْبد اهللا 
يُوِصيكمُ اهللاُ يف أوالدكم للذكر مثلُ حظِّ : " اهللا، إن يل ابِْنتني قد مات أبومها، وليس يعطيان شيئاً، فأنزل اهللا تعاىل

  .اآليتني" ... اُألنثََيْين 



  .عَْيم وأبو موسىأخرجها أبو ُن
  أم الِكرام السُّلَِميّة

  أم الكرام السلمية

ليس إسناد . روى عنها احلكم بن َجْحل. روت عن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يف كراهة التحلي بالذهب للنساء. 
  .حديثها بالقوي، وقد ثبت الرخصة يف ذلك للنساء

  .أخرجها أبو ُعمر
  أم كُْرزٍ اخلُزاعيّة

  .روى عنها ابن عباس وَحبيبة بِْنت َميسرة وجماهد، وعطاء بن أيب رباح. اخلزاعية الكعبية أم كُرز
حدثنا ُمحَمَّد بن خالد بن َعْبد اهللا الواسطي، حدثنا أيب، عن سعيد بن : أخربنا حيىي كتابة بإسناده عن ابن أيب عاصم

  أيب َعروبة، عن قتادة، عن عطاء، عن ابن عباس، عن 

  عيةأم كرز اخلزا

  " .عن الغالم شاتان ُمكافئتان، وعن اجلارية شاة : " سألت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم عن العقيقة، فقال: قالت
ورواه . وروى عن عطاء، عن حبيبة بِْنت ميسرة، عن أم كرز. اختلف على عطاء فيه، فروى عن عطاء، عن أم كرز

  .يه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز حنوهابن عيينة، عن ُعَبْيد اهللا بن أيب يزيد، عن أب
أخربنا ُمَسدد، عن ُسفْيان، عن ُعَبْيد اهللا بن أيب : أخربنا أبو أمحد بن علي الصويف بإسناده عن أيب داود السجستاين

  .بإسناده حنوه... يزيد
  .أخرجها الثالثة

  أم كعب األْنصارِيَّة
  .اهللا عليه وسلّم توفيت يف عهد النَّبِيّ صلّى. أم كعب األْنصارِيَّة

حدثنا حيىي بن حيىي، أخربنا َعْبد : أخربنا حيىي بن حممود وَعْبد الوهاب بن هبة اهللا بإسنادمها عن مسلم بن احلجاج
صليُت خلف النَّبِيّ : الوارث بن سعيد، عن حسني بن ذَكوان، حدثين َعْبد اهللا بن بَُريدة عن َسُمَرة بن ُجْنُدب قال

م وصلى على أم كعب، ماتت وهي ُنفَساء، فقام رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم للصالة عليها صلّى اهللا عليه وسلّ
  .َوَسطها

  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى
  أم كُلْثُوم بِْنت أيب بكر

  .أم كُلْثُوم بِْنت أيب بكر الصّديق
أن النَّبِّي : وم بِْنت أيب بكر الصديقروى إبراهيم بن طهمان، عن حيىي بن سعيد، عن ُحميد بن نافع، عن أم كُلْثُ

مث شكاهن الرجال، فخلى النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم بينهم وبني . صلّى اهللا عليه وسلّم هنى عن ضرب النساء
  . "لقد طاف الليلةَ بآلِ ُمَحمَّد سبعون امَْرأَة، كلُُّهنَّ قد ضُرِْبن : " ضرهبن، فقال النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم

  .وقال الثوري، عن حيىي، عن ُحميد بن نافع، عن زينب بِْنت أيب سلمة، حنوه. رواه الليث بن سعد بن حيىي
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم



ليس الم كُلْثُوم بِْنت أيب بكر صحبة، ألهنا ولدت بعد وفاة النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، وأمها بِْنت خارجة، : قلت
فُولدت أم كُلْثُوم . إين أرى ذات بطن بِْنت خارجة بِْنتاً: ا أبو بكر لعائشة يف مرضه الذي تويف فيهوهي اليت قال فيه

  .بعد موته، وكان هذا يُعد من كراماته رضي اهللا عنه
  أم كُلْثُوم بِْنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  .بِْنت خويلدأم كُلْثُوم بِْنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وأمها خدجية 
وخالفه غريه، والصحيح أهنا أصغر من ُرقيَّة، ألن رسول اهللا صلّى . أم كُلْثُوم أسن من رقية ومن فاِطَمة: قال الزبري

اهللا عليه وسلّم زوج رقية من ُعثْمان، فلما توفيت زّوجه أم كُلْثُوم، وما كان ليزوج الصغرى ويترك الكربى، واهللا 
  .أعلم

ى اهللا عليه وسلّم قد زّوج رقّية وأم كُلْثُوم من ُعتبة وُعَتيبة ابين أيب هلب، فلما أنزل اهللا َعزَّ وكان رسول اهللا صلّ
قالت أم مجيل . رأسي من رؤوسكما حرام إن مل تطلقا ابِْنيت ُمَحمَّد: ، قال أبو هلب البنيه" تّبت يدا أيب هلب : " وَجلّ

ففعال، فطلقامها قبل . إن رقية وأم كُلْثُوم قد صََبتا، فطلقامها: هاأمهما محالة احلطب بِْنت حرب بن أميَّة البنين
. فزوج النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم رقية من ُعثْمان، فلما توفيت زوجه أم كُلْثُوم رضي اهللا عنهم. الدخول هبما

 تلد منه ولداً، وتوفيت وكان نكاحه إياها يف ربيع األول من سنة ثالث، وبىن هبا يف مجادى اآلخرة من السنة، ومل
سنة تسع، وصلى عليها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وهي اليت غسلتها أم َعِطية وَحكَّت قولَ رسول اهللا صلّى 

، ونزل يف قربها " أشِعْرهنا إياه : " وألقى إليهم َحقَْوه، وقال" . اغسلنها ثالثاً، أو مخساً، أو أكثر : " اهللا عليه وسلّم
إن أبا طلحة األنصارّي استأذن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف أن ينزل : لفضل، وأسامة بن زيد، وقيلعلي، وا

  " .لو أن لنا ثالثة لزوجنا ُعثْمان هبا : " معهم، فأذن له، وقال
ما يل : " فقال لهأن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم رأى ُعثْمان بعد وفاة رقية مهموماً هلفان، : روى سعيد بن املسّيب

يا رسول اهللا، وهل دخل على أحد ما دخل علي، ماتت ابنة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : قال" أراَك مهموماً؟ 
: فبينما هو حياوره إذ قال النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم. اليت كانت عندي، وانقطع ظهري، وانقطع الصهر بيين وبينك

عليه السالم يامرين عن اهللا َعزَّ وَجلّ أن أزّوجك أختها أم كُلْثُوم على مثل َصداقها، وعلى يا ُعثْمان، هذا جربيل " 
  .فزوجه إياها" . مثل ِعشرهتا 
واستدركها أبو موسى على ابن منده، وقد أخرجها ابن منده يف بنات رسول اهللا صلّى اهللا عليه . أخرجها الثالثة

  .س الستدراكه وجه، واهللا أعلموسلّم، وأخرجها يف الكاف خمتصراً، فلي
  أم كُلْثُوم بِْنت أيب َسلَمة

  .أم كُلْثُوم بِْنت أيب سلمة بن َعْبد األسد املَْخُزوِميَّة، ربيبة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، أمها أم سلمة
ا مسلم بن خالد، عن حدثنا الصَّلت بن َمْسعود، حدثن: أخربنا حيىي بن أيب الرجاء إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصم
: ملا تزوج النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم أم سلمة قال هلا: موسى بن ُعقَْبة، عن أمه، عن أم كُلْثُوم بِْنت أيب سلمة قالت

إين قد أَهَدْيُت للنجاشي هديةً، وال أراها إال سترجع إلينا، النجاشي قد مات فيما أرى، أهديُت له ُحلَّةً وأواقي من " 
فكان كما قال النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، مات النجاشي، : قالت أم سلمة" . فإن رجعْت إلينا فهي لِك  ِمْسٍك

ورجعت اهلدية إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فبعث إىل كل اْمرَأَة من نسائه أوقية من املسك، وبعث إىل أم 
  .سلمة باحللة، ومبا بقي من املسك

إال أن ابن منده مل ينسبها، إمنا قال أم كُلْثُوم غري منسوبة، وذكر هلا هذا احلديث يف اهلدية، وهي  .أخرجها الثالثة



  .هذه، واهللا أعلم
  أم كُلْثُوم بِْنت ُسهَْيل

  .أسلمت أول اإلسالم. أم كُلْثُوم بِْنت سهيل بن َعْمرو
وأبو سربة بن : مية من هاجر إىل أرض احلبشةأخربنا ُعَبْيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، يف تس

  .أيب ُرْهم، من بين عامر بن لؤي، معه أمرأته أم كُلْثُوم بِْنت سهيل بن َعْمرو
  .وقد ذكرناها يف ترمجة زوجها

  أم كُلْثُوم بِْنت العَبَّاس
م، وأمها أم َسلَمة بِْنت َمْحمية بن َجْزء أدركت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّ. أم كُلْثُوم بِْنت العَبَّاس بن َعْبد املُطَِّلب

  .الزبيدي
قال رسول اهللا صلّى : روى الدَّراَوْردي، عن يزيد بن اهلاد، عن ُمَحمَّد بن إبراهيم، عن أم كُلْثُوم بِْنت الَعبَّاس قالت

حاتَّ عن الشجرة الباليةِ إذا اقشعّر جلد العَْبد من خشية اهللا تعاىل، حتاّتت عنه خطاياه، كما يت: " اهللا عليه وسلّم
  " .ورقُها 

ورواه أبو . كذا رواه ابن منده من حديث إمساعيل بن َعْبد اهللا بن َمْسعود، عن ضرار بن صُرد، عن الدراوردي
نعيم من حديث احلَُسْين بن جعفر القَتَّات، عن ضرار، عن الدراوردي، عن يزيد، عن ُمَحمَّد بن إبراهيم، عن أم 

  .وكأنه رأى هذا أصح. يها الَعبَّاسكُلْثُوم، عن أب

وتزوج احلسن بن علي أم كُلْثُوم هذه، فولدت له ُمَحمَّداً وجعفراً، مث فارقها فتزوجها أبو موسى األشعري، فولدت 
ومات عنها فتزوجها ُعمران بن طلحة، ففارقها فرجعت إىل دار أيب موسى، فماتت فدفنت بظاهر . له موسى
  .الكوفة

  ْنت ُعقَْبةأم كُلْثُوم بِ
أخت الوليد بن ُعقَْبة، واسم . أم كُلْثُوم بِْنت ُعقَْبة بن أيب ُمَعيط بن أيب َعْمرو بن أميَّة بن َعْبد مشس القَُرِشيَّة االموِيَّة

 وأمها أَْرَوى بِْنت كُريز بن ربيعة بن َحبيب بن َعْبد مشس، عمة َعْبد اهللا. ذَكوان: أبان، واسم أيب َعْمرو: أيب ُمَعيط
  .وهي أخت ُعثْمان بن َعفَّان المه. بن عامر

أسلمت َمبكَّة قدمياً، وصلت القبلتني، وبايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وهاجرت إىل املدينة ماشية، فسار 
  .أخواها الوليد وَعَماَرة ابنا ُعقَْبة خلفها لريداها، فمنعهما اهللا تعاىل

حدثين الزهري وَعْبد اهللا بن أيب بكر بن : ده عن يونس بن ُبكري، عن ابن إسحاق قالأخربنا ُعَبْيد اهللا بن أمحد بإسنا
هاجرت أم كُلْثُوم بِْنت ُعقَْبة إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم عام احلديبية، فجاء أخواها الوليد وفالن : َحْزم قاال

  .ىب أن يردها عليهماابنا ُعقَْبة إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يطلباهنا، فأ
" ... يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكُم املؤمنات مهاجراٍت فامتحنوهنَّ اُهللا أعلم بإمياهنّن : " فيها نزلت: وقال املفسرون

  .اآلية ١٠املمتحنة 
مث طلقها . وملا قدمت املدينة تزوجها زيد بن حارثة، فقُتل عنها يوم مؤتة، فتزوجها الزبري بن العوام، فولدت له زينب

فتزوجها َعْمرو بن العاص، . فتزوجها َعْبد الرَّْحَمن بن َعْوف، فولدت له إبراهيم ومحيداً، وغريمها، ومات عنها
  .فمكثت عنده شهراً، مث ماتت

  .وروى عنها ابنها ُحميد بن َعْبد الرَّْحَمن



يم، عن َمُعمر، عن الزُّهري، عن حدثنا أمحد بن منيع، حدثنا إمساعيل بن إبراه: أخربنا غري واحد عن أيب عيسى
ليس بالكاذب : " ُحَميد بن َعْبد الرَّْحَمن، عن أمه أم كُلْثُوم بِْنت ُعقَْبة أهنا مسعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يقول

  " .من أصلح بني الناس، فقال خرياً 
  .أخرجها الثالثة

  أم كُلْثُوم بِْنت علي بن أيب طالب
لي بن أيب طالب، أمها فاِطَمة بِْنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، ولدت قبل وفاة رسول اهللا أم كُلْثُوم بِْنت ع

  .صلّى اهللا عليه وسلّم
زوِّجنيها يا أبا احلسن فإين أرصد من كرامتها : فقال ُعمر. إهنا صغرية: خطبها ُعمر بن اخلطاب إىل أبيها علي، قال

: قويل له: فبعثها إليه بُبرٍد، وقال هلا. عثها إليك، فإن رضيتها فقد زوجتكهاأن أب: فقال له علي. ما ال يرصده أحد
ووضع يده عليها، . قد رضيت رضي اهللا عنك: قويل له: فقالت ذلك لُعمر، فقال. هذا الُبْرد الذي قلت لك

بعثتين إىل : ت لهمث جاءت أباها فأخربته اخلرب، وقال. لوال أنك أمري املؤمنني لكسرت أنفك! أتفعل هذا؟: فقالت
فجاء ُعمر فجلس إىل املهاجرين يف الروضة وكان جيلس فيها املهاجرون األّولون . قال يا بنّية إنه زوجك. شيخ َسْوٍء

تزوجت أم كُلْثُوم بِْنت علي مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : مباذا يا أمري املؤمنني؟ قال: فقالوا. َرفِّئُوين: فقال
وكان يل به عليه الصالة " . سببٍ ونسبٍ وِصهرٍ ينقطع يوم القيامة، إال سبيب ونسيب وصهري  كلُّ: " يقول

فتزوجها على مهر أربعني ألفاً، فولدت له زيد بن . والسالم النَسُب والسبب، فأردت أن أمجع إليه الصهر فَرفَّئوه
  .ُعمر األكرب، ورقية

كان زيد قد أصيب يف حرب كانت بني عدي، خرج ليصلح بينهم، وتوفيت أم كُلْثُوم وابنها زيد يف وقت واحد، و
فضربه رجل منهم يف الظلمة فشجَّه وصَرعه، فعاش أيأما مث مات هو وأمه، وصلى عليهما َعْبد اهللا بن ُعمر، قدمه 

  .حسن بن علي
  .وملا قتل عنها ُعمر تزوجها عون بن جعفر

ا أبو الفضل ُمحَمَّد بن ناصر، أخربنا اخلطيب أبو طاهر ُمَحمَّد بن أخربنا َعْبد الوهاب بن علي بن علي االمني، أخربن
: أمحد بن أيب الصقر، أخربكم أبو الربكات أمحد بن َعْبد الواحد بن الفضل بن نظيف بن َعْبد اهللا الفّراء، قلت له

الدواليب، حدثنا أمحد بن  نعم، حدثنا أبو بشر ُمَحمَّد بن أمحد بن محاد: أخربكم أبو ُمَحمَّد احلسن بن رشيق؟ فقال
ملا تأميت أم : َعْبد اجلبار، حدثنا يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، عن حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب قال
إنك ممن قد : كُلْثُوم بِْنت علي من ُعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهم دخل عليها حسن وحسني أخواها فقاال هلا

يدهتن، وإنك واهللا إن أمكنت علّياً من ُرمَِّتِك لُيْنِكحَنَِّك بعض أيتامه، ولئن عرفت سيدة نساء املسلمني وبِْنت س
فواهللا ما قأما حىت طلع علي يتكئ على عصاه، فجلس فحمد اهللا . أردت أن تصييب بنفسك ماالً عظيماً لتصيبنَّه

نزلتكم عندي يا بين فاِطَمة، قد عرفتم م: وأثىن عليه، وذكر منزلتهم من رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وقال
صدقت، رمحك اهللا، : فقالوا. وأثرتكم على سائر ولدي، ملكانكم من رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وقرابتكم منه

أيْ : فقالت. أيْ بنيَّة، إن اهللا َعزَّ وَجلّ قد جعل أمرك بيدك، فأنا أحب أن جتعليه بيدي: فقال. فجزاك اهللا عنا خرياً
 الْمرَأَة أرغب فيما يرغب فيه النساء، وأحب أن أصيب مما تصيب النساء من الدنيا، وأنا أريد أن أنظر يف أَبةُ، إين

واهللا ال أكلم رجالً منهما أو : مث قام فقال. ال، واهللا يا بنية ما هذا من رأيك، ما هو إال رأي هذين: فقال. أمر نفسي
. قد فعلت: فقالت. اهللا ما على ِهجرتك من صرب، اجعلي أمرك بيدهفو. اجلس يا أبه: فأخذا بثيابه، فقاال. تفعلني



  .وبعث هلا بأربعة ألف درهم، وأدخلها عليه. فإين قد زوجتك من عون بن جعفر، وإنه لغالم: قال
  .أخرجها أبو ُعمر

  حرف الالم وامليم

  أم لَْيلَى بِْنت رواحة
بايعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه . ْيلَى،وهي والدة عَْبد الرَّْحَمن بن أيب لَْيلَىأم لَْيلَى بِْنت رواحة األْنصارِيَّة، اْمَرأَة أيب لَ

  .وسلّم
عن عمته محادة بِْنت ُمَحمَّد، عن عمتها آِمَنةبِْنت عَْبد الرَّْحَمن، عن . روى حديثها ُمَحمَّد بن ُعمران بن أيب لَْيلَى

  .عليه وسلّم، فكان فيما أخذ علينا أن خنتضب بالَغْمسبايعنا رسول اهللا صلّى اهللا : جدهتا أم لَْيلَى قالت
  .أخرجها الثالثة

  أم مالك األْنصارِيَّة
  .أم مالك األْنصارِيَّة

عن ابن أيب عاصم، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا ُمحَمَّد بن فضيل، عن . أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده
جاءت بُعكَّة من مسن إىل : جل حدثه، عن أم مالك األْنصارِيَّة قالتعطاء بن السائب، عن حيىي بن جعدة، عن ر

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فامر رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بالالً فعصرها مث دفعها إليها فرفعتها فإذا هي 
: قالت" وما ذاك يا أم مالك؟ "  :يا رسول اهللا نزل يف شيء؟ قال: مملوءة فأتت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت

. والذي بعثك باحلق لقد عصرهتا حىت استحييت: فدعا بالالً فسأله عن ذلك، فقال: ردَْدَت عليَّ هدّييت، قالت
سبحان اهللا : " مث علمها أن تقول يف ُدُبر كلّ صالة" . هنيئاً لِك يا أم مالك، هذه بركة واهللا عجَّل ثواهبا : " فقال

  " .د هللا عشراً، واهللا أكرب عشراً عشراً، واحلم
: " أتيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ولُحْيي ُيْرَعدان من احلمى، فقال: قالت. روى عنها َعْبد الرَّْحَمن بن سابط

ا الذنوب ال تسّبيها فإن اَهللا ُحيطُّ عن العَْبد هب: " قال. يا رسول اهللا أم ِملْدم فعل اهللا هبا: قلت" مالك يا أم مالك؟ 
  " .كما يتحاتُّ ورق الشجر 

  ..أخرجها الثالثة
  أم مالك البَْهزِيَّة

  أم مالك البهزية

حدثنا ُعمران بن موسى القّزاز، حدثنا عَْبد الوارث : أخربنا إمساعيل وإبراهيم وغريمها بإسنادهم إىل أيب عيسى قال
ذكر رسول اهللا صلّى اهللا : الك البهزية قالتبن سعيد، حدثنا ُمَحمَّد بن ُجحادة، عن رجل، عن طاوس، عن أم م

رجلٌ يف ماشيٍة يؤّدي حقَّها ويعَْبد ربّه، : " يا رسول اهللا، من خري الناس فيها؟ قال: عليه وسلّم فتنةً فقّرهبا، فقلت
  " .ورجلٌ آخذٌ برأس فرسه خييف العدوَّ وُيخيفونه 

  .أخرجها الثالثة
  أم مبشر بِْنت الَبراء بن َمعرور



  .غريها: وقيل. قيل إهنا زوج زيد بن حارثة. بشر بِْنت الرباء بن معرور األْنصارِيَّةأم م
روى عنها جابر بن َعْبد اهللا وغريه، روت عن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أحاديث، منها ما أخربنا به حيىي كتابة 

  .بإسناده عن ابن أيب عاصم
حدثنا َعْبد اهللا بن إدريس، عن األعمش، عن أيب ُسفْيان، : اهللا بن منري قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وُمَحمَّد بن َعْبد

ال يدخل النار أحد شهد بدراً : " عن جابر، عن أم مبشر أهنا مسعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يقول يف بيت حفصة
؟ فقال رسول اهللا صلّى اهللا " وإن منكم إال واردها : " يا رسول اهللا إن اهللا يقول: حفصة: فقالت" . والشجرة 
  . ٧١مَْرَيم " . مث ُنَنّجي الذين اتَّقَوا " فمه؟ : " عليه وسلّم

مسعت رسول اهللا : وروى ُمحَمَّد بن إسحاق، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن أم مبشر بِْنت الرباء بن معرور قالت
رجلٌ يف غَُنْيَمة له، : " بلى يا رسول اهللا قال: قالوا" ؟ أال أخربكم خبري الناس: " صلّى اهللا عليه وسلّم يقول ألصحابه

  " .يقيم الصالة، ويؤيت الزكاة، قد اعتزل شرور الناس 
وذكر ابن منده و أبو نعيم هذين احلديثني يف ترمجة واحدة، وجعال االثنتني هذه واليت بعدها . أخرجها الثالثة

يد، وأخرج حديث جماهد، عن بِْنت الرباء بن معرور، وجعلهما وأخرج أبو نعيم حديث جابر، عن اْمرَأَة ز. واحدة
  .ترمجتني، واهللا أعلم، وما أقرب أن يكونا واحدة

  أم مبشِّر األْنصارِيَّة، اْمَرأَة زيد بن حارثة
  .أم مبشر األْنصارِيَّة، اْمَرأَة زيد بن حارثة

وأخرج أبو نعيم و أبو موسى هذه غري األوىل بِْنت . هي غريها: وقيل. قيل إهنا املتقدمة الذكر بِْنت الرباء بن معرور
الرباء، وقد تقدم القول فيها يف األوىل، وقد فرق ابن أيب عاصم أيضاً بينهما، جعلهما اثنتني، فذكر يف ترمجة بِْنت 

ىل مسلم بن الرباء فضل من شهد بدراً، وذكر يف هذه ما أخربنا به ابن أيب حبة وأبو الفرج بن أيب الرجاء بإسنادمها إ
  .احلجاج

أن النَّبِيّ : وحدثنا ُمَحمَّد بن رمح، أخربنا الليث، عن أيب الزبري، عن جابر: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث قال مسلم
من غرس هذا : " صلّى اهللا عليه وسلّم دخل على أم مبشر األْنصارِيَّة يف خنل هلا، فقال هلا النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم

ال يغرس مسلم غرساً، وال يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان أو : " فقال. بل مسلم: قالت" لٌم أم كافٌر؟ النخل، أمس
  " .دابَّةٌ أو شيٌء، إالّ كانت له صدقة 

وقد ذكر أمحد بن حنبل يف مسنده احلديثني يف ترمجة أم مبشر اْمَرأَة زيد بن حارثة، إالّ أنه مل ينسبها إىل الرباء بن 
  .وروى هلا احلديثني، وهذا يدل أنه رآمها واحدة، واهللا اعلم. أم مبشر، اْمَرأَة زيد بن حارثة: المعرور، بل ق
  أم ِمْحجَن

  أم حمجن

.  
" مىت ُدِفَن هذا؟ : " أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم مرَّ على قرب حديث عهٍد بدفن، فقال: روى ابن بريدة، عن أبيه

كنت : قالوا! " أفال آذْنُتموين؟: " قال. جن، كانت مولعة بلقط القذى من املسجديا رسول اهللا، هذه أم حم: فقيل
فصفَّ أصحابه : قال" . فال تفعلوا، فإن صاليت على موتاكم ُتنَوُِّر هلم يف قبورهم : " قال. نائماً، فكرهنا أن هنيجك

  .فصلى عليها



  .ومسى املرأة حمجنة: رواه حيىي بن أنيسة، عن علقمة، عن رجل من أهل املدينة، مرسالً
  .أخرجها أبو موسى
  أم ُمَحمَّد األْنصارِيَّة
مسعت رسول اهللا : روى ُعمر بن ذر، عن ُعَبْيد اهللا بن احلبحاب، عن أم ُمَحمَّد األْنصارِيَّة قالت. أم ُمَحمَّد األْنصارِيَّة

 اَألْسَماء، بسم اهللا ربِّ األرض والسماء، بسم اهللا خري: من قال عند َمطَعِمه وَمشَربه: " صلّى اهللا عليه وسلّم يقول
  " .بسم اهللا الذي ال يضرُّ مع امسه شيء، مل يضّره ما أكل أو شرب 

  .أخرجها أبو موسى
  أم ُمَحمَّد بن حاطب

: قاله. امسها فاِطَمة: قيل. ذكرت يف اجليم من الكىن. أم مجيل بِْنت اجمللَّل: وهي. أم ُمَحمَّد بن حاطب بن احلَارِث
  .عفر، وإمنا قيل هلا أم ُمَحمَّد بابنها، ُمحَمَّد بن حاطب، وهو قليلج

  .أخرجها أبو موسى
  أم ُمَحمَّد خَْولَة بِْنت قَْيس
  .أم ُمَحمَّد خَْولَة بِْنت قَْيس

 دخلنا على خَْولَة بِْنت قَْيس، وكانت: روى آدم بن إياس، عن أيب معشر، عن سعيد املقُبري، عن ُعَبْيد َسنوطي قال
فقال هلا . يا أم ُمَحمَّد حدثينا: حتت محزة بن َعْبد املُطَِّلب رضي اهللا عنه، فتزوجها بعده النعمان بن عجالن، فقلنا

بئس : فقالت. انظري ماذا حتدثني فإن احلديث عن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بغري ثبت شديد: زوجها النعمان
مسعت . يه وسلّم مبا ينفعهم فأكذب على رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمأحدثهم عن رسول اهللا صلّى اهللا عل! مايل

الدُّنيا خِضَرةٌ حلوةٌ، من أخذ ماالً بِِحلِّه يباَرُك له فيه، وربَّ متخوِّضٍ يف : " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول
  " .فسه له النار يوم القيامة مال اهللا َعزَّ وَجلّ، ومالِ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فيما شاءت ن

  .أخرجها أبو موسى
  أم َمْرثَد

  أم مرثد

  .الَغَنويّة: األسلمية، وقيل
روت عنها أم خارجة بِْنت سعد بن الربيع اْمرَأَة . أسلمت يوم الفتح، و بايعت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم يوم الفتح

:  عليه وسلّم وهو يف ناس من األنصار يف رِعلٍ والرعلخرجنا مع رسول اهللا صلّى اهللا: زيد بن ثابت أهنا قالت
إن أّول من يشرف عليكم، من تسمعون خشخشته هبذا الوادي، لَِمن : النخل فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

  " .فأشرف عليهم علي بن أيب طالب . أهل اجلّنة
. ة، عن أم خارجة، عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم مثلهرواه مكي بن إبراهيم، عن أيب بكر بن َعْبد اهللا بن أيب ربيع

  .وقد تقدم ذكرها. ومل يذكر أم مرثد
  .أخرجها الثالثة

  أم ِمْسطَح



  أم مسطح

بِْنت أيب رُهم بن املُطَِّلب بن َعْبد مناف القَُرِشيَّة املُطَِّلبية، واسم أيب رهم أنيس بفتح اهلمزة، وكسر النون وهي ابنة 
امسها َسلَْمى بِْنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم : كر الصديق، أمها بِْنت صخر بن عامر، يقالخالة أيب ب
  .له ذكر يف حديث اإلفك. بن مرَّة

  .أخرجها أبو ُعمر، و أبو موسى
  أم َمْسعود بن احلكم
  .أم َمْسعود بن احلكم

: ْسعود بن احلكم، عن أمه أهنا حدثت قالتروى ُمحَمَّد بن إسحاق، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن َم
: كأين أنظر إىل علي بن أيب طالب على بغلة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم البيضاء يف شعب األنصار وهو يقول

  " .أيها الناس، إهنا أيام أكلٍ وشربٍ : " أيها الناس، إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قال
  .وقد ذكرناها. عن َعْمرو بن سليم، عن أمه: َعْبد اهللا بن أيب سلمة فقالورواه يزيد بن اهلاد عن 

  .أخرجها الثالثة
  أم مسلم األشجعيَّة

  أم مسلم األشجعية

  .حديثها عند أهل الكوفة. هلا صحبة. 
بيب بن أيب حدثين أيب حدثنا عَْبد الرَّْحَمن بن مهدي، حدثنا سُفْيان، عن ح: أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا

أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أتاها وهي يف قبة من . ثابت، عن رجل من بين املصطلق، عن أم مسلم األشجعية
  .فجعلت أتتبعها: قالت! " . ما أحسنها إن مل يكن فيها َمْيتَةٌ: " أدم، فقال

  .أخرجها الثالثة
  أم مسلم خادم صفيَّة

  أم مسلم خادم صفية

  .وال يعرف هلا صحبة. صحابةذُِكرت يف ال. 
  .أخرجها ابن منده، وأبو ُنعيم خمتصراً

  أم املسيَّب
  .أم السائب األْنصارِيَّة: وقيل. أم املسيَّب

أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو علي، حدثنا أمحد بن جعفر بن معَْبد، حدثنا حيىي بن مطرف، حدثنا مسلم بن 
أن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم أتى على امَْرأَة من : حدثنا أبو الزبري، عن جابرإبراهيم، حدثنا احلسن بن أيب جعفر، 

احلّمى، : قالت" مالِك؟ : " األنصار يقال هلا أم املسّيب، وهي ترفرف من احلّمى، فقال هلا النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم
ال تسّبيها فإهنا تذهب الذّنوب كما ُيذهب الكري خبثَ "  :فقال هلا النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم. ال بارك اهللا فيها

  " .احلديد 



  .يقال هلا أم السائب: رواه َعْبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أيب الزبري، عن جابر، وقال
  .أخرجها أبو ُنعَْيم و أبو موسى

  أم مطاع األسلميَّة

  أم مطاع األسلمية

  .مدنّية. 
أهنا شهدت خيرب مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فأسهم هلا : عن أبيه، عنها حديثها عند عطاء بن أيب مروان،

  .سهم رجل
  .شهودها خيرب صحيح، ويف سهم الرجل نظر: وقال أبو ُعمر. أخرجها الثالثة

  أم ُمعاذ
  .أم ُمعاذ

اهللا عليه وسلّم على أن بايعنا رسول اهللا صلّى : روى أيوب السَّختياين، عن حفصة بِْنت سريين، عن أم عطيَّة قالت
فقبضت اْمَرأَة يدها، فما قال هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم شيئاً، . ال نشرك باهللا شيئاً، وهنى عن الّنياحة

ابنة أيب سربة، : أو قال. فانطلقت فرجعت فبايعها، فما وفت اْمَرأَة إالّ أم سليم، وأم العالء بِْنت أيب سربة، وأم ُمعاذ
  .ة ُمعاذواْمرَأَ

  .أخرجها أبو موسى
  أم ُمعاذ األْنصارِيَّة
  .أم ُمعاذ األْنصارِيَّة

دخل رسول اهللا صلّى اهللا : روى ُمحَمَّد بن إسحاق، عن َعْبد اهللا بن َعْبد اهللا بن احلَارِث، عن سامل أيب النضر قال
ه وسلّم بثوب فُسجِّي عليه، وكان عليه وسلّم على ُعثْمان بن َمظْعون وهو ميوت، فامر رسول اهللا صلّى اهللا علي

ُعثْمان نازالً على اْمَرأَة من األنصار، يقال هلا أم ُمعاذ، فمكث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم متكئاً عليه طويالً، مث 
وكان السائب ابنه قد شهد معه بدراً، فقالت " . إىل رمحة اهللا أبا السائب : " تنحى فبكى، فبكى أهل البيت، فقال

وما يدريِك يا أم ُمعاذ، ما هو فقد : " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. هنئاً لك أبا السائب اجلنة: م ُمعاذأ
  .ال، واهللا ال أقوهلا ألحد بعده أبداً: قالت" . جاءه اليقني، وال نعلم إال خرياً 
  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم

  أم ُمعاذ بِْنت خالد
وهي اليت نزل عليها رسول اهللا . وهي أخت ُحبيش بن خالد. اخلزاعية الكعبية، وامسها عاِتكَة أم َمَعْبد بِْنت خالد

وقد تقدمت قصة نزوله عليها، وما ظهر هلا من معجزاته صلّى اهللا عليه . صلّى اهللا عليه وسلّم ملا هاجر إىل املدينة
  .وسلّم

  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى
  ةأم َمَعْبد موالة قََرظَ

  .يف صحبتها خالف. أم مَعْبد موالة قرظة بن كعب



: روى موسى بن ُمَحمَّد األنصارّي، عن حيىي بن احلَارِث التيمي، عن أم مَعْبد موالة قرظة بن كعب األنصاري قالت
: هلا كنت أسقي أناساً من أصحاب النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم منهم زيد بن أرقم وُمعاذ بن جبل نبيذ الذرة، فقيل

على اخلبري سقطت، إن احملرِّم ملا أُِحل كاملستحل ملا حرم اهللا، أما الدُّبَّاَء فهو : فأين ما تذكرين من املزفَّت؟ فقالت
القَزع الذي هنى عنه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وأما احلَنَْتم فحنامت بأرض العجم، فهو الذي هنى عنه رسول 

، وأما النِّقري فأصول النخل احملفََّرة النابتة يف األرض، فهي اليت هنى عنها رسول اهللا صلّى اهللا اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .عليه وسلّم

  .أخرجها ابن منده وأبو نعيم
  أم مَعْبد زوج كعب بن مالك

  .وكانت ممن صلت القبلتني، وهي أم مَعْبد بن كعب. أم مَعْبد زوج كعب بن مالك األْنصارِيَّة
قال : بن ُزرَيع، عن ُمَحمَّد بن إسحاق، عن مَعْبد بن كعب، عن أمه وكانت قد صلت القبلتني قالتروى يزيد 

  " .ال تْنتَبِذوا التمر والزبيب مجيعاً، انتبذوا كلَّ واحٍد على ِحَدته : " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .أخرجها الثالثة

  أم مَعْبد
  .أنصارية: وقال أبو ُعمر. قاله أبو نعيم. غري منسوبة. أم مَعْبد

أخربنا أبو موسى إذناً أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، حدثنا ُمَحمَّد بن نصر، حدثنا ُمَحمَّد بن َعْبد اهللا بن احلسن، 
حدثنا ُمحَمَّد بن بكري احلضرمي، حدثنا الفرج بن فضالة، عن اإلفريقي، عن موىل أم مَعْبد، عن أم مَعْبد أن النَّبِّي 

اللهم طهِّر قليب من النفاق، وعملي من الرياء، ولساين من الكذب، وعيين من : " لّى اهللا عليه وسلّم كان يدعوص
  " .اخليانة فإنك تعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور 

  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو ُعمر، وأبو موسى
  أم َمْعٍقل اَألَسِديَّة

  .األْنصارِيَّة: وقيل. األشجعية: وقيل. ةأم معقل اَألَسِديَّة، من أسد بين خزمي

حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو َعَوانة، عن إبراهيم : أخربنا أبو أمحد بن ُسكينة بإسناده عن أيب داود سليمان بن األشعث
أخربين رسول مروان الذي أُرسل إىل أم معقل : بن مهاجر، عن أيب بكر َعْبد الرَّْحَمن بن احلَارِث بن هشام قال

قد علمت أن علّي حجة : جاء أبو معقل حاجاً مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فلما قدم قالت أم معقل: التق
: قال أبو معقل. يا رسول اهللا، إن علّي حجة، وإن أليب معقل بكراً: فانطلقا ميشيان حىت دخال عليه، فقالت

" . فلتُحجَّ عليه، فإنه يف سبيل اهللا َعزَّ وَجلّ : " عليه وسلّمفقال رسول اهللا صلّى اهللا . َصَدقَْت، جعلته يف سبيل اهللا
: " يا رسول اهللا إين امَْرأَة قد كربت وَسِقْمُت، فهل من عمل جيزي عين من حجيت؟ قال: فأعطاها الَبكْر، فقالت

  " .ُعمرة يف رمضان تعِدل حجةً 
جاء معقل أو : مع بن شداد، وسُمي مواله، والزهري فقالرواه عن أيب بكر بن َعْبد الرَّْحَمن َعَماَرة بن ُعمري، وجا

يا رسول اهللا، إن أم معقل جعلت عليها احلج معك، فلم يتّيسر هلا، : أبو معقل إىل النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فقال
  " .ُعمرة يف رمضان : " فما يعِدل احلجة معك؟ فقال

  .عن يوسف بن َعْبد اهللا بن سالم، عن جدته أم معقل، حنوه ورواه ابن إسحاق، عن عيسى بن معقل بن أيب معقل،



  .أخرجه الثالثة
  أم ُمغيث

  أم مغيث

  .صلت القبلتني. هلا صحبة. 
أهنا مسعت رسول اهللا صلّى : روى إسحاق بن َعْبد اهللا بن أيب فروة، عن ُمَحمَّد بن يوسف، عن أبيه، عن أن مغيث

  " .التمر والزبيب : " وما مها؟ قال: فقلت. اهللا عليه وسلّم هنى عن اخلليطني
  .وكانت أم مغيث َجدَّة ربيعة بن َعْبد الرَّْحَمن، أم أمه

  .أخرجها الثالثة
  أم املُغرية

  أم املغرية

  .بِْنت نوفل بن احلَارِث بن َعْبد املُطَِّلب
  .ذكرناها يف ترمجة أيب الَبراد، زوجها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم من متيم الداري

  .أخرجها أبو موسى
  أم املُنِذر

  أم املنذر

  .حديثها عند أهل املدينة، قاله أبو ُعمر. امسها َسلَْمى: قيل. العدوية قاله أبو ُعمر: وقيل. بِْنت قَْيس األْنصارِيَّة
، إحدى خاالت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم. هي أخت َسليط بن قَْيس، من بين مازن بن النجار: وقال أبو نعيم

  .صلّت معه القبلتني
حدثنا هارون بن َعْبد اهللا حدثنا أبو داود : أخربنا أبو أمحد َعْبد الوهاب بن علي بإسناده عن سليمان بن األشعث

وأبو عامر لفظ أيب عامر عن فليح بن سليمان، عن أيوب بن َعْبد الرَّْحَمن بن َعْبد اهللا بن أيب صعصعة، عن يعقوب 
دخل علّي رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ومعه علي، : نذر بِْنت قَْيس األْنصارِيَّة قالتبن أيب يعقوب، عن أم امل

وعلى ناِقُه ولنا َدوايل ُمعلّقة، فقام رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يأكل منها، وقام علي ليأكل، فطِفق رسول اهللا 
وصنعت شعرياً وِسلقاً، فجئت به، : ىت كّف علي، قالتح" . َمْه، إنكَ ناِقٌه : " صلّى اهللا عليه وسلّم يقول لعلي

  " .يا علي، ِمن هذا فأِصْب، فإنه أوفق لك : " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .وروى ُمحَمَّد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن أمه عن َسلَْمى بِْنت قَْيس أم املنذر

  .أخرجها الثالثة
وجعلها أبو ُعمر عدوية، وجعلها أبو . رق بينهما فإن عدي بن النجار من األنصارقوله أنصارية وعدوية ال ف: قلت

فهذا يقّوي قول أيب ُعمر، ألن . إحدى خاالت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم: نعيم من بين مازن بن النجار، مث قال
  .أخوال النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم بنو عدي بن النجار، واهللا أعلم



  ورأم منظ

  .بايعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. أم منظور بِْنت ُمَحمَّد بن َمْسلََمة بن َسِلَمة بن خالد بن عدي األْنصارِيَّة
  .قاله ابن حبيب

  أم َمنيع

  أم منيع

بن كعب  امسها أَْسَماء بِْنت َعْمرو بن عدي بن نايب بن َعْمرو بن َسواد بن غنم: قيل. قيل هي أم شُباث. األْنصارِيَّة
  .بن َسِلَمة

  .شهدت العُقَْبة هي وأم َعَماَرة َنسيبة، ومل يشهدها من النساء غريمها
  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو ُعمر، وأبو موسى

  حرف النون

  أم نائلة

  .روت عنها أم األسود اخلزاعية. أم نائلة اخلزاعية

أن النَّبِيّ صلّى اهللا : ية، عن أم نائلة اخلزاعيةروى إبراهيم بن نصر، عن مسلم بن إبراهيم، عن أم األسود اخلزاع
فكان ال يدخل أرضاً فيستقر فيها حىت خيرج " . ال أقرَّْتُه األرض : " عليه وسلّم سأل عن رجل ُيقال له قَْيس، فقال

  .منها
ئلة اخلزاعية، ذكرها املتأخر يعين ابن منده وأسقط بريدة، وامسها نا: أخرجها ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم

: وروى عن َعْبد اهللا بن جعفر، عن إمساعيل بن َعْبد اهللا، عن مسلم بن إبراهيم، عن أم األسود اخلزاعية، عن ُبرَيدة
  ....أن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم سأل عن رجل

  .وذكره
  أم ُنَبيط

  أم نبيط

  .روى عنها ابنها نبيط. األْنصارِيَّة، اختلف يف امسها
احلسن بن ُمَحمَّد بن هبة اهللا الدمشقي، أخربنا ُمحَمَّد بن اخلليل بن فارس، حدثنا أبو القاسم علي بن ُمَحمَّد أخربنا 

بن علي بن أيب العالء، أخربنا أبو ُمحَمَّد بن ُعثْمان بن أيب نصر، حدثنا إبراهيم بن ُمَحمَّد بن أيب ثابت، حدثنا يزيد 
من ولد كعب بن مالك حدثنا ُمَحمَّد بن َعْبد اخلالق من ولد النعمان بن بشري بن ُمَحمَّد، حدثنا عتبة بن الزبري 

أهدينا جارية لنا من بين النجار، ومعي دف : حدثنا َعْبد امللك بن ُنبيط، عن أبيه، عن جده، عن جدته أم نبيط قالت
فوقف علينا : ت بواديكم قلتأتيناكم أتيناكم فحيونا ُنحييكم لوال الذهُب األمحُر ما َحلّ: أضرب به وأنا أقول



بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا، جارية منا من : فقلت" ما هذا يا أم نبيط؟ : " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقال
: فأعدت عليه، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: قالت" فتقولني ماذا؟ : " قال. بين النجار، ُنهديها إىل زوجها

  .السمراء ما َسُمْتَن َعذاريكم أخرجها ابن منده، وأبو نعيملوال اِحلنطة 
  أم َنصْر

  أم نصر

  .احملاربية
سأل : روى إبراهيم بن املختار الرازي، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن ُعمر بن قتادة، عن أم نصر احملاربية قالت

: قال" ترعى الكأل وتأكل الشجر؟ أليس : " رجل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم عن حلوم احلمر األهلية، فقال
  " .فأصب من حلومها : " قال. بلى

تفرد به إبراهيم، عن ابن إسحاق، وليس ممن حيتج به، وقد ثبتت الكراهية والنهي : أخرجه الثالثة، وقال أبو ُعمر
  .عنها من ُوجوه

  حرف اهلاء

  أم هاشم

  .ةأم هشام بِْنت حارثة بن النعمان األْنصارِيَّ: أم هاشم، وقيل
  .روى عنها َعْبد الرَّْحَمن بن سعد، وُخَبيب بن َعْبد الرَّْحَمن، وُعمرة. بايعت بيعة الرضوان

حدثنا َعْمرو الناقد، : أخربنا أبو الفرج بن أيب الرجاء، وَعْبد الوهاب بن هبة اهللا، بإسنادمها عن مسلم بن احلجاج
د بن إسحاق، عن َعْبد اهللا بن أيب بكر بن َحزم، عن حيىي بن حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أيب، عن ُمَحمَّ

لقد كان تنّورنا وتنّور رسول : َعْبد اهللا بن َعْبد الرَّْحَمن بن سعد بن ُزرارة عن أم هشام بِْنت حارثة بن النعمان قالت
إال من لسان  ٢و١ق "  ق والقرآن اجمليد: " سنة وبعض سنة ما أخذت: اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم واحداً سنتني أو

  .رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وكان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقرأ هبا كل مجعة إذا خطب الناس
  .أخرجها الثالثة

  أم هانئ األْنصارِيَّة
  .أعلم أم هانئ، واهللا: وقيل. أم قَْيس: وقد اختلف يف امسها، فقيل. ال أقف على نسبها: أم هانئ األْنصارِيَّة

حدثنا أبو بكر، حدثنا احلسن بن موسى، حدثنا ابن لَهيعة، حدثنا : أخربنا حيىي بن حممود بإسناده عن ابن أيب عاصم
أهنا سألت رسول اهللا : أبو األسود ُمَحمَّد بن َعْبد الرَّْحَمن بن نوفل، عن ُدرَّة بِْنت ُمعاذ، عن أم هانئ األْنصارِيَّة

يكون النََّسُم طرياً : " اور إذا متنا، ويرى بعضنا بعضاً؟ فقال النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّمصلّى اهللا عليه وسلّم أنتز
  " .يْعلُُق بالشجر، حىت إذا كان يوم القيامة دخلَْت كلُّ نفسٍ يف جسدها 

  .أخرجها الثالثة
  أم هانئ بِْنت أيب طالب

، بِْنت عم النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم، وأخت علي بن أيب طالب، أم هانئ بِْنت أيب طالب َعْبد مناف القَُرِشيَّة اهلامشية



كانت حتت ُهبرية بن أيب وهب . فاختة: فاِطَمة، وقيل: وقيل. هِْند: واختلف يف امسها، فقيل. أمها فاِطَمة بِْنت أسد
  .بن َعْمرو بن عائذ بن ُعمران بن خمزوم املخزومي

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم َمكَّة، هرب ُهبرية إىل جنران، وقال حني فّر فلما أسلَمْت وفتح . أسلمت عام الفتح
  :معتذراً من فراره

  وأصحاَبه ُجبناً، وال ِخيفَةَ القتلِ... لُعمرَك ما ولَّْيُت ظهري ُمَحمَّداً 
  لسيفي غََناَء إنْ ضربُت وال َنبْلي... ولكنين قلَّبُت أمري فلم أجْد 

  رجعُت لعوٍد كاِهلَزْبرِ أيب الشِّْبلِ... يقةَ موقفي وقفُت فلّما ِخفُت ِض
  :أبيات هبرية يف االعتذار خري من قول احلَارِث بن هشام، يعين قوله: قال خلف األمحر

  حىت َعلَوا فَرسي بأشقَر مُْزبِِد... اهللا يعلُم ما تركُْت قتاهلم 
  .ث بن هشامأحسن ما قيل يف االعتذار من الفرار قول احلَارِ: وقال األصمعي

أخربنا ُعَبْيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس بن ُبكري، عن ابن إسحاق، أن ُهبرية أقام بنجران فلما بلغه إسالم أم 
  :هانئ وكانت حتته قال أبياتاً منها

  وتعذُلُين بالليلِ، ضلَّ ضاللُها... وعاذَلَةٌ هبَّْت بليلٍ تلومين 
  أردى، وهل ُيرديَن إال زواهلا؟س... وتزُعُم أّني إنْ أطعُت عشرييت 

  وقطََّعِت األرحام منِك ِحبالُها... فإنْ كنِت قد تاَبْعِت ِديَن ُمَحمَّد 
  ُملَْملََمٍة غَرباَء ُيْبسٍ بِالهلا... فكوين على أعلى َسحيقٍ هَبضبٍة 

  .وهي أكثر من هذا
  .دةوولدت أم هانئ هلبرية ُعمراً، وبه كان يكىن هبرية، وهانئاً ويوسف وجع

حدثنا أبو موسى، حدثنا ُمَحمَّد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن َعْمرو : أخربنا غري واحد بإسنادهم عن ُمَحمَّد بن عيسى
ما أخربين أحد أنه رأى النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يصلي الضحى إال أم : بن ُمرة، عن َعْبد الرَّْحَمن بن أيب لَْيلَى قال

ل اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم دخل بيتها يوم فتح َمكَّة فاغتسل، فسبح مثاين ركعات، ما هانئ، فإهنا حّدثت أن رسو
  .رأيته صلى صالة أخف منها، غري أنه كان يتم الركوع والسجود

  .أخرجها الثالثة
  أم اهلُذَْيل

  أم اهلذيل

  .، غري منسوبة
أبو نعيم، حدثنا أبو حبر ُمَحمَّد بن احلسن، حدثنا  أخربنا ُمحَمَّد بن أيب بكر املديين إذناً، أخربنا أبو علي، أخربنا

ُمَحمَّد بن غالب بن حرب، حدثنا هانئ بن حيىي اليشكري، حدثنا احلسن بن أيب جعفر، عن ليث، عن َسلْم الفُقَيمي 
فالن، انظر  يا: " عن أبيه، عن أم اهلذيل أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم دخل أرضاً، فرأى راعياً مُتجرِّداً، فقال

يا رسول اهللا، أمل أُحسن الوالية والقيام على : فقال" . ما كان من َضيعٍة فافُرغ واستوف أجرك واحلق بأهلك 
  " .بلى، ولكن ال حاجة بنا فيمن إذا ُخلِّي مل يستحي من اهللا َعزَّ وَجلّ : " الضيعة؟ قال



  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى
  أم أيب ُهَرْيرَة

  ريرةأم أيب ه

  .، أسلمت وروى إسالمها أبو هريرة
حدثنا َعْمرو الناقد، حدثنا ُعمر بن يونس : أخربنا أبو الفرج بن حممود، وأبو ياسر بإسنادمها إىل أيب احلَُسْين مسلم

 كنت أدعو أمي إىل: اليمامي، حدثنا عكرمة بن َعمَّار، عن أيب كثري يزيد بن َعْبد الرَّْحَمن، حدثين أبو هريرة قال
اإلسالم وهي مشركة، فدعوهتا يوماً فأمسعتين يف رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ما أكره، فأتيت رسول اهللا صلّى 

يا رسول اهللا إين كنت أدعو أمي إىل اإلسالم فتأىب علّي، وإين دعوهتا اليوم : اهللا عليه وسلّم وأنا أبكي، فقلت
اللهم اهد أم أيب : " فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. يب هريرةفأمسعتين فيك ما أكره، فادع اهللا أن يهدي أم أ

فخرجت مستبشراً بدعوة نيب اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، ملا جئت فصرت إىل الباب فإذا هو ُمجاٌف، " . هريرة 
رعها، وَعجلَت عن ولبسْت ِد: ومسعت َخْضَخَضة املاء قال. مكانك يا أبا هريرة: فسمَعْت أمي َخْشَف قدَمّي فقالت
فرجعت : قال. يا أبا هريرة، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن ُمَحمَّداً رسول اهللا: ِخمارها ففتحت الباب، وقالت

  " .خرياً : " إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فأخربته، فحمد اهللا وقال
  أم هشام بِْنت حارثة

  .وقد تقدم ذكرها. أم هاشم: وقيل. رِيَّةأم هشام بِْنت حارثة بن النعمان األْنصا

حدثنا زهري، حدثنا جرير، عن : أخربنا أبو الفضل بن أيب احلسن الطربي بإسناده عن أيب َيْعلَى أمحد بن علي قال
: ُمَحمَّد بن إسحاق، عن َعْبد اهللا بن أيب بكر، عن حيىي بن َعْبد اهللا، عن أم هشام بِْنت حارثة بن النعمان قالت

  .من يف رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وكان يقرؤها يف كل مجعة إذا خطب الناس" ق والقرآن اجمليد "  :قرأت
رواه حيىي بن أيوب وابن أيب الرجال، عن حيىي بن سعيد، عن ُعمرة، عن أم هشام بِْنت : قال أبو داود السجستاين

  .حارثة بن النعمان

  أم هالل بن بالل

أم : ا مسلم بن احلجاج يف الصحابة، ومل يذكر هلا حديثاً، قاله ابن منده، وقال أبو نعيمذكره. أم هالل بن بالل
ووَِهم فيه، إمنا هي أم :قال أبو نعيم. بالل بِْنت هالل، ذكرها املتأخر وقال ذكرها مسلم يف الصحابة مل يزد عليه

  .وقد تقدم ذكرها يف باب الباء. هالل بِْنت بالل
  .ومن العجب أن ابن منده قد أخرجها يف الباء أم بالل، وهاهنا عكس االمسني. نعيم أخرجها ابن منده وأبو

  حرف الواو

  أم َوَرقَة بِْنت محزة
  .أم ورقة بِْنت محزة بن َعْبد املُطَِّلب



  .تقدم ذكرها. أم الفضل: وقيل. أمامة: وقيل. َعَماَرة: اختلفوا يف امسها، فقيل: قال ُمَحمَّد بن ُحّبان: قال جعفر
  .أخرجها أبو موسى

  أم ورقة بِْنت َعْبد اهللا
وهي مشهورة بكنيتها، واختلفوا . أم ورقة بِْنت َنوفل: وقيل. أم ورقة بِْنت َعْبد اهللا بن احلَارِث بن ُعَوْيِمر األْنصارِيَّة

  .يف نسبها
حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن  حدثنا ُعثْمان بن أيب شيبة،: أخربنا َعْبد الوهاب بن علي الصويف بإسناده عن أيب داود

أن رسول اهللا صلّى : َعْبد اهللا بن ُجَميع، حدثتين جديت وعَْبد الرَّْحَمن بن خالّد األنصارّي، عن أم ورقة بِْنت نوفل
: " قال. ائذن يل فأخرج معك فامرَِّض مرضاكم، لعل اهللا أن يرزقين الشهادة: اهللا عليه وسلّم ملا غزا بدراً قالت له

  .فكانت تسمى الشهيدة: قال" . يف بيتِك فإنّ اهللا يرزقك الشهادة  قَّري
: وكانت قد قرأت القرآن، فاستأذنت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم يف أن تتخذ يف دارها مؤذِّناً، فإذن هلا، قال: قال

وذهبا، فأصبح ُعمر فقام يف  وكانت قد دبَّرت غألما هلا وجارية، فقأما إليها بالليل فغمَّاها بقطيفة هلا حىت ماتت
  .من رآمها فليجيء هبما، فامر هبما فُصلبا، فكانا أول مصلوب باملدينة: من عنده من هذين علم أو: الناس فقال
حدثنا احلسن بن محاد احلضرمي، حدثنا ُمحَمَّد بن فُضيل، عن الوليد بن ُجَميع، عن َعْبد الرَّْحَمن بن : قال أبو داود

  .ة بِْنت َعْبد اهللا بن احلَارِث هبذا احلديث، واألول أمتخالد، عن أم ورق
  .أخرجها الثالثة

: " صدق رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حني كان يقول: إهنا قتلت، قال: إن ُعمر رضي اهللا عنه ملا قيل له: قيل
  " .انطلقوا بنا نزور الشهيدة 

  أم الوليد بِْنت ُعمر
  .أم الوليد بِْنت ُعمر

أيها : " اطلع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ذات عشية فقال: ا سامل بن َعْبد اهللا بن ُعمر أهنا قالتروى عنه
جتمعون ما ال تأكلون، وتبنون ما ال تَعْمرون، : " قال! مم ذاك يا رسول اهللا؟: فقالوا" الناس، أما تستحيون؟ 
  ! " .أال تستحيون من ذلك؟! وتاملون ما ال تدركون

حديثها عند الوازع بن نافع، وهو منكر احلديث، يروي عن أيب سلمة وسامل : وقال أبو ُعمر. لثالثةأخرجها ا
  .أحاديث ال تعرف إال به
  أم َوْهب بِْنت أيب أميَّة
  .أم َوْهب بِْنت أيب أميَّة

أم وهب : ستجاء اإلسالم وعند أيب سُفْيان بن حرب ستُّ نسوة، وعند صفوان بن أميَّة بن خلف : قال ابن جُريج
ت بِْنت أيب أميَّة بن قَْيس من الَغياِطلة، وفاختة بِْنت األسود بن املُطَِّلب، وأَُمْيَمة بِْنت أيب ُسفْيان بن حرب، وعاِتكَة بِْن

فطلّق أم وهب، . الوليد بن املغرية، وبرزة بِْنت َمْسعود بن َعْمرو، وابنة ُمالعب األِسنة عامر بن مالك بن جعفر
وكانت عاِتكَة وابنة ُمالعب ٍاألسّنة عنده، حىت . ّنت، وفّرق اإلسالم بينه وبني فاختة، كانت عند أبيهكانت قد أس

  .طلق عاِتكَة يف خالفة ُعمر بن اخلطاب
  .أخرجها أبو موسى

  حرف الياء



  أم حيىي اْمَرأَة أُسَْيد
  .رواية هلا ذكر يف حديث قراءة أُسيد، وليس هلا. أم حيىي اْمَرأَة أسيد بن ُحضَري

  .ذكرها ابن منده وأبو نعيم خمتصراً
  أم حيىي بِْنت أيب إهاب
  .أم حيىي بِْنت أيب إهاب

أخربنا ُعمر بن ُمَحمَّد بن املُعمر، أخربنا أبو غالب بن البناء، أخربنا أبو ُمَحمَّد اجلوهري، أخربنا أبو بكر بن مالك، 
ريج، عن َعْبد اهللا بن أيب ُملَيكة، عن ُعقَْبة بن احلَارِث بن حدثنا بشر بن موسى، حدثنا هوذة بن خليفة، حدثنا ابن ُج

فجئت النَّبِيّ صلّى اهللا : قال. قد أرضعتكما: أنه تزوج أم حيىي بِْنت أيب إهاب، فجاءت أمةٌ سوداء فقالت: عامر
  .فنهاه عنها" وقد زعَمْت أهنا أرضعتكما؟ : " عليه وسلّم فذكرت ذلك له، فقال

  .ْيم وأبو موسىأخرجها أبو ُنَع
  أم حيىي بن احلُصَني

  أم حيىي بن احلصني

.  
أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد، حدثين أيب، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن حيىي بن 

نْ أمَر عليكم أيها الناس، امسعوا وأطيعوا وإ: " مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: احلصني، عن أمه قالت
  " .َعْبد ُمَجدَّع 

  .وتذكره يف َجدَّة حيىي إن شاء اهللا تعاىل. عن جدته: وقد رواه حيىي بن سعيد، عن شعبة، عن حيىي فقال
  أم حيىي بِْنت َيْعلَى

  .أم حيىي بِْنت َيْعلَى بن مَنبِّه
قاله سعيد بن : بابنها يوم فتح َمكَّة، وقال أتت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم: ذكرها القاضي أبو أمحد يف تارخيه قال

  .أدركت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم: الصلت، وخالفه غريه، وذكرها أبو َعْبد اهللا يف تارخيه وقال
  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى

  أم حيىي

  .أم حيىي أخرى
  .ُعمر بن اخلطابزائدة، جارية : وقيل. ذكرناها يف ترمجة زيدة: أخرجها أبو موسى وقال

  أم يزيد بن احلَارِث
  .أم يزيد بن احلَارِث

روى محاد بن سلمة، عن احلجاج بن أرطأة، عن يزيد بن احلَارِث، عن أمه أهنا مسعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم 
  " .يا أيها الناس، عليكم بالسَِّكينة والوقار : " يقول يعين بعرفات، أو مىن 

  .، عن احلجاج، عن أيب يزيد موىل َعْبد اهللا بن احلَارِث، عن أم جندب األزديةرواه يزيد بن هارون



  .أخرجها أبو موسى
  أم َيقَظَة بِْنت َعلْقََمة

  .أم َيقَظَة بِْنت َعلْقََمة، زوج َسليط بن َعْمرو
  .هاجرت معه إىل أرض احلبشة، فولدت له هناك سليط بن سليط

  .العاملني، وصالته على سيدنا ُمَحمَّد النَّبِّي وآله وصحبه وسلمآخر الكىن من النساء، واحلمد هللا رب 
  أَْسَماء النساء اجملهوالت

  كاألخوات والبنات واجلدات واخلاالت والعمات وغري ذلك

  ذكر من عرف بأخت فالن

  ورتبتهن على أَْسَماء األخوة
  أخوات جابر بن َعْبد اهللا

  .تسع: وقيل. سبع: ختلفت الرواية يف عددهن، فقيلوقد ا. أخَوات جابر بن َعْبد اهللا األنصارّي
أخربنا إمساعيل بن : أخربنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي الفقيه، بإسناده إىل أيب عَْبد الرَّْحَمن أمحد بن شعيب

 عليه أنه تزوج اْمرَأَة على عهد رسول اهللا صلّى اهللا: َمْسعود، حدثنا خالد، عن َعْبد امللك، عن عطاء، عن جابر
بل : قال" بِكراً أم ثيِّباً؟ : " قال. نعم: قال" أتزوجت يا جابر؟ : " وسلّم، فلقيه النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فقال

فذاك : " قال. يارسول اهللا، إن يل أخوات، فخشيت أن تدخل بيين وبينهن: قلت" فهالّ بِكراً ُتالِعُبك؟ : " ثيباً، قال
  " .َترَِبتْ يداك . ى دينها وماهلا ومجاهلا، فعليك بذات الدينإذن، إن املرأة ُتنكح عل
  .أخرجهن أبو موسى

  أخت احلَارِث بن سُراقة
  .أخت احلَارِث بن سراقة

ملا أتى النساء باملدينة أَْسَماء من قُتل من املسلمني يوم : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق قال
واهللا ال نبكي عليه : ن، فقالت أم احلَارِث بن سراقة إحدى بين عدي بن النجار، وأخته بدر، بكى النساء على قتاله

حىت يقدم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فنسأله، فإن كان من أهل اجلنة مل نبك عليه، وإن كان من أهل النار بكينا 
  " .إهنا جِنان، وإنه لفي الِفْردَْوسِ األعلى : " أتتاه فسألتاه، فقال. فلما قدم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. عليه

  أخت ُحذَْيفَة بن الَيمان

  أخت حذيفة بن اليمان

  .هي َخْولَة: وقيل. هي فاِطَمة: قيل. 
حدثنا ُمَسدَّد، حدثنا أبو َعوانة، عن منصور، عن ربعي، عن : أخربنا أمحد بن ُسكينة بإسناده عن أيب داود قال

يا معشر النساء، أما لكنَّ يف الفضة ما َتَحلَّْينَ : " أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قالأمرأته، عن أخت حلذيفة 
  " .به، أما إنه ليس منكن اْمَرأَة تتحلى ذهباً تُظهره إال ُعذِبت 



  .أخرجها أبو موسى
  أخت ُعقَْبة بن عامر
  .أخت ُعقَْبة بن عامر

ْخلَد بن خالد، حدثنا َعْبد الرزاق، أخربنا ابن ُجريج، أخربنا سعيد بن حدثنا َم: حدثنا أبو أمحد بإسناده عن أيب داود
نذرت أخيت أن متشي إىل : أيب أيوب أن يزيد بن أيب حبيب أخربه أن أبا اخلري حدثه، عن ُعقَْبة بن عامر اجلهين قال

فتيت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم بيت اهللا َعزَّ وَجلّ، فامرتين أن أستفيت هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فاست
  " .ِلتمشِ ولْتركب : " فقال

  .أخرجها أبو موسى
  أخت َمعْقَل بن َيسار

  أخت معقل بن يسار

.  
حدثنا َعْبد بن ُحميد، حدثنا هاشم بن القاسم، عن املبارك بن فضالة، : أخربنا غري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى
أخته رجالً من املسلمني على عهد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فكانت عن احلسن، عن معقل بن يسار أن زوج 

واهللا ال ترجع إليك، فأنزل : عنده مث طلقها تطليقة مل ُيراجعها حىت انقضت العدة فخطبها مع اخلطاب، فقال أخوها
  .اآلية ٢٣٢ة البقر" ... وإذا طلّقتم النساَء فبلَْغَن أَجلَُهنَّ فال تعُضلُوُهنَّ : " اهللا تعاىل

  .وامسها ُجمَيل بضم اجليم وقد تقدمت
  .أخرجها أبو موسى

  أخت النعمان بن ُبشَري

  أخت النعمان بن بشري

.  
دعتين أمي ُعمرة بِْنت : أن بِْنتاً لُبَشري أخت النعمان بن ُبَشري قالت: روى ُمحَمَّد بن إسحاق، عن سعيد بن مينا
: اذهيب هبذا إىل أبيك وخالك َعْبد اهللا بن رواحة لغدائهما، قالت: قالتَرواحة فأعطتين حفنةً من متر يف ثويب، و

هذا متر بعثتين به : قلت" ما هذا معِك؟ : " فمررُت برسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وأنا ألتمس أيب وخايل، فقال
مث .  صلّى اهللا عليه وسلّم فما مألمهافَصبَْبُتُه يف كَفَّْي رسول اهللا: قالت" هاتيه : " قال. أمي إىل أيب وخايل يتغدَّيانه

اصرخ يف اخلندق أنْ َهلُمَّ إىل : " أمر بثوب فُبسط، مث دحا بالتمر عليه فتبّدد فوق الثوب، مث قال إلنسان عنده
وجعل يزداد حىت َصَدر أهل اخلندق إنه ليسقط من أطراف . فاجتمع أهل اخلندق فجعلوا يأكلون" . الغداء 
  .آالف وهم ثالثة. الثوب

  .أخرجها أبو موسى

  ذكر البنات وجعلت آباءهن على حروف املعجم



  بِْنتا أوس بن ثابت
  .بِْنت أوس بن ثابت

أخربنا أبو : أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو الفتح إمساعيل بن الفضل، وأبو الفضل جعفر بن َعْبد الواحد قاال
و حيىي الرازي، حدثنا سهل بن ُعثْمان، حدثنا َعْبد اهللا بن األجلح طاهر بن َعْبد الرحيم، حدثنا أبو الشيخ، حدثنا أب

كان أهل اجلاهلية ال يورثون البنات وال الولد الصغار الذكور حىت :الكندي، عن أيب صاحل، عن ابن عباس قال
ابِْنتني  أوس بن ثابت وترك: يدركوا، فمات رجل من األنصار من أصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقال له

" ... ويستفتونك يف النساء : " وابناً صغرياً، فجاء ابنا عمه، ومها عَصَبُته، فأخذا مرياثه كله فذكر نزول قوله تعاىل
  .اآلية ١١النساء " ... يوصيكم اهللا يف أوالدكم : " اآلية، و ١٢٧النساء 

  .أخرجها أبو موسى
  بِْنت ثابت

  .بِْنت ثابت بن قَْيس بن مشّاس
أبو موسى، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، حدثنا َعْبد اهللا بن ُمحَمَّد، حدثنا أبو بكر بن أيب عاصم، حدثنا أخربنا 

هشام بن َعمَّار، حدثنا صدقة بن خالد، عن َعْبد الرَّْحَمن بن يزيد بن جابر، عن عطاء اخلراساين، عن بِْنت ثابت بن 
، دخل " يا أيُّها الّذين أمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوِت النَّبِّي : " وَجلّملا أنزل اهللا َعزَّ : قَْيس بن مشاس قالت

: ففقده رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فأرسل إليه فسأله، فأخربه فقال. ثابت بيته وأغلق عليه بابه، وطفق يبكي
  " .َخبريٍ، ومتوت خبري لسَت منهم بل تعيُش : " أنا رجل شديد الصوت، أخاف أن يكون قد حبط عملي؟ قال

  .أخرجه أبو نعيم، و أبو موسى
  بِْنت احلصني

قسم هلا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ولبنات عمها ُعَبْيدة بن احلَارِث مائة . بِْنت احلصني بن احلَارِث بن املُطَِّلب
  .وسق من خيرب

  .قاله يونس، عن ابن إسحاق
  بِْنت أيب احلكم

  .ارِّيبِْنت أيب احلكم الِغف

أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو علي، أخربنا أبو نعيم، حدثنا سليمان بن أمحد، أخربنا حجاج بن ُعمران 
السَّدوسي، عن حيىي بن خلف، حدثنا َعْبد األعلى، عن ُمَحمَّد بن إسحاق، عن سليمان بن سحيم، عن أمه بِْنت أيب 

إن الرجل لََيْدنو من اجلَنَّة حىت ما يكون بينه : " عليه وسلّم يقول مسعت رسول اهللا صلّى اهللا: احلكم الغفاري قالت
  " .وبينها ذراٌع، فيتكلم بالكلمة فيتباعُد عنها أبعد من صنعاء 

  .أخرجها أبو ُنعَْيم و أبو موسى
  بِْنت خَّباب

  .بِْنت خّباب بن األَرت
بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع، عن األعمش، عن  حدثنا أبو: أخربنا حيىي بن حممود إذناً بإسناده عن ابن أيب عاصم

خرج خباب يف سرية، فكان رسول اهللا صلّى : أيب إسحاق، عن َعْبد الرَّْحَمن بن زياء الفائشي، عن ابنة خلبّاب قالت
اهللا عليه وسلّم يتعاهدنا، حىت كان حيلب عنزاً لنا يف جفنة لنا، فكان حيلبها حىت متتلئ، فلما رجع خباب حلبها 



  .رجع ِحالهبا إىل ما كانف
  .عن َعْبد الرَّْحَمن بن مالك األمحسي: رواه إسرائيل، عن أيب إسحاق وقال

  .أخرجها أبو ُنعَْيم و أبو موسى
  بِْنت أيب َسْبرَة

  .بِْنت أيب سربة تقدم ذكرها يف ترمجة أم ُمعاذ
  .أخرجها أبو ُنعَْيم، و أبو موسى

  بِْنتا سعد بن الربيع
  .لربيعبِْنتا سعد بن ا

: جاءت امَْرأَة النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت له: روى َعْبد اهللا بن ُمحَمَّد بن عقيل، عن جابر بن َعْبد اهللا قال
سيقضي اهللا َعزَّ وَجلّ يف : " هاتان بِْنتا سعد بن الربيع، قتل معك يوم أحد، فأخذ عمهما كل شيء ترك أبومها، فقال

أعِط هاتني : " ، فقال النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم١١النساء " يُوصيكمُ اهللا يف أوالدكم " : فنزلت" . ذلك ما شاء 
  " .اجلاريتني الثُّلُثَنيِ ّمما ترك أبومها، وأَعِط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك 

  .أخرجها أبو موسى
  بِْنت صفوان

  .بِْنت صفوان بن أميَّة بن خلف اجلَُمحيّة
دعا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : َمن بن َعْبد القاري، عن بِْنت صفوان بن أميَّة اجلمحي قالتروى َعْبد الرَّْح

  .بوضوء، فخرجت له بِتَْورٍ ممن حجارة، حزرُته مقدار ثالثة أرباع املد، فتوضأ به
  .ذكره أبو أمحد العسكري
  بنات ُعبَْيدة بن احلَارِث

  .قتل أبوهنَّ يوم بدر. ِلببنات ُعبَْيدة بن احلَارِث بن املُطَّ
ولبنات : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، فيمن قسم له النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم من خيرب

  " .ُعَبْيدة بن احلَارِث، وبِْنت ُحَصني بن احلَارِث مائة وسق 
  بِْنت عفيف
  .بِْنت عفيف

حدثنا ُمحَمَّد بن موسى، حدثنا َعْبد املنعم بن الّصلت، . ُعقَْبة بن مكرم حدثنا: أخربنا حيىي إجازة عن ابن أيب عاصم
أتينا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم لنبايعه، فأخذ : عن أيب يزيد املدين، عن اْمَرأَة منهم يقال هلا بِْنت عفيف قالت

  .ة الكتابعلينا أن ال حندِّث الرجال إال َمحرماً، وأمرنا أن نقرأ على موتانا بفاحت
  .كذا ذكرها ابن أيب عاصم، وذكرها غريه أم عفيف وقد تقدمت يف الكىن

  بِْنت قَْهد
  .امسها َخْولَة: قيل. بِْنت قهد

أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم دخل يوماً على عمه محزة، وكنت حتته، فصنعت له : روى عنها حممود بن لبيد
  .احلديث... سخينة، فأكلوا
  .وقد تقدم ذكرها. وسى، وهي زوج محزة، وقد أسقط من نسبهاأخرجها أبو م



  بِْنت الوليد بن املغرية
وهي اليت استامنت لزوجها صفوان بن أميَّة بن خلف من النَّبِّي صلّى اهللا . امسها عاِتكَة: قيل. بِْنت الوليد بن املغرية

  .عليه وسلّم يوم الفتح، وقد تقدم ذكرها
  .أخرجها أبو موسى

  ريةبِْنت هب
  .بِْنت هبرية

أخربنا سليمان بن سَلْم البلخي، حدثنا : أخربنا أبو القاسم بن صدقة الفقيه بإسناده عن أيب َعْبد الرَّْحَمن النسائي
جاءت ابنة هبرية إىل : النضر بن َشمَيل، حدثنا هشام، عن حيىي، عن أيب سالم، عن أيب أَْسَماء الرحيب، عن ثوبان قال

  .احلديث... عليه وسلّم ويف يدها فََتٌخ من ذهب رسول اهللا صلّى اهللا
  .وقد تقدم ذكرها. امسها هِْند: قيل

  .أخرجها أبو موسى

  ذكر من عرف باجلدودة

  وجعلت أوالد األخ على احلروف أيضا

ً  
  َجدَّة األنصاريِّ
  .َجدَّة األنصاري

دخل : انت من املهاجرات قالتوك: روى وكيع، عن إمساعيل بن أيب رافع، عن شيخ من األنصار، عن جّدته قال
وأشار بيده إىل " . فهالّ هكذا ! يرمحِك اهللا أم فالن: " عليَّ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وأنا أختضب، فقال

  .النقش
  .أخرجها أبو موسى

  َجدَّة َحشرج
  .َجدَّة حشرج بن زياد، وهي أم زياد

ين أيب، حدثنا ابن موسى، عن رافع بن سلمة األشجعي، عن حدث: أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد
خرجنا مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف غزاة خيرب، وأنا : حشرج بن زياد األشجعي، عن جدته أم أبيه قلت

: فأرسل إلينا فدعانا، قالت: فبلغ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أن معه نساء، قالت: سادسة ست نسوة، قالت
خرجنا معك نناول السهام ونسقي : قلنا" ما أخرَجكنَّ، وبامر من خرجُتنَّ؟ : " فرأينا يف وجهه الغضب، فقال

  .السَّويق، ومعنا دواٌء للجرحى، ونغزل الشعر، فنعني به يف سبيل اهللا
يا َجدَّة، وما : افلما فتح اهللا عليه خيرب، أخرج لنا سهأما كسهام الرجل، فقلت هل: قالت" . قمَن فانصرفَن : " قال

  .التمر: الذي أخرج لكّن؟ قالت
  .أخرجها أبو موسى

  َجدَّة حَفص بن سعيد



  .َجدَّة حفص بن سعيد القرشي
أخربنا أبو َعْبد الرَّْحَمن ُمَحمَّد بن أمحد بن جعفر، أخربنا أبو : أخربنا أبو ُمَحمَّد بن سَُويدة بإسناده عن الواحدي قال

خربنا ُمَحمَّد بن َعْبد الرَّْحَمن الدَّغُويل، حدثنا أبو َعْبد الرَّْحَمن ُمَحمَّد بن يونس، عن بكر بن احلسن الشيباين، أ
حدثتين أمي عن أمها وكانت خادم النَّبِيّ صلّى اهللا : الفضل بن ُدكني، عن حفص بن سعيد بن األعور القرشي قال
 عليه وسلّم فمات، فمكث النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم عليه وسلّم أن جرواً دخل حتت سرير يف بيت النَّبِّي صلّى اهللا

مث " . يا خَْولَة، ما حدث يف بيت رسول اهللا؟ جربيل عليه السالم ال يأتيين : " أربعة أيام ال ينزل عليه الوحي، فقال
لقيته خلف لو هيأت البيت فكنسته؟ فأهويت املكنسة حتت السرير، فبدا يل اجلرو ميتاً، فأ: خرج فقلت يف نفسي

يا َخْولَة، : " فجاء النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم ُيرعد حلياه، وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرِّعدة، فقال. الدار
  " .فََتْرضى : " إىل قوله" . والضُّحى واللّيل إذا سجى : " فأنزل اهللا َعزَّ وَجلّ" . دثِّريين 

صحيح أن هذه السورة من أول ما نزل َمبكَّة، والقصة فيه مشهورة وهذا فيه نظر، فإن ال. أخرجها أبو موسى
  .صحيحة

  َجدَّة خارجة بن زيد
  .َجدَّة خارجة بن زَيد

خرجنا مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حىت جئنا : روى َعْبد اهللا بن ُمحَمَّد بن عقيل، عن جابر بن َعْبد اهللا قال
جة بن زيد بن ثابت، فزرناها، فرشت لنا َصْورا، فقعدنا حتته فأكلنا، مث جاءت اْمَرأَة من األنصار، وهي َجدَّة خار

يا رسول اهللا، هاتان ابِْنتا ثابت بن قَْيس، قتل معك يوم أحد، وقد أخذ عمهما : املرأة بابِْنتني هلا فقالت
  .وقد تقدم يف بِْنيت أوس بن ثابت. احلديث...ماهلما

  .أخرجها أبو موسى
ما ابِنْتا أوس بن ثابت، فإن أوس بن ثابت قتل يوم أحد يف قول، وال يعرف يف أُُحد ثابت بن الصحيح أهن: قلت

  .قَْيس، واهللا أعلم
  َجدَّة أيب الّسائب
  .َجدَّة أيب السائب

حدثنا ُمحَمَّد بن إدريس، عن نعيم بن ّمحاد عن حسني بن زيد بن : أخربنا حيىي إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصم
  .أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أقطعها بئراً بالعقيق: السائب، عن جّدته وكانت من املهاجرات علي، عن أيب

  .أخرجها أبو ُنعَْيم، و أبو موسى
  َجدَّة السُّلَمّي
  .َجدَّة الّسلمي

دخل  أن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم: روى علي بن حجر، عن عيسى بن يونس، عن رجل من بين سليم، عن جدته
  .، على ظهر كفه، يعين النقش" هالّ يا أم فالٍن هكذا : " عليها وهي ختتضب، فقال

  .وقد روى مثل هذا عن َجدَّة األنصاري. أخرجها أبو موسى
  َجدَّة الصَّلت بن ُزبَْيد
  .َجدَّة الصلت بن زبيد



: إن بابين الُعذْرة: يا رسول اهللا: قالتجاءت أم الغالمني إىل النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم ف: روى عنها الصلت قالت
فلم تقرها نفسها أن أعلقت " . خذي كُْسَت َمر، وحبة سوداء، وزيتاً، فاسعطيهما وتوكلي : " ما ترى؟ فقال

لَمَعصييت هللا ولرسوله أعظم من : عليهما، فقُدَِّرت منيَّتهما، فزمَّلْتهما، مث أتت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت
يا معشر نساء املهاجرين، ال : " ووافق ذلك عنده نساء، فقال" . أنِت والدةٌ فال ُجناح عليِك : " قال. ايب هبمامص

  " .تعلَّقَن على أوالدكنَّ فإنه قتل السرِّ 
  .أخرجه أبو موسى

  .َجدَّة َضمَرة بن سعيد َجدَّة ضمرة بن سعيد
حدثنا أيب، حدثنا يزيد بن هارون، أخربنا ُمَحمَّد بن إسحاق، . اهللاأخربنا َعْبد الوهاب بن هبة اهللا بإسناده عن َعْبد 

عن ابن الضمرة بن سعيد، عن أهله، عن جدته وكانت صلّت مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم القبلتني قالت 
  .فما تركت اخلضاب: قالت" . اختضيب : " دخلت على رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقال:

  .موسى أخرجها أبو
  َجدَّة َعْمرو بن ُمعاذ
  .َجدَّة َعْمرو بن ُمعاذ

حدثنا يعقوب بن ُحَميد، حدثنا إمساعيل بن داود بن َعْبد اهللا بن : أخربنا حيىي إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصم
أن سائالً وقف على باب بيتهم، : خمراق، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن َعْمرو بن ُمعاذ األنصاري

: اسقوه َسويقاً، فإين مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: قالت. ليس عندنا: فقالوا. أطعموه: فقالت جدته
  .وقد تقدم ذكرها. وامسها حّواء" . رّدوا الّسائلَ ولو بِظلٍف َحمرَّقٍ " 

  َجدَّة القَُرشيِّ
  .َجدَّة القرشي

، حدثين فالن القرشي، عن جدته، أهنا مسعت النَّبِّي صلّى اهللا عليه روى زكريا بن أيب زائدة، عن َعْبد امللك بن عمري
  " .أفضل العمل اإلميان باهللا َعزَّ وَجلّ، وجهادٌ يف سبيله، وحجٌّ مربور : " وسلّم يقول

  .أخرجها أبو موسى
  َجدَّة حيىي بن احلُصَني

  .َجدَّة حيىي بن احلصني هي أخت أم احلصني
عن َعْبد اهللا، حدثين أيب، حدثنا حيىي بن سعيد، عن شعبة، حدثنا حيىي بن حصني بن عروة أخربنا أبو ياسر بإسناده 

ولو استعملَ عليكم َعْبد يقودكم بكتاب : " مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول: حدثتين جديت قالت: قال
  " .اهللا َعزَّ وَجلّ فامسعوا له وأطيعوا 

  .أخرجه أبو موسى
  َمْسعود َجدَّة يوسف بن

  .وهي أم َمْسعود بن احلكم. َجدَّة يوسف بن َمْسعود األنصارّي الزَُّرقي
  .أهنا أيام أكلٍ وشربٍ: عن جدَّته. روى يوسف بن َمْسعود بن احلكم األنصارّي

  .وقد تقدم ذكرها يف أم َمْسعود
  .أخرجها أبو موسى



  ذكر اخلاالت

  وجعلت أوالد األخت الراوين عنهن على حروف املعجم

  خالة أيب أمامة

  .خالة أيب أمامة بن سهل بن حَُنيف
: حدثنا احلسن بن علي، حدثنا ابن أيب مَْرَيم وأبو صاحل قاال: أخربنا حيىي بن حممود إذناً بإسناده عن ابن أيب عاصم

سهل  حدثنا الليث بن سعد، حدثين خالد بن يزيد، عن سعيد بن أيب هالل، عن مروان بن ُعثْمان، عن أيب أمامة بن
الشيخ والشيخة إذا : " آية الرجم. لقد أقرأناها رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: بن حنيف، عن خالته أهنا قالت

  " .زنيا فارمجومها البتَّة مبا قضيا من اللذة 
  .أخرجها أبو ُنعَْيم، و أبو موسى

  خالة جابر بن َعْبد اهللا
  .خالة جابر بن َعْبد اهللا
حدثنا احلسن بن علي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أيب : سناده عن ابن أيب عاصمأخربنا حيىي إجازة بإ
فسألت . ليس ذلك لك: أن خالته كانت يف عدة، فأرادت أن خترج إىل خنل هلا جتُذُّه فقال هلا رجل: الزبري، عن جابر

  " .أو تصنعي معروفاً  اخرجي فجذي خنلك، فعسى أن تصدَّقي: " النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقال
  .أخرجها أبو موسى

  خالة خالد بن َعْبد اهللا
  .خالة خالد بن َعْبد اهللا بن حَرْملَة املُدجلّي

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، عن ُمَحمَّد بن بشر، عن خالد بن َعْبد اهللا : أخربنا حيىي إجازة بإسناده عن ابن أيب عاصم
: ول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم الناس وهو عاصب إصبعه، لدغته عقرب فقالخطب رس: بن حَرْملَة، عن خالته قالت

ال عدوَّ، وال تزالون تقاتلون عدّواً حىت تقاتلوا يأجوج ومأجوج، عِراُض الوجوه، صغار العيون، : إنكم تقولون" 
  " .ُصُهبُ الشِّعاف من كل حدب ينسلون، كأنَّ وجوههم اِملجانُّ املُطَرقَةُ 

  .عن ُمَحمَّد بن بشر، عن ُمَحمَّد بن َعْمرو، عن خالدرواه غريه 
  .أخرجها أبو ُنعَْيم، و أبو موسى

  خالة زينب بِْنت ُنَبيط
  .خالة زينب بِْنت نبيط

روى ُمحَمَّد بن َعَماَرة بن َعْمرو، عن زينب بِْنت نبيط بن جابر، عن أمها أو خالتها بنات أيب أمامة أسعد بن زرارة 
  .وقد تقدم ذكرهن. رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أوصى إيلَّ: قالت

  .أخرجها أبو ُنعَْيم و أبو موسى
  .خالة الّسائب بن يزيد خالة السائب بن يزيد

حدثنا هشام بن َعمَّار، حدثنا حامت بن إمساعيل عن اجلَُعيد بن َعْبد الرَّْحَمن بن : أخربنا حيىي إجازة عن ابن أيب عاصم
يا رسول اهللا، إن ابن : ذهبت يب خاليت إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت: زيد قالأوس، عن السائب بن ي



  .أخيت وجِع، فمسح رأسي ودعا يل بالربكة، مث توّضأ فشربت وضوءه
  .أخرجها أبو ُنعَْيم، و أبو موسى

  خالة أم َسلَمَة

  خالة أم سلمة

  .أَْسَماء بِْنت يزيد
أهنا كانت يف النسوة الاليت أخذ عليهن رسول اهللا صلّى اهللا عليه . األْنصارِيَّةروى شهر بن حوشب، عن أم سلمة 
  .احلديث... وسلّم ما أخذ، وكانت معها خالتها

  .أخرجها أبو موسى

  ذكر من عرفت بالزوجية

  وجعلت األزواج على احلروف املعجم

  َزْوَجة أوس بن ثابت
  .أوس تقدم ذكرها يف ترمجة بِْنت. َزْوَجة أوس بن ثابت

  َزْوَجة بالل
  .َزْوَجة بالل

: أن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم أتاها فسلم، فقال: روى أبو الورد القُشريي، عن اْمَرأَة من بين عامر، عن اْمرَأَة بالل
  " .أثَمَّ باللٌ؟ " 

  .وقد ذكرت يف الكىن يف أم بالل
  .أخرجها أبو موسى
  َزْوَجة ثابت بن قَْيس

  .ذكرت يف ترمجة ابِْنتيها. قَْيس َزْوَجة ثابت بن
  .أخرجها أبو موسى خمتصراً
  َزْوَجة جابر بن َعْبد اهللا
  .َزْوَجة جابر بن َعْبد اهللا

حدثنا محاد بن زيد، عن َعْمرو بن : أخربنا اخلطيب َعْبد اهللا بن أمحد بن َعْبد القاهر بإسناده، عن أيب داود الطيالسي
تزوجت اْمرَأَة على عهد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ثَيِّباً، فقال : هللا يقولمسعت جابر بن َعْبد ا: دينار قال

  .احلديث" ... فهالّ بِكراً ُتالعبها وُتالعبك : " رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .أخرجها أبو موسى

  َزْوَجة رافع بن ُخدَيج
  .ذكرها جعفر، ومل يورد هلا شيئاً. َزْوَجة رافع بن ُخديج

  .جها أبو موسى خمتصراًأخر



  َزْوَجة سعد بن الربيع
  .ذكرت يف ترمجة بِْنتها. َزْوَجة سعد بن الربيع

  .أخرجها أبو موسى خمتصراً
  َزْوَجة َسلََمة بن هشام
  .َزْوَجة سلمة بن هشام

بن َعْبد اهللا بن  حدثين َعْبد اهللا بن أيب بكر بن َحزم، عن عامر: أخربنا ُعَبْيد اهللا بن أمحد بإسناده، عن ابن إسحاق
ما يل ال أرى : أن أم سلمة زوج النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم قالت الْمرَأَة سلمة بن هشام بن املغرية املخزومي: الزبري

واهللا ما يستطيع أن خيرج، كلما : سلمة حيضر الصالة مع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ومع املسلمني؟ فقالت
  .وكان يف غزوة مؤتة. فَرَّار، يا فّرار، فَررمت يف سبيل اهللا حىت قعد يف بيته، فما خيرج يا: خرج صاح به الناس

  َزْوَجة َعْبد اهللا بن رََواحة
  .َزْوَجة َعْبد اهللا بن رواحة

بينا َعْبد اهللا بن رواحة مع أهله، إذ خطرت : روى إمساعيل بن عياش، عن ربيعة بن صاحل املدجلي، عن عكرمة قال
يف ناحية الدار، فقام إليها فواقعها، فأدركته أمرأته وهو عليها، فذهبت لتجيء بالسكني، فجاءت وقد فرغ  جارية له

إن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم هنانا أن يقرأ أحدنا القرآن : فقلت: قال! مل أرك حيث كنت: وقام عنها، فقالت
  :وقال. نعم: قال. فإن كنت صادقاً فاقرأ: قالت. ُجنباً

  كما الَح مشهوٌر من الُصْبحِ ساطُِع... أتانا رسول اهللا يتلو كتاَبُه 
  به موقناٌت أنْ ما قال واقُع... أتى باهلدى بعد العَمى فقلوبنا 
  إذا استثقلَتْ باملشركني املضاجُِع... َيبيُت ُيجايف َجْنَبُه عن ِفراِشِه 

غدوت إىل رسول اهللا صلّى اهللا : قال َعْبد اهللا. بت بصريأمنت باهللا وكذ: فقالت. إمنا قال غري هذه األبيات: وقيل
  .عليه وسلّم فذكرت ذلك له، فضحك حىت بَدت نواجذه

  .أخرجه أبو موسى
  َزْوَجة ُمعاذ

  .َزْوَجة ُمعاذ، هلا ذكر يف حديث أم َعطّية

يثم، حدثنا جعفر بن ُمَحمَّد أخربنا أبو موسى إجازة، أخربنا أبو علي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا ُمَحمَّد بن جعفر بن اهل
وحدثنا أبو أمحد الغطريفي، حدثنا َعْبد اهللا بن ُمَحمَّد بن : الصائغ، حدثنا ُمعاوَِية بن َعْمرو، حدثنا زائدة قال أبو نعيم

 وحدثنا أبو ُعمر بن محدان، حدثنا احلسن: ِشريَويه، حدثنا إسحاق بن راهََويه، حدثنا النضر بن ُشَميل قال أبو نعيم
حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة بِْنت سريين، : قاال. بن ُسفْيان، حدثنا ُمحَمَّد بن قُدامة، حدثنا النضر بن مشيل

ويف رواية . كان فيما أُخذ علينا يف البيعة أن ال ننوح، فما وفت منا غري مخس، منهن اْمَرأَة ُمعاذ: عن أم عطية قالت
وكانت ال تعد نفسها ألهنا ملا كان يوم . أخرى: سَربة، وامَْرأَة ُمعاذ، واْمرَأَةغري أم سليم، وابنة أيب : أيب ُعمر وقال

  .احلرة مل يزل هبا النساء حىت قامت
  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى
  َزْوَجة أيب موسى األشعري
  .َزْوَجة أيب موسى األشعري



بن أيب شيبة، حدثنا أبو ُمعاوَِية، عن األعمش،  حدثنا أبو بكر: أخربنا حيىي فيما أذن يل بإسناده عن ابن أيب عاصم
أما علمت ما : ملا ثقل أبو موسى صاحت عليه أمرأته، فقال هلا: عن إبراهيم، عن سهم بن املنجاب، عن القَرثع قال

ه أيُّ شيء قال رسول اهللا صلّى اهللا علي: مث سكتت، فقيل هلا بعد. بلى: قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم؟ قالت
  " .إن اهللا بريٌء ممن َحلََق أو خََرَق أو َسلََق : " وسلّم؟ قالت

  ذكر من ُعرفت باالمومة

  وجعلت أوالد األخ على احلروف أيضا

ً  
  عمة احلَارِث بن أيب قََرظَة
  .عمة احلَارِث بن أيب قََرظَة

  .زاعة وأسلمذكرها البخاري فيمن روت عن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم من نساء خ: قال جعفر
  .أخرجها أبو موسى

  عمة حسناء الصَُّرْيِميَّة
  .عمة حسناء الصَُّرْيِميَّة

عن : روى إسحاق بن راَهَويه، عن إسحاق األزرق، عن َعْوف األعرايب، عن حسناء بِْنت ُمعاوَِية الصرميية كذا قال
بِيّ يف اجلنة، والشهيد يف اجلنة، واملولود يف النَّ: " من يف اجلنة؟ قال: قلت للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم: عمتها قالت

  " .اجلنة، واملوؤدة يف اجلنة 
حسناء، باحلاء : يف أكثر الكتب خنساء باخلاء املعجمة، والنون، والسني، وهي عند احملققني: أخرجه أبو موسى وقال

  .املهملة، والسني والنون، واهللا أعلم
  عّمة ُحَصْين بن ِمْحصَن

  .ْحَصن اخلَطْميعّمة ُحَصْين بن ِم
: أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو منصور ُمحَمَّد بن َعْبد اهللا بن مندويه الشروطي واحلسن بن أمحد املقرئ قاال

حدثنا أمحد بن َعْبد اهللا، حدثنا أمحد بن يوسف بن خالد، حدثنا احلَارِث بن أيب أسامة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا 
أن عمة له أتت النَّبِيّ يف حاجة هلا، ففرغت من حاجتها، : ري بن يسار، عن ُحصني بن حمصنحيىي بن سعيد، عن ُبَش

: " قال. ما آلوه إال ما عجزت منه: قالت" فكيف أنِت له؟ : " قال. نعم: قالت" أذاُت بْعلٍ أنِت؟ : " فقال هلا
  " .انظري أين أنِت منه، فإنه جنتِك وناُرِك 

  .موسى أخرجها أبو ُنعَْيم؟ وأبو
  عمة ِسنان بن َعْبد اهللا اجلُهَين
  .عمة ِسنان بن َعْبد اهللا اجلَُهين

أخربنا أبو موسى إذناً، أخربنا أبو غالب الكوشيدي أخربنا أبو بكر بن رِيذة، أخربنا الطرباين، حدثنا َعْمرو بن أيب 
  .الطاهر بن الَسرَّح، حدثنا يوسف بن عدي

حدثنا عَْبد الرحيم بن سليمان، عن ُمَحمَّد بن : نام، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قاالقال الطرباين، وحدثنا ُعَبْيد بن غ
: أهنا أتت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت: أن عمته حدثته: كريب، عن ابن عباس، عن سنان بن َعْبد اهللا اجلهين



هل تستطيعني أن متشي : " بِيّ صلّى اهللا عليه وسلّمفقال النَّ. يا رسول اهللا، أمي توفيت وعليها مشي إىل الكعبة نذراً
نعم، لو كان عليها دين هل : " أَو جيزئ ذلك عنها؟ قال: قالت" . فامشي عن أمك : " قال. نعم: قالت" عنها؟ 

  " .اهللا َعزَّ وَجلّ أحقُّ بذلك : " فقال النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم. نعم: قالت" ُيقبل منك؟ 
  .عَْيم، وأبو موسىأخرجها أبو ُن

  عمة العاصِ الطُّفاوي

  عمة العاص الطفاوي

  .هي أم الغادية: قيل. 
حدثين : دخلت مع ناس على النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم فقلت: روى العاص بن َعْمرو الطفاوي، عن عمته قالت

  " .إياِك وما يسوء اُألذُن : " قال. حديثاً ينفعين اهللا به
  .م وأبو موسىأخرجها أبو ُنعَْي

  عمة َعْبد ربِّه بن سعيد
  .عمة َعْبد ربه بن سعيد األنصاري

حدثنا يعقوب بن ُحمَيد، عن َعْبد العزيز بن ُمَحمَّد، عن : أخربنا حيىي بن حممود كتابةً بإسناده عن ابن أيب عاصم
إن أم : " هللا صلّى اهللا عليه وسلّمقال رسول ا: عن عمته قالت. ُمَحمَّد بن أيب ُحمَيد، عن َعْبد ربه بن سعيد بن قَْيس

  " .ِملَْدْم ُتخرج َخَبث لنب آدم كما خترج النار َخَبث احلديد 
  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى

  عمة مَعْبد بن كعب
  .عمة مَعْبد بن كعب

ب بن مالك، عن يعقوب بن محيد، عن ابن عيينة، عن ُمَحمَّد بن إسحاق، عن مَعْبد بن كع: قال باإلسناد الذي قبله
  " .يا هؤالء، إن الَبذَاذَةَ من اإلميان : " عن أمه أو عن عمته أن النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم قال

  .أخرجها أبو ُنعَْيم وأبو موسى
  عمة ِهْند بِْنت سعيد

  .نتكىن أم َعْبد الرَّْحَم: وقيل. بِْنت أيب سعيد: وقيل. عمة ِهْند بِْنت سعيد بن أيب سعيد اخلُْدرِّي
حدثنا َعْبد : أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا احلسن بن أمحد، حدثنا أمحد بن َعْبد اهللا وَعْبد الرَّْحَمن بن أيب بكر قاال

اهللا بن ُمَحمَّد بن ُمحَمَّد، حدثنا أبو بكر بن أيب عاصم، حدثنا يعقوب بن محيد، حدثنا َعْبد العزيز بن ُمَحمَّد، عن 
عن ِهْند بِْنت سعيد عن عمتها أن النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم زارهم، فأكل كتف شاة، مث صلى ُمَحمَّد بن أيب محيد، 

  .ومل يتوضأ
  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى

  ذكر من مل يسم من الصحابيات



  اْمَرأَة من بين أسد
  .اْمَرأَة من بين أسد

حدثنا ُمحَمَّد بن َعْوف، حدثنا ُمَحمَّد بن إمساعيل، حدثنا : أخربنا حيىي بن حممود إجازة بإسناده إىل أمحد بن َعْمرو
أن . أيب، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن ُعَبْيد، عن حديث حبيب بن ُعبَْيد، عن حديث ابن األبج السَّليحي

ا باملَْغَرة فطلع كنت يوماً عند زينب اْمَرأَة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وهي تصبغ ثياهب: اْمَرأَة من بين أسد قالت
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، ملا رأى املغرة خرج، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه 

وسلّم قد كره ما أحدثت، فغسلت ثياهبا ووارت كلِّ ُحمرة، مث رجع رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فاطلع، فلما مل 
  .يرى شيئاً دخل
  .عَْيمأخرجها أبو ُن

  اْمَرأَة من بين َعْبد األشهل
  .اْمَرأَة من بين َعْبد األشهل من األنصار

حدثنا : حدثنا َعْبد اهللا بن ُمحَمَّد النُّفيلي وأمحد بن يونس قاال: أخربنا أبو أمحد ابن ُسكينة بإسناده عن السِّجستاين
يا : قلت: عن امَْرأَة من بين َعْبد األشهل قالت زهري، حدثنا َعْبد اهللا بن عيسى، عن موسى بن َعْبد اهللا بن يزيد،

" أليس بعدها طريٌق هي أطيب منها؟ : " رسول اهللا، إن لنا طريقاً إىل املسجد مُْنِتَنة فكيف نفعل إذا ُمطرنا؟ قال
  " .فهذه هبذه : " قال. بلى: قلت: قالت

  .أخرجها أبو ُنعَْيم
  اْمَرأَة
  .اْمَرأَة

حدثنا ُعقَْبة بن مكرم، حدثنا ابن أيب عدي، : لرجاء بإسناده عن القاضي أيب بكر بن َعْمروأخربنا أبو الفرج بن أيب ا
عن حسني املعلم، عن إسحاق بن َعْبد اهللا بن أيب فروة، عن َعْبد اهللا بن ُمَحمَّد بن َعْبد اهللا األنصارّي، عن اْمَرأَة من 

نا آكل بشمايل، وكنت اْمَرأَة عسراء، فضرب يدي دخل علّي رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وأ: قومه قالت
  .فتجولت مشايل مييناً، فما أكلت هبا بعد" . ال تأكلي بشمالِك، فقد أطلق اهللا ميينك : " وقال

  .أخرجها أبو ُنعَْيم
  اْمَرأَة من األنصار
  .اْمَرأَة من األنصار

، أخربنا شريك بن َعْبد اهللا، عن جامع بن أيب راشد، حدثين أيب، أخربنا يزيد: أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا
دخلت على أم سلمة، فدخل عليها : عن منذر الثوري، عن احلسن بن ُمَحمَّد بن علي عن اْمَرأَة من األنصار قالت

أين يا أم املؤمنني، ك: فقلت. رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فاستتر بكُمِّ ِدرعي، فتكلم بكالم مل أفهمه مث خرج
: وما قال؟ قالت: نعم، أو ما مسعت ما قال؟ قلت: رأيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم دخل وهو غضبان؟ فقالت

وفيهم الصاحلون؟ : قلت: قالت" . إنَّ السوء إذا فشا يف األرض فلم ُيَتناُه عنه، أرسل اهللا بأسه على األرض : " قال
  " .ب الناس، مث يقبضهم اهللا إىل مغفرته ورمحته نعم، وفيهم الصاحلون ُيصيبهم ما أصا: " قال

  .أخرجها أبو ُنعَْيم
  اْمَرأَة من املبايعات



  .اْمَرأَة من املبايعات
أخربنا َعْبد الوهاب بن علي، ابن ُسكينة بإسناده عن أيب داود، حدثنا ُمَسدَّد، حدثنا ُحميد بن األسود، حدثنا 

كان : بذة، حدثين أسيد بن أيب أسيد، عن امَْرأَة من املبايعات أهنا قالتاحلجاج عامل ُعمر بن َعْبد العزيز علي الر
أنْ ال نعصيه يف املعروف، وال َنْخِمْش وجهاً وال ننُشْر شعراً، وال " فيما أخذ علينا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 

  " .نُشقَّ جيباً، وال ندعو ويالً 
  .أخرجها أبو ُنعَْيم
  تاْمَرأَة من املبايعا

  .اْمَرأَة من املبايعات
حدثنا أبو سعيد بن َعْبد الرَّْحَمن بن إبراهيم، : أخربنا حيىي بن حممود الثقفي فيما أذن يل بإسناده عن ابن أيب عاصم

حدثنا ابن أيب فَديك، أخربين الضحاك بن ُعثْمان، عن عمه، عن َعْمرو بن َعْبد اهللا بن كعب بن مالك، عن اْمَرأَة من 
جاءنا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف بين سلمة فقربنا إليه طعأما فأكل ومعه أصحابه، مث : أهنا قالت املبايعات

إسباغ : " قال. بلى: قالوا" . أال أخربكم مبكفرات اخلطايا : " قُرِّب إليه وضوٌء فتوضأ، مث أقبل على أصحابه فقال
  " .تظار الصالة بعد الصالة الوضوء على املكاره، وكثرة اخلَطى إىل املسجد، وان

  .أخرجها أبو ُنعَْيم
  اْمَرأَة من َخثَْعم
  .اْمَرأَة من خثعم

حدثنا أمحد بن َمنيع، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخربين : اخربنا غري واحد بإسنادهم عن أيب عيسى
يا رسول : ن اْمَرأَة من خثعم قالتابن شهاب عن سليمان بن يسار عن َعْبد اهللا بن عباس، عن الفضل بن عباس، أ

" ُحّجي عنه : " اهللا، إن أيب أدركته فريضة اهللا يف احلج، وهو شيخ كبري ال يستطيع أن يستوي على ظهر البعري؟ قال
.  

  اْمَرأَة من بين َعْبد الدار
  .اْمَرأَة من بين َعْبد الدار

بن علي بن ميمون، حدثنا سليمان بن ُعَبْيد اهللا، حدثنا  حدثنا ُمَحمَّد: أخربنا حيىي إذناً بإسناده عن ابن أيب عاصم
يونس، عن ابن أيب ذئب، عن الزهري، عن ُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا بن عتبة، عن ّصفّية بِْنت أيب ُعبَْيد، عن الدارّية 

 صلّى اهللا عليه مسعت رسول اهللا: اْمَرأَة من بين َعْبد الدار كانت يف حجر رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قالت
  " .من استطاع أن ميوت باملدينة فليفعل، فمن مات فيها كنت له شهيداً أو شفيعاً : " وسلّم يقول

عن اْمَرأَة يتيمة كانت يف حجر رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : كذا ذكرها ابن أيب عاصم، وذكرها أبو نعيم فقال
ُعَبْيد اهللا بن َعْبد اهللا : وقال ابن أيب عاصم. َعْبد اهللا بن ُعمر بن اخلطابعن ُعَبْيد اهللا بن : من ثقيف، وذكرها وقال

  .واهللا أعلم. بن عتبة
  اْمَرأَة سوداء
  .اْمَرأَة سوداء

حدثنا محاد بن زيد، عن : حدثنا سليمان بن حرب وُمسّدد قاال: أخربنا أبو أمحد بن ُسكينة بإسناده عن أيب داود
ففقده النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم . أن امَْرأَة سوداء أو رجالً كان َيقم املسجد: هريرة ثابت، عن أيب رافع، عن أيب



  .فدلوه، فصلى عليه" ُدلّوين على قربه : " قال" أال آذنتموين به؟ : " فقال. مات: فسأل عنه، فقيل
  اْمَرأَة صلت القبلتني
  .اْمَرأَة صلت القبلتني

حدثين أيب، حدثنا يزيد بن هارون، أخربنا ابن إسحاق، عن ابن : د اهللا بن أمحدأخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْب
دخل : عن اْمَرأَة من نسائهم كانت صلت القبلتني مع النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم قالت. ضمرة بن سعيد، عن جدته

! " اَب حىت تكونَ يدها كيد الرجلاخَتِضيب، تترُك إحداكُنَّ اخلَض: " علّي رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وقال
  .فما تركت اخلضاب، وإن كانت لتختضب وهي ابنة مثانني سنة: قالت

  .أخرجها أبو ُنعَْيم
ورواه أبو موسى بإسناده عن ابن ُنمري، عن ابن . قد تقدم ذكر اخلضاب يف ترمجة َجدَّة ضمرة بن سعيد: قلت

ت القبلتني وقد أورد االمام أمحد بن حنبل يف مسنده، إسحاق، عن ابن لضمرة، عن أهله، عن جدته وكانت صل
ورواه أمحد أيضاً، . وكانت صلت القبلتني: عن يزيد، عن ابن إسحاق مثل رواية أيب موسى، عن َجدَّة ضمرة وقال

  .واهللا أعلم. عن يزيد بإسناده، عن ابن إسحاق، عن ابن ضمرة، عن جدته، عن اْمَرأَة من نسائهم صلت القبلتني
  أَةاْمَر
  .اْمَرأَة

حدثنا ُمحَمَّد بن املثىن، حدثنا ُعثْمان بن ُعمر، أخربنا شعبة، : أخربنا حيىي بن حممود وأبو ياسر بإسنادمها عن مسلم
: أن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أتى على امَْرأَة تبكي على صيبٍّ هلا، فقال: عن ثابت الُبنايت، عن أنس بن مالك

فأخذها . إنه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم: فلما ذهب قيل هلا! وما تبايل مبصيبيت؟: فقالت" .  اتقي اهللا واصربي" 
الصرب عند أول صدمة : " فقال هلا. يا رسول اهللا، مل أعرفَك: مثل املوت، فأتت بابه فلم جتد على بابه بوابني، فقالت

  " .عند أول الصدمة : " ، أو قال" 
  اْمَرأَة من بين ِغفار
  .اْمَرأَة من بين غفار

حدثين سليمان بن ُسحَْيم، عن أميَّة بِْنت أيب : أخربنا ُعَبْيد اهللا بن أمحد بإسناده عن يونس، عن ُمَحمَّد ابن إسحاق
يا : جئت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف نسوة من بين غفار، فقلنا: الصلت، عن اْمَرأَة من بين غفار قالت

فقال رسول اهللا . د أردنا أن خنرج معك يف وجهك هذا إىل خيرب فنداوي اجلرحى ونعني املسلمنيرسول اهللا، إّنا ق
  .وذكر احلديث... " على بركِة اهللا: " صلّى اهللا عليه وسلّم

  اْمَرأَة سألت النَّبِّي عن صوم السبت
  .اْمَرأَة سألت النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم عن صوم السبت

حدثين أيب، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لَهيعة، حدثنا موسى بن : إسناده عن َعْبد اهللا قالأخربنا أبو ياسر ب
أن املرأة اليت سألت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم عن صيام يوم : َوَردان، أخربين ُعبَْيد اهللا بن ُحَنني موىل خارجة

  " .ال لِك وال عليِك : " ن ذلك فقالالسبت حدثته أهنا سألت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ع
  .أخرجها أبو ُنعَْيم

  اْمَرأَة روى عنها عطاء بن يسار
  .اْمَرأَة روى عنها عطاء بن يسار



حدثين أيب، حدثنا َعْبد الرزاق، اخربنا مُعمر، عن زيد بن أسلم، عن : أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا بن أمحد
وذكر حديث ... نام رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم مث استيقظ يضحك: دثته قالتأن امَْرأَة ح: عطاء بن يسار

  .الغََزاة يف البحر وقد تقدم ذكره يف ترمجة أم َحرام بِْنت ِملحان
  .أخرجها أبو ُنعَْيم

 هذا غري أم حرام، ألن هذه غزت مع املنذر بن الزبري، وأم حرام غزت يف: قال أبو القاسم بن عساكر الدمشقي
  .واهللا أعلم. واملنذر غزا مع يزيد بن ُمعاوَِية إىل القسطنطينية أيام أبيه. خالفة ُعثْمان، وماتت ذلك الوقت

  اْمَرأَة من أهل َمكَّة
  .اْمَرأَة من أهل َمكَّة

حلكم حدثين أيب، حدثنا َعْبد الصمد، حدثين ديلم أبو غالب القطان، حدثين ا: أخربنا أبو ياسر بإسناده عن َعْبد اهللا
ما : بن حجل، حدثتين أم الكرام أهنا حجت فلقيت امَْرأَة َمبكَّة كثرية احلشم ليس عليهم حَلْي إال الفضة، فقالت هلا

كان جدي عند رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وأنا معه : قالت. يل ال أرى على أحد من حشمِك حلياً إال الفضة
ِشهابان من نار، فنحن أهل بيٍت ال نلَبس إال الفضة : " اهللا عليه وسلّم علّي قُرطان من ذهب، فقال رسول اهللا صلّى

. "  
  .أخرجها أبو ُنعَْيم

  جارية حََبِشيَّة كانت ختُدم النَّبِّي
  صلّى اهللا عليه وسلّم

  .جارية حََبِشيَّة كانت ختُدم النَّبِيّ صلّى اهللا عليه وسلّم
هذه خادم لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فسليها : بِّيذ فقالتسألت عائشة عن النَّ: قال مثامة بن َحزن القشريي

كنت أنبذ لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف سقاٍء عشاًء، فأَوكيه وأعلقه، فإذا أصبح : اجلارية حبشية فقالت
  .شرب منه

  .أخرجه أبو موسى
  جارية َعْبد اهللا بن ُعمر بن اخلطاب

  .خلطابجارية َعْبد اهللا بن ُعمر بن ا
وهب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ُعمر بن : أخربنا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن ُبكري، عن ابن إسحاق قال

فحدثين نافع، عن ابن : قال ابن إسحاق. اخلطاب فالنه وهي جارية من سيب هوازن فوهبها البنه َعْبد اهللا بن ُعمر
ُجَمح ليصلحوا يل منها حىت أطوف بالبيت مث آتيهم إذا فرغت، فبعثت جبارييت إىل أخوايل من بين : ُعمر قال

رّد علينا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم نساءنا : ما شأنكم؟ قالوا: فخرجت من املسجد فإذا الناس يشتدون فقلت
  .فانطلقوا فأخذوها. دونكم صاحبتكم، فهي يف بين مجح: فقلت. وأبناءنا

  جاريةٌ من بين املؤمَّل
  .من بين املؤمَّل جاريةٌ

أسلمت قدمياً يف أول اإلسالم، وكان ممن ُيعذب يف اهللا َمبكَّة، فاشتراها أبو بكر وأعتقها أبو بكر رضي اهللا عنه، 
لو : واشترى معها بالالً وعامر بن فَُهرية، وغريهم، كانوا كلهم يُعذبون يف اهللا َعزَّ وَجلّ فاشتراهم وأعتقهم، فقيل له

  .منع ظهري أريد: فقال! هركاشتريت ما مينع ظ



  .أخرجها أبو موسى
  ِظئُر ُمَحمَّد بن طلحة
  .ظئر ُمَحمَّد بن طلحة

أخربنا أبو موسى كتابة، أخربنا أبو العَبَّاس، أخربنا أبو بكر الضيب، حدثنا سليمان بن أمحد حدثنا ُعبَْيد اهللا بن غنام، 
  .حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة

حدثنا : علي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو َعْمرو بن محدان، حدثنا حمفوظ بن أيب توبة قاال وأخربنا أبو: قال أبو موسى
: يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن ُعثْمان، عن ُمَحمَّد بن َعْبد الرَّْحَمن موىل آل طلحة عن عيسى بن طلحة قال

ما : " ه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فقالملا ُولد ُمَحمَّد بن طلحة أتينا ب: حدثتين ظئر ُمَحمَّد بن طلحة قالت
  " .هذا مسيِّ، وكُنيته أبو القاسم : " قال. ُمحَمَّداً: قلنا" ّمسيتموه؟ 

  .أخرجها أبو ُنعَْيم، وأبو موسى
  أم َولَد شَيبة بن ُعثْمان
  .أم ولد شيبة بن ُعثْمان

رأيت رسول اهللا صلّى : ، عن أم ولد شيبة قالتروى هشام الدستوائي، عن ُبديل بن ميسرة، عن َصفّية بِْنت شيبة
  .اهللا عليه وسلّم يسعى بني الصفا واملروة، ال يقطع األبطح إال شدّا

  .أخرجها أبو موسى
  الغامِديِّة

  الغامدية

  .املرجومة يف الزنا
مث أتته من الغد " .  ارجعي: " فقال هلا. يا رسول اهللا، طهِّرين: وهي اليت أتت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم فقالت

فلما ولدت جاءت بالصيب حتمله، " . ارجعي حىت تلدي : " فقال هلا. واهللا إين حلبلى: فاعترفت بالزنا، وقالت
فلما فطمته جاءت بالصيب ويف يده كسرة " . اذهيب فارضعيه حىت تفِْطميه : " قال. يا نيب اهللا، هذا قد ولدته: فقالت

فامر النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم بالصيب فُدفع إىل رجل من املسلمني، وأمر . ا قد فطمتهيا نيب اهللا، هذ: خبز، فقالت
: فسمع النَّبِّي صلّى اهللا عليه وسلّم سبَّه إياها، فقال. فرماها خالد حبجر فنضح الدم على وجهه، فسبها. هبا فُرمجت

  .فصلى عليها وُدفنت" . كْسٍ لغُِفَر له فَو الذي نفسي بيده لقد تابت توبةً لو تاهبا صاحُب َم! َمْه" 
  .أخرجها أبو موسى، واهللا أعلم
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