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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 هلل وكفى والصالة والسالم على النيب املصطفى. أما بعد :  احلمد

تاب "اإلعالم" مما أنعم هللا به علي وأعانين عليه أنين يف وقت مضى قد مجعت الفوائد من ك  فإن
( فائدة اندرة ١١٠٠رمحه هللا رمحة واسعة، وكان قد بلغ جمموعها ما يقرب من )  -البن امللقن

 يف كل فن من فنون الشريعة. 

 للفائدة وختفيفا على النفوس الراغبة القارئة، عزمت مجع فوائد كل فن على حدة . وإمتاما

يف العمدة، وسواء كانوا رواة من الصحابة    وقع اختياري أوال على تراجم الرجال املذكورين  ولقد
 وهم األغلب ،أو كانوا مذكورين يف منت احلديث ،وكذا ما زاده الشارح.

 اجتهدت أن تكون يف األغلب نوادر ألن هذا هو الغالب من مجع الفوائد . وقد

 أسأل أن ينفع هبا وأن جيعلها خالصة لوجه إنه جواد كرمي ، ومنها: وهللا

 

: أبوهريرة أحفظ من روى احلديث يف دهره ،ورآه أبو بكر بن أيب داود يف    قال الشافعي-١
 املنام ،وقال له : إين أحبك ،فقال : أان أول صاحب حديث كان يف الدنيا 

 قال البخاري : روى عن أيب هريرة أكثر من مثامنائة رجل مابني صاحب واتبع.  -

حة، وكان يدمن من الصيام والقيام وكان أبو هريرة يسبح يف اليوم اثنيت عشرة ألف تسبي-
 والضيافة. 



وأبوها وجدها صحابة شاركها قي ذلك مجاعة من الصحابة   -رضي هللا عنها  -عائشة  -٢
لكنه قليل،نعم ال يوجد أربعة من الصحابة متوالدون إال يف آل أيب بكر الصديق: عبدهللا بن 

 يب بكر بن أيب قحافة. أمساء بنت أيب بكر بن أيب قحافة،وحممد بن عبدالرمحن بن أ

من أصحاب الشجرة،وهو أول من دخل تسرت حني    -رضي هللا عنه-عبدهللا بن مغفل  -٣
 فتحت ،وهو أحد البكائني الذي نزل فيهم قوله تعاىل )وال على الذين ال جيدون(

والد عبدهللا بفتح الغني املعجمة وهو من األفراد، يشتبه مبْغفل إبسكاهنا،وهو حبيب   ومغَفل
 مغفل صحايب فرد أيضا . بن 

يف كنيته ثالثة أقوال: أشهرها: أبو عمرو ،واثنيها : أبو   -رضي هللا عنه  -عثمان بن عفان  -٤
عبدهللا،واثلثها : أبو ليلى ،ومل يعرف أحد من لدن آدم تزوج ابنيت نيب غريه، وكان يف يده خامت  

ريس بقباء، فاختذ خامتا من  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنوا من سنتني مث سقط يف بئر أ
 فضة ونقش عليه " آمنت ابلذي خلق فسوى ".

مسلم -٥ وكذا  "صحيحه"  يف  به  ،واحتج  الضعفاء  يف  البخاري  ،ذكره  عثمان  موىل  محران 
والباقون، أغرمه احلجاج مائة ألف ،ألنه كان ويل نيسابور ،مث رد عليه ذلك بزايدة بشفاعة 

 عبدامللك.

كيم الرتمذي ،قال سعد رضي هللا عنه: ما قمت يف صالة فحدثت يف كتاب "الصالة" للح-٦
نفسي فيها بغريها ،فقال الزهري : رحم هللا سعدا ،إن كان ملأموان على هذا ،ما ظننت أن  

 يكون هذا إال يف نيب. 

عبدهللا بن زيد بن عاصم األنصاري له وألبويه صحبة وألخيه خبيب بن زيد الذي قطعه  -٧
 قتل ابحلرة يف ذي احلجة عن سبعني سنة. مسيلمة عضوا عضوا ،



عبدهللا بن زيد بن عبدربه الذي أري األذان مل خيرج له الشيخان شيئا، وقد نص على ذلك  -٨
 احلافظ أبو احلسن بن املفضل املقدسي .

 نعيم بن عبدهللا اجملمر جالس أاب هريرة عشرين سنة ،كان جيمر املسجد. -٩

وجممر تشتبه مبخمر بكسر امليم وسكون اخلاء املعجمة وفتح امليم الثانية وهم مجاعة سردهم  -
 األمري، منهم : ذو خممر ابن أخي النجاشي ،له صحبة . 

كنيته : أبومحزة ،كناه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    -رضي هللا عنه -أنس بن مالك -١٠
ون ولدا ليس فيهم أنثى إال اثنتني حفصة وأم عمرو،  ببقلة كان جيتنيها، يقال إنه ولد له مثان 

ويف "البخاري" أنه دفن لصلبه مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة، ومات له يف طاعون  
 .-آذاه هللا   -ومثانون ابنا، ويقال ثالثة وسبعون. وأيت به إىل احلجاج فآذاه  ثالثةاجلارف 

 ا رضي هللا عنه .يف الرواة أنس بن مالك مخسة : أوهلم: هذ-١١

 : أبو أمية الكعيب، له حديث : إن هللا وضع عن املسافر .. اخل .واثنيهم

 : أنس بن مالك بن أيب عامر والد مالك بن أنس الفقيه .واثلثهم

 : شيخ محصي ورابعهم

 : كويف حدث عنه األعمش وغريه .وخامسهم

 معجمة، وهو حممد بن احلسن أنس يف الرواة تشتبه أبتش ابملثناة فوق بدل النون مث شني-١٢
 بن أتش الصنعاين املرتوك، وأخوه علي بن احلسن ،فاعلم ذلك . 

وهو أحد الصحابة الذين وافقت  أبو أيوب خالد بن زيد األنصاري، غلبت عليه كنيته،-١٣
كنيتهم كنية زوجهم ،ومل يزل يغزو الروم حىت قبض يف غزوة غزاها يزيد بن معاوية يف خالفة  

 قسطنطينية سنة مخسني .معاوية ابل



أفرد احلافظ أبو احلسن حممد بن عبدهللا بن حيويه النيسابوري الصحابة الذين وافقت -١٤
الساعدي،  أسيد  أبو  أيوب ،واثنيهم:  أبو  أوهلم  اثين عشر:  أزواجهم وعددهم  كنيتهم كنية 

ادسهم: أبو  واثلثهم: أبو الدحداح ،ورابعهم : أبو بكر الصديق ،وخامسهم : أبو الدرداء ،وس
: أبو رافع األسلمي، واثمنهم: أبو سلمة املخزومي ، واتسعهم: أبو سيف القن،  مذر ، وسابعه

وعاشرهم: أبو طَِليق، واحلادي عشر: أبو الفضل العباس بن عبد املطلب، والثاين عشر: أبو 
 معقل األسدي .

بن عتبة، ذكره ابن   أيوب يف الرواة يشتبه أبثوب ابملثلثة بدل املثناه حتت، وهو أثوب-١٥
بوزن   ثوب   : ،والصواب  عبدالغين  قاله  ،اتبعي، كذا  أثوب  بن  واحلارث  الصحابة،  يف  قانع 

 صوغ، وأثوب بن أزهر . 

أبوعبدالرمحن عبدهللا بن عمر بن اخلطاب ،قال ابن املسيب: أتو ابن عمر فقالوا: أنت -١٦
فقال : ال وهللا ما يراق يّف  سيد الناس وابن سيد الناس، والناس بك راضون،اخرج فنبايعك،

ابلعبادة  له  يتزينون  رقيقه  معه، وكان  فيأكل  يؤتى مبسكني  ،وكان ال أيكل حىت  دم  حمجمة 
،فيعتقهم فيقول له أصحابه: ما هبم إال خديعتك ،فيقول من خدعنا ابهلل    سجدومالزمة امل

ار يف جملس فلم  اخندعنا له، وقال ميمون بن مهران : أتت ابن عمر اثنان وعشرون ألف دين
ومل    -يقصد احلجاج -يقم حىت فرقها ،وروي أنه قال : قتلين الذي أمر إبدخال السالح احلرم  

 عليه احلجاج قاتله هللا.  لىيكن يُدخل به ،فمات وص

أبو قتادة احلارث بن ربعي بن بلدمة السلمي ،فارس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،شهد -١٧
املشاهد،وحكى ابن حبان أنه مات يف خالفة علي ،وصلى عليه أحدا واخلندق وما بعدمها من  

 وكرب سبعا .

أبو العباس عبدهللا بن عباس اهلامشي ،حبر العلم وأبو اخللفاء وترمجان القرآن ،وكان قد  -١٨
عمي يف آخر عمره ،قال الطرباين يف أكرب معامجه : كأبيه وجده فيما بلغين، وقال طاووس :  



أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا خالفوا ابن عباس مل يزل أدركت حنو مخسمائة من  
 حىت ينتهوا إىل قوله، وقد أفردت سريته رضي هللا عنه ابلتصنيف. وهللا املوفق .  هميقرر 

حذيفة بن اليمان وهو صحايب ابن صحايب ،واليمان امسه : ُحسيل، شهد حذيفة وأخوه  -١٩
مئذ ،قتله بعض املسلمني خطأ، وهو حيسبه من املشركني، صفوان وأبومها أحدا، وقتل أبومها يو 

فتصدق بدم أبيه وديته على املسلمني، روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم فأكثر ومل يذكر  
 خملد، وكان معروفا يف الصحابة بصاحب السر .  نعدهتا بقي ب

يهما: واسطي حدث  يف الرواة حذيفة بن اليمان اثنان : أحدمها : هذا رضي هللا عنه، واثن-٢٠
 عن الشعيب وغريه، وعنه شعبة بن احلجاج وغريه.

عبدالرمحن بن أيب بكر الصديق هو أخو عائشة ألبويها، وهو أسن أوالد الصديق، حضر  -٢١
بدرا وأحدا مع الكفار، مث أسلم يف هدنة احلديبية وحسن إسالمه ،ويف الرواة عبدالرمحن بن 

 عنه. أيب بكر ثالثة هذا أحدهم رضي هللا 

أبو موسى األشعري : نسبة إىل األشعر بن سبأ أخي محري ابن سبأ، وكان عمر إذا رآه  -٢٢
 يقول: ذكران أياب موسى ،فيقرأ عنده ،ويف وفاته ستة أقوال. 

املغرية بن شعبة الثقفي ،أسلم عام اخلندق، قال مالك : وكان نكاحا للنساء ،وكان ينكح -٢٣
له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شاربه على سواك وهذه    أربعا مجيعا، ويطلقهن مجيعا .وقص

منقبة ال نعرفها لغريه من الصحابة، وكان يقال له مغرية الرأي ؛ لكمال عقله ودهائه ،وروي  
إليها   عائشةعن   ،فنظر  بن شعبة  املغرية  فقام  الشمس على عهد رسول هللا  قالت:كسفت 

رية فلو أن مدينة هلا مثانية أبواب ال خيرج  فذهبت عينه ،وقال قبيصة بن جابر : صحبت املغ 
 من ابب منها إال مبكر ؛ خلرج من أبواهبا كلها . 



طالب-٢٤ أيب  بن  عنه-علي  أبواه  -رضي هللا  خليفة  أول  ،وهو  أمم ال حيصون  عنه  روى 
هامشيان ،ومل يل بعده ممن أبواه هامشيان غري حممد األمني بن زبيدة ،وشهد معه صلى هللا عليه 

شاهده كلها إال تبوك ،خلفه على املدينة وعلى عياله ،قال أمحد: مل يرو يف فضائل  وسلم م
احلسان ما روي يف فضائله مع قدم إسالمه ،ومل يبارزه أحد إال قتله، ويف   سانيدالصحابة ابأل

 الرواة من امسه علي بن أيب طالب مثانية غريه .

يقال : كان عبدا حبشيا لألسود    -رضي هللا عنه  -املقداد بن عمرو الكندي اهلراين  -٢٥
الذين   الستة  أحد  ،وهو  ابتفاق  بدر  يوم  املسلمني  فارس  ،وكان  املشاهد كلها  فتبناه، شهد 

 أظهروا إسالمهم ،روي أنه شرب دهن اخلروع فمات . 

عّباد بن متيم ،اتبعي مدين ثقة ابتفاق، وكان يذكر أايم النيب صلى هللا عليه وسلم، واعلم  -٢٦
ا يشتبه بُعباد بضم أوله وختفيف اثنيه وهو قيس بن عباد ،وبِعباد بكسر أوله وفتح  أن عّباد هذ

 اثنيه . 

أخت عكاشة بتشديد الكاف وختفيفها واألول    -رضي هللا عنها    - أم قيس بنت حمصن  -٢٧
 أكثر ،قال ابن العطار يف شرحه : ال اسم هلا غري كنيتها . 

ألنف" : امسها آمنة، وقال ابن عبدالرب:  : عجيب ! فقد قال السهيلي يف "الروض ا  قلت 
امسها خذامة،فاستفدها، وكأنه اغرت اببن حبان فإنه ذكرها يف "ثقاته" فيمن عرف بكنيتها دون 

 امسها، لكن ال يلزم من ذلك ما قاله .

ميمونة بن احلارث اهلاللية، قيل كان امسها برة فسماها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -٢٨
،وهي   فقالت ميمونة  مبكة،  اعتلت  ألهنا  بسرف  وتوفيت  الربكة،  وهو  اليمن:  من  مشتقة 

أخرجوين من مكة؛ ألن رسول هللا أخرب أين ال أموت هبا فحملوها حىت أتوا هبا سرفا فماتت  
 هناك. 



أم سلمة هند وقيل رملة بنت أيب أمية القرشية املخزومية، كنيت اببنها سلمة بن عبدهللا. -٢٩
كانت من أمجل الناس ،قال املطلب بن عبدهللا بن حنطب، دخلت أمي  قال ابن املسيب: و 

 العرب على سيد املرسلني أول العشاء عروسا، وقامت من آخر الليل تطحن يعين أم سلمة . 

 أبوها أحد األجواد يعرف بزاد الراكب .  وكان

ويقال  أم سليم بنت ملحان األنصارية ،أم أنس، وأخت أم حرام، يقال أهنا الغميصاء،  -٣٠
: الرميصاء وهو لقب هلا كما قال السمعاين لرمص كان يف عينها ،ويف "الطبقات' أهنا شهدت  
 أحدا ومعها خنجر، وكانت هي وأختها خالتني لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الرضاعة. 

وزوج أم سليم هو أبو طلحة زيد بن سهل بن األسود أحد النقباء ليلة العقبة، وعاش بعد  -
النيب صلى هللا عليه وسلم مدة، وسرد الصوم، وقتل يوم حنني عشرين رجال بيده،وصح أنه  

 كان ينتاول الرَبَد وهو صائم ويقول : ليس بطعام وشراب .

 ة ،وأما العقيلي فضعفه بال حجة .احلسني بن ذكوان ثقة مشهور أخرج له الست-٣١

جابر بن عبدهللا بن عمرو بن حرام األنصاري اخلزرجي ،قال هشام بن عروة: رأيت جلابر -٣٢
 بن عبدهللا حلقة يف املسجد يؤخذ عنه العلم ،وشهد مع علي صفني.

 جابر بن عبدهللا سبعة ، أحدهم هذا رضي هللا عنه.-٣٣

 صحايب أيضا  : جابر بن عبدهللا بن رايبوالثاين

 : جابر بن عبدهللا بن عمرو السلمي، روى عن أبيه عن كعب األحبار والثالث

 : جابر بن عبدهللا بن عصمة احملاريب ،روى عنه األوزاعي  والرابع

 : جابر بن عبدهللا الغطفاين ،روى عن عبدهللا بن احلسن العلويواخلامس

 ن احلسن البصري وكان كذااب: جابر بن عبدهللا بن عبيد بن جابر، روى ع والسادس



 : جابر بن عبدهللا أبو اخلري املصري، روى عنه يونس بن عبداألعلى.  والسابع

جابر يشتبه جباثر ابملثلة بدل الباء ، وخباتر ،خباء معجمة ،فاألول من القبيلة اليت بعث  -٣٤
 كاايت مشهور . هللا منها صاحلا وهم مثود بن جاثر ،والثاين : سابر بن خاتر مغن له أخبار وح

أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، مدين اتبعي يعرف ابلباقر -٣٥
،ألنه بقر العلم أي شقة فعرف أصله، روى عن جديه احلسن واحلسني مرسال وأبيهما، وكان 
سيد بين هاشم يف زمانه علما وفضال وسؤددا ونبال وخري حممدي على وجه األرض يف زمنه، 

 دمشق ،وقيل كان يصلي يف اليوم والليلة مائة ومخسني ركعة. اتريخرمجة طويلة يف له ت

علي بن احلسني زين العابدين، قيل له ذلك ؛ لكثرة عبادته ، كان مع أبيه يوم قتل، وهو -٣٦
ابن ثالث وعشرين سنة، وهو مريض ،فقال عمر بن سعد: ال تتعرضوا هلذا املريض ،وعن 

 صلي يف كل يوم وليلة ألف ركعة إىل أن مات. مالك ،بلغين أنه كان ي

سبط رسول هللا ورحيانته ،روى عن    -رضي هللا عنه  -احلسني بن علي بن أيب طالب  -٣٧
رسول هللا مثانية أحاديث، وقتل يوم عاشوراء بكربالء من أرض العراق وهو عطشان ،وقتل 

املسمى بعد ذلك بزين العابدين، معه اثنان ومثانون رجال من أصحابه مث قتل مجيع بنيه إال عليا  
: حج احلسني مخسة وعشرين حجة ماشيا، وكان احلسني خيضب ابلسواد  زبرييقال مصعب ال

. 

احلسن بن حممد بن احلنفية وهو اتبعي مدين ثقة من أوثق الناس، كان الزهري يعد من  -٣٨
 غلمانه يعين يف العلم . 

مه ،قال ابن اجلنيد : ال نعلم أحدا أسند حممد بن علي بن أيب طالب، ابن احلنفية وهي أ -٣٩
عن علي أكثر وال أصح من حممد بن احلنفية ،قال الزبري بن بكار : مسته الشيعة املهدي، 

 كانت شيعته تزعم أنه مل ميت . 



عمران بن حصني اخلزاعي ،أسلم هو وأبوهريرة أايم خيرب ،وكانت املالئكة تسلم عليه، -٤٠
ما مسست ذكري بيميين منذ    -رضي هللا عنه  -ه عادوا ،وقال  فلما اكتوى تركته ،فلما ترك

 ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والد عمران ذكره البخاري وغريه يف الصحابة. 

 رضي هللا عنه. -يف الرواة أربعة عمران بن حصني: أحدهم : هذا -٤١

 : ضيب ،حدث عن ابن عباس . والثاين

 القشريي بصري ،روى عن عائشة. :يقال : إنه أبو رؤبة   والثالث

 : أصبهاين ،روى عن األعرج عن أيب هريرة. والرابع

عمار بن ايسر صحايب ابن صحايب ابن عامر العبسي أبو اليقظان موىل بين خمزوم، وأمه -٤٢
مسية ،وكان وأبواه ممن عذب يف هللا ،قتل يف صفني، وكان عدد من قتل يف هذه الوقعة سبعون 

ن ألفا من أهل العراق منهم عمار ،وصلى عليه علي ومل يغسله ،وقد قطعت ألفا ،مخسة وعشرو 
 . اليمامةأذنه يوم 

املقدمي،وبناشر -٤٣ بباشر ابلباء املوحدة وهو بن حازم روى عنه  ايسر والد عمار يشتبه 
 ابلنون والشني املعجمة وهو والد أيب ثعلبة اخلشين .

ب القرشية األسدية، وهي غري فاطمة بنت  فاطمة بنت أيب حبيش ،والدها قيس بن املطل-٤٤
 قيس اآلتية يف كتاب النكاح ،تزوجت بعبدهللا بن جحش فولدت له حممدا وهو صحايب .

إحدى املستحاضات على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، والثانية : محنة بن جحش،   وهي
واخلامسة: سهلة بن سهيل  والثالثة : أختهاام حبيبة ،والرابعة : سودة بنت زمعة أم املؤمنني ،  

العامرية،واقتصر مجاعات على هذا العدد وأمهلوا أربعا ، أمساء بنت عميس ،وزينب بنت أم 
 بنت مرثد احلارثية،وابدية بنت غيالن. اءسلمة،وأمس



أم حبيبة بنت جحش هذه حضرت أحدا تسقي العطشى وتداوي اجلرحى ،ويقال هلا :  -٤٥
 طين .أم حبيب ،وصححه احلريب والدار ق

معاذة أم الصهباء ابنة عبدهللا العدوية، بصرية اتبعية ثقة، وكانت من العابدات ،روي أهنا  -٤٦
مل تتوسد فراشا بعد أيب الصهباء حىت ماتت .قال ابن حبان عنها : صحبُت الدنيا سبعني سنة 

م فما رأيت فيها قرة عني قط ، وكيف أرى السرور فيها، وقد كدرت على األمم قبلنا عيشه 
. 

إبال ألهلي  -٤٧ أرعى  أين مسعت وأان  أذكر  ،قال:  إدراك فقط  له  الشيباين هذا  أبو عمرو 
املخضرمني عشرين  التابعني  مسلم  عد  ،وقد  ،فهو اتبعي خمضرم  بتهامة  نيب  بكظامة، خرج 
نفسا،وامهل مجاعة ،منهم : األحنف بن قيس ،وأبو مسلم اخلوالين، وعاش مائة وعشرين سنة  

 ثقته .،وهو جممع على 

الرواة أبو عمرو الشيباين اثنان: هذا والنحوي الكبري، ويف الرواة أيضا أبو عمرو السيباين   ويف
 وهو والد حيىي بن زرعة . 

الزهريني،  -٤٨ إىل اإلسالم حليف  السابقني  أحد  اهلذيل  أبو عبدالرمحن  عبدهللا بن مسعود 
روى الطرباين عنه قال: رأيتين سادس ستة ما على األرض مسلم غريان، وهو صاحب سواد  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعين سره ،وشهد له عليه الصالة والسالم ابجلنة مع العشرة 

الرجال   اهيف حديث حسن رو  استيعابه" وكان رجال قصريا حنيفا يكاد طوال  أبو عمر يف " 
يوازيه جلوسا وهو قائم،وكان أمحش الساقني، واحلموشة الدقة ،وله فتاوى ،وقراءة ينفرد هبا 

 معروفة . 

 عبدهللا بن مسعود ،اثنان : -٤٩

 : هذا رضي هللا عنه.أحدمها 



 فضل رمضان .  : الغفاري ، روى عن انفع عن بردة يفواثنيهما 

 اثلث : عبدهللا بن مسعود الثقفي ،أخو أيب عبيد استشهد يوم اجلسر كأخيه .  وهلم

 : عبدهللا بن مسعود وقيل بن مسعدة فزاري أمري اجليوش يف غزوة الروم بدمشق . ورابع 

-سيار بن سالمة اتبعي ثقة، وسيار يشتبه بيسار بتقدمي الياء على السني،وذكر األمري  -٥٠
 مع سيار سناان أيضا.  -ماكوال  قصد ابني

أبوبرزة األسلمي هو نضلة بن عبيد ،هذا أصح ما فيه وأشهره، شهد الفتح ،ورد أنه قتل  -٥١
ابن خطل يومئذ ،وكان يقوم من جوف الليل فيتوضأ وال يوقظ أحدا من خدمه،وهو شيخ كبري 

 مث يصلي . 

وهو صح-٥٢ األنصاري  مالك  بن  سعد  ،وامسه:  اخلدري  سعيد  ابن  أبو  صحايب  ابن  ايب 
 صحايب، ابيع حتت الشجرة، واستصغر يوم أحد ،وخدرة وخدارة بطنان من األنصار 

معاذ بن عفراء وهو معاذ بن احلارث بن رفاعة األنصاري، وعفراء أمه،وهو داخل يف  -٥٣
نوع املنسوبني إىل غري آابئهم،ويقال إنه ورافع بن مالك الزرقي أول من أسلما من األنصار،وهو 

 أخوه مها اللذان ضراب أاب جهل ببدر حىت برد، وأجهز عليه ابن مسعود بسيف أيب جهل.و 

كعب بن مرة هذا هو األكثر وقيل : مرة بن كعب السلمي،له أحاديث خمرجها عن أهل -٥٤
الكوفة عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة ،وأهل الشام يروون تلك األحاديث أبعياهنا  

 عبسة، فاهلل أعلم .عن شرحبيل عن عمرو بن 

أبو أمامة الباهلي : صدي بن عجالن نزيل محص، وهو آخر من مات من الصحابة  -٥٥
 ابلشام سنة إحدى ومثانني . 



عمرو بن عبسة السلمي، وهو أول رابع أو خامس يف اإلسالم، وهو أخو أيب ذر الغفاري -٥٦
 ألمه .

هللا عليه وسلم ألنه بلغه موته   الصناحبي:عبدالرمحن بن عسيلة ،مل يسمع من النيب صلى-٥٧
ابجلحفة، فقدم املدينة بعد مخس ليال أو حنوها ،مات يف خالفة عبدامللك وكان جليل القدر، 

 والصناحبي : بضم الصاد املهملة وفتح النون نسبة إىل الصنابح بطن من مراد.

تصر مسلم" بالل بن عبدهللا بن عمر بن اخلطاب ،اتبعي ثقة، قال القرطيب يف "شرح خم-٥٨
ابملنع، قابله  وواقد،وكالمها  بالل  ابنان:  عمر  البن  حديث    -كان  يف  استأذنت    -أي  إذا 

وكالمها أدبه ابن عمر ،قال بعض األئمة : ال يعرف له  -أحدكم امرأته إىل املسجد فال مينعها
 .  ديثغري هذا احل

املبعث خبمسة أعوا -٥٩ أم املؤمنني، قيل إهنا ولدت قبل  م ،روت ستني  حفصة بنت عمر 
 حديثا ،وحكيت ستة أقوال يف وفاهتا منها سنة مخسني

بالل بن رابح موىل الصديق ،أمه محامة سكن دمشق ،وكان ممن عذب يف هللا، وهانت  -٦٠
عليه نفسه، وهو أول من أذن يف اإلسالم ،مات سنة عشرين .قال اخلطايب: حلق ابلشام بعد  

القرظي على ا ألذان يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه  موت رسول هللا واستخلف سعد 
 وسلم.

أبو جحيفة وهب بن عبدهللا السوائي ،كان علي يسميه :وهب اخلري ،قيل مات النيب  -٦١
صلى هللا عليه وسلم ومل يبلغ احللم ،وكان إذا تعشى ال يتغدى،وإذا تغدى ال يتعشى،قال أبو 

 عمر: مات يف إمارة بشر بن مروان ابلكوفة.

أم  -٦٢ امسه احلصني،فسماه  ابن  بن قيس،وقيل كان  امسه عمر  أن  مكتوم، األكثرون على 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبدهللا،كان قدمي اإلسالم مبكة وهاجر إىل املدينة وقدمها بعد 



املدينة ثالث  ،واستخلفه على  بالل  مع  لرسول هللا  يؤذن  الواقدي، وكان  قاله  بيسري،  بدر 
أبوعمر، شهد فتح القادسية ومعه راية سوداء،وعليه درع ،وقتل شهيدا جزم به    ماعشرة مرة، ك

 هبا.

أنس بن سريين والده موىل أنس بن مالك ،ولد أنس بن سريين لسنة بقيت من خالفة  -٦٣
 عثمان، فيقال :إنه جيء به إىل مواله أنس فسماه ابمسه،وكناه أاب محزه بكنيته. 

ابن صحايب-٦٤ وهو صحايب  بشري  بن  ولد النعمان  مولود  أول  وهو  عبدهللا،  أبو  ، كنيته 
،وكان كرميا   اإلسالم  بتحية  عليه وسلم  النيب صلى هللا  حياه  من  اهلجرة،وأول  بعد  لألنصار 

 جوادا شاعرا .

عبدهللا بن يزيد اخلطمي األنصاري صحايب ابن صحايب ،شهد احلديبية وهو ابن سبع -٦٥
حاديث، وقال عبدالغين: روى سبعة وعشرين عشرة سنة ،ذكره بقي بن خملد فيمن روى أربعة أ

 حديثا . 

الرباء بن عازب صحايب ابن صحايب، شهد مع علي اجلمل وصفني والنهروان ،قيل إنه -٦٦
افتتح الري ،والربَاء ابلتخفيف يشتبه ابلربّاء ابلتشديد ،وهو أبو العالية الربّاء وأبو معشر الربّاء  

. 

ن عمرو،واألكثر على أنه مل يشهد بدرا ولكنه نزهلا أبو مسعود األنصاري وامسه عقبة ب-٦٧
 فنسب إليها ،وقال البخاري : شهدها، ويف وفاته أقوال . 

 مسعود يف الصحابة مجاعة:  وأبو

 .-رضي هللا عنه-هذا  أحدهم

 : الغفاري ذكره الطرباين قيل امسه عبدهللا. واثنيهم



 : غري منسوب . واثلثهم

لوالده صحبة، وكان -٦٨ اجلليل،  التابعي  العامري  احلرشي  الشخري  بن  عبدهللا  بن  مطرف 
جماب الدعوة، كان بينه وبني رجل كالم فكذب عليه، فقال مطرف: اللهم إن كان كاذاب فأمته 
فخر ميتا، فرفع ذلك إىل زايد فقال: قتلت الرجل، قال: ال، ولكنها دعوة وافقت أجال، ومل  

 األشعث ابلبصرة إال هو وابن سريين، ويف الرواة مطرف أربعة.  ابنينج من فتنة 

اثبت بن أسلم البناين الثقة العابد الزاهد اجلليل ،وهو أحد الثالثة الذين هم أثبت  --٦٩
الناس يف أنس : الزهري ،مث قتادة ،مث اثبت،وأحاديثه مستقيمة، وما وقع يف حديثه من النكرة  

نه روى عنه ضعفاء ،وكان محاد بن سلمة أروى الناس عن اثبت فإمنا هو من الراوي عنه ،أل
 اإلمام أمحد . كرهفيما ذ 

أبو قالبة : عبدهللا بن زيد اجلرمي ،أحد أئمة التابعني،نزل داراي ،ثقة كثري احلديث، --٧٠
طلب للقضاء ابلبصرة فهرب إىل الشام،وقال : ما وجدت مثل القاضي العامل إال مثل رجل  

عيا أن يسبح حىت غرق ،قال السمعاين: تويف ابلعريش، وقد ذهبت يداه ورجاله وقع يف حبر فأ
 وبصره،وهو مع ذلك حيمد هللا ويشكره .

مالك بن احلويرث أبو سليمان ،صحايب ليثي له وفادة ورواية ،روى مخسة عشر حديثا  -٧١
 ،نزل البصرة ومات هبا .

 أهل البصرة الثقة . أيوب ابن أيب متيمة السختياين البصري، سيد شباب -٧٢

عمرو بن ِسلمة بكسر الالم، وسلمة قبيلة معروفة من األنصار ،واختلف يف رؤية عمرو -٧٣
 ومساعه من النيب صلى هللا عليه وسلم، واألشهر عدمها،وروى عن عمر ومجاعة من التابعني. 



حبينة -٧٤ وأمه  صحايب،  ابن  صحايب  حبينةاألزدي،  ابن  مالك  بن  عبدهللا  حممد  أبو 
أمهاهتم فعلى هذا صح الدهر،وعبدهللا هذا أحد املنسوبني إىل  أبيه، يصوم  أم  ابية،وقيل إهنا 

 يكتب ابن ابأللف ويقرأ مالك منوان .

 أبو مسلمة سعيد بن زيد األزدي ،بصري اتبعي صغري ثقة. -٧٥

أمامة ابنة زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولدت على عهد النيب، تزوجت -٧٦
بعد وفاة فاطمة بوصاية فاطمة رضي هللا عنها، وتزوجها بعد وفاة علي املغرية بن نوفل بعلي  

 بن احلارث بن عبداملطلب بوصاية علي ،ألنه خياف أن يتزوجها معاوية .

زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولدهتا خدجية يف اجلاهلية سنة ثالثني من --٧٧
ني القاسم وبينها أيهما أكرب، ماتت ابملدينة، ونزل النيب صلى الفيل ،وهي أكرب بناته،واختلف ب

 هللا عليه وسلم يف قربها .

أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبدمشس ،ووقع يف املوطأ " ربيعة " بدل" ربيع" -٧٨
وكذا رواه البخاري من رواية مالك ،ويف امسه أقوال: ُمَهشم، وقيل : مقسم ،وقيل : لقيط  

ايسر ،ويقال : إنه استشهد يف بعض املغازي ،مث أحرق ابلنار حىت صار فحمة رضي   ،وقيل :
 هللا عنه. 

الساملي ،أخو أوس بن  -٧٩ الوليد : عبادة بن الصامت بن قيس األنصاري اخلزرجي  أبو 
الصامت، وهو أحد النقباء االثين عشر ليلة العقبة ،وهو من القواقل وإمنا مسوا قواقل ألهنم  

جلاهلية إذا نزل هبم الضيف قالوا : قوقل حيث شئت،يريدون اذهب حيث ماشئت كانوا يف ا
 لك األمان، ألنك يف ذميت ،قاله ابن حبان. إن،وقدر ما شئت ،ف

يشتبه  -٨٠ العني  بضم  عبادة    -عبادة"  بن  منهم حممد  الباء، وهم مجاعة  بَعبادة وختفيف 
 الواسطي شيخ البخاري .



،ويقال : أبو عدي قرشي مدين أسلم قبل عام خيرب ،وكان    جبري بن مطعم وهو أبو حممد-٨١
 أحد األشرف، قيل: إنه أول من لبس طيلساان ابملدينة. 

الوليد بن مسلم ،اشتهر بتدليس التسوية ،وهو أن ال يدلس شيخ نفسه ،ولكن شيخ -٨٢
 شيخه . 

عني التمر حممد بن سريين اإلمام الرابين التابعي ،موىل أنس بن مالك، وأبوه من سيب  -٨٣
،كان إمام وقته ابلبصرة مع احلسن ،ومات بعد احلسن مبائة يوم،وهو أثبت من احلسن، رأى 
ابن سريين كأن اجلوزاء تقدمت الثراي فأخذ يف وصيته،وقال : ميوت احلسن وأموت بعده هو 

 عالمة يف التعبري.  نأشرف مين،وكا

ى نسبه يف األنصار، ويقال أبو جهيم بن احلارث بن الصمة األنصاري ،ولست أقف عل-٨٤
إنه ابن اخت أيب بن كعب .وأما أبو النضر الراوي عن أيب جهيم ،وامسه سامل بن أيب أمية ،وهو  

 اتبعي ثقة . 

الكوفة -٨٥ ،نزل  أبو عمرو   : أشهرها  أقوال  أنصاري خزرجي،يف كنيته  وهو  أرقم  بن  زيد 
 ني. وابتىن هبا دار، روى عنه أنس ومجاعة كثرية من كبار التابع

رمحة   -عطاء بن السائب من الثقات ،لكنه اختلط آبخره، روى عنه شعبة قبل اختالطه  -٨٦
 هللا عليه .

كعب بن عجرة أبو حممد ،ويقال : أبو عبدهللا، ويقال : أبو إسحاق ،وهو من بين سامل -٨٧
 بن عوف .

أنصاري أوسي، أبو عيسى ،عبدالرمحن بن أيب ليلى الكويف ،اإلمام التابعي اجلليل الثقة -٨٨
والد القاضي حممد الضعيف، واسم أبيه يسار على األصح، حضر حلقة عبدالرمحن مجاعة من  
الصحابة ،يستمعون حلديثه، وينصتون له منهم الرباء بن عازب ،وأبوه أبو ليلى صحايب، مل يرو 



القضاء ،مث عزله، مث ضر  ابنه عبدالرمحن هذا ،استعمل احلجاج عبدالرمحن على  به  عنه غري 
ليسب عليا ،فكان يوّري، فقد ابجلماجم،وقيل: غرق مع ابن األشعث ليلة ُدَجيل سنة اثنتني 

 أو ثالث ومثانني . 

أبو بكر الصديق وامسه : عبدهللا بن عثمان القرشي التيمي ،وقيل عتيق ، أسلم أبواه، -٨٩
أيب داود من ومناقبه أفردت ابلتصنيف، وترمجته يف "اتريخ دمشق" يف جملد ونصف، ويف سنن  

حديث أيب خالد الداالين عن أيب خالد موىل اجلعدة عن أيب هريرة مرفوعا: "إن أاب بكر أول 
 من هذه األمة "  اجلنةمن يدخل 

مات والد الصديق يف احملرم سنة أربع عشرة،وهو ابن سبع وتسعني سنة، ومات الصديق -٩٠
قتادة: أن أاب قحافة أول خمضوب  قبله،فورث منه السدس ،ورده على ولد أيب بكر، وذكر أبو  

يف اإلسالم ،ومل ينل اخلالفة رجل أبوه حي إال اثنان : أبوبكر ، والطائع من ولد العباسي ،ذكر  
 حمب الدين الطربي يف "أحكامه".  هذلك كل

ورّاد بفتح أوله وتشديد اثنيه موىل املغرية بن شعبة وكاتبه أيضا، وهو ثقفي كويف كنيته  -٩١
 ال أبو الورد اتبعي ثقة ، روى عنه مجاعة من صغار التابعي .أبو سعيد، ويق 

معاوية بن أيب سفيان ،كانت وفاته بدمشق ،وأخفي قربه، وصلى عليه ابنه يزيد ،وقيل -٩٢
الضحاك بن قيس لغيبة يزيد، وكان أمريا ابلشام حنو عشرين سنة،وخليفة مثل ذلك، ورزقه  

 دينار كل سنة. عمر بن اخلطاب على عمله ابلشام عشرة آالف

مُسي موىل أيب بكر بن احلارث بن هشام، بضم أوله قرشي خمزومي ،مدين اتبعي ثقة، وكان  -٩٣
مجيال، قتله اخلوارج يوم قديد سنة ثالثني ومائة، وأبو بكر هذا هو أحد الفقهاء السبعة ،يف 

 امسه أقوال ،والصحيح أن امسه كنيته .



،يقال له السمان والزايت جللبه هلما إىل الكوفة   أبو صاحل السمان امسه: ذكوان، مدين-٩٤
،شهد الدار زمن عثمان ،وكان من علماء التابعني وثقاهتم ،قال : ما كنت أمتىن من الدنيا إال 

 ثوبني أبيضني أجالس فيهما أاب هريرة .

أبو جهم امسه عامر، وقيل : عبيد بن حذيفة القرشي العدوي، أسلم يوم الفتح وكان  -٩٥
مقدما يف قريش معظما ،وكان عاملا ابلنسب ،ومن املعمرين من قريش، بىن الكعبة مرتني، مرة 
دفنوا  الذين  اجلماعة  أحد  الزبري،وهو  ابن  بناها  حني  ومرة  قريش،  بنتها  حني  اجلاهلية  يف 

 احلفاظ أنه ال رواية له.  بعضعثمان،وادعى 

الساعدي--٩٦ وهو صحايب ابن صحايب، كان امسه حزان  -رضي هللا عنه-سهل بن سعد 
فسماه النيب صلى هللا عليه وسلم سهال ،وأحصن سبعني امرأة، وهو آخر صحايب مات ابملدينة 

 سنة مثان ومثانني، ويف الرواة سهل بن سعد ثالثة . 

،وكنيته : أبو إايس اببنه وهو األكثر ،أحد من ابيع حتت  سلمة بن عمرو بن األكوع  -٩٧
الشجرة ابيعه ثالاث وابيعه يومئذ على املوت ،واستوطن الربذة بعد قتل عثمان ،وكان شجاعا 
راميا حربا فاضال ،يسبق الفرس سدا ،وكلمه الذئب يف القصة املشهورة، وقد كلم الذئب رافع  

 س : ما كذب أيب قط. أيضا ،قال ابنه إاي  الصحايببن عمرية 

سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف الزهري ،أخرج له الستة يف كتبهم، وهو ثبت  -٩٨
ثقة جليل ،ومالك ترك الرواية عنه ،فقيل لإلمام أمحد: إن مالكا الحيدث عنه فقال : ومن 
  يلتفت إىل قول مالك يف سعد ،وسعد رجل صاحل ثقة، وقال علي ابن املديين: كان سعد ال 

 مل يكتب عنه أهلها ،ومالك مل يكتب عنه .  لكحيدث ابملدينة فلذ

أبو بردة بن نيار خال الرباء بن عازب ،امسه هاين ،وقيل احلارث ،وقيل : مالك ، وعن  -٩٩
 الرباء قال : كان اسم خايل قليال فسماه النيب صلى هللا عليه وسلم كثريا . 



اخلري، نزل الكوفة مث حتول إىل البصرة   جندب بن عبدهللا البجلي ،يقال له : جندب-١٠٠
فحديثه عند البصريني مجيعا ،ويف الرواة جندب بن عبدهللا أربعة ،والبجلي بفتح الباء املوحدة 
اجليم وهم   أراش ،ويشتبه ابلبْجلي إبسكان  بن  أمنار  ابن  قبيلة جبيلة وهو  إىل  نسبة  واجليم، 

 . عةمجا

 

شة ،ويف امسها ستة أقوال ،وهي بنت كعب، وذكر  أم عطية نسيبة األنصارية ،وقيل نبي -١٠١
ابن سعد أن أم عطية غزت مع النيب صلى هللا عليه وسلم سبع غزوات ،وشهدت خيرب،وكان  
مجاعة من الصحابة وعلماء التابعني ابلبصرة أيخذون عنها غسل امليت ،ومل أر من أرخ وفاهتا  

. 

 القرشي ،قال ابن معني: إذا روى عنه شريك بن عبدهللا بن أيب منر املدين أبو عبدهللا-١٠٢
ثقة فال أبس بروايته ،وقال ابن حبان يف "ثقاته" يف التابعني منهم: رمبا أخطأ ،وقال: وجده 

 شهد بدرا . 

يزيد بن رومان أبوروح األسدي القرشي موىل ال الزبري املدين القاري اتبعي، وهو من -١٠٣
 كان عاملا ابحلديث . كبار شيوخ انفع يف القراءة ،وثقه النسائي و 

فهو -١٠٤ خوات  والده  وأما  احلديث،  عزيز  ثقة  اتبعي  مدين  أنصاري  خوات،  بن  صاحل 
صحايب، وكان أحد فرسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، واعلم أن خوات يشتبه جبواب 

 وهم مجاعة عددهم ابن ماكوال ،وجبوان وهم مجاعة .

كنيته أبو عبدالرمحن ،قال أبو حامت : ابيع  سهل بن أيب حثمة األنصاري اخلزرجي ،-١٠٥
حتت الشجرة، وكان دليل النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أحد ومل يشهد بدرا وهذا اليصح، 

 إمنا كان الدليل أبوه عامر بن ساعدة قال أبو عمرو: وما أظن ابن شهاب مسع منه . 



مخسة أقوال ،قال النجاشي : قال اجلوهري: هو اسم ملك احلبشة ،حصل يف امسه  -١٠٦
أسلم قبل   األثري:  ابن  ،قال  امسه أصحمة ،ومعىن أصحمة ابلعربية: عطية  : وإمنا  الصاغاين 
الفتح ،ومات قبله أيضا، وصلى عليه النيب صلى هللا عليه وسلم ابملدينة، واعلم أن النجاشي 

ابن منده يف اتبعي، ألنه آمن ورأى الصحابة ومل ير النيب صلى هللا عليه وسلم، وإمنا ذكره  
النيب وأصحابه   املعااية،فيقال : شخص صلى عليه  تلقى يف  الصحابة توسعا، وهذه املسألة 
وهو اتبعي ،فيقال : هو النجاشي . ومن الغرائب اليت نظريها اندرا أيضا إسالم صحايب طويل  

فد يد اتبعي وهو عمرو بن العاص فإنه أسلم على يد النجاشي فاست  ىالصحبة كثري الرواية عل
 ذلك .

مسرة بن جندب بن هالل الفزاري حليف األنصار، وهو من بين ذبيان ،كنيته: أبو -١٠٧
وعلى  البصرة  على  واستخلف  املكثرين،  احلفاظ  من  ،وكان  سليمان  أبو   : ،وقيل  سعيد 
الكوفة،وكان شديدا على احلرورية، سقط يف قدر مملوءة ماء حارا كان يتعاجل ابلقعود عليها من  

 . ماتقط فيها فشيء به، فس

على اليمن من حني بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   -رضي هللا عنه-كان معاذ -١٠٨
 إىل زمان عمر .

العباس بن عبداملطلب عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان أسن من النيب بسنتني  -١٠٩
ابن   قال  ،وغريه،  الدنيا  أيب  ابن  ابلتصنيف  ترمجته  أفرد  وقد  ثالث،  دحية يف كتابه"مرج أو 

 البحرين " وكان العباس طويال يقل من األرض فيما زعموا اجلمل إذا برك حبمله .

جنباء -١١٠ ،وأحد  الوحي  ،وكاتب  الفرضي  املدين  أبوسعيد  أو  أبوخارجة  اثبت  بن  زيد 
األنصار، قتل أبوه يف اجلاهلية يوم بعاث، ولزيد عدة أوالد ،قتل منهم يوم احلرة سبعة ،قدم  

يب صلى هللا عليه وسلم ولزيد إحدى عشرة سنة، قال أبوهريرة ملا مات مات خري األمة، الن
 يف ابن عباس فيه خلفا. عللعل هللا أن جي



 قال أبو عمر : ليس يف الصحابة إال سلمان الفارسي، وسلمان بن عامر الضيب . -١١١

الضعفاء واملرتوكني"  عطاء ابن ميسرة موىل املهلب ابن أيب صفرة، أدخله البخاري يف "-١١٢
 لتكذيب ابن املسيب له حني سئل عنه أنه حدثه حبديث األعرايب، كذب ما حدثته .

محزة بن عمرو األسلمي املدين ،كان البشري بوقعة أجنادين إىل أيب بكر، وقيل: هو  -١١٣
الذي بشر كعب بن مالك بتوبته فكساه ثوبه، ويف الصحابة أيضا محزة غري هذا، محزة بن 

 ملطلب، ومحزة بن احلمري حليف لبين عبيد بن عدي األنصاري .عبدا

أبوالدرداء وامسه عومير، وقيل عامر، أنصاري خزرجي ،أتخر إسالمه قليال، فأسلم يوم  -١١٤
بدر، وكان آخر أهل داره إسالما ،وكان فقيها عاقال حكيما،روى عنه : ابنه بالل القاضي  

رواة اشرتكوا مع عومير هذا يف االسم، وهو ممن وافقت ،وزوجته أم الدرداء وخلق ،ومجاعة من ال
 زوجته وهم مجاعة أفردهم بعض احلفاظ يف جزء .  كنيةكنيته  

عبدهللا بن رواحة األنصاري اخلزرجي ،أحد النقباء ليلة العقبة، وقتل مبؤتة سنة مثان، -١١٥
  عليه وسلم. وهو أحد الشعراء احملسنني الذين كانوا يردون األذى عن رسول هللا صلى هللا

أبو عبيد موىل عبدالرمحن بن أزهر بن عوف ،ويقال أليب عبيد هذا: موىل عبدالرمحن -١١٦
 بن عوف ، اتبعي مدين ثقة مات ابملدينة سنة مثان وتسعني . 

صفية أم املؤمنني أم حيىي بنت حيي ابن أخطب بن سعية، وهي من بين إسرائيل من -١١٧
سباها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -عليهما السالم- بنات هارون بن عمران أخي موسى 

عام خيرب يف شهر رمضان سنة سبع من اهلجرة، مث أعتقها وتزوجها، ومل تبلغ مخس عشرة ،  
ورأى النيب بوجهها أثر خضرة قريبا من عنقها، فسأهلا، فقالت:   ليمة،وكانت فاضلة عاقلة ح 

 حجري، فذكرت ذلك لزوجي كنانة، فقال :  رأيت يف املنام قمرا أقبل من يثرب حىت وقع يف
 أحتبني أن تكوين حتت هذا امللك الذي أييت من املدينة، وضرب وجهي هذه الضربة .



عبدهللا بن معقل ،اتبعي كويف ثقة من خيار التابعني، واغرب ابن فيحون فذكره يف مجلة  -١١٨
أن عبدهللا بن معقل هذا  الصحابة ،كنيته أبوالوليد، وهو أخو عبدالرمحن بن معقل ،واعلم  

يشاركه يف امسه واسم أبيه: عبدهللا بن معقل احملاريب الكويف يروي عن عائشة وعن أشعب بن  
 سليم .

أبو شريح صحايب مشهور،وهو خزاعي عدوي ،ويف امسه أقوال ،أحدها : خويلد بن  -١١٩
 كنيته اثنان: عمرو كما ذكره املصنف ومساه البخاري ومسلم، ويف الصحابة من يشرتك معه يف

الناس على هللا رجل"   أعىت  "إن  راوي حديث  وأبوشريح  احلارثي،  يزيد  بن  ،هانئ  أبوشريح 
،وقالوا غريه ،ومن الرواة أيضا: أبوشريح املعافري ،وآخر أخرج    زاعياحلديث ، قالوا هو اخل

 له ابن ماجه. 

عظم شدقيه، عمرو بن سعيد بن العاص أبوعبيد األموي امللقب ابألشدق لقب به ل-١٢٠
أبو   ،وأبوه سعيد صحايب كنيته  مشهور  وبينه،وهو  بينه  لكالم جرى  معاوية  به  لقبه   : وقيل 
عثمان ،وقيل إن لعمرو رواية ومل يثبت ،قال أبوحامت : ليست له صحبة، ويل املدينة ملعاوية 

مث  بعد ،وغلب على دمشق سنة تسع وستني، مث الطفه عبدامللك وأمنه    الفةوابنه مث طلب اخل
قتله غدرا، وقيل كان يسمى لطيم الشيطان، ويف "كامل" املربد أن عبدهللا بن الزبري هو الذي 

 لقبه بذلك،وكان جبارا شديد البأس .

ابن خطل هذا امسه: عبدالعزى، وحتصلنا يف اسم ابن خطل على أربعة أقوال ، ويف  -١٢١
ه ،وهو أحد الستة الذين أمر رسول  اسم قاتله على مخسة أقوال .وإمنا أمر النيب بقتله لعظم ذنب

 هللا بقتلهم ولو تعلقوا أبستار الكعبة وكان منهم امرأاتن كما رواه أبوداود والنسائي. 

أسامة بن زيد احلب بن احلب ،وكان نقش خامته : حب رسول هللا، وكان موىل النيب  -١٢٢
من  راجعا  النيب  أردفه  هذا  ،وأسامة  أمين  أم  وموالته  حاضنته  وابن  وسلم  عليه  هللا  صلى 



أردف والسالم  -عرفات،وقد  الصالة  بن    -عليه  حيىي  زكراي  أيب  احلافظ  أوردهم  مجاعات 
 فبلغهم زايدة على ثالثني نفسا .  زءعبدالوهاب بن منده يف ج

عثمان بن طلحة له صحبة ورواية ،أسلم مع عمرو بن العاص ،وخالد بن الوليد يف  -١٢٣
مفتاح الكعبة وإىل شيبة بن -عليه الصالة والسالم-هدنة احلديبية وشهد فتح مكة ودفع إليه  

 عثمان بن أيب طلحة وحبسها عليهم. 

الضبع -١٢٤ بن عمران  األفراد  أبومجرة نصر  أبو أمحد يف "كناه" وهو من  احلاكم  ،قال  ي 
،قلت: ويف األمساء مجاعة يقال فيهم مجرة أيضا ذكرهتم يف "مشتبه النسبة"، ووالد نصر اختلف 

 يف صحبته ، ونصر اتبعي بصري متفق على توثيقه .

بثمانية زايد بن جبري بن حية ،ثقفي اتبعي ثقة، ووالده اتبعي جليل، مث إن جبري يشتبه  -١٢٥
 أشياء ،وحية يشتبه أبشياء ذكرهتم يف خمتصري" مشتبه النسبة". 

،قليل -١٢٦ ثقة  اتبعي  علي  موىل  وقيل  عباس،  ابن  موىل  هامشي  قرشي  حنني  بن  عبدهللا 
 احلديث . 

املسور بن خمرمة ابن نوفل بن أهيب بن عبدمناف ابن زهرة أبو عثمان القرشي الزهري -١٢٧
ه وسلم وله مثان سنني ،ومسع من النيب وصح مساعه منه ،روى عشرين ،تويف النيب صلى هللا علي

حديثا، أصابه حجر املنجنيق يف حصار الشاميني البن الزبري وهو يف احلجر يصلي فمكث 
عليه ابن الزبري ودفن ابحلجون، مث قتل ابن الزبري بعده ،قال ابن طاهر   وصلىمخسة أايم ،  

 م واحد ،املسور مبكة، وابن الزبري ابملدينة .:وكما ماات يف عام واحد ولدا يف عا

وأما أبوه خمرمة : فكنيته أبوصفوان ،وهو ابن عم سعد بن أيب وقاص بن أهيب ،وكان  -١٢٨
من مسلمي الفتح ،ومن املؤلفة قلوهبم، وحسن إسالمه ،وشهد حنينا مسلما ،وكان له سر  

ابملدينة سنة أربع ومخسني وعلم أبايم الناس وبقريش خاصة،وكان يؤخذ عنه النسب، مات  



وعمره مائة سنة ومخس عشرة سنة، وعمي يف آخر عمره، وهو أحد من أقام أنصاب احلرم يف 
عبدالعزى  بن  ،وحويطب  يربوع  بن  عبد عوف وسعيد  بن  وأزهر  أرسله هو  الفاروق  خالفة 

 فجددوها. 

الذ-١٢٩ الثمانية  وأحد  اجلنة،  هلم  املشهود  العشرة  أحد  عبيدهللا  بن  إىل طلحة  ين سبقوا 
اإلسالم، وأحد الستة أصحاب الشورى،واخلمسة الذين أسلموا على يد الصديق، أاته سهم 
يوم اجلمل اليدري من رماه فكان أول قتيل ،وقيل : أصاب رجله فقطع عرق النسا فنزف  

 ،ودفن ابلبصرة وهو ابن أربع وستني . ثنيدمه، فمات سنة ست وثال

 القرشي األسدي ،أحد الفقهاء السبعة احلافظ الثبت التابعي  عروة بن الزبري أبو عبدهللا-١٣٠
اجلليل البحر الذي ال تكدره الدالء الصائم الدهر ،وقد مجع الشرف من وجوه فرسول هللا  
أمه، وعائشة   العوام والده، وأمساء  صلى هللا عليه وسلم صهره، والصديق جده، والزبري بن 

ال ابن طاهر: وانفرد البخاري إبخراج حديثه عن أبيه  تفقه، وخدجية عمة أبيه،ق   منهاخالته و 
 الزبري وأنكر ذلك عليه ،وقيل إنه مل يسمع من أبيه شيئا. 

اآلكلة برجله فنشرت فصرب واحتسب وما ترك حزبه من القراءة تلك الليلة، ومات   وقعت
 وهو صائم سنة أربع وتسعني سنة الفقهاء .

اتب-١٣١ النخعي كويف  يزيد  بن  وابن عبدالرمحن  عثمان  ،مسع  األسود  أخو  وهو  ثقة،  عي 
مسعود وغريمها، والنخعي: نسبة إىل النخع وهي قبيلة كبرية من مذحج ،واسم النخع : جسر 
بن عمرو ،وقيل له النخع: ألنه انتخع من قومه أي بعد عنهم، نزل بيشة ونزلوا يف اإلسالم 

 رمحن هذا وأخوه ،وعلقمة، وإبراهيم. من العلماء اجلم الغفري ،منهم عبدال  همالكوفة، ينسب إلي

الصعب بن جثامة ابن قيس بن ربيعة احلجازي املدين الليثي أخو حملم بن جثامة ،هاجر -١٣٢
 إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وعداده يف أهل الطائف . 



ن  والليثي يشتبه ابلّليين نسبة إىل قرية اللني منها حممد بن نصر املروزي العابد الصاحل روى ع-
 وكيع وغريه . 

ابن أخي خدجية-١٣٣ ابن حزام بن خويلد ،أبو خالد األسدي املكي،  رضي هللا  -حكيم 
،أسلم عام الفتح هو وبنوه: عبدهللا ،وخالد، وحيىي، وهشام، وشهد بدرا مشركا، وكان -عنهما

،  إذا اجتهد يف ميينه يقول: والذي جناين أن أكون قتيال يوم بدر، وولد حكيم يف جوف الكعبة
هبا غريه،أعتق حكيم يف اجلاهلية مائة رقبة، وأعتق يف اإلسالم مثلها،وساق  لدوال نعرف من و 

يف اجلاهلية مائة بدنة،وساق يف اإلسالم مثلها،ووقف مبائة وصيف بعرفة يف أعناقهم أطواق  
 الفضة منقوش هبا عتقاء هلل عن حكيم بن حزام، وأهدى ألف شاة. 

رافع األ-١٣٤ بن  بن خديج  وما رافع  أحد  املديين، شهد  بين حارثة  من  احلارثي،  نصاري 
بعدها، كان خيضب ابلصفرة، وحيفي شاربه، وكان يعد من الرماة، أصيب بسهم يوم أحد يف  

 ترقوته، ومات قبل ابن عمر بيسري، روى له الشيخان وأصحاب السنن واملسانيد. 

 اوية بن ُخديج الصحايب . َخديج يشتبه خبُديج بضم اخلاء املهملة ،وهم مجاعة منهم مع-

بريرة: على وزن فعيلة مأخوذة من الربير وهو مثر األراك ، كانت لعتبة بن أيب هلب، -١٣٥
ذكرها بقي بن خملد فيمن روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم حديثا واحدا، وذكر العسكري  

 أن أمها هلا صحبة . 

نزل البصرة مث حتول إىل الكوفة،ومل   أبوبكرة : وامسه نفيع بن احلارث بن كلدة الثقفي،-١٣٦
ميت حىت رأى من صلبه مائة ولد ذكر ،وأعقب منهم سبعة، واعتزل يوم اجلمل،ومل يقاتل مع 

 أحد، ومل ينزل البصرة أحد أفضل منه ومن عمران بن حصني كما قال احلسن البصري. 

األنصار -١٣٧ بن سعد  بشري  ،وزوج  بن رواحة  عبدهللا  ،أخت  بنت رواحة  ،ومن  عمرة  ي 
 على كل ذات نطاق .  -يعين يف اجلهاد -حديثها "وجب اخلروج 



حنظلة بن قيس ،زرقي أنصاري مدين اتبعي فقيه قليل احلديث، روى عن عثمان وغريه،  -١٣٨
 وعنه مجاعة منهم الزهري ،وقال: ما رأيت رجال أحزم وال أجود رأاي منه ،كأنه رجل قرشي. 

وهي قبيلة من قضاعة، مدين صحايب مشهور، كان زيد بن خالد اجلهين من جهينة  --١٣٩
 معه لواء جهينة يوم الفتح. 

أبو إسحاق سعد بن أيب وقاص، وامسه مالك ابن وهيب، القرشي الزهري، أحد العشرة -١٤٠
وآخرهم موات، وأول من رمى بسهم يف سبيل هللا، وفارس اإلسالم وسابع سبعة فيه،وكان جماب  

ي كوف الكوفة، وطرد األعاجم،وتوىل قتال فارس،مث كان ممن  الدعوة مشهورا بذلك ،وهو الذ
ال بيته يف  على   فتنة،لزم  األمة  بشيء حىت جتتمع  الناس  أخبار  من  أن ال خيربوه  أهله  وأمر 

إمام،مات بقصره ابلعقيق على عشرة أميال من املدينة، ومحل على الرقاب إىل البقيع فدفن 
 هبا سنة مخس ومخسني على األصح.

، أبو سعيد اخلدري -أي ابن أيب وقاص  -الصحابة من امسه سعد بن مالك غري هذايف  -١٤١
 سعد بن مالك، وسعد بن مالك العذري ،قدم يف وفد عذرة على النيب صلى هللا عليه وسلم.

سعد بن خولة ،من بين عامر بن لؤي كما نقله البخاري يف "صحيحه " عن سفيان، -١٤٢
حلفائهم من  أنفسهم،وقيل:  من  سبيعة وهو  زوج  وهو  الثانية،  احلبشة  مهاجرة  من  وكان   ،

 األسلمية اآلتية يف ابب العدة. 

قال علي بن املديين: بنو سعد بن أيب وقاص سبعة: مصعب،وعامر، وحممد، وإبراهيم،  -١٤٣
 وعمر ،وحيىي،وعائشة، وزاد أبو زرعة اثمنا،وهو إسحاق . 

وسلم، كنيته أبو عيسى ،وقيل غري  عقيل بن أيب طالب ابن عم النيب صلى هللا عليه  -١٤٤
غزوة  وشهد  احلديبية،  قبل  أسلم  مث  مكره،  يومئذ  وأسر  املشركني،  مع  بدرا  شهد   ، ذلك 



مؤتة،قيل : كان عقيل من أنسب قريش وأعلمهم آبابئها، ولكنه كان مبغضا إليهم، ألنه كان 
 ي . ابنه حممد وغريه، مات يف خالفة معاوية بعدما عم نهيعد مساوئهم ،روى ع

بن -١٤٥ قدامة  أخو  السائب،  أبو  يكىن  اجلمحي،  القرشي  بن حبيب  مظعون  بن  عثمان 
 مظعون.

من فضالء الصحابة وساداهتم وعبادهم ومتهجديهم، أسلم بعد ثالثة عشر رجال ،هاجر  كان
اهلجرتني ،وشهد بدار، وكان أول رجل مات يف املدينة من املهاجرين بعدما رجع من بدر،وأول  

راهيم بن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث زينب ، وكان أحد من ذم اخلمر يف  من تبعه إب
 مات أكب رسول هللا عليه، وقبله، وجرت دموعه . ملااجلاهلية، و 

أم حبيبة بنت أيب سفيان ، امسها رملة على املشهور،وقيل : هند ، وهي إحدى أمهات  -١٤٦
املؤمنني والسابقني إىل اإلسالم، هاجرت مع زوجها عبيدهللا بن جحش إىل أرض احلبشة فتنصر 
هناك ومات نصرانيا ،فتزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهي هناك سنة ست، وقيل :  

أخواها : معاوية، وعنبسة، وابن أخيها عبدهللا بن عنبسة، ومجاعة كثرية    عنهاسنة سبع،روى  
 من التابعني منهم ذكوان السمان وغريه.

درة بنت أيب سلمة بن عبداألسد القرشية املخزومية،ربيبة النيب صلى هللا عليه وسلم -١٤٧
لى هللا عليه وسلم  بنت امرأته أم سلمة، وهي معروفة ابلسنن واحلديث، وأبوها أخو النيب ص

 من الرضاعة. 

أبو سلمة : عبدهللا بن عبداألسد املخزومي ،أحد السابقني، قال ابن إسحاق: أسلم  -١٤٨
 بعد عشرة أنفس، هاجر اهلجرتني ،وشهد بدرا مث تويف بعدها. 

ثويبة موالة أيب هلب ،أرضعت النيب صلى هللا عليه وسلم أايما قبل أن أتخذه حليمة -١٤٩
ابن هلا يقال له: مسروح، وكان عليه الصالة والسالم يكرمها، وكانت تدخل عليه  السعدية من  



بعد أن تزوج خدجية ويصلها من املدينة حىت ماتت بعد فتح خيرب ،وكانت خدجية تكرمها، قال  
 أبو نعيم: وال أعلم أحدا أثبت إسالمها غري ابن منده . 

أدرك ا-١٥٠ بن عبداملطلب،  يسلم، كين أبيب هلب  أبو هلب: وامسه عبدالعزى  ومل  إلسالم 
 حلسنه وإشراق وجهه، مات بعد غزوة بدر بسبعة أايم ميتة شنعة بداء يقال له: العدسة .

أبومحاد على األشهر ،عقبة بن عامر اجلهين ،روى عنه خلق منهم: كثري بن مرة ،وجبري  -١٥١
خملد، وويل غزوة البحر  بن نفري، ويل إمرة مصر ملعاوية سنة أربع وأربعني مث صرفه مبسلمة بن

سنة أربع وأربعني، وكان له بدمشق دار مشهورة بناحية ابب توما، وله مبصر دار أخرى ،وقيل  
صفني مع معاوية ،وكان من الرماة، وكان خيضب ابلسواد ،ويقول: نسود أعالها وأتىب   ضر: ح

هجرة وسابقة، وكان   أصوهلا، وكان عاملا بكتاب هللا تعاىل وابلفرائض، فصيحا شاعرا مفوها له
 من أحسن الناس صوات ابلقرآن . 

امرأة رفاعة القرظي صحابية وحتصل يف امسها مخسة أقوال : أميمةبنت احلارث، متيمة -١٥٢
بنت وهب القرظية، سهيمة، عائشة، نعيمة بنت وهب، قال أبو عمر : ال أعلم هلا غري قصتها  

 مع رفاعة. 

حبان" مسوال، من بين قريظة، وهو خال صفية بنت رفاعة ابن مشوال ،ويف "ثقات ابن  -١٥٣
حيي، روي عنه أنه قال : نزلت هذه اآلية ) ولقد وصلنا هلم القول( يّف ويف عشرة من أصحايب  

. 

بال   -بفتح الزاي وكسر الباء-عبدالرمحن بن الزبري بن ابطا، صحايب ،وابوه الزبري  -١٥٤
فرا ،ولعبدالرمحن ولد يقال له الزبري أيضا بضم  خالف ،قتله الزبري بن العوام يوم بين قريظة كا

 الزاي عند البخاري وغريه وبعضهم فتحه. 



خالد بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي األموي، أسلم قدميا لرؤاي رآها، وهو من -١٥٥
مهاجري احلبشة ،قدم يف السفينة من احلبشة عام خيرب ،قتل مبرج الصفر ،وقيل : أبجنادين  

: استعمله النيب صلى هللا عليه وسلم على صدقات بين زبيد وهو أول من    ،قال ابن حبان
 الرحيم ".  لرمحنكتب " بسم هللا ا

أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن عبدهللا بن عمرو بن السرح األموي موالهم البصري -١٥٦
،روى عن ابن عيينة والشافعي وخلق، وثقه النسائي، وقال أبو حامت: الأبس به، وقال ابن 

 يونس : كان فقيها من الصاحلني األثبات . 

األئمة  -١٥٧ أحد  أبوحممد  املصري  موالهم  الفهري  القرشي  مسلم  بن  وهب  بن  عبدهللا 
األعالم ،ومجع بني الفقه واحلديث والعبادة، وصنف موطأ ،روى عنه شيخه الليث ومجاعة، 

ئة ألف حديث، وعرض وكان ثقة حجة حافظا جمتهدا، ال يقلد أحدا إذا تعبد وتزهد وحدث مبا 
عليه القضاء فحبس نفسه ولزم بيته ،وكان قسم دهره أثالاث: ثلثا يف الرابط، وثلثا يعلم الناس، 
وثلثا يف احلج، قيل : حج ستا وثالثني حجة، وكان مالك يكتب إليه : أيي عبدهللا مفيت مصر  

 ،ومل يفعل هذا مع غريه ،وهو يف طبقة مالك يف الفقه. 

د بن عبدالرمحن الفهمي موالهم األصبهاين األصل اإلمام احلافظ شيخ الليث بن سع -١٥٨
الداير املصرية وعاملها ومفتيها ورئيسها، وطلب منه املنصور أن يعمل نيابة امللك فامتنع ،وكان  
يعد من األبدال، وكان الشافعي يتأسف على فراقه ،وكان يقول : هو أفقه من مالك إال أن 

 يقوموا به.  ملأصحابه 

حممد بن رمح: كان دخله يف السنة مثانني ألف دينار فما أوجب هللا عليه زكاة قط، ومناقبه   الق
 عديدة ،وهو إمام حجة كتب التصانيف .

 يف الرواة الليث بن سعد أربعة :-١٥٩



 : هذا أحدهم

 : مصري أيضا حدث عن عبدالرزاق اإلدريسي.  والثاين

 :روى عن ابن وهبوالثالث

 : ثقيفي حدث عن بكر بن سهل. والرابع

عبدالرمحن بن عوف ،كان إسالمه قبل أن يدخل النيب صلى هللا عليه وسلم دار األرقم  -١٦٠
،وكان اتجرا، وكان له ألف بعري وثالثة آالف شاة ومائة فرس ترعى ابلبقيع ،وكان يزرع ابجلرف  

سي ،وروي أنه أعتق على عشرين انضحا، وكان يدعو وهو يطوف ابلبيت : اللهم قين شح نف
 ثالثني عبدا ،مات سنة إحدى أو اثنتني أو ثالث وثالثني، وقد جاوز السبعني.  ديف يوم واح

القرشية  -١٦١ بن كنانة  األكرب  خالد  بن  قيس  بن  الضحاك  أخت  هي  قيس  بنت  فاطمة 
الفهرية، وكانت أكرب من أخيها الضحاك بعشر سنني، هلا صحبة ورواية، وكانت من املهاجرات 

ألول،وذات عقل وكمال ،ويف بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند مقتل عمر بن اخلطاب،  ا
 ،أي نبيلة . وداقال الزبري : وكانت امرأة جن

أبو عمرو بن حفص القرشي املخزومي ابن عم   -أي فاطمة بنت قيس -وأما زوجها -١٦٢
نقله النووي يف  خالد بن الوليد، ويف امسه أقوال : أحدها :عبد احلميد ،وصححه عياض ،و 

 شرحه عن األكثرين

 : أمحد ،قاله النسائي، وال يعرف يف الصحابة من امسه أمحد غريه على هذا القول .واثنيها

 :أن امسه كنيته ،وذكره البخاري ممن ال يعرف امسه .اثلثها



أنصارية،ويف امسها ثالثة أقوال ،وقيل أهنا  -١٦٣ وأما أم شريك فهي قرشية عامرية ،وقيل 
بة نفسها، وقيل غريها، وذكر بعضهم يف أزواجه وال يصح، ومن عدها منهم قال : كان الواه 

 ذلك مبكة .

ال يعرف يف الصحابة أحد يقال له : أبو جهم بن هشام ،وإمنا هو أبو جهم بن صخر -١٦٤
 بن عدي قرشي، ويقال : أبو جهم بن حذيفة. 

عنها زفر بن أوس بن احلداثن  ُسبيعة بنت احلارث األسلمية ،هلا صحبة ورواية،روى  -١٦٥
 ومجاعة، وسبيعة تصغري سبعة ،وهي اللبوة أي أنثى األسد ،قاله اجلوهري .

الفتح، يف  -١٦٦ العبدري من مسلمة  القرشي  ابن بعكك مصروف بن احلارث  أبوالسنابل 
امسه تسعة أقوال ،سكن الكوفة وهو شاعر إسالمي ،قال البخاري : ال أعرف أنه عاش بعد 

 ى هللا عليه وسلم، وله ولد امسه سنابل ،وله أخ يكىن أاب سنبلة. النيب صل

قريش آخر يسمى أاب السنابل وهو ابن عبدهللا بن عامر بن كريز كانت حتته خدجية بنت   ويف
 علي بن أيب طالب. 

ابن شهاب:حممد بن مسلم بن عبيدهللا الزهري املدين مث الشامي اإلمام ،أعلم احلفاظ،  -١٦٧
الطفيل  أنسا وسهل بن سعد وأاب  التابعني، ومسع  السبعة يف مجع كثري من  الفقهاء  أخذ عن 
وغريهم من الصحابة ،ومن حفظ الزهري أنه حفظ القرآن يف مثانني ليلة، قال مالك: بقي ابن  

يف الدنيا من نظري ،وقال غريه: كانت الدراهم والداننري عنده مبنزلة البعر، أوصى    هشهاب ومال
 أن يدفن على قارعة الطريق بضيعة يقال هلا"سعب بدا"قيل أهنا ضيعته . 

زينب بنت أيب سلمة القرشية املخزومية ربيبة النيب صلى هللا عليه وسلم، وابنة أخيه  -١٦٨
 سلمة ،ولدت أبرض احلبشة ،وكان امسها برة ،فسماها من الرضاعة، وهي أخت عمر بن أيب

النيب صلى هللا عليه وسلم زينب ،روى عنها الشعيب وغريه، قال أبو عمر : يروى أهنا دخلت  



النيب صل الشباب يف   ى على  يغتسل فنضح يف وجهها، قالوا فلم يزل  هللا عليه وسلم وهو 
 ا .وجهها حىت كربت وعجزت ،وكانت من أفقه نساء زماهن

وهو األكثر ،وكان شريفا  -بفتح امليم وإسكاهنا-عبد بن زمعة القرشي العامري ،وزمعة  -١٦٩
سيدا من سادات الصحابة، وهو أخو سودة أم املؤمنني ألبيها ،وأخوه ألبيه عبدالرمحن بن 

 زمعة ،وأخوه ألمه : قرظة بن عمر بن نوفل بن عبدمناف . 

 الصحابة، وقال : كان أصاب دما يف قريش  عتبة بن أيب وقاص ،ذكره العسكري يف--١٧٠
فانتقل إىل املدينة قبل اهلجرة ومات يف اإلسالم ،قال النووي : مل يذكره اجلمهور يف الصحابة  
،وأنكر أبو نعيم على ابن منده ذكره يف الصحابة ، وقال : وعتبة هو الذي شج وجه رسول  

علمت له إسالما ،قيل إنه مات كافرا   عليه وسلم وكسر رابعيته يوم أحد ،وما  هللا صلى هللا 
 .وعتبة هذا أخو سعد ألبيه .

سودة أم املؤمنني ،وهي بنت زمعة بن قيس بن عبدمشس القرشية العامرية ،يقال كنيتها  -١٧١
أم األسود ،تزوجها النيب صلى هللا عليه وسلم بعد موت خدجية وقبل العقد على عائشة ،وقيل 

وغريه، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة وأسنت عند رسول هللا صلى    بعد عائشة،وروى عنها ابن عباس
وسلم فهم بطالقها فوهبت نوبتها لعائشة فأمسكها ،وقيل طلقها مث راجعها، أسلمت   يههللا عل

 قدميا وابيعت وأسلم زوجها السكران بن عمرو أيضا. 

ز نواصي أسارى  جمزز بن األعور بن جعدة الكناين املدجلي القائف، ومسي جمززا؛ ألنه جي-١٧٢
احلرب ،وقيل : ألنه كان إذا أخذ أسريا جز حليته، وكان من بين مدجل ،وكانت القيافة فيهم  

 ويف بين أسد تعرتف هلم العرب بذلك .



أم أسامة أم أمين وامسها بركة ،وكانت حبشية سوداء، وهي بركة بنت حمصن بن ثعلبة  -١٧٣
د بن سعيد الصرييف ذكر يف "اترخيه" من رواية ،قال القاضي: ومل أر ألحد أهنا سوداء إال أمح
 عبدالرزاق عن ابن سريين أهنا كانت سوداء .

زيد بن حارثة، موىل النيب صلى هللا عليه وسلم سيب، فاشرتاه حكيم بن حزام لعمته  -١٧٤
خدجية، فوهبته للنيب صلى هللا عليه وسلم فتبناه، وكان يدعى زيد بن حممد حىت نزلت )ادعوهم  

م( فقيل زيد بن حارثة ،ومناقبه مجة منها : أن هللا ذكره يف القرآن ، استشهد يوم مؤتة آلابئه
 مثان من اهلجرة عن نيف ومخسني سنة .  ةسن

الغفاري أحد النجباء    -على أصح األقوال الكثرية فيه-أبو ذر : جندب بن جنادة  -١٧٥
النيب صلى هللا عليه وسلم واخلدام واألرداف ،ويقال فيه أيضا: أبوالذر ،وهو أول من حيا  

بتحية اإلسالم، وال عقب له، وكان قواال ابحلق ،وكان يتأله يف اجلاهلية ويقول: ال إله إال هللا، 
 األصنام ،وهو رابع أربعة أو خامس مخسة يف اإلسالم . يعبدوال 

  قال أبو عمر : وأفلح بن أيب القعيس ،ويقال : أخو أيب القعيس ال أعلم له خربا وال -١٧٦
ذكرا إال يف حديث عائشة يف الرضاع، قلت : ونص يف "استيعابه" على أهنما من الصحابة  

 أعين: أفلح، وأخا أيب القعيس. 

الفتح -١٧٧ النوفلي املكي من مسلمة  أبو ِسروعة،  عقبة بن احلارث بن عامر بن عدي، 
عنه: عبيد   ،وكان أبوه أحد املطعمني يوم بدر مع املشركني، وهو قاتل خبيب بن عدي، روى

بن أيب مرمي، وابن أيب مليكة، وقيل: ابن أيب مليكة مل يسمع منه،وأن بينهما عبيد بن أيب مرمي 
. 

أم حيىي بنت أيب إهاب امسها : غنية، وهي امرأة جبري بن مطعم، وأم ولده انفع وحممد -١٧٨
. 



أمساء بنت عميس أخت سلمى بنت عميس، تزوجها بعد جعفر الصديق، مث علي  -١٧٩
،وهلا تسع أخوات ،وقيل عشر ألم، منهن ميمونة إحدى أمهات املؤمنني، وست ألب وألم،  

 قاله أبو عمر، وأختها سلمى كانت حتت محزة بن عبداملطلب.

عبدهللا بن سهل األنصاري احلارثي، كنيته أبو ليلى، وهو أخو عبدالرمحن قتيل اليهود -١٨٠
 جد مقتوال قبل الليل .خبيرب، خرج إليها ميتار مترا بعد العصر ،فو 

حميصة ابن مسعود بن كعب األنصاري احلارثي ،يعد من أهل املدينة، كنيته أبو سعيد،    -١٨١
له صحبة وغزوات وأحاديث ،أسلم قبل اهلجرة ،قبل أخيه حويصة، وكان حويصة أسن منه 

 ،وكان حميصة أجنب وأفضل ،وأسلم حويصة على يد أخيه حميصة . 

و سعيد أيضا ،شهد أحدا واخلندق وسائر املشاهد مع النيب صلى هللا  حويصة فكنيته أب  وأما
 عليه وسلم. 

عبدالرمحن بن عمرو بن سهل األنصاري مث اخلطمي املدين، شهد أحدا وما بعدها، -١٨٢
قال أبو عمر : يقال : إنه شهد بدرا، وكان له فهم وعلم ،وهو القائل أليب بكر ملا أعطى  

، اي خليفة رسول هللا؛ أعطيت الذي لو ماتت مل يرثها وتركت    اجلدة أم األم دون أم األب
 فجعله أبو بكر بينهما.  ها،الذي لو ماتت ورث

محاد بن زيد بن درهم األزدي ،البصري، األزرق ،الضرير ،احلمصي ،موىل جرير بن   -١٨٣
أحب حازم ،مسع خلقا من التابعني وغريهم ،وعنه خالئق من األئمة والعلماء ،قال أمحد: هو  

إيل من محاد بن سلمة، وقال أبو زرعة: هو أثبت منه بكثري وأصح حديثا وأتقن .مات سنة 
 موت مالك أبشهر .  ةبعدتسع وسبعني ومائ

سعيد بن عبيد الطائي الكويف أو اهلذيل ،روى عن سعيد بن جبري ومجاعة، وعنه : -١٨٤
 يكتب حديثه . وكيع ومجاعة، وثقه أمحد وابن معني والنسائي ،وقال أبو حامت :



 أبوشاه : ال يعرف امسه ،وإمنا هو معروف بكنيته، وهو ابهلاء درجا ووقفا . --١٨٥

بين  -١٨٦ حليف  وهو  عبدهللا،  أبو  األوسي، كنيته  األنصاري  احلارثي  مسلمة  بن  حممد 
عبداألشهل، شهد بدرا واملشاهد كلها ،وله أحاديث، روى عنه : ابنه حممود وجابر ومجاعة، 

قدمة عمر يف مسريه إىل اجلابية، وكان شديد السمرة،طويال ، أصلع، ذا جثة ،وهو وكان على م
 أحد الذين قتلوا كعب بن األشرف،وقد اعتزل الفتنة واختذ سيفا من خشب وأقام ابلربذة. 

محل ابن مالك بن النابغة، وهو هذيل من هذيل ، له صحبة نزل البصرة وله هبا دار  -١٨٧
 لم مث رجع إىل بالد قومه .،قال ابن السكن: يقال أس

يعلى بن أمية ابن أيب عبيد احلنظلي التميمي ،كنيته أبو خالد ،أسلم عام الفتح وشهد -١٨٨
حنينا والطائف، وكان معروفا ابلسخاء، قتل سنة مثان وثالثني مع علي بصفني بعد أن شهد  

 اجلمل مع عائشة .

ألنصاري موالهم ،موىل زيد بن أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن بن يسار البصري ،ا-١٨٩
اثبت ،وقيل جابر بن عبدهللا، وهو من أكابر التابعني وسادات املسلمني ،ومن مشاهري العلماء  
أم   ،أمه خرية موالة  املوصوفني  الشجعان  املربزين، وأحد  الفصحاء  املذكورين، ومن  والزهاد 

كمة والفصاحة كانت من سلمة، رمبا غابت فرتضعه أم سلمة أم املؤمنني، فريون أن تلك احل
بركتها ، وأخوه عمار من البكائني ،أدرك ثالثني ومائة من الصحابة وأكثر، وكان مع جاللته 
يكثر من اإلرسال ،قال أبوزرعة: كل شيء قال احلسن: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  

له أصال اثبتا   الرج  ماوجدت  أيوب السختياين: كان  ل جيلس إىل  خال أربعة أحاديث، قال 
 احلسن ثالث سنني فال يسأله عن شيء هيبة له . 



عبيدهللا بن عبدهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل املدين التابعي ،الفقيه، األعمى ، أحد  -١٩٠
بن  عمر  معلم  ،وكان  علمه  ،وكثرة  وجاللته  وأمانته  توثيقه  على  واتفقوا  السبعة،  الفقهاء 

 لصحيح، ومحل علي بن احلسني جنازته. عبدالعزيز، مات سنة مثان وتسعني على ا

أنيس بن الضحاك األسلمي، صحايب مشهور يعد يف الشاميني ،وقال أبو عمر: يقال: -١٩١
 مرثد بن أيب مرثد، مات سنة عشرين. 

أبوسلمة بن عبدالرمحن بن عوف أحد األعالم ،امسه عبدهللا على األصح عند أهل -١٩٢
غناء" ويقال: إمساعيل، ويقال: عوف، ويقال : ال يعرف  النسب كما قاله ابن عبدالرب يف "االست 

عده  وفقهه وكثرة حديثه،  وأمانته  ثقته  على  متفق  مدين  اتبعي قرشي وزهري  اسم، وهو  له 
 السبعة.  ءبعضهم من الفقها

جابر بن مسرة أبو عبدهللا، له وألبيه صحبة ،وهو ابن أخت سعد بن أيب وقاص فأمه   -١٩٣
 خلدة بنت أيب وقاص، روى عنه مجاعة من التابعني. 

ماعز بن مالك األسلمي املدين ،جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم اتئبا منيبا فرجم  -١٩٤
يف اجلنة( وماعز لقب ،وامسه عريب   رمحه هللا، قال عليه الصالة والسالم)رأيته يتخضخض

،كتب له رسول هللا كتااب إبسالم قومه ،روى عنه ابنه عبدهللا حديثا واحدا، ويف الرواة أيضا  
له : ماعز ،وسأل النيب صلى هللا عليه وسلم " أي األعمال أفضل قال: إميان ابهلل"   الآخر يق

 يخ الثقات". روى عنه البصريون ،ذكره ابن حبان يف الصحابة من "اتر 

بريدة بن احلصيب بن عبدهللا األسلمي ،أسلم قبل بدر ومل يشهدها، روى عنه ابناه  -١٩٥
الصحابة   من  مات  من  فارسا شجاعا، وهو آخر  والشعيب ومجاعة، وكان  عبدهللا وسلمان، 

 خبراسان.



أبو يوسف،عبدهللا بن سالم ابن احلارث اخلزرجي اإلسرائيلي ،حليف بين عوف، من  -١٩٦
يوسف بن يعقوب ،وكان امسه يف اجلاهلية: احلصني، فسماه النيب صلى هللا عليه وسلم   ولد

عبدهللا، روى عنه: ابنه يوسف وأبوهريرة وأنس وغريهم،وكان من علماء الصحابة وعامل أهل  
املقدس   الكتاب وفاضلهم يف  بيت  النيب ابجلنة، شهد مع عمر فتح  له  زمانه ابملدينة،شهد 

 من كونه مل يشهد بدرا ،فإنه أسلم مقدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة.   واجلابية، والعجب

فاطمة بنت األسود بن عبداألسد   -اليت كانت تستعري املتاع وجتحده  -اسم املخزومية-١٩٧
بن هالل بن عمرو بن خمزوم ،قاله ابن سعد ،أسلمت وابيعت وهي ابنة أخي أيب سلمة عبدهللا  

 هذه السرقة كانت يف غزوة الفتح.  بن األسد زوج أم سلمة،

أبو سعيد عبدالرمحن بن مسرة بن حبيب بن عبدمشس بن عبدمناف القرشي ،أسلم يوم  -١٩٨
الفتح، قيل :كان امسه عبدكالل ،ويقال: عبدكلوب ،وقيل: عبدالكعبة، فغريه النيب صلى هللا  

،روى عنه احلسن    عليه وسلم، وغزا خراسان يف زمن عثمان، وعلى يده فتحت سجستان وكابل
 البصري وغريه. 

سليمان بن داود على نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم، أحد املؤمَننْي الذي ملكهما  -١٩٩
تعاىل الدنيا كلها ،واآلخر: ذو القرنني، قال القضاعي: ويقال إنه ملك بعظ أبيه وله اثنتا عشرة 

وكان إذا جلس يف جملسه عكفت   سنة من عمره ،وسخر هللا معه اجلن واإلنس والطري والريح،
 الطري وقام له اإلنس واجلن، عاش ثالاث ومخسني سنة . يهعل

أبو حممد األشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي ،وكندة هم ولد ثور بن عفري ،  -٢٠٠
قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنة عشر يف وفد كندة يف ستني راكبا من كندة وكان  

أسلموا ،وكان رئيسا مطاعا فيهم، وكان يف اإلسالم وجيها يف قومه أيضا،  رئيسهم، فأسلم و 
عينه، ومسي أشعث لشعوثة رأسه، وكان امسه معد يكرب فسمي أشعث    بتشهد الريموك وأصي

وغلب عليه هذا اإلسم حىت عرف به،وزّوجه الصديق بعد أن رجع عن ردته أخته أم فروة 



رير فقدم جريرا وقال : إين اردتدت ومل ترتد، مات  وهي أم حممد الذي كين به، وشهد هو وج
 بعد علي أبربعني ليلة سنة أربعني .

 ويف الرواة األشعث بن قيس ثالثة أوهلم: هذا -

 : جابري،روى عن علي بن صاحل . واثنيهم

 : مهداين كويف، روى عن مسعر بن كدام .واثلثهم

 

، وقال ابن املديين: منكر احلديث،  عبيدهللا بن زحر هذا خمتلف فيه ،ضعفه اإلمام أمحد-٢٠١
 وقال حيىي: ليس بشيء كل حديثه عندي ضعيف .

احلاكم فأخرج له يف " مستدركه" ومل يضعفه البيهقي يف " سننه" بل حكى يف ابب بيع   وأما
املغنيات عن البخاري أنه وثقه، وذكر الرتمذي أيضا ذلك عنه يف " علله" ،وقال أبو زرعة : 

 وقال النسائي : ليس به أبس . ال أبس به صدوق، 

اسم أم سعد بن عبادة : عمرة بنت مسعود بن قيس ،وكانت من املبايعات ،توفيت -٢٠٢
سنة مخس من اهلجرة،ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة دومة اجلندل، فلما قدم صلى  

 على قربها .

قال : أبو بشري ، كعب بن أبو عبدهللا، ويقال : أبو عبدالرمحن، ويقال : أبوحممد، وي-٢٠٣
مالك بن أيب كعب األنصاري السلمي املدين الشاعر ،شهد أحدا واملشاهد كلها ،حاشا تبوك، 
فإنه ختلف عنها، وكان يهجو املشركني، ويتهددهم ابحلرب ،ويقول : فعلنا ونفعل، وكان شعراء  

خيوفهم احلرب،  ثالثة: حسان ، وعبدهللا بن رواحة، وكعب بن مالك ،فكان كعب    نياملسلم
وابن رواحة يعريهم ابلكفر ، وكان حسان يقبل على األنساب ،قاله ابن سريين ،عمي يف آخر  

 عمره ،ومات ابملدينة يف خالفة معاوية. 



هند بنت عتبة امرأة أيب سفيان ،أم معاوية ،أسلمت عام الفتح بعد إسالم زوجها أيب -٢٠٤
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وشهدت  سفيان ،فأقرا على نكاحهما، وشكته ذلك اليوم  

أحدا كافرة مع زوجها أيب سفيان ، ماتت يف خالفة عمر يف اليوم الذي مات فيه أبو قحافة 
 أربع عشرة يف احملرم. ةوالد الصديق سن

أبوسفيان : صخر بن حرب األموي ،ولد قبل الفيل بعشر سنني، وكان من أشراف -٢٠٥
كانت إليه راية الرؤساء املعروفة ابلعقاب ،وكانت ال جيلسها إال قريش يف اجلاهلية وأفضلهم، و 

رئيس، فإذا محيت احلرب اجتمعت قريش فوضعت تلك الراية بيد الرئيس، أسلم عام الفتح،  
من غنائمها مائة بعري وأربعني أوقية، وشهد الطائف وفقئت عينه يومئذ    ىوشهد حنينا ،وأعط

 ،ودفن ابلبقيع .وشهد الريموك ،مات يف خالفة عثمان 

 قتل من أوالده يوم بدر كافرا ابنه حنظلة، وبه كان يكىن كنيته.  وممن

عبدالرمحن بن أيب بكرة ،أبو حبر ،وهو أول من ولد يف اإلسالم ،وله عدة أخوة ،روى -٢٠٦
مع   وتسعني  تويف سنة ست  التابعني،  من  ابن سريين ومجاعة  وعنه  أبيه وعلي وغريمها،  عن 

 على قول يف إبراهيم . إبراهيم النخعي 

عبيدهللا بن أيب بكرة وهو أبوحامت أحد الكرام املذكورين والسمحاء املشهورين ،توىل  -٢٠٧
قضاء البصرة وإمرة سجستان ،وثقه العجلي وكان قليل احلديث، وهو أصغر من عبدالرمحن 

 وأجود منه . 

األنصار ،وقد أوضحت  أبو طلحة : زيد بن سهل أحد النقباء ليلة العقبة، وأحد فضالء  -٢٠٨
 ترمجته فيما أفردته يف الكالم على رجال هذا الكتاب فراجعه منه . 

أمساء بنت الصديق شقيقة عبدهللا أمهما أم العزى قيلة، ويقال قتيلة، وهي زوج الزبري -٢٠٩
بن العوام وأخت عائشة ألبيها، وهي أسن من عائشة، واختلف يف إسالم أمها ،وأكثر الرواايت 



ما إنساان أهنا  بعد سبعة عشر  : كان إسالمها  أمساء قدميا مبكة، وقيل  ،أسلمت  تت مشركة 
املدينة وهي حامل بعبدهللا بن الزبري، فوضعته بقباء ،وكانت تسمى ذات النطاقني   ىلوهاجرت إ

،ماتت مبكة بعد ابنها عبدهللا بيسري، وبلغت من العمر مائة سنة مل يسقط هلا سن، ومل ينكر  
،وكان قد ذهب بصرها، وهي آخر املهاجرات وفاة، ومن مناقبها اجلليلة: أهنا    من عقلها شيء

وجدها أربعة صحابيون ،وال يعرف هذا لغريهم إال حملمد بن عبدالرمحن بن أيب   هاوابنها وأاب
 بكر بن قحافة .

قال ابن عبدالرب: ال يصح خلالد مشهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل الفتح -٢١٠
. 

عبدهللا بن أيب أوىف علقمة بن خالداألسلمي ،له وألبيه صحبة، وكذا ألخيه زيد، شهد  -٢١١
عبدهللا بيعة الرضوان، وأول مشاهده حنني، روى عنه طلحة بن مصرف وغريه، وكان من بقااي 

 الصحابة ابلكوفة ،قال الفالس: وهو آخر من مات ابلكوفة من الصحابة. 

 مسلم، وهو بصري اتبعي ثقة .زَهدم بن ُمضّرب اجلرمي،أبو -٢١٢

أبو ثعلبة اخلشين: قد اختلف يف امسه واسم أبيه على أقوال كثرية : منها جرثوم بن -٢١٣
الشر، وقيل: انشر ،وقيل : انشم،وقيل غري ذلك ،وصحبته متفق عليها ،وهو ممن غلبت عليه  

ه فأسلموا، واعتزل  كنيته، وكان ممن ابيع حتت الشجرة، وأرسله عليه الصالة والسالم إىل قوم 
قال أبو الّزاهرية : مسعته يقول : إين ألرجو أن ال خينقين هللا كما أراكم ختتنقون   وية،عليا ومعا

عند املوت ،فيينما هو يصلي يف جوف الليل قبض وهو ساجد ،فرأت ابنته أان أابها قد مات 
قالت : يف مصاله ،فنادته، ف أين أيب ؟   : أمها  فأنبهته  ،فاستيقظت فزعة،فنادت  لم جيبها، 

 فحركته ،فوقع جلنبه ميتا.  اجدا،فوجدته س

 يشرتك مع أيب ثعلبة هذا يف الكنية ثالثة من الصحابة أيضا :-٢١٤



 : أبو ثعلبة ابن عم كرمي أوهلم

 : أبو ثعلبة األنصاريواثنيهم

 : أبوثعلبة األشجعي.  واثلثهم

الستة، عابد ،اتبعي ،مات يف أايم -٢١٥ الكتب  الكويف ،ثقة من فرسان  مهام بن احلارث 
 احلجاج . 

أبو طريف ،ويقال : أبووهب ،عدي بن حامت الطائي، اجلواد ابن اجلواد ،كان شريفا  -٢١٦
يف قومه، خطيبا حاضر اجلواب ،فاضال كرميا،روي عنه أنه قال: ما دخل وقت صالة قط إال 

إليها ،ويف رواية: وأان على وضوء، ومناقبه مجة، عاش مائة وعشرين سنة، وقيل:   وأان مشتاق
 املختار سنة مثان وستني، شهد مع علي حروبه. زمنومثانني، مات 

عامر بن شراحيل الشعيب ،نسبة إىل شعب بطن من مهدان ، وكنيته أبو عمرو ،وهو  -٢١٧
له صحيح ال يكاد يرسل إال صحيحا، اتبعي كويف ثقة جليل فقيه عالمة زمانه حافظ، ومرس

 قال احلسن البصري ملا نعاه: كان وهللا كثري العلم ،قدمي السلم ،من اإلسالم مبكان .

سامل بن عبدهللا بن عمر بن اخلطاب، كنيته أبو عمر ،ويقال : أبو عبدهللا، ويقال : أبو  -٢١٨
ابملدينة ،وكان أشبه ولد عبدهللا  املنذر، حكاه ابن طاهر، مدين اتبعي جليل أحد األئمة الفقهاء  

 به،وكان خيضب ابحلناء ،وكان شديد األدمة، ألن أمه أم ولد ،وألبيه فيه يقول :

 يف سامل وألومهم  يلومونين

 بني العني واألنف سامل  وجلدة

 إسحاق : أصح األسانيد كلها: قال

 عن سامل عن أبيه .  الزهري



 ضحتهم يف رجال هذا الكتاب ،فسارع إليه . سامل بن عبدهللا يف الرواة مثانية ،كما أو -

حواري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وابن عمته   -رضي هللا عنه-الزبري بن العوام  -٢١٩
صفية ،وأحد العشرة ،وأحد األعالم السابقني البدريني، قتل يف مجادى األوىل سنة ست وثالثني 

 لبصرة . ،قتله عمرو بن جرموز ،وقربه بوادي السباع من انحية ا

املسعودي وهو عبدالرمحن بن عبدهللا بن عتبة بن مسعود فيه مقال ،وقد استشهد به  -٢٢٠
 البخاري .

 هذه النوادر من تلك الرتاجم.  متت

 هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.  وصلى


