
 
 

 االستيعاب في متييز  ألصحاب 

 للحافظ ابن عبدالبر
   



  باب عمران  

بن حبشیة بن سلول  عمران بن حصین بن عبید بن خلف بن عبد نھم بن سالم بن غاضرة بن سلول
  .عمران ي الكعبي یكنى أبا نجید بابنھ نجید بنبن كعب بن عمرو الخزاع

  .أسلم أبو ھریرة وعمران بن حصین عام خیبر

البصرة فأقام قاضیاً  استقضى عبد هللا بن عامر عمران بن حصین عام خیبر على :وقال خلیفة
  .یسیراً أیاماً ثم استعفى فأعفاه

إنھ كان یرى  :البصرة قول عنھ أھلوكان عمران بن حصین من فضالء الصحابة وفقھائھم ی
  .الحفظة وكانت تكلمھ حتى اكتوى

هللا علیھ وسلم عمران  أفضل من نزل البصرة من أصحاب رسول هللا صلى :قال محمد بن سیرین
  .بن حصین وأبو بكرة

  .معاویة سكن عمران بن حصین البصرة ومات بھا سنة اثنتین وخمسین في خالفة

واسم أبي جمرة  ان بن عاصم الضبعي والد أبي حمزة الضبعي صاحب ابن عباسروى عنھ عمر
  .نصر بن عمران

 ً   .بالبصرة ذكروه في الصحابة ومنھم من لم یصحح لھ صحبة كان عمران ھذا قاضیا

  .بن حصین روى عنھ ابنھ أبو جمرة وقتادة وأبو التیاح وغیرھما روایتھ عن عمران

رجاء العطاردي أدرك  عمران بن عبد هللا ویقال عمران بن تیم أبو عمران بن ملحان ویقال
  .الجاھلیة ولم یر النبي صلى هللا علیھ وسلم ولم یسمع منھ

أسلم بعد الفتح والصحیح أنھ  إنھ :واختلف ھل كان إسالمھ في حیاة النبي صلى هللا علیھ وسلم فقیل
  .أسلم بعد المبعث

موسى بن إسماعیل حدثنا  حمد حدثنا إسحاق حدثنا محمد بن علي حدثناحدثنا عبد الرحمن حدثنا أ
صلى هللا علیھ وسلم ونحن في مال  سمعنا بالنبي :جریر بن حازم سمعت أبا رجاء العطاردي قال

 ً   .لنا فخرجنا ھرابا

  .فمررت بقوائم ظبي فأخذتھا وبللتھا :قال

  .ألقیتھ في قدر دققتھ بین حجرین ثموطلبت في غرارة لنا فوجدت كف شعیر ف :قال

  .یا أبا رجاء ما طعم الدم :قلت ثم ودجت بعیراً لنا فطبختھ فأكلت أطیب طعام أكلتھ في الجاھلیة

  .حلو :قال



حدثنا إسماعیل بن إسحاق  أخبرنا أحمد بن قاسم حدثنا محمد بن معاویة حدثنا إبراھیم بن جمیل
العالء قال قلت ألبي رجاء  حدثنا األصمعي حدثنا أبو عمرو بن القاضي حدثنا نصر بن علي

  .قتل بسطام بن قیس :ما تذكر قال :العطاردي

  .قتل بسطام بن قیس قبل اإلسالم بقلیل :قال األصمعي

  .قال أبو عمرو بن العالء

وھذا  :ل قال أبو عمرصقی وخر على األالءة لم یوسد كأن جبینھ سیف :أنشدني أبو رجاء العطاردي
  .البیت من شعر ابن غنمة في بسطام بن قیس

النشیطة والفضول فأتتھ بنو  لك المرباع منھا والصفایا وحكمك في :ومن شعره ذلك قولھ فیھ شعراً 
 :یوسد كان جبینھ سیف صقیل وقد قیل زید بن عمرٍو وال یوفي ببسطاٍم قتیل وخر على األالءة لم

  .وسلم كان بعد مبعث النبي صلى هللا علیھ إن قتل بسطام

  .رضي هللا عنھم یعد أبو رجاء في كبار التابعین روایتھ عن عمر وعلي وابن عباس وسمرة

  .وكان ثقة

  .یروي عنھ أیوب السختیاني وجماعة

منقري حدثنا أبو سلمة ال أخبرنا عبد الوارث بن سفیان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زھیر
أدركت النبي صلى هللا علیھ  :یقول سمعت أبا رجاء :حدثنا أبو الحارث الكرماني وكان ثقة قال

  .وسلم وأنا شاب أمرد

البیضاء فیعبدونھا فیجىء الذئب  ولم أر ناساً كانوا أضل من العرب وكانوا یجیئون بالشاة :قال
صخرة حسنة جاءوا بھا وذھبوا یصلون  وافیذھب بھا فیأخذون أخرى مكانھا فیعبدونھا وإذا رأ

  .إلیھا

  .فإذا رأوا صخرة أحسن من تلك رموھا وجاءوا بتلك یعبدونھا

اإلبل على أھلي وأریش وأبري  بعث النبي صلى هللا علیھ وسلم وأنا أرعى :وكان أبو رجاء یقول
  .فلما سمعنا بخروجھ لحقنا بمسیلمة

أزید من مائة وعشرین سنة  وكانت لھ عبادة وعمر عمراً طویالً  وكان أبو رجاء رجالً فیھ غفلة
  .مات سنة خمس ومائة في أول خالفة ھشام بن عبد الملك

رجاء العطاردي الحسن  اجتمع في جنازة أبي :ذكر الھیثم بن عدي عن أبي بكر بن عیاش قال
اجتمع في ھذه  :ن الناسیقولو یا أبا سعید :البصري والفرزدق الشاعر فقال الفرزدق للحسن

  .الجنازة خیر الناس وشر الناس



شھادة أن ال إلھ إال ألم تر  :فقال الحسن لست بخیرھم ولست بشرھم ولكن ما أعددت لھذا الیوم قال
یغن عنھ عیش سبعین حجةً وستین لما  أن الناس مات كبیرھم وقد كان قبل البعث بعث محمد ولم

أنھا مثوى وضیع وسید ولو كان طول العمر  براء یكره وردھا سوىبات غیر موسد إلى حفرٍة غ
الذي راحوا بھ یحملونھ مقیماً ولكن لیس حي بمخلد  یخلد واحدا ویدفع عنھ عیب عمٍر عمرد لكان

لنا حتف الردى كل مرصد وقد قال لي ماذا تعد لما ترى فقیھ  نروح ونغدو والحتوف أمامنا یضعن
أعددت للبعث والذي أراد بھ أني شھید بأحمد وأن ال إلھ غیر ربي ھو  :لھ إذا ما قال غیر مفند فقلت

ویحیي یوم بعٍث وموعد وھذا الذي أعددت ال شيء غیره وإن قلت لي أكثر من الخیر  الذي یمیت
  فقال لقد أعصمت بالخیر كلھ تمسك بھذا یا فرزدق ترشد وازدد

  باب عمیرٍ   

مولى أبي اللحم مع رسول  عمیر مولى أبي اللحم قد تقدم ذكر مواله أبي اللحم الغفاري شھد عمیر
  .ح خیبر وسمع منھ وحفظهللا صلى هللا علیھ وسلم فت

إبراھیم بن الحارث إال  وروى عنھ یزید بن أبي عبید ومحمد بن زید بن مھاجر بن قنفد ومحمد بن
جئت  :عمیر مولى أبي اللحم قال أن في روایة أبي نعیم عن ھشام بن سعد عن زید بن مھاجر عن

  .یا رسول هللا أعطني :مملوك فقلتوأنا عبد  إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم بحنین وعنده المغانم

  .المتاع تقلد السیف فتقلدتھ فوقع في األرض فأعطاني من خرثي :فقال

  .أنھ خیانة عمیر بن أسد الحضرمي شامي روى عنھ جبیر بن نفیر مرفوعاً في الكذب

تل یوم الیمامة األشھلي ق بن عمرو بن عبد األشھل ویقال ابن عبد األعلم فیھ وفي أخیھ األنصاري
  .شھیداً وكان قد شھد أحداً وما بعدھا من المشاھد

  .ھو أخو مالك بن أوس

  ."الماء والملح  " :منعھ قال یا رسول هللا ما الشيء الذي ال یحل :عمیر والد بھیسة قالت قال قلت

  .زیادة الملح في ھذا الحدیث غیر محفوظة :قال أبو عمر

  .ابر بن غاضرة بن أشرس الكندي لھ صحبةعمیر بن ج

لیست لھ صحبة وحدیثھ  عمیر بن جودان العبدي روى عنھ محمد بن سیرین وابنھ أشعث بن عمیر
عمیر بن الحارث بن ثعلبة بن  عن النبي صلى هللا علیھ وسلم مرسل عند أكثرھم ومنھم من یصحح

  .الحارث بن حرام بن كعب

  .وأحداً في قول جمیعھم :وكان موسى بن عقبة یقول

  .عمیر بن حبیب بن حباشة ویقال ابن خماشة األنصاري الخطمي

  .إنھ ممن بایع تحت الشجرة :ھو جد أبي جعفر الخطمي یقال



بن خطمة من األنصار  وینسبونھ عمیر بن حبیب بن خماشة أو حباشة بن جویبر بن غیان بن عامر
  .سلمروى عن النبي صلى هللا علیھ و

  .عمیر بن حرام بن عمرو بن الجموح بن زید بن حرام بن كعب

ابن إسحاق وال أبو معشر  شھد بدراً فیما ذكر الواقدي وابن عمارة ولم یذكره موسى بن عقبة وال
  .السلمي في عمیر بن الحمام بن الجموح بن زید بن حرام األنصاري

هللا علیھ وسلم قد آخى بینھ  ألعلم وكان رسول هللا صلىشھد بدراً وقتل بھا شھیداً قتلھ خالد بن ا
 ً   .وبین عبیدة بن الحارث فقتال یوم بدر جمیعا

  .إنھ أول قتیل قتل من األنصار في اإلسالم :وقیل

هللا علیھ وسلم إلى الناس  ثم خرج رسول هللا صلى :وذكر ابن إسحاق في خبره عن یوم بدٍر قال
  .ء منھم ما أصابفحرضھم ونقل كل امرى

محتسباً مقبالً غیر مدبر إال أدخلھ  والذي نفس محمد بیده ال یقاتلھم الیوم رجل فیقتل صابراً  " :وقال
  ."هللا الجنة 

فما بیني وبین أن أدخل الجنة  بخ بخ :فقال عمیر بن الحمام أحد بني سلمة وفي یده ثمرات یأكلھن
والصبر في  :فقاتل القوم حتى قتل وھو یقول تمر من یده وأخذ السیفإال أن یقتلني ھؤالء فقذف ال

غیر التقى والبر والرشاد عمیر بن رئاب بن حذیفة بن  هللا على الجھاد وكل زاٍد عرضة النفاد
  .مھشم

  .ھذا قول ابن الكلبي

من مھاجرة  السھمي كان ھو عمیر بن رئاب بن حذافة بن سعید بن مھشم القرشي :وقال الواقدي
  .عنھ الحبشة واستشھد بعین التمر تحت رایة خالد بن الولید رضي هللا

یقال لھ نسیج وحده  عمیر بن سعد بن عبید بن النعمان األنصاري من بني عمرو بن عوف كان
إن كان ما یقول  :الجالس غلب ذلك علیھ وعرف بھ وھو الذي قال للجالس وكان على أمھ إذ قال

  .لنحن شر من الحمیرمحمد حقاً ف

  .فاشھد أنھ صادق وأنك شر من الحمار :فقال عمیر

  .اكتمھا علي یا بني :فقال لھ الجالس

یكتمھا وكان لعمیر كاألب ینفق  ال وهللا ونمى بھا إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ولم :فقال
  .بما قال عمیر فحلف الجالس أنھ ما قال علیھ فدعا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الجالس فعرفھ

  .یحلفون با� ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر " :فنزلت :قال

  .47التوبة  " فإن یتوبوا یك خیراً لھم " :إلى قولھ "



  .أتوب إلى هللا :فقال الجالس

  .وكان قد آلى أال ینفق على عمیر فراجع النفقة علیھ توبة منھ

  .فما زال عمیر في علیاء بعد :قال عروة بن الزبیر

  .ھكذا ذكره ابن إسحاق وغیره ھذا الخبر

كانت أم  :وة عن أبیھ قالعر أنبأنا ابن جریج عن ھشام ابن :وذكر عبد الرزاق ھذا الخبر فقال
إن كان ما یقول محمد حقاً  :تبوك عمیر بن سعد عند الجالس بن سوید فقال الجالس في غزوة

ألخشى إن لم أرفعھا إلى النبي صلى هللا علیھ  وهللا إني :لنحن شر من الحمیر فسمعھا عمیر فقال
  .ولنعم األب ھو لي وسلم أن ینزل القرآن وأن أخلط بخطیئة

الجالس فعرفھ وھم یترحلون  فأخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم فدعا النبي صلى هللا علیھ وسلم
فلم یتحرك أحد وكذلك كانوا یفعلون ال  فتحالفا فجاء الوحي إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم فسكتوا

  .یحلفون با� ما قالوا " :علیھ وسلم فقال یتحركون إذا نزل الوحي فرفع عن النبي صلى هللا

  .75التوبة  " فإن یتوبوا یك خیراً لھم "إلى  "

  .استتب لي ربي فإني أتوب إلى هللا وأشھد لقد صدق :فقال الجالس

  .74التوبة  " ورسولھ من فضلھ وما نقموا إال أن أغناھم هللا " :وأما قولھ تعالى

  .كان مولًى للجالس قتل في بني عمرو بن عوف :فقال عروة

المدینة جعل عقلھ على بني  فأبى بنو عمرو بن عوف أن یعقلوه فلما قدم النبي صلى هللا علیھ وسلم
  .عوف عمرو بن

  .فما زال عمیر فیھا بعلیاء حتى مات :قال عروة

  .شیئاً یكرھھ بعدھا فما سمع عمیر من الجالس :وأخبرت عن ابن سیرین قال :قال ابن جریج

نزل القرآن أخذ النبي صلى هللا  لما :وأخبرنا ھشام بن حسان عن ابن سیرین قال :قال عبد الرزاق
  ."وصدقك ربك  وفت أذنك یا غالم " :یر فقالعلیھ وسلم بأذن عم

قبل سعید بن عامر  وكان عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ قد ولى عمیر بن سعد ھذا على حمص
  .بن خذیم أو بعده

هللا علیھ وسلم اسمھ سعد  وزعم أھل الكوفة أن أبا زید الذي جمع القرآن على عھد رسول هللا صلى
  .اوأنھ والد عمیر ھذ

  .السكن اسم أبي زید الذي جمع القرآن قیس بن :وخالفھم غیرھم في ذلك فقالوا



  .عبید وجماعة سكن عمیر بن سعد ھذا الشام ومات بھا روى عنھ راشد بن سعد وحبیب بن

 ً   .عمیر والد سعید بن عمیر األنصاري كان بدریا

صالةً مخلصاً من قلبھ  من صلى علي من أمتي " :روى عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
  ."صلى هللا علیھ عشراً 

  .حدیثھ ھذا عند وكیع

ً  عن سعد بن سعید التغلبي عن سعید بن عمیر األنصاري عن أبیھ وكان   .بدریا

  .یعد في الكوفیین

  .عمیر بن سلمة الضمري لھ صحبة

جعل حدیثھ عن عمیر بن  مھید معنى روایة مالك إذمعدود في أھل المدینة وقد بینا في كتاب الت
  .سلیم عن البھزي

صائد الحمار ولم  والصحیح أنھ لعمیر بن سلمة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم والبھزي كان
بن مازن بن النجار أبو  یختلفوا عمیر بن عامر بن مالك بن الخنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم

  .داود األنصاري المازني

  .شھد بدراً وھو مشھور بكنیتھ

  .قد ذكرناه في الكنى

فإن كان الذي  عمیر بن عدي الخطمي إمام بني خطمة وقارئھم األعمى وروى عدي بن عمیر
  .علیھ وسلم أبعدھا هللا روى عنھ زید بن إسحاق فھو الذي قتل أختھ لشتمھا رسول هللا صلى هللا

  .ھما عندي واحد :قال أبو عمر

شھد أحداً وما بعدھا من  ھو عمیر بن عدي بن خرشة بن أمیة بن عامر بن خطمة :قال ابن الدباغ
بالقارىء وكان یؤم بني خطمة ھذا  المشاھد وكان ضعیف البصر وقد حفظ طائفةً من القرآن فسمي

  .قول ابن القداح

لضرر بصره ولكنھ قدیم اإلسالم  لم یشھد أحداً وال الخندق :وأما الواقدي وأھل المغازي فیقولون
بني خطمة وكان عمیر قتل عصماء بنت  صحیح النیة وكان ھو وخزیمة بن الثابت یكسران أصنام
علیھ وسلم فوجأھا عمیر ابن عدي بسكین  مروان وكانت تحض على الفتك برسول هللا صلى هللا

  .إني ألتقي تبعة إخوتھا :وسلم فأخبره وقال تحت ثدیھا فقتلھا ثم أتى النبي صلى هللا علیھ

  ."ال تخفھم  " :فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم



سنة اثنتین من الھجرة  ھي عصماء بنت مروان من بني عمرو بن عوف قتلھا عمیر :وقال الھجري
  ."دار بني خطمة  ال تنتطح فیھا عنزان في " :قال النبي صلى هللا علیھ وسلم

  .ن أسلم منھم عمیر بن عدي وھو الذي یدعى القاريوكان أول م

  .شك أن عمیراً ھذا ولده وقد ذكر ابن الكلبي وأبو عبید عدي بن خرشة الشاعر في بني خطمة وال

  .عمیر بن عمرو األنصاري ویقال األزدي

  .والد أبي بكر بن عمیر بصري

صلى هللا علیھ وسلم أنھ  اإلسناد عن النبيولم یرو عنھ غیر ابنھ أبي بكر بن عمیر حدیثھ صحیح 
  .ألفٍ  إن هللا وعدني أن یدخل الجنة من أمتي مائة " :قال

  .الحدیث "

  .مولى لسھیل بن عمرو العامري

عمرو بن  :إسحاق یقول یكنى أبا عمرو ھذا قول موسى بن عقبة وأبي معشر الواقدي وكان ابن
  .لدي مكةعوف ولم یختلفوا أنھ من مو

  .هللا علیھ وسلم شھد بدراً وأحداً والخندق وما بعدھا من المشاھد مع رسول هللا صلى

عمیر مولى سھیل ابن  :وسلم وقال الواقدي في تسمیة من شھد بدراً مع رسول هللا صلى هللا علیھ
  .عمرو

عمر ابن الخطاب  یكنى أبا عمرو كان من مولدي مكة مات في خالفة :وقال في موضع آخر
  .وصلى علیھ عمر

  .عمیر بن فھد ویقال عمیر بن سعد بن فھد العبدي من عبد القیس

  .األشربة عمیر بن جودان العبدي روى عنھ ابنھ أشعث بن عمیر في :ویقال

 أخبرنا ابن األعرابي حدثنا عمیر بن قتادة بن سعد أنبأنا عبد الرحمن بن یحیى حدثنا أحمد بن سعید
بن ھانىء حدثنا جندب بن سواد حدثنا  أبو داود حدثنا إبراھیم بن یعقوب الجوزجاني حدثنا معاذ
بن عمیر عن أبیھ أنھ حدثھ وكانت لھ صحبة  یحیى بن أبي كثیر عن عبد الحمید بن سنان عن عبید

ا� والسحر الشرك ب :ھن تسع " :عن الكبائر فقال أن رجالً سأل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
  .وأكل الربا وأكل مال الیتیم والتولي یوم الزحف وقذف المحصنات وقتل النفس التي حرم هللا

  ."وأمواتاً  وعقوق الوالدین المسلمین واستحالل البیت الحرام قبلتكم أحیاء

النبي  الھمداني كتب إلیھ عمیر ذو مران القیل بن أفلح بن شراحیل بن ربیعة وھو ناعط بن مرثد
  .الناعطي الھمداني صلى هللا علیھ وسلم فأسلم وھو جد مجالد بن سعید بن عمیر



  .عقبة عمیر بن معبد بن األزعر من بني ضبیعة بن زید ھكذا قال فیھ موسى بن

والخندق وسائر المشاھد مع  ھو عمرو بن معبد بن األزعر شھد بدراً وأحداً  :وقال ابن إسحاق
حنین ذكره موسى بن عقبة في   علیھ وسلم وھو أحد المائة الصابرة یومرسول هللا صلى هللا

  .البدریین

الحسن عن عبد الرحمن  عمیر بن نویم یعد في الكوفیین حدیثھ عند شعبة ومسعر عن عبید هللا بن
یا  :صلى هللا علیھ وسلم فقاال بن معقل عن غالب بن أبجر وعمیر بن نویم أنھما سأال رسول هللا

  .األھلیة رسول هللا إنھ لم یبق لنا من أموالنا شيء إال الحمر

  ."القریة  أطعموا أھلیكم من سمین أموالكم فإني إنما قذرت لكم جوال " :فقال

هللا بن محمد بن ھاني  أخبرني بھ علي بن إبراھیم بن حمویھ حدثنا الحسن بن رشیق حدثنا عبد
حدثنا عبید هللا بن الحسن  :وشعبة قاال ة األفطس حدثنا مسعر بن كدامالنحوي حدثنا عبد هللا بن سلم

  .فذكره بإسناده

وسلم مائة من اإلبل من غنائم  عمیر بن ودقة أحد المؤلفة قلوبھم لم یبلغھ رسول هللا صلى هللا علیھ
وع ھشام بن عمرو وال سعید بن یرب حنین ال ھو وال قیس بن مخرمة وال عباس بن مرداس وال

  .وسائر المؤلفة قلوبھم أعطاھم مائة مائة

أخو سعد بن وقاص  عمیر بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن وھیب بن عبد مناف بن زھرة
  .القرشي الزھري

  .قتل یوم بدر شھیداً قتلھ عمرو بن عبد ود

ھ وسلم یوم بدر هللا علی كان عمیر بن أبي وقاص قد استصغره رسول هللا صلى :وقال الواقدي
  .عشرة سنة وأراد أن یرده فبكى ثم أجازه بعد فقتل یومئذ وھو ابن ست

قدر وشرف في قریش  عمیر بن وھب بن خلف بن وھب بن حذافة بن جمح یكنى أبا أمیة كان لھ
وجوھاً كوجوه الحیات ال یموتون  إني أرى :وشھد بدراً كافراً وھو القائل لقریش یومئذ في األنصار

دع ھذا  :الوجوه التي كأنھا المصابیح فقالوا لھ مأ أو یقتلون منا أعدادھم فال تتعرضوا لھم بھذهظ
رمى بنفسھ عن فرسھ بین أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ  عنك وحرش بین القوم فكان أول من

  .وسلم وأنشب الحرب

النبي صلى هللا علیھ  كروكان من أبطال قریش وشیطاناً من شیاطینھا وھو الذي مشى حول عس
یومئذ ثم قدم عمیر المدینة یرید  وسلم من نواحیھ لیحزر عددھم یوم بدر وأسر ابنھ وھب بن عمیر

هللا صلى هللا علیھ وسلم بما جرى بینھ وبین  الفتك برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فأخبره رسول
دینة حین انصرافھ من بدر لیفتك هللا علیھ وسلم بالم صفوان بن أمیة في قصده إلى النبي صلى

لھ صفوان على ذلك أن یؤدي عنھ دینھ وأن یخلفھ في أھلھ  بالنبي صلى هللا علیھ وسلم وضمن
  .بقوا وعیالھ وال ینقصھم شیئاً ما



یا  :هللا علیھ وسلم وقال فلما قدم المدینة وجد عمر على الباب فلببھ ودخل بھ على النبي صلى
  .إال لیفتك بك بن وھب شیطان من شیاطین قریش ما جاء رسول هللا ھذا عمیر

  ."أرسلھ یا عمر  " :فقال

بینھ وبین صفوان فأسلم  فأرسلھ فضمھ النبي صلى هللا علیھ وسلم إلیھ وكلمھ وأخبره بما جرى
إن عمیر بن وھب  :مكة وقیل وشھد شھادة الحق ثم انصرف إلى مكة ولم یأت صفوان وشھد فتح

وسلم وعاش إلى صدر من خالفة عثمان  لم بعد وقعة بدر وشھد أحداً مع النبي صلى هللا علیھأس
قبلھ بیسیر وھو أحد األربعة الذین أمد بھم  رضي هللا عنھ وھو والد وھب بن عمیر وإسالمھ كان

الزبیر بن العوام وعمیر بن وھب  :العاص بمصر وھم عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ عمرو بن
  .أرطاة محي وخارجة بن حذافة وبسر بنالج

  .المقداد موضع بسر :وقیل

الخال والد  " :رداءه وقال إن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بسط أیضاً لعمیر بن وھب :وقد قیل
".  

  .وال یصح إسناده وبسط الرداء لوھب بن عمیر أكثر وأشھر

لما قدم  :أمیة عن أبیھ قال بن أبي حمید عن عبد هللا بن عمرو بنحدثني محمد  :وذكر الواقدي قال
بن أمیة فأظھر اإلسالم ودعا إلیھ فبلغ  عمیر بن وھب مكة بعد أن أسلم نزل بأھلھ لم یقف بصفوان

قبل منزلھ أنھ قد ارتكس وصبأ فال أكلمھ أبداً وال أنفعھ  قد عرفت حین لم یبدأ بي :ذلك صفوان فقال
أنت سید من  :عمیر وھو في الحجر وناداه فأعرض عنھ فقال لھ عمیر بنافعة فوقف علیھ وال عیالھ

كنا علیھ من عبادة حجر والذبح لھ أھذا دین أشھد أن ال إلھ إال هللا وأن محمداً  سادتنا أرأیت الذي
  .ورسولھ فلم یجبھ صفوان بكلمة عبده

وكان عمیر ھذا أعمى  عنھ زید بن إسحاق عمیر الخطمي القاري من بني خطمة من األنصار روى
أبعدھا  " :هللا صلى هللا علیھ وسلم كانت لھ أخت تشتم النبي صلى هللا علیھ وسلم فقتلھا فقال رسول

  "هللا 

  باب عوف  

  .عوف بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي

  .یكنى أباعبد هللا :یكنى أبا عباد وقیل

  .قالھ محمد بن عمر الواقدي

  .وخمسین سنة ھو ابن ستوھو المعروف بمسطح شھد بدراً وتوفي سنة أربع وثالثین و

باب المیم ألنھ غلب علیھ  إنھ شھد صفین مع علي رضي هللا عنھ وھو األكثر فذكرناه في :وقد قیل
  .مسطح واسمھ عوف ال اختالف في ذلك



المطلب بن عبد مناف واسمھا  وأمھ فیما قال ابن شھاب في حدیث اإلفك أم مسطح بنت أبي رھم بن
أبي بكر الصدیق رضي هللا  ر وأمھا ریطة بنت صخر بن عامر خالةسلمى بنت صخر بن عام

  .عنھ

براءتي قال أبو بكر وكان  في آخر الحدیث عن عائشة رضي هللا عنھا لما أنزل هللا تعالى :وقال
بعد الذي قالھ لعائشة فأنزل هللا عز  وهللا ال أنفق على مسطح :ینفق على مسطح لقرابتھ ولفقره

  .منكم وال یأتل أولو الفضل " :وجل

  .22النور  "

  .اآلیة

  .وهللا إني ألحب أن یغفر هللا لي :فقال أبو بكر

  .منھ أبداً  وهللا ال أنزعھا :فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ینفق علیھ وقال

یا عوف ویحك  :لمسطح قال أبو بكر رضي هللا عنھ :بن إسحاق قالوذكر األموي عن أبیھ عن ا
معشر أنف ولم تكن قاطعاً یا عوف  ھال قلت عارفة من الكالم ولم تتبع بھا طعما وأدركتك حیاءً 

عاینتھ قذعا لما رمیت حصاناً غیر مقرفٍة  منقطعا أما حزنت من األقوام إذ حسدوا وال تقول ولو
وكنتم معشراً أفكاً في سیئ القول من لفظ الخنى شرعا  لھا خضعا فیمن رماھا أمینة الجیب لم تعلم

وبین عوٍف وبین هللا ما صنعا فإن أعش أجز عوفاً عن مقالتھ شر  فأنزل هللا وحیاً في براءتھا
كان أبو بكر شاعراً وكان عمر شاعراً وكان علي أشعر  :ھجعا قال الشعبي الجزاء إذا ألفیتھ

  .الثالثة

  .عوف بن الحارث أبو حازم البجلي األحمسي

سلمة بن سالمة بن  ویقال فیھ عبد عوف ھو والد قیس بن أبي عوف األنصاري یقال عوف بن
  .وقش

  .مدني

عوف بن سلمة بن عوف  مخرج حدیثھ یدور على إبراھیم بن إسماعیل بن أبي حبیبة األشھلي عن
  .في فضل األنصار النبي صلى هللا علیھ وسلم األنصاري عن أبیھ سلمة عن أبیھ عوف عن

  .إسناده كلھ ضعیف لیس لھ غیره

  .مخرج حدیثھ عن ولده

بن غنم بن مالك  عوف بن عفراء وھو عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك
  .بن النجار األنصاري شھد بدراً مع أخویھ معاذ ومعوذ



النجار وقتل عوف ومعوذ  ن ثعلبة بن عبید بن ثعلبة بن غنم بن مالك بنوأمھم عفراء بنت عبید ب
  .أخوه یوم بدر شھیدین

  .العقبتین إن عوف بن عفراء ممن شھد :ویقال عوذ بن عفراء واألول أكثر وقیل

  .عوف بن مالك بن أبي عوف األشجعي یكنى أبا عبد الرحمن

  .ویقال أبو حماد

  .ویقال أبو عمر

  .وأول مشاھده خیبر وكانت معھ رایة أشجع یوم الفتح

  .وسبعین سكن الشام وعمر ومات في خالفة عبد الملك بن مروان سنة ثالث

  .بن نفیر وغیرھم روى عنھ جماعة من التابعین منھم یزید بن األصم وشداد بن عمار وجبیر

  .وروى عنھ من الصحابة أبو ھریرة

  باب عویمرٍ   

  .عویمر بن أبیض العجالني األنصاري

العجالني ھو الذي رمى  بن حارثة بن الجدعویمر بن الحارث بن زید  :صاحب اللعان قال الطبري
بینھما وذلك في شعبان سنة تسٍع  زوجتھ بشریك بن سحماء فالعن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

وعاش ذلك المولود سنتین ثم مات  :ذلك من الھجرة وكان قدم تبوك فوجدھا حبلى ثم قال بعد
  .وعاشت أمھ بعده یسیراً 

  .ألنصاريعویمر بن أشقر بن عوف ا

  .إنھ من بني مازن شھد بدراً یعد من أھل المدینة :قیل

  .عویمر بن عامر ویقال عویمر بن قیس بن زید

عامر بن عدي بن كعب بن  عویمر بن ثعلبة بن عامر بن زید بن قیس بن أمیة بن مالك بن :وقیل
  .كنیتھب الخزرج بن الحارث بن الخزرج أبو الدرداء األنصاري ھو مشھور

عامر بن عدي بن كعب  وقد قیل في نسبھ عویمر بن زید بن قیس بن عائشة بن أمیة بن مالك بن
  .بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج

  .عویمر :إن اسمھ عامر وصغر فقیل :وقیل

  .أبو الدرداء :وقال ابن إسحاق



  .عویمر بن ثعلبة من بني الحارث بن الخزرج

بن قیس بن عائشة بن أمیة بن  أبو الدرداء اسمھ عویمر بن ثعلبة بن زید :اھیم بن المنذروقال إبر
  .مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج

  .ومن قال فیھ عویمر بن قیس یزعم أن اسمھ عامر وأن عویمراً لقب

  .ومن قال فیھ عامر بن مالك فلیس بشيء

  .تعالىوالصحیح ما ذكرنا إن شاء هللا 

  .مالك بن ثعلبة بن كعب وأمھ محبة بنت واقد بن عمرو بن اإلطنابة بن عامر بن زید مناة بن

  .أمھ واقدة بنت واقد بن عمرو بن اإلطنابة :وقیل

  .شھد أحداً وما بعدھا من المشاھد

  .مشاھدبعدھا من ال إنھ لم یشھد أحداً ألنھ تأخر إسالمھ وشھد الخندق وما :وقد قیل

  .كان أبو الدرداء أحد الحكماء العلماء والفضالء

  .حدثني خلف بن قاسم حدثنا ابن المفسر

حدثنا لیث بن سعد عن معاویة  حدثنا أحمد بن علي القاضي حدثنا أبو خیثمة حدثنا قتیبة بن سعید
لما حضرت معاذ  :یزید بن عمیرة قال بن صالح عن ربیعة بن یزید عن أبي إدریس الخوالني عن

  .یا أبا عبد الرحمن أوصنا :الوفاة قیل لھ

یقولھا ثالث مرات التمسوا العلم عند  أجلسوني إن العلم واإلیمان مكانھما من ابتغاھما وجدھما :قال
الفارسي وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن سالم الذي  عند عویمر أبو الدرداء وسلمان :أربعة رھط
إنھ عاشر عشرة في الجنة  " :رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول اً فأسلم فإني سمعتكان یھودی

".  

  .كان أبو الدرداء من الذین أوتوا العلم :وقال القاسم بن محمد

هللا علیھ وسلم غیر أبي  وال أعلم أحداً نزل دمشق من أصحاب رسول هللا صلى :قال أبو مسھر
  .األسقع ومعاویة ؤذن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وواثلة بنالدرداء وبالل م

  .ولو نزلھا أحد سواھم ما سقط علینا :قال

حدثنا ھشام بن عمار  حدثنا محمد بن حكیم حدثنا محمد بن معاویة حدثنا إسحاق عن أبي حسان
قال  :عن أبي الدرداء قال مسلم حدثھ حدثنا یحیى بن حمزة حدثنا یزید بن أبي مریم أن عبید هللا بن

 :فرطكم على الحوض فال ألفین ما نوزعت في أحدكم فأقول أنا " :رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
  ."تدري ما أحدث بعدك  إنك ال :ھذا مني فیقال



  .یا رسول هللا ادع هللا أال تجعلني منھم :فقلت

  .عثمان رضي هللا عنھ بسنتین فمات قبل قتل "لست منھم  " :قال

  .وثالثین إنھ مات بعد صفین سنة ثمان أو تسع :وقالت طائفة من أھل األخبار

هللا عنھ بعد أن واله  واألكثر واألشھر واألصح عند أھل الحدیث أنھ توفي في خالفة عثمان رضي
  .معاویة قضاء دمشق

  .إن عمر رضي هللا عنھ واله قضاء دمشق :وقیل

  .بل واله عثمان واألمیر معاویة :وقیل

عن أبي عبد هللا األشعري  وروى الولید بن مسلم عن سعید بن عبد العزیز عن إسماعیل بن عبد هللا
  .مات أبو الدرداء قبل قتل عثمان :قال

  ."الدرداء عویمر  حكیم أمتي أبو " :وروي عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال

  .تقل وجدت الناس أخبر :لھ حكم مأثورة مشھورة منھا قولھ :قال أبو عمر

  .من یأت أبواب السلطان یقوم ویقعد :ومنھا قولھ

إال أھل الحذر و� فیھا عالمات  الدنیا دار كدر ولن ینجو منھا :ووصف الدنیا فأحسن فمن قولھ فیھا
فیھا أن حفھا بالشبھات فارتطم فیھا أھل  ن ومن عالماتھیسمعھا الجاھلون ویعتبر بھا العالمو

العظات ومزج حاللھا بالمؤنات وحرامھا بالتبعات  الشھوات ثم أعقبھا باآلفات فانتفع بذلك أھل
  .فالمثري فیھا تعب والمقل فیھا نصب

د عن مسعر حدثنا سعی في حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا أبو زرعة حدثنا
الدرداء على القضاء بدمشق  سعید بن عبد العزیز أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ھو ولى أبا

  .وكان القاضي خلیفة األمیر إذا غاب

  .ومات أبو الدرداء رضي هللا عنھ سنة اثنتین وثالثین بدمشق

  .سنة إحدى وثالثین ویأتي ذكره في الكنى بأكثر من ھذا :وقیل

األخرى فألقت جنیناً  ھذلي لھ حدیث واحد في المرأتین اللتین ضربت إحداھما بطنعویمر ال
  .وماتت

  باب عیاش  

قبل قدامة رضي هللا  عیاش بن أبي ثور لھ صحبة واله عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ البحرین
  .عنھ



عمر بن مخزوم یكنى أبا  عیاش بن أبي ربیعة واسم أبي ربیعة عمرو بن المغیرة بن عبد هللا بن
  .عبد الرحمن

  .یكنى أبا عبد هللا :وقیل

مخربة بن جندل بن أبیر بن  شام ألمھ أمھما أم الجالس واسمھا أسماء بنتھو أخو أبي جھل بن ھ
  .نھشل بن دارم

  .ھو أخو عبد هللا بن أبي ربیعة ألبیھ وأمھ

  .األرقم كان إسالمھ قدیماً قبل أن یدخل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم دار

بن مخربة وولد لھ بھا  بنت سلمة وھاجر عیاش رضي هللا عنھ إلى أرض الحبشة مع امرأتھ أسماء
یذكر موسى بن عقبة وال أبو معشر  ابنھ عبد هللا ثم ھاجر إلى المدینة فجمع بین الھجرتین ولم

  .عیاش بن أبي ربیعة فیمن ھاجر إلى أرض الحبشة

عمر بن الخطاب رضي هللا  كان عیاش بن أبي ربیعة قد ھاجر إلى المدینة حین ھاجر :قال الزبیر
فذكرا لھ أن أمھ حلفت أال یدخل رأسھا  أبو جھل والحارث ابنا ھشام :فقدم علیھ أخواه ألمھ عنھ

رباطاً وحبساه بمكة فكان رسول هللا صلى هللا علیھ  دھن وال تستظل حتى تراه فرجع معھما فأوثقاه
  .وسلم یدعو لھ

أبیر بن نھشل بن دارم وھي أم  نوأمھ أم عبد هللا بن أبي ربیعة أسماء بنت مخربة بن جندل ب :قال
  .الحارث وأبي جھل ابني ھشام بن المغیرة

  .المغیرة وكان ھشام بن المغیرة قد طلقھا قتزوجھا أخوه أبو ربیعة بن

للمستضعفین بمكة ویسمي منھم  قنت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم شھراً یدعو :وقال أبو عمر
  .وعیاش بن أبي ربیعة الولید بن الولید وسلمة بن ھشام

  .والخبر بذلك من أصح أخبار اآلحاد

أبو یونس القشیري حدثنا حبیب  حدثنا محمد بن عبد هللا األنصاري حدثنا :وذكر محمد بن سعید قال
وعكرمة بن أبي جھل قتلوا یوم الیرموك  بن أبي ثابت أن عیاش بن أبي ربیعة والحارث بن ھشام

  .في حدیث ذكره

  .مات عیاش بن أبي ربیعة بمكة :ل أبو جعفر الطبريوقا

ال تزال ھذه  " :أنھ قال روى عیاش بن أبي ربیعة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم :قال أبو عمر
 "فإذا ضیعوھا ھلكوا  "الكعبة والحرم  یعني "األمة بخیٍر ما عظموا ھذه الحرمة حق تعظیمھا 

  .إنھ لم یسمع منھ وإنھ أرسل حدیثھ عنھ :ن سابط ویقولونروى عنھ عبد الرحمن ب

 ً   .وروى عنھ نافع مرسالً أیضا



  .وروى عنھ ابنھ عبد هللا بن عیاش سماعاً منھ

  باب عیاضٍ   

  .صحبة عیاض بن الحارث التیمي عم محمد بن إبراھیم بن الحارث التیمي مدني لھ

  .روى عنھ محمد بن إبراھیم

مجاشع المجاشعي  عیاض بن حمار بن أبي حمار بن ناجیة بن عقال بن محمد بن سفیان بن
  .كذا نسبھ خلیفةالتمیمي ھ

  .سكن البصرة

وكان صدیقاً لرسول هللا صلى  روى عنھ مطرف ویزید ابنا عبد هللا بن الشخیر والحسن وأبو التیاح
ثیاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ألنھ  هللا علیھ وسلم قدیماً وكان إذا قدم مكة ال یطوف إال في

  .أحمسي كان من الجملة الذین ال یطوفون إال في ثوب

الحارث بن فھر القرشي  عیاض بن زھیر بن أبي شداد بن ربیعة بن ھالل بن وھیب بن ضبة بن
  .الفھري

عن أبي إسحاق في  یكنى أبا سعد كان من مھاجرة الحبشة وشھد بدراً ذكره إبراھیم بن سعد
  .البدریین

 ً   .البدریین في وذكره ابن عقبة في البدریین أیضاً وذكره خلیفة والواقدي أیضا

  .وتوفي عیاض بن زھیر الفھري ھذا بالشأم سنة ثالثین

  .وھو عم عیاض بن غنم

  .وهللا أعلم

  .وذكر خلیفة بن خیاط عیاض بن زھیر ھذا ونسبھ كما ذكرنا

  .عیاض بن زھیر في بني فھر ویقال عیاض بن غنم معروف بالفتوح بالشام ولم یذكر الزبیر :قال

ابن أخي عیاض بن  عیاض بن غنم :ذكره عمھ وقد ذكره غیرھما وقد جوده الواقدي فقال وال
  .زھیر ذكر عیاض ابن زھیر

  .لیس یعرف أھل النسب عیاض بن غنم :وقال خلیفة

  .وھو معروف في الفتوحات بالشام :قال

  .عیاض بن عمرو األشعري



  .كوفي

  .روى عنھ الشعبي وسماك بن حرب

  .عیاض بن عمرو عیاض األشعري ھو :وذكر إسماعیل بن إسحاق عن علي بن المدیني قال

  .القرشي الفھري عیاض بن غنم بن زھیر بن أبي شداد بن ربیعة بن ھالل بن وھیب بن ضبة

ي عیاض بن غنم ھو ابن عم أب :أسلم قبل الحدیبیة وشھدھا فیما ذكر الواقدي وقال الحسن بن عثمان
  .عبیدة بن الجراح

  .إنھ كان ابن امرأتھ :ویقال :قال

لما توفي أبو  :قال وذكر البخاري عن أحمد بن صالح عن ابن وھب عن یونس عن ابن شھاب
ما  :بن فھر فأقره عمر وقال عبیدة استخلف ابن خالھ أو ابن عمھ عیاض بن غنم أحد بني الحارث

  .بیدةأما بمبدل أمیراً أمره أبو ع

  .ثم توفي عیاض بن غنم فأمر عمر مكانھ سعید بن عامر بن خریم :قال

الجزیرة والرقة وصالحھ وجوه  عیاض بن غنم ال أعلم خالفاً أنھ افتتح عامة بالد :قال أبو عمر
  .أھلھا

روم اجتاز الدرب إلى ال وزعم بعضھم أن كتاب الصلح باسمھ باٍق عندھم إلى الیوم وھو أول من
 :فیمن ذكره من أشراف قریش فقال فیما ذكر الزبیر وكان شریفاً في قومھ وقد ذكره ابن الرقیات
مات عیاض  :قال الحسن بن عثمان وغیره عیاض وما عیاض بن غنٍم كان من خیر من أجن النساء

  .سنةً  بن غنم بالشام سنة عشرین وھو ابن ستین

  .م بنت أبي سفیانوكانت عنده أم الحك :وقال الطبري

 :علي بن المدیني :وقال ھو عامل عمر بالشام ومات في زمان عمر رضي هللا عنھ :وقال البخاري
  .روى عنھ عبد الملك بن عمیر عیاض بن غنم كان أحد الوالة عیاض األنصاري لھ حدیث واحد

  .عیاض الثقفي والد عبد هللا بن عیاض

في اثني عشر ألفاً یعد في  ن النبي صلى هللا علیھ وسلم أتى ھوازن بحنینروى عنھ ابنھ عبد هللا أ
  .أھل الطائف

  باب األفراد في حرف العین  

  .عابس الغفاري ویقال عبس وقد تقدم في باب عبس

بن عبد مناة بن كنانة  عاقل بن البكیر بن عبد یالیل بن ناشب بن غیرة بن سعد بن لیث بن بكر
  .حلیف بني عدي بن كعب بن لؤي



  .عدي يبنو البكیر حلفاء بن :عامر وإیاس وخالد :شھد بدراً ھو وإخوتھ

وثالثین سنة وكان اسمھ غافالً  قتل عاقل ببدر شھیداً قتلھ مالك بن زھیر الخطمي وھو ابن أربع
  .عاقالً  فلما أسلم سماه رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

  .األرقم وكان من أول من أسلم وبایع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في دار

  .بن الخزرج ن األنصاري السالمي ثم من بني عوفعتبان بن مالك بن عمرو بن العجال

فیما قال ابن ھشام وكان  شھد بدراً ولم یذكره ابن إسحاق فیمن ذكره من البدریین وذكره غیره
  .علیھ وسلم رضي هللا عنھ أعمى ذھب بصره على عھد رسول هللا صلى هللا

  .ةكان ضریر البصر ثم عمي بعد ومات في خالفة معاوی :ویقال

  .روى عنھ أنس بن مالك ومحمود بن الربیع

  .یعد في أھل المدینة

  .عتیك بن التیھان ویقال عبید بن التیھان

  .قد ذكرنا من قال ذلك في باب عبید

  .شھیداً  ھو أخو أبي الھیثم بن التیھان األنصاري شھد بدراً وقتل یوم أحد

  .بل قتل بصفین فا� أعلم :وقیل

  .میت ومیت ویقال ابن التیھان والتیھان بالتخفیف والتثقیل مثل :قال ابن ھشام

علیھ وسلم وكان اسمھ عبد  عثامة بن قیس البجلي عثم بن الربعة الجھني وفد على النبي صلى هللا
  .العزى فغیره رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

  .ركانة بن عبد یزید ف القرشي المطلبي أخوعجیر بن عبد یزید بن ھاشم بن المطلب بن عبد منا

  .وجلتھم كان ممن بعثھ عمر فیمن أقام أعالم الحرم وكان من مشایخ قریش

  .العداء بن خالد بن ھوذة بن ربیعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة

  .وربیعة ھو أنف الناقة

قاتلنا  :الحطیئة وھو القائل مدحھمبصري أسلم بعد الفتح وحنین ولیس ھو من بني أنف الناقة الذین 
  .هللا ولم ینصرنا ثم أسلم فحسن إسالمھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یوم حنین فلم یظھرنا

علیھ عھدة وھي عند أھل  من حدیثھ أنھ اشترى من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم غالماً وكتب
أبي وھب عن العداء بن خالد  المجید بنالحدیث محفوظةً رواھا عباد بن لیث البصري عن عبد 



ً  عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ ابتاع منھ عبداً أو أمة اشترى العداء بن خالد بن  :فكتب لھ كتابا
  .عبداً أو أمة ال داء وال غائلة وال خبثة بیع المسلم المسلم ھوذة من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

حدثنا أحمد بن إبراھیم بن  حدثنا علي بن محمد بن بندار القزویني أخبرنا أحمد بن عمر بن أنس
بن یحیى بن خالد أبو یعلى حدثنا  شاذان حدثنا عبید هللا بن عبد الرحمن السكري حدثنا زكریا
أال أقرئك كتاباً  :عن العداء بن خالد قال األصمعي حدثنا عثمان الشحام عن أبي رجاء العطاردي

بسم هللا الرحمن الرحیم ھذا ما اشترى  " :فإذا فیھ مكتوب صلى هللا علیھ وسلمكتبھ لي رسول هللا 
مبایعة المسلم  "شك عثمان  "من محمد رسول هللا اشترى منھ عبداً أو أمةً  العداء بن خالد بن ھوذة

  ."المسلم المسلم ال داء وال غائلة وال خبثةً  أو بیع

والسرقة والزنا وسألتھ عن  اإلباق :أبي عروبة عن الغائلة فقال سألت سعید بن :قال األصمعي
  .بیع أھل عھد المسلمین :الخبثة فقال

بني مالك بن أوس  عرابة بن أوس بن قیظي بن عمرو بن زید بن جشم بن حارثة بن الحارث من
وما ھي  إن بیوتنا عورة " :كان أبوه أوس بن قیظي بن عمرو من كبار المنافقین أحد القائلین

  ." بعورة

  .13األحزاب 

هللا علیھ وسلم یوم أحد  وذكر ابن إسحاق والواقدي أن عرابة بن أوس استصغره رسول هللا صلى
  .عبد هللا بن عمرو :فرده في تسعة نفر منھم

  .بة ابن أوس وأبو سعید الخدريوزید بن ثابت والبراء بن عازب وعرا

 ً   .كان عرابة سیداً من سادات قومھ كریما

أوس فسألھ عما أقدمھ المدینة  ذكر المبرد وابن قتیبة أن الشماخ خرج یرید المدینة فلقیھ عرابة بن
 لھ عرابة تمراً وبراً وكساه وأكرمھ فخرج أردت أن أمتار ألھلي وكان معھ بعیران فأوقرھما :فقال

رأیت عرابة األوسي یسمو إلى الخیرات منقطع  :فیھا عن المدینة وامتدحھ بالقصیدة التي یقول
تلقاھا عرابة بالیمین إذا بلغتني وحملت رحلي عرابة فاشرقي بدم  القرین إذا ما رایة رفعت لمجدٍ 

  .ساریة السلمي یكنى أبا نجیح الوتین العرباض بن

  .ات بھا سنة خمس وسبعینكان من أھل الصفة سكن الشام وم

  .بل مات في فتنة ابن الزبیر :وقیل

  .روى عنھ من الصحابة أبو رھم وأبو أمامة

  .وروى عنھ جماعة من تابعي أھل الشام

  .عریب الملیكي روى عنھ ابنھ عبد هللا بن عریب



 والنھار سراً وعالنیةً  الذین ینفقون أموالھم باللیل " :لیس حدیثھ بالقائم في تفسیر قول هللا عز وجل
  .274البقرة  "

  .في الخیل :قال

  .عس العذري مذكور في الصحابة

  .روى عنھ مطرف أبو شعیب الوادي من وادي القرى

  .عسعس بن سالمة البصري التمیمي

  .قیس الحارث لیھ وسلم وروى عنھ الحسن البصري واألزرق بنروى عن النبي صلى هللا ع

  .أبو صفرة یقولون حدیثھ مرسل وإنھ لم یسمع النبي صلى هللا علیھ وسلم وكنیتھ

  .ویقال أبو صفیرة

سمعت عسعس  :قیس قال من حدیثھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم ما رواه شعبة عن األزرق بن
أتى الجبل لیتعبد ففقد فطلب  رجالً من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم إن :بن سالمة یقول

  .أن أعتزل فأتعبد إني نذرت :فجيء بھ إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم فقال

فلصبر  "ثالث مرات  "منكم  ال تفعلھ أو ال یفعلھ أحد " :فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
  ."عبادتھ خالیاً أربعین عاماً  في بعض مواطن اإلسالم خیر من أحدكم ساعةً من نھارٍ 

  .عصام االمزني لھ صحبة

إذا رأیتم مسجداً أو سمعتم  " :من حدیثھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان إذا بعث سریة قال
  ."مؤذناً فال تقتلوا أحداً 

  .ني شیبةروى عنھ عطاء الشیبي القرشي العبدري من ب

  .روى عنھ فطر بن خلیفة

  .في صحبتھ نظر

  ."النعال  قابلوا " :سمعت النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول :عطاء قال

إبراھیم بن عطاء عن  حدیثھ عند أبي عاصم النبیل عن عبد هللا بن مسلم بن ھرمز عن یحیى بن
  ."قابلوا النعال  " :ھ وسلم یقولسمعت النبي صلى هللا علی :أبیھ عن جده قال

الذي قبلھ أم ال عطارد بن حاجب  یقال في تفسیره اجعلوا للنعل قبالین وال أدري أھو :قال أبو عمر
  .بن زرارة بن عدس التمیمي



األقرع بن حابس  وفد على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في طائفة من وجوه قومھ فیھم
وغیرھم فأسلموا وذلك في  ر وقیس بن عاصم وعمرو بن األھتم والحتات بن یزیدوالزبرقان بن بد

  .سنة تسع

  .وكان سیداً في قومھ وزعیمھم

  .واألول أصح بل قدموا على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في سنة عشر :وقیل

  .یھ وسلمعل عفان بن البجیر السلمي مذكور فیمن نزل حمص من أصحاب النبي صلى هللا

  .روى عنھ جبیر بن نفیر وخالد بن معدان

  .عفیر بن أبي عفیر األنصاري

سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ  یا عفیر ما :لھ حدیث واحد قال لھ أبو بكر الصدیق رضي هللا عنھ
والعداوة الود یتوارث  " :علیھ وسلم یقول سمعت رسول هللا صلى هللا :وسلم یقول في الود قال

  ."تتوارث 

  .ویقال لھ عفیف بن قیس بن معد یكرب الكندي

  .ویقال عفیف بن معد یكرب

  .الذي یروى عن عمر إن عفیفاً الكندي الذي لھ الصحبة غیر عفیف بن معد یكرب :ویقال

  .إنھما واحد :وقیل

  .وال یختلفون أن عفیفاً الكندي لھ صحبة

  .اإلسالم حدیث حسن جید یحیى وإیاس أحادیث منھا نزولھ على العباس في أولروى عنھ ابناه 

حدثنى  :زھیر بن حرب قال حدثنا أحمد بن :حدثنا عبد الوارث بن سفیان حدثنا قاسم بن إصبغ قال
ن حدثنا یحیى ب :أبي عن محمد بن إسحق قال حدثنا :حدثنا یعقوب بن إبراھیم بن سعد قال :أبي قال

 :بن عفیف الكندي عن أبیھ عن جده عفیف الكندي قال حدثنا إسماعیل بن إیاس :أبي األشعث قال
فأتیت العباس بن عبد المطلب فوهللا إني لعنده یوماً إذ خرج رجل  كنت امرءاً تاجراً فقدمت الحج

من ذلك  فنظر إلى السماء فلما رأى الشمس زالت قام یصلي ثم خرجت امرأة من خباء قریب منھ
 ھذا :من ھذا یا أبا الفضل قال :خرج منھ ذلك الرجل فقامت خلفھ تصلي فقلت للعباس الخباء الذي

  .محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب ابن أخي

  .خدیجة بنت خویلد زوجتھ :من ھذه المرأة قال :فقلت

علي بن  :ومن ھذا الفتى قال :تثم خرج غالم حین راھق الحلم من ذلك الخباء فقام یصلي معھ فقل
  .أبي طالب ابن عمھ



أمره إال امرأتھ وابن عمھ ھذا  یصلي ویزعم أنھ نبي ولم یتبعھ على :فما ھذا الذي یصنع قال :قلت
وكان عفیف یقول وقد أسلم بعد ذلك  :قال الفتى وھو یزعم أنھ ستفتح علیھ كنوز كسرى وقیصر

  .یومئذ كنت ثانیاً مع علي بن أبي طالب  رزقني اإلسالملو كان هللا :فحسن إسالمھ

بن محمد بن ناصح بن المغیرة  حدثنا أبو أحمد عبد هللا :وحدثني خلف بن قاسم قراءة مني علیھ قال
حدثنا یحیى بن معین  :القاضي الدمشقي قال حدثنا أحمد بن علي بن سعید :بن المفسر بمصر قال

حدثني أبي عن ابن إسحاق فذكره بإسناده سواء إلى  :قال ب بن إبراھیم بن سعدحدثنا یعقو :قال
  .آخره

خثیم الھاللي عن أسد  وقد روي ھذا الحدیث أیضاً من وجھ آخر عن عفیف الكندي رواه سعید بن
  .بن عبد هللا عن یحیى بن عفیف عن أبیھ عن جده عفیف الكندي

  .غسان مالك بن إسماعیل عبد الرحمن بن صالح األزدي وأبو رواه عن سعید بن خثیم جماعة منھم

  .حدثھم بمكة قرأت على أبي عبد هللا بن محمد یوسف أن أبا یعقوب یوسف بن أحمد

حدثنا أبو جعفر  :البلخي قاال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراھیم :وأخبرنا محمد بن یحیى بن أحمد قال
حدثنا أبو غسان مالك  :عبید بن أسباط قال حدثنا محمد بن :ي قالمحمد بن عمرو بن موسى العقیل

الھاللي عن أسد بن عبد هللا البجلي عن ابن یحیى بن عفیف  حدثنا سعید بن خثیم :بن إسماعیل قال
جئت في الجاھلیة إلى مكة فنزلت على العباس ابن عبد المطلب فبینا  :عن أبیھ عن جده عفیف قال

إلى الكعبة وقد حلقت الشمس وارتفعت إذ جاء شاب حتى دنا من الكعبة فرفع  ا أنظرأنا عنده وأن
 قائماً مستقبلھا إذ جاء غالم حتى قام عن یمینھ ثم لم ألبث إال یسیراً حتى جاءت رأسھ وانتصب

ورفع  امرأة فقامت من خلفھما ثم ركع الشاب وركع الغالم وركعت المرأة ثم رفع الشاب رأسھ
تدري من ھذا  :العباس عت المرأة ثم خر الشاب ساجداً وخر الغالم وخرت المرأة فقالالغالم ورف

  .ال :قلت

طالب وھذه خدیجة بنت  ھذا محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب ابن أخي وھذا علي بن أبي :قال
دین الذي واألرض أمره بھذا ال خویلد زوجة ابن أخي إن ابن أخي ھذا حدثنا أن ربھ رب السموات

  .ھذا الدین غیر ھؤالء الثالثة ھو علیھ وال وهللا ما أعلم على وجھ األرض أحداً على

  .فتمنیت أن أكون رابعھم :قال عفیف

شھد أحداً وكان لعقیب  أخو سھل بن عمرو بن عدي بن زید بن جشم بن حارثة األنصاري الحارثي
وسلم واستصغره یوم أحد فرده  بي صلى هللا علیھھذا ابن یقال لھ سعد یكنى أبا الحارث صحب الن

  .ولم یشھد أحداً 

  .عكاف بن وداعة الھاللي

  .یعد في الشامیین

  .روى عنھ عطیة بن بسر المازني حدیثھ في الترغیب في النكاح



  .وال یعرف إال بھ

  .وفي إسناده مقال وھو مشھور عند أھل الشام

البصرة لھ  ن جعدة بن عمرو المري یكنى أبا الصھباء سكنعكراش بن ذؤیب بن حرقوص ب
  .حدیث واحد

علیھ وسلم بصدقات قومھ بني  روى عنھ ابنھ عبید هللا بن عكراش أنھ قدم على رسول هللا صلى هللا
  .ذؤیب أنا عكراش بن :فقال "من أنت  " :مرة فقال لھ

  ."ارفع في النسب  " :فقال لھ

صدقات قومي بني مرة  ابن حرقوص بن جعدة بن عمرو بن النزال بن مرة بن عبید وھذه :فقال
  .من عبید

  .وضمت إلى إبل الصدقة فأمر بھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فوسمت بمیسم الصدقة :قال

  .عالقة بن صحار السلیطي

  .ھو ابن عم خارجة بن الصلت روى عنھ خارجة بن الصلت

  .علباء السلمي یعد في أھل المدینة

األنصاري عن أبیھ عن علباء  لھ حدیث واحد یرویھ عبد الحمید بن جعفر بن عبد هللا بن أبي الحكم
  ."ال تقوم الساعة إال على شرار الخلق  " :سمعت النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول :السلمي قال

المدینة روى عنھ محمود  اري من بني بن حارثة یعد في أھلویرویھ علبة بن زید الحارثي األنص
  .الدمع حزناً أال یجدوا ما ینفقون ابن لبید وھو أحد البكائین الذین تولوا وأعینھم تفیض من

  .علس بن األسود الكندي

  .وأخوه سلمة بن األسود ذكره الطبري فیمن وفد على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فأسلم ھو

األنصاري شھد بدراً كذلك  علیفة بن عدي بن عمرو بن مالك بن عمرو بن مالك بن علي بن بیاضة
  .بالخاء خلیفة :علیفة بالعین وقال ابن إسحاق :قال ابن ھشام

  .عنبة بن سھیل بن عمرو

  .عتبة وال یصح :وقد قیل

جندل بن سھیل أسلم  ھو أخو أبيوالصحیح أنھ عنبة كذلك ذكره الزبیر بن بكار عن عمھ مصعب 
كانت فاختة بنت  :الزبیر عن عمھ عنبة بن سھیل بن عمرو مع أبیھ واستشھدا جمعیاً معاً بالشام قال



وھي أم أبنھ الفقیھ أبي بكر بن عبد الرحمن  عنبة بن سھیل تحت عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام
  .عبد الرحمن بن الحارث بن ھشامبني  :ومحمد وأم إخوتھ عمر وعثمان وعكرمة وخالد

زوجوا الشرید الشریدة  :وعبد الرحمن وفاختة ھما الشریدان سماھا بذلك عمر بن الخطاب وقال
 :أكثرت لھما فقال :فقیل لھ فتزوج عبد الرحمن فاختة وأقطعھما عمر بالمدینة خطة وأوسع لھما

  .یراً رجاال ونساءً كث عسى هللا أن ینشر منھما فنشر هللا منھما ولداً 

  .عنیز العذري ویقال الغفاري

  .إلیھ وسكنھا إلى أن مات أقطعھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أرضاً بوادي القرى فھي تنسب

  .ویقال في ھذا عس وقد ذكرناه

  .شامبدراً ھكذا قال ابن ھ ثم الذكواني حلیف لبني سواد بن غنم بن كعب بن سلمة من األنصار شھد

حدیدة األنصاري شھد  ھو مولى سلیم بن عمرو بن :وقال ابن إسحاق وابن عقبة في عنترة ھذا
  .بدراً وقتل یوم أحد شھیداً قتلھ نوفل بن معاویة الدیلي

  .بل قتل بصفین وهللا أعلم :وقیل

ھ ابن ھشام من بني شھیداً فجعل عنترة مولى األنصار قتل یوم أحد :وقال في موضع آخر من كتابھ
  .لألنصار إسحاق مولى سلیم حلیفاً لألنصار وجعلھ ابن عقبة وابن

  .عنمة والد إبراھیم بن عنمة المزني

  .لھ صحبة

  .یونس في المصریین روى عنھ ابنھ إبراھیم ومحمد بن إبراھیم بن الحارث ذكره أبو سعید بن

وباب أخیھ معوذ أیضاً  د نسبناه في باب أخیھ معاذعوذ بن عفراء وھي أمھ وھو عوذ بن الحارث ق
 ً   .ونسبنا أمھ ھنالك أیضا

صریعاً وعطف علیھما أبو جھل  وعوذ ومعوذ ابنا عفراء ھما ضربا یوم بدر أبا جھل فأثبناه فوقع
  .فقتلھما

ذ ھكذا قال بعضھم عو بل قاتل یومئذ حتى قتل وأجھز على أبي جھل عبد هللا بن مسعود :وقیل
  .وإنما ھو عوف على ما ذكرنا وبا� التوفیق

  .وسلم عون بن جعفر بن أبي طالب ولد على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ

  .عمیس الخثعمیة عبد هللا ومحمد بني جعفر بن أبي طالب أسماء بنت :أمھ وأم أخویھ

  .واستشھد عون بن جعفر وأخوه محمد بن جعفر بتستر وال عقب لھ



بن األضبط بن أبیر  عویف بن األضبط الدیلي ویقال عویث واألكثر عویف بن األضبط بن ربیع
  .بن نھیك بن خزیمة بن عدي بن الدیل

  .أسلم عام الحدیبیة فیما قالھ ابن الكلبي :قالھ ابن الكلبي

  .ى المدینةالحدیبیة عل استخلفھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في خروجھ على :وقال غیره

مالك بن عوف بن عمرو  عویم بن ساعدة بن عائش بن قیسم بن النعمان بن زید بن أمیة بن زید بن
  .بن عوف یكنى أبا عبد الرحمن

بن عمرو بن الحاف بن  عویم بن ساعدة بن صلجعة وإنھ من بلي :وكان ابن إسحاق یقول في نسبھ
  .ك غیرهقضاعة حلیف لبني أمیة بن زید ولم یذكر ذل

  .شھد عویم العقبتین جمیعاً في قول الواقدي

  .وأحداً والخندق شھد العقبة الثانیة مع السبعین من األنصار وشھد بدراً  :وغیره یقول

  .ومات في حیاة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

  .سنة وستین بل مات في خالفة عمر بن الخطاب بالمدینة وھو ابن خمس أو ست :وقیل

خاتم النبوة كأنھ ركبة  عیاذ بن عبد عمرو األسدي حدیثھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في صفة
معارك بن بشر بن عیاذ ابن عبد  حدثنا بشر بن صحار بن :عنز حدیثھ عند أبي عاصم النبیل قال

أن عیاذ معارك بن بشر بن عیاذ  عمرو عن معارك عن بشر بن عیاذ بن عمرو األسدي أنھ سمع
 :فحدثھ وكان تبعھ قبل فتح مكة ودعا لھ قال بن عبد عمرو حدثھ أنھ أتى النبي صلى هللا علیھ وسلم

  .تنزل معھ حتى قتل عثمان رضي هللا عنھ فرأیت خاتم النبوة وحملھ على ناقة فلم

  .وقدم بھا العراق

  .ركبة عنز كأنھ فرأیت خاتم النبوة :وفي غیر ھذه الروایة أن عیاذاً ھذا قال

  .حازم فسماه عبد الرحمن أتیت النبي صلى هللا علیھ وسلم بابن لي بھ لمم اسمھ :الثقفي قال

  .لم یرو عنھ إال زیاد بن عالقة

  .عیینة بن حصن بن حذیفة بن بدر الفزاري

  .یكنى أبا مالك

  .أسلم بعد الفتح

  .األعراب الجفاة وھو من المؤلفة قلوبھم وكان منقبل الفتح وشھد الفتح مسلماً  :وقیل



  .فذكر سنید حدثنا أبو معاویة عن األعمش عن إبراھیم

من ھذه وذلك قبل أن  :عائشة فقال جاء عیینة بن الحصن إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم وعنده :قال
 :م البنین فتنكحھا فغضبت عائشة وقالتأفال أنزل لك عن أ :قال "ھذه عائشة  " :ینزل الحجاب قال

  .یعني في قومھ "ھذا أحمق مطاع  " :صلى هللا علیھ وسلم رسول هللا :من ھذا فقال

علیھ وسلم بغیر إذن فقال لھ  وفي غیر ھذه الروایة في ھذا الخبر أنھ دخل على رسول هللا صلى هللا
  .ما إستأذنت على أحد من مضر :فقال "اإلذن وأین  " :رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

 "أم المؤمنین  " :الحمیراء فقال من ھذه :وكانت عائشة مع النبي صلى هللا علیھ وسلم جالسة فقال
ھذا أحمق مطاع وھو  " :من ھذا یا رسول هللا قال :عائشة أفال أنزل لك عن أجمل منھا فقالت :قال

  ." ید قومھعلى ما ترین س

آالف وتزوج عثمان بن عفان  كان عیینة یعد في الجاھلیة من الجرارین یقود عشرة :قال أبو عمر
  .عمر ما أقدمت علیھ بھذا ولو كان :ابنتھ فدخل علیھ یوماً فأغلظ لھ فقال لھ عثمان

  .إن عمر أعطانا فأغنانا وأخشانا فأتقانا :فقال

أنا  :حصن یقول لعبد هللا سمعت عیینة بن :ش عن األعمش عن أبي وائل قالوروى أبو بكر بن عیا
  .ابن األشیاخ الشم

  .ذاك یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم :فقال لھ عبد هللا

  .فسكت

  .وكان لھ ابن أخ لھ دین وفضل

لقرآن شباباً وكھوالً فجاء ا كان جلساء عمر ابن الخطاب أھل :قال سفیان بن عیینة عن الزھري
أال تدخلني  :الحر بن قیس فقال البن أخیھ عیینة الفزاري وكان لھ ابن أخ من جلساء عمر یقال لھ

  .بكالم ال ینبغي إني أخاف أن تتكلم :على ھذا الرجل فقال

  .ال أفعل :فقال

  .الجزل تعطيیابن الخطاب وهللا ما تقسم بالعدل وال  :فأدخلھ على عمر فقال

  .فغضب عمر غضباً شدیداً حتى ھم أن یوقع بھ

العفو وأمر بالعرف  خذ " :كتابھ یا أمیر المؤمنین إن هللا عز وجل یقول في محكم :فقال لھ ابن أخیھ
  .199األعراف  " وأعرض عن الجاھلین

  .لجاھلینوإن ھذا من ا

  .فخلي عنھ عمر وكان وقافاً عند كتاب هللا عز وجل :قال



  حرف الغین

  باب غالب  

روى عنھ عبد هللا ابن معقل  غالب بن أبجر المزني ویقال غالب بن دیخ ولعلھ جده یعد في الكوفیین
معقل عن غالب بن دیخ وقال غیره  كذا قال شریك عن منصور عن عبید بن الحسن عن عبد هللا بن

لیة قولھ صلى والحدیث واحد في الحمر األھ عن عبید بن الحسن عن ابن معقل عن غالب بن أبجر
  ."القریة  إنما كرھت لكم جوال " :هللا علیھ وسلم

  .غالب بن عبد هللا ویقال ابن عبید هللا

  .واألكثر یقولون فیھ ابن عبد هللا اللیثي

  .ویقال الكلبي والصواب غالب بن عبد هللا بن مسعر اللیثي

بالكدید وكانوا قد قتلوا أصحاب  لى بني الملوحبعثھ النبي صلى هللا علیھ وسلم في ستین راكباً إ
كنت في سریتھ فقتلنا واستقنا  :مالك بشیر بن سوید وأمره أن یغیر علیھم فخرج فقال جندب بن

  .النعم وذلك عند أھل السیر في سنة خمس

  .الطریق وھو الذي بعثھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عام الفتح لیسھل لھ

  .بن عبید هللاروى عنھ قطر 

  باب غزیة  

  .غزیة بن الحارث األسلمي ویقال األنصاري المازني

  .قال الخزاعيوی

  .روى عنھ عبد هللا بن رافع مولى أم سلمة

  .لھ صحبة

بعد الفتح إنما ھو الجھاد والنیة  ال ھجرة " :أنھ قال :وحدیثھ صحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
".  

 النجار األنصاري غزیة بن عمرو بن عطیة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن
  .المازني

  .شھد أحداً مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

  باب غطیف  



أحمد الحاكم في كتاب  حارث الثمالي ذكره ابن أبي خیثمة في الصحابة وذكره أبوغطیف بن ال
  .الكنى

  .غضیف بن الحارث السكوني :قال أبو أسماء

  .ویقال الثمالي

  .ویقال األزدي

أخبرني یونس ابن  :قال شامي أدرك النبي صلى هللا علیھ وسلم وذكر لھ حدیث معاویة بن صالح
أنس أني رأیت رسول هللا صلى  مھما نسیت من أشیاء فإني لم :ضیف بن الحارث قالسیف عن غ

  .هللا علیھ وسلم وضع یده الیمنى على الیسرى في الصالة

  .غضیف بن الحارث الكندي :غطیف بن الحارث الكندي ویقال

  .السكوني لھ صحبة :ویقال

  .یعد في أھل الشام

  .یختلف فیھ

عطیف  :وقال غیره عن غطیف بن الحارث أو الحارث بن غطیف :نھ یونس بن سیف فقالروى ع
  .بن الحارث ولم یشك

  .غطیف الكندي وأبو غطیف :یقال :وقال العقیلي

  .غضیف وھو الصحیح :ویقال

  .غطیف بن الحارث الكندي آخر

  .الموصلي ما ذكر األزديوالد عیاض بن غطیف تفرد بالروایة عنھ ابنھ عیاض فی

  .فیھ وفي الذي قبلھ نظر واالضطراب في ذلك كثیر جداً 

  باب األفراد في حرف الغین  

  .غرفة بن الحارث الكندي یكنى أبا الحارث

 :حرملة بن عمران قال أخبرني :سكن مصر لھ صحبة وروایة من حدیثھ ما رواه ابن المبارك قال
من النبي صلى هللا علیھ وسلم  حدثني كعب بن علقمة أن غرفة بن الحارث الكندي وكانت لھ صحبة

أنفھ فرفع إلى عمرو بن العاص فقال  شتم النبي صلى هللا علیھ وسلم فضربھ ودقسمع نصرانیاً ی
  .إنا قد أعطیناھم العھد :لھ



صلى هللا علیھ وسلم إنما  معاذ هللا أن نعطیھم العھد على أن یظھروا شتم النبي :فقال لھ غرفة
دا لھم وأال نحملھم ما ال یطیقون فیھا ما ب أعطیناھم العھد على أن نخلي بینھم وبین كنائسھم یقولون

نخلي بینھم وبین أحكامھم إال أن یأتونا راضین بأحكامنا  وإن أرادھم عدو قاتلنا دونھم وعلى أن
  .وحكم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وإن اغتنوا عنا لم نعرض لھم فنحكم فیھم بحكم هللا عز وجل

  .صدقت :فقال عمرو

هللا بن الحارث  ھدي عن ابن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبدوروى عبد الرحمن بن م
في حجة الوداع وأتي  شھدت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :األزدي عن غرفة بن الحارث قال

وأخذ رسول هللا صلى  "خذ بأسفل الحربة  " :فدعي لھ فقال لھ "ادعوا لي أبا حسن  " :ببدن فقال
  .فلما ركب بغلتھ أردف علیاً رضي هللا عنھ لم بأعالھا ثم طعنا بھا البدنهللا علیھ وس

كان غرفة  :علقمة قال وذكره الخوالني عن عبد هللا بن صالح عن حرملة بن عمران عن كعب بن
  .بن الحارث لھ صحبة وقاتل مع عكرمة بن أبي جھل في الردة

  .علقمةروى عنھ عبد هللا بن الحارث األزدي وكعب بن 

  .وفد عبد القیس غسان العبدي والد یحیى بن غسان قدم على النبي صلى هللا علیھ وسلم في

عصماء بنت مروان  غشمیر بن خرشة القاري قال ابن درید في االشتقاق من بني خطمة قاتل
 من الغشمرة وھو أخذك الیھودیة التي كانت تھجو النبي صلى هللا علیھ وسلم والغشمیر فعلیل

  .الشيء بالغلبة

غنام مذكور في  غنام رجل من الصحابة مذكور في أھل بدر رضوان هللا تعالى علیھم وابن
  .الصحابة الرواة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

  .حدیث سلیمان بن بالل حدیثھ عند ربیعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد هللا بن عنبسة عنھ من

  .لثقفيغیالن بن سلمة بن شرحبیل ا

وسلم أن یتخیر منھن  أسلم یوم الطائف وكان عنده عشر نسوة فأمره رسول هللا صلى هللا علیھ
سالم عن أبیھ ولم یتابع  أربعاً روى حدیثھ عبد هللا بن عمر من روایة معمر عن ابن شھاب عن

  .معمر على ھذا اإلسناد

ھو غیالن بن سلمة  :قال ن بن سلمةقد روى عن غیالن ھذا بشر بن عاصم ومن نسب غیال :وقیل
  .ثقیف بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قیس وھو

  .وأمھ سبیعة بنت عبد شمس

وفد على كسرى وخبره  أسلم بعد فتح الطائف ولم یھاجر وكان أحد وجوه ثقیف ومقدمیھم وھو ممن
الصغیر حتى یكبر والمریض حتى  :لیك قالأي ولدك أحب إ :كسرى ذات یوم :معھ عجیب قال



الكالم ھذا كالم الحكماء وأنت من قوم جفاة  زه مالك ولھذا :یبرأ والغائب حتى یؤوب فقال كسرى
  .البر خبز :ال حكمة فیھم فما غذاؤك قال

  .ھذا العقل من البر ال من اللبن والتمر :قال

 ً   .وكان شاعراً محسنا

  .سلمة في آخر خالفة عمر رضي هللا عنھ توفي غیالن بن

  حرف الفاء

  باب الفاكھ  

  .ذا قال ابن إسحاقالفاكھ بن بشیر ك

بن زریق األنصاري الزرقي  الفاكھ بن بشر بن الفاكھ بن زید بن خلدة بن عامر :وقال ابن ھشام
  .من بني جشم بن الخزرج

  .شھد بدراً 

  .الفاكھ بن سعد بن جبیر األنصاري

  .من األوس

  .روى عنھ عمارة بن خزیمة

أبیھ عن جده أن رسول  ن بن سعد بن الفاكھ بن سعد عنوروى أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحم
  .الفطر ویوم األضحى هللا صلى هللا علیھ وسلم كان یغتسل یوم الجمعة ویوم عرفة ویوم

  .وكان الفاكھ یأمر أھلھ بالغسل في ھذه األیام :قال

  .إن الفاكھ بن سعد مھاجري كذا قال ابن الكلبي :وقد قیل

  .صفین مع علي رضي هللا عنھ وقتل بصفین رضي هللا عنھ ثم شھد :قال

  .بھرانيال باب فرات فرات بن ثعلبة  

حبیب وسلیم بن عامر  حدیثھ مرسل روى عنھ ضمرة والمھاجر ابنا :شامي لھ صحبة قال بعضھم
  .الخبائري

  .وروى عنھ ممن لم یسمع منھ خصیف وعبد الكریم الجزري

  .فرات بن حیان بن ثعلبة العجلي



سھم ھاجر إلى النبي  نيمن بني عجل بن لجیم بن سعد بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط حلیف لب
  .صلى هللا علیھ وسلم

  .روى عنھ حارثة بن مضرب وحنظلة بن الربیع یعد في الكوفیین

أسد بن عبد هللا من  :سدوس رجالن من بني :ھاجر من بكر بن وائل أربعة :روینا عن قتادة قال
وفرات بن حیان من بني  بن قاسط أھل الیمامة وبشیر بن الخصاصیة وعمرو ابن تغلب من النمر

  .عجل

أن رسول هللا  وروى سفیان الثوري عن ابن إسحاق عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حیان
إني مسلم  :األنصار فقال صلى هللا علیھ وسلم أمر بقتلھ وكان عیناً ألبي سفیان فمر بحلیف لھ من

  .إني مسلم :یا رسول هللا إنھ یقول :فقال األنصاري

  ."إیمانھم منھم فرات بن حیان  إن فیكم رجاالً نكلھم إلى " :ال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمفق

بن أثال في قتل مسیلمة  وبعث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فرات بن حیان العجلي إلى ثمامة
  .وقتالھ

خرج فرات  :قال وذكر سیف بن عمر عن مخلد بن قیس العجلي عن أحمد بن فرات بن حیان
لضرس أحدكم في النار  " :والرحال وأبو ھریرة من عند رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال

حتى صنع الرجال ما صنع ثم قتل فخر أبو  فبلغنا ذلك فما أمنا "أعظم من أحد وإنھ معھ لقفا غادٍر 
  .ھریرة وفرات بن حیان ساجدین � عز وجل

  .ي ویقال التمیمي العنبريفرقد العجلي الربع

وسلم وكانت لھ ذوائب فمسح  یذكر في الصحابة ذھبت بھ أمھ أمامة إلى رسول هللا صلى هللا علیھ
  .بیده علیھ وبرك ودعا لھ

  .فرقد أدرك النبي صلى هللا علیھ وسلم

  .وطعم على مائدتھ الطعام

  .ذكره البخاري

رأیت فرقد صاحب النبي  :قال حدثنا الحسن بن مھران الكرماني :حدثنا محمد بن سالم قال :قال
  .النبي صلى هللا علیھ وسلم صلى هللا علیھ وسلم وطعمت معھ وكان قد أكل على مائدة

  باب فروة  

صلى هللا علیھ وسلم وكان  فروة بن عمرو بن الناقدة الجذامي ثم النفاثي كتب بإسالمھ إلى النبي
وما حولھا وعلى ما یلیھ من  موضعھ بعمان من أرض فلسطین وكان عامالً للروم على فلسطین

  .العرب



  .بن عمرو بن ودقة بن عبید بن عامر بن بیاضة البیاضي األنصاريفروة 

علیھ وسلم وآخى رسول هللا  شھد العقبة وشھد بدراً وما بعدھا من المشاھد مع رسول هللا صلى هللا
  .العامري صلى هللا علیھ وسلم بینھ وبین عبد هللا بن مخرمة

  ."بالقرآن  جھر بعضكم على بعضال ی " :حدیثھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

أبي حازم التمار عن  قالھ مالك عن یحیى بن سعید عن محمد بن إبراھیم بن الحارث التیمي عن
  .البیاضي ولم یسمھ في الموطأ

ممن أعان على قتل  إنما سكت مالك عن اسمھ ألنھ كان :وكان ابن وضاح وابن مزین یقوالن
ولم یكن لقائل ھذا علم بما كان  ھذا ال یعرف وال وجھ لما قااله في ذلك :عثمان رضي قال أبو عمر

حدیثھ ذلك رواه حماد بن زید عن یحیى بن  من األنصار یوم الدار وقد خولف مالك رحمھ هللا في
  .النبي صلى هللا علیھ وسلم فلم یقلھ حماد سعید عن محمد بن إبراھیم عن أبي حازم عن

األنصار فھو بیاضة ابن عامر  ختلف في اسم البیاضي ھذا وأما بیاضة فيوالقول قول مالك ولم ی
  .بن الخزرج بن زریق بن عدي بن عبد بن حارثة بن مالك بن عضب بن جشم

  .یثبت فروة بن مالك األشجعي روى عنھ أبو إسحاق السبیعي حدیثھ مضطرب ال

المغیرة بن شعبة في صدر  خرج علىفروة بن نوفل وفروة بن نوفل من الخوارج  :وقد قیل فیھ
سنة خمس وأربعین وقد قیل فیھ فروة  خالفة معاویة مع المستورد فبعث إلیھم المغیرة خیالً فقتلوه

  .اعتزلھم في النھروان بن معقل األشجعي وھو أیضاً من الخوارج إال أنھ

  .وهللا أعلم

روى عن أبیھ وعن  ال روایة وإنمافإن كان فروة بن معقل األشجعي فال صحبة لھ وال لقاء و
  .عائشة

  .روى عنھ أبو فروة بن مجالد مولى اللخمیین من أھل فلسطین

عنھ حسان بن عطیة  روى عن النبي صلى هللا علیھ وسلم وأكثرھم یجعلون حدیثھ مرسالً روى
  .الدعوة والمغیرة بن المغیرة وكان فروة ھذا معدوداً من األبدال مستجاب

الحارث بن كریب  بن مسیك ویقال فروة بن مسیكة ومسیك أكثر ابن الحارث بن سلمة بنفروة 
  .الغطیفي ثم المرادي

  .فأسلم أصلھ من الیمن قدم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في سنة تسع

رو بن علیھ وسلم قبل قدوم عم قدم فروة بن مسیك المرادي على رسول هللا صلى هللا :وقال الواقدي
  .معد یكرب یعنى في سنة عشر



قدم فروة بن مسیك  :قال وذكر الطبري عن حمید عن سلمة عن إسحاق عن عبد هللا بن أبي بكر
وانتقل فروة بن مسیك إلى الكوفة في زمن  :المرادي على رسول هللا صلى هللا علیھ قال أبو عمر
  .بن أبیض أبو ھاني المراديوسعید  عمر فسكنھا روى عنھ الشعبي أبو سبرة النخعي

لھ ابن إسحاق في  حدیثھ في سبأ حدیث حسن وكان من وجوه قومھ وكان شاعراً محسناً وأنشد
 ً   .السیر شعراً حسنا

  .األنصاري الخزرجي فروة بن الحارث بن النعمان بن یساف :فروة بن النعمان ویقال

  .من بني مالك بن النجار

  .یداً وكان قد شھد أحداً وما بعدھا من المشاھدقتل یوم الیمامة شھ

من الصحابة  فروة الجھني شامي لھ صحبة روى عنھ بسر مولى معاویة أنھ سمعھ في عشرة
وأدخل علینا شھرنا ھذا  اللھم اجعل شھرنا الماضي خیر شھر وخیر عاقبة :یقولون إذ رأوا الھالل

  بالسالمة والیمن واإلیمان والعافیة والرزق

  باب فضالة  

عوف بن عمرو بن بن  فضالة بن عبید بن ناقد بن قیس بن صھیب بن األصرم بن جحجبى بن كلفة
  .عوف بن مالك بن األوس األنصاري العمري األوسي یكنى أبا محمد

وبنى بھا داراً وكان فیھا  أول مشاھده أحد ثم شھد المشاھد كلھا ثم انتقل إلى الشام وسكن دمشق
  .قاضیاً لمعاویة ومات بھا وقبره بھا معروف إلى الیوم

حضرتھ الوفاة قال لھ  صفین وذلك أن أبا الدرداء لما وكان معاویة استقضاه في حین خروجھ إلى
أرسل إلى فضالة بن عبید فواله  فضالة بن عبید فلما مات :من ترى لھذا األمر فقال :معاویة

  .بك عن النار فاستر أما إني لم أحبك بھا ولكني استترت :القضاء وقال لھ

  .وسبي بأرضھمثم أمره معاویة على الجیش فغزا الروم في البحر 

كنا مع فضالة  :حدثھ قال روى ابن وھب عن عمرو بن الحارث أن أبا على تمام بن شفي الھمداني
سمعت رسول  :بقبره فسوي ثم قال بن عبید بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمرنا فضالة بن عبید

  .هللا صلى هللا علیھ وسلم یأمر بتسویتھا

أعني یا بني  :عبد هللا فة معاویة فحمل معاویة سریره وقال البنھوتوفي فضالة بن عبید في خال
  .فإنك ال تحمل بعده مثلھ أبداً 

  .وكانت وفاتھ رضي هللا عنھ سنة ثالث وخمسین

  .وستین إنھ مات سنة تسع :إنھ توفي في آخر خالفة معاویة وقیل :وقد قیل

  .واألول أصح إن شاء هللا تعالى



  .ن ھالل المزنيفضالة ب

  .عمر مذكور فیمن روى عن النبي صلى هللا علیھ وسلم وسمع منھ ذكره علي بن

  .فضالة بن ھند األسلمي

  .یعد في أھل المدینة روى عنھ عبد الرحمن بن حرملة

  .فضالة اللیثي اختلف في اسم أبیھ فقیل فضالة بن عبد هللا اللیثي

  .بن یحیى بن مالك األكبر اللیثي وقیل فضالة بن وھب بن بحرة

  .تابعي الزھراني فأخطأ والزھراني غیر اللیثي والزھراني :وقال بعضھم

حافظ على  " :أنھ قال لھ یعد فضالة اللیثي في أھل البصرة حدیثھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم
  .یعني الصبح والعصر "العصرین 

  .روى عنھ ابنھ عبد هللا

  .فضالة غیر منسوب

  .مذكور في موالي رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ال أعرفھ بغیر ذلك

  .إنھ مات بالشام :قیل

  باب فیروز  

  .فیروز الدیلمي یكنى أبا عبد هللا

  .أبا عبد الرحمن :وقیل

  .ویقال لھ الحمیري لنزولھ بحمیر وھو من أبناء فارس من فرس صنعاء

وسلم النبي صلى هللا علیھ  إن ھؤالء األبناء ینسبون في بني ضبة وكان ممن وفد على :وقد قیل
الكذاب الذي ادعى النبوة في أیام  وحدیثھ عنھ في األشربة حدیث صحیح وھو قاتل األسود العنسي

وقیس بن مكشوح وفیروز الدیلمي دخلوا علیھ  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ذكروا أن زادویھ
  .فحطم فیروز عنقھ وقتلھ

حدثنا عیسى بن محمد أبو  لدوالبيحدثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشیق حدثنا أبو بشر ا
حدثنا ضمرة بن ربیعة عن  :قالوا عمیر النحاس ومؤمل بن إھاب وأحمد بن أبي العباس الصیدالني

أتیت النبي  :بن الدیلمي عن أبیھ فیروز قال أبي زرعة یحیى بن أبي عمرو الشیباني عن عبد هللا
یا رسول هللا علمت من أین نحن وممن  :لتالكذاب فق صلى هللا علیھ وسلم برأس األسود العنسي

  ."وإلى رسولھ  أنتم إلى هللا " :نحن فقال



  .النبي صلى هللا علیھ وسلم كان قتل األسود بصنعاء سنة إحدى عشرة قبل وفاة :قال الدوالبي

بیھ أنھ قدم على الدیلمي عن أ لم یتابع ضمرة على قولھ عن الشیباني عن عبد هللا بن :قال أبو عمر
  .الكذاب أحد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم برأس األسود العنسي

وحدیثھ في األشربة عن  وقد روى حدیث فیروز الدیلمي في قدومھ على النبي صلى هللا علیھ وسلم
منھم فیھ أنھ قدم برأس األسود  الشیباني عن عبد هللا بن الدیلمي عن أبیھ جماعة لم یذكر واحد

العنسي الكذاب المتنبي بصنعاء قتل في سنة  نسي الكذاب وأھل العلم ال یختلفون أن األسودالع
  .إحدى عشرة

  .بشيء ومنھم من یقول في خالفة أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ ولیس ذلك عندي

مریض مرضھ الذي مات  والصحیح أنھ قتل قبل وفاة النبي صلى هللا علیھ وسلم وأتاه خبره وھو
  .نھ وقد أوضحنا ذلك في غیر ھذا الموضع والحمد �م

ومات في خالفة عثمان  وال خالف أن فیروز الدیلمي ممن قتل األسود بن كعب العنسي المتنبي
  .رضي هللا عنھ

  .الضحاك وعبد هللا :روى عنھ ابناه

  .إن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كناه بأبي عبد هللا :وقیل

بن محمد بن أبي  سیف بن عمر عن سھل بن یوسف بن سھل بن مالك األنصاري عن القاسم وذكر
یقال لھ ذو الخمار ألنھ  أول ردة كانت من األسود العنسي واسمھ عبھلة بن كعب وكان :بكر قال

  .زعم أن الذي یأتیھ ذو خمار

  .یزعمھ رحمان ھومسیلمة اسمھ ثمامة بن قیس وكان یقال لھ رحمان ألن الذي كان یأتی

  .إن الذي یأتیھ ذو النون :وطلیحة بن خویلد األسدي كان یقال

  .وكلھم ظھر قبل وفاة النبي صلى هللا علیھ وسلم

  .واخبرنا أبو القاسم الشنوي عن العالء بن زیاد :قال سیف

ء اللیلة التي قتل فیھا السما أتى الخبر إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من :عن ابن عمر قال
األسود البارحة قتلھ رجل مبارك من أھل بیت  قتل " :األسود الكذاب العنسي فخرج لیبشرنا فقال

  ."مباركین 

  ."فیروز الدیلمي  " :ومن قتلھ یا رسول هللا قال :قیل

أشھر وكان قبل ذلك  ةكان بین خروج األسود العنسي بكھف خبان إلى أن قتل نحو أربع :وقیل
  .مستتراً 



  .كان بین أول أمره وآخره ثالثة أشھر :وقیل

  .فیروز الھمداني الوادعي

بن زكریا بن أبي زائدة  مولى عمرو بن عبد هللا الوادعي أدرك الجاھلیة واإلسالم وھو جد یحیى
  .بن میمون بن فیروز الھمداني الكوفي

  .كنیتھ یحیى بن زكریا ابن أبي زائدة اسمھوأبو زائدة والد زكریا وجد 

  باب األفراد في حرف الفاء  

  .ج روى عنھ وھب بن منبھفتح بن دحر

وروایتھ عن رجل  في إدراكھ نظر والذي عندي أنھ ال یصح لھ ذكر في الصحابة وحدیثھ مرسل
  .أعلم من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم وعن یعلي بن أمیة أیضاً وهللا

  .ھكذا ذكره قوم بالتاء والحاء غیر المعجمة :قال أبو عمر

  .بالنون والجیم إنما ھو فنج :سعید في المؤتلف والمختلف فقال وذكره عبد الغني بن

حدثنا أبو یوسف یعقوب ابن  :قال أخبرنا عبد الغني بن سعید فیما أجازه لنا وأدن لنا في روایتھ عنھ
حدثنا حامد بن یحیى حدثنا  :أیوب العالف قال حدثنا یحیى بن :المبارك وأبو محمد بن الورد قاال

 :أخبرني عبد هللا بن وھب بن منبھ عن أبیھ قال :الصنعاني قال الرزاق حدثنا داود بن قیسعبد 
 كنت أعمل في الرشاد أعالج فیھا فلما قدم یعلى وھو ابن أمیة أمیراً على الیمن جاء :حدثني فنج قال

 فجلسمعھ برجال فجاءني رجل ممن قدم معھ وأنا في الزرع أصرف الماء فیھ وفي كمھ جوز 
 :فقال لي یا فارسي ھلم فدنوت منھ :على ساقیھ وھو یكسر من ذلك الجوز ویأكل ثم أشار إلي فقال

 :فقال الرجل ینفعني ذلك ما :یا فنج أتأذن لي فأغرس من ھذا الجوز على ھذا الماء فقال لھ فنج
حفظھا والقیام علیھا شجرة فصبر على  من نصب " :سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول

  ."هللا  حتى تثمر كان لھ بكل شيء یصاب من ثمرھا صدقة عند

نعم یا فنج فأنا أضمنھا � عز  :أنت سمعت ھذا من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال :قال لھ فنج
  .إلى الیوم فھي ثم یؤكل منھا :وجل فغرز جوزة ثم سار قال حامد

  .ھذا لفظ أبي یوسف

  .الكوفة الفجیع بن عبد هللا بن جندح العامري من بني عامر بن صعصعة سكن

  .روى عنھ وھب بن عقبة البكائي

  .فدیك الزبیدي حجازي لھ صحبة

یا رسول هللا  :قلت :قال حدیثھ عند الزھري عن صالح بن بشیر بن فدیك عن أبیھ عن جده فدیك
  .لكإنھم یزعمون أنھ من لم یھاجر ھ



الزكاة واھجر السوء واسكن من  یا فدیك أقم الصالة وآت " :فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
  ."أرض قومك حیث شئت 

  .فراس بن حابس أظنھ من بني العنبر

  .قدم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في وفد بني تمیم

  .الدار ة بن عبد مناف بن عبدفراس بن النضر بن الحارث بن علقمة بن كلد

  .ھاجر إلى أرض الحبشة

  .ذكره ابن إسحاق ولم یذكره ابن عقبة

  .وقتل فراس بن النضر یوم الیرموك شھیداً رضي هللا عنھ

مصر أن رسول هللا  الفراسي ویقال فراس وھو من بني فراس بن مالك بن كنانة حدیثھ عند أھل
  ."الصالحین  إن كنت ال بد سائالً فاسأل " :صلى هللا علیھ وسلم قال لھ

  ."الحل میتتھ  ھو الطھور ماؤه " :ولھ حدیث آخر مثل حدیث أبي ھریرة في البحر

مسلم بن مخشي عن  كالھما یرویھ اللیث بن سعد عن جعفر بن ربیعة عن بكر بن سوادة عن
عن النبي صلى هللا علیھ  بن الفراسي عن أبیھعن مسلم بن مخشي عن ا :الفراسي ومنھم من یقول

  .وسلم

  .یعد في أھل مصر ومخرج حدیثھ عنھم

 :یكنى أبا عبد هللا وقیل الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف القرشي الھاشمي
  .بل یكنى أبا محمد

بن عامر بن صعصعة  ني ھاللأمھ أم الفضل لبابة الصغرى بنت الحارث بن حزن الھاللیة من ب
على ما ذكرنا في باب تمام  بن معاویة أخت میمونة زوج النبي صلى هللا علیھ وسلم وھي أم إخوتھ

  .من ھذا الكتاب

وشھد غسلھ صلى هللا علیھ  غزا مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حنیناً وشھد معھ حجة الوداع
  .ومئذوسلم وھو الذي كان یصیب الماء على علي ی

بكر الصدیق رضي هللا  أصیب في یوم أجنادین في خالفة أبي :واختلف في وقت وفاة الفضل فقیل
ً  :عنھ في سنة ثالث عشرة وقیل سنة ثالث عشرة إال أن األمیر  بل قتل یوم مرج الصفر وذلك أیضا

العاص وأبو عبیدة عمرو بن  :أربعة أمراء كان یوم مرج الصفر خالد بن الولید وبأجنادین كانوا
إن عمرو ابن العاص كان علیھم  :على جنده وقد قیل ویزید بن أبي سفیان وشرحبیل بن حسنة كل

  .جمیعاً یومئذ

  .مات الفضل في طاعون عمواس بالشام سنة ثمان عشرة :وقد قیل



ھ وكان رضي هللا عن إنھ قتل یوم الیرموك سنة خمس عشرة في خالفة عمر بن الخطاب :وقیل
علي رضي هللا عنھما ثم فارقھا  أجمل الناس وجھاً لم یترك ولداً إال أم كلثوم تزوجھا الحسن بن

  .فتزوجھا أبو موسى األشعري

  .روى عنھ أخوه عبد هللا بن عباس

  .وروى عنھ أبو ھریرة رضي هللا عنھ

  .ابن إسحاق ذكرالفضیل بن النعمان األنصاري من بني سلمة قتل بخیبر شھیداً فیما 

  .سلمة فلم نجده ھكذا وجدناه في غزوة خیبر وطلبناه في نسب بني :قال محمد بن سعد

  .بن عاصم الجرمي وال أحسبھ إال وھماً في الكتاب وإنما أراد الطفیل بن الفلتان :قال

  .ویقال المنقري

  .والصواب الجرمي

بن ثعلبة بن حلوان بن  هللا علیھ وسلم من جرم بن ریابوممن روى عن النبي صلى  :قال خلیفة
  .عمران بن الحاف بن قضاعة الفلتان بن عاصم الجرمي

  .ھو خال كلیب بن شھاب الجرمي والد عاصم ابن كلیب :قال أبو عمر

  .وحدیثھ عنده یعد الكوفیین

  .فویك ھكذا بالواو ضبطناه

 :شیئاً فسألھ ما أصابھ فقال وسلم وعیناه مبیضتان ال یبصر بھماقدم على رسول هللا صلى هللا علیھ 
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  كنت أمرن جمالً لي فوقعت على بیض حیة فأصیب بصري فنفث

اإلبرة وإنھ البن ثمانین سنة وإن عینیھ  فأنا رأیتھ یدخل الخیط في :في عینھ فأبصر لوقتھ قال
  .مبیضتان

رجل من سالمان بن  ي شیبة عن محمد بن بشر العبدي عن عبد العزیز بن عمر عنذكره ابن أب
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  سعد عن أمھ أن خالھا حبیب بن فویك حدثھا أن أباه فویكاً خرج إلى

  .فذكر الحدیث

  حرف القاف  

  باب القاسم  

هللا علیھ وسلم وألخیھ  القاسم بن مخرمة بن المطلب أخو قیس بن مخرمة أعطاه رسول هللا صلى
  .الصلت مائة وسق من خیبر



ولد وال أعلم للقاسم وال  یة بن عامر من بني بیاضة وأم قیس أخیھما أموأمھما بنت معمر بن أم
  .للصلت روایة

  .وهللا أعلم

  .قاسم مولى أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ

  .لھ صحبة وروایة

  باب قبیصة  

 :قال "كم مات لك من الولد  " :قبیصة بن برمة األسدي قال لھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
  .ثالثة بنین

  ."قد احتظرت من النار بحظار شدید  " :قال

  .یزید بن قبیصةھو والد 

  .رضي هللا عنھم إن حدیثھ مرسل ألنھ یروي عن ابن مسعود والمغیرة بن شعبة :وقد قیل

بن أصرم قد رفعنا  قبیصة بن ذؤیب الخزاعي ھو قبیصة بن ذؤیب بن حلحلة بن عمرو بن كلیب
  .في نسب أبیھ إلى خزاعة في بابھ من ھذا الكتاب

  .أبا إسحاق ولد عام الفتح یكنى :نة من الھجرة وقیلولد قبیصة بن ذؤیب في أول س

  .أبا سعید :وقد قیل

  .روى عن أبي الدراء وأبي ھریرة وزید بن ثابت وجماعة من الصحابة

  .روى عنھ الزھري ورجاء بن حیوة ومكحول

  .األمة كان من علماء ھذه :وكان ابن شھاب إذا ذكر قبیصة بن ذؤیب قال

  .عام الھجرة ولد :سنة ست وثمانین ولھ ست وثمانون سنة ھذا على قول من قال توفي

  .بن مروان كان لھ فقھ وعلم وكان على خاتم عبد الملك :قال أبو عمر :ویقال

  .قبیصة بن المخارق بن عبد هللا بن شداد الھاللي

  .من بني ھالل بن عامر بن صعصعة یكنى أبا بشر نزل البصرة

  .قبیصة روى عنھ أبو عثمان النھدي وكنانة بن نعیم وأبو قالبة وابنھ قطن بن

  .قبیصة بن وقاص السلمي سكن البصرة



بن عمارة صاحب  روى عنھ حدیث واحد لم یحدث بھ غیر أبي الولید الطیالسي عن أبي ھاشم
 علیھ وسلم أنھ هللا الزعفران عن صالح بن عبید عن قبیصة بن وقاص مرفوعاً عن النبي صلى

  .سیكون علیكم أمراء یؤخرون الصالة " :قال

  .القبلة فذكر الحدیث في جواز الصالة خلف أئمة الجور ما صلوا إلى "

  .یروى عنھ عقیل بن طلحة وفیھ نظر

  باب قتادة  

  .قتادة بن أوفى ویقال قتادة بن أبي أوفى التمیمي

  .لھ صحبة

  .روى عنھ ابنھ إیاس بن قتادة

  .وروى عن ابنھ إیاس أبو جمزة الضبعي وكان إیاس قاضي الري

  .ة بن عیاش الجرشي والد ھشام بن قتادة الرھاويقتاد

زودك  " :إلى سفر فقال روى عنھ ابنھ ھشام أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ودعھ في خروجھ
  .لواء وعقد لھ "هللا التقوى وغفر ذنبك ووجھك للخیر حیث كنت 

  .قتادة بن ملحان القیسي لھ صحبة

منھال بن ملحان قال  :قال فیھ إن شعبة أخطأ في اسمھ إذ :بن قتادة ویقال روى عنھ ابنھ عبد الملك
  .ذلك حدیث ھمام أصح من حدیث شعبة یعني في :البخاري

تفرد بالروایة عنھ ابنھ  ومنھال بن ملحان ال یعرف في الصحابة والصواب قتادة بن ملحان القیسي
  .عبد الملك بن قتادة

  .یعد في البصریین

الخزرج بن عمرو بن مالك  قتادة بن النعمان بن زید بن عامر بن سواد بن كعب وكعب ھو ظفر بن
  .بن األوس الظفري األنصاري

  .یكنى أبا عمرو

  .وقیل أبو عمر

  .بدر وقیل أبو عبد هللا عقبي شھد بدراً والمشاھد كلھا وأصیبت عینھ یوم



النبي صلى هللا علیھ وسلم فدفع  حدقتھ فأرادوا قطعھا ثم أتوا وقیل یوم الخندق وقیل یوم أحد فسالت
فجاءت وإنھا  "اللھم اكسھا جماالً  " :وقال حدقتھ بیده حتى وضعھا موضعھا ثم غمزھا براحتھ

  .ألحسن عینیھ وما مرضت بعده

  .األصح وهللا أعلم أن عین قتادة أصیبت یوم أحد :قال أبو عمر

جابر بن عبد هللا  بن إدریس عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عنروى عبد هللا 
فأتي النبي صلى هللا علیھ  أصیبت عین قتادة ابن النعمان یوم أحد وكان قریب عھد بعرس :قال

  .وسلم فأخذھا بیده فردھا

  .فكانت أحسن عینیھ وأحدھما نظراً 

  .هللا صلى هللا علیھ وسلم نھا تعلقت بعرق فردھا رسولكنا نتحدث أ :وقال عمر بن عبد العزیز

  ."اللھم اكسھا جماالً  " :وقال

عمرو بن حزم بدیوان أھل  وفد أبو بكر بن محمد بن :وذكر األصمعي عن أبي معشر المدني قال
ممن الرجل  فلما قدم علیھ قال لھ المدینة إلى عمر بن عبد العزیز رجل من ولد قتادة بن النعمان

المصطفى أحسن الرد فعادت كما كانت ألول  أنا ابن الذي سالت على الخد عینھ فردت بكف :فقال
تلك المكارم ال  :عمر بن عبد العزیز رحمة هللا علیھ أمرھا فیا حسن ما عین ویا حسن ما رد فقال

إن قتادة بن النعمان  :ارةبعد أبواال وقال عبد هللا بن محمد بن عم قعبان من لبن شیبا بماء فعادت
یا رسول  :أحد فسالت حدقتھ على وجھھ فأتى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال رمیت عینھ یوم

 إن عندي امرأة أحبھا وإن ھي رأت عیني خشیت أن تقذرني فردھا رسول هللا صلى هللا علیھ هللا
  .وسلم فاستوت وكانت أقوى عینیھ وأصحھما

األنصار وكانت وفاتھ في  الفتح رایة بني ظفر وكان رضي هللا عنھ من فضالء وكانت معھ یوم
  .سنة ثالث وعشرین

الخطاب رضي هللا عنھ  وقیل سنة أربع وعشرین وھو ابن خمس وستین سنة وصلى علیھ عمر بن
  .ونزل في قبره أبو سعید الخدري وھو أخوه ألمھ رضي هللا عنھما

وسلم خرج ذات لیلة  سعید الخدري أن رسول هللا صلى هللا علیھ ومن حدیث أبي سلمة عن أبي
صلى هللا علیھ وسلم قتادة  لصالة العشاء وھاجت الظلمة من السماء وبرقت برقة فرأى رسول هللا

هللا علمت أن شاھد الصالة اللیلة قلیل فأحببت أن  نعم یا رسول :قال "قتادة  " :بن النعمان فقال
  .أشھدھا

  ."إذا انصرفت فأتني  " :قال لھف

  ."وخلفك عشراً  خذھا فسیضيء أمامك عشراً  " :فلما انصرف أعطاه عرجوناً وقال لھ

بن النعمان أخوه ألمھ  وقتادة ھذا ھو جد عاصم بن عمر بن قتادة المحدث النسابة روى عن قتادة
  ."تعدل ثلث القرآن  " " قل ھو هللا أحد "أبو سعید الخدري حدیث 



ذلك الحدیث ولھ في قصة  وقتادة بن النعمان ھذا ھو الذي كان یقرؤھا وكان یتقالھا وعلیھ مخرج
  .107النساء  " أنفسھم وال تجادل عن الذین یختانون " :نزول

  .في بني أبیرق من األنصار فضیلة كبیرة

  وحدیثھ بذلك

  باب قدامة  

أبا عمرو وقیل أبا  قدامة بن مظعون بن حبیب بن وھب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي یكنى
  .عمر واألول أشھر وأكثر

  .أمھ امرأة من بني جمح وھو خال عبد هللا وحفصة ابني عمر بن الخطاب

  .وكانت تحتھ صفیة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب

ثم شھد بدراً وسائر  عثمان بن مظعون وعبد هللا بن مظعون :ھاجر إلى أرض الحبشة مع أخویھ
عزلھ وولى عثمان بن أبي  المشاھد واستعملھ عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ على البحرین ثم

  .العاص

بن عامر بن ربیعة أن عمر  أخبرني عبد هللا " :وكان سبب عزلھ ما رواه معمر عن ابن شھاب قال
هللا وحفصة ابني عمر بن  امة بن مظعون على البحرین وھو خال عبدبن الخطاب استعمل قد

یا أمیر المؤمنین  :البحرین فقال الخطاب فقدم الجارود سید عبد القیس على عمر بن الخطاب من
  .حقاً علي أن أرفعھ إلیك إن قدامة شرب فسكر وإني رأیت حداً من حدود هللا

  .یرةمن یشھد معك فقال أبو ھر :فقال عمر

لقد  :سكران یقيء فقال عمر لم أره یشرب ولكني رأیتھ :بم تشھد فقال :فدعي أبو ھریرة فقال
  .تنطعت في الشھادة

  .ثم كتب إلى قدامة أن یقدم علیھ من البحرین

  .أقم على ھذا كتاب هللا :فقدم فقال الجارود لعمر

  .یدشھ :أخصیم أنت أم شھید فقال :فقال عمر

  .قد أدیت شھادتك :فقال

  .أقم على ھذا حد هللا :فصمت الجارود ثم غدا على عمر فقال :قال

  .ما أراك إال خصماً وما شھد معك إال رجل واحد :فقال عمر



ك یا عمر أما وهللا ما ذل :فقال لتمسكن لسانك أو ألسوءنك :إني أنشدك هللا قال عمر :فقال الجارود
  .بالحق أن یشرب الخمر ابن عمك وتسوءني

  .فسلھا وھي امرأة قدامة إن كنت تشك في شھادتنا فأرسل إلى ابنة الولید :فقال أبو ھریرة

  .فأرسل عمر إلى ھند بنت الولید ینشدھا

  .إني حادك :فأقامت الشھادة على زوجھا فقال عمر لقدامة

  .كان لكم أن تحدوني لو شربت كما یقولون ما :فقال

الصالحات جناح فیما  لیس على الذین آمنوا وعملوا " :قال هللا عز وجل :لم قال قدامة :فقال عمر
  .طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات

  .6المائدة  "

  .اآلیة

 :أقبل عمر على الناس فقال لتأویل إنك إذا اتقیت هللا اجتنبت ما حرم علیك ثمأخطأت ا :قال عمر
ً  ال نرى أن تجلده ما :ماذا ترون في جلد قدامة فقالوا   .كان مریضا

ما ترون في جلد قدامة  :ألصحابھ فسكت على ذلك أیاماً ثم أصبح یوماً وقد عزم على جلده فقال
ً  :فقال القوم   .ما نرى أن تجلده ما كان وجعا

  .أن ألقاه وھو في عنقي ألن یلقى هللا وھو تحت السیاط أحب إلي من :فقال عمر رضي هللا عنھ

  .إیتوني بسوط تام

  .فأمر عمر بقدامة فجلده فغاضب عمر قدامة

حجھما ونزل عمر بالسقیا  ھ وقدامة معھ مغاضباً لھ فلما قفال منوھجره فحج عمر رضي هللا عن
سالم قدامة  :لقد أتاني آٍت في منامي فقال عجلوا علي بقدامة فوهللا :نام فلما استیقظ من نومھ قال

أن یأتي فأمر بھ عمر رضي هللا عنھ إن أبى أن یجروه  فإنھ أخوك فعجلوا علي بھ فلما أتوه أبي
  .أول صلحھما ستغفر لھ فكان ذلكفكلمھ عمر وا

إسحاق بن إبراھیم حدثنا  حدثنا خلف بن سعید حدثنا عبد هللا بن محمد حدثنا أحمد بن خالد حدثنا
لم یحد في الخمر أحد من أھل  :قال سمعت أیوب بن أبي تمیمة :عبد الرزاق حدثنا بن جریج قال

  .بدر إال قدامة بن مظعون

  .وثالثین وھو ابن ثمان وستین سنة وتوفي قدامة سنة ست



معاویة الكالبي من بني كالب بن  قدامة الكالبي ویقال العامري وھو قدامة بن عبد هللا بن عمار بن
قدیماً سكن مكة ولم یھاجر وشھد حجة الوداع  ربیعة بن عامر بن صعصعة یكنى أبا عبد هللا أسلم

  .وسكنھا وأقام بركیة في البدو من بالد نجد

رأیت رسول هللا صلى هللا  :روى عنھ أیمن بن نابل وحمید بن كالب فأما حدیث أیمن عنھ فإنھ قال
  .وال طرد وال إلیك إلیك علیھ وسلم یرمي الجمرة یوم النحر على ناقة صھباء ال ضرب

وعلیھ  علیھ وسلم یوم عرفة إنھ رأى رسول هللا صلى هللا :وأما حدیث حمید بن كالب فإنھ قال عنھ
  .حلة حبرة

  .ال أحفظ لھ غیر ھذین الحدیثین

  باب قرة  

  .اب المزنيقرة بن إیاس بن رئ

  .سكن البصرة وداره بھا بحضرة العوقة

  .الحكیم الذكي قاضي البصرة لم یرو عنھ غیر ابنھ معاویة بن قرة وھو جد إیاس بن معاویة بن قرة

  .ویقال لھ قرة بن األعز

 حدثنا شبابة بن سوار عن حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محبوب حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة
  .وسلم وقد حلب وصر شعبة عن معاویة بن قرة عن أبیھ أنھ أتى النبي صلى هللا علیھ

القرشي العبشمي خرج في زمن  وذلك أن عبد الرحمن بن عبیس بن كریز :وقرة ھذا قتلتھ األزارقة
م أخوه مسلم بن عبیس بن كریز وھما ابنا ع معاویة في نحو من عشرین ألفاً یقاتلون األزارقة ومعھ

  .قرة بن إیاس المزني وابنھ معاویة بن قرة عبد هللا بن عامر بن كریز وكان في العسكر

الرحمن نافع بن األزرق  وقتل قرة في ذلك الیوم وقتل عبد الرحمن بن عبیس وأخوه مسلم قتل عبد
 عنھ عبید قد استعملھ عثمان رضي هللا وقتل یومئذ معاویة بن قرة قاتل أبیھ وكان عبد الرحمن ابن

  .على كرمان

  .قرة بن حصین بن فضالة العبسي

  .فأسلموا أحد التسعة العبسیین الذین قدموا على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

  .وهللا أعلم

  .قرة بن دعموص بن ربیعة بن عوف النمیري

  .من بني نمیر بن عامر بن صعصعة بصري



  .عاصم والحارث بن شریح وسلم وكان قدم إلیھ مع قیس بن استغفر لھ رسول هللا صلى هللا علیھ

  .روى عنھ مواله وروى عنھ أیضاً عائذ بن ربیعة بن قیس

  .األنصاري األشھلي حلیف لھم

  .قتل یوم أحد شھیداً 

عامر بن صعصعة  قرة بن ھبیرة بن عامر بن سلمة الخیر بن قشیر بن كعب بن ربیعة بن
  .القشیري

� إنا كنا نعبد اآللھة ال تنفعنا وال  یا رسول هللا الحمد :ى النبي صلى هللا علیھ وسلم وقال لھوفد عل
  .تضرنا

  ."نعم ذا عقالً  " :فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

على النبي صلى هللا علیھ  وقرة ھذا ھو جد الصمة القشیري الشاعر وأحد الوجوه الوفود من العرب
  .سلمو

  باب قطبة

  .قطبة بن جزي ویقال ابن جریر یكنى أبا الحویصلة

  .لھ صحبة وروایة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

  .روى عنھ مقاتل بن معدان

أنا  :هللا علیھ وسلم فقال حدیثھ عند عمران بن جریر عن مقاتل بن معدان عنھ أنھ أتى النبي صلى
وعلى اإلسالم الوثیق أشھد أنك رسول هللا  ویصلة ابنتي وبھا كان یكنىأبایعك على نفسي وعلى الح
  .لو كذبت على هللا خدعك هللا

  .ھو أول من افتتح األبلة :قال أبو حاتم الرازي

  .قطبة بن عامر بن حدیدة األنصاري یكنى أبا زید

حدیدة بن عمرو بن سواد  نھو قطبة بن عامر ب :ویقال قطبة بن عمرو بن حدیدة قال ابن إسحاق
ولم یختلفوا في ذلك وشھد بدراً  بن غنم بن كعب بن سلمة الخزرجي شھد العقبة األولى والثانیة

وسلم وكانت معھ رایة بني سلمة یوم الفتح  وأحداً والمشاھد كلھا مع رسول هللا صلى هللا علیھ
  .وجرح یوم أحد تسع جراحات

ال أفر حتى یفر ھذا  :قال امر یوم بدر بحجر بین الصفین ثمرمي قطبة بن ع :وقال أبو معشر
  .الحجر



من بني سواد بن  :األنصار وقال الواقدي في تسمیة من شھد بدراً مع النبي صلى هللا علیھ وسلم من
حدیدة یكنى أبا زید توفي زمن عثمان  غنم بن كعب بن سلمة ثم من بني حدیدة قطبة بن عمرو بن

  .مارضي هللا عنھ

  .قطبة بن عبد عمرو بن مسعود بن عبد األشھل بن حارثة بن دینار

  .قتل یوم بئر معونة شھیداً رضي هللا عنھ

سار إلى السواد روى عنھ  ھو الذي استخلفھ خالد بن الولید على البصرة في سنة اثنتي عشرة ثم
  .مقاتل

  .قطبة بن مالك الثعلي ویقال الثعلبي

  .من بني ثعلبةوھو الصواب 

  .ویقال الذبیاني كوفي

  .روى عنھ زیاد بن عالقة ویقال ھو عم زیادة بن عالقة

قطبة بن مالك  :عقدة یقول سمعت ابن :إنھ قال :وقال لي خلف بن القاسم عن أبي علي ابن السكن
  .من بني ثعل وصوابھ الثعلي

  .الثعلبيوالناس یخالفونھ ویقولون  :قال ابن السكن

  باب القعقاع  

  .القعقاع بن عبد هللا بن أبي حدرد األسلمي

  ."واخشوشنوا وامشوا حفاةً  تمعددوا " :بي صلى هللا علیھ وسلم أنھ سمعھ یقولروى عن الن

  .رواه عنھ سعید المقبري

 :أسلم وھم یتناضلون قال وروى القعقاع ھذا أیضاً عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ مر بناس من
  .مع ابن األكوعوأنا  ارموا یا بني إسماعیل فإن أباكم كان رامیاً ارموا "

  .الحدیث "

ال یأتي إال من طریق  للقعقاع وألبیھ جمیعاً صحبة وقد ضعف بعضھم صحبة القعقاع ألن حدیثھ
  .عبد هللا بن سعید بن أبي سعید وھو ضعیف

فیما رواه سیف بن عمر عن  شھدت وفاة النبي صلى هللا علیھ وسلم :القعقاع بن عمرو التمیمي قال
  .تمیم عن أبیھ عنھ عمرو بن



ھو أخو عاصم بن  :عمر وسیف متروك الحدیث فبطل ما جاء من ذلك قال أبو :قال ابن أبي حاتم
القادسیة لھما ولھاشم بن عتبة  عمرو التمیمي وكان لھما البالء الجمیل والمقامات المحمودة في

  .وعمرو بن معد یكرب

بإمارتھ على رسول هللا صلى  وفد بني تمیم أشار أبو بكرالقعقاع بن معبد بن زرارة التمیمي أحد 
في حین قدوم وفد بني تمیم فقال أبو  هللا علیھ وسلم وأشار عمر بإمارة األقرع بن حابس التمیمي

 " وا بین یدي هللا ورسولھتقدم یأیھا الذین آمنوا ال " :ما أردت إال خالفي وتماریا فنزلت :بكر
  .1الحجرات 

  .اآلیة

  .من حدیث عبد هللا بن الزبیر رضي هللا عنھما

  باب قیس  

الطرماح بن حكیم بن نفیر بن  وفد على النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو جد الطرماح الشاعر وھو
  .قیس بن جحدر

هللا صلى هللا علیھ  أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول :قیس بن الحارث األسدي قال
  ."اختر منھن أربعاً  " :وسلم فقال

  .روى حدیثھ ابن أبي لیلى والكلبي جمیعاً عن حمیضة بن الشمرذل عنھ

  .الشمرذل بالذال ھو الرجل الطویل :قال ابن أبي خیثمة

  .عازب قیس بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة وھو عم البراء بن

قتل بعدما ولوا یوم أحد  نھو قیس بن محرث وذكر أنھ أول م :كان محمد بن عمر الواقدي یقول
یفلت منھم أحد وضاربھم قیس حتى  من المسلمین مع طائفة من األنصار وأحاط بھم المشركون فلم

  .قتل منھم عدة

  .ثم لم یقتلوه إال بالرماح

  .عشر ضربات في بدنھ نظموه نظماً وھو یقاتلھم بالسیف فوجد بھ أربع عشرة طعنة قد جافتھ

في قیس بن الحارث بن عدي  ال أعرف ھذه الصفة :قال عبد هللا بن محمد بن عمارة :قال ابن سعد
  .الحارث وإنما حكاھا محمد بن عمر عن قیس بن محرث ولعلھ غیر قیس بن

  .فأما قیس بن الحارث فإنھ قتل یوم الیمامة شھیداً 

یكنى أبا عبد هللا جاھلي  قیس بن أبي حازم األحمسي من ولد أحمس بن الغوث بن أنمار ابن أراش
مصدقھ وھو من كبار التابعین شھد  إسالمي لم یر النبي صلى هللا علیھ وسلم في عھده وصدق إلى
جمیع العشرة إال عبد الرحمن بن  أبا بكر الصدیق رضي هللا عنھ وسمع منھ وروى عنھ وعن



عبد عوف بن  :بن الحارث وقیل عوف فإنھ لم یحفظ لھ عنھ شيء واسم أبیھ أبي حازم عوف
  .الحارث

وسلم ألبایعھ فوجدتھ قد قبض  أتیت النبي صلى هللا علیھ :وروینا عن قیس بن أبي حازم أنھ قال
  .وأبو بكر قائم مقامھ فأطاب الثناء وأطال البكاء

وأسماء بنت عمیس عند رأسھ  دخلنا على أبي بكر رضي هللا عنھ في مرضھ :وروینا عنھ أنھ قال
وكان یخضب بالصفرة وربما لبس  نھ ومات قیس بن أبي حازم سنة ثمان أو سبع وتسعینتروح ع

 ً   .الخز وكان عثمانیا

  .قیس بن حذافة بن قیس بن عدي بن سعد بن سھم القرشي السھمي

  .كان من مھاجرة الحبشة ھو وأخوه عبد هللا بن حذافة

  .قیس بن الحصین الحارثي من بني الحارث بن كعب

صلى هللا علیھ وسلم وكتب  ابن ذي الغصة وفد على رسول هللا :ھو قیس بن یزید بن شداد یقال لھ
  .لھ كتاباً إلى قومھ

القوم الذین قدموا مع خالد  لھ صحبة وقد ذكره ابن إسحاق في :لم یذكره البخاري وقال الدارقطني
قیس بن  :ارث بن كعب ونسبھ فقالالح بن الولید على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من بني

  .إسالمھم وذلك في سنة عشر الحصین بن یزید بن قنان بن ذي الغصة وذكر

زیاد قتلھ ألنھ كان شدیداً  قیس بن خرشة القیسي من بني قیس بن ثعلبة لھ صحبة أراد عبید هللا بن
ھ قبل أن یصیبھ بشيء وخبره إیاه فاضت نفس على الوالة قواالً بالحق فلما أعد لھ العذاب لمراجعتھ

  .في ذلك عجیب

 :أحمد بن محمد بن الحجاج قال أخبرنا :حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال :حدثنا خلف بن قاسم قال
 :بن السرح ویحیى بن سلیمان قالوا حدثني خالي أبو الربیع وأحمد بن صالح وأحمد بن عمرو

یزید بن أبي حبیب أنھ سمعھ یحدث محمد بن  مران عنحدثني حرملة بن ع :حدثنا ابن وھب قال
بن خرشة وكعب الكتابیین حتى إذا بلغا صفین وقف  اصطحب قیس :یزید بن أبي زیاد الثقفي قال
هللا لیھرقن بھذه البقعة من دماء المسلمین شيء لم یھرق ببقعة  ال إلھ إال :كعب ثم نظر ساعة فقال

ما یدریك یا أبا إسحاق ما ھذا فإن ھذا من العیب الذي استأثر هللا و :قال من األرض فغضب قیس ثم
  .بھ

هللا على نبیھ موسى بن  ما من شبر من األرض إال وھو مكتوب في التوراة التي أنزل :فقال كعب
  .عمران علیھ السالم ما یكون علیھ إلى یوم القیامة

قیس بن خرشة وما تعرفھ وھو  ومن :تقول :لومن قیس بن خرشة فقال لھ رج :فقال محمد بن یزید
  .وهللا ما أعرفھ :رجل من أھل بالدك قال



أبایعك على ما جاءك من  :فقال فإن قیس بن خرشة قدم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :قال
  .هللا وعلى أن أقول بالحق

الدھر أن یلیك بعدي والة ال  إن مر بكیا قیس عسى  " :فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
  ."تستطیع أن تقول لھم الحق 

  .ال وهللا ال أبایعك على شيء إال وفیت بھ :قال قیس

  ."إذا ال یضرك بشر  " :فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

عبید هللا بن زیاد فأرسل إلیھ ذلك  فكان قیس یعیب زیاداً وابنھ عبید هللا بن زیاد من بعده فبلغ :قال
ال وهللا ولكن إن شئت  :هللا علیھ وسلم فقال أنت الذي تفتري على هللا وعلى رسولھ صلى :فقال

  .صلى هللا علیھ وسلم أخبرتك بمن یفتري على هللا وعلى رسولھ

  .سلمهللا علیھ و من ترك العمل بكتاب هللا وسنة رسولھ هللا صلى :ومن ھو قال :قال

  .أنت وأبوك والذي أمركما :ومن ذلك قال :قال

  .نعم :وأنت الذي تزعم أنھ ال یضرك بشر قال :قال

فمات رحمة هللا تعالى  لتعلمن الیوم أنك كاذب إیتوني بصاحب العذاب فمال قیس عند ذلك :قال
  .علیھ

فكتب لھم كتاب أمان وأسلموا   علیھ وسلمقدم مع أبیھ وأخیھ عبید بن الخشخاش على النبي صلى هللا
  .ورجعوا إلى قومھم

أصحاب رسول هللا  قیس بن زید بن عامر بن سواد بن كعب وھو ظفر األنصاري الظفري من
  .صلى هللا علیھ وسلم

  .لیست لھ صحبة إن حدیثھ مرسل :قیس بن زید بصري روى عنھ أبو عمران الجوني یقال

  .المخزومي ن عویمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشيقیس بن السائب ب

رسول هللا صلى هللا  مكي ھو مولى مجاھد بن جبر صاحب التفسیر ولھ والء مجاھد كان شریك
  .علیھ وسلم في الجاھلیة

الجاھلیة فكان خیر شریك ال  كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم شریكي في :روى عنھ أنھ قال
  . یماريیداري وال

  .ال یشاري وال یماري :ویروى

  .ھذا أصح ما قیل في ذلك إن شاء هللا تعالى



بل كان  :أبي السائب وقال غیره وزعم ابن الكلبي أن الذي قال ذلك القول ھو عبد هللا بن السائب بن
  .السائب شریك رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم السائب بن أبي

  .كان ذلك السائب السائب بن عویمر والد قیس ھذا بل :وقال غیره

الذین یطیقونھ فدیة طعام مسكین  وعلى " :في موالي قیس بن السائب نزلت ھذه اآلیة :قال مجاھد
  .84البقرة  "

 ً   .فأفطر وأطعم عن كل یوم مسكینا

  .أخذ ابن كثیر القراءة نھمجاھد مولى عبد هللا بن السائب وع :وكان عبد هللا بن كثیر یقول

  .قیس بن سعد بن عبادة بن دلیم بن حارثة األنصاري الخزرجي

  .الفضل وقیل أبا عبد هللا قد نسبنا أباه في بابھ فأغنى ذلك عن الرفع في نسبھ ھا ھنا یكنى أبا

  .وقیل أبا عبد الملك

  .أمھ فكیھة بنت عبید بن دلیم بن حارثة

صلى هللا علیھ وسلم  كان قیس بن سعد بن عبادة من كرام أصحاب رسول هللا :قال الواقدي
  .وأسخیائھم ودھاتھم

والمكیدة في الحروب مع  كان أحد الفضالء الجلة وأحد دھاة العرب وأھل الرأي :قال أبو عمر
  .وأبوه وجده النجدة والبسالة والسخاء والكرم وكان شریف قومھ غیر مدافع ھو

سعد بن عبادة وقال أنس  س بن سعد النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو أبوه وأخوه سعید بنصحب قی
وسلم مكان صاحب الشرطة من  كان قیس بن سعد بن عبادة من النبي صلى هللا علیھ :بن مالك

فتح مكة إذ نزعھا من أبیھ لشكوى قیس  األمیر وأعطاه رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الرایة یوم
  .د یومئذبن سع

  .إنھ أعطاھا الزبیر :وقد قیل

وصفین والنھروان ھو  ثم صحب قیس بن سعد علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ وشھد معھ الجمل
  .وأعجزتھ فیھ الحیلة وقومھ ولم یفارقھ حتى قتل وكان قد واله على مصر فضاق بھ معاویة

بھ األشعث وأھل الكوفة  عنھ بمكیدتھ فلم یزلوكاید فیھ علیاً ففطن علي بن أبي طالب رضي هللا 
  .حتى عزل قیساً وولى محمد بن أبي بكر ففسدت علیھ مصر

اإلسالم لمكرت مكراً ال  قال قیس بن سعد لوال :وروى سفیان بن عیینة عن عمرو بن دینار قال
فیھ قول عسكره وغضب وبدر منھ  تطیقھ العرب ولما أجمع الحسن على مبایعة معاویة خرج عن

األمان على حكمھم والتزم لھم معاویة  خشن أخرجھ الغضب فاجتمع إلیھ قومھ فأخذ لھم الحسن
  .على العبادة حتى مات بھا سنة ستین رضي هللا عنھ الوفاء بما اشترطوه ثم لزم قیس المدینة وأقبل



ً  سنة تسع وخمسین في آخر خالفة معاویة وكان رجالً طواالً  :وقیل   .سناطا

 :حمزة عن جابر قال حدثني بكر بن سوادة عن أبي :وروى ابن وھب عن عمرو بن الحارث قال
ركائب فلما قدموا على رسول هللا  خرجنا في بعث كان علیھم قیس بن سعد بن عبادة فنحر لھم تسع

إن  " :فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم صلى هللا علیھ وسلم ذكروا لھ ذلك من فعل قیس بن سعد
  ."الجود من شیمة أھل ذلك البیت 

  .مجد إال بمال اللھم ارزقني حمداً ومجداً فإنھ ال حمد إال بفعال وال :وھو القائل

حدثنا أبو أسامة  :بكر قال حدثنا أحمد بن عبد هللا عن أبیھ عن عبد هللا بن یونس عن بقي عن أبي
عبادة مع الحسن بن علي رضي هللا عنھم  قیس بن سعد بنكان  :عن ھشام بن عروة عن أبیھ قال

بعدما مات علي رضي هللا عنھ وتبایعوا على  على مقدمتھ ومعھ خمسة آالف قد حلقوا رؤوسھم
  .الموت

شئتم إن شئتم جالدت بكم  ما :فلما دخل الحسن في بیعة معاویة أبى قیس أن یدخل وقال ألصحابھ
ً حتى یموت األعجل منا وإن شئ   .تم أخذت لكم أمانا

ً  :فقالوا   .خذ لنا أمانا

لنفسھ خاصة شیئاً فلما  فأخذ لھم أن لھم كذا وكذا وأال یعاقبوا بشيء وانھ رجل منھم ولم یأخذ
  .حتى بلغ ارتحل نحو المدینة ومضى بأصحابھ جعل ینحر لھم كل یوم جزوراً 

أن اشتر دار كثیر بن  :عاویة إلى مروانكتب م :وروى عبد هللا بن المبارك عن جویریة قال
الذي علیھ فإن جاء بھ وإال بع علیھ  أن خذه بالمال :الصلت منھ فأبى علیھ فكتب معاویة إلى مروان

  .داره

  .وإال بعت علیك دارك إني أؤجلك ثالثاً فإن جئت بالمال :فأرسل إلیھ مروان فأخبره وقال

سعد بن عبادة فأتاه فطلبھا منھ فأقرضھ  من لي بھا ثم ذكر قیس بن :اً فقالفجمعھا إال ثالثین ألف :قال
ردھا إلیھ ورد علیھ داره فرد كثیر الثالثین ألفاً على  فجاء بھا إلى مروان فلما رآه أنھ قد جاءه بھا

  .قیس فأبى أن یقبلھا

رجالً استقرض من قیس  فزعم لي سفیان بن عیینة عن موسى بن أبي عیسى أن :قال ابن المبارك
  .إنا ال نعود في شيء أعطیناه :وقال بن سعد بن عبادة ثالثین ألفاً فلما ردھا علیھ أبى أن یقبلھا

لنا مدد ما ضر من كانت  ھذا اللواء الذي كنا نحف بھ مع النبي وجبریل :وھو القائل بصفین
أكفھم بالمشرفیة حتى یفتح البلد  طالتاألنصار عیبتھ أال یكون لھ من غیرھم أحد قوم إذا حاربوا 

  .جرذ وقصتھ مع العجوز التي شكت إلیھ أنھ لیس في بیتھا

طعاماً وودكاً وإداماً مشھورة  ما أحسن ما سألت أما وهللا ألكثرن جرذان بیتك فمأل بیتھا :فقال
  .صحیحة



رضي هللا عنھ قسم مالھ في  وكذلك خبره أنھ توفي أبوه عن حمل لم یعلم بھ فلما ولد وقد كان سعد
هللا عنھما في ذلك قیساً وسأاله أن  حین خروجھ من المدینة بین أوالده فكلم أبو بكر وعمر رضي

للمولود وال أغیر ما صنع أبي وال أنقضھ خبر  نصیبي :ینقض ما صنع سعد من تلك القسمة فقال
 ً   .صحیح من روایة الثقات أیضا

وشریحاً القاضي لم یكن في  بن سعد بن عبادة وعبد هللا بن الزبیر ذكر الزبیر بن بكار أن قیس
  .وجوھھم شعرة وال شيء من لحیة

  .سعد لحیة بأموالنا لوددنا أن نشتري لقیس بن :وذكر غیر الزبیر أن األنصار كانت تقول

  .وكان مع ذلك جمیالً رضي هللا عنھ

إسناد وال یشبھ أخالق  یة كذب وزور مختلق لیس لھخبره في السراویل عند معاو :قال أبو عمر
مفتعلة وشعر مزور وهللا  قیس وال مذھبھ في معاویة وال سیرتھ في نفسھ ونزاھتھ وھي حكایة

  .أعلم

 ً على الناس فمرض واستبطأ  ومن مشھور أخبار قیس بن سعد بن عبادة أنھ كان لھ مال كثیر دیونا
ً  إنھم یستحیون من :عواده فقیل لھ من كان لقیس بن سعد علیھ دین  :ینادي أجل دینك فامر منادیا

  .فھو لھ

صاحب كتاب الموثق  فأتاه الناس حتى ھدموا درجة كانوا یصعدون علیھا إلیھ ذكر ھذا الخبر
  .وغیره

عدي بن النجار أبو  قیس بن السكن بن قیس بن زعوراء بن حرام بن جندب ابن عامر بن غنم بن
أبو زید قیس بن  :شھاب ري الخزرجي غلبت علیھ كنیتھ قال موسى عقبة عن ابنزید األنصا

  .جسر أبي عبید شھیداً  السكن من بني عدي بن النجار شھد بدراً وال عقب لھ وقتل یوم

زید بن  :هللا علیھ وسلم وھم إنھ أحد األربعة الذین جمعوا القرآن على عھد رسول هللا صلى :ویقال
  .ذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو زید ھذاثابت ومعا

عھد رسول هللا صلى هللا علیھ  إنا أرید بھذا الحدیث األنصار وقد جمع القرآن على :قال أبو عمر
مسعود وعبد هللا بن عمرو بن العاص وسالم  وسلم جماعة منھم عثمان بن عفان وعلي وعبد هللا بن

  .مولى أبي حذیفة رضي هللا عنھم

أنفق یا  " :صدري وقال ضرب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :سلع األنصاري حدیثھ قالقیس بن 
  ."قیس ینفق هللا علیك 

  .حجازي روى عنھ نافع أو رافع مولى حمنة بنت شجاع یعد في أھل المدینة

زید صعصعة عمرو بن  قیس بن األسلع ولیس قیس بن أبي صعصعة اسم أبي :وقال بعضھم فیھ
المازني شھد العقبة وشھد  بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار األنصاري



الساقة یومئذ ثم شھد أحداً ال یوقف لھ على  بدراً وكان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قد جعلھ على
  .وقت وفاة

  .قیس بن صعصعة ال أعرف نسبھ

قلت  :بن صعصعة قال ع عن أبیھ واسع بن حبان عن قیسحدیثھ عند ابن لھیعة عن حبان بن واس
  .في كم أقرأ القرآن :للنبي صلى هللا علیھ وسلم

  .الحدیث

  .ذكرنا ذلك في باب طخفة قیس بن طخفة كان من أصحاب الصفة یختلف فیھ اختالفاً كثیراً وقد

عمرو بن كعب بن سعد  بن بن سنان بن خالد بن منقر بن عبید بن الحارث والحارث ھو مقاعس
  .بن زید مناة بن تمیم المنقري التمیمي

  .یكنى أبا طلحة :یكنى أبا علي وقیل

  .أبو قبیصة :وقیل

  .والمشھور أبو علي

تسع فلما رآه رسول هللا  قدم في وفد بني تمیم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وذلك في سنة
  .ھذا سید أھل الوبر :صلى هللا علیھ وسلم قال

  .وكان رضي هللا عنھ عاقالً حلیماً مشھوراً بالحلم

المنقري رأیتھ یوماً قاعداً بفناء  من قیس بن عاصم :ممن تعلمت الحلم قال :قیل لألحنف بن قیس
ھذا ابن أخیك  :مكتوف وآخر مقتول فقیل لھ داره محتبیاً بحمائل سیفھ یحدث قومھ إذ أتي برجل

یا بن أخي  :قطع كالمھ فلما أتمھ التفت إلى ابن أخیھ فقال فوهللا ما حل حبوتھ وال :قتل ابنك قال
وقطعت رحمك وقتلت ابن عمك ورمیت نفسك بسمھك ثم قال البن لھ  بئس ما فعلت أثمت بربك

  .أخاك وحل كتاف ابن عمك قم یا بني فوار :آخر

  .إنھا غریبةوسق إلى أمك مائة ناقة دیة ابنھا ف

أنھ غمز عكنة ابنتھ  وكان قیس بن عاصم قد حرم على نفسھ الخمر في الجاھلیة وكان سبب ذلك
مالھ فلما أفاق أخبر بذلك  وھو سكران وسب أبویھا ورأى القمر فتكلم وأعطى الخمار كثیراً من

صال تفسد الرجل الخمر صالحةً وفیھا خ رأیت :فحرمھا على نفسھ وقال فیھا أشعاراً منھا قولھ
أبداً سقیما وال أعطي بھا ثمناً حیاتي وال أدعو لھا  الحلیما فال وهللا أشربھا صحیحاً وال أشفي بھا

إني امرؤ ال یعتري  :شاربیھا وتجنیھم بھا األمر العظیما ومن جید قولھ أبداً ندیما فإن الخمر تفضح
 ن ینبت حولھ الغصن خطباء حین یقولیفنده وال أفن من منقٍر في بیت مكرمٍة والغص خلقي دنس

یا  :فقال لما حضرت قیس بن عاصم الوفاة دعا بنیھ :قائلھم بیض الوجوه أعفة لسن وقال الحسن



صغاركم فیسفھ الناس  بني احفظوا عني فال أحد أنصح لكم مني إذا مت فسودوا كباركم وال تسودوا
  .كباركم وتھونون علیھم

  .نھ نھیة للكریم ویستغنى بھ عن اللئیموعلیكم بإصالح المال فإ

  .وإیاكم ومسألة الناس فإنھا آخر كسب الرجل

بن شمیل عن  روى عنھ الحسن واألحنف وخلیفة بن حصین وابنھ حكیم بن قیس وروى النضر
أوصى عند موتھ  شعبة عن قتادة عن مطرف بن الشخیر عن حكیم بن قیس بن عاصم عن أبیھ انھ

  .لم ینح علیھ مت فال تنوحوا علي فإن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إذ أنا :فقال

عاصٍم ورحمتھ ما شاء أن  علیك سالم هللا قیس بن :قال عبدة بن الطبیب :قال النضر بن شمیل
فما كان قیس ھلكة ھلك واحٍد  یترحما تحیة من أولیتھ منك نعمةً إذا زار عن شحط بالدك سلما

  .ھو مشھور بكنیتھ مات في زمن الحجاج تھدما قیس بن عائذ األحمسي أبو كاھل ولكنھ بنیان قومٍ 

  .الكنى بأكثر من ھذا وقیل اسم أبي كاھل عبد هللا بن مالك واألول أكثر وأصح وقد ذكرناه في

امرأتھ بركة بنت  قیس بن عبد هللا األسدي من بني أسد بن خزیمة ھاجر إلى أرض الحبشة مع
  .أبي سفیان بن حرب یسار موالة

  .عنھا كان ظئراً لعبید هللا بن جحش وألم حبیبة رضي هللا :قال ابن عقبة

الشاعر وقد تقدم ذكره  قیس بن عبد هللا بن عمرو بن عدس بن ربیعة بن جعدة ھو النابغة الجعدي
  .في باب النون

مالك بن النجار  غنم بنقیس بن عمرو بن سھل بن ثعلبة بن الحارث بن زید بن ثعلبة بن 
المدنیین الفقھاء كذلك قال أحمد  بني سعید بن قیس :األنصاري مدني ھو جد یحیى وسعد وعبد ربھ

  .بن حنبل ویحیى بن معین وجماعة

  .ھو جد یحیى بن سعید األنصاري قیس بن قھد :وقال مصعب

وقیس بن قھد وقیس بن  :قال ویحیى غلط مصعب في ذلك والقول ما قالھ أحمد :قال ابن أبي خیثمة
سعیداً والد یحیى ابن سعید لم یسمع من أبیھ  إن :عمرو وكالھما من بني مالك بن النجار یقولون

 ً   .قیس شیئا

  .التیمي وقد روى عن قیس جد یحیى بن سعید محمد بن إبراھیم ابن الحارث

  .أحد شھیداً  ن النجار قتل یومقیس بن عمرو بن قیس األنصاري من بني سواد بن مالك ب

  .ألنھما قتال جمیعاً یوم أحد واختلف في شھوده بدراً وقد ذكرنا ذلك في باب أبیھ عمرو بن قیس

  .بن وھب الغفاري



  .وقیل الجھني

أن النبي صلى هللا علیھ  سكن الكوفة ومات بھا ولھ حدیث واحد لیس لھ غیره رواه عنھ أبو وائل
ھذا مما یحضره الحلف فشوبوه بالصدقة  یا معشر التجار إن بیعكم " :سوق وقال لھموسلم دخل ال

".  

  ."وصدق  إن التجار ھم الفجار إال من بر " :وقولھ صلى هللا علیھ وسلم

  .ومنھم من یجعلھما حدیثین

من بني مالك بن  األنصاري روى عنھ الحكم بن عتیبة وال أدري أسمع منھ أم ال قیس بن قھد
  .مالك بن النجار النجار ھو قیس بن قھد بن قیس بن عبید بن ثعلبة بن غنم بن

قیس بن قھد بالمحمود في  ولم یكن :ھو جد یحیى بن سعید األنصاري قال :قال مصعب الزبیري
  .أصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

  .سعید قیس بن عمرو هللا وإنما جد یحیى بنھذا وھم من أبي عبید  :قال ابن أبي خیثمة

  .الكوفي وقیس بن قھد ھو جد أبي مریم عبد الغفار بن القاسم األنصاري :قال

  .خطأه في قولھ ھذا وھو كما قال ابن أبي خیثمة وقد غلط فیھ مصعب وكلھم :قال أبو عمر

شھد صفین مع علي  الكلبي فیمنقیس بن أبي قیس شھد مع علي رضي هللا عنھ صفین ذكره ابن 
  .رضي هللا عنھ من الصحابة

  .عند أھل مصر قیس بن كالب الكالبي لھ صحبة روى عنھ عبد هللا بن حكم الكالبي حدیثھ

  .قیس بن مالك بن أنس األنصاري أبو صرمة

  .قیس بن مالك :وھو مشھور بكنیتھ واختلف في اسمھ فقیل

المحسر كان خرج مع زید  ذكرناه في الكنى بأكثر من ذلك فأغنى قیس بنوقیل مالك بن قیس وقد 
الذي تولى قتلھا وقتل الفزاریین أیضاً  بن حارثة في السریة التي قدم فیھا إلى أم قرفة فأخذھا وھو

  .وذلك في رمضان في سنة ست من الھجرة

  .قیس بن محصن بن خالد بن مخلد األنصاري الزرقي

  .بن حصن شھد بدراً وشھد أحداً قیس  :ویقال

  .محمد قیس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي أبو

فھو ورسول هللا صلى هللا علیھ  ویقال أبو السائب ولد ھو ورسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عام الفیل
  .وسلم لدة



  .عام الفیل فنحن لدان أمھ أم ولد هللا علیھ وسلمولدت أنا ورسول هللا صلى  :وروى ذلك عنھ أنھ قال

صلى هللا علیھ وسلم مائة من  ھو أحد المؤلفة قلوبھم وممن حسن إسالمھ منھم ولم یبلغھ رسول هللا
معھما كما صنع بسائر المؤلفة قلوبھم وكل  اإلبل عام حنین ال ھو وال عباس بن مرداس ومن ذكرنا

  .ھؤالء إلى إیمانھم

ً  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بخیبر خمسین وسقاً وقیل ثالثین وأطعمھ   .وسقا

  .روى عنھ ابنھ عبد هللا ابن قیس وكان عبد هللا من الفضالء النجباء

النجار األنصاري  قیس بن مخلد بن ثعلبة بن صخر بن حبیب بن الحارث بن ثعلبة بن مازن بن
  .المازني شھد بدراً وقتل یوم أحد شھیداً 

  .قیس بن المكشوح أبو شداد

یغوث بن ھبیرة بن ھالل بن  عبد :واختلف في اسم المكشوح فقیل ھبیرة بن ھالل وھو األكثر وقیل
أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث  الحارث بن عمرو بن عامر بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن

  .مراد وعداده فیھم حلیف بن النبیت بن مالك بن زید بن كھالن بن سبأ البجلي

  .ال صحبة لھ :وبجیلة وخثعم ابنا أنمار بن أراش قیل

  .روایة بل لقیس بن مكشوح صحبة باللقاء والروایة وال أعلم لھ :وقیل

  .أنھ لم یسلم إال في أیام أبي بكر :ال صحبة لھ یقول :ومن قال

  .مقرن فتح نھاوند وا مع النعمان بنفي أیام عمر وھو أحد الصحابة الذین شھد :وقیل

عنھما وھو أحد الذین  لھ ذكر صالح في الفتوحات بالقادسیة وغیرھا زمن عمر وعثمان رضي هللا
  .الدیلمي قیس بن مكشوح وذادویھ وفیروز :قتلوا األسود العنسي وھم

ھ وسلم ثم قتل قیس بن علی وقتلھ األسود العنسي یدل على أن إسالمھ كان في مرض النبي صلى هللا
رایة بجیلة وكانت فیھ نجدة  مكشوح رحمھ هللا بصفین مع علي رضي هللا عنھ كان یومئذ صاحب

عمرو بن معد یكرب وكان یناقضھ في  وبسالة وكان قیس شجاعاً فارساً بطالً شاعراً وھو ابن أخت
  .الجاھلیة

القیتني القیت قرناً وودعت  فلو :ربوكانا في اإلسالم متباغضین وھو القائل لعمرو بن معد یك
اللئام ومثلك قد قرنت لھ یدیھ إلى  الحبائب بالسالم لعلك موعدي ببني زبیٍد وما قامعت من تلك

 :یا أبا شداد خذ رایتنا الیوم فقال :بجیلة قالت لھ اللحیین یمشي في الخطام ومن خبره في صفین أن
  .غیري خیر لكم

  .ركما نرید غی :قالوا



وعلى رأس معاویة  :قال فوهللا لئن أعطیتمونیھا ال أنتھي بكم دون صاحب الترس المذھب :قال
  .اصنع ما شئت :لھ رجل قائم معھ ترس مذھب یستر بھ معاویة من الشمس فقالوا

خیل عظیمة فاقتتل  فأخذ الرایة ثم زحف فجعل یطاعنھم حتى انتھى إلى صاحب الترس وكان في
بن الولید فشد أبو شداد بسیفھ  س ھناك قتاالً شدیداً وكان على خیل معاویة عبد الرحمن بن خالدالنا

أبي شداد فقطعھا وضربھ قیس فقتلھ  نحو صاحب الترس فعارضھ دونھ رومي لمعاویة فضرب قدم
  .وأشرعت إلیھ الرماح فقتل رحمة هللا تعالى علیھ

  .قیس بن النعمان السكوني كوفي

  .وسلم وأحصاه على عھد عمر إنھ كان قد قرأ القرآن على عھد رسول هللا صلى هللا علیھ :یقال

  .أتیت النبي صلى هللا علیھ وسلم فأھدیت إلیھ فأبى :من حدیثھ قال

  .الغار وانطلق النبي صلى هللا علیھ وسلم وأبو بكر رضي هللا عنھ إلى

  .راً لھروى عنھ إیاد بن لقیط السدوسي وكان جا

لما  :أبیھ عن قیس بن النعمان قال حدثنا عبید هللا بن إیاد بن لقیط عن :روى أبو الولید الطیالسي قال
 :یستخفیان مراً بعبد یرعى غنماً فاستسقیاه من اللبن فقال انطلق النبي صلى هللا علیھ وسلم وأبو بكر

  .ما عندي شاة تحلب

  .ل الشاءغیر أن ھا ھنا عناقا حملت أو

  .وقد أجدبت وما بقي لھا لبن

  ."ادع بھا عندي  " :فقال

  .أنزلت فدعا بھا فاعتقلھا النبي صلى هللا علیھ وسلم ومسح ضرعھا ودعا حتى

  .فشرب وجاء أبو بكر فحلب فسقى أبا بكر وحلب فسقى الراعي ثم حلب :قال

 :قال "وتراك تكتم علي حتى أخبرك  " :رأیت مثلك قط قال با� من أنت فوهللا ما :فقال الراعي
  ."فإني محمد رسول هللا  " :قال :نعم

  ." إنھم ال یقولون ذلك " :أنت الذي تزعم قریش أنك صابىء قال :قال

  .ني متبعكإال نبي وإ فأشھد أنك نبي وأشھد أن ما جئت بھ حق وأنھ ال یفعل ما فعلتھ :قال

  .إنك ال تسطیع ذلك یومك " :قال

  ."فإذا بلغك أني قد ظھرت فأتنا 



أبو القموص زید ابن  قیس بن النعمان العبدي أحد وفد عبد القیس حدیثھ في البصریین روى عنھ
  .علي أنھ أتى النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیث ذكره

  .قیس بن الھیثم السامي بصري

  .و جد عبد القاھر بن السري لھ صحبةھ

  .روى عنھ عطیة الدعاء

  .11الحجرات  " باأللقاب وال تنابزوا "فینا نزلت  :بن الضحاك قال

  .حدیثھ كثیر االضطراب

  .قیس أبو غنیم األسدي والد غنیم بن قیس

  .قیس إنھ سكن البصرة روى عنھ ابنھ غنیم بن :وقد قیل كوفي لھ صحبة

  .قیس األنصاري جد عدي بن ثابت

  .صالة حدیثھ مرفوع في المستحاضة تنتظر أیام أقرائھا وتغتسل وتتوضأ لكل

  .قیس التمیمي روى عنھ المغیرة بن شبیل

  .على یساره ھ یسلمرأیت النبي صلى هللا علیھ وسلم وعلیھ ثوب أصفر ورأیت :قال

 :قیس بن عامر وقیل :فقیل بعثني جریر قیس الجذامي اختلف في اسم أبیھ :وفي خبر آخر عنھ قال
  .قیس بن زید

  .سكن الشام

  .روى عنھ كثیر بن مرة وعبد الرحمن بن عائذ

  .إن حدیثھ مرسل :وقد قیل

  باب األفراد في حرف القاف  

الثقفي ھو جد وھب بن عبد هللا  قارب بن األسود الثقفي ھو قارب بن عبد هللا بن األسود بن مسعود
 :قارب حدیثھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم ارب لھ صحبة وروایة روى عنھ ابنھ عبد هللا بنبن ق

  ."رحم هللا المحلقین  "

هللا بن قارب أو مارب  قال فیھ الحمیدي عن ابن عیینة عن إبراھیم بن میسرة عن وھب بن عبد
  .روایة ابن عیینة ھكذا على الشك عن أبیھ عن جده وال أحفظ ھذا الحدیث من غیر

  .وغیر الحمیدي یرویھ قارب من غیر شك



  .وھو الصواب وھو معروف مشھور

علیھ وسلم ثقیفاً وحصاره  من وجوه ثقیف ومعھ كانت رایة األحالف أیام قتال رسول هللا صلى هللا
  .لھم ثم وفد في وفد ثقیف فأسلم

  .بن عامر بن الملوح الكناني

  .دمشق قال التمیمي واألكثر قول من نسبھ في كنانة سكنویقال اللیثي وی

في فضل صالة  روى عنھ عامر ابن زیاد اللیثي وأبو الحویرث فروایة عامر عنھ مرفوعة
  .الجماعة

یا  :بن أشیم الكناني ثم اللیثي سمعت عبد الملك بن مروان یقول لقباث :وأما أبو الحویرث فإنھ قال
بل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أكبر مني  :قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمقباث أنت أكبر أم 

هللا علیھ وسلم عام الفیل ووقفت بي أمي على روث الفیل وأنا  وأنا أسن منھ ولد رسول هللا صلى
  .أعقلھ

سیف عن ثور عن یونس بن  حدثنا عبد هللا بن یوسف حدثنا الولید بن مسلم حدثنا :وقال البخاري
صالة  " :هللا صلى هللا علیھ وسلم قال رسول :عبد الرحمن بن زیاد عن قباث بن أشیم اللیثي قال
ثمانیٍة تترى وصالة ثمانیٍة یؤمھم أحدھم أزكى عند  رجلین یؤمھما أحدھما أزكى عند هللا من صالة

  ."هللا من صالة مائٍة تترى 

  .ذكره البخاري في التاریخ

  .د المطلب بن ھاشم القرشي الھاشميبن عب

  .نلعب كنت أنا وعبید هللا وقثم ابنا العباس :قال عبد هللا بن جعفر

یعني قثم فرفع إلیھ فأردفھ خلفھ  " ارفعوا إلي ھذا " :فمر بنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال
  .وجعلني بین یدیھ ودعا لنا

صلى هللا علیھ وسلم وذلك  ھو آخر الناس عھداً برسول هللا :ابن عباس واستشھد قثم بسمرقند قال
المغیرة بن شعبة لقصة ذكرھا فأنكر  أنھ كان آخر من خرج من قبره ممن نزل فیھ وقد ادعى ذلك

  .هللا علیھ وسلم قثم بن العباس آخر الناس عھداً بالنبي صلى :ذلك ابن عباس وقال

آخر الناس عھداً  :وقال سواء في أنھ أنكر ما ادعى المغیرة من ذلكوقد روي عن علي مثل ذلك 
  .بالنبي صلى هللا علیھ وسلم قثم بن العباس

 ً لما ولي الخالفة عزل خالد  وكان قثم بن العباس والیاً لعلي بن أبي طالب على مكة وذلك أن علیا
ادة األنصاري ثم عزلھ وولى قثم قت بن العاصي بن ھشام بن المغیرة المخزومي عن مكة ووالھا أبا

  .هللا ھذا قول خلیفة بن العباس فلم یزل والیاً علیھا حتى قتل علي رحمھ



  .روى عنھ أبو إسحاق السبیعي وغیره :وقال الزبیر

عثمان بن عفان زمن  مات قثم بن العباس بسمرقند واستشھد بھا وكان خرج إلیھا مع سعید بن
عتقت من  :یقول داود بن سلیم باس یشبھ بالنبي صلى هللا علیھ وسلم وفیھمعاویة وكان قثم بن الع

منھ غداً حالفني الیسر ومات العدم في  حلي ومن رحلتي یا ناق إن أدنیتني من قثم أنك إن أدنیت
عن فعل الخنا سمعھ وما عن الخیر بھ من  كفھ بحر وفي وجھھ بدر وفي العرنین منھ شمم أصم

ھذا  :منھا نعم وقال الزبیر في الشعر الذي أولھ بلى قد درى فعافھا واعتاضصمم لم یدر ماال و
یعرفھ والحل والحرم إنھ قالھ بعض شعراء المدینة في قثم بن  الذي تعرف البطحاء وطأتھ والبیت

كم صارٍخ بك مكروب وصارخٍة یدعوك  :الشعر بیتین أو ثالثة منھا قولھ العباس وزاد الزبیر في
 ھذا الذي تعرف البطحاء :یا قثم وقد ذكرنا في بھجة المجالس الشعر الذي أولھ خیراتیا قثم ال
  .وطأتھ

عروضھ وقافیتھ وما  ولمن ھو واالختالف فیھ وال یصح أنھ قثم بن العباس وذلك شعر آخر على
ن معاویة بن بكر بن ھوازن كا قالھ قردة بن نفاثة السلولي من بني عمرو بن مرة بن صعصعة بن

من بني سلول فأمره علیھم بعد أن أسلم  شاعراً قدم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في جماعة
باالً وأقبل الشیب واإلسالم إقباال وقد أدوي ندیمي من  بان الشباب فلم أحفل بھ :وأسلموا فأنشأ یقول

 ً یت من اإلسالم سرباال وقد وأكفاال الحمد � إذ لم یأتني أجلي حتى اكتس مشعشعٍة وقد أقلب أوراكا
  .الحمد � إذ لم یأتني أجلي للبید :البیت قولھ إن :قیل

  .لم یقل لبید في اإلسالم غیره :قال أبو عبیدة

  .وكان قد عمر مائة وخمسین سنة

شخصین لما مسني  أصبحت شیخاً أرى الشخصین أربعةً والشخص :وقردة ھذا ھو الذي یقول
إذا أقوم عجنت األرض  سمع الصوت حتى أستدیر لھ وحال بالسمع دوني المنظر العسرالكبر ال أ

عمرو بن كعب بن اإلطنابة  متكئاً على البراجم حتى یذھب النفر قرظة بن كعب بن ثعلبة بن
األشھل یكنى أبا عمرو شھد  األنصاري الخزرجي من بني الحارث بن الخزرج حلیف بني عبد

زمن عمر سنة ثالث وعشرین وھو أحد  مشاھد ثم فتح هللا على یدیھ الري فيأحداً وما بعدھا من ال
فاضالً واله علي بن أبي طالب على الكوفة  العشرة الذین وجھم عمر إلى الكوفة من األنصار وكان

مسعود البدري وروى زكریا بن أبي زائدة عن ابن  فلما خرج علي إلى صفین حملھ معھ ووالھا أبا
أبي مسعود األنصاري وقرظة بن كعب وثابت بن زید  دخلت على :ن سعد قالإسحاق عن عامر ب

  .وھم في عرس لھم وجوار یتغنین

إنھ قد رخص لنا في الغناء  :أتسمعون ھذا وأنتم أصحاب محمد صلى هللا علیھ وسلم فقالوا :فقلت
  .في العرس والبكاء على المیت من غیر نوح

بالكوفة وصلى علیھ  شاھده كلھا وتوفي في خالفتھ في دار ابتناھاشھد قرظة بن كعب مع علي م
  .علي بن أبي طالب

بني علیم بن جناب بن كلب بن  بل توفي في إمارة المغیرة قطن بن حارثة العلیمي الكلبي من :وقیل
  .وبرة



حدیث فصیح  غیث السماء في قدم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فسألھ الدعاء لھ ولقومھ في
  .كثیر الغریب من روایة ابن شھاب عن عروة

وقاص أن رسول هللا صلى  ولھ خبر آخر یرویھ ابن الكلبي عن أبیھ عن إبراھیم بن سعد ابن أبي
  .كلب وأحالفھا في خبر ذكره هللا علیھ وسلم كتب مع قطن بن حارثة العلیمي كتاباً بعمل من

أبو محمد عبد الغني في  یھ وسلم بالقاف بعدھا فاء ویاء ذكرهقفیز غالم رسول هللا صلى هللا عل
 :أیضاً أبو الولید بن الفرضي قال كتاب المؤتلف والمختلف لھ قال أبو علي قال ابن الفالس وذكره

حدثنا إبراھیم بن  :هللا بن یحیى األصبھاني قال حدثنا عبد :حدثنا محمد بن محمد الصیدالني قال
حدثنا زھیر بن محمد  :حدثنا محمد بن سلیمان الحراتي قال :قال ثنا سلیمان بن سیفحد :محمد قال

  .كان للنبي صلى هللا علیھ وسلم غالم اسمھ قفیز :قال عن أبي بكر عن أنس

قدموا على رسول هللا صلى هللا  قنان بن دارم العبسي بن أفلت العبسي أحد التسعة العبسیین الذین
  .لمواعلیھ وسلم فأس

  .ذكرھم الدارقطني والطبري

  .قنفذ بن عمیر بن جدعان التمیمي

  .لھ صحبة واله عمر مكة ثم عزلھ وولى نافع بن عبد الحارث

  .قھید بن مطرف أو ابن أبي مطرف واألكثر یقولون ابن مطرف الغفاري

إن حدیثھ مرسل ألنھ  :روى عنھ المطلب بن عبد هللا بن حنطب یختلف في صحبتھ ویقول بعضھم
رواه عبد العزیز بن المطلب  یروي عنھ عن أبي ھریرة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم والحدیث
سأل  :قھید الغفاري أنھ حدثھ قال بن عبد هللا بن حنطب عن أخیھ الحكم بن المطلب عن أبیھ عن

ھ رسول هللا صلى هللا علیھ عدا علي عاد فقال ل إن :سائل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال
وروى  "فقاتلھ فإن قتلك فأنت في الجنة وإن قتلتھ فھو النار  ذكره ثالث مرات فإن أتى " :وسلم

عن قھید بن مطرف الغفاري عن أبي ھریرة عن النبي صلى هللا علیھ  عنھ عمرو مولى المطلب
  .وسلم بذلك

  ."سالم ثالثاً ناشده هللا واإل "وفي حدیث عمرو ھذا عنھ 

الخزرجي شھد أحداً  قیظي بن قیس بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن مجدعة بن حارثة األنصاري
  في

  حرف الكاف

  باب كثیرٍ   

قلیالً فسماه رسول هللا  كان اسم خالي :كثیر خال البراء روى الشعبي عن البراء بن عازب قال
  .صلى هللا علیھ وسلم كثیراً 



  ." إنما نسكنا بعد صالتنا " :من حدیثھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

  .حارثي في صحبتھ نظركثیر بن شھاب ال

  .أعلم لھ روایة وقد روى عن عمر وھو الذي قتل یوم القادسیة جالینوس وأخذ سلبھ ال

  .بل قتل جالینوس زھرة بن حویة :وقیل

  .كثیر بن الصلت ن معد یكرب الكندي

وسماه كثیراً  هللا علیھ وسلم وعدادھم في بني جمح یكنى أبا عبد هللا ولد على عھد رسول هللا صلى
  .وكان اسمھ قلیالً 

  .ھو أخو زبید بن الصلت

  .تعالى عنھم یروي كثیر بن الصلت عن أبي بكر وعمر وعثمان وزید بن ثابت رضي هللا

هللا علیھ وسلم بأشھر في  كثیر بن العباس بن عبد المطلب یكنى أبا تمام ولد قبل وفاة النبي صلى
  .بة ولكن ذكرناه بشرطناسنة عشر من الھجرة لیس لھ صح

ً  :أم كثیر بن العباس رومیة تسمى سبأ وقیل   .ذكیاً فاضالً  أمھ حمیریة وكان فقیھا

  .روى عنھ عبد الرحمن بن ھرمز األعرج وروى عنھ ابن شھاب

  .كثیر بن عمرو السلمي حلیف بني أسد

فیما ذكر ابن إسحاق من  بدراً  حلیف بني عبد شمس وبنو أسد حلفاء بني عبد شمس شھد :ویقال
  .روایة زیاد ولیس في روایة ابن ھشام

 :ابن إسحاق قال ذكره ابن السراج عن عمر بن محمد بن الحسن األسدي عن أبیھ عن زیاد عن
وثقف بن عمرو لم أر كثیراً  مالك بن عمرو :وشھد بدراً من حلفاء بني أسد كثیر بن عمرو وأخواه

  .كثیر یة ولعلھ أن یكون ثقیف لقباً لھ واسمھفي غیر ھذه الروا

عنھ عن النبي صلى هللا علیھ  كثیر بن قیس ذكره ابن قانع وذكر لھ حدیثاً من روایة داود بن جمیل
  ."الجنة  من سلك طریق العلم سھل هللا لھ طریقاً إلى " :وسلم

  .كذا جعلھ ابن قانع في الصحابة

عن كثیر ابن قیس عن أبي  إنما رواه أبو داود في مصنفھ عن داود بن جمیلوھذا وھم فإن الحدیث 
  .الدرداء عن النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو الصحیح

الحدیث عن كثیر بن قیس  وداود ابن جمیل مجھول قالھ الدارقطني وذكر أن األوزاعي روى ھذا
 ً   .مستھ النار ثم صلى ولم یتوضأ عن كثیر األزدي رأى النبي صلى هللا علیھ وسلم أكل طعاما



  .روى عنھ عقبة بن مسلم التجیبي

  .سكن كثیر ھذا مصر مصر ویعد في أھلھا

  .كثیر األنصاري سكن البصرة

  .یساره روى عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان إذا صلى المكتوبة انصرف عن

  .حدیثھ مرسل :وقد قیل

  .كثیرروى عنھ ابنھ جعفر بن 

  باب كردم  

  .هللا علیھ وسلم في النذر صلىكردم بن سفیان الثقفي روت عنھ ابنتھ میمونة بنت كردم عن النبي 

  .كردم بن أبي السنابل األنصاري ویقال الثقفي لھ صحبة

  .سكن المدینة ومخرج حدیثھ عن أھل الكوفة

  .عمر عنھ كردم بن قیس الثقفي حدیثھ عند جعفر بن عمرو بن أمیة عن إبراھیم بن

  باب كرز  

النابغة الجعدي وقد كرز بن  كریز وفد على النبي صلى هللا علیھ وسلم مع :كرز بن أسامة ویقال
شیبان بن محارب بن فھر بن  ب بن حبیب بن عمرو بنجابر بن حسیل ویقال ابن حسل بن الح

  .مالك القرشي الفھري

المدینة فخرج رسول هللا  أغار كرز بن جابر الفھري على سرح :أسلم بعد الھجرة قال ابن إسحاق
ناحیة بدر وفاتھ كرز فلم یدركھ وھي  صلى هللا علیھ وسلم في طلبھ حتى بلغ وادیاً یقال لھ سفوان

وواله رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الجیش الذي  ى ثم أسلم كرز بن جابر وحسن إسالمھبدر األول
  .راعیھ بعثھم في أثر العرنیین الذین قتلوا

  .وقتل كرز بن جابر یوم الفتح وذلك سنة ثماٍن من الھجرة في رمضان

  .وكان قد أخطأ الطریق

  .فقتلوه رحمھ هللا لم فلقیھ المشركونوسار في غیر طریق رسول هللا صلى هللا علیھ وس

وحبیش بن خالد الكعبي  وذكر الطبري عن ابن حمید عن سلمة عن ابن إسحاق أن كرز ابن جابر
طریقاً غیر طریقھ جمیعاً فقتل قبل كرز  كانا في خیل خالد بن الولید یوم فتح مكة فشذا عنھ وسلكا

  :زیرتج فجعلھ كرز بین رجلیھ ثم قاتل حتى قتل وھو



  قد علمت صفراء من بني فھر ** نقیة الوجھ نقیة الصدر

  * ألضربن الیوم عن أبي صخر *

  .وكان حبیش یكنى أبا صخر

نھم بن حلیل ابن  كرز بن علقمة الخزاعي ینسبونھ كرز بن علقمة بن ھالل بن جریبة بن عبد
  .حبشیة بن سلول الخزاعي

خالفة معاویة وإمارة  وھو الذي نصب أعالم الحرم فيأسلم یوم فتح مكة وعمر عمراً طویالً 
  .مروان بن الحكم

  .روى عنھ عروة بن الزبیر

علقمة الخزاعي  من حدیثھ ما روى سفیان بن عیینة وغیره عن الزھري عن عروة عن كرز بن
عرب أو العجم أي أھل بیٍت من ال نعم " :یا رسول هللا ھل لإلسالم من منتھى قال :قال رجل :قال

  ."أراد بھم هللا خیراً أدخل علیھم اإلسالم 

  ."ثم تقع فتن كأنھا الظلل  " :ثم مھ قال :قال الرجل

بنفسي بیده ثم یعودون فیھا أساود حتى  بلى والذي " :كال وهللا إن شاء هللا تعالى قال :الرجل :قال
  ."یضرب بعضھم رقاب بعٍض 

هللا علیھ وسلم فرأیتھ  أتیت النبي صلى :جل آخر روى عنھ عبد هللا بن الولید كرز قالكرز ر
  .یصلي فوق جبل

  .غیره روت عنھ ابنتھ ال أدري أھو الذي روى عنھ عبد هللا بن الولید أو

  باب كعب  

ھو من بني غسان  :ھشام وقال ابن :كعب بن جماز بن مالك بن ثعلبة الجھني كذا قال ابن إسحاق
  .جماز حلیف لبني ساعدة من األنصار شھد بدراً وھو أخو سعد بن

 :من غسان كذا قال الطبري لھما أخ ثالث اسمھ الحارث بن جماز بن مالك بن ثعلبة :طبريوقال ال
  .من غسان ولم یذكر أحد الحارث بن جماز ھذا غیره

  .وهللا أعلم

سعد أحداً وقتل یوم  وأما كعب بن جماز وأخوه سعد بن جماز فمذكوران شھد كعب بدراً وشھد
  .الیمامة

المغازي أن أباھما جماز بالجیم  من حلفاء بني ساعدة من األنصار ولم یختلف أھل وال خالف أنھما
  .والزاي



من أبي سعید السكري  قرأت بخط أحمد بن أبي سھل الحلواني في سماعھ :وذكر الدارقطني قال
 حمان بالحاء والنون ابن ثعلبة وكعب بن :عن محمد بن حبیب عن ابن الكلبي في نسب قضاعة قال
جھینة بن زید بن لیث بن أسود بن أسلم  بن خرشة بن عمرو بن سعد بن ذبیان بن راشد بن قیس بن

  .بن الحاف بن قضاعة شھد بدراً والمشاھد كلھا

جماز بالجیم والزاي وهللا  ھو جھني حلیف لبني ساعدة وھو عندي ابن :قال أبو عمر رحمھ هللا
  .أعلم كما قال أھل المغازي

عامر خرج وافداً إلى  الخداریة ذكر ابن أبي خیثمة في كتابھ بإسناد متصل أن لقیط بنكعب بن 
عاصم بن المنتفق ذكر حدیثاً  نھیك بن :رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ومعھ صاحب لھ یقال لھ

یا إن حدثت إنھم لمن أتقى الناس في الدن ھا إن ذین ھا إن ذین لمن نفر لعمر الملك :طویالً فقال
بنو المنتفق  " :من ھم یا رسول هللا قال :بكر بن كالب واآلخرة فقال لھ كعب بن الخداریة أحد بني

"  ً   .قالھا ثالثا

مزینة بن أد بن طابخة  كعب بن زھیر بن أبي سلمى واسم أبي سلمى ربیعة بن ریاح المزني من
من غطفان أعنى زھیراً وبنیھ  س أنھمبن إلیاس بن مضر وكانت محلتھم في بالد غطفان فیظن النا

  .وھو غلط

الطائف فأنشده قصیدتھ التي  قدم كعب بن زھیر على النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد انصرافھ من
وأثنى فیھا على المھاجرین ولم یذكر األنصار  بانت سعاد فقلبي الیوم متبول القصیدة بأسرھا :أولھا

  .وهللا أعلم وال أعلم لھ في صحبتھ وروایتھ غیر ھذا الخبر شعراً  فكلمتھ األنصار فصنع فیھم حینئذ

وسلم حتى بلغا أبرق  وكان قد خرج ھو وأخوه بجیر بن زھیر إلى رسول هللا صلى هللا علیھ
  .الق ھذا الرجل وأنا مقیم لك ھا ھنا :العزاف فقال كعب لبجیر

أال أبلغا عني  :ذلك كعباً فقال منھ وأسلم وبلغ فقدم بجیر على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فسمع
لم تلف أماً وال أباً علیھ ولم تدرك علیھ أخاً  بجیراً رسالةً على أي شيء ویك غیرك دلكا على خلقٍ 

  ."أجل لم یلف علیھ أباه وال أمھ  " :وسلم لكا فقال رسول هللا صلى هللا علیھ

أقبل إلى رسول هللا  :إلیھ بجیر أنھلك المأمون منھا وعلكا فكتبشربت بكأٍس عند آل محمد و :وفیھا
وأسقط ما كان منك قبل ذلك فقدم على رسول هللا  صلى هللا علیھ وسلم فإنك إن فعلت ذلك قبل منك

بانت سعاد فقلبي الیوم مبتول فلما بلغ إلى  :مسجده وأنشده صلى هللا علیھ وسلم مسلماً ودخل علیھ
یستضاء بھ مھند من سیوف هللا مسلول أنبئت أن رسول هللا أوعدني والعفو  رسول لسیفإن ال :قولھ

 :الخلیل في فتیٍة من قریٍش قال قائلھم ببطن مكة لما أسلموا زولوا قال :مأمول ومنھا عند رسول هللا
  .اسمعوا إلى من معھ أن ھاجروا إلى المدینة فأشار رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :أي قال لھم

الشعر مقدماً في طبقتھ ھو  كان كعب بن زھیر شاعراً مجوداً كثیر :قال أبو عمر رحمة هللا علیھ
  .وأخوه بجیر

  .وكعب أشعرھما وأبوھما زھیر فوقھما



ابن شاعر اسمھ عقبة ولقبھ  لوال قصائد لزھیر ما فضلتھ على ابنھ كعب ولكعب :قال خلف األحمر
كثیرة فلم یمت ولھ ابن أیضاً یقال لھ  شبب بامرأٍة فضربھ أخوھا بالسیف ضربات ألنھ :المضرب

أنتم أھل بیت ینظر إلیكم في الشعر فاذكرني في  :وقال الحطیئة لكعب بن زھیر :العوام شاعر
  .األخبار شعرك فقال كعب في ذلك شعراً ذكره أھل

العجبني سعي الفتى وھو  أعجب من شيءٍ لو كنت  :ومما یستجاد لكعب بن زھیر قولھ شعراً 
والھم منتشر والمرء ما عاش ممدود  مخبوء لھ القدر یسعى الفتى ألموٍر لیس یدركھا فالنفس واحدة

إن كنت ال ترھب ذمي لما  :یستجاد لھ أیضاً قولھ لھ أمل ال تنتھي العین حتى ینتھي األثر ومنھا
منصت فیك لمسموع خنى القائل فالسامع الذام إذ أنا  تعرف من صفحي عن الجاھل فاخش سكوتي

مقالة السوء إلى أھلھا أسرع من منحدٍر سائل ومن دعا الناس  شریك لھ ومطعم المأكول كاآلكل
أتعرف  :وبالباطل ومن جید شعره قصیدتھ التي یفتخر فیھا على مراد أولھا إلى ذمھ ذموه بالحق

 ط بالقلم عفتھ ریاح الصیف بعدي بمورھا وأندیةدھمان فالرقم إلى ذي مراھیط كما خ رسماً بین
فزعت إلى  الجوزاء بالوبل والدیم دیار التي بتت حبالي وصرمت وكنت إذا ما الحبل من خلة صرم

أیقظان قال القول إذ قال  أدماء حرٍف كأنما بأقرابھا قار إذا جلدھا استحم أال أبلغا ھذا المعرض أنھ
رغم من رغم أنا ابن الذي قد عاش  نني أنا ابن أبي سلمى علىأو حلم فإن تسألي األقوام عني فإ

األكفاء من كل معشٍر كراٍم فإن كذبتني فاسأل  تسعین حجةً فلم یخز یوماً في معد ولم یلم وأكرمھ
ومن یشبھ أباه فما ظلم فأشبھتھ من بین من وطىء الحصى  األمم أقول شبیھاٍت بما قال عالماً بھن

عم إذا شئت أعلكت الجموع إذا بدت نواجذ لحییھ بأغلظ ما عجم  وال ابنولم ینتزعني شبھ خاٍل 
فمالك منھا قید شبٍر وال قدم ھم األسد عند الناس والحشد في القرى  وساقتك منھم عصبة خندفیة

یوفون بالذمم ھم منعوا سھل الحجاز وحزنھ قدیماً وھم أجلوا أباك عن الحرم  وھم عند عقد الجار
وعثمان تأتني مساعر حرٍب كلھم سادة وعم فكم فیھم من سیٍد وابن سیٍد ومن أوٍس  متى أدع في

 للخیر إن قال أو زعم كعب بن زید بن قیس بن مالك بن كعب بن حارثة بن دینار بن النجار عاملٍ 
  .األنصاري

  .الواقدي شھد بدراً وقتل یوم الخندق شھیداً قتلھ ضرار بن الخطاب في قول

  .أصابھ سھم فقتلھ :وقال ابن إسحاق

قد نجا یوم بئر معونة  ویذكرون أن الذي أصابھ سھم أمیة بن ربیعة بن صخر الدؤلي وكان :قال
  .وحده وقتل سائر أصحابھ

  .ذكره ابن عقبة وابن إسحاق في البدریین

  .زید بن كعب :كعب بن زید ویقال

ً  روى قصة الغفاریة التي وجد رسول هللا صلى هللا شدي علیك ثیابك  " :فقال علیھ وسلم بھا بیاضا
  ."والحقي بأھلك 

  .وكان البیاض بكشحھا

  .روى عنھ جمیل بن زید



  .وفي ھذا الخبر اضطراب كثیر

  .كعب بن سلیم القرظي ثم األوسي

عد بن معاذ ینبتوا بحكم س وبنو قریظة حلفاء األوس كان سبى قریظة الذین استحیوا إذ وجدوا لم
  .فیھم

  .ال أحفظ لھ روایة

  .وأما ابنھ محمد فمن العلماء الجلة التابعین

  .كعب بن سور األزدي كان مسلماً على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم

  .معدود في كبار التابعین

بن الحارث ذھل بن لقیط  ھو كعب بن سور بن بكر بن عبید بن ثعلبة بن سلیم بن :قال األصمعي
بن كعب ابن الحارث بن كعب  بن مالك بن فھم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد هللا بن ھوازن

الخطاب قاضیاً على البصرة لخبر  بن عبد هللا بن مالك بن نصر بن األزد األزدي بعثھ عمر بن
ویصوم إن زوجي یقوم اللیل  :فقالت عجیب مشھود جرى لھ معھ في امرأة شكت زوجھا إلى عمر

  .هللا النھار وأنا أكره أن أشكوه إلیك فھو یعمل بطاعة

  .فكأن عمر لم یفھم منھا

  .نصیب وكعب بن سور ھذا جالس معھ فأخبره أنھا تشكو أنھا لیس لھا من زوجھا

أربعة أیام أو لیلة من  فأمره عمر بن الخطاب أن یسمع منھا ویقضي بینھما فقضى للمرأة بیوم من
أربع نسوة ال زیادة فلھا اللیلة من  ل فسألھ عمر عن ذلك فنزع بأن هللا عز وجل أحل لھأربع لیا

  .بمعناه أربع لیال ھذا معنى الخبر اختصرت لفظھ وجئت

 ً عند عمر بن الخطاب  وأما ما حكاه الشعبي في ھذا الخبر فذكر أن كعب بن سور كان جالسا
لیلھ قائماً ویظل نھاره صائماً  ل من زوجي إنھ لیبیتما رأیت رجالً قط أفض :فجاءت امرأة فقالت

مثلك أثنى بالخیر وقالھ فاستحیت  :وقال في الیوم الحار ما یفطر فاستغفر لھا عمر وأثنى علیھا
ال  :أمیر المؤمنین ھال أعدیت المرأة على فقال لھا یا :المرأة وقامت راجعة فقال كعب بن سور

  .یزعم أنك جئت تشتكین أنھ یجتنب فراشك ابأس بالحق أن تقولیھ إن ھذ

  .أجل إني امرأة شابة وإني أبتغي ما تبتغي النساء :قالت

  .المؤمنین أحق بأن یقضي بینھما یا أمیر :اقض بینھما فقال :فأرسل إلى زوجھا فجاء فقال لكعب

  .عزمت علیك لتقضین بینھما فإنك فھمت من أمرھما ما لم أفھم :فقال

فإذا لم یكن لھ غیرھا فإني  لھ أربع نسوة فإني أرى أن لھا یوماً من أربعة أیام كأن زوجھا :قال
  .أقضي لھ بثالثة أیام ولیالیھن یتعبد فیھن



  .ولھا یوم ولیلة

  .أھل البصرة وهللا ما رأیك األول بأعجب من اآلخر اذھب فأنت قاٍض على :فقال عمر

البصرة بعد كعب بن سور أبو  إنھ كان على قضاء :یقال :ریا عن الشعبي قالوروى وكیع عن زك
  .زید األنصاري عمرو بن أخطب

ً  :قال أبو عمر رحمھ هللا على البصرة وأمر عثمان أبا  فأعجب عمر ما قضى بھ بینھما فبعثھ قاضیا
ر فلم یزل قاضیاً فاستقضى بن سو موسى أن یقضي كعب بن سور بین الناس ثم ولي ابن عامر

  .بالحریبة واصطفوا للقتال خرج وبیده المصحف بالبصرة حتى كان یوم الجمل فلما اجتمع الناس

تلك الحال أتاه سھم غرب  فنشره وشھره رجال بین الصفین یناشد الناس هللا في دمائھم فقتل على
  .فقتلھ

أخبرنا عبد الوارث بن  بریش وھوإنھ كان المصحف في عنقھ وبیده عصا ویلیھ ابن  :وقد قیل
 :حدثنا أبو تمیم بن عثمان قال :قال حدثنا مضر بن محمد :حدثنا قاسم بن أصبغ قال :سفیان قال

جاءت امرأة إلى عمر بن  :بن سیرین قال حدثنا مخلد بن حسین عن ھشام بن حسان عن محمد
  .اللیل إن زوجي یصوم النھار ویقوم :الخطاب فقالت

إن زوجي  :ثم رجعت إلیھ فقالت :قال ما تریدین أتریدین أن أنھاه عن صیام النھار وقیام اللیل :فقال
  .یصوم النھار ویقوم اللیل

إن زوجي یصوم النھار  :الثالثة فقالت أفتریدین أن أنھاه عن صیام النھار وقیام اللیل ثم جاءتھ :قال
وكان عنده كعب بن سور فقال  :صیام النھار وقیام اللیل قال ن أنھاه عنأفتریدین أ :ویقوم اللیل قال

  .زوجھا إنھا امرأة تشتكي :كعب

  .أما إذا فطنت لھا فاحكم بینھما :فقال عمر

خلیلي عن فراشي مسجده  یأیھا القاضي الفقیھ ارشده ألھى :قال فقام كعب وجاءت بزوجھا فقالت
النساء أحمده فامض القضایا كعب  نھاره ولیلھ ما یرقده ولست في أمرزھده في مضجعي وتعبده 

في سورة النور وفي السبع الطول وفي  إني امرؤ قد شفني ما قد نزل :ال تردده فقال الزوج
الجدل إن السعید بالقضاء من فصل ومن قضى  الحوامیم االشفاء وفي النحل فردھا عني وعن سوء

من أربٍع واحدة لمن عقل أمض لھا ذاك ودع عنك العلل  اً علیك یا بعلبالحق حقاً وعدل إن لھا حق
أن تزوج من النساء مثنى وثالث ورباع فلك ثالثة أیام والمرأتك ھذه  أیھا الرجل إن لك :ثم قال لھ

  .یوم من أربعة أیام

 ً   .على البصرة ومن أربع لیال لیلة فال تصل في لیلتھا إال الفریضة فبعثھ عمر قاضیا

  .كعب بن عاصم األشعري روت عنھ أم الدرداء

  .مخرج حدیثھ عن أھل المدینة



  .والشامیون ھو أبو مالك األشعري الذي روى عنھ عبد الرحمن بن غنم :ویقال

  .إنھما اثنان :وقیل

  .وهللا أعلم

عمرو بن عاصم  :فیھ وال یختلفون أن اسم أبي مالك األشعري كعب بن عاصم إال من شذ فقال
  .ولیس بشيء

  .وبا� التوفیق

بني سواد بن مري  كعب بن عجرة بن أمیة بن عدي بن عبید بن الحارث البلوي ثم السوادي من
حارثة بن الحارث بن  حلیف لبني :من بلي بن عمرو بن الحارث بن قضاعة حلیف األنصار قیل

  .زرجبل ھو حلیف لبني عوف بن الخ :الخزرج وقیل

  .إنھ حلیف لبني سالم من األنصار :وقیل

  .لیس بحلیف لألنصار ولكنھ من أنفسھم :وقال الواقدي

  .طلبت اسمھ في نسب األنصار فلم أجده :وقال ابن سعید

  .196البقرة  " نسكٍ  قٍة أوفدیة من صیاٍم أو صد " :ویكنى أبا محمد فیھ نزلت

  .نزل الكوفة

  .ومات بالمدینة سنة ثالث أو إحدى وخمسین

  .سنة اثنتین وخمسین :وقیل

  .وھو ابن خمس وسبعین سنة

  .روى عنھ أھل المدینة وأھل الكوفة

  .كعب بن عدي التنوخي مخرج حدیثھ عن أھل مصر

ً روى عنھ ناعم بن أجیل حدیثاً ح   .سنا

  .أبو شریح الخزاعي الكعبي

  .ھو مشھور بكنیتھ

  .الكنى إن شاء هللا وقد اختلف في اسمھ على ما تقدم ذكره في باب خویلد ویأتي ذكره في

  .كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد األنصاري السلمي



  .من بني سلمة أبو الیسر وھو مشھور بكنیتھ

  .راً وھو ابن عشرین سنةشھد العقبة ثم بد

  .بأتم من ذكره ھا ھنا ومات بالمدینة سنة خمس وخمسین وسنذكره في الكنى إن شاء هللا تعالى

  .روى عنھ حنظلة بن قیس وربعي ابن حراش وعبادة بن الولید

  .النجار كعب بن عمرو بن عبید بن الحارث بن كعب بن معاویة بن عمرو بن مالك بن

  .والمشاھد بعدھا شھد أحداً 

  .استشھد یوم الیمامة قالھ العدوي

  .كعب بن عمرو :كعب بن عمرو الیامي الھمداني جد طلحة بن مصرف من نسبھ یقول فیھ

  .كعب بن عمر :وبعضھم یقول

سلفة بن دؤل بن جشم  واألشھر ابن عمرو بن جحدب بن معاویة بن سعد بن الحارث بن ذھل بن
  .ھمدان سكن الكوفة بن یام بن

  .لھ صحبة

  .ومنھم من ینكرھا وال وجھ إلنكار من أنكر ذلك

النبي صلى هللا علیھ وسلم  قال رأیت :من حدیثھ ما رواه طلحة بن مصرف عن أبیھ عن جده قال
  .یتوضأ فأمر یده على سالفتھ

  .وقد اختلف فیھ

  .وھذا أصح ما قیل فیھ في ذلك وهللا أعلم

  .كعب بن عمیر الغفاري من كبار الصحابة

السرایا وھو الذي بعثھ رسول هللا  كان قد بعثھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلیم مرةً بعد مرة على
  .جمیعاً وسلم ھو جریحاً قتلتھم قضاعة صلى هللا علیھ وسلم إلى ذات أطالح فأصیب أصحابھ

  .امنة من الھجرةوذلك في السنة الث :قال الدوالبي وغیره

كعب بن عیاض األشعري  إنھ أصیب بھا ھو وأصحابھ :وقال ابن إسحاق عن عبد هللا بن أبي بكر
  .معدود في الشامیین

رسول هللا صلى هللا علیھ  روى عنھ جبیر بن نفیر حدیثھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ سمع
  ."مال لكل أمة فتنة وفتنة أمتي ال " :وسلم یقول



  .وھو حدیث صحیح

  .وقد روى عنھ جابر بن عبد هللا

  .إنھ روت عنھ أم الدرداء :وقیل

بن غنم بن كعب بن  كعب بن مالك بن أبي كعب واسم أبي كعب عمرو بن القین بن كعب بن سواد
  .األنصاري السلمي سلمة بن سعید بن علي بن أسد بن ساردة بن یزید بن جشم بن الخزرج

  .یكنى أبا عبد هللا

ً  أبا عبد الرحمن أمھ لیلى بنت زید بن ثعلبة من بني سلمة :وقیل   .أیضا

صلى هللا علیھ وسلم المدینة  شھد العقبة الثانیة واختلف في شھوده بدراً ولما قدم على رسول هللا
  .المھاجرین واألنصار آخى بین كعب وبین طلحة بن عبید هللا حین آخى بین

األذى عنھ وكان مجوداً  كان أحد شعراء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الذین كانوا یردون
وشھد العقبة ولم یشھد بدراً وشھد  مطبوعاً قد غلب علیھ في الجاھلیة أمر الشعر وعرف بھ ثم أسلم

  .أحداً والمشاھد كلھا حاشا تبوك فإنھ تخلف عنھا

  .تعالى أعلمإنھ شھد بدراً فا�  :وقد قیل

حتى إذا ضاقت علیھم  وعلى الثالثة الذین خلفوا " :وھو أحد الثالثة األنصار الذین قال هللا فیھم
  .األرض

  .118التوبة  "

لفوا عن غزوة تبوك ربیعة تخ كعب بن مالك الشاعر ھذا وھالل بن أمیة ومرارة ابن :اآلیة وھم
  .شانھم فتاب هللا علیھم وعذرھم وغفر لھم ونزل القرآن المتلو في

صفراء ولبس النبي صلى  وكان كعب بن مالك یوم أحد لبس ألمة النبي صلى هللا علیھ وسلم وكانت
 ً   .هللا علیھ وسلم ألمتھ فجرح كعب بن مالك أحد عشر جرحا

  .سنة خمسینوتوفي كعب بن مالك في زمن معاویة 

  .آخر عمره وقیل سنة ثالث وخمسین وھو ابن سبع وسبعین وكان قد عمي وذھب بصره في

  .یعد في المدنیین

  .روى عنھ جماعة من التابعین

 :السالم حدثنا الریاشي قال أخبرنا عبد الوارث بن سفیان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد
 :كان شعراء المسلمین :بن سیرین قال حدثنا جریر بن حازم عن محمد :حدثنا عبید بن عقیل قال



مالك فكان كعب یخوفھم الحرب وعبد هللا یعیرھم  حسان بن ثابت وعبد هللا بن رواحة وكعب بن
  .بالكفر وكان حسان یقبل على األنساب

قضینا من تھامة كل وتٍر  :الكم فبلغني أن دوساً إنما أسلمت فرقاً من قول كعب بن :قال ابن سیرین
 :قواطعھن دوساً أو ثقیفا وفي روایة ابن إسحاق وخیبر ثم أغمدنا السیوفا نخبرھا ولو نطقت لقالت

انطلقوا فخذوا ألنفسكم ال ینزل  :أجمعنا السیوفا فقالت دوس قضینا من تھامة كل ریٍب وخیبر ثم
  .بكم ما نزل بثقیف

الزبعري وأبو سفیان ابن  شعراء المشركین فعمرو بن العاص وعبد هللا بنوأما  :وقال ابن سیرین
  .وضرار بن الخطاب :الحارث قال الزبیري

حدثنا العباس بن الولید بن  حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جریر :أخبرنا أحمد بن محمد قال
حدثني  :ن یزید األیلي عن الزھري قالب حدثني یونس :حدثني األوزاعي قال حدثني أبي :مزید قال

یا رسول هللا ماذا ترى في الشعر  :كعب بن مالك قال عبد الرحمن بن عبد هللا بن كعب بن مالك أن
وقال رسول  :قال أبو عمر "المؤمن یجاھد بسیفھ ولسانھ  " :وسلم فقال رسول هللا صلى هللا علیھ

 زعمت سخینة أن :أترى هللا عز وجل شكر لك قولك " :مالكعلیھ وسلم لكعب بن  هللا صلى هللا
  .ھذه روایة محمد بن سالم "ستغلب ربھا فلیغلبن مغالب الغالب 

تغالب ربھا فلیغلبن مغالب  جاءت سخینة كي :لما قال كعب بن مالك :وفي روایة ابن ھشام قال
  ."هللا یا كعب على قولك ھذا  لقد شكرك " :الغالب قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

  .ولھ أشعار حسان جداً في المغازي وغیرھا

یا معشر  :یوم الدار بلغني أن كعب بن مالك قال :وروى ابن وھب عن یونس عن ابن شھاب قال
  .األنصار انصروا هللا مرتین

  .قال ذلك زید بن ثابت :وقال أبو صالح السمان

  .السلمي

لھ صحبة سكن األردن من  كعب بن مرة :وقد قیل في البھزي ھذا إنھ مرة بن كعب واألكثر یقولون
  .الشام

  .ومات بھا سنة تسع وخمسین

ولھ أحادیث مخرجھا  روى عنھ شرحبیل بن السمط وأبو األشعث الصنعاني وأبو صالح الخوالني
  .البھزي عب بن مرة السلميعن أھل الكوفة یروونھا عن شرحبیل بن السمط عن ك

  .بن عبسة وأھل الشام یرون تلك األحادیث بأعیانھا عن شرحبیل بن السمط عن عمرو

  .وهللا أعلم



  .إن كعب بن مرة البھزي مات بالشام سنة سبع وخمسین :وقد قیل

  .ةبمصر معروف كعب بن یسار بن ضبة بن ربیعة العبسي لھ صحبة وشھد فتح مصر ولھ خطة

القضاء وكان عمر كتب  روى عنھ عمار بن سعد التجیبي أراد عمرو بن العاص أن یستعملھ على
  .إلیھ في ذلك فأبى

  .كعب رجل من الصحابة قطعت یده یوم الیمامة

وسلم صلى بكل طائفة  حدث عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في صالة الخوف أنھ صلى هللا علیھ
  .ركعة وسجدتین

  .عنھ زیاد بن نافع روى

  .حدیثھ عند أھل مصر

  باب كلثومٍ   

  .بن عبید أبو رھم الغفاريكلثوم بن الحصین بن خلف 

  .وھو مشھور بكنیتھ

وشھد أحداً وكان ممن بایع  أسلم بعد قدوم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم المدینة ولم یشھد بدراً 
أحداً قد رمى بسھم في نحره فجاء  تحت الشجرة وكان إذ شھد مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

أبو رھم یسمى المنحور واستخلفھ رسول هللا  لم فبصق فیھ فكانإلى رسول هللا صلى هللا علیھ وس
مرة في عمرة القضاء ومرة في عام الفتح في خروجھ  :صلى هللا علیھ وسلم على المدینة مرتین

  .إلى مكة وحنین والطائف

  .الخزاعي كان یسكن المدینة وكان لھ كلثوم بن علقمة بن ناجیة المصطلقي

لھ صحبة وسمع ابن  داد وابنھ الحضرمي ابن كلثوم أحادیثھ مرسلة ال تصحروى عنھ جامع بن ش
  .مسعود

امرىء القیس ابن  كلثوم بن الھدم األنصاري بن عمرو بن عوف وینسبونھ كلثوم بن الھدم بن
رحل رسول هللا  الحارث بن زید بن عبید بن زید بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف صاحب

هللا صلى هللا علیھ وسلم  عرف بذلك وكان شیخاً كبیراً أسلم قبل نزول رسولصلى هللا علیھ وسلم ی
حین قدومھ في ھجرتھ من مكة إلى  المدینة وھو الذي نزل علیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم في

فأقام عنده أربعة أیام ثم خرج إلى أبي أیوب  المدینة اتفق على ذلك ابن إسحاق وموسى والواقدي
وسلم في قدومھ من ھجرتھ من مكة إلى المدینة حتى  علیھ النبي صلى هللا علیھاألنصاري فنزل 

  .بنى مساكنھ وانتقل إلیھا



نزل  :محمد بن عمر بل كان نزولھ في بني عمرو بن عوف على سعد بن خیثمة وقال :ویقال
یثمة وكان منزل سعد بن خ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على كلثوم بن الھدم وكان یتحدث في

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ببني  نزل على سعد بن خیثمة وأقام :یسمى منزل القرآن فلذلك قیل
والخمیس وأسس مسجدھم وخرج من بني عمرو  عمرو بن عوف یوم االثنین والثالثاء واألربعاء

  .األنصاري بطن الوادي ثم نزل على أبي أیوب فأدركتھ الجمعة في بني سالم بن عوف فصالھا في

  .توفي كلثوم بن الھدم قبل بدر بیسیر

وسلم بعد قدومھ المدینة لم  أن كلثوم بن الھدم أول من مات من أصحاب النبي صلى هللا علیھ :وقیل
  .یدرك شیئاً من مشاھده

هللا صلى هللا علیھ  وذكر الطبري أن كلثوم بن الھدم أول من مات من األنصار بعد قدوم رسول
وبیوتھ وكان موتھ قبل موت أبي  لم المدینة مات بعد قومھ بأیام في حین ابتداء بنیان مسجدهوس

  .یسیراً حتى مات ثم توفي بعده أسعد بن زرارة أمامة أسعد بن زرارة بأیام ولم یلبث بعد مقدمھ إال

  باب كلیبٍ   

شھیداً وقیل في ھذا كلیب  كلیب بن بشر بن تمیم حلیف لبني الحارث بن الخزرج قتل یوم الیمامة
  .جالخزر بن بشر بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زید بن الحارث بن

  .شھد أحداً وما بعدھا وقتل یوم الیمامة شھیداً 

النبي صلى هللا علیھ وسلم  أخذ منا :كلیب بن جرز بن كلیب أدرك النبي صلى هللا علیھ وسلم فقال
  .من المائة جذعتین

  .كلیب بن شھاب الجرمي والد عاصم بن كلیب

  .لھ وألبیھ شھاب صحبة

وأنا  :صلى هللا علیھ وسلم قال اً خرج مع أبیھ إلى جنازة شھدھا رسول هللاإن أباه كلیب :قال عاصم
إن هللا عز وجل یحب من العامل إذا  " :علیھ وسلم فقال رسول هللا صلى هللا :غالم أفھم وأعقل قال
  ."عمل عمالً أن یحسنھ 

  .وقد روى عن رجل عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

  .لي رضي هللا تعالى عنھمروى عن عمر وع

  ."اإلخوة بمنزلة األب  األكبر من " :كلیب الجھني روى عن النبي صلى هللا علیھ وسلم

  .ال أقل على اسم أبیھ

احلق عنك شعر  " :لیبایعھ فقال لھ روى أیضاً كلیب الجھني عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ أتاه
  .ر بن كلیبالكفر روى عنھ ابنھ كثی



  .كلیب رجل من الصحابة قتلھ أبو لؤلؤة یوم قتل عمر رضي هللا عنھ

طعن اثني عشر رجالً فمات  إن أبا لؤلؤة :سمعت الزھري یقول :ذكر عبد الرزاق عن معمر قال
  .بخنجره منھم ستة منھم عمر وكلیب وعاش منھم ستة ثم نحر نفسھ

توفیت بالبیداء فجعل الناس  ذكر لعمر بن الخطاب امرأة :فع قالوأخبرنا أیوب عن نا :قال معمر
إني ألرجو لكلیب  :عمر رضي هللا عنھ یمرون علیھا وال یدفنونھا حتى مر علیھا كلیب فدفنھا فقال

  .لو رأیتھا ولم تدفنھا لجعلتك نكاالً  :لم أرھا فقال :بھا خیراً وسأل عنھا عبد هللا ابن عمر فقال

  باب كنانة  

  .كنانة بن عبد یالیل الثقفي

وسلم بعد منصرفھ من  ول هللا صلى هللا علیھكان من أشراف أھل الطائف الذین قدموا على رس
  .العاص الطائف وبعد قتلھم عروة بن مسعود فأسلموا وفیھم عثمان بن أبي

خرج بزینب بنت  كنانة بن عدي بن ربیعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف ھو الذي
  .رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من مكة إلى المدینة

  باب كیسان  

  .ھو مولى خالد بن أسید :كیسان أبو عبد الرحمن بن كیسان یقال

  .سكن مكة والمدینة

یصلي في ثوب واحد عند  روى عنھ ابنھ عبد الرحمن حدیثھ قال رأیت النبي صلى هللا علیھ وسلم
  .البئر العلیا

  .كیسیان بن عبد أبو نافع بن كیسان

  .ھو كیسان بن عبد هللا بن طارق :یقال

  .وحرم ثمنھا سكن الطائف روى عن النبي صلى هللا علیھ وسلم في الخمر أنھا حرمت

  .روى عنھ ابنھ نافع

ینزل عیسى ابن مریم عند المنارة  " :سمعت النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول :ولھ حدیث آخر قال
  .الشام بإسناد صالح من حدیث أھل "البیضاء بشرقي دمشق 

  .كیسان ابن عبد هللا بن طارق :وقد قیل في ھذا

  .لنجاركیسان األنصاري مولى لبني عدي بن ا



  .ذكر فیمن قتل في یوم أحد

  .النجار إنھ مولى بني مازن بن :إنھ من بني مازن بن النجار وقیل :وقد قیل

  .كیسان أو مھران مولى النبي صلى هللا علیھ وسلم

  .ویقال اسمھ ھرمز

  .ویكنى أبا كیسان اختلف فیھ على عطاء بن السائب فقیل كیسان

  .وقیل مھران

  .طھمان :وقیل

  .علیھ وسلم ذكوان كل ذلك في حدیث تحریم الصدقة على آل النبي صلى هللا :وقیل

  باب األفراد في حرف الكاف  

  .كباثة بن أوس بن قیظي األنصاري األوسي

  .وھو أخو عرابة األوسي

  .لھ صحبة شھد أحداً مع النبي صلى هللا علیھ وسلم

  .كباثة بالباء والثاء :قال الدارقطني

  .كبیس بن ھوذة السدوسي

  .روى عنھ إیاد بن لقیط

  .بن عبد العتكي قدم على النبي صلى هللا علیھ وسلم فبایع وأسلم كدن

  .روى عنھ ابنھ لفاف ابن كدن

  .كدیر الضبي كوفي

روى أبو إسحاق  روى عنھ أبو إسحاق السبیعي یختلف في صحبتھ وحدیثھ عند أكثرھم مرسل
دلني على عمل یدخلني  :فقال السبیعي عن كدیر الضبي أن رجالً أتى النبي صلى هللا علیھ وسلم

  .في صحبتھ نظر قل كرامة بن ثابت األنصاري شھد صفین " :الجنة فقال

  .ذكره ابن الكلبي فیمن شھد صفین من الصحابة



حذیفة بن الیمان  :الصحابة كریب بن أبرھة في صحبتھ نظر وقد نظرنا فلم نجد لھ روایة إال عن
التابعین من الشامیین منھم كعب الحبر وسلیم بن  أنھ روى عنھ كباروأبي الدرداء وأبي ریحانة إال 
  .عامر ومرة بن كعب وغیرھم

  .كریز بن سامة ویقال ابن أسامة العامري

 :لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وفد على النبي صلى هللا علیھ وسلم مع النابغة الجعدي فأسلم وقال
  .العن بني عامر یا رسول هللا

  ."لم أبعث لعاناً  " :فقال

الجندعي قال أبو الفرج  حدیثھ یدور على الرحال بن المنذر كالب بن أمیة بن األشكر اللیثي
فأسلم مع أبیھ أمیة وكان عمر بن  أدرك كالب بن أمیة النبي صلى هللا علیھ وسلم :األصبھاني

ة ھذا قول أبي عمرو الشیباني وھو وھم قال األیل الخطاب رضي هللا تعالى عنھ استعمل كالباً على
أمیة أبوه  :األیلة ثم استعفاه فأعفاه قالھ أبو علي وقال القالس عاش كالب حتى ولى لزباد :أبو الفرج

وكالب ھذا غزا أیام عمر بن الخطاب وتشوقھ أبوه أمیة  :الھمزة قیل صاحب مذكور في حرف
 لھ وكان شیخاً كبیراً وكتب فیھ فرد وأمره بالكون مع أبیھأشعاراً فبلغت عمر فرثى  وقال في ذلك

زمن  ذكره ذلك ابن المفترج القاضي في كتاب األنیس وأبو على الفالي في األمالي ومن غزا في
  .عمر فقد أدرك النبي صلى هللا علیھ وسلم

  .یلحنبل بن مل كلدة بن الحنبل ویقال كلدة بن عبد هللا بن الحنبل والصواب كلدة بن

بن أمیة ألمھ أمھما صفیة  كان كلدة بن الحنبل أخا صفوان :ابن إسحاق والواقدي ومصعب :قال
  .بنت معمر بن حبیب بن وھب بن حذافة بن جمح

  .أمیة ألمھ كلدة بن الحنبل ابن أخي صفوان بن :وقال ابن الكلبي والھیثم بن عدي

بن جمح وكان أخا صفوان  مر بن حبیب بن وھب بن حذافةكان الحنبل مولى لمع :وقال ابن إسحاق
بطل سحر ابن  :المسلمون قال الحنبل بن أمیة ألمھ وشھد الحنبل مع صفوان یوم حنین فلما انھزم

  .أبي كبشة الیوم

  .بربني رجل من ھوازن فض هللا فاك ألن یربني رجل من قریش أحب إلي من :فقال لھ صفوان

النبي صلى هللا علیھ وسلم بھدایا  كلدة بن الحنبل ھو الذي بعثھ صفوان بن أمیة إلى :قال أبو عمر
الرحمن بن الحنبل شقیقان وكان ممن سقط  فیھا لبن وجدایا وضغابیس وكلدة ھذا ھو وأخوه عبد

  .من الیمن إلى مكة فیما قال مصعب وغیره

بصفوان بن أمیة یخدمھ ال  كان متصالً كان كلدة بن الحنبل أسود من سودان مكة و :وقال غیرھم
  .مقیماً بھا حتى توفي بھا یفارقھ في سفر وال حضر ثم أسلم بإسالم صفوان ولم یزل

  .روى عنھ عمرو بن عبد هللا بن صفوان



  .كناز بن حصن ویقال ابن حصین أبو مرثد الغنوي

خرشة بن سعد بن  بوع بنوھو كناز بن حصین ابن یربوع بن عمرو بن یر :قال ابن إسحاق
  .مضر طریف بن جالن بن غنم بن غني بن یعصر بن سعد بن قیس بن غیالن بن

  .الصحابة شھد بدراً ھو وابنھ مرثد وھما حلیفا حمزة بن عبد المطلب وھو من كبار

  .روى عنھ واثلة بن األسقع

وستین سنة وسنذكره في  ابن ستإنھ مات في خالفة أبي بكر الصدیق سنة اثنتي عشرة وھو  :یقال
  .الكنى بأتم من ذكره ھنا إن شاء هللا

  .وھو كھمس بن معاویة بن أبي ربیعة معدود في البصریین

  .روى عنھ معاویة بن قرة

فأتیت النبي صلى هللا علیھ  أسلمت :روى حماد بن زید عن معاویة بن قرة عن كھمس الھاللي قال
ضمر بطني ونحل جسمي فخفض في  ثم غبت عنھ حوالً ورجعت إلیھ وقدوسلم فأخبرتھ بإسالمي 

  .أبا كھمس الھاللي الذي أتیتك عام أول :قلت "من أنت  " :أما تعرفني قال :البصر ورفعھ قلت

  .أفطرت نھاراً  ما نمت بعدك لیالً وال :قلت "ما بلغ بك ما أرى  " :قال

ً ومن أمرك  " :قال   ." أن تعذب نفسك صم شھر الصبر ومن كل شھر یوما

  ."صم شھر الصبر ومن كل شھر یومین  " :زدني قال :قلت

  .زدني فإني أجد قوة :قلت

  ."صم شھر الصبر ومن كل شھر ثالثة أیام  " :قال

  حرف الالم

  باب لبیدٍ   

  .لبید بن ربیعة العامري الشاعر

امر بن كالب بن ربیعة بن ع أبو عقیل قدم على النبي صلى هللا علیھ وسلم سنة وفد قومھ بنو جعفر
مالك بن جعفر بن كالب بن  بن صعصعة فأسلم وحسن إسالمھ وھو لبید بن ربیعة بن عامر بن

  .ربیعة بن عامر بن صعصعة

أصدق كلمٍة  " :وسلم قال روى عبد الملك ابن عمیر عن أبي ھریرة أن رسول هللا صلى هللا علیھ
  .وھو شعر حسن "باطل هللا  أال كل شيٍء ما خال " :قالھا الشاعر كلمة لبیدٍ 



  .وفي ھذه القصیدة ما یدل على أنھ قالھا في اإلسالم

اإللھ المحاصل وقد قال أكثر  وكل امرىٍء یوماً سیعلم سعیھ إذا كشفت عند :وهللا أعلم وذلك قولھ
  .إن لبیداً لم یقل شعراً منذ أسلم :أھل األخبار

أجلي حتى اكتسیت من اإلسالم  الحمد � إذ لم یأتني :قولھلم یقل في اإلسالم إال  :وقال بعضھم
وھو أصح عندي وسیأتي في موضعھ من  إن ھذا البیت لقردة بن نفاثة السلولي :سرباال وقد قیل

  .كتابنا ھذا إن شاء هللا تعالى

لمرء یصلحھ الكریم كنفسھ وا ما عاتب المرء :بل البیت الذي قالھ في اإلسالم قولھ :وقال غیره
العامري الشاعر كان شریفاً في الجاھلیة  القرین الصالح وذكر المبرد وغیره أن لبید بن ربیعة

وأطعم ثم نزل الكوفة فكان المغیرة بن شعبة إذا ھبت  واإلسالم وكان قد نذر أال تھب الصبا إال نحر
  .على مروءتھ ولیس ھذا في خبر المبرد أعینوا أبا عقیل :الصبا یقول

  .وفي خبر المبرد أن الصبا ھبت یوماً وھو بالكوفة مقتر مملق

إنكم قد عرفتم  :فخطب الناس فقال فعلم بذلك الولید بن عقبة بن أبي معیط وكان أمیراً علیھا لعثمان
  .نذر أبي عقیل وما وكد على نفسھ فأعینوا أخاكم

  .ثم نزل

  .ى نذرهفبعث إلیھ بمائة ناقة وبعث إلیھ الناس فقض

  .وفي خبر غیر المبرد

إذا ھبت ریاح أبي عقیل  أرى الجزار یشحذ شفرتیھ :فاجتمعت عنده ألف راحلة وكتب إلیھ الولید
الكوم إذ سحبت علیھ ذیول صبا تجاوب  وفي ابن الجعفري بحلفتیھ على العالت والمال القلیل بنحر

أجیبیھ فقد رأیتني وما أعیا  :الشعر قال البنتھ فلما أتاه الشعر وكان قد ترك قول :باألصیل قال
ریاح أبي عقیٍل دعونا عند ھبتھا الولیدا أشم األنف أصید  إذا ھبت :بجواب شاعر فأنشأت تقول
لبیدا بأمثال الھضاب كأن ركباً علیھا من بني حاٍم قعودا أبا وھٍب جزاك  عبشمیا أعان على مروءتھ

 ثریدا فعد إن الكریم لھ معاد وظني یابن أروى أن یعودا ثم عرضتنحرناھا وأطعمنا ال هللا خیراً 
  .أحسنت لوال أنك استزدتھ :الشعر على أبیھا فقال

  .وهللا ما استزدتھ إال ألنھ ملك ولو كان سوقة لم أفعل :فقالت

كجلد  أكنافھم وبقیت في خلفٍ  ذھب الذین یعاش في :رحم هللا لبیداً حیث یقول :وقالت عائشة
یطرب ولبید بن ربیعة وعلقمة بن  األجرب ال ینفعون وال یرجى خیرھم ویعاب قائلھم وإن لم

  .فحول الشعراء المجودین المطبوعین عالثة العامریان من المؤلفة قلوبھم وھو معدود في

یاً إذا أعاذل ما یدریك إال تظن :ومما یستجاد من شعره قولھ في قصیدتھ التي یرثي بھا أخاه أربد
وأي كریٍم لم تصبھ القوارع لعمرك ما  رحل السفار من ھو راجع أتجزع مما أحدث الدھر للفتى
صانع وما المرء إال كالشھاب وضوءه یحور  تدري الضوارب بالحصى وال زاجرات الطیر ما هللا



ل لھ عمر من التقى وما المال إال معمرات ودائع فقا رماداً بعد إذ ھو ساطع وما البر إال مضمرات
 ً   .أنشدني شیئاً من شعرك یا أبا عقیل :بن الخطاب یوما

فزاده عمر في عطائھ خمسمائة  ما كنت ألقول شعراً بعد أن علمني هللا البقرة وآل عمران :فقال
ھذان الفودان فما بال العالوة یعني بالفودین  :وكان ألفین فلما كان في زمن معاویة قال لھ معاویة

  .أموت اآلن فتبقى لك العالوة والفودان :یحطھا فقال وبالعالوة الخمسمائة وأراد أناأللفین 

  .فرق لھ وترك عطاءه على حالھ فمات بعد ذلك بیسیر

أصح فبعث الولید إلى منزلھ  إنھ مات بالكوفة أیام الولید بن عقبة في خالفة عثمان وھو :وقد قیل
  .عشرین جزوراً فنحرت عنھ

ربیعة وذلك أنھ لما بلغ سبعاً  بل تعیش یا أمیر المؤمنین ما عاش لبید بن :الشعبي لعبد الملك وقال
أمالً وفي الثالث وفاء للثمانینا ثم عاش حتى بلغ  فإن تزادي ثالثاً تبلغي :وسبعین سنة أنشأ یقول
ئیا ثم عاش حتى جاوزت تسعین حجةً خلعت بھا عن منكبي ردا كأني وقد :تسعین سنة فأنشأ یقول

ألیس في مائة قد عاشھا رجل وفي تكامل عشر بعدھا عمر ثم  :یقول بلغ مائة حجة وعشراً فأنشأ
ولقد سئمت من الحیاة وطولھا وسؤال ھذا الناس  :وعشرین سنة فأنشأ یقول عاش حتى بلغ مائة

  .وأربعین سنةبلغني أن لبید بن ربیعة مات وھو ابن مائة  :وقال مالك بن أنس كیف لبید

  .معاویة إنھ مات وھو ابن سبع وخمسین ومائة سنة في أول خالفة :وقیل

  .معاویة الكوفة ونزل بالنخیلة مات لبید سنة إحدى وأربعین من الھجرة یوم دخل :وقال ابن عفیر

روة عن ھشام بن ع عن ابن أبي الزناد :وروى یوسف بن عمرو وكان من كبار أصحاب ابن وھب
  .رویت للبید اثني عشر ألف بیت :عن أبیھ عن عائشة قالت

في التفسیر عند قولھ  لبید بن سھل األنصاري ال أدري أھو من أنفسھم أو حلیف لھم جاء ذكره
ً  " :تعالى   . 112اءالنس " ومن یكسب خطیئةً أو إثماً ثم یرم بھ بریئا

ابن أبرق  :ابن أبیرق ویقال رجل من الیھود والذي رماه :وقیل :وقیل البريء ھذا لبید بن سھل
  .بالدرع التي سرقھا ورماھا في داره ورماه بسرقتھا

علیھ وسلم من بني تمیم وأحد  لبید بن عطارد التمیمي أحد الوفد القادمین على رسول هللا صلى هللا
  .في ذلك الوفد مھم في سنة تسع وال أعلم لھ خبراً غیر ذكرهوجوھھم إسال

  .لبید بن عقبة بن رافع بن امرىء القیس

األنصاري األشھلي وھو والد  لبید بن رافع بن امرىء القیس بن زید من بني عبد األشھل :ویقال
  .تاببابھ من ھذا الك محمد بن لبید لھ صحبة والبنھ أیضاً على ما قد ذكرناه في

  .لقیط بن أرطاة السكوني



  .هللا علیھ وسلم قتلت تسعة وتسعین من المشركین مع رسول هللا صلى :یروى عنھ أنھ قال

بن علي الخشني عن  روى عنھ عبد الرحمن بن عائذ وحدیثھ عندي ال یصح ألنھ یدور على مسلمة
  .نصر بن علقمة عن أخیھ عن عبد الرحمن بن عائذ

  .الربیع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف لقیط بن

مقسم وهللا أعلم وھو  ھذا أصح ما قیل في اسم أبي العاص بن الربیع وقیل اسمھ القاسم وقبل
  .كنیتھ مشھور بكنیتھ وقد استوعبنا خبره في كتاب الكنى ألنھ غلبت علیھ

  .لقیط بن عامر العقیلي

  .أبو رزین

  .لبت علیھ كنیتھوھذا أیضاً ممن غ

كعب بن ربیعة بن عامر بن  ویقال لقیط بن صبرة ابن عبد هللا بن المنتفق بن عامر بن عقیل ابن
  .وسلم صعصعة وھو وافد بني المنتفق إلى رسول هللا صلى هللا علیھ

  .إن لقیط بن عامر غیر لقیط ابن صبرة ولیس بشيء :وقد قیل

  .اصم بن لقیطروى عنھ وكیع بن عدس وابنھ ع

یوم الیمامة شھیداً وذكر  لقیط بن عصر البلوي قد شھد بدراً وأحداً والخندق والمشاھد كلھا وقتل
نعمان بن  :فقال ھشام بن محمد الكلبي الطبري وقالھ عبد هللا بن عمارة وقیل فیھ النعمان بن عصر

نعمان بن عصر بكسر العین  :معشر والواقدي عصر البلوي بفتح العین وقال ابن إسحاق وأبو
  .بعد في باب النعمان والنعمان فیھ أكثر وأشھر وقد جاء ھذا كلھ

  باب األفراد في حرف الالم  

  .لھ صحبة كان یلبس الخز األحمر

جاریة بن  :حدثنا أبو بلج :قال حدثنا محمد بن یزید :أخبرنا یحیى بن معین قال :قال أحمد بن زھیر
  .هللا علیھ وسلم وعلیھ مطرف خز أحمر رأیت لبى بن لبا من أصحاب النبي صلى :بلج قال

  .ج العامري لھ صحبة ولكن روایتھ عن معاذاللجال

  .ھو من بني عامر بن صعصعة

حدثنا بشر بن إسماعیل  :قال أخبرنا ھمام السكوني :وذكر أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال
أسلمت مع  :العامري عن أبیھ عن جده قال حدثنا عبد الرحمن بن العالء بن اللجالج :الحلبي قال

  .خمسین سنة ول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأنا ابنرس



منذ أسلمت آكل حسبي  وما مألت بطني من طعام :ومات اللجالج وھو ابن مائة وعشرین سنة قال
  .وأشرب حسبي

  .لقمان بن شبة بن معیط أبو حصین العبسي

ل هللا صلى هللا علیھ وسلم رسو ھو أحد التسعة العبسیین الذین وفدوا على :قال أبو جعفر الطبري
  .فأسلموا

  .لھیب بن مالك اللھبي ویقال لھب

حضرت عند  :من ذلك قال لھیب روى خبراً عجیباً في الكھانة وأعالم النبوة رأیت أن أذكره لما فیھ
بأبي وأمي نحن أول من عرف حراسة  :فقلت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فذكرت عنده الكھانة

السمع عند قذف النجوم وذلك أنا اجتمعنا إلى كاھن لنا  ء وزجر الشیاطین ومنعھم من استراقالسما
شیخاً كبیراً قد أتت علیھ مائتا سنة وثمانون سنة وكان من أعلم كھاننا  یقال لھ خطر بن مالك وكان

عاقبتھا  فنا سوءھل عندكم من علم ھذه النجوم التي یرمى بھا فإنا قد فزعنا لھا وخ :خطر یا :فقلنا
فانصرفنا یومنا فلما كان  :عودوا إلى السحر إیتوني بسحر أخبركم الخبر ألخیٍر أم ضرر قال :فقال

السماء بعینھ فنادیناه یا خطر  في غد في وجھ السحر أتیناه فإذا ھو قائم على قدمیھ شاخص في
أصابھ  :الكاھن رافعاً صوتھالسماء وصرخ  فأومى إلینا أن أمسكوا فأمسكنا فانقض نجم عظیم من

شھابھ زایلھ جوابھ یا ویلھ ما حالھ عاوده خبالھ فقطعت  أصابھ خامره عقابھ عاجلھ عذابھ أحرقھ
یا معشر بني قحطان أخبركم بالحق والبیان  :طویالً وھو یقول حبالھ وغیرت أحوالھ ثم أمسك

ع عتاة الجان بثاقب بكف ذي سلطان والبلد المؤمن السدان قد منع السم أقسمت بالكعبة واألركان
 ویحك یا خطر إنك لتذكر أمراً  :فقلت :عظیم الشان یبعث بالتنزیل والقرآن قال من أجل مبعوث

برھانھ مثل  أرى لقومي ما أرى لنفسي إن تتبعوا خیر نبي اإلنس :عظیماً فماذا ترى لقومك فقال
یا خطر وممن ھو  :غیر اللبس فقلنا لھ شعاع الشمس یبعث في مكة دار الحمس بمحكم التنزیل

طیش یكون في جیش وأي  والحیاة والعیش إنھ لمن قریش ما في حلمھ طیش وال في خلقھ :فقال
  .جیش من آل قحطان وآل أیش

  .والبیت ذي الدعائم :بین لنا من أي قریش ھو فقال :فقلنا

  .والركن واألحائم

  .الدعائم والبیت ذي :نا من أي قریش ھو فقالبین ل :إنھ لمن نجل فقلنا

  .والركن واألحائم

  .إنھ لمن نجل ھاشم

  .من معشر أكارم

  .یبعث بالمالحم

  .وقتل كل ظالم



  .ھذا ھو البیان :ثم قال

  .أخبرني بھ رئیس الجان

  .هللا أكبر :ثم قال

  .جاء الحق وظھر

  .وانقطع عن الجن الخبر

 :فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ال إلھ إال هللا :ثم سكت وأغمي علیھ فما أفاق إال بعد ثالثة فقال
  ."لیبعث یوم القیامة أمةً وحده  سبحان هللا لقد نطق على مثل نبوة وإنھ "

 ابن أحمد البلوي عبد هللا أخبرنا :وذكر ھذا الخبر أبو جعفر العقیلي في كتاب الصحابة لھ فقال
هللا بن العالء عن أبي الشعشاع زنباع بن  حدثني عبید :أخبرني عمارة بن یزید قال :المدني قال
حضرت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  :اللیثي قال حدثني أبي عن لھیب بن مالك :الشعشاع قال

  .فذكرت عنده الكھانة

  .وساق الحدیث إلى آخره

رواتھ مجھولون وعمارة  إسناد ھذا الحدیث ضعیف ولو كان فیھ حكم لم أذكره ألن :عمرقال أبو 
واألصول في مثلھ ال تدفعھ بل  بن زید متھم بوضع الحدیث ولكنھ في معنى حسن من أعالم النبوة

  .تصححھ وتشھد لھ والحمد �

 


