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الصحابةمناألوائل ٥ 

  
  

  
  
  

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن 

  .ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممداً عبده ورسوله
صلّ على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وآل  اللهم 

إبراهيم  وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
  إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد ـ

م مأَنتإِالَّ و نوتمالَ تو هقَاتت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الَّذها أَيونَ ﴾ ﴿ يملس
  . ١٠٢آل عمران/

﴿يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها 
 امحاَألرو اءلُونَ بِهسي تالَّذ قُواْ اللّهاتاء ونِسا ورياالً كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوز

 ا﴾ النساء/إِنَّ اللّهيبقر كُملَي١كَانَ ع .  
 الَكُممأَع لَكُم حلصا  ييددلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي ﴿
ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما ﴾ 

  . ٧١- ٧٠األحزاب/
  مثَّ أما بعد...



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٦ 

فيما نقله عنه حممد بن احلسن  –فقد قال اإلمام أبو حنيفة النعمان 
) : " احلكايات عن العلماء ٥٠كما يف تذكرة السامع واملتكلم ( ص -الشيباين

  أحب إيلَّ من كثريٍ من الفقه ، ألا آداب القوم وأخالقهم " .
عن أشرف اخللق ،  فما بالك إذا كانت هذه احلكايات ، واملواقف ،

، وفكرة الكتاب قائمة على ذكر  ، الصحابة الكرام وأجلهم بعد نبيهم 
  يف أبواب متفرقة و فمثال : األوائل منهم

 أول من بايع حتت الشجرة . -

 أول من يعطى كتابه بيمينه . -

 أول من ظاهر يف اإلسالم . -

 أول وارث يف اإلسالم . -

 أول من بايع أبا بكر من األنصار . -

 رضي اهللا عنها . بعد خدجية ول من تزوجها النيب أ -

 أول من ولد باحلبشة من املسلمني . -

وهكذا سار الكتاب ، وقد تتبعت هؤالء األوائل من كتاب " اإلصابة " للحافظ 
) صحابيا، هم  ٧٧تعاىل . فبلغت عدم (  –رمحه اهللا  –ابن حجر العسقالين 

  وجل أن يتقبله ، وينفع به . عدة هذا الكتاب ، الذي أسأل اهللا عز
  واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات .

  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٧ 

 أبو املؤمل - ١

  (أول من كوتب يف اإلسالم)
  

ذكره حممد بن عبد الواحد السفاقسي املعروف بابن البنني شارح البخاري 
يف كتاب املكاتبة، فقال: قيل إن أول من كوتب يف اإلسالم أبو املؤمل، فقال 

، فأعني، فقضى كتابته وفضلت » أعينوا أبا املؤمل«ه عليه وسلّم: النيب صلى اللَّ
  » .أنفقها يف سبيل اللَّه«عنده فضلة، فقال له النيب صلى اللَّه عليه وسلّم: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٨ 

 أبو اهليثم بن التيهان األنصاري - ٢

  (أول من بايع)
  

عبد  بفتح املثناة الفوقانية مع كسر الياء، ابن مالك بن عتيك بن عمرو بن
  األعلم بن عامر بن زعوراء األنصاري األوسي.

وزعوراء أخو عبد األشهل، ويقال التيهان لقب، وامسه مالك، وهو مشهور 
  بكنيته، وقد وقع يف مصنف عبد الرزاق أن امسه عبد اللَّه.

فيمن شهد بدرا: أبو اهليثم، وامسه مالك، وأخوه عتيك  -قال ابن إسحاق
يعة العقبة: وكان نقيب بين عبد األشهل أسيد بن حضري، ابنا التيهان. وقال يف ب
  وأبو اهليثم بن التيهان.

وقال ابن السكن: ذكر ابن إسحاق أنّ أبا اهليثم من بلي من بين عمرو بن 
احلاف بن قضاعة، حالف بين عبد األشهل، وآخى النيب صلى اللَّه عليه وسلّم 

ها، وكذا قال موسى بن عقبة، بينه وبني عثمان بن مظعون، وشهد املشاهد كل
  عن ابن شهاب فيمن شهد بدرا، والعقبة، وكان أول من بايع.

قال ابن السكن: روى أبو هريرة قصة أيب اهليثم بن التيهان حني رآه رسول 
روى عن عكرمة عن ابن  اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وأبو بكر وعمر، وكذلك

املستشار «م منها حديث: عباس هذه القصة مطولة، وقد اختصر بعضه



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٩ 

ساقه، من طريق  فأسنده عن أيب اهليثم وجاء عنه حديث آخر، مث ، )١(»مؤمتن
  أيوب بن خالد، عن أيب أمامة بن سهل، عن مالك بن التيهان، قال:

من قال السالم عليكم كتب له «قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 
رمحة اللَّه كتب له عشرون حسنة، السالم عليكم و«عشر حسنات، ومن قال: 

  .)٢(» ومن قال السالم: عليكم ورمحة اللَّه وبركاته كتب له ثالثون حسنة
وقال: الروايات عن أيب اهليثم كلّها فيها نظر، وليست تأيت من وجه يثبت، 
وذلك لتقدم موته، فقيل: مات سنة عشرين، ويقال: قتل بصفّني سنة سبع 

  وثالثني. انتهى.
و عمر عن األصمعي، قال: سألت قوم أيب اهليثم، فقالوا: مات يف ونقل أب

حياة النيب صلى اللَّه عليه وسلّم، قال: وهذا مل يتابع عليه قائله، قال: وقيل إنه 
تويف سنة إحدى وعشرين، وقيل: شهد صفّني مع علي، وهو األكثر. وقيل: إنه 

 بن الوجيه، وقال: ممن قتل ا، وهذا ساقه أبو بشر الدواليب، من طريق صاحل
قتل بصفني أبو اهليثم بن التيهان، وعبد الرمحن بن بديل، وآخرون. مث أسند أبو 
عمر من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني، قال: أصيب أبو اهليثم مع علي 
بصفّني. وقال أبو أمحد احلاكم: قيل: مات على عهد النيب صلى اللَّه عليه 

وقيل سنة إحدى وعشرين. وقيل شهد صفني،  وسلّم. وقيل مات سنة عشرين،
  وكأن األصوب قول من قال سنة عشرين أو إحدى وعشرين. انتهى.

________________________  
) ٢٣٦٩( ٥٨٣/ ٤) والترمذي ٥١٢٨( ٣٤٥/ ٥أخرجه من حديث أيب هريرة رضي اللَّه عنه أبو داود  )١(

 ) .٣٧٤٥( ١٢٣٣/ ٢وقال: حديث حسن صحيح غريب وابن ماجة 
 ٣٤/ ٨وأورده اهليثمي يف الزوائد  ٢٢٧، وابن السين يف عمل اليوم والليل ٩٢/ ٦الطرباين يف الكبري أخرجه  )٢(

 وقال الطرباين وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. -عن مالك بن التيهان بلفظه



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٠ 

وقال الواقدي: مل أر من يعرف ذلك وال يثبته، يعين أنه قتل بصفّني، 
والقول بأنه مات سنة عشرين نقله ابن أيب خيثمة عن صاحل بن كيسان، عن 

 الكالعي أليب اهليثم يف النيب صلى اللَّه عليه الزهري. وأنشد أبو الربيع بن سامل
  وسلّم مبرثية يقول فيها:

  لقد جدعت آذاننا وأنوفنا ... غداة فجعنا بالنيب حممد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١١ 

     أبو سفيان بن احلارث بن عبداملطلب -٣

  (أول من بايع حتت الشجرة)
  
  

عة، أرضعتهما ابن عم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وأخوه من الرضا
  حليمة السعدية.

قال ابن املبارك، وإبراهيم بن املنذر، وغريمها: امسه املغرية، وقيل امسه كنيته، 
واملغرية أخوه ، وكان ممن يشبه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، ومضى له 

  ذكر مع عبد اللَّه بن أيب أمية.
هشام بن عروة،  من طريق محاد بن سلمة، عن وأخرجه احلاكم أبو أمحد

قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أبو سفيان بن احلارث سيد  عن أبيه،
قال حلقه احللّاق مبىن ويف رأسه ثؤلول فقطعه فمات، قال:  ، )١(فتيان أهل اجلنة 

فريون أنه مات شهيدا، هذا مرسل، رجاله ثقات، وكان أبو سفيان ممن يؤذي 
وسلّم ويهجوه ويؤذي املسلمني، وإىل ذلك أشار حسان بن  النيب صلى اللَّه عليه

  ثابت يف قصيدته املشهورة:
  هجوت حممدا فأجبت عنه ... وعند اللَّه يف ذاك اجلزاء 

________________________  
خرجه احلاكم وعزاه البن سعد عن عروة مرسال أ ٣٣٣٥٠أورده املتقي اهلندي يف كرت العمال حديث رقم  )١(

عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلّم سيد فتيان اجلنة  ٢٥٥/ ٣يف املستدرك 
، ١٣٣/ ٤أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب ... احلديث وصححه وأقره الذهيب وابن عساكر يف تارخيه 

 عروة عن أبيه.، عن هشام بن ٣٩/ ٤وابن سعد يف الطبقات الكربى 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٢ 

[الوافر] ويقال: إنّ عليا علّمه ملا جاء ليسلم أن يأيت النيب صلى اللَّه عليه 
] اآلية، ٩١للَّه علَينا [يوسف: وسلّم من قبل وجهه فيقول: تاللَّه لَقَد آثَرك ا

  ] اآلية. فأنشده أبو سفيان:٩٢ففعل فأجابه: ال تثْرِيب علَيكُم [يوسف: 
  لعمرك إني يوم أمحل راية ... لتغلب خيل اللّات خيل حممد 
  فكاملدجل احلريان أظلم ليله ... فهذا أواين حني أهدى فأهتدي

  [الطويل] األبيات.
يف الفتح، لقي النيب صلى اللَّه عليه وسلّم وهو متوجه إىل وأسلم أبو سفيان 

  مكة فأسلم، شهد حنينا، فكان ممن ثبت مع النيب صلى اللَّه عليه وسلّم.
وأخرج مسلم من طريق كثري بن العباس بن عبد املطلب، عن أبيه قصة 

  حنني، قال:
ا آخذ فطفق النيب صلى اللَّه عليه وسلّم يركض بغلته حنو الكفار، وأن

آخذ بركابه، فقال: يا عباس، ناد: يا  بلجامها أكفّها، وأبو سفيان بن احلارث
  أصحاب الشجرة ... احلديث.

وأخرجه الدواليب من حديث أيب سفيان بن احلارث بسند منقطع، ويقال 
  إنه مل يرفع رأسه إىل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم حياء منه.

يدة رثى ا النيب صلى اللَّه عليه وسلّم ملا وذكر حممد بن إسحاق له قص
  مات يقول فيها:

  لقد عظمت مصيبتنا وجلّت ... عشية قيل قد مات الرسول
  [الوافر]



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٣ 

، وابن قانع » اإلخوة«وقد أسند عنه حديث أخرجه الدارقطين يف كتاب 
من طريق مساك بن حرب: مسعت شيخا يف عسكر مدرك بن املهلب بسجستان 

أيب سفيان بن احلارث، قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم:  حيدث عن
»عيف فيها حقّه من القوية ال يأخذ الضس اللَّه أمال يقد. «  

  وسنده صحيح، لوال هذا الشيخ الّذي مل يسم.
  وأنشد له أبو احلسن، مما قاله يوم حنني:

  قدامهإنّ ابن عم املرء من أعمامه ... بين أبيه قوة من 
  فإنّ هذا اليوم من أيامه ... يقاتل احلرمي عن إحرامه

  يقاتل املسلم عن إسالمه
  [الرجز] األبيات.

وذكر عمر بن شبة يف أخبار املدينة عن عبد العزيز بن عمران، قال: بلغين 
أنّ عقيل بن أيب طالب رأى أبا سفيان جيول بني املقابر، فقال: يا ابن عمي، ما 

  يل أراك هنا؟
قال: أطلب موضع قربي، فأدخله داره، وأمر بأن حيفر يف قاعها قربا، ففعل 
فقعد عليه أبو سفيان ساعة مث انصرف، فلم يلبث إال يومني حىت مات، فدفن 
فيه. ويقال: إنه مات سنة مخس عشرة يف خالفة عمر فصلى عليه، ويقال سنة 

  عشرين، ذكره الدارقطين يف كتاب اإلخوة.
ي يف ترمجته أنه أخرج من طريق أيب بكر بن عياش عن ووقع عند البغو

عاصم األعور، قال: أول من بايع حتت الشجرة أبو سفيان بن احلارث، ومل 
يصب يف ذلك، فقد أخرجه غريه من هذا الوجه، فقال: أبو سنان بن وهب، 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٤ 

وهو الصواب، وهو املستفيض عند أهل املغازي كلّهم. واسم أيب سنان عبد 
  تقدم يف العبادلة، وتأيت قصته قريبا يف أيب سنان. اللَّه. وقد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٥ 

      عبد اهللا بن عبد األسد املخزومي-  ٤  

  (أول من يعطى كتابه بيمينه)              
  
  
  من السابقني األولني إىل اإلسالم. 

، وكان أخا النيب صلى اللَّه عليه  عشرة أنفس قال ابن إسحاق: أسلم بعد
م من الرضاعة كما ثبت يف الصحيحني، وتزوج أم سلمة، مث صارت بعده وسلّ

إىل النيب صلى اللَّه عليه وسلّم، وكان ابن عمة النيب صلى اللَّه عليه وسلّم: أمه 
برة بنت عبد املطلب، وهو مشهور بكنيته أكثر من امسه، ومات باملدينة بعد أن 

ن إسحاق: بعد أحد. وهو رجعوا من بدر، كذا قال ابن مندة. وقال اب
  الصحيح.

وروى ابن أيب عاصم يف األوائل من حديث ابن عباس: أول من يعطى 
كتابه بيمينه أبو سلمة بن عبد األسد، وأول من يعطى كتابه بشماله أخوه 

  سفيان بن عبد األسد.
  وقال أبو نعيم: كان أول من هاجر إىل املدينة: زاد ابن مندة: وإىل احلبشة.

ى بن عقبة وغريه من أصحاب املغازي فيمن هاجر إىل احلبشة، وذكره موس
  مث إىل املدينة، وفيمن شهد بدرا.

وأخرج البغوي بسند صحيح إىل قبيصة بن ذؤيب أنّ النيب صلى اللَّه عليه 
ابن عمته، وأول من هاجر بظعينته إىل أرض  وسلّم أتى أبا سلمة يعوده وهو

  احلبشة، مث إىل املدينة.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٦ 

بغوي، من طريق سليمان بن املغرية، عن ثابت: حدثين ابن أم وأخرج ال
سلمة أنّ أبا سلمة جاء إىل أم سلمة فقال: مسعت من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 

ال يصيب أحدا «وآله وسلّم حديثا أحب إيلّ من كذا وكذا، مسعته يقول: 
مصيبيت هذه، اللَّهم  مصيبة فيسترجع عند اللَّه  ، مثّ يقول: اللَّهم عندك احتسبت

  . )١(» اخلفين فيها إلّا أعطاه اللَّه
ومل تطب نفسي أن أقول:  -قالت أم سلمة: فلما أصيب أبو سلمة قلت

اللَّهم اخلفين منها، مث قلت: من خري من أيب سلمة! أليس؟ أليس؟ مث قلت ذلك. 
  فتزوجته.فلما انقضت عدا أرسل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلّم 

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، من طريق محاد بن سلمة، عن 
 :رمذيثابت، عن عمر بن أيب سلمة، عن أمه أم سلمة، عن أيب سلمة، قال الت

إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا للَّه وإنا إليه «حسن غريب، ولفظه: 
  احلديث. )٢(» راجعون، اللَّهم عندك احتسبت مصيبيت ... 

  ومل يذكر ما يف آخره.
وهي عند أيب داود والبغوي، عن محاد، عن ثابت عن  -ويف رواية النسائي

  أيب بكر بن أيب سلمة ، عن أبيه، عن أم سلمة، وليس فيه عن أيب سلمة.

________________________  
 .٢٢٧/ ٢أورده السيوطي يف الدر املنثور  )١(
. وقال الترمذي هذا حديث ٣٥١١حديث رقم  ٨٤يف كتاب الدعوات باب  ٤٩٨/ ٥أخرجه الترمذي  )٢(

ما جاء يف الصرب على املصيبة حديث  ٥٥، يف كتاب اجلنائز باب ٥١٠/ ١غريب من هذا الوجه. وابن ماجة 
، عن أم سلمة وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه ١٦/ ٤م يف املستدرك . واحلاك١٥٩٩، ١٥٩٨رقم 

. وابن سعد يف ٦٦٣١، واملتقي اهلندي يف كرت العمال حديث رقم ٤٠/ ١الذهيب، وأخرجه الدارمي يف السنن 
 عن عمر بن أيب سلمة. ٧١/ ٨الطبقات الكربى 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٧ 

وأخرجه ابن ماجة، من رواية عبد امللك بن قدامة اجلمحي، عن أبيه، عن 
عن أيب سلمة ... فذكر حنو األول. وفيه: عمر بن أيب سلمة، عن أم سلمة، 

 فلما تويف أبو سلمة ذكرت الّذي كان حدثين، فقلت فلما أردت أن أقول اللَّهم
قلت يف نفسي: أعاض خريا من أيب سلمة؟ مث قلتها: فعاضين  -عضين  خريا منها

  اللَّه حممدا صلى اللَّه عليه وسلّم.
 أبو سلمة يف سنة أربع من قال البغوي: قال أبو بكر بن زجنويه: تويف

اهلجرة بعد منصرفه من أحد، انتقض به جرح كان أصابه بأحد، فمات منه، 
  فشهده رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلّم.

وكذا قال ابن سعد: إنه شهد بدرا وأحدا فجرح ا، مث بعثه النيب صلى 
ع مث رجع، فانتقض اللَّه عليه وسلّم على سرية إىل بين أسد يف صفر سنة أرب

  جرحه، فمات يف مجادى اآلخرة.
وذا قال اجلمهور، كابن أيب خيثمة، ويعقوب بن سفيان، وابن الربقي، 

وأرخه ابن عبد الرب يف مجادى اآلخرة سنة ثالث. والراجح  وآخرونوالطربي، 
  األول.
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٨ 

 أبو سنان بن وهب - ٥

(أول من بايع رسول اهللا حتت الشجرة) 
  
  للَّه، ويقال وهب بن عبيد اللَّه األسدي.امسه عبد ا 

قال موسى بن عقبة: فيمن شهد بدرا أبو سنان بن وهب األسدي ومل 
يسمه. وقال الشعيب: كان أول من بايع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم حتت 

  الشجرة أبو سنان بن وهب، ومل يسمه.
أخي عكاشة، أخرجه عمر بن شبة، قالوا: وهو غري أيب سنان بن حمصن 

وأم قيس، ألنّ ابن حمصن مات والنيب صلى اللَّه عليه وسلّم حماصر بين قريظة، 
  وكان ذلك قبل بيعة الرضوان حتت الشجرة.

وأخرج احلاكم أبو أمحد من طريق عاصم األحول عن الشعيب، قال: أتاين 
يعين كانا متفاخرين، فقلت: كان لبين أسد ست خصال ما  -عامري وأسدي

حلي من العرب، كان أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان عبد اللَّه بن كانت 
» . على ماذا«وهب األسدي، قال: يا رسول اللَّه، ابسط يدك أبايعك. قال: 

؟ قال: نعم، » فتح وشهادة«قال: على ما يف نفسك وما يف نفسي. قال: 
  فبايعه،قال: فخرج الناس يبايعون على بيعة أيب سنان.

حلسن بن علي احللواينّ، وحممد بن إسحاق السراج، من طرق، وأخرجه ا
عن إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب، قال: أول من بايع حتت الشجرة أبو 

  سنان بن وهب ... فذكر القصة.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٩ 

وأخرجه ابن مندة من طريق عاصم عن زر بن حبيش، قال: أول من بايع 
  حتت الشجرة أبو سنان بن وهب.

يه تصحيف مضى يف ترمجة أيب سفيان بن احلارث بن عبد ووقع للبغوي ف
املطلب، وأخرج من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني، قال: أبو سنان األسدي 
امسه وهب بن عبد اللَّه. وزعم الواقدي أنّ الّذي وقع له ذلك سنان بن أيب 

قال: وأما أبو سنان فمات يف حصار بين  سنان بن حمصن ابن أخي عكاشة،
  فاللَّه أعلم. قريظة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٢٠ 

 أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط األموية  - ٦

  (أول من هاجر إىل املدينة بعد هجرة النبي)
  

أمها أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس، وهي والدة 
عثمان. وكانت أم كلثوم ممن أسلم قدميا وبايعت وخرجت إىل املدينة مهاجرة 

  رة والوليد، لريداها فلم ترجع.متشي، فتبعها أخواها: عما
حدثين الزهري، وعبد اللَّه بن أيب بكر بن » املغازي«قال ابن إسحاق يف 

  حزم، قال:
هاجرت أم كلثوم بنت عقبة عام احلديبية، فجاء أخواها عمارة وفالن ابنا 

قبل  عقبة يطلباا، فأىب النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلم أن يردها إليهما، وكانت
أن اجر بال زوج، فلما قدمت املدينة تزوجها زيد بن حارثة، مث تزوجها الزبري 
بن العوام بعد قتل زيد، فولدت له زينب، مث فارقها فتزوجها عبد الرمحن بن 
عوف، فولدت له إبراهيم ومحيدا، مث مات عنها فتزوجها عمرو بن العاص 

  فمكثت عنده شهرا وماتت.
ها: محيد بن عبد الرمحن، وإبراهيم، وحديثها يف روى عنها ولدا

يعين النيب صلّى اللَّه عليه وآله  -الصحيحني والسنن الثالثة، قالت: مل أمسعه
  وسلّم يرخص يف شيء مما يقول الناس إنه كذب إال يف ثالث ... احلديث.

ومنهم من اختصره. وأخرج هلا النسائي يف الكربى حديثا آخر يف فضل 
  » .قل هو اللَّه أحد«



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٢١ 

وأخرج ابن مندة من طريق جممع بن جارية أنّ عمر قال ألم كلثوم بنت 
عقبة امرأة عبد الرمحن بن عوف: أقال لك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله 

انكحي سيد املسلمني عبد الرمحن بن عوف: أقال لك رسول اللَّه صلّى «وسلّم 
فقالت: » حي سيد املسلمني عبد الرمحن بن عوف؟انك«اللَّه عليه وآله وسلّم 

نعم. قال ابن سعد: هي أول من هاجر إىل املدينة بعد هجرة النيب صلّى اللَّه 
عليه وآله وسلّم، وال نعلم قرشية خرجت من بني أبويها مسلمة مهاجرة إىل اللَّه 
ورسوله إال أم كلثوم، خرجت من مكّة وحدها، وصاحبت رجال من خزاعة 

ىت قدمت يف اهلدنة، فخرج يف أثرها أخواها فقدما ثاين يوم قدومها، فقاال: يا ح
حممد، شرطنا أوف به. فقالت أم كلثوم: يا رسول اللَّه أنا امرأة وحال النساء 
إىل الضعف، فأخشى أن يفتنوين يف ديين وال صرب يل، فنقض اللَّه العهد يف 

ك حبكم رضوا به كلهم، فامتحنها النساء، وأنزل آية االمتحان، وحكم يف ذل
ما أخرجكن إلّا حب «رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم والنساء بعدها: 

  ، فإذا قلن ذلك مل يرددن.» اللَّه ورسوله واإلسالم، ال حب زوج وال مال
قال: ومل يكن هلا مبكّة زوج، فتزوجها زيد، مث الزبري، مث عبد الرمحن بن 

  رو بن العاص، فماتت عنده.عوف، مث عم
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٢٢ 

 أوس بن الصامت - ٧

  (أول من ظاهر يف اإلسالم)
  

  أخو عبادة بن الصامت. ذكروه فيمن شهد بدرا واملشاهد.
وقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد اللَّه، حدثنا حممد بن الفضل، حدثنا 

أنّ مجيلة كانت  -محاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
ت أوس بن الصامت، وكان رجال به ملم، فذكر حديث الظهار، وتابع عازما حت

مرسال، وهكذا رواه  -عن محاد -على وصله شاذان، ورواه موسى بن إمساعيل
  إمساعيل بن عياش ومجاعة عن هشام عن أبيه مرسال.

وروى البزار، من طريق أيب محزة الثّمايل، وفيه ضعف، عن عكرمة، عن 
: كان الرجل إذا قال لزوجته يف اجلاهلية: أنت علي كظهر ابن عباس، قال

حرمت عليه، وكان أول من ظاهر يف اإلسالم رجل كان حتته بنت عم له  -أمي
  يقال هلا خويلة، كذا أخرجه مبهما.

وقد رواه ابن شاهني وابن مندة من هذا الوجه بلفظ: أول ظهار كان يف 
  نت عم له.اإلسالم من أوس بن الصامت، كانت حتته ب

 -وأخرجه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ثابت الثمايل، عن عكرمة
بالتصغري، وساق القصة  -مرسال، فسماها خولة، ومساه أويس بن الصامت

  مطولة.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٢٣ 

وروى أبو داود من طريق يوسف بن عبد اللَّه بن سالم، عن خويلة بنت 
مت ... فذكر احلديث، مالك بن ثعلبة، قالت: ظاهر منى زوجي أوس بن الصا

  وإسناده حسن.
وروى الدار الدارقطين والطّرباينّ يف مسند الشاميني، من طريق سعيد بن 

أنّ أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خولة بنت  -بشري، عن قتادة، عن أنس
ثعلبة، قال ابن مندة: تفرد بوصله سعيد بن بشري. ورواه سعيد بن أيب عروبة 

  عن قتادة مرسال.
 -وروى أبو داود، من طريق عطاء بن أيب رباح، عن أوس بن الصامت

  حديثا، وقال بعده: عطاء مل يدرك أوسا: هو من أهل بدر قدمي املوت.
وقال ابن حبان: مات يف أيام عثمان، وله مخس ومثانون سنة، وقال غريه: 

  مات سنة أربع وثالثني بالرملة، وهو ابن اثنتني وسبعني سنة.
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٢٤ 

 ألعرس بن عمرو اليشكري ا - ٨

ا إىل رسول اهللا صدقتهم) ْ و َّ   (أول حي أد
  

روى ابن شاهني، من طريق أيب غسان، عن معتمر: مسعت كهمسا حيدث 
عن أيب سنان احلنفي، قال: أول حي أدوا إىل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم 

؟ » نتمن أ«صدقتهم حي من بين يشكر، فأتى األعرس بن عمرو، فقال له: 
  .(١)» ال، ولكنك عبد اللَّه«قال: أنا األعرس بن عمرو، قال: 

وذكره ابن مندة تعليقا. وأخرج أيضا من طريق عبد الرمحن بن عمرو بن 
عن عبد اللَّه بن يزيد بن األعرس، عن أبيه، عن جده،  -املتروكني أحد -جبلة

دعا لنا يف مرعانا. قال قال: أتيت النيب صلّى اللَّه عليه وسلم دية فقبلها مين و
  ابن مندة: تفرد به ابن جبلة.

  بالواو. -قلت: وجدته يف كتاب ابن شاهني األعوس
  
  
  
  
  

________________________  
   (١) .يث قال اهليثمي رواه الطرباين وفيه مجاعة مل أعرفهمعن أيب عبيد ... احلد ٥٧/ ٨أورده اهليثمي يف الزوائد 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٢٥ 

٩ -  ّ رجي ْ ز َ ّ اخل اري َ ص ْ ر األن ْ خ َ ن ص ْ رور ب ْ ع َ ن م ْ اء ب َ ر َ  الب

ا)  َ من استقبل الكعبة حي ل َّ و َ (أ 
  

 قال موسى بن عقبة، عن الزهري: كان من النفر الذين بايعوا البيعة األوىل
بالعقبة، وهو أول من بايع يف قول ابن إسحاق، وأول من استقبل القبلة، وأول 

  من أوصى بثلث ماله، وهو أحد النقباء.
وقال ابن إسحاق: حدثين معبد بن كعب أن أخاه عبد اللَّه، وكان من 
أعلم األنصار حدثه أن أباه وكان ممن شهد العقبة، قال: خرجنا يف حجاج 

ا وفقهنا، ومعنا الرباء بن معرور كبرينا وسيدنا.. فذكر القصة قومنا وقد صلّين
  مطولة يف ليلة العقبة.

قال: وكان أول من ضرب على يد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم الرباء 
  بن معرور.

وروى يعقوب بن سفيان يف تارخيه، من طريق ابن شهاب، عن عبد الرمحن 
كعب: كان الرباء من معرور أول من استقبل  بن عبد اللَّه بن كعب، قال: قال

الكعبة حيا، وعند حضرة وفاته قبل أن يتوجهها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
وسلم، فبلغ ذلك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم فأمره أن يستقبل بيت 

  املقدس فأطاع، فلما كان عند موته أمر أهله أن يوجهوه قبل الكعبة.
شاهني بإسناد لين، من طريق عبد اللَّه بن أيب قتادة، حدثتين وروى ابن 

أن الرباء بن معرور مات قبل اهلجرة، فوجه قربه إىل الكعبة.  -أمي، عن أيب
وكان قد أوصى لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم فقبل وصيته مث ردها على 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٢٦ 

  يعين على قربه، وكبر أربعا. -ولده وصلّى عليه
أنّ الرباء بن معرور أوصى إىل النيب  -اينّ من وجه آخر عن أيب قتادةويف الطّرب

صلّى اللَّه عليه وسلم بثلث ماله يصرفه حيث شاء، فرده النيب صلّى اللَّه عليه 
   وسلم.

قال ابن إسحاق وغريه: مات الرباء بن معرور قبل قدوم النيب صلّى اللَّه 
  عليه وسلم بشهر.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٢٧ 

 لعوامالزبري بن ا -١٠

(أول رجل سل سيفه يف اهللا) 
  
  

  أبو عبد اللَّه، حواري رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وابن عمته.
أمه صفية بنت عبد املطّلب، وأحد العشرة املشهود هلم باجلنة، وأحد الستة 
أصحاب الشورى، كانت أمه تكنيه أبا الطّاهر بكنية أخيها الزبري بن عبد 

كتىن هو بابنه عبد اللَّه فغلبت عليه، وأسلم وله اثنتا عشرة سنة وقيل املطّلب، وا
  مثان سنني.

وقال اللّيث: حدثين أبو األسود، قال: كان عم الزبري يعلقه يف حصري 
  ويدخن عليه لريجع إىل الكفر، فيقول: ال أكفر أبدا.

 وقال الزبري بن بكّار يف كتاب النسب: حدثين عمي مصعب، عن جدي
مصعب أن العوام ملا مات كان نوفل بن خويلد يلي ابن أخيه  عبد اللَّه بن

الزبري، وكانت صفية تضربه وهو صغري وتغلظ عليه، فعاتبها نوفل وقال: ما 
  هكذا يضرب الولد، إنك لتضربينه ضرب مبغضة فرجزت به صفية:

  من قال إني أبغضه فقد كذب ... وإنما أضربه لكي يلب
  ويأيت بالسلب ... وال يكن ملاله خبأ خمبويهزم اجليش 

  يأكل يف البيت من متر وحب
  [الرجز] تعرض نوفل فقال: يا بين هاشم، أال تزجروا عني؟



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٢٨ 

  وهاجر الزبري اهلجرتني.
وقال عروة: كان الزبري طويال ختطّ رجاله األرض إذا ركب. أخرجه الزبري 

  بن بكّار.
لف الزبري: أما إنه ألخريهم وأحبهم وقال عثمان بن عفّان ملا قيل له استخ

إىل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم. أخرجه أمحد والبخاري، وفيه يقول 
  حسان بن ثابت فيما رواه الزبري بن بكّار:

  أقام على عهد النيب وهديه ... حواريه والقول بالفعل يعدل
  [الطويل] إىل أن قال:

  ... وليس يكون الدهر ما دام يذبلفما مثله فيهم وال كان قبله 
  [الطويل]

روى الزبري بن بكّار، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن 
الزبري، قال: سألت الزبري عن قلة حديثه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله 
وسلم، فقال: كان بيين وبينه من الرحم والقرابة ما قد علمت، ولكين مسعته 

  (١) . »من قال علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار«يقول: 

________________________  
، وابن حبان ذكره ٣٠١، ٢٩٧/ ٥، ٣٣٤، ١٥٩/ ٤، ٣٦٥، ١٧١، ١٥٨/ ٢، ٦٥/ ١أخرجه أمحد   (١)

، والبخاري يف التاريخ ١٦، والشافعي كما يف البدائع ١٣٥/ ١) والطرباين يف الكبري ٢٢١٤اهليثمي يف املوارد (
وانظر  ١٠٠/ ٢/ ٢) وابن سعد ٣٠٨٥وذكره املصنف يف املطالب ( ١٠٢/ ١يف املستدرك واحلاكم  ٢٠٩/ ٦

  .١٤٩/ ٨) وانظر امع ٢٩٤٩٠كرت العمال (
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وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عروة قال: قاتل الزبري وهو غالم مبكة 
يده، فمر بالرجل حمموال على صفية فسألته عنه، فقيل هلا. فقالت:  رجال فكسر

  كيف رأيت زبرا؟ أقطا ومترا؟ أو مشمعال صقرا.
، وعن عروة وابن املسيب قال: أول رجل سلّ سيفه يف أخرجه ابن سعد

اللَّه الزبري، وذلك أن الشيطان نفخ نفخة فقال . أخذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
وآله وسلّم، فأقبل الزبري يشق الناس بسيفه والنيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم 

  بأعلى مكة.
  أخرجه الزبري بن بكّار من الوجهني.

رواية ابن املسيب: فقيل: قتل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم  ويف
  فخرج الزبري متجردا بالسيف صلتا.

وروى ابن سعد بإسناد صحيح عن هشام عن أبيه، قال: كانت على الزبري 
إنّ «عمامة صفراء معتجرا ا يوم بدر، فقال النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم: 

  . (١)» ت على سيماء الزبرياملالئكة نزل
  وروى الطّرباينّ من طريق أيب املليح، عن أبيه حنوه.

ومن حديث عروة، عن ابن الزبري، قال: قال يل الزبري قال: قال يل رسول 
  » .فداك أيب وأمي«اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم. 

 وعن عروة: كان يف الزبري ثالث ضربات بالسيف كنت أدخل أصابعي
  فيها: ثنتني يوم بدر، وواحدة يوم الريموك.

________________________  
  .٧٢: ١: ٣أورده ابن سعد يف الطبقات الكربى  (١) 
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وروى البخاري عن عائشة أا قالت لعروة: كان أبوك من الذين استجابوا 
  للَّه وللرسول من بعد ما أصام القرح، تريد أبا بكر والزبري.

وروى أيضا عن جابر قال: قال يل النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم يوم بين 
؟ فانتدب الزبري، فقال النيب صلّى اللَّه عليه وآله » ين خبرب القوممن يأتي«قريظة: 
  » .إنّ لكلّ نيب حواريا وحواريي الزبري«وسلّم: 

وروى أمحد، من طريق عاصم عن زر، قال: قيل لعلي: إن قاتل الزبري 
  بالباب. قال:

وسلّم ليدخل قاتل ابن صفية النار، مسعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله 
  » .إنّ لكلّ نيب حواريا، وإنّ حواريي الزبري«يقول: 

.من حديث أيب موسى األشعري وروى هذا املنت ابن عدي  
وروى أبو يعلى أنّ ابن عمر مسع رجال يقول: أنا ابن احلواري. فقال: إن 

  كنت من ولد الزبري وإلّا فال.
الزبري فأىب،  وروى يعقوب بن سفيان، عن مطيع بن األسود أنه أوصى إىل

  فقال:
أسألك باللَّه والرحم إلّا ما قبلت، فإني مسعت عمر يقول: إن الزبري ركن 

  من أركان الدين.
أنه أوصى إليه عثمان، واملقداد، وابن » النوادر«وروى احلميدي يف 

مسعود، وابن عوف، وغريهم، فكان حيفظ أمواهلم وينفق على أوالدهم من 
  بكار، ومطيع بن األسود، وأبو العاص بن الربيع.ماله، وزاد الزبري بن 
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وروى يعقوب بن سفيان أنّ الزبري كان له ألف مملوك يؤدون إليه اخلراج، 
  فكان ال يدخل بيته منها شيئا، يتصدق به كله.

وقصته يف وفاء دينه وفيما وقع يف تركته من الربكة مذكور يف كتاب 
  اخلمس من صحيح البخاري بطوهلا.

قتل الزبري بعد أن انصرف يوم اجلمل بعد أن ذكره علي،فروى أبو وكان 
يعلى من طريق أيب جرو املازين، قال: شهدت عليا والزبري توافيا يوم اجلمل، 
فقال له علي: أنشدك اللَّه، أمسعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم يقول: 

م. ومل أذكر ذلك إىل اآلن. قال: نع (١)» إنك تقاتل عليا، وأنت ظامل له؟«
  فانصرف.

وروى ابن سعد بإسناد صحيح، عن ابن عباس أنه قال للزبري يوم اجلمل: 
أجئت تقاتل ابن عبد املطلب؟ قال: فرجع الزبري، فلقيه ابن جرموز فقتله. قال: 

  فجاء ابن عباس إىل علي، فقال: إىل أين يدخل قاتل ابن صفية؟ قال: النار.
 مجادى األوىل سنة ست وثالثني، وله ست أو سبع وستون وكان قتله يف

سنة، وكان الّذي قتله رجل من بين متيم يقال له عمرو بن جرموز قتله غدرا 
  مبكان يقال له وادي السباع: رواه خليفة بن خياط وغريه.

من طريق حصني، عن عمرو بن » تارخيه«وروى يعقوب بن سفيان يف 
  جاوان، قال:

________________________  
امللك وعزاه أليب يعلى فيه عبد  ٢٣٥/ ٧) وقال اهليثمي يف امع ٦٦٦( ٣٠/ ٢أخرجه أبو يعلى يف مسندة  (١)

/ ٣) وأخرجه العقيلي يف الضعفاء ٤٤٧٦بن مسلم قال البخاري مل يصح حديثه، وذكره ابن حجر يف املطالب (
) وعزاه فضال عن هؤالء البن ٣١٦٨٨واملتقي اهلندي يف الكرت ( ٣٦٥/ ٢وأورده ابن اجلوزي يف العلل  ٣٥

  عساكر والبيهقي يف الدالئل.
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م كعب بن سور ومعه املصحف ينشدهم اللَّه واإلسالم، فلم ملا التقوا قا
ينشب أن قتل، فلما التقى الفريقان كان طلحة أول قتيل، فانطلق الزبري على 
فرس له فبلغ األحنف، فقال: محل مع املسلمني حىت إذا ضرب بعضهم حواجب 

ن بعض بالسيف أراد أن يلحق ببنيه، فسمعها عمرو بن جرموز، فانطلق فأتاه م
  خلفه فطعنه وأعانه فضالة بن حابس ونفيع، فقتلوه.
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 املطلب بن أزهر الزهري -١١

  (أول وارث يف اإلسالم)
  

ذكره ابن إسحاق فيمن  ابن عم عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف.
هاجر إىل احلبشة، قال: فمات ا، فورثه ابنه عبد اللَّه، فيقال: إنه أول وارث يف 

  اإلسالم.
  لواقدي: هاجر إىل احلبشة اهلجرة الثانية، فولد له ا عبد اللَّه.وقال ا

وقال ابن الكليب: هاجر هو وولده عبد اللَّه فماتا مجيعا بأرض احلبشة، 
وكانت مع املطلب امرأته رملة بنت أيب عوف بن صبرية بن سعيد بن سعد بن 

  سهم السهمي.
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 املغرية بن شعبة الثقفي -١٢

  (أول من وضع ديوان البصرة)                     
  

  أبو عيسى أو أبو حممد.
 (١)وقال الطربي: يكنى أبا عبد اللَّه، قال: وكان ضخم القامة، عبل 

  الذراعني، بعيد ما بني املنكبني، أصهب الشعر جعدة وكان ال يفرقه.
  أسلم قبل عمرة احلديبية، وشهدها وبيعة الرضوان، وله فيها ذكر.

النيب صلى اللَّه عليه وآله وسلم. روى عنه أوالده. عروة، وحدث عن 
وعقار، ومحزة ومواله. وزاد: وابن عم أبيه حسن بن حبة. ومن الصحابة 
املسور بن خمرمة، ومن املخضرمني فمن بعدهم، قيس بن أيب حازم، ومسروق، 

الل، وقبيصة بن ذؤيب، ونافع بن جبري، وبكر بن عبد اللَّه املزين، واألسود بن ه
  وزياد بن عالقة، وآخرون.

قال ابن سعد: كان يقال له مغرية الرأي. وشهد اليمامة وفتوح الشام 
  والعراق.

  وقال الشعيب: كان من دهاة العرب، وكذا ذكره الزهري.

________________________  
عبالة فهو أعبل: غلظ وابيض وأصله يف الذراعني. اللسان  -بالضم -بلالعبل: الضخم من كل شيء، وقد ع  (١)
٢٧٨٩/ ٤.  
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وقال قبيصة بن جابر: صحبت املغرية، فلو أن مدينة هلا مثانية أبواب ال 
غرية من أبواا كلها، وواله عمر البصرة، باب منها إال باملكر خلرج امل خيرج من

  ومهذان وعدة بالد إىل أن عزله ملا شهد عليه أبو بكر ومن معه. (١)ففتح ميسان 
قال البغوي: كان أول من وضع ديوان البصرة. وقال ابن حبان: كان أول 
من سلم عليه باإلمرة، مث واله عمر الكوفة، وأقره عثمان مث عزله، فلما قتل 

اعتزل القتال إىل أن حضر مع احلكمني، مث بايع معاوية بعد أن اجتمع عثمان 
الناس عليه، مث واله بعد ذلك الكوفة فاستمر على إمرا حىت مات سنة مخسني 

  عند األكثر.
  ونقل فيه اخلطيب اإلمجاع. وقيل: مات قبل بسنة، وقيل بعدها بسنة.

رجا، وال يلتبس عليه وقال الطّربي: كان ال يقع يف أمر إال وجد له خم
  أمران إال ظهر الرأي يف أحدمها.

وقال الطّربي أيضا: كان مع أيب سفيان يف هدم طاغية ثقيف بالطّائف. 
وبعثه أبو بكر الصديق إىل أهل النجري وأصيبت عينه بالريموك، مث كان رسول 

  سعد إىل رستم.
أنه  -لفرسيف قصة النعمان بن مقرن يف قتال ا» صحيح البخاري«ويف 

  كان رسول النعمان إىل امرئ القيس، وشهد تلك الفتوح.
وقال البغوي: حدثين محزة بن مالك األسلمي، حدثين عمي شيبان بن 
محزة، عن دويد، عن املطّلب بن حنطب، قال: قال املغرية: أنا أول من رشا يف 
 اإلسالم، جئت إىل يرفأ حاجب عمر، وكنت أجالسه، فقلت: له: خذ هذه

________________________  
ميسان: بالفتح مث السكون وسني مهملة وبعد األلف راء. قيل مدينة، كورة واسعة كثرية القرى والنخل بني   (١)

   ١٣٤٣/ ٣البصرة وواسط قصبتها ميسان. انظر: مراصد االطالع 
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العمامة فألبسها، فإن عندي أختها، فكان يأنس يب ويأذن يل أن أجلس من 
داخل الباب، فكنت آيت فأجلس يف القائلة فيمر املار فيقول: إن للمغرية عند 
عمر مرتلة، إنه ليدخل عليه يف ساعة ال يدخل فيها أحد وذكر البغوي، من 

: أبو عيسى. قال: من أن املغرية استأذن على عمر، فقال -طريق زيد بن أسلم
أبو عيسى؟ قال: املغرية بن شعبة. قال: فهل لعيسى من أب؟ فشهد له بعض 
الصحابة أنّ النيب صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يكنيه ا، فقال: إن النيب صلى 

  اللَّه عليه وآله وسلم غفر له، وإنا ال ندري ما يفعل بنا، وكناه أبا عبد اللَّه.
وي من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، وأخرج البغ

عمر املغرية على البحرين، فكرهوه وشكوا منه، فعزله فخافوا أن  قال: استعمل
يعيده عليهم، فجمعوا مائة ألف، فأحضرها الدهقان إىل عمر، فقال: إن املغرية 

 ألف، اختان هذه فأودعها عندي، فدعاه فسأله، فقال: كذب، إمنا كانت مائيت
فقال: وما محلك على ذلك؟ قال: كثرة العيال. فسقط يف يد الدهقان، فحلف 
وأكّد األميان أنه مل يودع عنده قليال وال كثريا. فقال عمر للمغرية: ما محلك 

  على هذا؟ قال: إنه افترى علي، فأردت أن أخزيه.
 هو ابن حنطب، -وأخرج ابن شاهني، من طريق كثري بن زيد، عن املطّلب

عن املغرية، قال: كنت آيت فأجلس على باب عمر أنتظر اإلذن على عمر، 
فقلت لريفأ حاجب عمر: خذ هذه العمامة فألبسها، فإن عندي أختها، فكان 
يأذن يل أن أقعد من داخل الباب، فمن رآين قال: إنه ليدخل على عمر يف ساعة 

  ال يدخل غريه.
أصيبت عينه بالريموك،  وقال ابن سعد: كان رجال طواال مصاب العني،

أصهب الشعر، أقلص الشفتني، ضخم اهلامة، عبل الذراعني، عريض املنكبني، 
  وكان يقال له مغرية الرأي.
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وقال البخاري يف التاريخ: قال أبو نعيم، عن زكريا، عن الشعيب: انكسفت 
 الشمس يف زمن املغرية بن شعبة يوم األربعاء يف رجب سنة تسع ومخسني، فقام

  املغرية وأنا شاهد ... فذكر القصة. كذا قال: والصواب سنة تسع وأربعني.
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 املقداد بن األسود الكندي  -١٣

  (أول من قاتل على فرس يف سبيل اهللا)              
  

بن مطرود » . ١«عامر  هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن
.البهراين، وقيل احلضرمي  

لكليب: كان عمرو بن ثعلبة أصاب دما يف قومه، فلحق قال ابن ا
حبضرموت، فحالف كندة، فكان يقال له الكندي، وتزوج هناك امرأة فولدت 
له املقداد، فلما كرب املقداد وقع بينه وبني أيب مشر بن حجر الكندي، فضرب 
رجله بالسيف وهرب إىل مكة، فحالف األسود بن عبد يغوث الزهري، وكتب 

يه، فقدم عليه فتبنى األسود املقداد فصار يقال املقداد بن األسود، وغلبت إىل أب
] قيل ٥عليه، واشتهر بذلك، فلما نزلت: ادعوهم لآبائهِم [سورة األحزاب آية 

  له املقداد بن عمرو، واشتهرت شهرته بابن األسود.
  عيد.وكان املقداد يكىن أبا األسود، وقيل كنيته أبو عمر، وقيل أبو س

وأسلم قدميا، وتزوج ضباعة بنت الزبري بن عبد املطّلب ابنة عم النيب صلى 
اللَّه عليه وآله وسلم، وهاجر اهلجرتني، وشهد بدرا واملشاهد بعدها، وكان 

  فارسا يوم بدر، حىت إنه مل يثبت أنه كان فيها على فرس غريه.
هر إسالمه سبعة، وقال زر بن حبيش، عن عبد اللَّه بن مسعود: أول من أظ

  فذكر فيهم.
وقال خمارق بن طارق، عن ابن مسعود: شهدت مع املقداد مشهدا ألن 

  أكون صاحبه أحب إيلّ مما عدل به.
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وذكر البغوي، من طريق أيب بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر: أول من 
  قاتل على فرس يف سبيل اللَّه املقداد بن األسود.

زمعي، عن عمته قريبة، عن عمتها كرمية ومن طريق موسى بن يعقوب ال
  بنت املقداد، عن أبيها: شهدت بدرا على فرس يل يقال هلا سبحة.

ومن طريق يعقوب بن سليمان، عن ثابت البناينّ، قال: كان املقداد وعبد 
الرمحن ابن عوف جالسني، فقال له ما لك: أال تتزوج. قال: زوجين ابنتك: 

شكا ذلك للنيب صلى اللَّه عليه وآله وسلم، فغضب عبد الرمحن وأغلظ له، ف
  فقال: أنا أزوجك. فزوجه بنت عمه ضباعة بنت الزبري بن عبد املطّلب.

وعن املدائين، قال: كان املقداد طويال، آدم كثري الشعر، أعني مقرونا، 
  يصفّر حليته.

وأخرج يعقوب بن سفيان، وابن شاهني، من طريقه بسنده إىل كرمية زوج 
  قداد:امل

كان املقداد عظيم البطن، وكان له غالم رومي، فقال له: أشق بطنك 
فأخرج من شحمة حىت تلطف، فشق بطنه مث خاطه، فمات املقداد، وهرب 

  الغالم.
وقال أبو ربيعة اإليادي، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، عن النيب صلى 

مرين حبب أربعة وأخربين أنه حيبهم: إنّ اللَّه عز وجلّ أ«اللَّه عليه وآله وسلم: 
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،أخرجه الترمذي، وابن ماجة، وسنده  (١)»علي، واملقداد، وأبو ذر، وسلمان
  حسن.

وروى املقداد عن النيب صلى اللَّه عليه وآله وسلم أحاديث. روى عنه 
علي، وأنس، وعبيد اللَّه بن عدي بن اخليار، ومهّام بن احلارث، وعبد الرمحن 

  يب ليلى، وآخرون.بن أ
اتفقوا على أنه مات سنة ثالث وثالثني يف خالفة عثمان. قيل: وهو ابن 

  سبعني سنة.
  
  
  
  
  
  
  
  

________________________  
وقال هذا حديث حسن ال نعرفه  ٣٧١٨حديث رقم  ٢١كتاب املناقب باب ، ٥٩٤/ ٥أخرجه الترمذي   (١)

يف املقدمة باب فضل سلمان وأيب ذر واملقداد واحلاكم يف املستدرك  ٥٣/ ١إال من حديث شريك وابن ماجة 
  .٣٣٣/ ٣وابن حجر يف لسان امليزان  ١٧٢/ ١، وأبو نعيم يف احللية ١٣٠/ ٣
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 املهلب بن أبي صفرة األزدي  -١٤

(أول من عقد له لواء علي بن أبي طالب حني انهزمت 
  األزد يوم اجلمل)

  
  يكىن أبا سعيد.

وذكر نسبه هناك،  تقدم له ذكر يف ترمجة والده يف حرف الظاء املعجمة،
وذكر أيضا يف ترمجة حذيفة بن اليمان األزدي يف حرف احلاء املهملة، فقال: 
ولد عام الفتح يف عهد النيب صلى اللَّه عليه وآله وسلم، ذكره احلاكم يف تاريخ 

رواية  نيسابور يف باب الصحابة الذين دخلوها، وسيأيت يف ترمجة أيب صفرة
اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم:  : قال رسولاملهلب، قال: مسعت أيب يقول

  احلديث.(١) » أطولكن طاقا أعظمكن أجرا ... «
وقال حممد بن قدامة اجلوهري يف كتاب اخلوارج: ولد املهلب عام الفتح. 
وقال احلاكم: ولد على عهد النيب صلى اللَّه عليه وسلّم، وإن أباه وفد على أيب 

، وكان املهلب أصغرهم، فنظر إليه عمر، فقال أليب بكر ومعه عشرة من أوالده
  صفرة: هذا سيدهم، وأشار إىل املهلب فذكره.

وقول احلاكم يف مولده يعارضه ما تقدم يف ترمجة حذيفة بن اليمان 
األزدي: إن أبا صفرة كان يف خالفة أيب بكر غالما مل حيتلم، فكيف يولد له 

________________________  
، فضل الصدقة حديث رقم ٥٩، كتاب الزكاة باب ٦٧/ ٥نسائي وال ١٣٧/ ٢البخاري يف صحيحه   (١)

  .٩٦/ ٤، واهليثمي يف جممع الزوائد ١٢١/ ٦، وأمحد يف املسند ٢٥٤١
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على ذلك من أرخ وفاته سنة ثالث قبل ذلك بأربع سنني. وقد وافق احلاكم 
  ومثانني، وأنه مات وهو ابن ست وسبعني سنة.

وذكر ابن سعد أن أبا صفرة كان ممن ارتد مث راجع اإلسالم، ووفد على 
عمر، وأورده يف الطبقة األوىل من تابعي أهل البصرة. وقال العسكري: روى 

هو وأبوه املدينة يف زمن عن النيب صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرسال، وإمنا قدم 
  عمر.

قلت: األثر األول أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، قال: وفد أبو صفرة على 
  عمر يف عشرة من ولده أصغرهم املهلب، فقال له عمر: هذا سيد ولدك.

  وقد
أخرج أصحاب السنن من رواية املهلب عمن مسع النيب صلى اللَّه عليه وآله 

  » .ليكن شعاركم: حم ال ينصرونإنّ يبيتوكم ف«وسلم يقول: 
  وليس له يف السنن غريه.

  وأخرج له أمحد من روايته، عن مسرة بن جندب حديثا.
روى أيضا عن ابن عمر، وابن عمرو، والرباء. يروي عنه مساك بن حرب، 
وأبو إسحاق السبيعي، وعمر بن سيف، وقال ابن قتيبة: كان أشجع الناس، 

ن جال عنها أهلها، ومل يكن يعاب إال ومحى البصرة من اخلوارج بعد أ
  بالكذب.

قلت: وذكر املربد أنه كان يفعل ذلك يف حروبه. وقال أبو عمر: هو ثقة، 
وأما من عابه بالكذب فال وجه له، ألنه كان حيتاج لذلك يف احلرب، خيادع 

  اخلوارج، فكانوا يصفونه لذلك بالكذب غيظا منهم عليه.
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لنيب صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرسال، وقال ابن عبد الرب: روى عن ا
قدامة يف أخبار اخلوارج عن حفص بن عمر، عن شعبة، عن  وروى حممد بن

إذا «أيب إسحاق، عن مهلب، قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: 
  » .كان بني أحدكم وبني القبلة قيد مؤخرة الرحل مل يقطع صالته شيء

سبيعي: ما رأيت أمريا خريا، من املهلب. وقال حممد وقال أبو إسحاق ال
بن قدامة يف كتاب أخبار اخلوارج: ذكر الكوفيون عن أيب إسحاق، عن 
أصحابه، قال: مل يل املهلب والية قط نظرا له، إمنا كان يويل حلاجتهم إليه. 
قال: أبو إسحاق: صدقوا، أول من عقد له لواء علي بن أيب طالب حني ازمت 

رد يوم اجلمل، وكان املهلب ويل قتل اخلوارج األزارقة بعد أن كانوا هزموا األ
العساكر، وغلبوا على البالد، وشرطوا له أن كل بلد أجلى عنه اخلوارج كان له 
التصرف يف خراجها تلك السنة: فحارم عدة سنني إىل أن يسر اللَّه بتفريق 

  كلمتهم على يده بعد تسع سنني.
سنة اثنتني ومثانني. وقيل مات سنة ثالث، وله ست  وعاش إىل أن مات

  وسبعون سنة.
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 النعمان بن بزرج اليماني -١٥

  (أول من قدم على األبناء بصنعاء)               
  

  من أهل صنعاء .
قال ابن حبان: يقال له صحبة. وقال ابن عساكر: أدرك النيب صلّى اللَّه 

يف عهد عمر. وأخرج ابن مندة من طريق  عليه وآله وسلّم ومل يلقه، وقدم الشام
أنس، عن سليمان بن وهب، قال: حدثين النعمان بن  حممد بن احلسن بن

  بزرج، وكان قد أدرك اجلاهلية، قال ... فذكر حديثا طويال.
وتعقب أبو نعيم على ابن مندة ذكره إياه يف الصحابة، وقال: ال يعرف له 

لتابعني البخاري، وابن أيب حامت، إسالم. ومل يصب يف ذلك، فقد ذكره يف ا
وكأن أبا نعيم اغتر مبا ذكره الواقدي يف كتاب الردة من طريق مهام بن منبه، 
قال: كان أول من قدم على األبناء بصنعاء يعين من املدينة وبر بن حينس، فرتل 
على بنات النعمان بن مزرج فأسلمن وصلني، وبعثتا إىل أخيهما عبد الرمحن بن 

بن بزرج فأسلم، وبعثتا إىل فريوز الديلمي فأسلم، وإىل مركبود النعمان 
الديلمي، فأسلم، قال: وكان أول من أخذ القرآن بصنعاء عطاء بن مركبود. 

  انتهى.
فتوهم أبو نعيم من هذا أن النعمان كان قد مات، لكن يرده إدراك سليمان 

ذي أشار إليه مهام بن وهب له وتصرحيه بتحديثه إياه، فلعله كان يف الوقت الّ
بن منبه كان غائبا عن صنعاء، ألن األسود الكذاب ملا غاب على صنعاء فر 
غالب أهلها منه، وكذلك أخرج عبيد بن حممد الشكوري يف تارخيه، من طريق 

  هشام بن يوسف، عن عمر بن نعيم:
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مسعت النعمان بن بزرج، وكان عاش ثالثني يف اجلاهلية، ومائة سنة يف 
ذكر أيضا أن النعمان وفد على معاوية، فسأله أن يويل الضحاك بن اإلسالم. و

  فريوز اإلمارة.
وقال أبو بكر بن الربقي يف تارخيه: مات النعمان بن بزرج يف خالفة عبد 

  امللك بن مروان.
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 النعمان بن بشري بن سعد األنصاري -١٦

  )(أول مولود يف اإلسالم من األنصار بعد اهلجرة          
  

بن بشري بن سعد بن ثعلبة بن جالس بن زيد األنصاري اخلزرجي. تقدم 
متام نسبه يف ترمجة والده يف حرف الباء املوحدة، يكىن أبا عبد اللَّه، وهو 

  مشهور. له وألبيه صحبة.
قال الواقدي: كان أول مولود يف اإلسالم من األنصار بعد اهلجرة بأربعة 

  كان النعمان بن بشري أكرب مين بستة أشهر.عشر شهرا، وعن ابن الزبري: 
وروى عن النيب صلى اللَّه عليه وسلّم، وعن خالد بن عبد اللَّه بن رواحة، 

حممد، ومواله سامل، وعروة، والشعيب، والسبيعي،  وعمر وعائشة. روى عنه ابنه
  وأبو قالبة، وخيثمة بن عبد الرمحن، ومساك بن حرب، وآخرون.

عن شعبة بن عبد العزيز: كان قاضي دمشق بعد فضالة وقال أبو مسهر، 
بن عبيد، وقال مساك بن حرب: استعمله معاوية على الكوفة، وكان من أخطب 
 من مسعت. وقال اهليثم: نقله معاوية من إمرة الكوفة إىل إمرة محص، وضم
الكوفة إىل عبيد اللَّه بن زياد، وكان بالشام ملا مات يزيد بن معاوية. وملا 
استخلف معاوية بن يزيد، ومات عن قرب دعا النعمان إىل ابن الزبري مث دعا إىل 
نفسه، فواقعه مروان بن احلكم بعد أن واقع الضحاك بن قيس، فقتل النعمان بن 

  بشري، وذلك يف سنة مخس وستني.
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١٧-  ّ ِي ِس ار َ  باذان الف

ر يف  ّ (هو أول من أسلم من ملوك العجم، وأول من أم
  ليمن)اإلسالم على ا

  
من األبناء الذي بعثهم كسرى إىل اليمن، وكان ملك اليمن يف زمانه، 

صلى اهللا عليه وآله -وأسلم باذان ملا هلك كسرى، وبعث بإسالمه إىل النيب 
، فاستعمله على بالده، مث مات فاستعمل ابنه شهر بن باذان على بعض -وسلم

والطَّبري وذكره يف عمله، ذكر ذلك ابن إسحاق، وابن هشام، والواقدي، 
الصحابة الباوردي وغريه، وسيأيت له ذكر يف ترمجة جد مجرية يف حرف اجليم، 

  وأخباره مذكورة يف التواريخ والسري.
قال الثَّعلَبِي: هو أول من أسلم من ملوك العجم، وأول من أمر يف اإلسالم 

دثنا علي بن عاصم، على اليمن. وقال الفاكهي: حدثنا حيىي بن أيب طالب، ح
إىل  -صلى اهللا عليه وآله وسلم-حدثنا داود عن الشعيب، قال:كتب النيب 

كسرى فمزق كتابه، وكتب إىل باذان: أرسل إليه من يأمره بالرجوع إىل دين 
قومه، فإن أبى فقاتله ...فذكر احلديث. وفيه قال: فخرج باذان من اليمن إىل 

  ، فلحقه العنسي الكذاب فقتله.-لمصلى اهللا عليه وآله وس-النيب 
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الس  -١٨ ُ  بشري بن سعد بن ثعلبة بن ج

  (أول من بايع أبا بكر من األنصار)
  

ابن  -بضم اجليم خمففا. وضبطه الدارقطين بفتح اخلاء املعجمة وتثقيل اللّام
  زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج األنصاري البدري، والد النعمان.

  يح مسلم وغريه يف قصة اهلبة لولده، وحديثه يف النسائي.له ذكر يف صح
استشهد بعني التمر مع خالد بن الوليد يف خالفة أيب بكر سنة اثنيت عشرة، 

  ويقال: إنه أول من بايع أبا بكر من األنصار.
يف  (١)وقال الواقدي: بعثه النيب صلّى اللَّه عليه وسلم يف سرية إىل فدك

  شوال حنو وادي القرى.شعبان، مث بعثه يف 
  
  
  
  
  

________________________  
فدك: بالتحريك وآخره كاف: قرية باحلجاز بينها وبني املدينة يومان وقيل ثالثة أفاءها اللَّه تعاىل على رسوله   (١)

  .١٠٢٠/ ٣وخنل. انظر: مراصد االطالع عليه السالم صلحا فيها عني فوارة 
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 بريزطن اهلندي  -١٩

  ( أول من أظهر حشيشة القنب باليمن)
  

شيخ كان يف زمن األكاسرة. له خرب مشهور يف حشيشة القنب، وأنه أول 
ها عنه باليمن. مث أدرك هذا الشيخ اإلسالم من أظهرها بتلك البالد واشتهر أمر

  فأسلم.
عن شيخه » السوانح«ذكره الشيخ حسن بن حممد الشريازي يف كتاب 

  الشيخ جعفر بن حممد الشريازي.
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 متيم بن أوس بن حارثة -٢٠

، وذلك يف عهد عمر) َّ ص َ   (أول من ق
  

عدي بن ابن ذراع بن  وقيل: خارجة بن سود، وقيل: سواد بن جذمية
  الدار، أبو رقية الداري. مشهور يف الصحابة.

كان نصرانيا، وقدم املدينة فأسلم، وذكر النيب صلّى اللَّه عليه وسلم قصة 
 ث النيب صلّى اللَّه عليه وسلم عنه بذلك على املنرب وعداجلساسة والدجال، فحد

  ذلك من مناقبه.
  وهلما صحبة. قال ابن السكن: أسلم سنة تسع هو وأخوه نعيم،

  وقال ابن إسحاق: قدم املدينة وغزا مع النيب صلّى اللَّه عليه وسلم.
وقال أبو نعيم: كان راهب أهل فلسطني وعابد أهل فلسطني، وهو أول 
من أسرج السراج يف املسجد. رواه الطّرباينّ من حديث أيب هريرة. وأول من 

  أيب شيبة. قص، وذلك يف عهد عمر، رواه إسحاق بن راهويه، وابن
انتقل إىل الشام بعد قتل عثمان، وسكن فلسطني، وكان النيب صلّى اللَّه 

  ، روى ذلك من طريق كثرية.(١)عليه وسلم أقطعه ا قرية عينون 
 ينالَّذ ِسبح د، قام ليلة بآية حىت أصبح، وهي: أَموكان كثري التهج

... ئاتيوا السحرتاج  
________________________  

عينون: بالفتح، قيل: هي من قرى بيت املقدس وقيل قرية من وراء البثنية من دون القلزم عن طريق الشام.   (١)
  .٩٧٩/ ٢انظر مراصد االطالع 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٥١ 

رواه البغوي يف اجلعديات بإسناد صحيح إىل  ] اآلية.٢١[اجلاثية: 
  مسروق، قال: قال يل رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك متيم. فذكره.

وروى البغوي يف الصحابة له قصة مع عمر فيها كرامة واضحة لتميم، 
وتعظم كثري من عمر له، وسأذكرها يف ترمجة معاوية بن حرمل يف قسم 

  .املخضرمني إن شاء اللَّه تعاىل
  من بالد فلسطني. (١)قال ابن حبان: مات بالشام، وقربه ببيت جربين

وقال البخاري: أبو هند الداري أخوه وتعقّب، ولكن قال ابن حبان: هو 
  أخوه ألمه.

(تنبيه) جزم الذّهيب يف التجريد بأنّ صاحب اجلام الّذي نزل فيه ويف 
بينِكُم إِذا حضر أَحدكُم الْموت ... [املائدة: صاحبه: يا أَيها الَّذين آمنوا شهادةُ 

الداري، وعزاه ملقاتل بن حيان. وليس جبيد، ألن يف  غري متيم -] اآلية١٠٦
  . الترمذي وغريه عن ابن عباس يف قصة اجلام أنه متيم الداري

  
  
  
  
  

________________________  
  .٦١٦/ ١بيت جربين: لغة يف جربيل، بليد بني بيت املقدس وغزة. انظر معجم البلدان   (١)



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٥٢ 

٢١-  ِ ِب ل َّ ط ُ ِ عبدامل ٍ بن ب َ ال َ ُ أبي ط ن ْ ُ ب ر َ ف ْ ع َ  ج

  سالم)(هو أول من عقر يف اإل
  
  

أبو عبد اللَّه ابن عم النيب صلّى اللَّه عليه وسلم، وأحد السابقني إىل 
  اإلسالم، وأخو علي شقيقه.

قال ابن إسحاق: أسلم بعد مخسة وعشرين رجال، وقيل بعد واحد وثالثني 
  قالوا:

  وآخى النيب صلّى اللَّه عليه وسلم بينه وبني معاذ بن جبل.
  أفضل الناس بعد النيب صلّى اللَّه عليه وسلم.كان أبو هريرة يقول: إنه 

ويف البخاري عنه قال: كان جعفر خري الناس للمساكني. وقال خالد 
احلذّاء عن عكرمة: مسعت أبا هريرة يقول: ما احتذى النعال، وال ركب املطايا. 

أفضل من جعفر بن  -صلّى اللَّه عليه وسلم -وال وطئ التراب بعد رسول اللَّه
  الب.أيب ط

  رواه الترمذي والنسائي، وإسناده صحيح.
 عن أيب هريرة، قال: كان جعفر حيب من طريق املقربي وروى البغوي

  املساكني، وجيلس إليهم، وخيدمهم وخيدمونه.
  يكنيه أبا املساكني. -صلّى اللَّه عليه وسلم -فكان رسول اللَّه



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٥٣ 

. رواه  (١)»لقي وخلقيأشبهت خ«وقال له النيب صلّى اللَّه عليه وسلم: 
  البخاري ومسلم من طريق حديث الرباء.
  » .أعطيت رفقاء جنباء«ويف املسند من حديث علي رفعه: 

  فذكره منهم.
وهاجر إىل احلبشة فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه، وأقام جعفر عنده، 

كلّ ذلك مث هاجر منها إىل املدينة فقدم والنيب صلّى اللَّه عليه وسلم خبيرب، و
  مشهور يف املغازي بروايات متعددة صحيحة.

وروى البغوي وابن السكن من طريق حممد بن عبد اللَّه بن عبيد بن عمري، 
عن حيىي بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة، قالت: ملا قدم جعفر وأصحابه 

  استقبله رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم، فقبل ما بني عينيه.
عيب عن عبد اللَّه بن جعفر قال: وروى ابن السكن من طريق جمالد عن الش

  ما سألت عليا فامتنع، فقلت له: حبق جعفر إال أعطاين.
استشهد مبؤتة من أرض الشام مقبال غري مدبر، جماهدا للروم يف حياة النيب 
صلّى اللَّه عليه وسلم، سنة مثان يف مجادى األوىل. وكان أسن من علي بعشر 

  استوىف أربعني سنة وزاد عليها على الصحيح.سنني ف

________________________  
، ٣٠كتاب املناقب باب  ٦١٢/ ٥. والترمذي ١٨٠، ٢٤/ ٥، ٢٤٢/ ٣البخاري يف صحيحه أخرجه   (١)

، ٣٤٢/ ٤، ٢٣٠، ١١٥، ١٠٨، ٩٨/ ١، وأمحد يف املسند ٣٧٦٥مناقب جعفر بن أيب طالب حديث رقم 
، وعبد الرزاق يف املصنف ١٢٠/ ٣. واحلاكم يف املستدرك ٢٢٦/ ١٠، ٥/ ٨والبيهقي يف السنن الكربى 

  .٢٠٣٩٤ حديث رقم



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٥٤ 

قال ابن إسحاق: حدثين حيىي بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبري، عن أبيه، 
قال: واللَّه لكأني  (١)حدثين أيب الّذي أرضعين. وكان أحد بين مرة بن عوف

انظر إىل جعفر بن أيب طالب يوم مؤتة اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها مث تقدم 
  قاتل حىت قتل.ف

أخرجه أبو داود من هذا الوجه، وقال ابن إسحاق: هو أول من عقر يف 
  اإلسالم.

وروى الطّرباينّ من حديث نافع عن ابن عمر، قال: كنت معهم يف تلك 
الغزوة فالتمسنا جعفرا فوجدنا فيما أقبل من جسمه بضعا وتسعني بني طعنة 

أيت جعفرا يطري يف اجلنة مع املالئكة ورمية، قال النيب صلّى اللَّه عليه وسلم ر
(٢).  

روى ذلك الطّرباينّ من حديث ابن عباس. ويف الطرباين أيضا من طريق 
اجلعد قال: أري النيب صلّى اللَّه عليه وسلم جعفرا ملكا ذا جناحني  سامل بن أيب

  مضرجني بالدماء، وذلك ألنه قاتل حىت قطعت يداه.

________________________  
مرة بن عوف: بطن من غطفان، من قيس بن عيالن، من العدنانية، وهم: بنو مرة بن عوف بن سعد بن   (١)

ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن. كانت هلم حرة ليلى، يطؤها حجاج بيت اللَّه 
/ ١، والصحاح للجوهري ١٠٧٢/ ٣ل العرب احلرام يف طريقهم إىل املدينة. وفيهم أفخاذ. انظر: معجم قبائ

٣٩٨.  
) مناقب جعفر بن أيب طالب رضي اللَّه عنه ٣٠كتاب املناقب باب ( ٦١٢/ ٥أخرجه الترمذي يف السنن   (٢)

وقال أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب من حديث أيب هريرة. واحلاكم يف املستدرك  ٣٧٦٣حديث رقم 
اد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب بقوله صحيح إال أنه قال املديين واه. وقال هذا حديث صحيح اإلسن ٢٠٩/ ٣

  .٣٣٢٠٥، ٣٣١٨٩، واملتقي اهلندي يف كرت العمال حديث ١٠٦/ ٢والطرباين يف الكبري 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٥٥ 

كان إذا سلم على عبد اللَّه بن جعفر قال:  ويف الصحيح عن ابن عمر أنه
  السالم عليك يا بن ذي اجلناحني.

ملالك، بإسناد ضعيف، عن مالك عن » الغرائب«وروى الدار الدارقطين يف 
نافع عن ابن عمر، قال: كنا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم فرفع رأسه إىل 

فقال الناس: يا رسول » . ه وبركاتهوعليكم السالم ورمحة اللَّ«السماء فقال: 
مر يب جعفر بن أيب طالب يف مإل من املالئكة «اللَّه، ما كنت تصنع هذا، قال: 

فسلّم علي. «  
ويف اجلزء الرابع من فوائد أيب سهل بن زياد القطان من طريق سعدان بن 

م جالس الوليد عن عطاء، عن ابن عباس: بينما رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسل
يا أمساء، هذا جعفر بن أيب طالب قد مر «وأمساء بنت عميس قريبة منه إذ قال: 

  احلديث.» مع جربائيل وميكائيل فردي عليه السالم
  » .فعوضه اللَّه من يديه جناحني يطري ما حيث شاء«وفيه 

وقال ابن إسحاق يف املغازي: حدثين عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن 
الت: ملا أتى وفاة جعفر عرفنا يف وجه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم عائشة ق
  احلزن.

وقال حسان بن ثابت ملا بلغه قتل عبد اللَّه بن رواحة يرثي أهل مؤتة من 
  قصيدة:

  رأيت خيار املؤمنني تواردوا ... شعوب وقد خلّفت ممن يؤخر
  ذو اجلناحني جعفرفال يبعدنّ اللَّه قتلى تتابعوا ... مبؤتة منهم 

  وزيد وعبد اللَّه حني تتابعوا ... مجيعا وأسباب املنية ختطر 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٥٦ 

  [الطويل] ويقول فيها:
  وكنا نرى يف جعفر من حممد ... وفاء وأمرا صارما حيث يؤمر
  فال زال يف اإلسالم من آل هاشم ... دعائم عز ال تزول ومفخر

  [الطويل]
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٥٧ 

٢٢-  ِ عمان ُّ ُ الن ن ْ ُ ب ة َ ر ْ م َ ُّ  ج ِي ر ْ ذ ُ ة الع َ ذ ْ و َ ِ ه ن ْ  ب

ذرة إىل النبي) ُ َ بصدقة بني ع م ِ د َ   (أول من ق
  
  

:قال ابن الكليب  
  إىل النيب صلّى اللَّه عليه وسلم. (١)هو أول من قدم بصدقة بين عذرة

وقال أبو حامت: قدم يف وفد عذرة. قال الطّربي: كان سيد بين عذرة، 
  فأتاه بصدقتهم.ووفد على النيب صلّى اللَّه عليه وسلم 

وقال ابن الكليب: كان أول أهل احلجاز قدم على رسول اللَّه صلّى اللَّه 
عليه وسلم بصدقة قومه، أقطعه النيب صلّى اللَّه عليه وسلم حضر فرسه، ورمية 

  سوطه، من وادي القرى فرتهلا إىل أن مات.
بن ذكره ابن شاهني، لكنه أخرجه يف احلاء املهملة، وكذلك استدركه ا

بشكوال عن ابن رشدين. ومها فيه، فقد ضبطه الدار الدارقطين وغريه باجليم 
  والراء.

________________________  
عذرة بن سعد: بطن عظيم من قضاعة، من القحطانية، وهم: بنو عذرة بن سعد بن هذمي بن زيد بن ليث   (١)

اف بن قضاعة، تتفرع منه أفخاذ عديدة، وعذرة هؤالء هم املعروفون بشدة العشق، قال ابن سود بن أسلم بن احل
 سعيد بن عقبة لألعرايب: ممن الرجل؟ قال: من قوم إذا عشقوا ماتوا. قال: عذري ورب الكعبة، فقلت له: ومم

  .٧٦٨/ ٢ذاك؟ قال: يف نسائنا صباحة، ويف رجالنا عضة.. انظر: معجم قبائل العرب 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٥٨ 

وقال الواقدي: حدثنا شعيب بن ميمون، عن أيب مراية البلوي، مسع محزة 
يقول: أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه  -وكانت له صحبة -بن النعمان العذري

  الدارقطين يف املؤتلف من طريقه.وسلم بدفن الشعر والدم، أخرجه الدار 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٥٩ 

ِ الكناني نج -٢٣ ع ْ ل َ ة بن ق ّ ي َ م ُ ِ بن أ ف ْ و َ ُ ع ن ْ ُ ب ة َ  اد

س)                     َّ م َ ل َ َ بعد الق أ َ س َ   (من أوائل من ن
  

بن أمية بن قلع بن عباد بن حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدي ابن زيد بن 
  نانة، أبو مثامة الكناين.عامر بن ثعلبة بن احلارث بن مالك بن ك

أمر النسيء والنسأة إىل أن قال: وقام » أوائل السرية«ذكر ابن إسحاق يف 
  اإلسالم على جنادة بن عوف، ومل يذكر أنه أسلم.

قال السهيلي: وجدت له خربا يدلّ على أنه أسلم، فإنه حضر احلج يف زمن 
أيها الناس، إين قد عمر، فرأى الناس يزدمحون على احلجر األسود، فقال: 

  أجرته منكم، فخفقه عمر بالدرة، وقال: وحيك! إنّ اللَّه قد أبطل أمر اجلاهلية.
وحكى هشام بن الكليب أنه نسأ أربعني سنة، قال: وكان أبعدهم ذكرا 

  وأطوهلم أمدا.
أول من نسأ بعد القلمس حذيفة بن » . النسب«[وقال الزبري يف كتاب 

س بن عامر بن ثعلبة، مث بعده عباد بن عبد بن فقيم بن عديوهو القلم ،
حذيفة. مث قلع بن عباد، مث أمية ابن قلع، مث عوف بن أمية، مث جنادة فأدركه 

  اإلسالم. يقال إنه نسأ أربعني سنة.
وذكر أيضا عن أيب عبيدة أن اإلسالم قام على أيب مثامة جنادة بن عوف. 

أنّ أول  -ن ابن أيب جنيح، عن جماهدمث نقل عن حممد بن احلسن، عن معمر، ع
من نسأ احلارث بن ثعلبة بن مالك بن كنانة، وآخر من نسأ أبو مثامة، وامسه 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٦٠ 

أمية بن عوف بن جنادة بن عوف ابن عباد بن قلع بن فقيم بن عدي بن عامر 
  .بن احلارث بن ثعلبة، كلّ هؤالء إىل احلارث قد نسأ] 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٦١ 

 أسد القرشية خدجية بنت خويلد بن -٢٤

  (أول من آمن باهللا ورسوله)                      
  
  

  زوج النيب صلّى اللَّه عليه وسلّم، وأول من صدقت ببعثته مطلقا.
قال الزبري بن بكّار: كانت تدعى قبل البعثة الطاهرة، وأمها فاطمة بنت 

النباش  زائدة، قرشية من بين عامر بن لؤي، وكانت عند أيب هالة بن زرارة بن
بن عدي التميمي أوال، مث خلف عليها بعد أيب هالة عتيق بن عائذ بن عبد اللَّه 
بن عمر بن خمزوم، مث خلف عليها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، هذا قول 

  ابن عبد الرب، ونسبه لألكثر.
وعن قتادة عكس هذا: إن أول أزواجها عتيق، مث أبو هالة، ووافقه ابن 

رواية يونس بن بكري عنه، وهكذا يف كتاب النسب للزبري بن بكار،  إسحاق يف
لكن حكى القول األخري أيضا عن بعض الناس، وكان تزويج النيب صلّى اللَّه 

  عليه وسلّم خدجية قبل البعثة خبمس عشرة سنة. وقيل:
أكثر من ذلك، وكانت موسرة، وكان سبب رغبتها فيه ما حكاه هلا 

هده من عالمات النبوة قبل البعثة، ومما مسعته من حبريا غالمها ميسرة مما شا
الراهب يف حقه ملا سافر معه ميسرة يف جتارة خدجية، وولدت من رسول اللَّه 

  صلّى اللَّه عليه وسلّم أوالده كلهم إال إبراهيم.
  وقد ذكرت يف ترمجة كل منهم ما يليق به.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٦٢ 

من تقوية قلب  ما صنعته خدجية وقد ذكرت عائشة يف حديث بدء الوحي
لقد خشيت على «النيب صلّى اللَّه عليه وسلّم لتلقي ما أنزل اللَّه عليه، فقال هلا: 

  » .نفسي
فقالت: كال، واللَّه ال خيزيك اللَّه أبدا، وذكرت خصاله احلميدة، 

  وتوجهت به إىل ورقة. وهو يف الصحيح.
، ورسوله وقد ذكره ابن إسحاق، فقال: وكانت خدجية أول من آمن باللَّه

وصدق مبا جاء به، فخفف اللَّه بذلك عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، 
فكان ال يسمع شيئا يكرهه من الرد عليه، فريجع إليها إال تثبته وون عليه أمر 

  الناس.
أن رسول اللَّه  -بسند ضعيف عن عائشة» الدالئل«وعند أيب نعيم يف 

السا معها إذ رأى شخصا بني السماء واألرض، صلّى اللَّه عليه وسلّم كان ج
  فقالت له خدجية: ادن مين، فدنا منها، فقالت:

قالت: أدخل رأسك حتت درعي، ففعل، فقالت: » . نعم«تراه: قال: 
  » .ال«تراه؟ قال: 

قالت: أبشر، هذا ملك، إذا لو كان شيطانا ملا استحيا، مث رآه بأجياد، 
يف األرض فنبع املاء، فعلمه جربئيل كيف فرتل إليه وبسط له بساطا، وحبث 

 كبمِ رأْ بِاسيتوضأ، فتوضأ وصلّى ركعتني حنو الكعبة وبشره بنبوته وعلمه: اقْر
] ، مث انصرف، فلم مير على شجر وال حجر إال قال: سالم عليك يا ١[العلق: 

  رسول اللَّه، فجاء إىل خدجية فأخربها، فقالت:
وضأت كما توضأ مث صلت معه، وقالت: أشهد أرين كيف أراك، فأراها فت

  أنك رسول اللَّه.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٦٣ 

  قلت: وهذا أصرح ما وقفت عليه يف نسبتها إىل اإلسالم.
قال ابن سعد: كانت ذكرت لورقة ابن عمها، فلم يقدر، فتزوجها أبو 
هالة، مث عتيق بن عائذ، مث أسند عن الواقدي بسند له عن عائشة، قال: كانت 

  خدجية تكىن أم هند.
وعن حكيم بن حزام أا كانت أسن من النيب صلّى اللَّه عليه وسلّم خبمس 

  عشرة سنة.
أن نساء أهل مكة اجتمعن يف  -وروى عن املدائين بسند له عن ابن عباس

عيد هلن يف اجلاهلية، فتمثّل فهن رجل، فلما قرب نادى بأعلى صوته: يا نساء 
فمن استطاع منكن أن تكون  مكة، إنه سيكون يف بلدكن نيب يقال له أمحد،

  زوجا له فلتفعل، فحصبنه إال خدجية، فإنها عضت على قوله، ومل تعرض له.
وأسند أيضا عن الواقدي، من حديث نفيسة أخت يعلى بن أمية، قالت: 
كانت خدجية ذات شرف ومجال. فذكر قصة إرساهلا إىل النيب صلّى اللَّه عليه 

 سوق بصرى، بربح ضعف ما كان غريه وسلّم وخروجه يف التجارة هلا إىل
يربح، قالت نفيسة: فأرسلتين خدجية إليه دسيسا أعرض عليه نكاحها، فقبل، 
وتزوجها وهو ابن مخس وعشرين سنة، فولدت له القاسم، وعبد اللَّه، وهو 
الطيب، وهو الطاهر، مسي بذلك ألا ولدته يف اإلسالم وبناته األربع، وكان 

ت قابلتها سلمى، موالة صفية، وكانت تسترضع لولدها ولدته ستة. وكان من
  وتعد ذلك قبل أن تلد.

مث أسند عن عائشة أن الّذي زوجها عمها عمرو، ألن أباها كان مات يف 
  اجلاهلية.

قال الواقدي: هذا امع عليه عندنا، وأسند من طرق أا حني تزوجيها به 
  كانت بنت أربعني سنة.
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تزويج خدجية من طريق أم سعد بنت سعد بن  وقد أسند الواقدي قصة
الربيع، عن نفيسة بنت منية أخت يعلى، قال: كانت خدجية امرأة شريفة جلدة 
كثرية املال، وملا تأميت كان كلّ شريف من قريش يتمىن أن يتزوجها، فلما أن 
سافر النيب صلّى اللَّه عليه وسلّم يف جتارا، ورجع بربح وافر رغبت فيه، 

»  ما يف يدي شيء«تين دسيسا إليه، فقلت له: ما مينعك أن تزوج؟ فقال: فأرسل
 ؟ قلت:» ومن«فقلت: فإن كفيت ودعيت إىل املال واجلمال والكفاءة، قال: 

  خدجية، فأجاب.
أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بشر  -ويف الصحيحني، عن عائشة

  نصب. خدجية ببيت يف اجلنة من قصب، ال صخب فيه وال
أنه  -وعند مسلم، من رواية عبد اللَّه بن جعفر بن أيب طالب، عن علي

  مسعه يقول:
خري نسائها خدجية بنت «مسعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: 

  .(١)» خويلد، وخري نسائها مرمي بنت عمران
وعنده من حديث أيب زرعة: مسعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه صلّى 

أتاين جربيل، فقال: يا رسول اللَّه، هذه خدجية أتتك ومعها «للَّه عليه وسلّم: ا
» إناء فيه طعام وشراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربها السالم ومني..

  احلديث.
________________________  

كتاب فضائل الصحابة  ١٨٨٦/ ٤، ومسلم يف الصحيح ٤٧/ ٥، ٢٠٠/ ٤أخرجه البخاري يف صحيحه   (١)
/ ٥) والترمذي يف السنن. ٢٤٣٠/ ٦٩) حديث رقم (١٢باب فضائل خدجية أم املؤمنني رضي اللَّه عنها ( ٤٤

أبو عيسى وقال  ٣٨٧٧) حديث رقم ٦٢) باب فضل خدجية رضي اللَّه عنها (٥٠كتاب املناقب ( ٦٦٠ -٦٥٩
 ٣٦٧/ ٩، البيهقي يف السنن الكربى ١١٦، ٨٤/ ١الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وأمحد يف املسند 

  .٣٤٤٠٥، واملتقي اهلندي يف كرت العمال حديث ١٨٤/ ٣، ٤٩٧/ ٢واحلاكم يف املستدرك 
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قال ابن سعد: حدثنا حممد بن عبيد الطنافسي، حدثنا حممد بن عمرو، عن 
، قاال: جاءت خولة بنت حكيم أيب سلمة وحيىي بن عبد الرمحن بن حاطب

أجل، «اللَّه، كأين أراك قد دخلتك خلة لفقد خدجية. قال:  فقالت: يا رسول
  احلديث.»كانت أم العيال وربة البيت ... 

  وسنده قوي مع إرساله.
وقال أيضا: أخربنا يزيد بن هارون، أخربنا محاد بن سلمة، عن محيد 

وجد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الطويل، عن عبد اللَّه بن عمري، قال: 
  على خدجية حىت خشي عليه حىت تزوج عائشة.

ومن مزايا خدجية أا ما زالت تعظّم النيب صلّى اللَّه عليه وسلّم، وتصدق 
حديثه قبل البعثة وبعدها، وقالت له ملا أرادت أن يتوجه يف جتارا: إنه دعاين 

حديثك، وعظم أمانتك، وكرم أخالقك، إىل البعث إليك ما بلغين من صدق 
  ذكره ابن إسحاق.

وذكر أيضا أا قالت ملا خطبها: إين قد رغبت فيك حلسن خلقك، 
  وصدق حديثك.

ومن طواعيتها له قبل البعثة أا رأت ميله إىل زيد بن حارثة بعد أن صار 
ز به يف ملكها، فوهبته له صلّى اللَّه عليه وسلّم، فكانت هي السبب فيما امتا

  زيد من السبق إىل اإلسالم، حىت قيل: إنه أول من أسلم مطلقا.
أا خرجت تلتمس رسول اللَّه  -وأخرج ابن السني بسند له عن خدجية

صلّى اللَّه عليه وسلّم بأعلى مكة ومعها غذاؤه، فلقيها جربيل يف صورة رجل، 
يكون بعض من يريد فسأهلا عن النيب صلّى اللَّه عليه وسلّم فهابته، وخشيت أن 

هو جربيل، «أن يغتاله، فلما ذكرت ذلك للنيب صلّى اللَّه عليه وسلّم قال هلا: 
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وقد أمرين أن أقرأ عليك السالم، وبشرها ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب 
  . (١)»فيه وال نصب

وأخرجه النسائي، واحلاكم، من حديث أنس: جاء جربيل إىل النيب صلّى 
، فقالت: إنّ اللَّه هو » إن اللَّه يقرأ على خدجية السالم«وسلّم، فقال:  اللَّه عليه

  السالم، وعلى جربيل السالم، وعليك، السالم ورمحة اللَّه.
رفعه: خري نسائها مرمي، وخري نسائها  -عن علي» صحيح البخاري«ويف 

  خدجية.
عمران بن ما أخرجه ابن عبد الرب يف ترمجة فاطمة عن  ويفسر املراد به

كيف «أن النيب صلّى اللَّه عليه وسلّم عاد فاطمة، وهي وجعة، فقال:  -حصني
قالت: إين لوجعة، وإنه ليزيد ما يب ما يل طعام آكله. فقال: » جتدينك يا بنية؟

  قالت:» يا بنية، أال ترضني أنك سيدة نساء العاملني؟«
  » .ء عاملهاتلك سيدة نسا«يا أبت، فأين مرمي بنت عمران؟ قال: 

  فعلى هذا مرمي خري نساء األمة املاضية، وخدجية خري نساء األمة الكائنة.
وحيمل قصة فاطمة إن ثبتت على أحد أمرين: إما التفرقة بني السيادة 
واخلريية، وإما أن يكون ذلك بالنسبة إىل من وجد من النساء حني ذكر قصة 

  فاطمة.
على خدجية ما مل يثن على غريها،  وقد أثىن النيب صلّى اللَّه عليه وسلّم

يف حديث عائشة، قالت: كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ال يكاد  وذلك
________________________  

قه الذهيب وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه وواف ١٨٥/ ٣أخرجه احلاكم يف املستدرك   (١)
  .٢٢٧/ ٩وأورده اهليثمي يف الزوائد. 
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خيرج من البيت حىت يذكر خدجية فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوما من األيام، 
فأخذتين الغرية، فقلت: هل كانت إال عجوزا قد أبدلك اللَّه خريا منها، 

ال، واللَّه ما أبدلين اللَّه خريا منها، آمنت إذ كفر الناس، : «فغضب. مث قال
وصدقتين إذ كذّبين الناس، وواستين مباهلا إذ حرمين الناس، ورزقين منها اللَّه 

  »الولد دون غريها من النساء.
  قالت عائشة: فقلت يف نفسي: ال أذكرها بعدها بسبة أبدا.

ب الذرية الطاهرة للدواليب من طريق أخرجه أبو عمر أيضا، رويناه يف كتا
  وائل بن أيب داود، عن عبد اللَّه البهي، عن عائشة.

ويف الصحيح عن عائشة: كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا ذبح 
. فقال: فذكرت له يوما، فقال:  (١)»أرسلوا إىل أصدقاء خدجية«الشاة يقول: 

  » .إني ألحب حبيبها«
ق: كانت وفاة خدجية وأيب طالب يف عام واحد، وكانت قال ابن إسحا

خدجية وزيد صدقا على اإلسالم، وكان يسكن إليها. وقال غريه: ماتت قبل 
  اهلجرة بثالث سنني على الصحيح، وقيل بأربع، وقيل خبمس.

وقالت عائشة: ماتت قبل أن تفرض الصالة، يعين قبل أن يعرج بالنيب صلّى 
  قال:اللَّه عليه وسلّم، وي

  كان موا يف رمضان.

________________________  
عن عائشة كتاب فضائل الصحابة باب فضائل خدجية أم املؤمنني  ١٨٨٨/ ٤أخرجه مسلم يف الصحيح   (١)

وعزاه  ١٨٣٣٩) ، وأورده املتقي اهلندي يف كرت العمال حديث رقم ٢٤٣٥/ ٧٥رضي اللَّه عنها حديث رقم (
  اللَّه عنها. ملسلم يف صحيحه عن عائشة رضي
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وقال الواقدي: توفيت لعشر خلون من رمضان، وهي بنت مخس وستني 
سنة، مث أسند من حديث حكيم بن حزام أا توفيت سنة عشر من البعثة بعد 
خروج بين هاشم من الشعب، ودفنت باحلجون، ونزل النيب اللَّه صلّى اللَّه عليه 

  لصالة على اجلنائز.وسلّم يف حفرا، ومل تكن شرعت ا
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 رافع بن مالك بن العجالن األنصاري  -٢٥

  (أول من قدم املدينة بسورة يوسف)                
  
  
  شهد العقبة. وكان أحد النقباء. 

  قال سعد بن عبد احلميد بن جعفر: كان أول من أسلم من اخلزرج.
 -ة بن رافعوروى البخاري من طريق حيىي بن سعيد، عن معاذ بن رفاع

وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع بن أهل العقبة، وكان يقول البنه: ما 
  يسرين أين شهدت بدرا بالعقبة.

وروى أبو نعيم من هذا الوجه هذا احلديث خمتصرا بلفظ: عن معاذ بن 
رفاعة: كان رافع بن مالك من أصحاب العقبة ومل يشهد بدرا، ووصله موسى 

دريني، وكذا جاء عن ابن إسحاق من رواية يونس بن بن عقبة فسماه يف الب
.بكري، ال من رواية زياد البكائي  

يف ترمجته حديث معاذ بن رفاعة عن جده » املستدرك«وأورد احلاكم يف 
رافع بن مالك، قال: صلّيت خلف النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وسلم 

  فعطس ... احلديث.
كذلك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وهذا وهم، وإمنا هو عن أبيه، 

  من هذا الوجه الّذي أخرجه منه احلاكم.
  وحكى ابن إسحاق أن رافع بن مالك أول من قدم املدينة بسورة يوسف.
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وروى الزبري بن بكّار يف أخبار املدينة عن عمر بن حنظلة أن مسجد بين 
لقي رسول اللَّه صلّى زريق أول مسجد قرئ فيه القرآن، وأنّ رافع بن مالك ملا 

اللَّه عليه وآله وسلّم بالعقبة أعطاه ما أنزل عليه يف العشر سنني اليت خلت، فقدم 
به رافع املدينة، مث مجع قومه فقرأ عليهم يف موضعه. قال: وعجب النيب صلّى 

  اللَّه عليه وآله وسلّم من اعتدال قبلته.
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 سبيعة األسلمية -٢٦

  ل امرأة أسلمت بعد صلح احلديبية)(أو             
  
  

اليت روى عنها ابن عمر، ذكرها العقيلي، وقال: هي غري بنت احلارث 
  زوج سعد بن خولة. ورده ابن عبد الرب، فقال: ال يصح ذلك عندي.

  قلت:
وأخرج حديث ابن عمر املذكور ابن مندة يف ترمجة سبيعة بنت احلارث، 

راوردي، عن أسامة بن زيد، عن عبد اللَّه وهو يف مسند حيىي احلماين، عن الد
 -بن عكرمة، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، عن سبيعة األسلمية

من استطاع منكم أن ميوت باملدينة «أنّ النيب صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: 
  .(١)» فليمت، فإنه لن ميوت ا أحد إلّا كنت له شفيعا يوم القيامة

________________________  
) باب فضل املدينة ٥٥عن ابن عمر بلفظ متقارب كتاب املناقب ( ٦٧٦/ ٥أخرجه الترمذي يف السنن    (١)

قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أيوب السختياين وأخرجه ابن ماجة يف  ٣٩١٧) حديث رقم ٦٨(
 ٣١١٢) حديث رقم ١٠٤ينة () باب فضل املد٢٥عن ابن عمر بلفظه كتاب املناسك ( ١٠٣٩/ ٢السنن 

عن مكحول عن معاذ ابن جبل قال  ٣٦١/ ٧، وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى ٧٤/ ٢وأمحد يف املسند 
، واهليثمي يف ٢٢٣/ ٢البيهقي هو حديث ضعيف ومكحول عن معاذ منقطع وأورده املنذري يف الترغيب 

مي رواه الطرباين يف الكبري ورجاله رجال الصحيح عن سبيعة األسلمية ... احلديث وقال اهليث ٣٠٩/ ٣الزوائد 
  خال عبد اللَّه بن عكرمة وقد ذكره ابن أيب حامت وروى عنه مجاعة ومل يتكلم فيه أحد بسوء.
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ابن فتحون للعقيلي، فقال: ذكر الفاكهي أنّ سبيعة بنت احلارث  وانتصر
أول امرأة أسلمت بعد صلح احلديبية إثر العقد وطى الكتاب ومل ختف، فرتلت 
آية االمتحان، فامتحنها النيب صلّى اللَّه عليه وسلّم، ورد على زوجها مهر مثلها 

  وتزوجها عمر.
قال:  -يعين امرأة أبيه -ي عن سبيعةقال ابن فتحون: فابن عمر إمنا يرو

ويؤيد ذلك أن هبة اللَّه يف الناسخ واملنسوخ ذكر أنّ النيب صلّى اللَّه عليه وسلّم 
ملا انصرف من احلديبية حلقت به سبيعة بنت احلارث امرأة من قريش، فبان أا 

  غري األسلمية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٧٣ 

هيب  -٢٧ ُ  سعد بن مالك بن أ

  رمى بسهم يف سبيل اهللا) (أول من               
  
  

أحد العشرة وآخرهم موتا، وأمه محنة بنت سفيان بن أمية بنت عم أيب 
  سفيان بن حرب بن أمية.

روى عن النيب صلّى اللَّه عليه وسلم كثريا. روى عنه بنوه: إبراهيم، 
وعامر، ومصعب، وعمر، وحممد، وعائشة، ومن الصحابة: عائشة، وابن عباس، 

ر بن مسرة، ومن كبار التابعني: سعيد بن املسيب، وأبو عثمان وابن عمر، وجاب
  النهدي، وقيس بن أيب حازم، وعلقمة، واألحنف، وآخرون.

وكان أحد الفرسان، وهو أول من رمى بسهم يف سبيل اللَّه، وهو أحد 
  الستة أهل الشورى.

وقال عمر: إن أصابته اإلمرة فذاك وإال فليستعن به الوايل، وكان رأس من 
  فتح العراق، ووىل الكوفة لعمر وهو الّذي بناها، مث عزل ووليها لعثمان.

  وكان جماب الدعوة مشهورا بذلك.
مات سنة إحدى ومخسني. وقيل ست. وقيل سبع. وقيل مثان. والثاين 

  أشهر. وقد قيل: إنه مات سنة مخس. وقيل سنة أربع.
م وإين لثالث عنه أنه قال: لقد مكثت سبعة أيا» صحيح البخاري«وقع يف 

  اإلسالم.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٧٤ 

وقال إبراهيم بن املنذر: كان هو وطلحة والزبري وعلى عذار عام واحد، 
  أي كان سنهم واحدا.

وروى الترمذي، من حديث جابر، قال: أقبل سعد، فقال النيب صلّى اللَّه 
  » .هذا خايل فلريين امرؤ خاله«عليه وسلم: 

سول اللَّه صلّى اللَّه عليه كان أصحاب ر» : املغازي«وقال ابن إسحاق يف 
وسلم مبكّة يستخفون بصالم، فبينا سعد يف شعب من شعاب مكة يف نفر من 
الصحابة إذ ظهر عليهم املشركون، فنافروهم وعابوا عليهم دينهم حىت قاتلوهم، 
فضرب سعد رجال من املشركني بلحي مجل، فشجه، فكان أول دم أريق يف 

  اإلسالم.
أنّ النيب صلّى  -حديث قيس بن أيب حازم، عن سعد وروى الترمذي، من

  .(١)» استجب لسعد إذا دعاك اللَّهم«اللَّه عليه وسلم قال: 
  فكان ال يدعو إال استجيب له.

وروينا يف جمايب الدعوة البن أيب الدنيا من طريق جرير عن مغرية عن أبيه، 
  قال:

د غمست يدها يف كانت امرأة قامتها قامة صيب، فقالوا: هذه ابنة سع
  طهورها، فقال: قطع اللَّه يديك  فما شبت بعد.

  وملا قتل عثمان اعتزل الفتنة ولزم بيته.

________________________  
. ٣٧٥١مناقب سعد بن أيب وقاص حديث رقم  ٢٧كتاب املناقب باب  ٦٠٧/ ٥أخرجه الترمذي يف سننه   (١)

  .١٠٥/ ١اين يف الكبري ، والطرب٤٩٩/ ٣واحلاكم يف املستدرك 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٧٥ 

وروى الشيخان والترمذي والنسائي من حديث عائشة، قالت: ملا قدم 
النيب صلّى اللَّه عليه وسلم املدينة أرق فقال: ليت رجال صاحلا من أصحايب 

  ح، فقال:حيرسين إذ مسعنا صوت السال
  ؟ قال: أنا سعد، فقام، ويف رواية: ودعا له.» من هذا«

مات سعد بالعقيق، ومحل إىل املدينة، فصلى عليه يف املسجد. وقال 
:الواقدي  

قال أبو نعيم: مات وأثبت ما قيل يف وقت وفاته أا سنة مخس ومخسني، 
  سنة مثان ومخسني .

ن مستجاب الدعوة، وهو قال الزبري: هو الّذي فتح مدائن كسرى، وكا
الّذي تولّى الكوفة، واعتزل الفتنة، وجاءه ابن أخيه هاشم بن عتبة، فقال: هاهنا 
مائة ألف سيف يرونك أحق ذا األمر، فقال: أريد منها سيفا واحدا إذا 

  ضربت به املؤمن مل يصنع شيئا، وإذا ضربت به الكافر قطع.
رخيه بسند جيد عن أيب إسحاق، وأخرج حممد بن عثمان بن أيب شيبة يف تا

  قال:
كان أشد أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم أربعة: عمر، وعلي، 

  والزبري، وسعد.
وروينا يف مسند أيب يعلى، من طريق شريك بن أيب منر، أخو بين عامر بن 
سعد بن أيب وقاص أن أباه حني رأى اختالف أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه 

  سلم وتفرقهم اشترى أرضا ميتة مث خرج واعتزل فيها بأهله على ما قال.عليه و



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٧٦ 

وكان سعد من أحد الناس بصرا، فرأى ذات يوم شيئا يزول، فقال ملن 
معه: ترون شيئا؟ قالوا: نرى شيئا كالطائر. قال: أرى راكبا على بعري، مث جاء 

  .من شر ما جاء به بعد قليل عم سعد على خبيت، فقال سعد: اللَّهم إنا نعوذ بك
وقال عمر يف وصيته: إن أصابت اإلمرة سعدا فذاك، وإال فليستعن به الّذي 

  يلي األمر، فإني مل أعزله عن عجز وال خيانة.
وكان عمر أمره على الكوفة سنة إحدى وعشرين، مث ملا ويل عثمان أمره 

  عليها، مث عزله بالوليد بن عقبة سنة مخس وعشرين.
بن بكّار: حدثين ابن أيب أويس، عن جابر عن بكري بن مسمار،  وقال الزبري

عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: كان رجل من املشركني قد أحرق املسلمني، 
فرتعت له بسهم فأصيبت جبهته فوقع وانكشفت عورته، فضحك رسول اللَّه 

  صلّى اللَّه عليه وسلم.
وزاد أنه رمى بسهم فأصاب ومساه الواقدي، يف روايته: حبان بن العرقة ، 

ذيل أم أمين، وكانت جاءت تسقي اجلرحى، فضحك منها فدفع رسول اللَّه 
صلّى اللَّه عليه وسلم لسعد سهما فوقع السهم يف حنر حبان فوقع مستلقيا 

استعاذ هلا «وبدت عورته، فضحك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم، وقال: 
  » .سعد

حدثنا إمساعيل بن أيب احلارث، » : تارخيه«ج يف وقال أبو العباس السرا
حدثنا أبو النضر، عن مبارك بن سعيد، عن عبد اللَّه بن بريدة عمن حدثه عن 
جرير أنه مر بعمر، فسأله عن سعد بن أيب وقاص، فقال: تركته يف واليته أكرم 

ة، الناس مقدرة وأقلهم قسوة ، هو هلم كاألم الربة، جيمع هلم كما جتمع الذر
  أشد الناس عن الباس، وأحب قريش إىل الناس.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٧٧ 

وقال الزبري: حدثنا إبراهيم بن حممد بن عبد العزيز، قال: كان سعد يف 
جيش عبيدة بن احلارث حني بعثه رسول اللَّه إىل رابغ يلقى عري قريش فتراموا 
بالنبل، وكان سعد أول من رمى بسهم يف سبيل اللَّه، قال: فحدثين حممد بن 

  بن موسى ، عن سعد، قال: قال سعد يف ذلك: جباد
  أال هل أتى رسول اللَّه أني ... محيت صحابيت بصدور نبلي 

  [الوافر] قال: وزاد فيها:
  أذود ا عدوهم ذيادا ... بكلّ حزونة وبكلّ سهل
  فما يعتد رام من معد ... بسهم يف سبيل اللَّه قبلي

عن عثمان بن عبد الرمحن » اتهزياد«[الوافر] وأخرجه يونس بن بكري يف 
  عن الزهري بنحوه، وفيه األبيات الثالثة.

  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٧٨ 

  مساك بن خرشة األنصاري -٢٨
(أول من ويل مساحل دستبي من أرض همذان) 

  
قال سيف يف الفتوح: وكان مساك بن خمرمة األسدي، ومساك بن عبيد 

ثة أول من العبسي، ومساك بن خرشة األنصاري، وليس بأيب دجانة، هؤالء الثال
من أرض مهذان، وقدم هؤالء الثالثة على عمر يف وفود  (١)ويل مساحل دستيب 

اللَّهم بارك فيهم وامسك م «أهل الكوفة باألمخاس، وانتسبوا له، فقال: 
  » .اإلسالم

وذكر سيف أيضا أنّ مساك بن خرشة شهد القادسية. قال ابن فتحون: 
صفني، ومل يشهد أبو دجانة صفني، ولعله ذكر ابن عبد الرب أن أبا دجانة شهد 

  اشتبه عليه ذا. انتهى.
وإمنا ذكرت هؤالء يف هذا القسم ملا تقدم من أم مل يكونوا يؤمرون يف 

  الفتوح إال الصحابة.
وقال ابن مسكويه: كان لسماك بن خرشة، وليس أليب دجانة، ذكر يف 

  .(٢)فتوح الري 
________________________  

دستيب) بالفتح مث السكون وفتح التاء املثناة من فوق والباء املوحدة املكسورة: كورة كبرية كانت مشتركة    (١)
بني الري ومهذان فقسمت كورتني وهذه هي كورة مهذان اليت أفردت هلا تشتمل على قريب تسعني قرية 

  .٥٢٦/ ٢اصد االطالع وتسمى قرية منها دستيب مهذان. انظر: مر
الري: بفتح أوله، وتشديد ثانيه. مدينة مشهورة من أمهات البالد وأعالم املدن كثرية اخلريات قصبة بالد   (٢)

اجلبال على طريق السابلة قال اإلصطخري: كانت أكرب من أصفهان بكثري تفاىن أهلها بالقتال يف عصبية املذاهب 
  .٦٥١/ ٢راصد االطالع حىت صارت كأحد البلدان. انظر: م



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٧٩ 

اط -٢٩ َّ ب ُ  مسية بنت خ

  (أول شهيدة يف اإلسالم)                         
  
  

مبعجمة مضمومة وموحدة ثقيلة، ويقال مبثناة حتتانية، وعند الفاكهي مسية 
ابن عبد اللَّه بن  بنت خبط، بفتح أوله بغري ألف، موالة أيب حذيفة بن املغرية

عمرو بن خمزوم، والدة عمار بن ياسر، كانت سابعة سبعة يف اإلسالم، عذّا 
وطعنها، يف قبلها، فماتت، فكانت أول شهيدة يف اإلسالم. وكان أبو جهل 

ياسر حليفا أليب حذيفة فزوجها مسية فولدت له عمارا فأعتقه، وكان ياسر 
  وزوجته وولده منها ممن سبق إىل اإلسالم.

حدثين رجال من آل عمار بن ياسر أنّ » : املغازي«قال ابن إسحاق يف 
ملغرية على اإلسالم، وهي تأىب غريه حىت قتلوها، مسية أم عمار عذّا آل بين ا

وكان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مير بعمار وأمه وأبيه وهم يعذّبون 
  » .صربا يا آل ياسر، موعدكم اجلنة«باألبطح يف رمضاء مكة فيقول: 

وقال جماهد: أول من أظهر اإلسالم مبكة سبعة: رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
سلّم، وأبو بكر، وبالل، وخباب، وصهيب، وعمار، ومسية. فأما رسول اللَّه و

صلّى اللَّه عليه وسلّم وأبو بكر فمنعهما قومهما. وأما اآلخرون فألبسوا أدراع 
  احلديد مث صهروا يف الشمس، وجاء أبو جهل إىل مسية فطعنها حبربة فقتلها.

، عن جماهد، وهو أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة، عن جرير، عن منصور
  مرسل، صحيح السند.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٨٠ 

وقال أبو عمر: قال ابن قتيبة خلف على مسية بعد ياسر األزرق غالم 
احلارث بن كلدة وكان روميا، فولدت له سلمة، فهو أخو عمار ألمه، كذا 
قال: وهو وهم فاحش، فإن األزرق إمنا خلف على مسية والدة زياد، فسلمة بن 

  به على ابن قتيبة.األزرق أخو مسية ألمه، فاشت
وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن جماهد قال: أول شهيد يف اإلسالم مسية 
والدة عمار بن ياسر، وكانت عجوزا كبرية ضعيفة، وملا قتل أبو جهل يوم بدر 

  .(١)» قتل اللَّه قاتل أمك«قال النيب صلّى اللَّه عليه وسلّم لعمار: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________________  
  .١٩٣/ ٨أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى   (١)



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٨١ 

 ألسديسنان بن أبي سنان بن حمصن ا -٣٠

  (أول من بايع النبي حتت الشجرة)
  

  ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدرا.
لسيف بن عمر عن سعيد بن عبيد بن حريث بن املعلى أن » الفتوح«ويف 
أيب سنان كان أول من كتب إىل النيب صلّى اللَّه عليه وسلم خبرب  سنان بن

  طليحة بن خويلد األسدي، وكان سنان على بين مالك.
  واقدي أنه أول من بايع النيب صلّى اللَّه عليه وسلم حتت الشجرة.وزعم ال

وسيأيت يف ترمجة أيب سنان وهب األسدي أنه وصف بذلك وصفه به 
  الشعيب وزر بن حبيش من طريقني صحيحني.

  قالوا: مات سنة اثنتني وثالثني.
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٨٢ 

 سودة بنت زمعة القرشية العامرية  -٣١

  جها النبي بعد خدجية)(أول من تزو                 
  
  

  أمها الشموس بنت قيس بن زيد األنصارية، من بين عدي بن النجار.
كان تزوجها السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، فتويف عنها 
فتزوجها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وكانت أول امرأة تزوجها بعد 

وقد  -رسل رجاله ثقاتخدجية، رواه ابن إسحاق، وأخرج ابن سعد بسند م
  أن خولة بنت حكيم قالت: أفال أخطب عليك؟ -تقدم يف ترمجة خدجية

قال: بلى. قال: فإنكن معشر النساء أرفق بذلك، فخطبت عليه سودة بنت 
زمعة وعائشة، فتزوجها فبىن بسودة مبكة وعائشة يومئذ بنت ست سنني حىت 

  بىن ا بعد ذلك حني قدم املدينة.
عن ابن عباس بسند حسن أن سودة خشيت أن يطلقها وأخرج الت رمذي

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقالت: ال تطلقين وأمسكين واجعل يومي 
 ريخ لْحالصلْحاً وما صهنيحا بلصهِما أَنْ يلَيع ناحلعائشة، ففعل، فرتلت: فَال ج

  ] .١٢٨[النساء: 
عائشة من طرق، يف بعضها أنه بعث إليها وأخرجه ابن سعد من حديث 

بطالقها، ويف بعضها أنه قال هلا: اعتدي، والطريقان مرسالن، وفيهما: أا 
  قعدت له على طريقة فناشدته أن يراجعها، وجعلت يومها وليلتها لعائشة ففعل.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٨٣ 

ومن طريق معمر، قال: بلغين أا كلّمته، فقالت: ما يب على األزواج من 
  أحب أن يبعثين اللَّه يوم القيامة زوجا لك. حرص، ولكين

ويف الصحيح عن عائشة: استأذنت سودة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 
ليلة املزدلفة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، يعين ثقيلة، فأذن 

  هلا، وألن أكون استأذنته أحب إيلّ من معروج به.
من الناس أحد أحب إيلّ أن أكون يف  وصحح عن عائشة قالت: ما

  مسالخه من سودة، إن ا إال حدة فيها كانت تسرع منها الفيئة.
وقال ابن سعد: حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن إبراهيم، قال: قالت 

لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: صليت خلفك الليلة، فركعت يب حىت  سودة
طر الدم، فضحك وكانت تضحكه بالشيء أحيانا. أمسكت بأنفي خمافة أن يق

  وهذا مرسل، رجاله رجال الصحيح.
أن عمر بعث إىل  -وأخرج ابن سعد بسند صحيح، عن حممد بن سريين

سودة بغرارة من دراهم، فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم. قالت: يف غرارة مثل 
  التمر! ففرقتها.

أنّ سودة  -األسود يتيم عروة من مرسل أيب» الزهد«وروى ابن املبارك يف 
قالت: يا رسول اللَّه، إذا متنا صلّى لنا عثمان بن مظعون حىت تأتينا أنت. فقال 

  » .يا بنت زمعة، لو تعلمني علم املوت لعلمت أنه أشد مما تظنني«هلا: 
وقال ابن أيب خيثمة: توفيت سودة بنت زمعة يف آخر زمان عمر بن 

  اخلطاب، ويقال:
  أربع ومخسني ورجحه الواقدي. ماتت سنة

  روى عنها ابن عباس، وحيىي بن عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٨٤ 

 صفية بنت عبد املطلب بن هاشم القرشية  -٣٢

  (أول امرأة قتلت رجال من املشركني)                 
  
  

عمة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، ووالدة الزبري بن العوام، أحد 
شقيقة محزة، أمها هالة بنت وهب خالة رسول اللَّه صلّى اللَّه  العشرة، وهي

  عليه وسلّم.
وكان أول من تزوجها احلارث بن حرب بن أمية، مث هلك، فخلف عليها 

خويلد بن أسد بن عبد العزى، فولدت له الزبري، والسائب، وأسلمت  العوام بن
  وروت وعاشت إىل خالفة عمر، قاله أبو عمر.

مع ولدها الزبري. وأخرج ابن أيب خيثمة وابن مندة، من قلت: وهاجرت 
أنّ رسول اللَّه  -رواية أم عروة بنت جعفر بن الزبري، عن أبيها، عن جدا صفية

صلّى اللَّه عليه وسلّم ملا خرج إىل اخلندق جعل نساءه يف أطم يقال له فارع، 
احلصن،  وجعل معهن حسان بن ثابت، قال: فجاء إنسان من اليهود فرقى يف

حىت أطلّ علينا، فقلت حلسان: قم فأقتله، فقال: لو كان ذلك يف كنت مع 
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم. قالت صفية: فقمت إليه فضربته حىت قطعت 
رأسه، وقلت حلسان: قم فاطرح رأسه على اليهود، وهم أسفل احلصن، فقال: 

  واللَّه ما ذاك. قالت:
ليهم، فقالوا: قد علمنا أنّ هذا مل يكن ليترك فأخذت رأسه فرميت به ع

  أهله خلوفا ليس معهم أحد، فتفرقوا.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٨٥ 

وذكره ابن إسحاق يف رواية يونس بن بكري، عن أبيه، عن حيىي بن عباد بن 
عبد اللَّه بن الزبري، عن أبيه، قال: كانت صفية يف فارع ... القصة. وفيها: 

  فضربته بالعمود حىت قتلته.اعتجرت وأخذت عمودا، ونزلت من احلصن إله 
وزاد يونس عن هشام عن عروة عن أبيه عن صفية، قال حنوه، وزاد: وهي 

  أول امرأة قتلت رجال من املشركني.
أخرجه ابن سعد، عن أيب أسامة، عن هشام، عن أبيه: كان النيب صلّى اللَّه 

ان ، ألنه ك» ١«عليه وسلّم إذا خرج لقتال عدوه رفع نساءه يف أطم حسان 
من أحصن اآلطام، فتخلّف حسان يف اخلندق، فجاء يهودي فلصق باألطم 
ليسمع، فقالت صفية حلسان: انزل إليه فأقتله، فكأنه هاب ذلك، فأخذت 
عمودا فرتلت إليه حىت فتحت الباب قليال، فحملت عليه فضربته بالعمود 

  فقتلته.
وقد ازم  أن صفية جاءت يوم أحد -ومن طريق محاد، عن هشام، عن أبيه

يا «الناس وبيدها رمح تضرب يف وجوههم، فقال النيب صلّى اللَّه عليه وسلّم: 
  » .زبري، املرأة

قال ابن سعد: توفيت يف خالفة عمر. روت صفية عن النيب صلّى اللَّه عليه 
  وسلّم. روى عنها ...

وأخرج الطرباين من طريق حفص بن غياث، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، 
ا قبض النيب صلّى اللَّه عليه وسلّم خرجت صفية تلمع بردائها، وهي قال: مل
  تقول:

  قد كان بعدك أنباء وهنبثة ... لو كنت شاهدها مل يكثر اخلطب



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٨٦ 

[البسيط] وذكر هلا ابن إسحاق من رواية إبراهيم بن سعد وغريه يف السرية 
  أبياتا مرثية يف النيب صلّى اللَّه عليه وسلّم منها:

  اللَّه إذ حان يومه ... فيا عني جودي بالدموع السواجم لفقد رسول
[الطويل] ويف السرية، من رواية يونس بن بكري، عن ابن إسحاق: حدثين 
الزهري، وعاصم بن عمر بن قتادة، وحممد بن حيىي وغريهم، عن قتل محزة، 

أي وقال: فأقبلت صفية بنت عبد املطلب لتنظر إىل أخيها. فلقيها الزبري، فقال: 
أمة، إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يأمرك أن ترجعي. قالت: ومل، وقد 
بلغين أنه مثّل بأخي، وذلك يف اللَّه، فما أرضانا مبا كان من ذلك ألصربنّ 
وأحتسنب إن شاء اللَّه، فجاء الزبري فأخربه، فقال: خلّ سبيلها. فأتت إليه 

  واستغفرت له مث أمر به ودفن.
  به صفية النيب صلّى اللَّه عليه وسلّم:ومما رثت 

  إنّ يوما أتى عليك ليوم ... كورت مشسه وكان مضيئا
  [اخلفيف]

  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٨٧ 

 عاصم بن ثابت األنصاري  -٣٣

  (من السابقني األولني من األنصار)                  
  
  

  بن أيب األقلح.
  »[واسم أيب األقلح] 

صبيعة بن زيد بن مالك  قيس بن عصمة بن النعمان بن مالك بن أمية بن
بن عمرو بن عوف األنصاري. جد عاصم بن عمرو بن اخلطاب ألمه، من 

  السابقني األولني من األنصار.
روى احلسن بن سفيان يف مسندة، من طريق رفاعة بن احلجاج، عن أبيه، 
عن احلسني بن السائب، قال: ملا كانت ليلة العقبة أو ليلة بدر قال النيب صلّى 

لَّه عليه وسلم ملن معه، كيف تقاتلون؟ فقام عاصم بن ثابت بن أيب األقلح، ال
فأخذ القوس والنبل، وقال: إذا كان القوم قريبا من مائيت ذراع كان الرمي، 
وإذا دنوا حىت تناهلم الرماح كانت املداعسة حىت تقصف، فإذا تقصفت 

يبالدة، فقال النصلّى اللَّه عليه وسلم:  وضعناها وأخذنا بالسيوف وكانت ا
  » .، من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم (٢)هكذا نزلت احلرب«

من طريق عمرو بن أيب سفيان، عن أيب هريرة، قال: » الصحيحني«ويف 
بعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم سرية وأمر عليهم عاصم بن أيب األقلح 

________________________  
  وعزاه للطرباين يف الكبري عن أيب لبابة. ١١٣٩٣أورده املتقي اهلندي يف كرت العمال حديث رقم   (٢)



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٨٨ 

.ة خبيب بن عدية طويلة. وفيه: إن عاصما  ... احلديث بطوله يف قصوفيه قص
قال: ال أنزل يف ذمة مشرك، وكان قد عاهد اللَّه ألّا ميس مشركا وال ميسه 
مشرك، فأرسلت قريش ليؤتوا بشيء من جسده، وكان قتل عظيما من 
عظمائهم يوم بدر، فبعث اللَّه عليه مثل الظّلة من الدبر، فحمته منهم، ولذلك 

  ويف هذه القصة يقول حسان: كان يقال محي الدبر.
  لعمري لقد ساءت هذيل بن مدرك ... أحاديث كانت يف خبيب وعاصم

  أحاديث حليان صلوا بقبيحها ... وحليان ركّابون شر اجلرائم 
  [الطويل]

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٨٩ 

 عاقل بن البكري الليثي  -٣٤

  (أول من بايع النبي يف دار األرقم)
  

هو وإخوته: إياس، وعمالة وعامر،  كان من السابقني األولني، وشهد بدرا
واستشهد عاقل ببدر، قاله موسى بن عقبة وابن إسحاق وغريمها. وقال: كان 
امسه غافال، باملعجمة والفاء، فعيره النيب صلّى اللَّه عليه وسلم. حكاه ابن سعد. 

  ويقال: إنه أول من بايع النيب صلّى اللَّه عليه وسلم يف دار األرقم.
  دي بسنده.حكاه الواق

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٩٠ 

 عبد اهللا بن الزبري بن العوام  -٣٥

  (أول مولود من املهاجرين)                        
  
  ابن عم النيب صلى اللَّه عليه وسلّم. 

ذكره ابن سعد يف الطبقة اخلامسة من الصحابة، وقال: أمه عاتكة بنت أيب 
  وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم.

  اقدي قال: ال نعلم له حديثا.وحكي عن الو
وروى الزبري من طريق حسني بن علي، قال: كان ممن ثبت يوم حنني 
العباس، وعلي، وعبد اللَّه بن الزبري بن عبد املطلب وغريهم، وكذا قال 

  الواقدي، وابن عائذ، وأبو حذيفة.
صلى اللَّه أنّ عبد اللَّه بن الزبري أتى رسول اللَّه » الكامل«وحكى املربد يف 

، وكان أبوه » إنه ابن أمي«عليه وسلّم فكساه حلّة، وأقعده إىل جنبه، وقال: 
  يب برا.

ويقال: إنّ الزبري بن عبد املطلب كان يرقص النيب صلى اللَّه عليه وسلّم هو 
  صغري ويقول: حممد بن عبدم. عشت بعيش أنعم. يف عز فرع أسنم.

  ين سنة ثالث عشرة.قال الواقدي وغريه: قتل بأجناد
قال الواقدي: وكان أول قتيل من الروم املبارز لعبد اللَّه بن الزبري، فقتله 
عبد اللَّه، مث برز آخر فقتله. مث وجد يف املعركة قتيال وحوله عشرة من الروم 

  قتلى، وكان له يوم تويف النيب صلى اللَّه عليه وسلّم حنو ثالثني سنة.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٩١ 

 هري عبد اهللا بن املطلب الز -٣٦

  (أول من ورث أباه يف اإلسالم)                    
  
  

ذكر ابن إسحاق يف مهاجرة احلبشة املطلب بن أزهر وامرأته رملة بنت أيب 
، فولدت له هناك عبد اللَّه، ومات املطلب باحلبشة فورثه عبد اللَّه، فهو  »عون

  أول من ورث أباه يف اإلسالم.
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٩٢ 

 يعبد اهللا بن بدر اجلهن -٣٧

  (وهو أول من خط مسجدا باملدينة)                
  
ذكره عبدان، وأورد له حديثا مرسال من طريق أسامة بن زيد، عن بعجة  

يأيت على الناس زمان خري الناس «اجلهين، عن النيب صلّى اللَّه عليه وسلم، قال: 
  احلديث. »فيه رجل آخذ بعنان فرسه ... 
  صحبة وال رؤية، وإمنا الصحبة ألبيه.قال عبدان: ال نعلم لبعجة 

قلت: وهو كما قال، واحلديث املذكور يف صحيح مسلم من رواية بعجة 
  املذكور عن أيب هريرة، فكأن أبا هريرة سقط من تلك الرواية.

وبعجة تابعي مشهور، وثّقه النسائي وغريه، وأرخ ابن حبان وفاته سنة 
  مائة.

  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٩٣ 

 عبد اهللا بن جحش األسدي -٣٨

  (أول أمري يف اإلسالم)                          
  

  أحد السابقني.
قال ابن حبان: له صحبة. وقال ابن إسحاق: هاجر إىل احلبشة، وشهد 

  بدرا.
وروى البغوي، من طريق إبراهيم بن سعد، عن مسلم بن حممد األنصاري، 

للَّه بن عن رجل من قومه، قال: آخى النيب صلى اللَّه عليه وسلّم بني عبد ا
  جحش وعاصم بن ثابت.

ومن طريق زياد بن عالقة، عن سعد بن أيب وقاص، قال: بعثنا رسول اللَّه 
ألبعثن عليكم رجال أصربكم على «صلى اللَّه عليه وسلّم يف سرية، وقال: 

  ، فبعث علينا عبد اللَّه بن جحش، فكان أول أمري يف اإلسالم.» اجلوع والعطش
يق زر بن حبيش، قال: أول راية عقدت يف اإلسالم وروى السراج، من طر

  لعبد اللَّه بن جحش.
 ثين يزيد بن رومان، عن عروة، قال: بعث النيبوقال ابن إسحاق: حد

  صلى اللَّه عليه وسلّم عبد اللَّه بن جحش إىل خنلة، فذكر القصة بطوهلا.
البجلي،  وروى الطّرباينّ من طريق أيب السوار، عن جندب بن عبد اللَّه

قال: بعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم جحش على سرية، فذكر احلديث 
  بطوله.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٩٤ 

وقال ابن أيب حامت: له صحبة، دعا اللَّه يوم أحد أن يرزقه الشهادة فقتل 
  ا. وروى عنه سعد بن أيب وقاص، وسعيد بن املسيب. انتهى.
، حدثين أيب أنّ وروى البغوي من طريق إسحاق بن سعد بن أيب وقاص

عبد اللَّه بن جحش قال له يوم أحد: أال تأيت فندعو! قال: فخلونا يف ناحية 
فدعا سعد، فقال: يا رب، إذا لقينا القوم غدا فلقّين رجال شديدا حرده ، أقاتله 
فيك، مث ارزقين الظفر عليه حىت أقتله وآخذ سلبه. قال: فأمن عبد اللَّه بن 

ه: اللَّهم ارزقين رجال شديدا حرده، أقاتله فيك حىت جحش، مث قال عبد اللَّ
يأخذين فيجدع أنفي وأذين، فإذا لقيتك قلت: هذا فيك ويف رسولك، فتقول: 

  صدقت.
قال سعد: فكانت دعوة عبد اللَّه خريا من دعويت، فلقد رأيته آخر النهار 

  وإن أنفه وأذنه ملعلق يف خيط.
أنّ رجال مسع  -يد بن املسيبوأخرجه ابن شاهني، من وجه آخر، عن سع

  عبد اللَّه ابن جحش، فذكر حنوه. وهذا أخرجه ابن املبارك يف اجلهاد مرسال.
وقال الزبري: كان يقال له ادع يف اللَّه، وكان سيفه انقطع يوم أحد، 
فأعطاه النيب صلى اللَّه عليه وسلّم عرجونا، فصار يف يده سيفا، فكان يسمى 

  العرجون.
  د بقي هذا السيف حىت بيع من بغا التركي مبائيت دينار.قال: وق

وروى زكريا الساجي، من حديث أيب عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن 
  أبيه، قال:



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٩٥ 

استشار النيب صلى اللَّه عليه وسلّم أبا بكر وعمر وعبد اللَّه بن جحش يف 
  ، فذكر القصة.(١)أسارى بدر 

كم بن األخنس بن شريق، ودفن هو وأخرجه أمحد. وكان قاتله أبو احل
  ومحزة يف قرب واحد، وكان له يوم قتل نيف وأربعون سنة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________________  
  رواه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقات. ٤٩/ ٩قال اهليثمي يف الزوائد   (١)



  

  
 

الصحابةمناألوائل ٩٦ 

 عبد اهللا بن جعفر اهلامشي -٣٩

  (أول من ولد باحلبشة من املسلمني)                 
  
وأبو جعفر، وهي أشهر. وحكى املرزباينّ أنه كان يكىن أبا  أبو حممد، 
  هاشم.

عميس اخلثعمية أخت ميمونة بنت احلارث ألمها، ولد  أمه أمساء بنت
بأرض احلبشة ملا هاجر أبواه إليها، وهو أول من ولد ا من املسلمني، وحفظ 

  عن النيب صلى اللَّه عليه وسلّم.
  وروى عنه وعن أبويه، وعمه علي، وأبو بكر، وعثمان، وعمار بن ياسر.

بو جعفر الباقر، والقاسم روى عنه بنوه: إمساعيل، وإسحاق، ومعاوية، وأ
  بن حممد وعروة، والشعيب ، وآخرون.

قال حممد بن عائذ: حدثنا حممد بن شعيب، حدثنا عثمان بن عطاء، عن 
أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس: خرج جعفر بن أيب طالب إىل احلبشة، ومعه 

  امرأته أمساء بنت عميس فولدت له بأرض احلبشة عبد اللَّه وحممدا.
ب: ولد للنجاشي ولد فسماه عبد اللَّه، فأرضعته أمساء حىت وقال مصع

فطمته، وملا توجه جعفر يف السفينة إىل النيب صلى اللَّه عليه وسلّم محل امرأته 
  أمساء وأوالده منها: عبد اللَّه، وحممدا، وعونا، حىت قدموا املدينة.

عن عبد اللَّه  وقال ابن جريج: أنبأنا جعفر بن خالد بن سارة أنّ أباه أخربه
اللَّهم «بن جعفر، قال: مسح رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم رأسي، وقال: 
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ارفعوا «نلعب فمر بنا على دابة فقال:  . وقال: وكنا(١)» أخلف جعفرا يف ولده
فحملين أمامه. أخرجه أمحد وغريه بسند قوي،وسيأيت يف ترمجة » » هذا إيلّ

  عبيد اللَّه بن العباس.
طريق حممد بن أيب يعقوب، عن احلسن بن سعد، عن عبد اللَّه بن ومن 

جعفر، قال: بعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم جيشا استعمل عليهم زيد 
بن حارثة ... فذكر احلديث بطوله يف قصة مؤتة، وقتل جعفر، وفيه: فقال 

، مث » قي وخلقيوأما عبد اللَّه فيشبه خل«رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 
اللَّهم اخلف جعفرا يف أهله، وبارك لعبد اللَّه يف صفقة «أخذ بيدي، فقال: 

  قاهلا ثالث مرات. -» ميينه
  » .وأنا وليهم يف الدنيا واآلخرة«وفيه: 

وقال البغوي: حدثنا القواريري، حدثنا عبد اللَّه بن داود، عن فطر بن 
نّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم مر أ -خليفة، عن أبيه، عن عمرو بن حريث

اللَّهم بارك له يف بيعه أو «بعبد اللَّه بن جعفر وهو يبيع مع الصبيان، فقال: 
  » .صفقته

وروى مسلم، من طريق احلسن بن سعد، عن عبد اللَّه بن جعفر، قال: 
ثا ال أردفين رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وراءه ذات يوم، فأسر إىل حدي

  أحدث به أحدا من الناس ... احلديث.

________________________  
، رواه ٢٧٦/ ٩، قال اهليثمي يف الزوائد ٢٠٥/ ١، وأمحد يف املسند ٣٦٢/ ١١بري أخرجه الطرباين يف الك  (١)

الطرباين وفيه عمر بن هارون وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله ثقات، وأورده املتقي اهلندي يف كرت العمال 
  .٣٢٩/ ٧، وابن عساكر ٣٦٩١١، ٣٣٢١٠حديث رقم 
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قال الزبري بن بكّار عن عمه: ولدت أمساء جلعفر باحلبشة عبد اللَّه وحممدا 
  وعونا.

وقال ابن حبان: كان يقال له قطب السخاء، وكان له عند موت النيب 
  صلى اللَّه عليه وسلّم عشر سنني.

  وم صفّني. انتهى.وقال يعقوب بن سفيان: كان أحد أمراء علي ي
 ه أبو بكر الصديق، فكان حممد أخاه ألمه، مث تزوجها عليوقد تزوج أم

  فولدت له حيىي.
  وأخباره يف الكرم كثرية شهرية.

 ،مات سنة مثانني عام اجلحاف، وهو سيل كان ببطن مكة جحف احلاج
ة وذهب باإلبل، وعليها احلمولة، وصلى عليه أبان بن عثمان وهو أمري املدين

  حينئذ لعبد امللك بن مروان، هذا هو املشهور.
وقال الواقدي: مات سنة تسعني، وكان له يوم مات تسعون سنة، كذا 

  رأيته يف ذيل الذيل أليب جعفر الطربي.
وقال املدائين: مات عبد اللَّه بن جعفر سنة أربع أو مخس ومثانني وهو ابن 

  مثانني.
سنة اثنتني. وقيل سنة أربع  قلت: وهو غلط أيضا. وقال خليفة: مات

ومثانني. وقال ابن الربقي ومصعب:يف سنة سبع ومثانني فهذا ميكن أن يصح معه 
  قول الواقدي إنه مات وله تسعون سنة، فيكون مولده قبل اهلجرة بثالث.
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أنّ عبد اللَّه بن  -وقد أخرج البغوي، من طريق هشام، عن عروة، عن أبيه
جعفر وعبد اللَّه بن الزبري بايعا النيب صلى اللَّه عليه وسلّم ومها ابنا سبع سنني. 

  والصحيح أن ابن الزبري ولد عام اهلجرة.
انا وأخرج ابن أيب الدنيا واخلرائطي بسند حسن إىل حممد بن سريين أنّ دهق

كلّم ابن جعفر يف أن يكلّم عليا يف حاجة، فكلمه فيها، (١)من أهل السواد 
فقضاها، فبعث إليه الدهقان أربعني ألفا، فقالوا: أرسل ا الدهقان فردها، 

  » .إنا ال نبيع معروفا«وقال: 
، من طريق هشام بن حسان، عن » األفراد«وأخرج الدار الدارقطين يف 

قال: جلب رجل من التجار سكرا إىل املدينة فكسد عليه، حممد بن سريين، 
  فبلغ عبد اللَّه بن جعفر، فأمر قهرمانه أن يشتريه وينهبه الناس.

، من طريق ابن إسحاق املالكي، » الشعب«وأخرج الطّربي والبيهقي يف 
قال: وجه يزيد بن معاوية إىل عبد اللَّه بن جعفر ماال جليال هدية، ففرقه يف 

ل املدينة ومل يدخل مرتله منه شيئا، ويف ذلك يقول عبيد اللَّه بن قيس أه
  الرقيات:

  وما كنت إلّا كاألغر بن جعفر ... رأى املال ال يبقى فأبقى له ذكرا

________________________  
بذلك لسواد حجارا والثاين يراد به رستاق من رساتيق العراق  السواد: موضعان أحدمها قرب البلقاء مسيت  (١)

وضياعها اليت افتتحها املسلمون على عهد عمر بن اخلطاب رضي اللَّه عنه مسي سوادا خلضرته بالنخل والزرع 
وحد السواد قال أبو عبيد: من حدثية املوصل طوال إىل عبادان ومن عذيب القادسية إىل حلوان عرضا فيكون 

وله مائة وستني فرسخا فطوله أكثر من طول العراق ألن أول العراق يف شرقي دجلة العلث على حد طسوج ط
بزر جسابور وهي قرية تناوح حريب متتد إىل آخر أعمال البصرة من جزيرة عبادان وكانت تعرف مبيان روذان 

وهذا التفاوت لعله غلط فعرض  ومعناه بني األر وهي من كورة من أردشري فطول العراق مثانون فرسخا
  .٧٥٠/ ٢العراق هو عرض السواد ال خيتلف وذلك مثانون فرسخا كما ذكر واللَّه أعلم. مراصد االطالع 
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  [الطويل]
وقال أبو زرعة الدمشقي: حدثنا حممد بن أيب أسامة، عن ضمرة، عن علي 

فر على يزيد بن معاوية فأمر له بألفي بن أيب محلة، قال: وفد عبد اللَّه بن جع
  درهم.

وقال ابن أيب الدنيا: حدثين ابن أخي األصمعي، حدثنا عمي، حدثين خلف 
  األمحر، قال: قال الشماخ بن ضرار ميدح عبد اللَّه بن جعفر:

  إنك يا ابن جعفر نعم الفىت ... ونعم مأوى طارق إذا أتى
  وحديثا ما اشتهى ورب ضيف طرق احلي سرى ... صادف زادا 

  [الرجز]
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 عبد اهللا بن خباب التميمي  -٤٠

  (أول مولود ولد يف اإلسالم)                      
  

 حابة. وقال عبد الرمحن بن خراش: أدرك النيبذكره الطّرباينّ وغريه يف الص
  صلى اللَّه عليه وسلّم.

الء، قال: أول وروى ابن مندة من طريق خالد بن يزيد، عن زكريا بن الع
  مولود ولد يف اإلسالم عبد اللَّه بن الزبري، وعبد اللَّه بن خباب.

وروى ابن عقدة، من طريق جعفر بن عبد اللَّه بن عمرو بن عبد اللَّه بن 
حممد بن عبد اللَّه بن خباب عن آبائه إىل عبد اللَّه بن خباب أنّ النيب صلى اللَّه 

  وقال خلباب:عليه وسلّم مساه عبد اللَّه، 
  » .أنت أبو عبد اللَّه«

وروى الطّرباينّ، من طريق احلسن البصري أنّ الصرم لقي عبد اللَّه بن 
خباب بالدار، وهو متوجه إىل علي بالكوفة، ومعه امرأته وولده، فقال: هذا 
رجل من أصحاب حممد نسأله عن حالنا وأمرنا وخمرجنا، فانصرفوا إليه فسألوه، 

فيكم بأعيانكم فال، ولكن مسعت رسول اللَّه النيب صلى اللَّه عليه فقال: أما 
» ... ٤» «يكون من بعدي قوم يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم«وسلّم يقول: 

  احلديث.
.م قتلوه وقتلوا امرأته، وهي حامل متموفيه أ  
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عبد اهللا بن عثمان بن عامر أبو بكر الصديق  -٤١
  (أول من أسلم من الرجال)

  
و بكر الصديق بن أيب قحافة، خليفة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أب
  وسلّم.

  أمه أم اخلري سلمى بنت صخر بن عامر ابنة عم أبيه.
  ولد بعد الفيل بسنتني وستة أشهر.

أخرج ابن الربقي من حديث عائشة: تذاكر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله 
  كان النيب صلى اللَّه عليه وسلّم أكرب.وسلّم وأبو بكر ميالدمها عندي، ف

وصحب النيب صلى اللَّه عليه وسلّم قبل البعثة، وسبق إىل اإلميان به، 
واستمر معه طول إقامته مبكة، ورافقه يف اهلجرة، ويف الغار، ويف املشاهد كلها 
إىل أن مات، وكانت الراية معه يوم تبوك، وحج يف الناس يف حياة رسول اللَّه 

ى اللَّه عليه وآله وسلّم سنة تسع، واستقر خليفة يف األرض بعده، ولقّبه صل
  املسلمون خليفة رسول اللَّه.

  وقد أسلم أبوه، وروى عن النيب صلى اللَّه عليه وسلّم.
وروى عنه عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الرمحن بن عوف، وابن مسعود، 

بن ثابت، وعقبة بن عامر، وابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس، وحذيفة، وزيد 
ومعقل بن يسار، وأنس، وأبو هريرة، وأبو أمامة، وأبو برزة، وأبو موسى، وا 

  بنتاه: عائشة، وأمساء، وغريهم من الصحابة.
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وروى عنه من كبار التابعني الصناحبي، ومرة بن شراحيل الطيب ، وأوسط 
  البجلي، وقيس بن أيب حازم، وسويد بن غفلة، وآخرون.

سعيد بن منصور: حدثين صاحل بن موسى، حدثنا معاوية بن إسحاق، قال 
بنت طلحة، عن عائشة أم املؤمنني، قالت: اسم أيب بكر الّذي مساه  عن عائشة

  به أهله عبد اللَّه، ولكن غلب عليه اسم عتيق.
البن مندة: كان أبيض حنيفا، خفيف العارضني، معروق » املعرفة«ويف 

  ضب باحلناء والكتم.الوجه، ناتىء اجلبهة، خي
وقد ذكر ابن سعد عن الواقدي، وأسنده الزبري بن بكّار عنه بسند له إىل 

  عائشة.
وأخرج ابن أيب الدنيا، عن الزهري: كان أبيض لطيفا جعدا مشرف 

  الوركني.
وأخرج أبو يعلى، عن سويد بن غفلة، عن صاحل بن موسى ذا السند إىل 

ه صلى اللَّه عليه وآله وسلّم وأصحابه بفناء البيت عائشة، قالت: كان رسول اللَّ
من سره أن ينظر إىل عتيق «إذ جاء أبو بكر، فقال النيب صلى اللَّه عليه وسلّم: 

  ،فغلب عليه اسم عتيق.(١)» من النار فلينظر إىل أيب بكر
وأخرج ابن مندة، من طريق عبد الرمحن بن القاسم بن حممد، عن أبيه، 

ئشة عن اسم أيب بكر، فقالت: عبد اللَّه. فقلت: إنّ الناس قال: سألت عا
________________________  

/ ٣. واحلاكم يف املستدرك ١٣٨٧/ ٤. وابن عدي يف الكامل ١٢٠: ١: ٣أخرجه ابن سعد يف الطبقات   (١)
احلاكم صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ومل يوافقه الذهيب وقال ، عن عائشة رضي اللَّه عنها بلفظه. قال ٦٢ -٦١

، واملتقي اهلندي يف كرت ٣٨٩٦صاحل ضعفوه والسند مظلم. وأورده ابن حجر يف املطالب العالية حديث رقم 
  .٣٢٦١٧العمال حديث رقم 
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يقولون عتيق؟ قالت: إن أبا قحافة كان له ثالثة أوالد فسمى واحدا عتيقا، 
  والثاين معتقا، والثالث عتيقا، أي بالتصغري.

  ويف السند ابن هليعة.
وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر، عن حممد بن سريين، قال: كان اسم أيب 

  بكر عتيق بن عثمان.
وأخرج ابن سعد، وابن أيب الدنيا، من طريق ابن أيب مليكة: كان اسم أيب 

  بكر عبد اللَّه، وإمنا كان عتيق لقبا.
  أليب نعيم، من طريق الليث: مسي أبو بكر عتيقا جلماله.» املعرفة«ويف 

  » .  وذكر عباس الدوري، عن حيىي بن جعفر، حنوه
  دكني: مسي عتيقا ألنه قدمي يف اخلري.ويف تاريخ الفضل بن 

  وقال الفالس يف تارخيه: مسي عتيقا لعتاقة وجهه.
وأخرج الدواليب يف الكىن، وابن مندة، من طريق عيسى بن موسى بن 
طلحة، عن أبيه، عن جده: كانت أم أيب بكر ال يعيش هلا ولد، فلما ولدته 

  استقبلت به البيت، فقالت:
  ك من املوت، فهبه يل.اللَّهم إن هذا عتيق

  وقال مصعب الزبريي: مسي عتيقا ألنه مل يكن يف نسبه شيء يعاب به.
قال ابن إسحاق: كان أنسب العرب. وقال العجلي: كان أعلم قريش 
بأنساا. وقال ابن إسحاق يف السرية الكربى: كان أبو بكر رجال مؤلفا لقومه 

م مما كان منها من خري أو حمببا سهال، وكان أنسب قريش لقريش، وأعلمه
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شر، وكان تاجرا ذا خلق ومعروف، وكانوا يألفونه لعلمه وجتاربه وحسن 
جمالسته. فجعل يدعو إىل اإلسالم من وثق به، فأسلم على يديه عثمان، وطلحة، 

  والزبري، وسعد، وعبد الرمحن بن عوف.
حملمد حممد بن عثمان بن شيبة، عن سامل بن أيب اجلعد: قلت » تاريخ«ويف 

بن احلنفية: ألي شيء قدم أبو بكر حىت ال يذكر فيهم غريه؟ قال: ألنه كان 
  أفضلهم إسالما حني أسلم، فلم يزل كذلك حىت قبضه اللَّه.

بسند صحيح عن هشام بن عروة: أخربين » الزهد«وأخرج أبو داود يف 
  أيب، قال:

شة أنه مات أسلم أبو بكر وله أربعون ألف درهم. قال عروة: وأخربتين عائ
  وما ترك دينارا وال درمها.

وقال يعقوب بن سفيان يف تارخيه: حدثنا احلميدي، حدثنا سفيان، حدثنا 
هشام، عن أبيه: أسلم أبو بكر وله أربعون ألفا فأنفقها يف سبيل اللَّه، وأعتق 
سبعة كلهم يعذّب يف اللَّه: أعتق بالال، وعامر بن فهرية، وزنرية ، والنهدية 

  ، وجارية بين املؤمل ، وأم عبيس.وابنتها
ويف االسة للدينوري من طريق األصمعي: أعتق سبعة، فذكرهم، لكن 

  قال: وأم عبيس، وجارية بن عمرو بن املؤمل.
وقال مصعب الزبريي: حدثنا الضحاك بن عثمان، عن ابن أيب الزناد، عن 

كن قال: وأم هشام بن عروة، عن أبيه: أعتق أبو بكر ... فذكر كاألول، ول
  عبيس، وجارية بن املؤمل.

وأخرج من طريق أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه: كان أبو بكر معروفا 
ولقد بعث النيب صلى اللَّه عليه وسلّم وعنده أربعون ألفا فكان يعتق  بالتجارة،



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٠٦ 

منها ويعول املسلمني حىت قدم املدينة خبمسة آالف، وكان يفعل فيها كذلك. 
  بسند آخر إىل ابن عمر حنوه.» الزهد«األعرايب يف وأخرجه ابن 

من طريق أيب إسحاق عن أيب حيىي » األفراد«وأخرج الدار الدارقطين يف 
قال: ال أحصي كم مسعت عليا يقول على املنرب: إن اللَّه عز وجل مسى أبا بكر 

  على لسان نبيه صلى اللَّه عليه وسلّم صديقا.
عنه كثرية جدا، وقد أفرده مجاعة بالتصنيف،  ومناقب أيب بكر رضى اللَّه

وترمجته يف تاريخ ابن عساكر قدر جملدة، ومن أعظم مناقبه قول اللَّه تعاىل: إِلَّا 
تنصروه فَقَد نصره اللَّه، إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ 

بِهصاحقُولُ لنا [التوبة: يعم نْ إِنَّ اللَّهزحفإنّ املراد بصاحبه أبو بكر ٤٠: ال ت [
بال نزاع، إذ ال يعترض بأنه مل يتعني، ألنه كان مع النيب صلى اللَّه عليه وسلّم يف 
اهلجرة عامر بن فهرية، وعبد اللَّه بن أيب بكر، وعبد اللَّه بن أريقط الدليل، ألنا 

ار سوى أيب بكر ألن عبد اللَّه بن أيب بكر استمر مبكة، نقول: مل يصحبه يف الغ
وكذا عامر بن فهرية، وإن كان ترددهم إليهما مدة لبثهما يف الغار استمرت 
لعبد اللَّه من أجل اإلخبار مبا وقع بعدمها، وعامر بسبب ما يقوم بغذائهما من 

مع ذلك كما  الشياه، والدليل مل يصحبهما إال من الغار، وكان على دين قومه
  يف نفس اخلرب.

 وقد قيل: إنه أسلم بعد ذلك وثبت يف الصحيحني،من حديث أنس أنّ النيب
ما ظنك باثنني اللَّه «صلى اللَّه عليه وسلّم قال أليب بكر ومها يف الغار: 

   (١).»ثالثهما

________________________  
. ، عن أنس بن مالك ..١٨٥٤/ ٤. ومسلم يف الصحيح ٨٣/ ٦، ٤/ ٥أخرجه البخاري يف الصحيح   (١)

/ ١) . حديث رقم (١احلديث. كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أيب بكر الصديق رضي اللَّه عنه (
  .٥٧٦/ ٢. وابن أيب عاصم يف السنة ٤/ ١) ، وأمحد يف املسند ٢٣٨١



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٠٧ 

واألحاديث يف كونه كان معه يف الغار كثرية شهرية، ومل يشركه يف هذه 
  .املنقبة غريه

وعند أمحد، من طريق شهر بن حوشب، عن أيب متيم أن النيب صلى اللَّه 
  » .لو اجتمعتما يف مشورة ما خالفتكما«عليه وسلّم قال أليب بكر وعمر: 

وأخرج الطرباين، من طريق الوضني بن عطاء، عن قتادة بن نسي ، عن 
ه عليه وآله أنّ رسول اللَّه صلى اللَّ -عبد الرمحن بن متيم، عن معاذ بن جبل

إنّ اللَّه «وسلّم ملا أراد أن يرسل معاذا إىل اليمن استشار، فقال كلّ برأيه، فقال: 
  »  .يكره فوق مسائه أن خيطّأ أبو بكر

وعند أيب يعلى، من طريق أيب صاحل احليثي ، عن علي، قال: قال يل رسول 
ما جربائيل، ومع مع أحدك«صلى اللَّه عليه وآله وسلّم يوم بدر وأليب بكر:  اللَّه

  » .اآلخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال
 الناس أحب ويف الصحيح عن عمرو بن العاص: قلت يا رسول اللَّه: أي

  إليك؟ قال:
قلت: مث من؟ فذكر » . أبوها«قلت: من الرجال؟ قال: » . عائشة«
  رجاال.

شج، عن عقبة بن وأخرج الترمذي والبغوي والبزار مجيعا عن أيب سعيد األ
خالد، عن شعبة، عن اجلريري، عن أيب نصرة، عن أيب سعيد اخلدري، قال: 
قال أبو بكر: ألست أول من أسلم؟ ألست أحق ذا األمر؟ ألست كذا؟ ألست 
كذا؟ رجاله ثقات، لكن قال الترمذي والبزار: تفرد به عقبة بن خالد. ورواه 

م يذكر أبا سعيد. قال الترمذي: وهو عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة، فل
  أصح.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٠٨ 

وأخرج البغوي، من طريق يوسف بن املاجشون: أدركت مشيختنا: ابن 
املنكدر، وربيعة، وصاحل بن كيسان، وعثمان بن حممد، ال يشكون أنّ أبا بكر 

  أول القوم إسالما.
وأخرج البغوي بسند جيد عن جعفر بن حممد الصادق، عن أبيه، عن عبد 

ه بن جعفر، قال: ولينا أبو بكر فخري خليفة أرحم بنا وأحناه علينا. وقال اللَّ
إبراهيم النخعي: كان يسمى األواه لرأفته. وقال ميمون بن مهران: لقد آمن أبو 
بكر بالنيب صلى اللَّه عليه وسلّم من زمن حبريا الراهب. واختلف بينه وبني 

.خدجية حىت تزوجها، وذلك قبل أن يولد علي  
وقال العسكري: كانت تساق إليه األشناق يف اجلاهلية، وهي الديات اليت 
يتحملها ممن يتقرب لذلك من العشرية، فكان إذا محل شيئا من ذلك فسأل فيه 

  قريشا مدحوه وأمضوا إليه محالته، فإن احتملها غريه مل يصدقوه.
 ة سيد القارة ملا ردغنإليه جواره مبكة ومن أعظم مناقب أيب بكر أن ابن الد

وصفه بنظري ما وصفت به خدجية النيب صلى اللَّه عليه وسلّم ملا بعث، فتواردا 
فيهما على نعت واحد من غري أن يتواطئا على ذلك، وهذا غاية يف مدحه، ألن 
صفات النيب صلى اللَّه عليه وسلّم منذ نشأ كانت أكمل الصفات، وقد أطنب 

الصديق حىت إن ترمجته يف تارخيه على كربه  أبو القاسم بن عساكر يف ترمجة
  جتيء قدر مثن عشره، وهو جملد من مثانني جملدا.

وذكر ابن سعد من طريق الزهري أنّ أبا بكر واحلارث بن كلدة أكال 
خزيرة أهديت أليب بكر، وكان احلارث طبيبا، فقال أليب بكر: ارفع يدك، واللَّه 

  ىت ماتا عند انقضاء السنة يف يوم واحد.يزاال عليلني ح إن فيها لسم سنة، فلم
وكانت وفاته يوم االثنني يف مجادى األوىل سنة ثالث عشرة من اهلجرة، 

  وهو ابن ثالث وستني سنة.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٠٩ 

ومن األوهام ما أخرجه البغوي عن علي بن مسلم، عن زياد البكّائي، عن 
 حممد بن إسحاق، قال: كانت خالفة أيب بكر سنتني وثالثة أشهر واثنني

  وعشرين يوما، توفّي يف مجادى األوىل.
وهذا غلط إما يف املدة وإما يف الشهر، فمن ذلك ما أخرجه من طريق 

  اللّيث، قال:
مات أبو بكر لليلة خلت من ربيع األول. وقال البغوي: حدثنا حممد بن 
بكار، حدثنا أبو معشر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، وعن عمر موىل عفرة، 

  يغ: توفّي أبو بكر لثمان بقني من مجادى اآلخرة.وعن حممد بن بز
قلت: وهذا يطابق املدة اليت يف رواية ابن إسحاق. وخيلص الوهم إىل 

  الشهر.
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١١٠ 

 عبد اهللا بن مسعود اهلذيل -٤٢

  (أول من جهر بالقرآن مبكة)                      
  
  

  أبو عبد الرمحن.
  بن زهرة.حليف بين زهرة، وكان أبوه حالف عبد احلارث 

أسلمت وصحبت أحد السابقني  -أمه أم عبد اللَّه بنت عبد ود بن سواءة
  األولني.

 أسلم قدميا وهاجر اهلجرتني، وشهد بدرا واملشاهد بعدها، والزم النيب
  صلى اللَّه عليه وسلّم، وكان صاحب نعليه.

وحدث عن النيب صلى اللَّه عليه وسلّم بالكثري، وعن عمر، وسعد بن 
اذ. وروى عنه ابناه: عبد الرمحن، وأبو عبيدة، وابن أخيه عبد اللَّه بن عتبة مع

وامرأته زينب الثقفية ، ومن الصحابة العبادلة وأبو موسى، وأبو رافع، وأبو 
شريح، وأبو سعيد، وجابر، وأنس، وأبو جحيفة، وأبو أمامة، وأبو الطفيل، 

ربيع بن خثيم، وشريح ومن التابعني: علقمة، وأبو األسود، ومسروق، وال
القاضي، وأبو وائل، وزيد بن وهب، وزر بن حبيش، وأبو عمرو الشيباينّ، 

بن عمرو السلماين، وعمرو بن ميمون، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، » ١«وعبيدة 
  وأبو عثمان النهدي، واحلارث بن سويد، وربعي بن حراش، وآخرون.

بني الزبري، وبعد اهلجرة بينه وبني وآخى النيب صلى اللَّه عليه وسلّم بينه و
  سعد بن معاذ، وقال له يف أول اإلسالم: إنك لغالم معلم.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١١١ 

وأخرج البغوي من طريق القاسم بن عبد الرمحن بن عبد اللَّه بن مسعود، 
عن أبيه، قال: قال عبد اللَّه: لقد رأيتين سادس ستة، وما على األرض مسلم 

  غرينا.
قال: آخى النيب صلى اللَّه عليه وسلّم بني وبسند صحيح عن ابن عباس، 

  أنس وابن مسعود.
وقال أبو نعيم: كان سادس من أسلم وكان يقول: أخذت من يف رسول 

  اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم سبعني سورة. أخرجه البخاري.
وهو أول من جهر بالقرآن مبكة، ذكره ابن إسحاق عن حيىي بن عروة، عن 

  أبيه.
 ا كما نزل «صلى اللَّه عليه وسلّم: وقال النيبه أن يقرأ القرآن غضمن سر

  . (١)»فليقرأ على قراءة ابن أم عبد
وكان يلزم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وحيتمل نعليه، وقال علقمة: 
قال يل أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلني والسواك والوساد، يعين عبد 

  اللَّه.
إنك على أن ترفع احلجاب، «للَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: وقال له رسول ا

أخرجهما أصحاب الصحيح عن عبد اللَّه بن » . وتسمع سوادي حتى أاك
متسكوا بعهد ابن أم «مسعود، قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 

  .(٢)» عبد

________________________  
   ) ٣٣٤٦٣وذكره املتقي اهلندي يف الكرت ( ٤٥٢/ ١والبيهقي يف السنن  ٣٦ -٧/ ١أخرجه أمحد يف املسند   (١)
  .١٢٥/ ١وأبو نعيم يف احللية  ٥٦٩/ ١٤وابن أيب خيثمة  ٨٣/ ٢أخرجه الطحاوي يف املشكل   (٢)



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١١٢ 

  أخرجه الترمذي يف أثناء حديث.
ريق األسود بن يزيد، عن أيب موسى، قال: وأخرج الترمذي أيضا من ط

قدمت أنا وأخي من اليمن، وما نرى ابن مسعود إال أنه رجل من أهل بيت 
النيب صلى اللَّه عليه وسلّم ملا نرى من دخوله ودخول أمه على النيب صلى اللَّه 

  عليه وسلّم.
وعند البخاري يف التاريخ بسند صحيح عن حريث بن ظهري. جاء نعي 

  د اللَّه بن مسعود إىل أيب الدرداء، فقال: ما ترك بعده مثله.عب
وقال البخاري: مات قبل قتل عمر . وقال أبو نعيم وغريه: مات باملدينة 

  سنة اثنتني وثالثني. وقيل مات سنة ثالث. وقيل: مات بالكوفة. واألول أثبت.
ا بأقرب وعن عبد الرمحن بن زيد النخعي، قال: أتينا حذيفة، فقلنا حدثن

الناس من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم هديا ودال نلقاه فنأخذ عنه ونسمع 
منه. قال: كان أقرب الناس هديا ودلّا ومستا برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم 
ابن مسعود، لقد علم احملفوظون من أصحاب حممد صلى اللَّه عليه وسلّم أن ابن 

  ه زلفى. أخرجه الترمذي بسند صحيح.أم عبد من أقرم إىل اللَّ
لو كنت مؤمرا أحدا بغري «رفعه:  -وأخرج من طريق احلارث عن علي

  » .مشورة ألمرت ابن أم عبد
ومن أخباره بعد النيب صلى اللَّه عليه وسلّم أنه شهد فتوح الشام، وسيره 

ارا أمريا، وقال: إما من عمر إىل الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عم
النجباء من أصحاب حممد فاقتدوا ما. مث أمره عثمان على الكوفة، مث عزله، 

  فأمره بالرجوع إىل املدينة.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١١٣ 

وأخرج ابن سعد، من طريق األعمش، قال: قال زيد بن وهب: ملا بعث 
عثمان إىل ابن مسعود يأمره بالقدوم إىل املدينة اجتمع الناس، فقالوا: أقم، وحنن 

إليك شيء تكرهه. فقال: إن له علي حق الطاعة وال أحب أن مننعك أن يصل 
  أكون أول من فتح باب الفنت.

لرجل عبد اللَّه أثقل يف «وقال علي: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 
  » .امليزان من أحد

  أخرجه أمحد بسند حسن.
يه ومن طريق متيم بن حرام: جالست أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عل

وسلّم، فما رأيت أحدا أزهد يف الدنيا وال أرغب يف اآلخرة، وال أحب إيلّ أن 
أكون يف صالحه من ابن مسعود. أخرجه البغوي من طريق يسار ، عن أيب 

  وائل أن ابن مسعود رأى رجال قد أسبل إزاره، فقال:
ارفع إزارك ، وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك. فقال: إين لست مثلك، 

  اقي.إن بس
الرجل، ويقول: » ٤«، وأنا آدم الناس، فبلغ ذلك عمر، فضرب (١)محوشة 

  أترد على ابن مسعود!
عن علي رمذيرا أحدا بغري مشورة  -وأخرج الترفعه: لو كنت مؤم

  ألمرت ابن أم عبد.
  

________________________  
  .٤٤٠/ ١يقال: رجل محش الساقني وأمحش الساقني أي دقيقهما النهاية   (١)



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١١٤ 

 عبد اهللا بن مغفل بن عبد غنم  -٤٣

  (أول من دخل من باب مدينة تسرت)                
  
  

  د، وأبو زياد.أبو سعي
ونقل البخاري عن حيىي بن معني أنه كان يكىن أبا زياد، وعن بعض ولده 
أنه كان يكىن ما، وأنه كان له عدة أوالد، منهم: سعيد، وزياد من مشاهري 

  الصحابة.
قال البخاري: له صحبة، سكن البصرة، وهو أحد البكاءين يف غزوة تبوك، 

لصحيح. وهو أحد العشرة الذين بعثهم وشهد بيعة الشجرة، ثبت ذلك يف ا
  عمر ليفقّهوا الناس بالبصرة، وهو أول من دخل من باب مدينة تستر .

ومات بالبصرة سنة تسع ومخسني، قاله مسدد. وقيل: سنة ستني، فأوصى 
  أن يصلّي عليه أبو برزة األسلمي، فصلّى عليه. ومات سنة إحدى وستني.

  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١١٥ 

 عبيداهللا بن معمر التيمي  -٤٤

  (أول من رفع يديه يوم اجلمعة يف اخلطبة)            
  
  

  والد عمر بن عبيد اللَّه األمري، أحد أجواد قريش.
  روى عن النيب صلى اللَّه عليه وسلّم.

  روى عنه عروة بن الزبري.
أخرج ابن أيب عاصم، والبغوي، من طريق محاد بن سلمة، عن هشام بن 

معمر، قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه  عروة، عن أبيه، عن عبيد اللَّه بن
  » .ما أويت أهل بيت الرفق إال نفعهم، وال منعوه إلّا ضرهم«وسلّم: 

قال البغوي: ال أعلمه روى عن النيب صلى اللَّه عليه وسلّم غريه، وال رواه 
  عن هشام إال محاد. انتهى.

وقد أعلّ أبو وقال ابن مندة: اختلف يف صحبته، وال يصح له حديث. 
حامت الرازي هذا احلديث، فقال: أدخل قوم ال يعرفون العلل هذا احلديث يف 

  مسانيد الوحدان، وقالوا:
هذا ما أسند عبيد اللَّه بن معمر عن النيب صلى اللَّه عليه وسلّم، وهذا وهم، 
إمنا أراد محاد بن سلمة عن هشام بن عروة. حديثه عن عبد اللَّه بن عبد الرمحن 
بن معمر، وهو أبو طوالة فلم يضبطه، ووهم فيه، ورواه أبو معاوية عن هشام 

  بن عروة، فأظهر علته.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١١٦ 

قلت: ويدل على إدراكه عصر النيب صلى اللَّه عليه وسلّم، وهو مميز، ما 
أنّ عبيد اللَّه بن معمر، وعبد  -أخرجه الزبري بن بكار عن عثمان بن عبد الرمحن

، اشتريا من عمر بن اخلطاب رقيقا من سيب، ففضل اللَّه بن عامر بن كريز
عليهما من مثنهم مثانون ألف درهم، فأمر ما عمر فلزما ما، فقضى بينهما 

  طلحة بن عبيد اللَّه.
وتناقض فيه أبو عمر، فقال: وهم من قال له صحبة، وإمنا له رؤية، مث ذكر 

  أيضا أنه قتل وهو ابن أربعني سنة.
وب بن سفيان وغريمها أنه قتل مع ابن عامر وقد روى خليفة ويعق

بإصطخر سنة تسع وعشرين أو يف اليت بعدها، فعلى هذا يكون يف آخر عهد 
  النيب صلى اللَّه عليه وسلّم ابن عشرين سنة. وقيل:

  إنّ قتله كان قبل ذلك.
، من رواية إبراهيم بن حممد بن » التاريخ الصغري«وروى البخاري يف 

اق، من ولد عبيد اللَّه بن معمر يف عهد عثمان بإصطخر. إبراهيم بن إسح
  وأورد له املرزباين يف معجم الشعراء:

  إذا أنت مل ترخ اإلزار تكرما ... على الكلمة العوراء من كلّ جانب
  فمن ذا الّذي نرجو حلقن دمائنا ... ومن الّذي نرجو حلمل النوائب

ن أخيه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه [الطويل] وكالم الزبري يشعر أبان الشعر الب
  بن معمر.

وذكر أنه وفد على معاوية، وأنشده ذلك، والّذي يقتل يف عهد عثمان ال 
  يدركه خالفة معاوية.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١١٧ 

ويف فوائد أيب جعفر الدقيقي، من طريق طلحة بن سجاح، قال: كتب 
ررنا، عبيد اللَّه بن معمر إىل ابن عمر وهو أمري على خيل يف فارس: إنا قد استق

فال خناف عدونا، وقد أتى علينا سبع سنني، وولد لنا، فكم صالتنا؟ فكتب 
  إليه: إن صالتكم ركعتان.

وأخرج البخاري، من طريق أيب أيوب، عن ابن سريين، عن عبيد اللَّه بن 
  وكان حيسن الثناء عليه. -معمر

ه بن ومن طريق ابن عون، عن حممد: أول من رفع يديه يوم اجلمعة عبيد اللَّ
  أي وهو خيطب. -معمر

وهاتان القصتان يشبه أن تكونا لعبيد اللَّه ابن أخي صاحب الترمجة. وهو 
الّذي كان أبو النضر كاتبه، وكتب إليه ابن أيب أوىف، وقصته بذلك يف 

  الصحيح. واللَّه أعلم.
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١١٨ 

 عثمان بن عامر التيمي  -٤٥

ث خليفة يف اإلسال                   ّ ن ور َ   م)(أول م
  
  

  أبو قحافة، والد أيب بكر. 
  عدي قريش، وقيل امسها قيلة. -أمه آمنة بنت عبد العزى العدوية

قال الفاكهي: حدثنا ابن أيب عمر، حدثنا سفيان، عن أيب محزة الثّمايل، 
قال: قال عبد اللَّه ملا خرج النيب صلى اللَّه عليه وسلّم إىل الغار: ذهبت أستخرب، 

ربين عنه؟ فأتيت دار أيب بكر فوجدت أبا قحافة، فخرج وانظر، هل أحد خي
علي ومعه هراوة، فلما رآين اشتد حنوي، وهو يقول: هذا من الصباة الذين 

  أفسدوا علي ابين.
تأخر إسالمه إىل يوم الفتح،فروى ابن إسحاق يف املغازي بإسناد صحيح، 

النيب صلى اللَّه عليه  عن أمساء بنت أيب بكر ، قالت: ملا كان عام الفتح ونزل
وسلّم ذا طوى قال أبو قحافة البنة له كانت من أصغر ولده: أي بنية، أشريف 
يب على أيب قبيس، وكان قد كف بصره، فأشرفت به عليه ... فذكر احلديث 
بطوله. وفيه: فلما دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم املسجد خرج أبو بكر 

هلّا «فلما رآه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: حىت جاء بأبيه يقوده، 
  !  (١)تركت الشيخ يف بيته حتى آتيه 
________________________  

عن أنس كما رواه عن القاسم بن حممد بن أيب بكر عن أبيه ...  ٢٤٤/ ٣أخرجه احلاكم يف املستدرك   (١)
  حلاكم صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه وأقره الذهيب.احلديث، قال ا



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١١٩ 

فقال: ميشي هو إليك يا رسول اللَّه، أحق من أن متشي إليه. وأجلسه بني 
  مث قام أبو بكر ...» . أسلم تسلم«يديه، مث مسح على صدره، فقال: 

  ديث ابن إسحاق.احلديث أخرجه ابن حبان يف صحيحه من ح
وروى مسلم، من طريق أيب الزبري، عن جابر، قال: أيت بأيب قحافة عام 

، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: (١)الفتح ورأسه وحليته مثل الثّغامة 
  » .غيروا هذا بشيء، وجنبوه السواد«

وروى أمحد، من طريق هشام، عن حممد بن سريين، عن أنس، أنه سئل 
  ضاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، فقال: مل يكن شاب إال يسريا،عن خ

  .(٢)» ولكن خضب أبو بكر وعمر باحلناء والكتم
قال: وجاء أبو بكر بأبيه أيب قحافة إىل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم 
يوم فتح مكة حيمله حىت وضعه بني يديه، فقال أليب بكر: لو أقررت الشيخ يف 

تكرمة أليب بكر، فأسلم ورأسه وحليته كالثّغامة بياضا، فقال:  -ألتيناه بيته
  غيرومها وجنبوه السواد. صححه ابن حبان من هذا الوجه.

قال قتادة: هو أول خمضوب يف اإلسالم، وهو أول من ورث خليفة يف 
  اإلسالم.

  مات أبو قحافة سنة أربع عشرة، وله سبع وتسعون سنة  .
  

________________________  
  .٢١٤/ ١هو نبت أبيض الزهر والثمر يشبه به الشيب وقيل: هي شجرة تبيض كأا الثّلج. النهاية   (١)
(٢)   



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٢٠ 

 األموي عثمان بن عفان  -٤٦

  (أول من هاجر إىل احلبشة)                     
  
  

  أمري املؤمنني، أبو عبد اللَّه، وأبو عمر.
وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس، أسلمت، وأمها 

  البيضاء بنت عبد املطلب عمة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم.
وكان ربعة، حسن الوجه، رقيق  ولد بعد الفيل بست سنني على الصحيح.

البشرة، عظيم اللحية، بعيد ما بني املنكبني. وقد وصف بأمتّ من هذا يف ترمجة 
  خالته سعدى. وكذا صفة إسالم عثمان.

أسلم قدميا، قال ابن إسحاق: كان أبو بكر مؤلّفا لقومه، فجعل يدعو إىل 
وطلحة، وعثمان. وزوج اإلسالم من يثق به، فأسلم على يده فيما بلغين: الزبري، 

النيب صلى اللَّه عليه وسلّم ابنته رقية من عثمان، وماتت عنده يف أيام بدر، 
  فزوجه بعدها أختها أم كلثوم، فلذلك كان يلقّب ذا النورين.

قال الزبري بن بكّار: حدثين حممد بن سالم اجلمحي، قال: حدثين أبو 
ى اللَّه عليه وسلّم مع رجل بلطف إىل املقدام موىل عثمان، قال: بعث النيب صل

ما حبسك؟ أال «عثمان، فاحتبس الرجل، فقال له النيب صلى اللَّه عليه وسلّم: 
  »!كنت تنظر إىل عثمان ورقية تعجب من حسنهما

  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٢١ 

وجاء من أوجه متواترة أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بشره باجلنة،  
  الشهادة.وعده من أهل اجلنة، وشهد له ب

، من طريق الضحاك، عن الرتال » فضائل الصحابة«وروى أبو خيثمة يف 
لعلي: حدثنا عن عثمان. قال: ذاك امرؤ يدعى يف املأل األعلى ذا  بن سربة: قلنا

  النورين.
وروى الترمذي، من طريق احلارث بن عبد الرمحن، عن طلحة، قال: قال 

    (١)»لكلّ نيب رفيق، ورفيقي يف اجلنة عثمان«رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 
وجاء من طرق كثرية شهرية صحيحة عن عثمان ملا أن حصروه انتشد 
الصحابة يف أشياء، منها: جتهيزه جيش العسرة، ومنها مبايعة النيب صلى اللَّه عليه 

  وسلّم عنه حتت الشجرة ملا أرسله إىل مكّة. ومنها شراؤه بئر رومة وغري ذلك.
  روى عثمان عن النيب صلى اللَّه عليه وسلّم، وعن أيب بكر، وعمر.و

روى عنه أوالده: عمرو، وأبان، وسعيد، وابن عمه مروان بن احلكم بن 
أيب العاص، ومن الصحابة ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبري، 
 وزيد بن ثابت، وعمران بن حصني، وأبو هريرة، وغريهم. ومن التابعني:
األحنف، وعبد الرمحن بن أيب ضمرة، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، 

________________________  
) باب يف مناقب عثمان ابن ٥٠عن طلحة بن عبيد اللَّه، كتاب املناقب ( ٥٨٣/ ٥أخرجه الترمذي يف السنن   (١)

وقال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي وهو منقطع  ٣٦٩٨رضي اللَّه عنه حديث رقم  عفان
قال  ١٠٩عن أيب هريرة املقدمة باب فضل عثمان رضي اللَّه عنه حديث رقم  ٤٠/ ١وابن ماجة يف السنن 

هم وأورده التربيزي اسناده ضعيف فيه عثمان بن خالد وهو ضعيف باتفاق ٤٠/ ١البوصريي يف زوائد ابن ماجة 
أخرجه  ٣٢٨٠٨، واملتقي اهلندي يف كرت العمال حديث رقم ٦٠٦٢، ٦٠٦١يف مشكاة املصابيح حديث رقم 

  .٥٨٨/ ٢ابن أيب عاصم يف السنة 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٢٢ 

وسعيد بن املسيب، وأبو وائل، وأبو عبد الرمحن السلمي، وحممد بن احلنيفة، 
  وآخرون.

وهو أول من هاجر إىل احلبشة ومعه زوجته رقية، وختلّف عن بدر 
وأجره، وختلّف عن بيعه لتمريضها، فكتب له النيب صلى اللَّه عليه وسلّم بسهمه 

الرضوان، ألن النيب صلى اللَّه عليه وسلّم كان بعثه إىل مكة، فأشيع أم قتلوه، 
فكان ذلك سبب البيعة، فضرب إحدى يديه على األخرى، وقال: هذه عن 

  عثمان.
  وقال ابن مسعود ملا بويع: بايعنا خرينا، ومل نال .

  وقال علي: كان عثمان أوصلنا للرحم.
قالت عائشة ملا بلغها قتله: قتلوه، وإنه ألوصلهم للرحم، وأتقاهم  وكذا

  للرب.
 -وقال ابن املبارك يف الزهد: أنبأنا الزبري بن عبد اللَّه أنّ جدته أخربته

وقالت: كان عثمان ال يوقظ نائما من أهله إال أن جيده  -لعثمان وكانت خادما
  . يقظان فيدعوه فيناوله وضوءه، وكان يصوم الدهر

وكان سبب قتله أنّ أمراء األمصار كانوا من أقاربه، كان بالشام كلّها 
معاوية، وبالبصرة سعيد بن العاص، ومبصر عبد اللَّه بن سعد بن أيب سرح، 
وخبراسان عبد اللَّه بن عامر، وكان من حج منهم يشكو من أمريه، وكان 

ببعض أمرائه عثمان لين العريكة، كثري اإلحسان واحللم، وكان يستبدل 
فريضيهم، مث يعيده بعد إىل أن رحل أهل مصر يشكون من ابن أيب سرح، 
فعزله، وكتب له كتابا بتولية حممد بن أيب بكر الصديق، فرضوا بذلك، فلما 
كانوا يف أثناء الطريق رأوا راكبا على راحلة، فاستخربوه، فأخربهم أنه من عند 

عة من أعيام، فأخذوا الكتاب عثمان باستقرار ابن أيب سرح ومعاقبة مجا



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٢٣ 

ورجعوا وواجهوه به، فحلف أنه ما كتب وال أذن، فقالوا: سلّمنا كاتبك، 
فخشي عليه منهم القتل، وكان كاتبه مروان بن احلكم، وهو ابن عمه، فغضبوا 
وحصروه يف داره. واجتمع مجاعة حيمونه منهم، فكان ينهاهم عن القتال إىل أن 

ىل دار، فدخلوا عليه فقتلوه، فعظم ذلك على أهل اخلري تسوروا عليه من دار إ
  من الصحابة وغريهم، وانفتح باب الفتنة، فكان ما كان، واللَّه املستعان.

وروى البخاري يف قصة قتل عمر أنه عهد إىل ستة، وأمرهم أن خيتاروا 
  رجال، فجعلوا االختيار إىل عبد الرمحن بن عوف، فاختار عثمان فبايعوه.

  : كان ذلك يوم السبت غرة احملرم سنة أربع وعشرين.ويقال
وقال ابن إسحاق: قتل على رأس إحدى عشرة سنة، وأحد عشر شهرا، 
واثنني وعشرين يوما من خالفته، فيكون ذلك يف ثاين وعشرين ذي احلجة سنة 

  مخس وثالثني.
وقال غريه: قتل لسبع عشرة. وقيل لثمان عشرة. رواه أمحد عن إسحاق 

  باع، عن أيب معشر.بن الط
وقال الزبري بن بكّار: بويع يوم االثنني لليلة بقيت من ذي احلجة سنة ثالث 

  وعشرين.
وقتل يوم اجلمعة لثمان عشرة خلت من ذي احلجة بعد العصر، ودفن ليلة 
السبت بني املغرب والعشاء يف حش كوكب كان عثمان اشتراه فوسع به 

انني سنة وأشهر على الصحيح املشهور. وقيل البقيع. وقتل وهو ابن اثنتني ومث
  دون ذلك. وزعم أبو حممد بن حزم أنه مل يبلغ الثمانني.

  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٢٤ 

 عثمان بن مظعون اجلمحي  -٤٧

  (أول من مات باملدينة من املهاجرين)             
  
  

قال ابن إسحاق: أسلم بعد ثالثة عشر رجال. وهاجر إىل احلبشة هو وابنه 
مجاعة، فلما بلغهم أنّ قريشا أسلمت رجعوا، فدخل  السائب اهلجرة األوىل يف

عثمان يف جوار الوليد بن املغرية، مث ذكر رده جواره ورضاه مبا عليه النيب صلى 
  اللَّه عليه وسلّم، وذكر قصته مع لبيد بن ربيعة حني أنشد:

  اال كلّ شيء ما خال اللَّه باطل............... ...
  ون: صدقت. فقال لبيد:[الطويل] فقال عثمان بن مظع

  ............. ... وكلّ نعيم ال حمالة زائل 
[الطويل] فقال عثمان: كذبت، نعيم اجلنة ال يزول، فقام سفيه منهم إىل 

  عثمان فلطم عينه فاخضرت.
، عن سعد بن أيب وقاص، قال: رد النيب صلى اللَّه عليه » الصحيحني«ويف 

ل، ولو أذن له الختصينا.وسلّم على عثمان بن مظعون التبت  
، من طريق قدامة بن إبراهيم » الشعب«وروى ابن شاهني، والبيهقي يف 

عمر بن حسني، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها، عن عمها،  اجلمحي، عن
قال: قلت: يا رسول اللَّه، إين رجل تشق علي العزوبة يف املغازي، فتأذن يل يف 

  » .بالصوم -ابن مظعون -ن عليكاخلصاء فأختصي؟ فقال: ال، ولك



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٢٥ 

وروى البزار ، من طريق قدامة بن موسى، عن أبيه عن جده قدامة بن 
  مظعون حديثا، وقال: ال أعلم له غريه.

عن أم العالء، قالت: ملا مات عثمان بن مظعون قلت: » الصحيحني«ويف 
  شهاديت عليك أبا السائب، لقد أكرمك اللَّه.

السنة الثانية من اهلجرة، وهو أول من مات  تويف بعد شهوده بدرا يف
  باملدينة من املهاجرين، وأول من دفن بالبقيع منهم.

وروى الترمذي من طريق القاسم، عن عائشة، قالت: قبل النيب صلى اللَّه 
عليه وسلّم عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي، وعيناه تذرفان. وملا تويف  

أحلق بسلفنا الصاحل عثمان بن «لَّه عليه وسلّم قال: إبراهيم ابن النيب صلى ال
  » .مظعون

  وقالت امرأة ترثيه:
  يا عني جودي بدمع غري ممنون ... على رزية عثمان بن مظعون

  [البسيط]
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٢٦ 

 عدي بن نضلة -٤٨

  (أول موروث يف اإلسالم ورثه ابنه النعمان)            
  
  

  ويقال عدي بن أسد.
ة احلبشة. وقال موسى بن عقبة: عدي بن ذكره ابن إسحاق يف مهاجر

  أسد العدوي مات باحلبشة، وهو أول موروث يف اإلسالم، ورثه ابنه النعمان.
قلت: فخالف ابن إسحاق يف نسبه، ويف أوليته، فإن ابن إسحاق قال: إن 
أول موروث يف اإلسالم املطلب بن أزهر، فورثه ابنه عبد اللَّه، كما تقدم. 

ابن بكار، فقال: مات نضلة بن عدي باحلبشة، وورثه ابنه  ووافق موسى الزبري
  النعمان، وهو أول من ورث باإلسالم.

  وميكن اجلمع بأن يكون أولية  املطلب باحلجاز، وأولية النعمان باحلبشة.
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٢٧ 

 عروة بن أثاثة القرشي  -٤٩

  (من األولني السابقني يف اهلجرة إىل احلبشة)          
  

ثة بن عبد العزى  بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج ويقال ابن أيب أثا
  بن عدي بن كعب القرشي العدوي.

من السابقني األولني، ممن هاجر إىل احلبشة عند موسى بن عقبة واجلمهور، 
  سوى ابن إسحاق، وهو أخو عمرو بن العاص ألمه.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٢٨ 

 عقبة بن وهب بن كلدة الغطفاني  -٥٠

  من أسلم من األنصار) (أول                     
  
  

  من األنصار. 
قال ابن إسحاق: كان أول من أسلم من األنصار، وحلق برسول اللَّه صلى 
اللَّه عليه وسلّم، فلم يزل مبكة حىت هاجر، فكان يقال له أنصاري مهاجري. 
وشهد بدرا، هكذا ذكر ابن الكليب، إال أنه قال عقبة بن كلدة بن وهب، وإنه 

  يوم العقبة.كان من السبعني 
وقال الواقدي: شهد بدرا وأحدا وما بعدها، وهو الّذي نزع احللقتني من 
وجنيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، عاجلهما هو وأبو عبيدة بن اجلراح. 

  حدثين بذلك ابن أيب اهلاد عن أبيه.
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٢٩ 

 علي بن أبي طالب اهلامشي -٥١

  إسالما) (أول الناس                             
  
  أبو احلسن. 

أول الناس إسالما يف قول كثري من أهل العلم. ولد قبل البعثة بعشر سنني 
على الصحيح، فربي يف حجر النيب صلى اللَّه عليه وسلّم ومل يفارقه، وشهد معه 

  املشاهد إال غزوة تبوك، فقال له بسبب تأخريه له باملدينة:
  » .من موسى أال ترضى أن تكون مني مبرتلة هارون«

  وزوجه بنته فاطمة.
وكان اللواء بيده يف أكثر املشاهد، وملا آخى النيب صلى اللَّه عليه وسلّم بني 

  أصحابه قال له: أنت أخي.
ومناقبة كثرية حىت قال اإلمام أمحد: مل ينقل ألحد من الصحابة ما نقل 

كان عنده غريه: وكان سبب ذلك بغض بين أمية له، فكان كلّ من  لعلي. وقال
علم من شيء من مناقبه من الصحابة يثبته، وكلما أرادوا إمخاده وهددوا من 

  حدث مبناقبه ال يزداد إال انتشارا.
وقد ولد له الرافضة مناقب موضوعة هو غين عنها، وتتبع النسائي ما خص 

  به من دون الصحابة، فجمع من ذلك شيئا كثريا بأسانيد أكثرها جياد.
صلى اللَّه عليه وسلّم كثريا. روى عن النيب  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٣٠ 

وروى عنه من الصحابة ولداه: احلسن واحلسني، وابن مسعود، وأبو 
موسى، وابن عباس، وأبو رافع، وابن عمر، وأبو سعيد، وصهيب، وزيد بن 
أرقم، وجرير، وأبو أمامة، وأبو جحيفة، والرباء بن عازب، وأبو الطّفيل، 

  وآخرون.
أو من له رؤية: عبد اللَّه بن شداد بن اهلاد،  ومن التابعني من املخضرمني،

وطارق بن شهاب، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وعبد اللَّه بن احلارث 
  بن نوفل، ومسعود بن احلكم، ومروان بن احلكم، وآخرون.

  ومن بقية التابعني عدد كثري من أجلّهم أوالده: حممد، وعمر، والعباس.
لشجاعة واإلقدام حىت قال فيه أسيد بن أيب وكان قد اشتهر بالفروسية وا

  إياس بن زنيم الكناين قبل أن يسلم حيرض عليه قريشا ويعيرهم به:
  يف كلّ جممع غاية أخزاكم ... جذع أبر على املذاكي القرح

  للَّه دركم أملّا تذكروا ... قد يذكر احلر الكرمي ويستحي
  ة يعضد مل يذبحهذا ابن فاطمة الّذي أفناكم ... ذحبا بقتل

   أين الكهول وأين كلّ دعامة ... يف املعضالت وأين زين األبطح 
  [الكامل] 

وكان أحد الشورى الذين نص عليهم عمر، فعرضها عليه عبد الرمحن بن 
عوف، وشرط عليه شروطا امتنع من بعضها، فعدل عنه إىل عثمان فقبلها، 

وبايع عثمان، ومل يزل بعد النيب صلى اللَّه عليه وسلّم متصديا فواله وسلم علي 
  لنصر العلم والفتيا.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٣١ 

فلما قتل عثمان بايعه الناس، مث كان من قيام مجاعة من الصحابة منهم 
  طلحة والزبري وعائشة يف طلب دم عثمان، فكان من وقعة اجلمل ما اشتهر.

مث قام معاوية يف أهل الشام، وكان أمريها لعثمان ولعمر من قبله، فدعا إىل 
  طلب بدم عثمان، فكان من وقعة صفّني ما كان.ال

وكان رأي علي أم يدخلون يف الطاعة مث يقوم ويلّ دم عثمان فيدعي به 
عنده، مث يعمل معه ما يوجبه حكم الشريعة املطهرة، وكان من خالفه يقول له: 
 تتبعهم واقتلهم، فريى أنّ القصاص بغري دعوى وال إقامة بينة ال يتجه. وكل من

  الفريقني جمتهد.
وكان من الصحابة فريق مل يدخلوا يف شيء من القتال، وظهر بقتل عمار 
أنّ الصواب كان مع علي. واتفق على ذلك أهل السنة بعد اختالف كان يف 

  القدمي، وللَّه احلمد.
ألدفعن الراية «ومن خصائص علي قوله صلى اللَّه عليه وسلّم يوم خيرب: 

» . للَّه ورسوله، وحيبه اللَّه ورسوله، يفتح اللَّه على يديهغدا إىل رجل حيب ا
فلما أصبح رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم غدوا كلّهم يرجو أن يعطاها، فقال 

فقالوا: هو يشتكي » أين علي بن أيب طالب؟«رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 
  . (١)فأعطاه الراية عينيه، فأيت به فبصق يف عينيه، فدعا له فربأ، 

من حديث سهل بن سعد، ومن حديث سلمة » الصحيحني«أخرجاه يف 
  » .يفتح اللَّه على يديه«بن األكوع حنوه باختصار، وفيه: 

________________________  
، والبخاري يف ٢٠٣٩٥، ٩٦٣٧، وعبد الرزاق يف املصنف حديث رقم ٣٨٤/ ٢أخرجه أمحد يف املسند   (١)

، عن ابن عمر ١٢٦/ ٩. وأورده اهليثمي يف الزوائد ٦٠٨/ ٢أيب عاصم يف السنة . وابن ٢٦٣/ ٧التاريخ الكبري 
  وقال رواه الطرباين وفيه أمحد بن سهل بن علي الباهلي ومل أعرفه وبقية رجاله ثقات.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٣٢ 

ويف حديث أيب هريرة عند مسلم حنوه، وفيه: فقال عمر: ما أحببت 
  اإلمارة إال ذلك اليوم.

زيادة يف أوله، ويف  ويف حديث بريرة عند أمحد حنو حديث سهل، وفيه
آخره قصة مرحب، وقتل علي له فضربه على هامته ضربة حىت عض السيف 
منه بيضة رأسه، ومسع أهل العسكر صوت ضربته، فما قام آخر الناس حىت فتح 

  اللَّه هلم.
أنّ النيب صلى  -ويف املسند لعبد اللَّه بن أمحد بن حنبل، من حديث جابر

ع الراية لعلي يوم خيرب أسرع، فجعلوا يقولون له: ارفق، اللَّه عليه وسلّم ملا دف
حىت انتهى إىل احلصن، فاجتذب بابه فألقاه على األرض، مث اجتمع عليه سبعون 

  رجال حىت أعادوه.
ويف سنده حرام بن عثمان متروك. وجاءت قصة الباب من حديث أيب 

  رافع، لكن ذكر دون هذا العدد.
ريق عمرو بن ميمون: إين جلالس عند ابن وأخرج أمحد، والنسائي، من ط

عباس إذ أتاه سبعة رهط ... فذكر قصة فيها: قد جاء ينفض ثوبه، فقال: وقعوا 
ألبعثن رجال ال خيزيه «يف رجل له عز. وقد قال النيب صلى اللَّه عليه وسلّم: 

ثالثا  عينيه، مث هز الراية فجاء وهو أرمد فبزق يف» . اللَّه، حيب اللَّه ورسوله
ال «فأعطاه، فجاء بصفية بنت حيي، وبعثه يقرأ براءة على قريش، وقال: 

  . (١)» يذهب إلّا رجل مني وأنا منه

________________________  
. ١١٤، املقدمة باب فضل علي بن أيب طالب رضي اللَّه عنه حديث رقم ٤٣/ ١أخرجه ابن ماجة يف السنن   (١)

، عن ابن عباس وقال رواه أمحد والطرباين يف الكبري واألوسط باختصار ١٢٢/ ٩يثمي يف الزوائد وأورده اهل
  ورجال أمحد رجال الصحيح غري أيب بلج الفزاري وهو ثقة وفيه لني..



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٣٣ 

فأبوا، فقال علي: أنا. » أيكم يواليين يف الدنيا واآلخرة؟«وقال لبين عمه: 
وأخذ رداءه فوضعه على علي وفاطمة » . إنه وليي يف الدنيا واآلخرة«فقال: 
إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت  ن وحسني، وقال:وحس

  ] .٣٣[األحزاب 
ولبس ثوبه، ونام مكانه، وكان املشركون قصدوا قتل النيب صلى اللَّه عليه 

  وسلّم، فلما أصبحوا رأوه، فقالوا: أين صاحبك؟
رون من موسى، إلّا أنك لست أنت مني مبرتلة ها«وقال له يف غزوة تبوك: 

أنت ويلّ كلّ «، أي ال ينبغي أن أذهب إلّا وأنت خليفيت. وقال له: » بنيب
  » .مؤمن من بعدي

وسد األبواب إال باب علي، فيدخل املسجد جنبا، وهو طريقه، ليس له 
  طريق غريه.
  » .من كنت مواله فعلي مواله«وقال: 

رة، فهل حدثنا أنه سخط عليهم وأخرب اللَّه أنه رضي عن أصحاب الشج
  بعد.

يا عمر، ما يدريك أنّ اللَّه اطّلع على أهل «وقال صلى اللَّه عليه وسلّم: 
  . (١)» بدر، فقال: اعملوا ما شئتم

________________________  
/ ٤، كتاب املغازي باب فضل من شهد بدرا. ومسلم يف الصحيح ٩٩/ ٥أخرجه البخاري يف الصحيح   (١)

) باب فضائل أهل بدر رضي اللَّه عنهم وقصة حاطب بن أيب بلتعة حديث ٤٤لصحابة (كتاب فضائل ا ١٩٤١
، عن علي بن أيب طالب ... احلديث. كتاب تفسري القرآن ٣٨١/ ٥) . والترمذي يف السنن ٢٤٩٤/ ١٦١رقم (

 كتاب اجلهاد باب يف ٥٤/ ٢، وأبو داود يف السنن ٣٣٠٥) حديث رقم ٦٠) باب ومن سورة املمتحنة (٤٨(
  . ٨٠ -٧٩/ ١، وأمحد يف املسند ٢٦٥٠حكم اجلاسوس إذا كان مسلما حديث رقم 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٣٤ 

وقال حيىي بن سعيد األنصاري، عن سعيد بن املسيب: كان عمر يتعوذ من 
  معضلة ليس هلا أبو حسن.

 -عن علي -س يقول: إذا جاءنا الثبتوقال سعيد بن جبري: كان ابن عبا
  مل نعدل به.

وقال وهب بن عبد اللَّه عن أيب الطّفيل: كان علي يقول: سلوين سلوين، 
وسلوين عن كتاب اللَّه تعاىل، فو اللَّه ما من آية إال وأنا أعلم أنزلت بليل أو 

  ار.
 وأخرج الترمذي بسند قوي، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه،
قال: أمر معاوية سعدا فقال له: ما مينعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: ما ذكرت 
ثالثا قاهلن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ألن تكون يل واحدة منهن أحب 

، فلن أسبه: مسعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه  (١)إيلّ من أن يكون يل محر النعم 
ملغازي، فقال له علي: يا رسول اللَّه، ختلفين وسلّم يقول، وقد خلّفه يف بعض ا
أما ترضى أن تكون مني مبرتلة هارون من «مع النساء والصبيان. فقال له: 

ألعطني الراية رجال «ومسعته يقول يوم خيرب: » . موسى، إال أنه ال نبوة بعدي
ا يل عليا ادعو«، فتطاولنا هلا فقال: » حيب اللَّه ورسوله، وحيبه اللَّه ورسوله

  » .فأتاه، وبه رمد فبصق يف عينيه ودفع الراية إليه، ففتح اللَّه عليه
 نِساَءكُمنِساَءنا وو ناَءكُمأَبناَءنا وأَب عدا نعالَووأنزلت هذه اآلية: فَقُلْ ت

] ، فدعا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه ٦١وأَنفُسنا وأَنفُسكُم [سورة آل عمران/ 
  » .اللَّهم هؤالء أهلي«م عليا، وفاطمة، وحسنا، وحسينا، فقال: وسلّ

________________________  
  .٩٥/ ١أخرجه أمحد يف املسند   (١)



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٣٥ 

عن علي، قال: لقد عهد إيلّ النيب صلى  -وأصله يف مسلم -وأخرج أيضا
  . (١)» أن ال حيبك إلّا مؤمن، وال يبغضك إلّا منافق«اللَّه عليه وسلّم: 

يها: وأخرج الترمذي بإسناد قوي، عن عمران بن حصني يف قصة قال ف
ما تريدون من علي! إنّ عليا مني وأنا «قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 

  » .من علي، وهو ويلّ كلّ مؤمن بعدي
ويف مسند أمحد بسند جيد، عن علي، قال: قيل يا رسول اللَّه: من تؤمر 

  بعدك؟ قال:
خرة، وإن إن تؤمروا أبا بكر جتدوه أمينا زاهدا يف الدنيا راغبا يف اآل«

تؤمروا عمر جتدوه قويا أمينا ال خياف يف اللَّه لومة الئم، وإن تؤمروا عليا، وما 
  » .(٢)أراكم فاعلني، جتدوه هاديا مهديا، يأخذ بكم الطّريق املستقيم 

وكان قتل علي يف ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعني من 
أشهر ونصف شهر، ألنه بويع بعد اهلجرة، ومدة خالفته مخس سنني إال ثالثة 

قتل عثمان يف ذي احلجة سنة مخس وثالثني، وكانت وقعة اجلمل يف مجادى 
سنة ست وثالثني، ووقعة صفني يف سنة سبع وثالثني، ووقعة النهروان مع 
اخلوارج يف سنة مثان وثالثني مث أقام سنتني حيرض على قتال البغاة، فلم يتهيأ 

  ذلك إىل أن مات.
  
  

________________________  
  .٩٥/ ١أخرجه أمحد يف املسند   (١)
، وأورده املتقي اهلندي يف ٦٧٧٤، والذهيب يف ميزان االعتدال حديث رقم ١٠٩/ ١أخرجه أمحد يف املسند   (٢)

  وعزاه ألمحد يف املسند وأيب نعيم يف احللية عن علي. ٣٣٠٧١كرت العمال حديث رقم 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٣٦ 

 و بن معاوية العامريعمر -٥٢

  (أول من فضل اخليل على الرباذين)               
  
  

له إدراك، قال ابن الكليب: كان صاحب الصوائف يف سلطان بين أمية، 
وولّاه معاوية أرمينية وأذربيجان، مث واله األهواز، وأمه أمامة، أو أميمة، بنت 

وزوجه بنته، وهو الّذي فضل  يزيد أسر أباه مث أطلقه يزيد بن عبد املدان، وكان
  اخليل يف الغنائم على ما سواها يف اإلسالم، وقال يف ذلك:

  إني امرؤ للخيل عندي مزية ... على فارس الربذون أو فارس البغل
  [الطويل] 

وقتل ابنه زياد بن عمرو يوم مرج راهط سنة أربع وستني، وكان شريفا، 
  نه أول من فضل اخليل على الرباذين.وسيأيت يف ترمجة املنذر بن أيب مخيصة أ

أنّ أول من فضلها سالر بن ربيعة، فيجمع » املعارف«وذكر ابن قتيبة يف 
  بأن أولية كل منهم باعتبار بلده. واللَّه أعلم، فإنّ عصرهم متقارب.

  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٣٧ 

 عمري بن احلمام األنصاري  -٥٣

  (أول قتيل قتل يف سبيل اهللا يف احلرب)            
  
  

بن عقبة وغريه فيمن شهد بدرا، وقال ابن إسحاق: قال ذكره موسى 
والّذي نفسي بيده ال يقاتلهم اليوم رجل «رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 

  » .فيقتل صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر إلّا أدخله اللَّه اجلنة
ويف يده مترات يأكلهن: بخ بخ، فما  -فقال عمري بن احلمام أحد بين سلمة

وبني أن أدخل اجلنة إال أن يقتلين هؤالء! فقذف التمر من يده، وأخذ سيفه  بيين
  فقاتل حىت قتل، وهو يقول:

  ركضا إىل اللَّه بغري زاد ... إلّا التقى وعمل املعاد
  والصرب يف اللَّه على اجلهاد 

  [الرجز]
  يف سبيل اللَّه يف احلرب. قتلفكان أول قتيل  

لة بسند عال: قرأت على أيب إسحاق وقد وقعت يل هذه القصة موصو
التنوخي، وأيب بكر بن عمر الفرضي، وغريمها، عن أمحد بن أيب طالب مساعا، 
أنبأنا ابن الليثي، أنبأنا أبو الوقت، أنبأنا ابن املظفر، أنبأنا ابن محويه، أنبأنا 
 إبراهيم بن خزمية، أنبأنا عبد بن محيد، حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا سليمان

بن املغرية، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٣٨ 

فقال عمري بن احلمام » . قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض«
قال: » . نعم«األنصاري: يا رسول اللَّه، جنة عرضها السموات واألرض؟ قال: 

ن أكون من أهلها. ؟ قال: رجاء أ» ما حيملك على قول بخ بخ«بخ بخ! قال: 
،فأخرج مثرات من قرنه، فجعل يأكل منها، مث قال: » فإنك من أهلها«قال: 

  لئن أنا حييت حىت آكل مترا، إا حلياة طويلة، قال:
. أخرجه مسلم عن عبد  (١)فرمى مبا كان معه من التمر مث قاتلهم حىت قتل 

  بن محيد فوافقناه فيه بعلو ودرجتني.
وب يف الصحابة، من طريق محاد، عن ثابت البناين، وأخرج سعيد بن يعق

  قال: قتل عمري بن احلمام خالد بن األعلم يوم بدر.
ووقع لعبد الغين بن سعيد احلافظ يف املبهمات وهم، وذلك يف حديث 

  » .يف اجلنة«جابر، قال رجل: يا رسول اللَّه، إن قتلت أين أنا؟ قال: 
  تل.فألقى مترات كن يف يده فقاتل حىت ق

قال عبد الغين: هذا الرجل هو عمري بن احلمام، كذا قال: وعمري بن احلمام 
  اتفقوا على أنه استشهد ببدر، فكيف يبقى إىل يوم أحد؟

فالصواب أنّ القصة وقعت آلخر، وتلقّى أبو موسى هذا الكالم بالقبول، 
  فترجم لعمري بن احلمام بناء على أنه آخر، فزاد الوهم ومها.

  
________________________  

) باب ثبوت اجلنة للشهيد ٣٣عن أنس بن مالك كتاب اإلمارة ( ١٥١٠/ ٣أخرجه مسلم يف الصحيح   (١)
، ٩٩، ٤٣/ ٩، والبيهقي يف السنن الكربى ١٣٦/ ٣) . وأمحد يف املسند ١٩٠١/ ١٤٥) حديث رقم (٤١(

  .٦٩/ ٣، والبيهقي يف دالئل النبوة ٤٢٦/ ٣واحلاكم يف املستدرك 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٣٩ 

 ت أبي سفيان بن حرب فارعة بن -٥٤

ا) ً (زوجة أول من خرج إىل احلبشة مهاجر 
  

ذكرها املستغفري، وأخرج من طريق يونس بن بكري، عن ابن إسحاق، 
قال: كان أول من خرج إىل احلبشة مهاجرا عبد اللَّه بن جحش حليف بين عبد 
مشس، احتمل بأهله وأخيه، وهو أبو أمحد، وكانت عنده الفارعة بنت أيب 

  ان بن حرب.سفي
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٤٠ 

 فاطمة بنت أسد بن هاشم اهلامشية -٥٥

ْ خليفة)                      ت َ د َ ل َ   (هي أول هامشية و
  
  

قيل: إا توفّيت قبل اهلجرة. والصحيح أا هاجرت وماتت باملدينة، وبه 
  جزم الشعيب، قال: أسلمت وهاجرت وتوفيت باملدينة.

ه بن حممد بن عمر بن علي بن وأخرج ابن أيب عاصم، من طريق عبد اللَّ
أن النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم كفّن فاطمة بنت أسد  -أيب طالب، عن أبيه

  يف قميصه، وقال: مل نلق بعد أيب طالب أبر يب منها.
وقال األعمش، عن عمرو بن مرة، عن أيب البختري عن علي: قلت ألمي: 

  وتكفيك الطحن والعجن. اكفي فاطمة سقاية املاء والذهاب يف احلاجة،
وقال الزبري بن بكّار: هي أول هامشية ولدت خليفة، مث بعدها فاطمة 

  الزهراء، وسيأيت هلا ذكر يف فاطمة بنت محزة يدلّ على أا ماتت باملدينة.
قال ابن سعد: كانت امرأة صاحلة، وكان النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم 

  يزورها ويقيل يف بيتها.
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٤١ 

 ة بن النعمان األوسيقتاد -٥٦

  (أول من دخل املدينة بسورة من القرآن)
  

  
أخو أيب سعيد اخلدري ألمه، أمهما أنيسة بنت قيس النجارية، مشهور، 

  يكىن أبا عمرو األنصاري يكنونه أبا عبد اللَّه، وقيل كنيته أبو عثمان.
قال البخاري: له صحبة. وقال خليفة، وابن حبان، ومجاعة: شهد بدرا، 

أنه أول من دخل املدينة بسورة من  -حكى ابن شاهني، عن ابن أيب داودو
  القرآن، وهي سورة مرمي.

روى عن النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلم أحاديث. روى عنه أخوه أبو 
  سعيد اخلدري، وابنه عمر بن قتادة، وحممود بن لبيد، وآخرون.

ن الغسيل، عن عاصم بن وأخرج البغوي وأبو يعلى عن حيىي احلماين عن اب
أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسالت حدقته  -عمر بن قتادة، عن قتادة بن النعمان

على وجنته، فأرادوا أن يقطعوها، فقالوا: ال، حىت نستأمر رسول اللَّه صلّى اللَّه 
مث دعا به فوضع راحته على حدقته مث » ال«عليه وآله وسلم فاستأمروه، فقال: 

  درى أي عينيه ذهب.غمزها فكان ال ي
ومن طريق يعقوب بن حممد الزهري، عن إبراهيم بن جعفر، عن أبيه، عن 

أنه سالت عينه على خده يوم بدر فردها،  -عاصم بن عمر بن قتادة، عن جده
  فكانت أصح عينيه، قال عاصم: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال:

  ادا بعد أبواال تلك املكارم ال قعبان من لنب ... شيبا مباء فع



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٤٢ 

  [البسيط] 
وجاء من أوجه أخر أا أصيبت يوم أحد، أخرجه الدار الدارقطين، وابن 
شاهني، من طريق عبد الرمحن بن حيىي العذري، عن مالك، عن عاصم بن عمر 

أنه أصيبت عينه يوم أحد،  -بن قتادة، عن حممود بن لبيد، عن قتادة بن النعمان
  لنيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلم، فكانت أصح عينيه.فوقعت على وجنته فردها ا

، من طريق عياض بن » الدالئل«وأخرجه الدار الدارقطين، والبيهقي يف 
عبد اللَّه بن أيب سرح، عن أيب سعيد اخلدري، عن قتادة أنّ عينه ذهبت يوم 

ابن  وآله وسلم فردها، فاستقامت، وساقها أحد، فجاء النيب صلّى اللَّه عليه
  إسحاق عن عاصم بن قتادة مطولة مرسلة.

  وذكر الواقدي أنه كان معه يوم حنني، وأنه من ظفر
وأخرج أمحد من طريق سعيد بن احلارث، عن أيب سلمة، عن أيب سعيد يف 
قصة ساعة اجلمعة، قال: هاجت السماء، فخرج النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلم 

قتادة بن النعمان، فقال: ما السري يا قتادة؟  لصالة العشاء، فربقت برقة، فرأى
  قال: يا رسول اللَّه، إن شاهد العشاء قليل، فأحببت أن أشهدها.

قال: فإذا صليت فأت، فلما انصرف أعطاه العرجون، قال: خذ هذا 
فسيضيء لك، فإذا دخلت البيت، ورأيت سوادا يف زاوية البيت فاضربه قبل أن 

  يتكلم، فإنه شيطان.
  هذه القصة الطّرباينّ من وجه آخر، وقال: إنه كان يف صورة قنفذ.وأخرج 

مات يف خالفة عمر فصلّى عليه ونزل يف قربه، وعاش مخسا وستني سنة، 
  قاله ابن أيب حامت، وابن حبان، وغريمها.

  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٤٣ 

ظة بن كعب األنصاري -٥٧ َ ر َ  ق

  (أول من نيح عليه بالكوفة)                      
  
  

بة وقال البغوي: سكن الكوفة وقال ابن سعد: أمه قال البخاري: له صح
  خليدة بنت ثابت بن سنان، وهو أخو عبد اللَّه بن أنيس ألمه.

وشهد قرظة أحدا وما بعدها، وكان ممن وجهه عمر إىل الكوفة يفقّه 
  الناس.

وقال ابن السكن: يكىن أبا عمرو. وقال ابن أيب حامت: يقال له صحبة 
 فصلّى عليه.سكن الكوفة وابتىن ا دارا، وكنيته أبو عمر ومات يف خالفة علي  

  روى عنه عامر بن سعد، والشعيب، وسعد بن إبراهيم، وروايته عنه مرسلة.
وقال ابن حبان: له صحبة، سكن الكوفة، وحديثه عند الشعيب، وذكر يف 

  وفاته ما تقدم.
: أول من وفيه نظر، ملا ثبت يف صحيح مسلم من طريق علي بن ربيعة، قال

فقال املغرية بن شعبة: مسعت رسول اللَّه  نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب،



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٤٤ 

من نيح عليه فإنه يعذّب مبا نيح عليه يوم «صلّى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: 
  .(١)»القيامة

وهذا يقتضي أن يكون قرظة مات يف خالفة معاوية حني كان املغرية على 
مدة االختالف بني علي ومعاوية مقيما بالطائف،  الكوفة، ألن املغرية كان يف

فقدم بعد موت علي، فولّاه معاوية الكوفة بعد أن أسلم له احلسن اخلالفة، 
وال عليها، وكذا قال  (٢)وبذلك جزم ابن سعد، وقال: مات بالكوفة واملغرية

ابن السكن، وزاد: وهو الّذي قتل ابن النواحة صاحب مسيلمة يف والية ابن 
خالفة علي  ود بالكوفة وفتح الري سنة ثالث وعشرين، وأسند ما تقدم يفمسع

عن علي بن املديين، ووقع التصريح بأن املغرية كان يومئذ أمري الكوفة يف رواية 
  ملسلم.

ويف رواية الترمذي: فجاء املغرية، فصعد املنرب، فحمد اللَّه، وأثىن عليه، 
  احلديث.وقال: ما بال النوح يف اإلسالم! مث ذكر 

ما يدلّ على أنّ املغرية مات » صحيح البخاري«من » العلم«ويف كتاب 
  وهو أمري الكوفة يف خالفة معاوية.

  
  

________________________  
عن املغرية بن شعبة بلفظه كتاب  ٦٤٤/ ٢ومسلم يف الصحيح  ١٠٢/ ٢أخرجه البخاري يف الصحيح   (١)

/ ٣) ، وابن أيب شيبة يف املصنف ٩٣٣/ ٢٨) حديث رقم (٩) باب امليت يعذب ببكاء أهله عليه (١١اجلنائز (
  .٧٢/ ٢والبيهقي يف السنن الكربى  ٣٨٩

يف االستيعاب: تويف يف خالفة علي يف دار ابتناها بالكوفة وصلّى عليه علي بن أيب طالب. وقيل: بل تويف يف   (٢)
  إمارة املغرية بن شعبة بالكوفة يف صدر أيام معاوية.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٤٥ 

 قس بن ساعدة بن حذافة اإليادي  -٥٨

  (أول من قال: أما بعد)                           
  
  

  البليغ اخلطيب املشهور.
روزي، وأبو موسى يف ذكره أبو علي بن السكن، وابن شاهني، وعبدان امل

  الصحابة، وصرح ابن السكن بأنه مات قبل البعثة.
وذكره أبو حامت السجستاين يف املعمرين ونسبه كما ذكرت، وقال: إنه 
عاش ثالمثائة ومثانني سنة، وقد مسع النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلم حكمته، 

على عصا يف من أهل اجلاهلية، وأول من توكّأ  وهو أول من آمن بالبعث
  اخلطبة، وأول من قال: أما بعد يف قول ، وأول من كتب من فالن إىل فالن.

ويف رواية ابن الكليب أن يف آخر خطبته: لو على األرض دين أفضل من 
دين قد أظلّكم زمانه، وأدرككم أوانه، فطوىب ملن أدركه فاتبعه، وويل ملن 

ألمثال، قال األعشى يف خالفه، وكانت العرب تعظّمه وضربت به شعراؤها ا
  قصيدة له:

  وأحلم من قس وأجرى من الّذي ... بذي الغيل من خفّان أصبح حادرا
  [الطويل] وقال احلطيئة:

   وأقول من قس وأمضى كما مضى ... من الرمح إن مس النفوس نكاهلا 
  [الطويل] وقال لبيد:



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٤٦ 

  بر وأخلف قسا ليتين ولعلّين ... وأعيا على لقمان حكم التد
  [الطويل] وأشار بذلك إىل قول قس بن ساعدة:

  وما قد تولّى فهو قد فات ذاهبا ... فهل ينفعين ليتين ولعلّين
[الطويل] وقال املرزباينّ، ذكر كثري من أهل العلم أنه عاش ستمائة سنة، 

  وكان خطيبا حكيما عاقال له نباهة وفضل، وأنشد املرزباينّ لقس بن ساعدة:
  واألموات يف جدث ... عليهم من بقايا بزهم فرق يا ناعي املوت

  دعهم فإنّ هلم يوما يصاح م ... كما ينبه من نوماته الصعق
  [البسيط] 

وقد أفرد بعض الرواة طريق حديث قس، وفيه شعره، وخطبته، وهو يف 
أخرجه عبد اللَّه  للطرباين وغريها، وطرقه كلها ضعيفة، فمنها ما »املطوالت«

بن حنبل يف زيادات الزهد، من طريق خلف بن أعني، قال: ملا قدم بن أمحد 
ما فعل «وفد بكر بن وائل على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم قال هلم: 

بن ساعدة اإليادي ؟ قالوا: مات يا رسول اللَّه قال: كأين انظر إليه يف » قس
  سوق عكاظ على مجل أمحر ... احلديث.

يف كتاب البيان والتبيني قسا وقومه، وقال: إن له ولقومه وذكر اجلاحظ 
فضيلة ليست ألحد من العرب، ألنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم روى 
كالمه وموقفه على مجله بعكاظ وموعظته، وعجب من حسن كالمه، وأظهر 

اللَّه تصويبه، وهذا شرف تعجز عنه األماين، وتنقطع دونه اآلمال، وإمنا وفق 
ذلك لقس، الحتجاجه للتوحيد، وإلظهاره اإلخالص، وإميانه بالبعث، ومن مثّ 

  كان قس خطيب العرب قاطبة.
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  ومنها ما
أخرجه ابن شاهني، من طريق ابن أيب عيينة املهليب، عن الكليب، عن أيب 
صاحل، عن ابن عباس، قال: ملا قدم أبو ذر على النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلم 

؟ قال: مات يا رسول اللَّه قال: » ما فعل قس بن ساعدة«ل له: يا أبا ذر، قا
رحم اللَّه قسا، كأني انظر إليه على مجل أورق، تكلّم بكالم له حالوة ال «

  ، فقال أبو بكر: أنا أحفظه. قال:» أحفظه
فذكره، وفيه الشعر، وفيه: فقال رجل من القوم: رأيت من  ،» اذكره«

على جبل بالشام يقال له مسعان يف ظل شجرة إىل جنبها عني قس عجبا، كنت 
ماء، فإذا سباع كثرية وردت املاء لتشرب، فكلما زأر منها سبع على صاحبه 
ضربه قس بعصا، وقال: كف حىت يشرب الّذي سبق، قال: فتداخلين لذلك 

  رعب، فقال يل: ال ختف، ليس عليك بأس.
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 قضاعي بن عامر  -٥٩

  إىل النبي خيربه بأمر أهل الردة) (أول من كتب
  
  

كان عامل النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلم على » : الفتوح«قال سيف يف 
  بين أسد.

وقال أبو عبيد القاسم بن سالم: حدثنا حممد بن كثري، عن األوزاعي، عن 
أن خالد بن الوليد كتب ألهل دمشق: هذا كتاب من خالد بن  -ابن سراقة

مشق، إين أمنتهم على دمائهم وأمواهلم وكنائسهم، ويف آخره: الوليد ألهل د
شهد أبو عبيدة، وشرحبيل بن حسنة، وقضاعي بن عامر، وكتب سنة ثالث 

  عشرة.
وقال ابن عساكر: شهد فتح دمشق، وكان أحد الشهود يف كتاب 
صلحها، كأنه يشري إىل هذا. وقال الطّرباينّ: هو أول من كتب إىل النيب صلّى 

  عليه وآله وسلم خيربه بأمر أهل الردة. اللَّه
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 قطبة بن قتادة السدوسي  -٦٠

  (أول من فتح األبلة)                             
  
  

قال البخاري: له صحبة. وقال ابن حبان: أتى النيب صلّى اللَّه عليه وآله 
وسلم فبايعه وروى احلسن بن سفيان يف مسندة، عن شباب، عن عون بن 

عمران بن جدير، قال: حدثنا رجل منا يقال له مقاتل، عن قطبة  كهمس، عن
بن قتادة السدوسي، قال: قلت: يا رسول اللَّه، ابسط يدك أبايعك على نفسي 

  وعلى ابنيت احلويصلة، قال: ومحل علينا خالد بن الوليد يف خيله.
  فقلنا: إنا مسلمون، فتركنا وغزونا معه األبلة فقسمناها بأيدينا.

  البخاري، عن شباب، وهو خليفة بن خياط، خمتصرا. وذكره
من طريق مالك بن عبد » املؤتلف واملختلف«وأخرجه الدار الدارقطين يف 

الواحد، عن عون، فقال فيه: حدثنا عمران، حدثين مقاتل بن معدان، قال: أتى 
فسي قطبة بن حريز رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم، فقال: أبايعك على ن

وعلى ابنيت احلويصلة، وا كان يكىن، أشهد أنك رسول اللَّه، وضبطه أباه بفتح 
املهملة وآخره زاي، وضبطه بعضهم بضم اجليم وفتح الزاي بعدها مثناة حتتانية 
ثقيلة وقال ابن أيب حامت: قطبة بن حريز أتى النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلم، 

  ن فتح األبلة.ويكىن أبا احلويصلة، وهو أول م
روى ذلك من طريق عون بن كهمس، عن عمران بن حدير، عن معاذ بن 
معدان، مث قال: قطبة بن قتادة السدوسي روى عن رجل يقال له مقاتل، كذا 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٥٠ 

جعله اثنني، فوهم، وصحف مقاتال فجعله معاذا. وتبعه ابن عبد الرب يف التفرقة 
  بينهما، وصحف اسم أبيه أيضا.

طبة بن قتادة هو الّذي استخلفه خالد بن الوليد على البصرة قال أبو عمر: ق
  ملا سار إىل السواد.
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 قطن بن عبد عوف اهلاليل -٦١

  (أول من سن اجلوائز)    
  
  

له إدراك، قال ابن أيب طاهر: كان عبد اللَّه بن عامر استعمله على كرمان، 
ن حيسبها له، فأجازها له فأعطى على جواز الوادي أربعة آالف، فأىب ابن عامر أ

  عثمان بن عفان، ويف ذلك يقول الشاعر:
  فدى لألكرمني من بين هالل ... على علّام أهلي ومايل

  هم سنوا اجلوائز يف معد ... فكانت سنة إحدى اللّيايل
  [الوافر]

قال ابن دريد: هذا أصل اجلائرة، وقال ابن قتيبة استعمل عبد اللَّه بن عامر 
على فارس، فمر به األحنف بن قيس غازيا يف جيش، فوقف م على  قطنا هذا

قنطرة، فصار يعطي الرجل على قدره، فلما كثروا قال: أجيزوهم، فكان أول 
  من سن اجلوائز.

قلت: حاصل ما قااله أنّ اجلائزة مشتقة من اجلواز، ويعكر على األولية 
ه يوم وليلة، وقد أشبعت املذكورة ما ثبت يف احلديث الصحيح يف الضيف جائزت

  » .وفتح الباري» «األوائل«القول يف ذلك يف كتاب 
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 قيس بن أبي العاص القرشي -٦٢

  (أول قاض يف اإلسالم مبصر)
  
  

  قال ابن يونس: شهد فتح مصر مع أبيه.
وروى الطّرباينّ، من طريق الليث، عن يزيد بن أيب حبيب: كتب عمر إىل 

ك ممن بايع حتت الشجرة يف مائتني من عمرو بن العاص أن افرض لكل من قبل
العطاء، وأبلغ ذلك بنفسك وأقاربك، وافرض لعثمان بن قيس لضيافته، 

  وخلارجة بن حذافة لشجاعته.
وسيأيت يف ترمجة والده أنه ويل قضاء مصر. وكذا ذكر أبو عمر الكندي 

مصر يف آخر سنة من خالفة عمر، واستمر على ذلك طول خالفة  أنه ويل قضاء
  عثمان إىل أن صرف يف سنة اثنتني وأربعني يف خالفة معاوية.

وكان عابدا جمتهدا غزير الدمعة، وكان إذا حكم بني الناس يبكي، ويقول: 
  ويل ملن جاز يف حكمه.
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 قيس بن حمرث األنصاري -٦٣

  (أول قتيل نظموه بالرماح)                      
  
  

د بن عمارة فيمن ثبت يوم أحد، ذكره حممد بن سعد، عن عبد اللَّه بن حمم
قال: فلما ولّى املسلمون قام فقاتلهم يف طائفة من األنصار، فكان أول قتيل 
نظموه بالرماح بعد أن قتل منهم عدة، وأورد ابن شاهني ذلك يف قيس بن 

حممد بن عمارة لقيس بن احلارث وأثبته لقيس  احلارث، وقد أنكره عبد اللَّه بن
  أعلم.بن حمرث. واللَّه 
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 كعب بن سور األزدي -٦٤

  (أول قاض بالبصرة) 
  
  

 :قال ابن أيب حامت: واله عمر قضاء البصرة بعد أيب مرمي. وقال البخاري
قتل يوم اجلمل وقال ابن حبان: هو أول قاض بالبصرة. وقال ابن مندة: يقال 

أيب زرعة:  إنه أدرك النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلم. وقال ابن أيب حامت عن
  ليست له صحبة.

وقال أبو عمر: كان مسلما يف عهد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم 
  ومل يره، وهو معدود يف كبار التابعني.

وبعثه عمر رضي اللَّه عنه قاضيا على البصرة خلرب عجيب مشهور جرى له 
يصوم معه يف امرأة شكت زوجها إىل عمر، فقالت: إن زوجي يقول الليل و

النهار، وأنا أكره أن أشكوه إليك، وهو يعمل بطاعة اللَّه، فكأن عمر مل يفهم 
عنها، وكعب بن سور جالس معه، فأخربه أا تشكو أا ليس هلا من زوجها 
نصيب، فأمره عمر بن اخلطاب رضي اللَّه عنه أن يقضي بينهما، فقضى للمرأة 

أله عمر عن ذلك رضي اللَّه عنه بيوم من أربعة أيام أو ليلة من أربع ليال فس
فرتع بأن اللَّه تعاىل أحلّ له أربع نسوة ال زيادة، فلها ليلة من أربع ليال، 

  فأعجب ذلك عمر، فاستقضاه. هذا معىن اخلرب.
وقد رواه أبو بكر بن أيب شيبة يف مصنفه، من طريق حممد بن سريين: 

  ورواه الشعيب أيضا. انتهى.
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من طريق حممد بن معن، وأورده » املوفقيات«ر يف وأخرجه الزبري بن بكّا
ابن دريد يف األخبار املنثورة عن أيب حامت السجستاين، عن أيب عبيدة، وله 
طرق. وقال ابن أيب حامت: روى عنه يزيد بن عبد اللَّه بن الشخري وغريه، وشهد 
كعب بن سور اجلمل مع عائشة، فلما اجتمع الناس خرج وبيده مصحف 

وجال بني الصفّني يناشد الناس يف ترك القتال فأتاه سهم غرب فقتل، فنشره 
  وكانت وقعة اجلمل يف مجادى سنة ست وثالثني.
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 كلثوم بن اهلدم األنصاري  -٦٥

  (أول من مات من أصحاب رسول اهللا  باملدينة)
  
  

أن النيب صلّى اللَّه عليه وآله  -ذكر موسى بن عقبة وغريه من أهل املغازي
وسلم نزل عليه بقباء أول ما قدم املدينة، وقال بعضهم: نزل على سعد بن 
خيثمة، وقال الواقدي: كان نزوله على كلثوم، وكان يتحدث يف بيت سعد بن 

  خيثمة، ألن مرتله كان مرتل العرب  .
وذكر الطّربي وابن قتيبة أنه أول من مات من أصحاب رسول اللَّه صلّى 

باملدينة، مث مات بعده أسعد بن زرارة، وله ذكر يف ترمجة  اللَّه عليه وآله وسلم
  غالمه جنيح.
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 ليلى بنت أبي حثمة بن حذيفة القرشية -٦٦

  (أول ظعينة دخلت املدينة يف اهلجرة)                
  
  

قال ابن سعد: أسلمت قدميا، وبايعت وكانت من املهاجرات األول، 
دينة، يقال: إا أول ظعينة دخلت املدينة هاجرت اهلجرتني إىل احلبشة، مث إىل امل

  يف اهلجرة، ويقال أم سلمة.
وذكر ابن إسحاق يف رواية يونس بن بكري وغريه، عنه، عن عبد الرمحن 
بن احلارث، عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، عن أمه ليلى، قالت: 

ا، فلما يأنا للخروج إىل كان عمر بن اخلطّاب من أشد الناس علينا يف إسالمن
أرض احلبشة جاءين عمر وأنا على بعريي، فقال: إىل أين أم عبد اللَّه؟ فقلت: 

  آذيتمونا يف ديننا، فنذهب يف أرض اللَّه. قال:
صحبكم اللَّه، مث ذهب فجاءين زوجي عامر بن ربيعة فقال ملا أخربته 

  خربهم: ترجني أن يسلم. فذكر القصة.
أن رجال من موايل عبد اللَّه  -ن سعد، عن حممد بن عجالنوروى اللّيث ب

بن عامر حدثه عن عبد اللَّه بن عامر، قال: دعتين أمي يوما ورسول اللَّه صلّى 
اللَّه عليه وآله وسلّم قاعد يف بيتنا، فقالت: هاك، تعال أعطيك شيئا. فقال هلا 

  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم:
أما إنك لو مل تعطيه «فقالت: أعطيه: مترا. فقال: » أن تعطيه؟ماذا أردت «

  » .شيئا كتبت عليك كذبة
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رواه السراج، عن قتيبة عنه، وتابع اللّيث حيوة بن شريح، وحيىي بن أيوب، 
وحامت بن إمساعيل، وعن حيىي بن أيوب موىل زياد، وهو عند ابن مندة من 

  طريقه.
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 ن عدي األنصاريةليلى بنت اخلطيم ب -٦٧

ْ بايع النبي من بني ظفر) ن َ   (أول م
  
  

أقبلت على النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم فقالت: أنا ليلى بنت اخلطيم، 
، ورجعت إىل قومها، » قد فعلت«جئتك أعرض نفسي عليك، فتزوجين. قال: 

  فقالوا: بئس ما صنعت؟
ه، فرجعت فقالت: أنت امرأة غريي، وهو صاحب نساء، ارجعي، فاستقيلي

  أقلين، فقال:
  » .قد فعلت«

قلت: ذكر ذلك ابن سعد عن ابن عباس بسند فيه الكليب، فذكروا أمتّ منه، 
  وأوله:

أقبلت ليلى بنت اخلطيم إىل النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وهو مولّ 
ظهره الشمس فضربت على منكبه، فقال: من هذا أكلة األسد، وكان كثريا ما 

، قال: وتزوجها مسعود بن أوس بن » قد أقلتك«قوهلا، ويف آخره: فقال: ي
سواد بن ظفر، فولدت له، فبينا هي يف حائط من حيطان املدينة تغتسل إذ وثب 

  عليها ذئب فأكل بعضها فأدركت فماتت.
مث أسند عن الواقدي، عن حممد بن صاحل بن دينار، عن عاصم بن عمر بن 

بنت اخلطيم وهبت نفسها للنيب صلّى اللَّه عليه وآله  قتادة، قال: كانت ليلى
وسلّم فقبلها، وكانت تركب بعولتها ركوبا منكرا، وكانت سيئة اخللق ... 
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فذكر حنو القصة دون ما يف آخرها، وقال يف روايته: فقالت: إنك نيب اللَّه، وقد 
على الضرائر أحلّ اللَّه لك النساء، وأنا امرأة طويلة اللّسان ال صرب يل 

  واستقالته.
ومن طريق ابن أيب عون أنّ ليلى وهبت نفسها للنيب صلّى اللَّه عليه وآله 
وسلّم ووهنب نساء أنفسهن، فلم يسمع أنّ النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم قبل 

  منهن أحدا، قال: وأمها مشرفة الدار بنت هيشة بنت احلارث.
 ،حسبته عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: وأخرج ابن سعد عن الواقدي

أول من بايع النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم أم سعد بن معاذ، وهي كبشة بنت 
أيب رافع بن عبيد، ومن بين ظفر ليلى بنت اخلطيم، ومن بين عمرو بن عوف 

  ليلى ومرمي وسهيمة بنات أيب سفيان اللّيثي، يقال له أبو البنات ... احلديث.
ر ابن سعد أيضا أنّ مسعود بن أوس تزوجها يف اجلاهلية، فولدت له وذك

عمرة وعمرية، وكان يقال هلا أكلة األسد، وكانت أول امرأة بايعت النيب صلّى 
اللَّه عليه وآله وسلّم، ومعها ابنتاها وابنتان البنتها، ووهبت نفسها له مث استقالة 

  بنو ظفر فأقاهلا.
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٦١ 

 مهجع العكي -٦٨

  ن قتل يوم بدر)(أول م
  
  

  موىل عمر بن اخلطاب.
قال ابن هشام: أصله من عك، فأصابه سباء فمن عليه عمر فأعتقه، وكان 

  من السابقني إىل اإلسالم، وشهد بدرا، واستشهد ا.
وقال موسى بن عقبة: كان أول من قتل ذلك اليوم. وذكر ابن مندة من 

،ال عن أيب صاحل، عن ابن عباس، أن طريق الكليبه ممن نزل فيه قوله تعاىل: و
  تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي ... اآلية.

  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٦٢ 

 ميسرة بن مسروق العبسي  -٦٩

  (أول من أطلع درب الروم من املسلمني)             
  
  

أحد الوفد من عبس الذين مضت أمساؤهم يف ترمجة الربيع بن زياد، وشهد 
ة حجة الوداع، وقال للنيب صلى اللَّه عليه وآله وسلم: احلمد للَّه الّذي ميسر

  استنقذين به من النار.
، من طريق أسلم موىل عمر، قال: » الردة«وأخرج الواقدي يف كتاب 

حدثين ميسرة بن مسروق، قال: قدمت بصدقة قومي طائعني، وما جاءنا أحد 
ومي خريا، وعقد لنا، وأوصى بنا خالد حىت دخلت ا على أيب بكر، فجزاين وق

بن الوليد، فكان إذا زحف الزحوف أخذ اللّواء، فقاتل به، وشهدنا معه 
  اليمامة، وفتح الشام.

وقال أبو إمساعيل األزدي يف فتوح الشام: حدثين حيىي بن هانئ بن عروة 
املرادي: كان مليسرة بن مسروق صحبة وصالح. قال: وملا مات قيس عقد 

ثين النضر بن النيبصلى اللَّه عليه وآله وسلم مليسرة بن مسروق، قال: وحد 
صاحل، عن سامل بن ربيعة، قال: محل ميسرة وحنن معه يومئذ يف اخليل يف وقعة 
فحل، فضرعت فرسه، فقتل يومئذ مجاعة، وأحاطوا بنا إىل أن جاء أصحابنا 

رز روميا، فقال له فانقشعوا عنا. مث شهد فتح محص والريموك، فأراد أن يبا
خالد: إنّ هذا شاب، وأنت شيخ كبري، وما أحب أن خترج إليه فقف يف 

  كتيبته، فإنه حسن البالء، عظيم الغناء.
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٦٣ 

وقال ابن األعرايب يف نوادره: حدثت عن الواقدي أنّ ميسرة بن مسروق 
  أول من أطلع درب الروم من املسلمني.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٦٤ 

 عرجينابل أبو نباتة األ -٧٠

  (أول من سور بالعراق)                        
  

  أبو نباتة األعرجي.
له إدراك، وشهد الفتوح بالعراق وقتل شهربا من فرسان الفرس مبارزة، 

  ونفل سلبه وسواريه، فكان من أول من سور بالعراق، ذكروه يف الفتوح.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٦٥ 

 نافع بن احلارث بن كندة الثقفي  -٧١

  (أول من أقتىن اخليل بالبصرة)                    
  
  

  أخو أيب بكرة ألمه.
قال أبو عمر: روي عن ابن عباس أنه كان ممن نزل إىل رسول اللَّه صلى 

  اللَّه عليه وآله وسلم من الطّائف، وأمه مسية موالة احلارث.
قال ابن سعد: ادعاه احلارث، واعترف أنه ولده فثبت نسبه منه، وهو أول 

اخليل بالبصرة، وهو أحد الشهود على املغرية، وكان سأل عمر بن من اقتىن 
اخلطاب أن يقطعه قطيعة بالبصرة، فكتب إىل يأىب موسى أن يقطعه عشرة 

  أجربة ليس فيها حق ملسلم وال ملعاهد، ففعل.
وأخرج ابن أيب شيبة، من طريق حممد بن عبيد اللَّه الثقفي: قال أتى رجل 

أبو عبد اللَّه عمر، وكان أول من اقتىن إبال بالبصرة، من ثقيف يقال له نافع 
فقال: يا أمري املؤمنني، إنّ قبلنا أرضا ليست من أرض اخلراج، وال تضر بأحد، 

  فأقطعنيها أختذها فضاء خليلي. قال:
  فكتب عمر إىل أيب موسى إن كان كما قال فأعطها إياه.

  اخر من امسه نافع.وذكر ابن سعد يف ترمجته حديثا سأذكره بعد يف أو
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٦٦ 

 نفيع بن املعلى بن لوذان األنصاري  -٧٢

  (أول قتيل يف اإلسالم من األنصار)                  
  

له وألبيه صحبة، ويقال اسم أبيه احلارث، وبه جزم ابن األمني يف ذيل 
  االستيعاب.

وقال ابن الكليب: هو أول قتيل يف اإلسالم من األنصار، وذلك أن رجال 
كان من حلفاء األوس مر به وهو يبيع، فقتله من أجل ما كان بني  من مزينة

  األوس واخلزرج من احلروب قبل اإلسالم ...
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٦٧ 

 نيار بن عياض األسلمي  -٧٣

  (أول مقتول يف فتنة عثمان)                      
  

ذكره الطّربي، وقال: كان من أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله 
وهو ممن كلّم عثمان يف حصره، وناشده اللَّه، وقتله بعض أتباع عثمان، وسلّم، 

  قالوا: وهذا أول مقتول يف ذلك الوقت.
قلت: وقد ذكر ذلك ابن الكليب قصة الشورى، فذكر قصة احلصار، قال: 
فقام نيار بن عياض بن أسلم، وكان شيخا كبريا، فنادى عثمان فأشرف عليه، 

اه رجل بسهم، فنادى الناس: أقدنا بنيار ... فذكر فبينما هو كذلك إذ رم
  القصة.
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٦٨ 

 هبرية بن سبل -٧٤

  (أول من صلى مبكة مجاعة بعد الفتح)              
  
  
بفتح املهملة واملوحدة بعدها الم. ضبطه اخلطيب عن خط ابن الفرات.  

وكذا  وأما الدار الدارقطين فذكره يف اجلادة بكسر املعجمة وسكون املوحدة،
ابن العجالن بن عتاب بن  -رأيته يف كتاب مكة للفاكهي يف نسخة معتمدة

  مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي.
نسبه ابن الكليب، وأخرج ابن سعد والبغوي عنه من طريق ابن جريج، 

ح قال: ملا خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم إىل الطائف عام الفت
استخلف هبرية بن سبل الثقفي، فلما رجع من الطائف استعمل عتاب بن أسيد 

  على مكة وعلى احلج.
 ،وكذا أخرجه اخلطيب من طريق إسحاق بن إبراهيم بن حامت، عن الكيب
وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: حدثت أن أول من صلى مبكة مجاعة بعد 

ى اللَّه عليه وآله وسلّم أن يصلّي الفتح هبرية بن سبل بن عجالن، أمره النيب صلّ
بالناس، وهو رجل من ثقيف جاء إىل النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وهو 
  باحلديبية. وكذا أخرجه الفاكهي، وأبو عروبة يف األوائل، من طريق ابن جريج.

  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٦٩ 

 هند بنت أبي أمية املخزومية أم املؤمنني  -٧٥

  دينة مهاجرة)(أول ظعينة دخلت إىل امل             
  
  

  أم املؤمنني أم سلمة، مشهورة بكنيتها، معروفة بامسها.
وشذّ من قال: إن امسها رملة. وكان أبوها يلقّب زاد الركب، ألنه كان 
أحد األجواد فكان إذا سافر مل حيمل أحد معه من رفقته زادا، بل هو كان 

  يكفيهم.
حتت أيب سلمة بن وأمها عاتكة بنت عامر، كنانية من بين فراس، وكانت 

  عبد األسد، وهو ابن عمها.
وهاجرت معه إىل احلبشة، مث هاجرت إىل املدينة، فيقال: إا أول ظعينة 
دخلت إىل املدينة مهاجرة. وملا مات زوجها من اجلراحة اليت أصابته خطبها 

  النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم.
مين، عن أيب بكر بن وأخرج ابن أيب عاصم، من طريق عبد الواحد بن أ

عبد الرمحن، عن أم سلمة، قالت: ملا خطبين النيب صلّى اللَّه عليه وسلم قلت له: 
يفّ خالل ثالث: أما أنا فكبرية السن، وأنا امرأة معيل، وأنا امرأة شديدة الغرية. 

أنا أكرب منك. وأما العيال فإىل اللَّه. وأما الغرية فأدعو اللَّه فيذهبها «فقال: 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٧٠ 

إن شئت سبعت لك وإن سبعت «، فتزوجها: فلما دخل عليها قال: » عنك
  . (١) ، فرضيت بالثّالث » لك سبعت لنسائي

  واحلديث يف الصحيح من طرق.
وأخرج ابن سعد، من طريق عاصم األحول، عن زياد بن أيب مرمي، قال: 

هل اجلنة قالت أم سلمة أليب سلمة: بلغين أنه ليس امرأة ميوت زوجها وهو من أ
مث مل تتزوج بعده إال مجع اللَّه بينهما يف اجلنة، وكذا إذا ماتت امرأة وبقي 
الرجل بعدها، فتعال أعاهدك أن ال أتزوج بعدك وال تتزوج بعدي، قال: 
أتطيعيين؟ قالت: ما استأمرتك إال وأنا أريد أن أطيعك. قال: فإذا مت فتزوجي. 

ة بعدي رجال خريا مين، ال خيزيها وال يؤذيها. مث قال: اللَّهم ارزق أم سلم
قالت: فلما مات قلت: من هذا الّذي هو خري يل من أيب سلمة، فلبثت ما 

  لبثت، مث تزوجين رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم.
أن أبا سلمة قال: قال رسول اللَّه صلّى  -، عن أم سلمة» الصحيح«ويف 

إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا للَّه وإنا إليه « اللَّه عليه وآله وسلّم:
، وأردت أن أقول: » راجعون، اللَّهم عندك أحتسب مصيبيت وآجرين فيها

  ،» وأبدلين ا خريا منها«
  فقلت: من هو خري من أيب سلمة؟ فما زلت حىت قلتها، فذكرت القصة.

حلارث وقال ابن سعد: أخربنا معمر، عن الزهري، عن هند بنت ا
  الفراسية، قالت:

________________________  
، ٤٦٤/ ٣والبيهقي يف دالئل النبوة  ٣٠١/ ٧، والبيهقي يف السنن الكربى ٣٠٧/ ٦أخرجه أمحد يف املسند   (١)

  .٤١٥٠وابن حجر يف املطالب العالية حديث رقم  ١٦٠٤٤وعبد الرزاق يف مصنفه حديث رقم 



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٧١ 

إنّ لعائشة مني شعبة ما نزهلا «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم: 
، فلما تزوج أم سلمة سئل: ما فعلت الشعبة؟ فعرف أن أم سلمة قد » مني أحد

  نزلت عنده.
وقال: أخربنا حممد بن عمر، أخربنا عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن هشام 

روة، عن أبيه، عن عائشة: ملا تزوج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم بن ع
أم سلمة حزنت حزنا شديدا ملا ذكر لنا يف مجاهلا، قالت: فتلطّفت هلا حىت 
رأيتها، فرأيتها أضعاف ما وصف يل يف احلسن واجلمال، فقالت حفصة [ ... ] 

حىت رأا، فقالت يل: ال، واللَّه ما  واللَّه إن هذا إال الغرية، فتلطّفت هلا حفصة
  هي كما تقولني، وإا جلميلة، قالت: فرأيتها بعد فكانت كما قالت حفصة.

روت أم سلمة عن النيب صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم كثريا، وعن أيب سلمة، 
وروى عنها أوالدها: عمر، وزينب، ومكاتبها نبهان، وأخوها عامر بن أيب 

ها: عبد اللَّه بن رافع، ونافع، وسفينة، وأبو كثري، وسليمان بن أمية، وموالي
  يسار.

وروى عنها أيضا ابن عباس، وعائشة، وأبو سعيد اخلدري، وقبيصة بن 
  ذؤيب، ونافع موىل ابن عمر، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وآخرون.
ريرة، قال الواقدي: ماتت يف شوال سنة تسع ومخسني، وصلّى عليها أبو ه

  وهلا أربع ومثانون سنة، كذا قال.
وتلقّاه عنه مجاعة، وليس جبيد، فقد ثبت يف صحيح مسلم أن احلارث بن 

دخال على أم سلمة يف والية  -عبد اللَّه ابن أيب ربيعة، وعبد اللَّه بن صفوان
يزيد بن معاوية فسأالها عن اجليش الّذي خيسف به ... احلديث. وكانت والية 

  وت أبيه يف سنة ستني.يزيد بعد م



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٧٢ 

وقال ابن حبان: ماتت يف آخر سنة إحدى وستني بعد ما جاءها اخلرب بقتل 
  احلسني بن علي.

قلت: وهذا أقرب. قال حمارب بن دثار: أوصت أم سلمة أن يصلّي عليها 
سعيد بن زيد، وكان أمري املدينة يومئذ مروان بن احلكم، وقيل: الوليد بن عتبة 

  بن أيب سفيان.
ت والثّاين أقرب، فإن سعيد بن زيد مات قبل تاريخ موت أم سلمة على قل

األقوال كلها، فكأا كانت أوصت بأن يصلّي سعيد عليها يف مرضة مرضتها مث 
  عوفيت. ومات سعيد قبلها.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٧٣ 

 واقد بن عبد اهللا التميمي -٧٦

  (أول من قتل قتيال باإلسالم من املشركني)           
  
  

واقد، ويقال وقدان، شهد بدرا، وكذا » : املغازي«عقبة يف  قال موسى بن
  ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدرا.

حدثين يزيد بن رومان، عن عروة بن » : املغازي«وقال ابن إسحاق يف 
  الزبري، قال:

بعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم عبد اللَّه بن جحش إىل خنلة ... 
فلما رآهم القوم أشرف هلم واقد بن عبد اللَّه، وكان قد فذكر القصة، وفيها: 

  حلق رأسه، فلما رأوه قالوا:
عمار، ليس عليكم منه بأس، فأمتر م أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
وآله وسلّم، فاجتمع القوم على قتاهلم، فرمى واقد بن عبد اللَّه عمرو بن 

  احلضرمي بسهم فقتله، فرتلت:
  ] اآلية.٢١٧نك عنِ الشهرِ الْحرامِ ... [البقرة يسئَلُو

وأخرج أبو نعيم هذه القصة من طريق أيب سعد البقال، عن عكرمة، عن 
  ابن عباس مطولة.



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٧٤ 

وكذا أخرجها الطّربي من طريق أسباط بن نصر عن السدي. وقال أبو 
سالم من عبيدة: كانت بنو يربوع تفتخر بأنّ منهم أول من قتل قتيال باإل

  املشركني، ويف ذلك يقول عمر بن اخلطاب:
  سقينا من ابن احلضرمي رماحنا ... بنخلة ملّا أوقد احلرب واقد

  [الطويل] 
وقال عبد العزيز بن املختار، عن علي بن يزيد، عن سعيد بن املسيب، 

ابن عمري: مسيت ابين ساملا بسامل موىل أيب حذيفة، ومسيت ابين  قال: قال يل
  بواقد بن عبد اللَّه الريبوعي. واقدا

  وقال ابن أيب حامت، عن أبيه: مات واقد هذا يف أول خالفة عمر.
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

الصحابةمناألوائل ١٧٥ 

 يزيد بن نويرة األنصاري  -٧٧

  (أول قتيل قتل من أصحاب علي يوم النهروان)          
  
  

.شهد أحدا، وقاتل يوم النهروان، قاله ابن عبد الرب  
يق إسحاق بن إبراهيم بن حامت بن وأخرج اخلطيب يف تارخيه، من طر

إمساعيل املدينّ، قال: كان أول قتيل قتل من أصحاب علي يوم النهروان رجل 
من األنصار يقال له يزيد بن نويرة شهد له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله 

من «وسلّم باجلنة مرتني، مرة بأحد، قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم: 
، فأخذ يزيد سيفه فضرب حىت جاز التل، فقال ابن عم (١)» ز التلّ فله اجلنةجا

  له: يا رسول اللَّه، أجتعل يل ما جعلت البن عمي؟ قال:
، فقاتل حىت جاز التلّ، مث أقبال خيتلفان يف قتيل قتاله، فقال هلما » نعم«

نة، ولك يا كالكما قد وجبت له اجل«رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلم: 
  » .يزيد على صاحبك درجة

وأخرج ابن عقدة بسند له ضعيف أنه قتل مع علي بن أيب طالب يوم 
  النهروان.

________________________  
، وابن خزمية يف ١٥٩٥، عن روح، وابن حبان يف صحيحه حديث رقم ٢٤٤/ ٥أخرجه أمحد يف املسند   (١)

ذ عن معا ٢١٢/ ١، واحلاكم يف املستدرك ١٦٧/ ٩، والبيهقي يف السنن الكربى ١٤٩٥صحيحه حديث رقم 
بن جبل وعبد اللَّه بن عمر احلديث بزيادة يف آخره قال احلاكم رواته مصريون ثقات ومل خيرجاه وأقره الذهيب، 

  .٤٣٥١٨واملتقي اهلندي يف كرت العمال حديث رقم  ٤٤٠/ ٣، ٢٩٢/ ٢وأورده املنذري يف الترغيب 


