املقدمة
احلمد هلل رب العاملني  ،والص ال و والم ال ى أشر االالبي ا واملاس واملبنالالشني  ،وامل ا مد
وأشر آله وصحاه مجعني  ،ما بعد :
فهذا كتاب مسملته " نثر الورود أبمساء الص ـ ـ ـ ا ة الذين أسـ ـ ــن وا من اليهود "  ،والكتاب

من جلمع كل من ذكب من الص الالحابة وه كاو يهو ا مثّ ن الالش  ،و حاول قدر
اولة متواض الالعة ّ
انتطاأيت و ذكب م ه من كاو م صوصا أشمله يف كتب الرتاج .
وناب التألملف  :ين ناق و و كتات مؤلّفا يف الصحابة ا أباب  ،فجمعت مساسه  ،واملئا
ويتحمل إناسهت له.
من حواهل وطبيقة تعامل ال يب  معه  ،وكملف وه كاو يصرب أشمله ،
ّ
فجال يف خاطبي فكبو خبى ،وهي مجع الصحابة الذين نشموا من الملهو يف مؤلّف واحد،
ومعبفة ايس من حواهل و خااره  ،فه وإو كاووا يهو ا ،فقد انل من ْنش َ م ه َاَبي

المابقو َو اْ ََّولو َو
صحاة ال يب  ، وانلوا يضا رضر هللا تاارك وتعاىل  ،كما قال ناحاوه َ { :و َّ
اَّلل أْاله ورضوا أْه وَأ َّد َهل ج ٍ
ٍ
من الْم َهاجبين واْ َ َّ
َّات
ين اتَّالاَالعوه ِب ْح َماو َّرض َي َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ََ
َوصار َوالذ َ
َ
()1
ك الْ َف ْوز الْ َعظمل } إضافة إىل و بعضا من ولئك
ين ف َملها َبَدا ۚ ََٰذل َ
ََْتبي ََْتتَال َها اْ َْْنَار َخالد َ
الصحابة الملهو ،كاو أاملا  ،وبعضه كاو اأملا إىل هللا  ،واآلخب م ه كاو جماهدا  ،وفارنا
مشهورا  ،وحنو ذلك رضي هللا أ ه .وقد انتقملت تبامجه من االنتملعاب يف معبفة ا صحاب
البن أاد الرب  ،ال ااب ار اجلملل  ،بريوت  ،الطاعة ا وىل 1412هال َ ،تقملق أشي مد
الاجاوي  ،و ْند الغابة يف معبفة الصحابة البن ا ثري  ،ال ااب ار الكتب العشمملة ،بريوت ،
الطاعة ا وىل 1415هال َ ،تقملق أشي مد معوض  -أا ل محد أاد املوجو  .واإلصابة يف
متململز الصحابة البن حجب  ،ال ااب ار اجلملل  ،بريوت  ،الطاعة ا وىل 1412هال َ ،تقملق أشي
مد الاجاوي  .وإو كاو مثّ زا و ذكبت مصدرها يف احلااملة  ،وج ُّل أمشي انتفدته من
املكتاة الشامشة  ،جزى هللا القائمني أشملها كل اخلري  ،وجزى هللا خريا خي الشملخ /مد بن
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هاا املالكي خري اجلزاس ؛ أشر تَال َفضُّشه مبباجعة الكتاب من ال احملة الشغوية ،رغ مشاغشه،
وأمشه .
ومنهجي يف الكتاب :
رتات مساس الصحابة تبتملاا جبدا أشر ول حبي فقط . غفشت لفظ بو  ،و ى  ،وابن  ،و ل التعبيف ،وبد ت ابحلبي الذي بعد ذلك . رجت مساس الصحابملات ضمن الرتاج حمب الرتتملب ا جبدي . أمشت فهبنا لشموضوأات وا مساس .ضاطت ماحيتاج إىل ضاط من ا مساس ابحلبكات .أبفت باعض الكشمات الغبياة .
ّحذفت بعض المملاق يف بعض الرتاج  ،طشاا ل ختصار. َخّبجت بعضا من ا حا يث الوار و يف الرتمجة  ،و حك أشملها أبقوال هل احلديث .تبمجت لاعض ا أ ى .اختشف فمله .
تتاني صحاته  ،و ْ
 ابت إىل من مل ّط نفل م ها زا و يف اإليضاح .
رقّمت ا مساس ،وجعشتها ابلا ط العبيض ،وخ ٍّوقال و نب مساس وتباج الصحابة الذين نشموا من الملهو ،ذكبت متهملدا َت ّدثت فمله أن:
أوال  :تعبيف الملهو ي .

اثنيا  :بعض اآلات اليت ور ت يف الملهو .

اثلثا  :بعض ا حا يث اليت ور ت يف الملهو ،وتعامل ال يب  معه .
وإين حني ضع بني يدي القارئ العزيز هذا الالم َؤلّف نأل املوىل أز وجل و جيعل أمش ا
خالصا لوجهه الكبمي  ،ال راس فمله وال مسعة  ،و و يتقاَّشه ب َق ٍ
اول َح َم ٍن  ،وي فع به كاتاه وقارئه
وانابه  ،إوه جوا كبمي  .وصشر هللا ونش وابرك أشر وامل ا مد وآله وصحاه مجعني.
املالؤلف
 .إبباهمل بن فهد بن إبباهمل الو أاو
ebrahim.f.w@gmail.com

املوقع التجبييب

/http://eb-alwadaan.site123.me
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تـ ه ــيد
أوال  :تعريف اليهودي
من َها َ يَاله ْو َهو ا  ،قال تعاىل { :إان ه ْدان إلملك} ي تالا ا .قال ابن أبفة :هدان إلملك ي:
المكوو واملوا أة :قال وم ه قوله{ :والذين ها وا} و ما قوله{ :كاووا
َن َكّا إىل مبك واهلََوا َوُّ :
هو ا و وصارى} قال ال َفّباس :الواحدَ :هايد وكذلك قال يف قوله{ :إال من كاو هو ا و
واتب مبعىن.
وصارى} قال :وغري التائب يقالَ :ها َ َ

قوله تعاىل{:كوووا هو ا} :ي يهو ا ،فحذفت الملاس زائدو؛ ويقال :كاووا ي ماوو إىل يَالهوذا بن
()2
يعقوب ،فعّببت الذال فم ُّموا يهو ا ،ويهو وجموس م َعّبفتاو ،وا لف وال ى فملهما زائداتو.
ون ّالمال َي الملهو يهو ا إما من قوله أز وجل{ :إان هدان إلملك} ي رجع ا وتا ا ،وإما من التَّال ْهويد
ي المكوو ،وميكن و يكوووا مسوا ابملصدر من ها يهو هو ا  )3( .و ّْن وماوا إىل يهوذا
وهو كرب ولد يعقوب  -أشمله الم ى  -ف َقشات العبب الذال اال ( ي فملكوو الشفظ أجمي
ا صل) وقملل مسوا بذلك لتوبته أن أاا و العجل .ها  :اتب .واهلائد :التائب فملكوو االن
()4
أببملا .
الم ى ويطشق
والملهو ه تااع الداوة الملهو ية  .والملهو  :ب و إنبائملل ،وه قوى مونر أشمله َّ
الزمن فاضطهده
الم ى ،أااوا يف مصب فرتو من َّ
أشمله العرباوملّوو ،من ومل إبباهمل أشمله َّ
()5
فبأوو ،فأوقذه مونر أشمله الم ى .
اثنيا  :عض اآلايت اليت وردت يف اليهود
واآلات اليت ذكبت الملهو وَتدثت أ ه كثريو  ،ذكب ث ث آات  ،ومل نتقص ،فمن ذلك:
ارى َح ََّّت تَالتَّا َع مشَّتَاله ْ }﴿ الاقبو﴾120
ضر َأْ َ
-1قول هللا تعاىلَ {:ولَ ْن تَال ْب َ
ك الْملَالهو َوَال ال َ
َّص َ

َّص َارى َح ََّّت
ضر َأْ َ
قال بو جعفب رمحه هللا ( :يعن بقوله جل ث اؤهَ { :ولَ ْن تَال ْب َ
ك الْملَالهو َوال ال َ
تَالتَّا َع مشَّتَاله ْ } ،ولملمت الملهو ا مد  ،وال ال صارى بباضملة أ ك بدا  ،فدع طشب ما

( )2هتذيب الشغة لألزهبي . 205/6الغبياني يف القبآو واحلديث لشهبوي  . 1947/6اجملموع املغملث يف غبييب القبآو
واحلديث يب مونر املدين  515/3ما و َه َو .
( )3مجهبو الشغة البن ريد  689/2ما و َ َوه .
املؤصل لفاظ القبآو الكبمي  .مد حمن حمن جال . 2296/4
( )4املعج االاتقاقي ّ
( )5معج الشغة العببملة املعاصبو محد خمتار أاد احلمملد أمب وفبيقه  2373/3ما و َه َو .
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يبضمله ويوافقه  ،و قال أشر طشب رضا هللا يف أائه إىل ما بعثك هللا به من احلق ،فإو
الذي تدأوه إلمله من ذلك هلو الماملل إىل االجتماع فمله معك أشر ا لفة والدين القمل  .وال
ناملل لك إىل إرضائه ابتااع مشته  ،و الملهو ية ضد ال صباوملة  ،وال صباوملة ضد الملهو ية ،
وال َتتمع ال صباوملة والملهو ية يف اخص واحد يف حال واحدو  ،والملهو وال صارى ال َتتمع
أشر البضا بك  ،إال و تكوو يهو ا وصباوملا  ،وذلك مما ال يكوو م ك بدا  ،وك اخص
واحد  ،ولن جيتمع فملك ي او متضا او يف حال واحدو .وإذا مل يكن إىل اجتماأهما فملك يف
وقت واحد ناملل  ،مل يكن لك إىل إرضاس الفبيقني ناملل .وإذا مل يكن لك إىل ذلك ناملل ،
()6
فالزى هدى هللا الذي َمجع اخلشق إىل ا لفة أشمله ناملل) .
اَّلل َوَحاَّاؤه ۚ ق ْل فَش َ يال َع ّذبك ْ بذووبك }﴿
َّص َارى َْحنن َبْالَاس َّ
-2قال تعاىل َ {:وقَالَت الْملَالهو َوال َ
املائدو﴾18

قال الشملخ أادالبمحن المعدي رمحه هللا (:ومن مقاالت الملهو وال صارى و ك م هما ا ّأر
اَّلل َوَحاَّاؤه } واالبن يف
أوى ابطشة ،يزّكوو هبا وفمه  ،أبو قال كل م هماَْ { :حنن َبْالَاس َّ
لغته هو احلاملب ،ومل يبيدوا الا وو احلقملقملة ،فإو هذا لملس من مذهاه إال مذهب ال صارى
يف املمملح .قال هللا ر ا أشمله حملث ا َّ َأوا ب ببهاو{ :ق ْل فَش َ يال َع ّذبك ْ بذووبك ْ }؟ فشو ك ت
حاابه ما أذبك [لكوو هللا ال حيب إال من قاى مبباضمله] { بَ ْل َوت بَ َشٌب ّمم َّْن َخشَ َق } َتبي
أشملك حكاى العدل والفضل { يَال ْغفب ل َمن يَ َشاس َويال َع ّذب َمن يَ َشاس } إذا توا أبنااب املغفبو
الم َم َاوات َواْ َْرض َوَما بَالْملالَاله َما َوإلَْمله الْ َمصري } ي :فأي
و نااب العذابَ { ،و ََّّلل م ْشك َّ
صك هبذه الفضملشة ،و وت من مجشة املمالملك ،ومن مجشة من يبجع إىل هللا يف الدار
ايس َخ ّ
اآلخبو ،فملجازيك أبأمالك .
َّ
َّص َارى َْولملَاسَ ۘ بَال ْعضه ْ َْولملَاسبَال ْع ٍ
ض
ين َآم وا َال تَالتَّخذوا الْملَالهوَ َوال َ
-3وقال تعاىلَ {:اَيالُّ َها الذ َ
ني } ﴿ املائدو﴾51
َوَمن يَالتَال َوَّهل ّم ك ْ فَإوَّه مْاله ْ ۗ إ َّو َّ
اَّللَ َال يَال ْهدي الْ َق ْوَى الظَّالم َ
قال الشملخ أادالبمحن المعدي رمحه هللا  (:يباد تعاىل أاا ه املؤم ني حني َّبني هل حوال
ضه ْ َْولملَاس بَال ْع ٍ
ض
الملهو وال صارى وصفاهت غري احلم ة ،و ال يتخذوه ولملاس .فإو بَال ْع َ
()7

( )6جامع الاملاو يف أتويل القبآو البن جبيب الطربي . 563-562/2
( )7فتح الكبمي امل او لشمعدي ص . 227
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اصبوو فملما بمل ه ويكوووو يدا أشر من نواه  ،فأوت ال تتخذوه ولملاس ،فإْن ا أداس
يتَ َ
أشر احلقملقة وال ياالوو بضبك  ،بل ال ي ّدخبوو من جمهو ه املئا أشر إض لك  ،ف يتواله
إال من هو مثشه  ،وهلذا قالَ { :وَمن يَالتَال َوَّهل ّمْك ْ فَإوَّه مْاله ْْ } و التويل التاى يوجب االوتقال
إىل ي ه  .والتويل القشملل يدأو إىل الكثري ،مث يتدرج املئا فشملئا ،حَّت يكوو العاد م ه {.إ َّو
وصفه الظش  ،وإلمله يَبجعوو ،وأشمله يال َع ّولوو .فشو
َّ
اَّللَ َال يَال ْهدي الْ َق ْوَى الظَّالم َ
نيْ } ي :الذين ْ
()8
جئته بكل آية ما تاعوك ،وال اوقا وا لك) .
اثلثا  :عض األحاديث اليت وردت يف اليهود :
َ -1أ ْن َوَ ٍ
َّيب 
س َرض َي َّ
اَّلل َأْه ،قَ َالَ :كا َو غ ٌَى ( )9يَالهو ٌّ
ض ،فَأ ََاته ال ُّ
ي ََيْدى ال َّ
َّيب  فَ َمب َ
َنش ْ »  ،فَالَظََب إ َىل َبمله َوه َو أْ َده فَال َق َال لَهَ :ط ْع ََاب ال َقان
يَالعو ه ،فَال َق َع َد أْ َد َرْنه ،فَال َق َال لَهْ « :
َّيب َ وهو يَالقول« :احلَ ْمد ََّّلل الَّذي َوْال َق َذه م َن الَّار» ()10
َنشَ َ  ،فَ َخَب َج ال ُّ
 ، فَأ ْ
َ
ياني ل ا احلديث  :ح ْم َن خ ق ال يب  ، وتواضعه ،وطْملب تعامشه معه  ،وحبصه  أشر
ّ
هداية هذا الغ ى الملهو ي .
 -2أن يب هبيبو  قال  :ملا فتحت خملرب هديت لش يب  ااو فملها ن ّ فقال ال يب : 
امجعوا يل من كاو ها ه ا من يهو  ،فجمعوا له فقال :إين نائشك أن ايس  ،فهل وت
قي أ ه ؟ فقالوا  :وع قال هل ال يب  : من بوك ؟ قالوا :ف و ! فقال  :كذبت  ،بل
صا ّ
بوك ف و ! قالوا :صدقت  .قال  :فهل وت صا قي أن ايس ؛ إو نألت أ ه ؟ فقالوا :
وع ا اب القان  ،وإو كذب ا أبفت كذب ا  ،كما أبفته يف بمل ا  .فقال هل  :من هل ال ار ؟
قالوا :وكوو فملها يمريا  ،مث ختشفوان فملها  ،فقال ال يب  : اخمئوا فملها  ،وهللا ال ََنْشفك فملها
قي أن ايس ؛ إو نألتك أ ه ؟ فقالوا  :وع ا اب القان .
بدا  ،مث قال  :هل وت صا ّ
قال  :هل جعشت يف هذه الشاو مسّا ؟ قالوا  :وع ! قال :ما محشك أشر ذلك ؟ قالوا  :ر ان
إو ك ت كاذاب ومرتيح  ،وإو ك ت واملا مل يضبك )11( .
ّ
( )8فتح الكبمي امل او لشمعدي ص . 235
( )9الغ ى هو  :املمملز حَّت ياشغ  .تملمري الع ى لشاماى .23/1
( )10صحملح الاخاري  194/1رق . 1356
( (11صحملح الاخاري  210/1رق .3169
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ياني ل ا احلديث ّ :و ال يب  مل ي تق ل فمه من هذه الملهو يّة اليت وضعت الم ّ لقتشه،
ّ
وصربه  أشر من ناس إلمله  ،ولني جاواه .
لماى ()12أشملك .فقالت
 -3أن أائشة رضي هللا أ ها و يهو ا توا ال يب  فقالوا  :ا ّ
أائشة :أشملك ،ولع ك هللا ،وغضب هللا أشملك .قال  :مه اأائشة .أشملك ابلبفق  ،وإاك
والع ف والف ْحش .قالت  :ومل تممع ما قالوا !قال  :ومل تممعي ما قشت .ر ت أشمله ،
فملمتجاب يل فمله ،وال يمتجاب هل يف)13( .
ّ
ملف قشوهب  ،والتعامل الباقي
ياني ل ا احلديث  :رفْ َق ال يب  ابلملهو  ،و اوالته
املمتمبو أتل َ
ّ
ّ
معه  ،رغ مقابشته ذلك ابجلََفاس  ،ونوس اخلشق .

الماى ي  :املوت (.فتح الااري البن حجب . )135/1
(ّ (12
( (13صحملح الاخاري  22/1رق .6030صحملح ممش  1707/4رق  . 2166وقد ذكبت الفوائد من هذه
ا حا يث الث ثة يف كتايب (:أشبوو موقفا لش يب  مع الملهو ج.)1
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أمساء الص ا ة الذين أسن وا من الي ـهـ ــود
-1أسيد ن سعية القرظي
وحمن إن مه .فعن ابن أااس رضي
نملد بن نعملة القبظي من بن قبيظة نش و حبز ماله َ
هللا أ هما قال :ملا نش أاد هللا بن ن ى ،وثعشاة بن نعمله ،و نملد بن نعملة ،و ند بن أاملد
،ومن نش من يهو فآم وا وص ّدقوا ورغاوا يف اإلن ى .قالت حاار الملهو  :ما تر مدا إال
اباران .فأوزل هللا تعاىل { :لملموا نواس من هل الكتاب مة قائمة }  .آل أمباو.113 :
اآلية إىل قوله تعاىل " :من الصاحلني " هكذا رواه يووس بن بكري أن ابن إنحاق.
نملد بفتح اهلمزو وكمب المني وكذلك قال الواقدي نملد بفتح اهلمزو وكمب المني  ،ويف رواية
إبباهمل بن نعد أن ابن إنحاق نملد ابلض ،والفتح أ ده صح وهللا أش .
وذكب الطربي أن ابن محملد أن نشمة بن الفضل أن ابن إنحاق قال :مث إو ثعشاة بن نعملة
و نملد بن نعملة ،و ند بن أاملد وه من بن هذيل لملموا من بن قبيظة ،وال ال ضري وماه
()14

فوق ذلك ،ه ب و أمبو القوى نشموا تشك الشملشة اليت وزلت فملها ب و قبيظة أشر حك رنول
هللا . قال الاخاري (:تويف نملد بن نعملة ،وثعشاة بن نعملة يف حملاو ال يب . ) 
-2أسد ن عبيد
القبظي الملهو ي.روى نعملد بن جاري وأكبمة أن ابن أااس قال :ملا نش أاد هللا بن ن ى،
وثعشاة بن نملد ،و ند بن أاملد ،ومن نش معه من يهو  ،فآم وا وصدقوا ورغاوا فمله ،قال
حاار يهو و هل الكفب" :ما آمن مبحمد وال اتاعه إال اباران" فأوزل هللا تعاىل{ :لملموا نواس
من هل الكتاب مة قائمة} .اآلية.
روى ابن المكن من طبيق نعملد بن بَزيغ ،أن ابن إنحاق .قال :حدثن َأاص بْن أ َمب بْن
قَالتَا َ َو و املخا من بن قبيظة َح ّدثه و إن ى ثعشاة بن َن ْعملَة ،و ند بن َن ْعملَة ،و ند بن أاملد
()15

( )14االنتملعاب البن أادالرب  96/1رق الرتمجة ْ . 59ند الغابة يف معبفة الصحابة البن ا ثري  237/1رق الرتمجة
. 163
( )15االنتملعاب البن أادالرب  79/1رق الرتمجة ْ . 27ند الغابة البن ا ثري  203/1رق الرتمجة . 94
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إمنا كاو أن حديث ابن اهلملااو ،فذكب قصته بطوهلا ،و وه كاو يال ْعشمه بقدوى ال يب  قال
اإلن ى؛ فشما كاوت الشملشة اليت يف صاحها فتح َقبيظة قال هل هؤالس الث ثة :ا معشب يهو ،
صف ل ا ابن اهلملااو( ،)16فاتقوا هللا واتاعوه؛ فأبوا أشمله  ،ف زل الث ثة
إوه وهللا لشبجل الذي كاو َو َ
إىل ال يب  فأنشموا .
-3أسيد ن كعب

()17

القبظي خو ند بن كعب  .روى ابن جبيب من طبيق بن جبيج قال يف قوله تعاىل { :من
هل الكتاب ّمة قائمة } قال :ه أاد هللا بن ن ى ،و خوه ثعشاة ،ونعملة ،و ند ،و نملد اب ا
كعب .
-4أسد ن كعب
القبظي روى ابن جبيب من طبيق ابن جبيج ،قال يف قوله تعاىل{ :م ْن َْهل الْكتاب َّمةٌ قائ َمةٌ}
اَّلل بن ن ى ،و خوه ثعشاة ،ونعملة ،و ند و نملد اب ا كعب.
[آل أمباو  ]113قال :ه  :أاد َّ
()18

-5أسد ن سعيد
القبظي صحايب ممن نش اثين اث ني من يهو بن قبيظة  ،و وه الذي كاو يَصف هل ابن
ال َالهْملالاَاو فش جيملاوا إال من ااس هللا .وقالت يهو :ما تر مدا إال اباران فأوزل هللا تعاىل:
آانسَ الشَّْملل َوه ْ يَ ْمجدو َو ،يال ْؤم و َو
آات َّ
اَّلل َ
{لَْملموا َن َواس م ْن َْهل الْكتَاب َّمةٌ قَائ َمةٌ يَالْتالشو َو َ
ك م َن
اب ََّّلل َوالْملَال ْوى ْاآلخب َو ََيْمبو َو ابلْ َم ْعبوي َويَالْال َه ْو َو َأن الْمْ َكب َوي َمارأو َو يف ْ
اخلَْ َريات َو ولَئ َ
ني} [آل أمباو. ]114 - 113
َّ
الصاحل َ
()19

( )16قملل امسه :جاري بن ال َالهْملااو  .وهو من أشماس الملهو  ،كاو حبيصا أشر تَبقُّب ظهور ال يب  ، واإلمياو به  ،لك ه
بشب بظهوره  ،وقبب وقته  .ووفع هللا به بالَ ْعضا من الملهو فأنشموا (.المريو ال اوية
مات قال و ياعث ال يب  . لكّه ّ
البن هشاى-طاعة الاايب. )213/1 -
( )17اإلصابة البن حجب  236/1رق الرتمجة 190
( )18اإلصابة البن حجب  207/1رق الرتمجة . 104
( )19التحفة الشطملفة يف اتريخ املدي ة الشبيفة لشمخاوي  175/1رق الرتمجة . 434
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-6أسيد ن عبدهللا
ب .وهو مشهور بك ملته بو
من ذريّة الفطْملوو ،قال له ال يب ": الشه َ ْى مجاله" فش يَش ْ
الالم ْق َشعّب ذكبه الكشيب يف وائل ومب قحطاو .
وقد كاو بني يهو يثبب قوى يقال هل "بن( )21الفطْملوو" بقوا حَّت جاس البنول  إىل يثبب.
فأج ه يف الم ة الثالثة من اهلجبو  .وذكب "ابن ريد" و بعضا من "بن الفطْملوو" الذين ه
من ومل "الفطْملوو" مشك يثبب ،قد اهد "بدرا" وانتشهد بعضه يوى الملمامة .وذكب و
()22
املقشعب" وامسه " نملد بن أاد هللا" .
ومب "الفطملوو" يف غماو .و من ولد الفطملوو ":بو
ّ
()20

-7أهبان اليهودي
أن اهب بن حواب أن يب هبيبو قال :جاس ذئب إىل راأي غ فأخذ م ها ااو فطشاه
أمدت إىل
الباأي حَّت اوتزأها م ه ،قال :فصعد الذئب أشر تل فأقعر فانتذفب (،)24وقال:
َ
رزق رزق مله هللا أز وجل اوتزأتَه من ،فقال البجل :هلل إذا ر يت كالملوى ذئاا يتكش  ،فقال الذئب:
أجب من هذا رجل يف ال خ ت بني احلبتني َيربك مبا مضر ،وما هو كائن بعدك  ،وكاو
البجل يهو ا ،فجاس إىل ال يب  فأنش وخربه فص ّدقه ال يب  ، مث قال رنول هللا :إْنا
مارو من مارات بني يدي الماأة ،قد واك البجل و َيبج ف يبجع حَّت َت ّدثه وَال ْع ه
ون ْوطه مبا ْح َدثَه هشه بعده  ،تفب به محد  )25( .وهو أشر ابط الم ن ،ومل َيبجوه ،ولعل
َ
اهب بن حواب قد مسعه من يب نعملد و يب هبيبو يضا.وهللا أش .
()23

( )20اإلصابة البن حجب  81/1رق الرتمجة . 178
( )21كذا يف ا صل والصحملح ب و .
( )22املفصل يف اتريخ العبب قال اإلن ى  .جوا أشي . 97/12
( )23الاداية وال هاية البن كثري(طاعة هجب) . 27/9
( )24ي :جشس مقعملا وجعل ذواه بني رجشمله(الفتح البابين لرتتملب مم د اإلماى محد بن ح ال الشملااين لشماأايت)4/24
( )25مم د اإلماى محد  425/13رق  8062قال ققوه  :إن ا ه ضعملف .وقال محد ااكب  :إن ا ه صحملح.
مم د اإلماى محد بتحقملقه  147/8رق  . 8049مم د إنحاق بن راهوية  357/1رق  . 360ابح المّة لشاغوي
 87/15رق . 4282
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قال احلافظ ابن أدي( :قال ل ا بن يب او ولد هذا الباأي مببو ،يقال هل من بن م َكشّ
الذئب  ،وهل موال ووَال َع وه من خزاأة ،وان مكش الذئب هااو ،و مد بن ا اعث
اخلزاأي من ولده )(.)26
 -8ستاين اإلسرائيني
هو الذي نأل ال يب  أن مساس ال جوى اليت رآها يونف أشمله الم ى .وذكب الاغوي يف
التفمري و ال يب  قال له :إو خربتك هبا تمش ؟ قال :وع  .قال :فأخربه فأنش  .قشت:
واحلديث يف مم د يب يعشر ،وغريه من طبيق أاد البمحن بن نابط أن جابب ولملس فمله ذكب
إن مه .
أن جابب بن أاد هللا ،قال :تر ال يب  رجل يقال له :بمتاين الملهو ي فقال :ا مد!
خربين أن ال جوى اليت رآها يونف أشمله الم ى ْنا ناجدو له ما مساؤها قال :فش جياه
رنول هللا  بشيس ف زل أشمله جربيل -أشمله الم ى ،-فأخربه فاعث ويب هللا  إىل الملهو ي
فشما جاسه قال« :و وت لتمش إو خربتك»  ،قال :وع  ،فقال ال يب :حباثو و قال حباثل،
الضبوح ،واملصاّح،
وطارق ،والذال ،وذو الك فات ،وذوا القبع ،وواثب ،وأمو او ،وقابس ،و ّ
والفملشق ،والضملاس ،وال ور  ،رآها يف فق المماس ْنا ناجدو له ؛فشما قص يونف رؤاه أشر
()28
يعقوب قال له :هذا مب متَ َشتّت جيمعه هللا من بعد .فقال الملهو ي :هذه وهللا مساؤها .
()27

( )26الكامل يف ضعفاس البجال البن أدي  150/2يف تبمجة (جعفب بن جمب بن فبقد القصاب ) رق . 344
( )27اإلصابة البن حجب  288/1رق الرتمجة . 641
( )28الئل ال اوو لشاملهقي  28/7رق . 2537تفمري ابن يب حامت  2101/7رق . 11328واحلديث حك أشمله
 .خالد بن أادالعزيز الااتشي أبوه  :ضعملف جدا ،حلال احلك  ،وهو احلك بن ظهري الفزاري ،بو مد بن يب لملشر
الكويف  ،مرتوك ،رمي ابلبفض ،واهتمه ابن معني وغريه(.التفمري ال اوي مق ّدمة أتصملشملة  427/1رنالة كتوراه ) .
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-9تـ ي ة نت وهب
يب أاملد القبظملة ،مطَشّ َقة رفاأة القبظي.
روى نفملاو بن أململ ة ،أن الزهبي ،أن أبوو ،أن أائشة :و امب و رفاأة القبظي كاوت َتت
الزبالري ،ومل ي َم ّمها .وروى مد بن إنحاق ،أن هشاى ،أن بمله قال :كاوت
أاد البمحن بن َّ
الزبري ،فطشّ َقها ،فتزوجها رفاأة مث
امب و من بن قبيظة يقال هلا «متملمة» َتت أاد البمحن بن َّ
فارقها ،فأرا ت و تبجع إىل أاد البمحن فقالت :ا رنول هللا ،وهللا ما معه إال مثل ه ْدبَة
الثوب .فقال :ال تبجعي إىل أاد البمحن حَّت يذوق َأمملشَتك رجل غريه.
ومساها كذلك قتا و يضا .روى أاد الوهاب بن أطاس ،أن نعملد ،أن قتا و و متملمة ب ت
ف أشملها أاد البمحن بن
فخشَ َ
يب أاملد القبظملة كاوت َتت رفاأة -و :رافع -القبظي فطشّقهاَ ،
الزبري ،فأتت ال يب  فقالت :ما معه إال مثل اهل ْدبَة )30( .فقال :ال ،حَّت تذوقي أمملشته،
َّ
ويذوق أمملشتك .
وقال ابن ا ثري يف تبمجة رفاأة بن الممو ل (:وان املب و :متملمة ب ت وهب ،مساها القع يب،
وقملل يف امسها غري ذلك) )31( .قال ال ووي رمحه هللا  (:اختشف يف امسها ،فقملل نهملمة  ،وقملل:
أائشة ،وقملل :متملمة ،حكر ا قوال الث ثة ابن ا ثري يف مواضع من كتابه ،وذكبها يف حبي
التاس)  )32( .وممن ّكد صحة امسها متملمة ابن بشكوال رمحه هللا  )33( .والطرباين يف املعج
()35
ا ونط( ، )34والاملهقي يف معبفة الم ن واآلاثر .
()29

( )29الطاقات الكربى البن نعد  335/8رق الرتمجة  . 4625ند الغابة البن ا ثري  44-43/6رق الرتمجة .6783
اإلصابة البن حجب  58/8رق الرتمجة . 10961
( )30الاله ْدبَة  :ما يرتك يف طبي الثوب غري م موجَ .ااّهت ما معه ابهلدبة يف انرتخائه وضعفه .قوله" :تذوقي أ َمملشته
امله ّذب
ويذوق أ َمملشتك" كىن به أن اجلماع ،ااه ح وته حب وو العمل ( .الَّظْ الالم ْمتَال ْع َذب يف ت ْفمري غبيب لْ َفاظ َ
البن بطّال . )177/2
( )31ند الغابة البن ا ثري  76/2رق الرتمجة .1690
( )32هتذيب ا مساس والشغات لش ووي  370/2رق الرتمجة . 1229
( )33غوامض ا مساس املاهمة الواقعة يف متوو ا حا يث املم دو البن بشكوال . 623/2
( 269/7 )34رق . 7469
( 97/11 )35رق . 14909

12

-10تـ ام ن يـهودا
ذكبه الضحاك بن مزاح فملمن نش َ من حاار يهو ،وانتدركه ابن فتحوو  .يف قوله
()37
تعاىل{:الذين آتمل اه الكتاب يتشووه حق ت وته} .
قال الضحاك :ه من آمن من الملهو  ،أادهللا بن ن ى  ،واعاة بن أمبو ،ومتاى بن يهو ا،
و ند و نملد اب ا كعب ،وابن امني ،وأادهللا بن صورا .
()36

-11ثـعنبة ن أيب مالك القرظي
ثعشاة بن يب مالك القبظي ،ولد أشر أهد ال يب ، وان يب مالك أاد هللا .يكىن اب حيىي
من ك دو ،وقَدى بوه بو مالك من الملمن أشر ين الملهو ،ووزل يف بن قبيظة ف مب إلمله ،
ومل يكن م ه فأنش  .يبوي أن أمب وأثماو . وذكبه ابن حجب يف اإلصابة مالك بن
()39
يب ثعشاة القبظي .
()38

-12ثـعنبة ن سلم
خو أاد هللا بن ن ى .فمله ويف خمله أاد هللا بن ن ى ويف ثعشاة بن ن ْعملَة ،وماَ ّشب و ند ابن
كعب وزلت{ :من هل الكتاب مة قائمة يتشوو آات هللا آانس الشملل}  .آل أمباو.113:
اآلية ذكبه ابن جبيج.
()40

-13ثـعنبة ن سعية

()41

ذكَب يف الث ثة الذين نشموا يوى قبيظة ؛ فأحبزوا ماسه و مواهل  .وقال الاخاري  :تويف ثعشاة
و نملد بن نعملة يف حملاو ال يب . 
( )36اإلصابة البن حجب  366/1رق الرتمجة . 834
( )37تفمري الضحاك  . 163/1معامل الت زيل لشاغوي  . 144/1الكشف والاملاو لشثعشيب . 266/1
( )38معبفة الصحابة البن م ده ص  . 367االنتملعاب البن أادالرب . 63/1
( )39اإلصابة يف متململز الصحابة البن حجب  319/6رق الرتمجة . 8480
( )40االنتملعاب البن أادالرب  .63/1اإلصابة يف متململز الصحابة البن حجب  404/1رق الرتمجة . 940
( )41معبفة الصحابة البن م ده ص  . 365االنتملعاب البن أادالرب .63/1
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وذكب الطربي و ابن إنحاق قال يف ثعشاة بن نعملة ،و نملد بن نعملة ،و ند بن أاملد :ه
من بن هذيل لملموا من بن قبيظة ،وال ال ضري وماه فوق ذلك ،ه ب و أ القوى ،نشموا
()42
تشك الشملشة اليت وزلت فملها قبيظة أشر حك نعد بن معاذ.
-14ثـعنبة ن قيس
ور ه احلافظ ابن حجب رمحه هللا بقوله  (:ثعشاة بن قملس َييت ذكبه يف نشمة بن ن ى إو ااس

هللا تعاىل)  )43( .مثّ قال يف تبمجة نشمة بن ن ى اإلنبائملشي(:روى الكشيب يف تفمريه أن يب
صاحل أن بن أااس قال وزلت هذه اآلية َ{:ييها الذين آم وا آم وا ابهلل ورنوله} اآلية يف أاد
هللا بن ن ى ،و ند ،و نملد ابن كعب ،وثعشاة بن قملس ،ون ى ابن خت أاد هللا بن ن ى،
()44
ونشمة بن خمله ،وامني بن امني ،وهؤالس مؤم و هل الكتاب).
-15جبل ن جوال

()45

ابن صفواو بن ب ل بن صبى بن إاس بن أاد غ بن جحاش بن جبالة بن مازو بن ثعشاة
ابن نعد بن ذبملاو ،الشاأب الذبملاين ،مث الثعشيب  .ذكبه ابن إنحاق خربان بو جعفب أاملد هللا
ابن أشي بن أشيِ ،بن ا ه أن يووس بن بكري ،أن مد بن إنحاق ( )46قال :مث انت زلوا،
فحاَ َمه  ،وذكب احلديث يف قتشه  ،وقال :فقال جال بن جوال الثعشيب ،كذا
يعن :بن قبيظةَ ،
قال يووس:
لعمبك ما الى ابن خطب وفمه ولك ه من ََيذل هللا َيذل

()42
()43
()44
()45
()46

جامع الاملاو يف أتويل القبآو البن جبيب الطربي  . 246/20الكشف والاملاو لشثعشيب . 26/8
اإلصابة البن حجب  407/1رق الرتمجة . 951
املبجع المابق  148/3رق الرتمجة . 3382
ند الغابة البن ا ثري  508/1رق الرتمجة  . 678اإلصابة البن حجب  454/1رق الرتمجة . 1072
المريو ال اوية البن هشاى . 201/4
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قال :وبعض ال اس يقول :حملي بن خطب قاهلا ،ووماه هشاى بن الكشيب مثل ال مب الذي
ذكبانه ،وقال :كاو يهو ا فأنش  ،ورثر حملي بن خطب.وقال الدارقطن ،و بو وصب( )47وذكباه
فقاال :له صحاة.
-16جب
موىل بن أاد الدار ،ذكب الواقدي وه كاو مبكة ،وكاو يهو ا فممع ال يب  يقب نورو يونف
فأنش وكت إن مه ،مث اطشع موالمله أشر ذلك فعذبوه  ،فشما فتح رنول هللا  مكة اكا إلمله
مالقي ،فأأطاه مث ه فاارتى وفمه ،وأتق وانتغىن ،وتزوج امب و ذات ابي يف بن أامب.وحكر
مقاتل بن حملاو يف تفمريه  ،وه حد من وزل فمله {إال من كبه وقاشه مطمئن ابإلمياو}()49و وه
حد من وزل فمله {وجعش ا بعضك لاعض فت ة}( )50و خبج الطربي( )51يف تفمري قوله
تعاىل{:ومن ظش ممن افرتى أشر هللا كذاب و قال وحي إيل}()52من طبيق الم ّدي و أاد
هللا بن نعد بن يب نبح نش ،مث ارت ّد فشحق ابملشبكني ووار بعمار وجرب أاد بن احلضبمي
و ابن أاد الدار فأخذومها وأذبومها حَّت كفبا ف زلت{:إال من كبه وقشاه مطمئن
ابإلمياو}( .)53ويف تفمري ابن يب حامت( )54وأاد بن محملد من طبيق حصني بن أاد البمحن بن
أاد هللا بن ممش احلضبمي قال :كاو ل ا أاداو حدمها يقال له يمار  ،واآلخب يقال له جرب
صْملال َقشَْملالن( )55؛فكاان يقبآو كتاهبما ،ويعم و أمشهما ،وكاو رنول هللا  ميب هبما فملممع
وكاان َ
()48

( )47اإلكمال يف رفع االرتملاب أن املؤتشف واملختشف يف االمساس والكىن واالوماب البن ماكوال . 47/2
( )48اإلصابة البن حجب  452 / 1رق الرتمجة . 1070املغازي لشواقدي ص . 350
( )49نورو ال حل آية . 106
( )50نورو الفبقاو آية . 20
( )51جامع الاملاو يف تفمري القبآو لشطربي(طاعة هجب)  . 406/9وطاعة مؤنمة البنالة يضا بتحقملق محد ااكب
ماوصه(:وجاري أ د ابن احلضبمي) ولعشّه خطأ طااأي  ،و يكوو من ا صل .
 534/11املوجو فملهما ّ
( )52نورو ا وعاى آية . 93
( )53نورو ال حل آية . 106
( )54تفمري ابن يب حامت  2303/7رق ا ثب  . 12660تفمري القبآو العزيز البن َزم ني  . 419/2جامع الاملاو
يف تفمري القبآو لشطربي  . 367/14اجلامع حكاى القبآو لشقبطيب . 178-177/10
ص َق َل) .
صْملقل وهو :الذي يص ع المملوي (.الصحاح يف الشغة لشجوهبي  22/5ما ّو َ
( )55م ّثىن َ
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قباسهتما فقالوا :إمنا يتعشّ م هما .ف زلت {ولقد وعش ْن يقولوو إمنا يعشمه بشب}( )56ومل يذكب
ْنما نشما .
قوله{ :ولقد وعش ْن يقولوو إمنا يعشمه بشب} [ال حل ]103 :يع وو أادا البن احلضبمي
يف قول احلمن وقتا و  .وقال قتا و :قالت قبيش إمنا يال َعشّ مدا أاد البن احلضبمي ،يقال
()57
لهَ :ج ْرب ،وكاو يقب الكتاب .
-17جريج اإلسرائيني
كاو يهو ا فأنش .وقع ذكبه يف كتاب الم ن يب أشي بن ا اعث حد املرتوكني املتهمني
فبوى ِبن ا ه من طبيق هل الاملت إىل أشي بن يب طالب و يهو ا يقال له جبيج فذكب
احلديث يف إن مه  ،ووجدته يف موضع آخب جبجيبو .وال يثات وهللا أش ّو اب أشي بن
ا اعث كما ذكب ابن حجب وفمه من املرتوكني .
()58

-18حي نـجرة
و َج ْب َجَبو اإلنبائملشي ()60كاو يهو ا فأنش  ،خبج قصته احلاك ()61و بو نعد يف ابي
املصطفر ،والاملهقي يف الدالئل( )62من طبيق يب أشي بن ا اعث حد الضعفاسِ ،بن ا له
أن أشي و يهو ا كاو يقال له حري جنبو كاو له أشر رنول هللا  انوري فتقاضاه فقال:
ما أ دي ما أطملك .قال إذا ال فارقك حَّت تعطملن ،فجشس معه ف مه صحابه فقال :م عن
ريب و ظش معاهدا .فشما تب ّجل ال هار نش الملهو ي ،وجعل َاطْب ماله يف ناملل هللا .فذكب
احلديث بطوله يف صفة ال يب . 
()59

( )56نورو ال حل آية . 103
( )57تفمري حيىي بن ن ى . 90/1
( )58اإلصابة البن حجب  474 /1رق الرتمجة . 1134
( )59اإلصابة البن حجب  148/2رق الرتمجة  .1898اتريخ ابن أماكب . 184/1بشفظ (حبحيبو) .
( )60اإلصابة البن حجب  470/1رق الرتمجة . 1123
مببو .
( )61املمتدرك أشر الصحملحني  678/2رق . 4242قال الذهيب:
ٌ
حديث م كب ّ
( )62الئل ال اوو لشاملهقي  31/7رق . 2539
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-19خالدة أو خندة نت احلارث
َأ ّمة أاد هللا بن ن ى ،ذكب مد بن إنحاق يف قصة أن أاد هللا بن ن ى ْنا نشمت،
وحم َن إن مها  .ور ها اإلماى إمساأملل بن مد يف تفمري قوله تعاىل {:ولئن تملت الذين
َ
وتوا الكتاب بكل آية ما تاعوا قاشتك}(. )64
وأن ابن إنحاق حدثن بعض هل أاد هللا بن ن ى أن إن مه حني نش ،وذكبه بن
إنحاق يف الكربى أن أاد هللا بن يب حزى أن حيىي بن أاد هللا ،أن رجل من آل أاد هللا
بن ن ى قال :كاو من حديث أاد هللا حني نش قال :ملا مسعت رنول هللا ، وأبفت
ص َفتَه وامسَه وزماوَه الذي ك ا وتوّكفه .فشما قَد َى املدي ة خرب رجل بقدومه ،و ان أشر ر س َنشة
ت مسعت
يل فكاَّالبت! فقالت يل أميت خالدو ب ت احلارث وهي جالمة َتيت :وهللا لو ك َ
أمة هو وهللا خو مونر بعث به .فقالت:
بقدوى مونر بن أمباو ما ز َ
ت  .فقشت هلا  :ي ّ
ي ابن خي هو ال يب الذي كّا َنرب وه ياعث يف وفس الماأة ؟قال :وع !قالت :فذاك إذا.
قال :فأنشمت ،ورجعت إىل هل بمليت فأنشموا .ويف آخب احلديث ،و ْنشَ َمت َأ ّميت َخالدو
ب ت احلارث .
()63

-20ذكوان ن ايمني
()66
ابن أمري بن كعب من بن ال ضري كاو يهو ا ؛فقملل إوه نش انتدركه بو أشي اجلملاين
أشر يب أمب ،فأور من طبيق بن إنحاق و ذكواو لقي اب لملشر وأاد هللا بن مغفل ابكملني
فقال :ما ياكملكما ؟ قاال :جئ ا ومتحمل ال يب  فش جند أ ده ما حيمش ا .قال :فأأطامها
()65

( )63اإلصابة البن حجب  598/7رق الرتمجة . 11079
( )64نورو الاقبو آية . 145
( )65ند الغابة البن ا ثري  17/رق الرتمجة  . 1532اإلصابة يف متململز الصحابة البن حجب  406/2رق الرتمجة
. 2440
تويف ن ة 498هال لّف
( )66بو أشي احلمني بن مد بن محد الغماين اجلملاين ا ودلمي ،دث من أشماس ا ودلس ّ
أادالرب (.نري أ ى ال ا س لشذهيب  148/19رق الرتمجة
من ضمن كتاه كتاب انتدرك فمله أشر كتاب االنتملعاب البن
ّ
. ) 77
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وزوَمها  ،وذلك يف غزوو تاوك .قال اجلملاين :هذا يدل أشر وه نش ،وال يعني
انضحا(َّ )67
أشر اجلها إال ممش  .قشت :ال يتعملّالن ذلك الحتمال و يكوو أاو أدوه أشر أدوه .
-21ذو قـرنت
بفتحات احلمريي قال ابن يووس :يقال إو له صحاة ،يبوى أ ه اعملب بن ا نو املعافبي،
وهاوئ بن جدأاو الملحصيب وغريمها .وروى الاغوي من طبيق أثماو بن أاد البمحن الوقاصي
أن نعملد بن أاد العزيز أن ذي قبانت قال :ملا تويف رنول هللا  قملل :اذا قبانت من بعده
؟قال :ا مني يعن اب بكب .قملل فمن بعده؟ قال :قبو من حديد يعن أمب ،قملل :فمن بعده
؟قال :ا زهب يعن أثماو .قملل فمن بعده؟ قال :الوضاح امل صور يعن معاوية .قال الاغوي:
أثماو ضعملف  .وال حمب نعملدا ركه ،وال حماه هو مسع من ال يب  املئا .وزأ
اخلطملب أن ابن مسملع و امسه جابب بن زذ .وتع ّقاه ابن أماكب أبو الذي أ د ابن مسملع ذو
فظن اخلطملب ملا مل جيد بمل هما فاصشة ْنما واحد مث
قبانت جابب بن زذ  ،ومها اث او .قال ّ :
ناقه أن ابن مسملع يف تممملة من روى أن أمب ممن رك اجلاهشملة ذو قبانت .وقال ابن م ده:
اختشف يف صحاته ،و خبج من طبيق يب إ ريس اخلوالين قال :كاو بو ممش اجلشملشي م َعشّ
كعب ا حاار ،وكاو يشومه أشر ابطائه أن اإلن ى .قال كعب فخبجت حَّت تملت ذا قبانت
 ،فقال يل :ين تقصد ا كعب؟ فأخربته فقال :لئن كاو واملا إوه اآلو لتحت الرتاب .فخبجت
فإذا ان بباكب فقال :مات مد ،وارتدت العبب احلديث .وروى البواين يف مم ده من طبيق
نعملد بن أاد البمحن بن انفع وه مسع ابه يذكب و معاوية قال لكعب :لن أشر أش ال اس
 .قال :ما أشمه إال ذا قبانت ،وهو ابلملمن فاعث إلمله معاوية وهو ابلغوطة ؛فتشقاه كعب فوضع
ر نه له ووضع اآلخب له ر نه .فذكب قصة طويشة ويف ضم ها وه كاو يهو ا .وانت كبها ابن
()68

امله ّذب البن بطّال .)150/1
( )67ال اضح :هو الاعري الذى يمتقر أشمله (.الَّظْ الالم ْمتَال ْع َذب يف ت ْفمري غبيب لْ َفاظ َ
( )68ند الغابة البن ا ثري  220/2رق الرتمجة  . 1551وذكبه يضا يف تبمجة كعب ا حاار  460/4رق الرتمجة
. 4483اإلصابة البن حجب  415 /2رق الرتمجة . 1134اتريخ مشق البن أماكب  365/17رق الرتمجة .2108
وفمله (ذو قبابت) ابلااس .
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أماكب و كعاا مات قال و يشي معاوية اخل فة ،وهو كما قال .قشت :والقصة اليت قاشها
تشعب يضا أبوه مل يمش فاهلل أش .
-22رفاعة ن مسوأل
القبظي له ذكب يف الصحملح من حديث أائشة قالت :جاست امب و رفاأة إىل ال يب  فقالت:
الزبَري
ت ط قي احلديث .وروى مالك أن املمور بن رفاأة أن ُّ
ا رنول هللا إو رفاأة طَشّقن فاَ ّ
الزبري و رفاأة بن مسو ل طَشّق امب ته متملمة ب ت وهب فذكب احلديث .وهو
ابن أاد البمحن بن َّ
مبنل أ د مجهور رواو املوطأ ،ووصشه ابن وهب ،وإبباهمل بن طهماو ،و بو أشي احل في ث ثته
أن مالك فقالوا فمله :أن الزبري بن أاد البمحن بن الزبري أن بمله والزبري ا أشر بفتح الزاي
وا ىن ابلتصغري .وروى ابن ااهني من طبيق تفمري مقاتل بن حملّاو يف قوله تعاىل {:فإو
طشقها ف َتل له من بعد حَّت ت كح زوجا غريه}( )70وزلت يف أائشة ب ت أاد البمحن بن
أتملك ال ضبي ،وكاوت َتت رفاأة بن وهب بن أتملك ،وهو ابن أمها ؛فطشقها ط قا ابئ ا
،فتزوجت بعده أاد البمحن بن الزبري فذكب القصة مطولة .قال بو مونر :الظاهب و القصة
واحدو .قشت :وظاهب المملاقني ْنما اث او ؛لكن املشكل َتا ان الزوج الثاين أاد البمحن
بن الزبري و ما املب و ففي امسها اخت ي كثري .
( وروى ابن إنحاق أن يوب بن أاد البمحن ،و نشمر ب ت قملس ،ى امل ذر انتطشقت من
رنول هللا  رفاأة بن نالمو ل ،وكاو قد بشغ ،ف ذ هبا ،وكاو يَال ْعبفه قال ذلك فأطشقه هلا،
وكاوت قالت :ا رنول هللا إو رفاأة يزأ وه نملصشي وَيكل حلمل اجلمل ،فأجاهبا إىل ذلك
()71
فأطشقه) .
()69

( )69اإلصابة البن حجب 491/2رق الرتمجة . 2671
( )70نورو الاقبو آية . 230
( )71نريو ابن هشاى(طاعة الاايب)  . 244/2الاداية وال هاية البن كثري(طاعة هجب) . 95/6
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-23رفاعة ن قـرظة
القبظي قال بو حامت :له رؤية  .وروى الااور ي( )73والطرباين( )74من طبيق أمبو بن ي ار أن
وصش ا هل
حيىي بن جعدو و رفاأة بن قبظة قال :وزلت هذه اآلية يف أشبو ان حده (ولقد ّ
القول لعشه يتذكبوو) ( )75احلديث و خبجه الاغوي .لكن وقع أ ده ورفاأة اجلهن ،وقال :ال
َ
أش غري هذا احلديث .وقملل هو رفاأة بن مسو ل ،وبه جزى ابن م ده .ولكن قال الااور ي
وابن المكن :إوه كاو من نيب قبيظة ،وإوه كاو هو وأطملة صاملني .وأشر هذا فهو غري بن
مسو ل وهللا أش .
()72

-24ريـ انة
نّبيّة ()77رنول هللا  وهي  :رحياوة ب ت مشعوو بن زيد بن قثامة من بن قبيظة وقملل  :من
بن ال ضري  .وا ول كثب قاله بو أمب .
وقال ابن إنحاق  :رحياوة ب ت أمبو بن خَافَة إحدى وماس بن أمبو بن قبيظة ماتت قال
وفاو ال يب  قملل  :ماتت ن ة أشب ؛ ملا رجع رنول هللا  من حجة الو اع .
و خربان بو جعفب ِبن ا ه أن يووس أن ابن إنحاق  :و ال يب  تويف أ ها وهي يف مشكه.
وكاو رنول هللا  أبض أشملها و يتزوجها ،ويضبب أشملها احلجاب فقالت  :ا رنول هللا
صت ابإلن ى،
بل ترتكن يف مشكك فهو ّ
أشي وأشملك .فرتكها وكاوت حني نااها قد تَال َع ّ
خف ّ
()76

( )72معبفة الصحابة يب وعمل  1080/2رق الرتمجة  . 2372ند الغابة البن ا ثري  80/2رق الرتمجة .1696
اإلصابة البن حجب  494/2رق الرتمجة  .2679الثقات البن حااو  125/3رق الرتمجة  . 419وله اتريخ الصحابة
الذين روى أ ه ا خاار ص  . 99التحفة الشطملفة يف اتريخ املدي ة الشبيفة لشمخاوي  349/1رق الرتمجة  1276و
 350/1رق الرتمجة . 1280
( )73صاحب كتاب معج الصحابة  ،اإلماى مد بن نعد بن مد المعدي الااور ي ت 310ه (.موقع ااكة
نحاب بوأمب نامة العتمليب) .
( )74املعج الكاري لشطرباين  35/5رق . 4566
( )75نورو القصص آية . 51
( )76ند الغابة البن ا ثري  121/7رق الرتمجة  . 6942اإلصابة البن حجب  658 /7رق الرتمجة .11197
التمبي مبعىن اجلماع  (.معج لغة الفقهاس حملمد رواس قشعه
( )77من التَ َمّبي وهو :وطس املمشوكة مشك الملمني  ،و ّ
جي وحامد صا ق ق مليب ص .) 156
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وَبَت إالّ الملهو ية فوجد رنول هللا  يف وفمه  .فامل ما هو مع صحابه إذ مسع وقع وَال ْعشني
()78
فاشبه ِبن مها .
خشفه فقال  " :هذا ثعشاة بن نعملة ياشبين ِبن ى رحياوة " ّ
انتمَّب رحياوة من بن قبيظة ،مث أتقها فشح َقت أبهشها ،واحتجات وهي أ د
قال بووعمل  (:و َ
()79
هشها) .
-25رافع القرظي

()80

روى أاد املشك بن أمري أن رافع القبظي ،وهو رجل من بن زوااع من بن قبيظة  :وه قَد َى
أشر ال يب  وكتب له كتااب وه ال جين أشمله إال يده .
-26رفاعة ن وهب
ابن أتملك  .روى بكري بن معبوي أن مقاتل بن حملاو( )82يف قوله تعاىل { :فإو طشّقها ف
تَالح ُّل له من بعد حَّت ت كح زوجا غريه}( ، )83وزلت يف أائشة ب ت أاد البمحن بن أتملك
وتزوجت
ال ضريي  ،كاوت َتت رفاأة بن وهب بن أتملك ،وهو ابن أمها فطشقها ط قا ابئ ا َ ،
الزبري القبظي ،مث طشقها فأتت رنول هللا  فقالت  :ا ويب هللا إو زوجي
بعده أاد البمحن بن َّ
س ".
طشقن قال و يالَ َم ّمن فأرجع إىل ابن أمي زوجي ا ول؟ فقال ال يب " :ال حَّت يكوو َم ّ
فشاثت ما ااس هللا مث تت ال يب فقالت  :ا رنول هللا إو زوجي الذي تزوجن بعد زوجي ا ول
كاو قد َم ّمن فقال ال يب  " :كذبت بقولك ا ول فشن صدقك يف اآلخب " فشاثت ما ااس
ض ال يب  فأتت اب بكب فقالت  :ا خشملفة رنول هللا رجع إىل زوجي ا ول فإو
هللا مث قا َ
اآلخب قد ممن  .فقال هلا بو بكب  :قد أهدت رنول هللا حني قال لك ،واهدته حني تملته
()81

( )78اتريخ ا م واملشوك لشطربي . 592/2
( )79معبفة الصحابة يب وعمل ا صاهاين . 3248-3246/6 . 3204/6
( )80ند الغابة البن ا ثري  242/2رق الرتمجة . 2473
( )81ند الغابة  289/2رق الرتمجة  . 1700اإلصابة البن حجب  495/2رق الرتمجة  ، 2684وتبج له يف
رفاأة بن مسو ل  491/2رق . 2671
( )82وهو ٌثب م ْب َنل (.فتح الااري البن حجب . )468/9
( )83نورو الاقبو آية . 230
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،وأشمت ما قال لك ف تبجعي إلمله .فشما قاض بو بكب رضي هللا أ ه تت أمب بن اخلطاب
فقال هلا  :لئن تملتن بعد َمّبتَك هذه رمجّك ،وكاو فملها وزل { :فإو طشقها ف َتل له من
بعد حَّت ت كح زوجا غريه} [الاقبو  ، ]230فملجامعها .
خبجه بو مونر قال  :ور هذه القصة بو أاد هللا  ،يعن ابن م ده يف رفاأة بن مسو ل،
وفبق بمل هما ابن ااهني ،والظاهب ْنما واحد .
ّ
قال ابن حجب  (:إو ك من رفاأة القبظي  ،ورفاأة ال ضبي  ،وقع له مع زوجة له ط ق
فتزوج ك م هما أاد البمحن بن الزبري فطشّقها  ،قال و يالَ َم ّمها فاحلك يف قصتهما متح ٌد،
وحد بمل هما ،ظّا م ه و رفاأة بن مسو ل هو
مع تغايب ا اخاص  ،وهبذا يتاملّالن خطأ من ّ
()84
رفاأة بن وهب ).
مثّ قال ابن حجب بعدها (:وقد ق ّدمت وه وقع لكل من رفاأة بن مسو ل ،ورفاأة بن وهب وه
الزبري ،و و ك م هما َا َكت وه لملس معه
طشق امب ته ،و و ك م هما تزوجها أاد البمحن بن َّ
إال مثل اهلدبة ؛فشعل إحدى املب تني َا َكته قال و يال َفارقَها وا خبى بعد و فارقها ،وحيتمل
و تكوو القصة واحدو ،ووقع الوه من بعض البواو يف التممملة  ،و يف ال ماة ،وتكوو املب و

َا َكت مبتني من قال املفارقة ،ومن بعدها  ،وهللا أش ).

()85

-27رافع ن سنان
قب
بو احلَ َك ابن خَزميَةَ ال َّ
َّخاى بن اخلَْزَرج بن ثَال ْعشاَةَ بن الفطْملَال ْوو َ .
يب  وله َأ ٌ
صح َ
ب الّ ّ
ابملديَة.
مل جده يف الث ثة :االنتملعاب ،و ند الغابة  ،واإلصابة  .ولعشّه انتدراك أشمله  .وهللا أش .
()86

( )84فتح الااري ابح صحملح الاخاري البن حجب . 465/9
( )85املبجع المابق . 469/9
( )86ومب َم َع ّد والملمن الكاري حملمد بن المائب الكشيب . 437/1
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-28زيد ن سعنة
ويقال نعملة ابلملاس ،وال وو كثب يف هذا .كاو من حاار يهو نش ،واهد مع ال يب 
مشاهد كثريو ،وتويف يف غزوو تاوك مقا إىل املدي ة.
روى أ ه أاد هللا بن ن ى ،وكاو أاد هللا بن ن ى يقول :قال زيد بن نعملة :ما من أ مات
ٍ
كبى .وذات يوى جاس إىل رنول هللا 
ال اوو ايس إال وقد أبفته يف وجه مد  وابي و َ
يف ج ازو مع صحابه يهو ي امسه زيد بن نع ة ،يتقاضاه َي ا ،فأخذ مبجامع قمملصه ور ائه،
ووظب إلمله بوجه غشملظ ،وقال :ا مد ال تقضن حقي؟ و غشظ يف القول ،فغضب أمب بن
اخلطاب رضي هللا أ ه ،ووظب إىل زيد وأمل اه تدوراو يف وجهه كالفشك املمتديب مث قال :ا أدو
هللا ،تقول لبنول هللا  ما مسع ،وتفعل ما رى؟! فوالذي بعثه ابحلق لو ال ما حاذر من
لومه لضببت بمملفي ر نك ،ورنول هللا  ي ظب إىل أمب يف نكوو وتال َؤَو مث قال« :ا أمب،
ان وهو ك ا حوج إىل غري هذا ،و أتمبين حبمن ا اس ،وأتمبه حبمن التااأة ،اذهب به ا
أمب فأأطه حقه ،وز ه أشبين صاأا من متب».
يقول زيد الملهو ي ملا زا ه أمب أشبين صاأا من متب قال :ما هذه الزا و ا أمب؟ قال أمب:
مبين رنول هللا  و زيدك مكاو وقمتك قال زيد :تعبفن ا أمب؟ قال :ال من وت؟ قال:
زيد بن نع ة .قال :احلرب؟" قشت :احلرب ،قال :فما أاك و فعشت ببنول هللا  ما فعشت،
وقشت له ما قشت؟ قال زيد :ا أمب مل يكن له من أ مات ال اوو ايس إال وقد أبفته يف وجه
رنول هللا  حني وظبت إلمله إال اث ني مل ْخاال ْبمها م ه :هل يماق حشمه جهشه ،وال تزيده ادو
اجلهل أشمله إال حشما فقد اختربهتما ،فأاهدك ا أمب ين قد رضملت ابهلل راب ،وابإلن ى ي ا
ومبحمد  واملا ،و اهدك و َاطْب مايل صدقة أشر مة مد  فقال أمب رضي هللا أ ه:
و أشر بعضه فإوك ال تمعه  ،قال زيد :و أشر بعضه فبجع زيد الملهو ي إىل رنول هللا
()88
 فقال :اهد و ال إله إال هللا و اهد و مدا أاده ورنوله .
()87

( )87االنتملعاب البن أادالرب  .165/1اإلصابة البن حجب  606/2رق الرتمجة . 2906
( )88املمتدرك أشر الصحملحني لشحاك  700/3رق  6547وصححه ووافقه الذهيب  .صحملح ابن حااو 521/1
رق  . 288املعج الكاري لشطرباين  222/5رق  . 5147الم ن الكربى لشاملهقي  86/6رق  . 11284وضعّفه ا لااين
يف ضعملف موار الظمآو إىل زوائد ابن حااو ص  155رق . 255
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-29زيد ن النصيت

()89

القمل قاأي الملهو ي  .قال مد بن إنحاق :حدثن أاص بن أمب بن قتا و ،أن
اَّلل  نار حَّت إذا كاو باعض
مو بن لاملد ،أن رجال من بن اهل  :و رنول َّ
اَّلل  رجل من صحابه،
الطبيق ضشّت انقته ،فخبج صحابه يف طشاها ،وأ د رنول َّ
يقال له أمارو بن حزى ،وكاو َأ َقاملا بَ ْدرا ،وهو أ بن أمبو بن حزى ،وكاو يف رحشه
زيد بن الشصملت القمل قاأي ،وكاو م افقا  ،فقال زيد بن الشصملت ،وهو يف َر ْحل
اَّلل  لملس مد يزأ وه ويب  ،وَيربك أن خرب المماس،
أمارو ،وأمارو أ د رنول َّ
اَّلل  وأمارو أ ده :إ ّو رج قال :هذا مد
وهو ال يدري ين انقته؟ فقال رنول َّ
اَّلل ما
ويب ،ويزأ وه َيربك أبمب المماس ،وهو ال يدري ين انقته؟ وإين و َّ
َيربك وه ّ
اَّلل أشملها ،وهي يف هذا الوا ي ،يف اعب كذا،
أش إالّ ما أشمن ريب ،وقد لن َّ
وكذا قد َحاَ َمْتها اجبو بزمامها ،فاوطشقوا حَّت أتتوين هبا ،فذهاوا ،فجاؤوا هبا ،فبجع
اَّلل  آوفا،
اَّلل لعجب من ايس حدث اه رنول َّ
أمارو بن حزى إىل رحشه ،فقال :و َّ
اَّلل أ ه بكذا وكذا  ،الذي قاله زيد بن الشصملت ،فقال رجل
أن مقالة قائل خربه َّ
اَّلل قال هذه املقالة قال و
اَّلل  زي ٌد  ،و َّ
ممن كاو يف رحل أمارو :ومل يَال ْحضب رنول َّ
()90
اَّلل  ،إ ّو يف رحشي
إ
:
ويقول
قه،
أ
يف
أتيت .فأقال أمارو أشر زيد جيأ
يل أاا َّ
ّ
اَّلل من رحشي ،ف تصحان  )91( .ويف ند
لداهملة  ،وما اعب ،اخب ْج ي أدو َّ

الغابة (:قال ابن إنحاق :فقال بعض ال اس إو زيدا اتب ،وقال بعضه  :ما زال مصبا حَّت

( )89أ ى ال اوو لشماور ي ص  . 120ند الغابة البن ا ثري  373/2رق الرتمجة  . 1870اإلصابة البن حجب
 511/2رق الرتمجة . 2939
( )90وجأ ي  :غبز العصا و المكني فمله(.اجملموع املغملث يف غبييب القبآو واحلديث يب مونر املدين .)383/3
( )91المريو ال اوية البن هشاى  . 523-522/2قال ققا زا املعا البن القمل  : 533/3اعملب وأادالقا ر ا رانؤوط
 :رجاله ثقات  .وقال الم دي إن ا ه حمن (  .الذهب املماوك يف َتقملق رواات غزوو تاوك ص  . ) 250وقال مد
صبح ابلمماع فملظهب ّو حديثه حمن  (.مبوات اإلماى الزهبي يف املغازي  )455/1وقال .
العواجي  :ابن إنحاق ّ
مد بن صامل المشمي ومن معه  :إن ا ه حمن ( صحملح ا ثب ومجملل العرب من نريو خري الاشب ص .)271
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الذهيب(:وممن ظهب اإلمياو من الملهو وانفق بعد :نعد بن ح ملف ،وزيد بن
مات)  )92( .وقال
ّ
الشصملت)  )93( .وقال (:زأ بعضه وه اتب) )94( .فإو ثات وه اتب فهو صحايب  ،وإ ْو مل
ي م افق .
يَالتب فإوه يَهو ٌّ
-30زينب نت احلارث ن سلم
اإلنبائملشملة ذكب معمب يف جامعه أن الزهبي ْنا الملهو ية اليت كاوت ّنت الشاو املممومة
صاصا لاشب ابن
لش يب  فأنشمت فرتكها ال يب  . وقال غريه :إوه قتشها  .وقملل  :إمنا قتشها ق َ
الرباس ؛ وه كاو كل معه من الشاو فمات بعد حول .وقال احلافظ يف فتح الااري((:)96ومل
ي فب الزهبي بدأواه ْنا نشمت ،فقد جزى بذلك نشملماو التملمي يف مغازيه ،ولفظه بعد قوهلا
وإو ك ت كاذاب رحت ال اس م ك :وقد انتااو يل اآلو وك صا ق ،و ان اهدك ومن حضب
ين أشر ي ك ،و و ال إله إال هللا و و مدا أاده ورنوله قال :فاوصبي أ ها حني نشمت).
()95

 – 31الز ـي ن عبد الرمحن
الزبري القبظي ذكبه الاغوي يف الصحابة(، )98وقال :إوه رآه يف كتاب الاخاري  ،وقال  :إوه
ابن َّ
نكن املدي ة ،وروى أن ال يب  حديثا .قال الاغوي :مل يذكب احلديث .قشت هو يف املوطأ
يف قصة رفاأة وزوجته(. )99لك ه مبنل ،فقد وصشه ابن وهب ،و بو أشي احل في أن مالك .
()97

( )92ند الغابة البن أادالرب  147/2رق الرتمجة . 1870
( )93نري أ ى ال ا س لشذهيب (نريو) . 293/1وله اتريخ اإلن ى َوَوفملات املشاهري َوا أ ى . 19/1
( )94نري أ ى ال ا س لشذهيب (نريو) . 245/2
( )95اإلصابة يف متململز الصحابة البن حجب  670/7رق الرتمجة . 11223
( )96فتح الااري ابح صحملح الاخاري البن حجب . 498-497/7
( )97معج الصحابة البن قاوع  176/2رق الرتمجة  . 659اإلصابة يف متململز الصحابة البن حجب  651/2رق
الرتمجة . 3004
( )98معج الصحابة البن قاوع  534/2بدوو رق تبمجة .
( )99موطأ اإلماى مالك (رواية حيىي الشملثي)  531/2رق . 1105
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-32سن ة ن سلم
اإلنبائملشي روى الكشيب يف تفمريه أن يب صاحل أن ابن أااس قال وزلت هذه اآلية َ(:ييها
الذين آم وا آم وا ابهلل ورنوله) ( )101اآلية يف أاد هللا بن ن ى و ند و نملد ابن كعب وثعشاة
بن قملس ،ون ى بن خت أاد هللا بن ن ى ،ونشمة بن خمله ،وامني بن امني ،وهؤالس
مؤم و هل الكتاب  .ويف االنتدراك(" )102نشمة بن ن ى خو أاد هللا بن ن ى ،ذكبه ابن
()103
م ده يف الصحابة  .وذكبه ابن اجلوزي .
()100

-33سعيد ن عامر
ذكب الثعشيب يف تفمريه( )105وه حد من نش من الملهو ،ووزل فمله {:الذين آتمل اه الكتاب
يتشووه حق ت وته} ( )106اآلية .
()104

-34سعنة

()107

وقملل َ :ن ْعملَة بن أبيض بن أا ا التملماوي ؛وماة لتملماس اليت بني احلجاز والشاى .وهو ابن
خي الممو ل بن أا ا الملهو ي صاحب حصن تملماس يف اجلاهشملة؛ الذي يضبب به املثل يف
الوفاس املذكور يف املخضبمني .لكن وجدت خبط بن يب طيس يف رجال الماعة اإلمامملة ما
يقضي و له صحاة ،ف قل أن يب جعفب احلائبي حد ئمة االمامملة وه روى بم د له كثبه

( )100اإلصابة يف متململز الصحابة البن حجب  148/3رق الرتمجة . 3382
( )101نورو ال ماس آية . 136
( )102االنتدراك أشر ابن م ده يب مونر .
( )103تشقملح فهوى هل ا ثب يف أملوو التاريخ والمري البن اجلوزي ص . 145
( )104اإلصابة البن حجب  111/3رق الرتمجة .3273
( )105مل أثب أشمله .ومل ر من ذكبه غري احلافظ ابن حجب حمب حبثي القاصب .وإمنا وجدت يف الكشف والاملاو أن
الضحاك :من آمن من الملهو أاد هللا بن ن ى و صحابه ونعملة بن أمبو
تفمري القبآو لشثعشيب ّ 266/1
ماوصه(:قال ّ
ومياى (ابلملاس واملشهور ابلتاس ولعشه خطأ يف ال مخ و ّو املوجو يف ا صل هكذا)بن يهو ا و نملد و ند اب ا كعب وابن
امني وأاد هللا بن صورا) ولعل نعملد بن أامب هو :نعمله بن أمبو  ،والتاس بماب ال مخ .وهللا أش .
( )106نورو الاقبو آية . 121
( )107اإلصابة يف متململز الصحابة البن حجب  97/3رق الرتمجة . 3247وذكبه (نعملة)  259/3رق الرتمجة .3689

26

من الماعة إىل ابن هلملعة أن بن الزبري قال :قَد َى معاوية حاجا فدخل املمجد ،فب ى املخا له
ضفرياتو كاو حمن الشملوخ مستا ،و وظفه ثواب فمأل ؟ فقملل له :إوه بن أبيض فأرنل إلمله
ت رضك تملماس ؟ قال :ابقملة .قال :بع ملها .قال :وع ،ولوال احلاجة ما
فجاس ،فقال :ما فَال َعشَ ْ
فغض ابن أبيض
بعتها ،وانت شده مبثملة اب ه ل فمه فأوشده ،و ار بمل هما ك ى فمله ذكب أش ّي ّ
من معاوية ،فقال معاوية :ما راه إال قد َخبي فأقملموه  ،فقال :ما َخبفْت ولكن وشدك هللا
()108
أشي فانتقاشه ال يب
ا معاوية  ،ما تذكب ا معاوية ملا ك ا جشونا أ د رنول هللا [ جاس]
ّ
 ؛فقال :قاتل هللا من يقاتشك ،وأا ى من يعا يك .فقطع أشمله معاوية حديثه ،و خذ معه
يف حديث آخب .قشت و صل هذه القصة قد ذكبها أمب ابن ااة بم ده إىل اهلملث بن أدي؛
وو ما فمله من قول بن أبيض وشدك هللا إىل آخبه ،فكأوه من اخت ي بعض رواته .وقد
ذكبه املبزابين يف معج الشعباس ،وحكر اخل ي يف نع ة هل هو ابل وو و الملاس ؟ و ور له
اعارا.
 - 35سلم
ابلتخفملف بن خت أاد هللا بن ن ى اإلنبائملشي .روى الكشيب يف تفمريه أن يب صاحل أن
ابن أااس قال وزلت هذه اآلية َ(:ييها الذين آم وا آم وا ابهلل ورنوله) ( )110اآلية يف أاد هللا
ابن ن ى ،و ند  ،و نملد ابن كعب ،وثعشاة بن قملس ،ون ى بن خت أاد هللا بن ن ى،
ونشمة بن خمله ،وامني بن امني  .وهؤالس مؤم و هل الكتاب .
()109

المملاق .
( )108يقتضمله ّ
( )109اإلصابة يف متململز الصحابة البن حجب  135/3رق الرتمجة . 3342
( )110نورو ال ماس . 136
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 -36سـ اك
()112
أمب َ َنَبه يوى خملرب فشما فتحوا الَّطَاو(َّ )113
فقد َمه لملضبب أ قه
و
اخلملربي ذكب الواقدي
َ
فقال :بْش ْغ الي اب القان  فأبشغه ،فدلّه أشر أوراهت ( ، )114مث نش مساك ،وخبج من خملرب
()115
فوهاَها له .انتدركه ابن فتحوو
فش يَالعد إلملها بعد و انتوهب من ال يب  زوجته وَقْملالشَة
َ
،وذكبه البااطي يف اخلملربيني .
()111

-37سفيان ن ع ي
َّضبي .ذكب الثعشيب يف تفمريه وه مل يمش من بن ال ضري غري َنعد بن َوْهب ،
ابن وهب ال َ
وغري نفملاو بن أمري بن وهب  ،وكذا ذكبه بو مونر ب إن ا .
()116

-38سعد ن وهب
ضبي بفتح ال وو والضا املعجمة ،ذكب الثعشيب يف تفمريه وه مل يمش من بن ال ضري غريه،
الَّ َ
وغري نفملاو بن أمري بن وهب .وكذا ذكبه بو مونر ب إن ا وانتدركه بن فتحوو.
()117

-39أ و سعد ن وهب
القبظي ي مب إىل قبيظة  ،والصحملح و اب نعد هذا من بن ال ضري  .قال ابن إنحاق :ومل
يمش من بن ال ضري إال رج و :امني بن أمري بن كعب بن أمبو بن جحاش ،و بو نعد
()118

( )111اإلصابة يف متململز الصحابة البن حجب  176/3رق الرتمجة . 3472
( )112املغازي لشواقدي . 648/2
( )113الَّطاو وهي َ :أشَ ٌ خلملرب  ،و حصن هبا ،من الَّطْو ،وهو الاال ْعد (اجملموع املغملث يف غبييب القبآو واحلديث يب
مونر املدين .)314/3
( )114ي ّ :ل املمشمني أشر أورات الملهو يوى خملرب .
( )115يف مغازي الواقدي ( 648/2وال َفْملالشَة) ابلفاس .وذكبها ابن حجب (بقْملشة) يف اإلصابة  539/7يف تبمجة ممتقشّة
رق . 10939
( )116اإلصابة يف متململز الصحابة البن حجب  88/3رق تبمجة نعد بن وهب ال ضبي . 3217
( )117اإلصابة يف متململز الصحابة البن حجب  88/3رق الرتمجة . 3217
( )118االنتملعاب البن أادالرب .33/2اإلصابة البن حجب  173/7رق الرتمجة . 10003
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بن وهب  .نشما أشر مواهلما فأحبزاها .ويقال له ال ضريي ي مب إىل ال ضري ،وزل إىل ال يب
 يوى قبيظة فأنش  .ذكبه مد بن نعد أن الواقدي ،وذكب الواقدي يضا أن بكب بن أاد
هللا ال ضريي  ،أن حمني بن أاد هللا ال ضريي  ،أن نامة بن يب نعد بن وهب ال ضريي
أن بمله قال :اهدت ال يب  يقضي يف َنْملل مهزور ؛ و حياس ا أشر أشر ا نفل ؛ حَّت
ياشغ املاس الكعاني  ،مث يال ْبنل )119( .قال ابن إنحاق(:و نش من بن الّضري امني بن أمري
فأحَبَزا مواهلما)  )120( .ذكبه بن ا ثري فوه يف الك ملة ،وإمنا هو بو
،و بو نعد بن وهبْ ،
نعد بمكوو العني  ،وهو ال ضبي بفتح الضا املعجمة من بن ال ضري ال من بن قبيظة .

()121

-40شـ عون ن يزيد

()122

ابن خ افة القبظي من بن قبيظة  ،بو رحياوة ا وصاري اخلزرجي حشملف هل .
يقال :إوه موىل رنول هللا  كاوت اب ته رحياوة نبيّة رنول هللا ، وهو مشهور بك ملته .له
صحاة ومساع ،ورواية وكاو من الفض س ا خملار ال جااس الزاهدين يف الدوملا ،الباجني ما أ د
هللا  .وَالَزَل الشاى روى أ ه الشامملوو.
 41ـ ـ ـ ـ الشعثاء
امب و حماو بن اثبت اليت كاو ي َشاّب هبا يف َغَزل قصائده .قملل هي ب ت نامل ا نشمملة،
حكر المهملشي ْنا كاوت زوجة له ،وولدت له ب تا يقال هلا فَباس .وقملل :هي ب ت َن ى بن
()123

( )119ن ن يب او  352/3رق  . 3640ن ن ابن ماجه  829/2رق  . 2481املمتدرك أشر الصحملحني
لشحاك  71/2رق  2362من حديث أائشة رضي هللا أ ها وصححه ووافقه الذهيب  .وصححه ا لااين يف صحملح
ابن ماجة  66/2رق . 2012
( )120المريو ال اوية البن هشاى  . 146/4المريو ال اوية البن كثري  . 148/3وله الاداية وال هاية (طاعة طملاة) 59/8
ووماه البن إنحاق .
( )121اإلصابة يف متململز الصحابة البن حجب  200/7رق الرتمجة . 10082
( )122معبفة الصحابة يب وعمل . 1488/3االنتملعاب البن أادالرب  214/1رق الرتمجة . 4467
( )123اإلصابة يف متململز الصحابة البن حجب  /رق الرتمجة . 11372

29

م ْشك حد رؤناس الملهو ابملدي ة ،الذي قال( )124بو نفملاو بن حبب  ،وقد وزل أشمله يف
قَ ْد َمة قدمها  ...نقاين فبواين ك َمْملتا( )125م َد َامة  ...أشر ظمأ من غ ى بن مشك
وقال البااطي يف وماب اخلزرج  :ى فباس ب ت حماو بن اثبت مها اعثاس ب ت ه ل
اخلزاأملة  .وكذا قال ابن ا أبايب يف ووا ره إو اعثاس خزاأملة .
-42شعبة ن ع رو

()126

ذكبه الضحاك بن مزاح فملمن نش من حاار يهو .يف قوله تعاىل{:الذين آتمل اه الكتاب
يتشووه حق ت وته}  )127( .قال الضحاك :ه من آمن من الملهو  ،أادهللا بن ن ى  ،واعاة
بن أمبو (،)128ومتاى بن يهو ا ،و ند و نملد اب ا كعب ،وابن امني ،وأادهللا بن صورا  .ذكبه
لعل هذا مالما ي ْمتَ ْد َرك ،
ابن حجب يف تبمجة متاى بن يهو ا  ،لك ه مل يرتج له تبمجة م ْمتَقشّة .و ّ
وهللا أش .
-43شيـبان اليهودي

()129

قال احلاك ( :)130خربان مد بن إنحاق الصفار العدل ،ث ا محد بن مد بن وصب ،ث ا أمبو
بن محا  ،أن طشحة ،ث ا نااط بن وصب ،أن المدي ،أن أاد البمحن بن نابط ،أن جابب
بن أاد هللا رضي هللا أ هما قال :جاس املااو الملهو ي إىل ال يب  فقال :ا مد ،هل تعبي
ال جوى اليت رآها يونف يمجدوو له؟ فمكت أ ه ال يب  حَّت اته جربيل أشمله الم ى
( )124من القملشولة  :االنرتاحة وصف ال هار أ د العبب ،وإو مل يكن مع ذلك ووى(.الغبياني يف القبآو واحلديث لشهبوي
. )1602/5
()125الك َمْملت من مساس اخلمب  ،والك َمْملت :لوو لملس أباقب وال ه (.هتذيب الشغة لألزهبي  354/3ما و َك َمت).
( )126اإلصابة البن حجب  366/1يف تبمجة متاى بن يهو ا رق . 834
( )127تفمري الضحاك . 163/1
( )128قال اجلبجاين يف تفمري قوله تعاىل{(:و وزل الذين ظاهبوه } وزلت يف غزوو بن قبيظة...مث قال :ف زل ند
و نملد  ،وثعشاة ب و اعاة بن أمبو ممشمني مؤم نيْ َ )..رج الدرر يف تفمري اآلي والمور  . 458/2وهللا أش .
( )129املمتدرك أشر الصحملحني لشحاك  438/4رق . 8196
( )130املبجع المابق .ونكت أ ه الذهيب .
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فأخربه مبا نأله الملهو ي ،فشقي ال يب  الملهو ي فقال« :ا يهو ي هلل أشملك إو ان خربتك
لت ْمش َم ّن؟» فقال :وع  ،فقال رنول هللا  " : ال جوى حداثو والطارق والذابل وقابس والعو او
والفشملق وال صح والقبوح وذو الك فاو ،وذو الفبع والواثب رآها يونف ملطة أبك اي المماس

ناجدو له فقصها أشر بمله ،فقال له بوه :إو هذا مب فشمل َشتّت ،ونملجمعه هللا إو ااس بعد

«هذا حديث صحملح أشر ابط ممش ومل َيبجاه» .

-44صفية نت حيي أم املؤمنني
ابن َ ْخطَب بن اعاة بن ثعشاة بن أاملد بن كعب بن اخلزرج بن يب حاملب بن ال ضري ابن
ال ّحاى بن َتوى ،من بن انبائملل من ناط هاروو بن أمباو .و مها بَالّبو ب ت مسو ل.
قال بو أاملدو :كاوت صفملة ب ت حملي أ د ن ى بن مشك ،وكاو ااأبا مث َخشَف أشملها
ك اوة بن يب احل َقملق ،وهو ااأب فقتل يوى خملرب وتزوجها ال يب  يف ن ة ناع من اهلجبو.
روى محا بن نشمة أن اثبت أن وس و ال يب  اارتى صفملة ب ت حملي بماعة رؤس
وخالفه أاد العزيز بن صهملب وغريه أن وس فقال فمله :إو رنول هللا  ملا مجع نيب خملرب
جاسه حملة فقال :أطن جارية من الميب .فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفملة ب ت حملي
فقملل ا رنول هللا إْنا نملدو قبيظة وال ضري ما تصشح إال لك ،فقال له ال يب  " :خذ جارية
فح َجاَها ،وَْوَملَ أشملها بتمب ونويق،
من الميب غريها " .قال ابن اهاب :كاوت مما فاس هللا أشمله َ
وق َم َ هلا ،وكاوت إحدى مهات املؤم ني رضي هللا أ هن.
ص َداقَها.
قال بو أمب :انتصفاها رنول هللا  وصارت يف نهمه مث أتقها وجعل أْتال َقها َ
ويبوى و رنول هللا  خل أشر صفملة وهي تاكي ،فقال هلا " :ما ياكملك " ؟ .قالت:
بشغن و أائشة وحفصة ت االو من وتقوالو حنن خري من صفملة حنن ب ات أ رنول هللا 
هلن كملف تَك ّن خريا من ،و يب هاروو ،وأمي مونر ،وزوجي مد
و زواجه قال " :ال قشت ّ
 . " وكاوت صفملة حشملمة أاقشة فاضشة.توفملت صفملة يف اهب رمضاو يف زمن معاوية ن ة
مخمني من اهلجبو .
()131

( )131االنتملعاب البن أادالرب  .105/2ند الغابة البن ا ثري  168/7رق الرتمجة . 7063
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-45صاحل القرظي
نار من مصب إىل املدي ة مع مارية القاطملة.قال احلافظ ابن حجب  (:والصواب القاطي قشت:
خذه من تبمجة مارية من املعبفة يب وعمل فإوه خبج من طبيق يعقوب بن مد أن جمااع
بن أمبو أن الشملث أن الزهبي حدثن وس و صاحلا القاطي خبج مع مارية ومل يال ْهده املقوقس
()133
؛ وإمنا كاو اتَّالاَال َع َها من قبيتها ،وكاو رنول هللا  وْالَزَهلا م زل يب يوب .وجمااع ضعملف)
يصح إذا وه يهو ي .
.ف
ّ
()132

-46عطية القرظي
كاو من نيب بن قبيظة ووجد يومئذ ممن مل يَالْالات فخشّ َي ناملشه .روى أ ه جماهد ،وأاد املشك
بن أمري ،وكثري بن المائب إال وه لملس يف حديث كثري بن المائب تصبيح ابمسه و رواه أ ه
أاد املشك بن أمري ،وأن أاد املشك ابن أمري ااتهب حديثه وبه أبي.
ويف الم ن ( :)135حدث ا مد بن كثري خربان نفملاو خربان أاد املشك بن أمري حدثن أطملة
وات الشعب قتل ،ومن مل ي ات مل
القبظي قال :ك ت من َنىب بىن قبيظة ؛فكاووا ي ظبوو فمن َ
يقتل فك ت فملمن مل ي ات.
()134

( )132ند الغابة البن ا ثري  4/3رق الرتمجة . 1597
( )133اإلصابة البن حجب  402/3رق الرتمجة .4030
( )134معج الصحابة البن قاوع  308/2رق الرتمجة  . 848التاريخ الكاري لشاخاري  8/7رق الرتمجة . 34اإلصابة
البن حجب  512/4رق الرتمجة . 5583
( )135ن ن يب او  245/4رق . 4406ن ن الرتمذي  145/4رق  1584وقال:حديث حمن صحملح .الم ن
الكربى لش مائي  25/8رق . 8567ن ن ابن ماجه  849/2رق . 2541مم د اإلماى محد  67/31رق 18776
.املمتدرك أشر الصحملحني لشحاك  134/2رق  430/4 . 2568رق  8173وصححه ووافقه الذهيب.وصححه
ا لااين يف صحملح ابن ماجة  78/2رق . 2059
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-47عبد هللا ن سلم ن احلارث
اإلنبائملشي ،مث ا وصاري ،يكىن اب يونف ،وهو من َولَد يونف بن يعقوب صشر هللا أشملهما
ونش ،كاو حشملفا لألوصار .يقال كاو حشملفا لشقواقشة من بن أوي بن اخلزرج ،وكاو امسه يف
اجلاهشملة احلصني ،فشما نش مساه رنول هللا  أاد هللا ،وتويف ابملدي ة يف خ فة معاوية ن ة
ث ث و ربعني  .وهو حد ا حاار  ،نش إذ قَدى ال يب  املدي ة .قال أاد هللا بن ن ى:
خبجت يف مجاأة من هل املدي ة ل ظب إىل رنول هللا  يف حني خوله املدي ة ف ظبت إلمله،
فعش ْمت وه لملس بوجه كذاب ،وكاو ول ايس مسعته م ه  " :يها ال اس ،فشوا
وأتمشت وجهه َ
وصشّوا ابلشملل وال اس وملاى ،تدخشوا اجل ة بم ٍى "(.)137
الم ى ،و طعموا الطعاى ،وصشوا ا رحاىَ ،
واهد رنول هللا  لعاد هللا بن ن ى ابجل ة .وروى بو إ ريس اخلوالين ،أن زيد بن أمريو
وه مسع معاذ بن جال يقول :مسعت رنول هللا  يقول لعاد هللا بن ن ى " :إوه أااب أشبٍو
يف اجل ة " .حديث حمن اإلن ا صحملح.
()136

-48عبد الرمحن ن سـ اك
ذكبه خشملفة فملمن نش من الملهو فبوى أن ال يب . 
()138

-49عبد القدوس اإلسرائيني
روى الاخاري من طبيق اثبت أن وس :و غ ما يهو ا كاو َيدى ال يب  فمبض فعا ه
ال يب  ، فعبض أشمله اإلن ى فقال له بوه :طع اب القان  ،فأنش فمات .ذكب العْتالاالي
()139

املالكي يف العتاملة أن زا ناطوو صاحب مالك و ان هذا الغ ى أاد القدوس .

( )136االنتملعاب يف معبفة ا صحاب البن أادالرب . 279/1
( )137مم د اإلماى محد  201/39رق  23784قال ّققوه :إن ا ه صحملح  .ن ن الرتمذي  652/4رق 2485
وقال :حديث صحملح  .ابن ماجه  423/1رق  1083/2 . 1334رق  . 3251املمتدرك أشر الصحملحني 14/3
رق  4283وصححه ووافقه الذهيب  .وصححه ا لااين يف نشمشة ا حا يث الصحملحة  113/2رق . 569
( )138اإلصابة البن حجب 310/4رق الرتمجة . 5136
( )139املبجع المابق  379/4رق الرتمجة . 5254
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-50عائشة نت عبد الرمحن
ابن أتملك ال ضريي  .ذكبت يف تبمجة زوجها رفاأة .
()140

-51عبد الرمحن ن الز ي
ابن ابطملا القبظي .هو الذي قالت فمله امب ته متملمة ب ت وهب :إمنا معه مثل هدبة الثوب ،وكاو
اَّلل
فش َكْته إ َىل َرنول َّ
تزوجها بعد رفاأة ابن مسو ل ،فاأرتض أ ها ،ومل يمتطع و يَ َالم َّم َهاَ ،
()141

 ، فذكب حديث العمملشة ...
الزبري والد أبوو :بض الزاي ،وفتح الااس.
الزبري والد أاد البمحن :بفتح الزاي ،و ُّ
َّ
قال ابن انصب الدين الدمشقي رمحه هللا (:هو فملما ذكبه ابن أاد الرب :ابن الزبري بن ابطملا
املقتول مع بن قبيظة .وأاد البمحن صاحب حديث العمملشة ،وامب ته مطَشّقة رفاأة ،متملمة ب ت
الزبري املدين له صحاة ،يقال
وهب))142( .وقال اخلطملب الاغدا ي رمحه هللا  (:أاد البمحن بن َّ
الزبالري يهو ا ،و نش اب ه أاد البمحن ،وقملل :هو أاد
الزبري بن ابطا من بن قبيظة ،كاو َّ
إوه ابن َّ
البمحن بن الزبري بن زيد بن مملة بن زيد بن مالك بن أوي بن أمبو بن أوي بن مالك ،من
ا وس ،وهو الذي روى حديثه مالك بن وس ،أن املمور بن رفاأة ،أن اب ه الزبري بن أاد
()143
البمحن. )..
املوحدو بن ابطملا
قال احلافظ ابن حجب رمحه هللا (:أاد البمحن بن الزبري بفتح الزاي ،وكمب ّ
الزبري بن زيد بن مملة بن زيد بن مالك بن أوي بن أمبو
القبظي من بن قبيظة ويقال هو ابن َّ
بن مالك بن ا وس  ،كذا ذكبه بن م ده ،فملحتمل و يكوو ومب إىل زيد ابلتان لص ملع
اجلاهشملة ،وإال فالزبري بن ابطملا معبوي يف بن قبيظة ،ثات ذكبه يف الصحملحني( )144من حديث

( )140ند الغابة البن ا ثري  289/2رق تبمجة رفاأة بن وهب بن أتملك . 1700اإلصابة البن حجب 491/2
تبمجة رفاأة بن مسو ل  . 2671و اار إىل تبمجتها يف  21/8رق الرتمجة . 11462
( )141معج الصحابة البن قاوع  176/2رق الرتمجة . 659االنتملعاب البن أادالرب  833/2رق الرتمجة . 1412
( )142توضملح املشتاه يف ضاط مساس البواو و وماهب و لقاهب وك اه البن انصب الدين الدمشقي . 275/4
( )143تشخملص املتشابه يف البن لشخطملب الاغدا ي . 42/1
( )144صحملح الاخاري  168/3رق  . 2639صحملح ممش  1055/2رق . 1433
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أائشة قالت :جاست امب و رفاأة القبظي فقالت :ا رنول هللا إين ك ت أ د رفاأة فطشقن
()145
الزبري).
فاَال َّ
ت ط قي ؛فتزوجت بعده أاد البمحن بن َّ
-52عني ن رفاعة
القبظي ذكبه أشي بن نعملد العمكبي وروى بم د فمله مد بن محملد البازي من طبيق أمبو
ابن ي ار أن حيىي بن جعدو أن أشي بن رفاأة قال مد بن محملد البازي :قال كاو يب من
الوفد الذين نشموا من هل الكتاب .قال بو مونر :فعشر هذا الصحاة بمله .قشت :ولكن
ذكب ابن يب حامت ()147حديثا آخب من طبيق ابن َمال ْجالمع أن أمبو بن ي ار قال :قال يل
طاووسَ :ن ْل من ه ا من ا وصار أن املخاببو؟()148فمألت أشي بن رفاأة القبظي؟ فقال:هو
كباس ا رض ابلثشث  ،و الببع .
()146

-53ع رو ن سعدى

()149

القبظي  .ذكبه الطربي ،والاغوي ،وابن ااهني ،وغريه يف الصحابة .وهو الذي وزل من
حصن بن قبيظة يف الشملشة اليت فتح حص ه  ،فش ي ْد َر ين ذهب .وقال الواقدي(: )150حدث ا
الضحاك بن أثماو ،و مد بن حيىي بن حااو قال :قال أمبو بن نعدى :ا معشب يهو
إوك قد حالفت مدا أشر ما حالفتموه أشمله أشر ال ت صبوا أشمله حدا ،و و ت صبوه ممن
ضت ،ومل خل فمله ،ومل َ ْابُّك ْ يف َغ ْدرك ،فذكب القصة إىل و قال :فإين ببيس م ك
َهالََمه فَال َق ْ
وخبج يف تشك الشملشة فمب حببس ال يب ، وأشمله مد بن ممشمة ،فقال مد :من هذا؟
فاوتمب له ،فقال مد بن ممشمة :الشه ال َتبمن من أواري الكباى ،فخشر ناملشه فخبج
حَّت تر ممجد ال يب  فاات فمله ،و نش .فشما صاح غدا ؛فش ي ْد َر ين نشك حَّت
( )145اإلصابة يف متململز الصحابة البن حجب  305/4رق الرتمجة . 5125
( )146ند الغابة البن ا ثري  587/3رق الرتمجة  . 3780اإلصابة البن حجب  563/4رق الرتمجة . 5689
( )147اجلبح والتعديل البن يب حامت  185/6رق الرتمجة . 1019
( )148الالمخاببو هي :املزارأة أشر ال صملب كالثشث والببع وما ااهه  (.الغبياني يف القبآو واحلديث لشهبوي)528/2
( )149اإلصابة البن حجب  636/4رق الرتمجة . 5848
( )150املغازي . 503/2
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رجل والَ ّجاه هللا بصدقه " وذكب الطرباين وه وثق
الماأة؟ فأ ْخرب به ال يب  فقال ":ذاك ٌ
فملمن وثق من بن قبيظة ،فأصاَ َحت رُّمتاله مبكاْنا ،ومل يوجد له ثب بعد .
-54ع ار ن سعد
القبظي من وال الصحابة قال ابن م ده :له رؤية ،مث ور له حديثا مبن قد ور ه غريه من
روايته أن بمله ،وله رواية أن يب هبيبو ،وغريه .وروى أ ه آل بملته ،و بو املقداى ،وغريه  .و وكب
بو وعمل و يكوو له رؤية .
()151

-55عبد هللا ن صوراي
ويقال ابن ص ْور اإلنبائملشي  .وكاو من حاار الملهو .يقال إوه نش  ،وذكب الثعشيب أن
الضحاك و قوله تعاىل {:الذين تمل اه الكتاب يتشووه حق ت وته}( )153وزلت يف أاد هللا بن
ن ى ،وأاد هللا بن صورا ،وغريمها .وذكب المهملشي أن ال قاش وه نش ،وخربه يف قصة
الزاوملني والبج مشهور من حديث ابن أمب يف الصحملحني ،وغريمها .ولكن لملس فمله ما يدل
أشر وه نش .وقد ذكب َم ّكي يف تفمريه و قوله تعاىل {:ا يها البنول ال حيزوك الذين
()154
صح وه نش ال ي افمله؛ لكن
يمارأوو يف الكفب} وزلت يف أاد هللا بن صورا .وهذا إ ْو ّ
يف التاريخ املظفبي أن مكي وه قال :ارتد بن صورا بعد و نش .فاهلل أش .
ويف المريو البن إنحاق قال ما وصه (:واجتمع حااره يف بملت الالم ْد َراس( )155فأتوا ببجل
مطولة ،وفملها فأخبجوا
وامب و َزوَالملَا بعد إحصاْنما ،فقالوا َ :ح ّكموا فملهما مدا .فذكب القصة ّ
له أاد هللا بن صورا فخ به ،ف ااده هل تعش و هللا حك فملمن زان بعد إحصاوه ابلبج يف
التوراو؟ قال :الشه وع  .ما وهللا ا اب القان إْن لملعبفوو وك ويب مبنل ،ولك ه
حيمدووك.قال :فخبج ،فأمب هبما فبمجا ،مث َج َحد بن صورا بعد ذلك واوو رنول هللا 
()152

( )151اإلصابة البن حجب  67/5رق الرتمجة . 6268
( )152اإلصابة البن حجب  133/4رق الرتمجة . 4767
( )153نورو الاقبو آية . 121
( )154نورو املائدو آية .41
()155
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فأوزل هللا تعاىل{:ا يها البنول ال حيزوْك الذين يمارأوو} اآلية) .وهو الذي نأل ال يب 
ما لشبجل وما لشمب و من الولد ؟ فقال  :لشمب و الشح ،والدى ،والظفب ،والشعب ،ولشبجل العظ ،
صدقت .فاحلاصل ّو فمله ربعة قوال  :ا ول :وه نش ،الثاين :
والعصب ،والعبوق فقال :
َ
لعل هذا هو ا قبب  ،البابع :من توقّف فمله .وهللا تعاىل
وّه مل يمش  ،الثالث :نش مث ارتد  ،و ّ
أش .
-56ع رو ن عذرة

()156

اأةَ بن ب ْشب بن َأْاد هللا بن
بو َزيْد َأ ْمبو بن أ ْذرو بن َأ ْمبو بن ْ
َخطَب بن َ مو بن رفَ َ
صَبو .ومل جده يف الكتب الث ثة
الضَّْملف ،كاو يَهو ّاَ وكاوت له صحاة؛ َوَولَده الملال ْوى ابلاَ ْ
لعل هذا مالما ي ْمتَ ْد َرك  ،وهللا تعاىل أش .
االنتملعاب ،و ْند الغابة  ،واإلصابة و ّ

-57غلم يهودي
روى أشي بن نعملد ،أن مد بن الضوس بن الصشصال بن الدهلمس بن ج دلة بن احملتجب
بن ا غب بن الغض فب بن تمل بن ربملعة بن وزار بن معد ،أن بمله الضوس ،أن بمله الصشصال
بن الدهلمس ،قال :ك ا أ د ال يب  وهو يف حشد من صحابه ،فقال ل ا " :إو أاا و بن
الصامت أشملل ،فقوموا ب ا ل عو ه " ،ووثب ال يب  ق َّد َام ا ،واتَّالاَال ْع اه ،فاجتاز يف طبيقه ببجل
من الملهو ميوت ابن له ،فمال إلمله ،فقال " :ا يهو ي ،هل َتدوين أ دك مكتواب يف التوارو؟
" ،فأومأ الملهو ي إلمله بب نه ،ي :ال ،فقال ابن الملهو ي :بشر ،وهللا ا رنول هللا ،إْن
ت وإو يف يده لم ْفبا من التوراو فمله صفتك وصفة صحابك،
لملجدووك أ ده  ،ولقد طَشَ ْع َ
فشما رآه نرته أ ك ،و ان اهد و ال إله إال هللا ،و وك مد أاده ورنوله ،وما تكش بغريها
حَّت قضر حناه.فقال رنول هللا  " : قملموا أشر خملك حَّت تقضوا حقه " ،قال :فح ْش ا
بني الملهو ي وبمل ه ،وواري اه ،واوصبف ا)158( .وهذا غبيب اإلن ا وال مب ،و خبجه ابن م ده،
و بو وعمل .
()157

( )156ومب َم َع ّد والملمن الكاري حملمد بن المائب الكشيب . 436/1
( )157ند الغابة البن ا ثري  469/1رق تبمجة الصشصال بن الدهلمس . 2531
( )158الونملط يف تفمري القبآو اجململد لشواحدي  417/2رق . 369
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وروى نامل بن ووح ،أن نعملد اجلبيبي ،أن أاد هللا بن اقملق ،أن يب صخب ،رجل من بن
أقملل ،قال :قدمت املدي ة أشر أهد رنول هللا  جبَشوبَة ( ،)159فشما ب ْعتها قشت :لو ملمت
حنو رنول هللا  فأقاشت حنوه ،فتَالشَ ّقاين يف بعض طبق املدي ة ،وهو بني يب بكب وأمب ،قال:
يعزي وفمه أشر ابن
فجئت حَّت ك ت خش َفه  ،قال :فمب رجل يهو ي اناب التوراو يقبؤهاّ ،
له يف املوت ،قال :فمال إلمله ومشت ،فقال " :ا يهو ي ،وشدك ابلذي وزل التوارو أشر
مونر ،و وشدك ابلذي فشق الاحب لان إنبائملل " قال :فغشظ أشمله " ،هل َتد والَ ْعيت وصفيت
وخمبجي يف كتابك؟ " فقال بب نه ،ي :ال ،فقال اب ه وهو يف املوت :إي والذي وزل التوارو
وخمبجك يف كتابه هذا ،و ان اهد و ال إله إال هللا،
أشر مونر ،إوه لملجد وَال ْعتك وصفتك َ
و وك رنول هللا .قال " :فأقملموا الملهو ي أن خملك ".قال :فقضر الفَّتَ ،فولال َي رنول هللا
()160
 ح وطه وكف ه ،وصشر أشمله.
 -58ا نا قريظة

()161

روى أ هما كثري بن المائبْ :نما أبضا أشر رنول هللا  زمن بن قبيظة ،فمن كاو
()162
ت قتل .خبج ذلك ابن م ده و بو وعمل .
مال ْحتشما ،و وْالاَ َ

( )159اجلشوبة  :واحدو ومجعها ج ئب وهي  :اإلبل اليت جيشاها القوى إىل البجل ال ازل أشر املاس ،لملس له ما حيتمل
فملجشاوو إلمله إبشه فملحمشووه .وقملل  :اإلبل اليت َتشب لشاملع (.اجملموع املغملث يف غبييب القبآو واحلديث يب مونر
املدين . )338/1
( )160ند الغابة البن ا ثري  168/6رق تبمجة يب صخب العقملشي . 6018
( )161اجلبح والتعديل البن يب حامت  326/9رق الرتمجة  . 1425ند الغابة البن ا ثري  344/5رق الرتمجة 6380
 .معج الصحابة يب وعمل  2214/4رق  3064/6 . 5535رق . 7087
( )162معج الصحابة يب وعمل  2214/4رق . 5535
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-59كعب ن سنيم

()163

وقملل :كعب بن حملّاو القبظي ،مث ا وني وب و قبيظة حشفاس ا وس .كاو من نيب قبيظة
الذين انت ْحملوا إذا وجدوا مل ي االتوا ،وال تعبي له رواية ،وهو والد مد بن كعب القبظي ،قاله
بو أمب.وقال ابن م ده :كعب بن نشمل القبظي ،والد مد ،روى حديثه حامت بن إمساأملل،
أن اجلعملد بن أاد البمحن ،أن مونر بن أاد البمحن ،أن مد كعب ،أن بمله .
قال ابن حجب (:وقد ذكب الاخاري يف تبمجة مد بن كعب و ابه كاو ممن مل يالْالات ،فش
يقتل مع بن قبيظة ؛ملا قتشوا حبك نعد بن معاذ) .

()164

-60كثي ن السائب
القبظي ذكبه ابن ااهني ،وابن م ده ،و بو وعمل يف الصحابة(، )166و خبجوا من طبق م ها أن
حجاج بن م هال أن محا بن نشمة أن يب جعفب اخلطمي أن أمارو بن خزمية أن كثري بن
المائب قال (:أبض ا يوى قبيظة فمن كاو مالحتشما  ،و وَالاَتت له أاوة قتل ،ومن ال تبك) وهذا
وخطّأه بو وعمل وهو كما قال .وقد خبج
ن د حمن .ووقع أ د ابن م ده يوى ح ني َ ،
ال مائي( )167احلديث من طبيق ند بن مونر أن محا فزا يف الم د بعد كثري بن المائب
حدثن ب اس قبيظة ْن أبضوا .فإ ْو كاو ند َحفظَه مل يدل أشر صحاة كثري  ،لكن حجاجا
حفظ من ند ،وحيتمل و يكوو يضا ممن أبض ولك ه حفظ احلديث أن قومه لصغبه
وجبى ابن يب حامت أشر هذا فقال :كثري بن المائب روى أن ب اس قبيظة ،وروى أ ه أمارو
وذكب ابن حااو يف ثقات التابعني كثري بن المائب ،قال :روى أن مو بن لاملد روى أ ه
أمارو بن خزمية ،وأبوو بن الزبري  ،وهللا أش .
()165

( )163االنتملعاب البن أادالرب  1317/3رق الرتمجة  . 2194ند الغابة البن ا ثري  452/4رق الرتمجة .4467
اإلصابة البن حجب  597/5رق الرتمجة . 7419
( )164اإلصابة يف معبفة الصحابة البن حجب  345/6يف تبمجة ولده مد بن كعب . 8542
( )165اإلصابة البن حجب  570/5رق الرتمجة  .7381وله هتذيب التهذيب  415/8رق الرتمجة  . 746الطاقات
الكربى البن نعد(اجلزس الالمتم لشطاقات)  270/2رق الرتمجة . 45
( )166معج الصحابة يب وعمل  2396/5رق . 5865
( )167الم ن الكربى  264/5رق . 5593مم د اإلماى محد  340/31رق  . 19002وقال ققوه :هذا إن ا
ضعملف  ،كثري بن المائب ال يعبي .
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-61أ و لبـا ـة
موىل رنول هللا  ذكبه مد بن حاملب يف كتابه الالم َحاّالب(. )169وذكب الا ذري( )170وه كاو
من بن قبيظة ،و وه كاو م َكاتَاا فعجز فابتاأه رنول هللا  فأأتقه .قال وهو الذي روى أن
رنول هللا " من قال نتغفب هللا الذي ال إله إال هو احلي القملوى و توب المله غفبت ذووبه
ولو كاو فَالّب من الزحف" .وهو والد يمار بن زيد بن امل ذر .
()168

-62حم د ن عبد هللا ن سلم

()171

اخلزرجي ا وصاري .حشملف هل  ،وهو من بن إنبائملل ومن ولد يونف بن يعقوب كاو بوه
من حاار الملهو من كاار الصحابة  .وحملمد هذا رؤية ورواية فوظة .روى مد بن أاد هللا
الخّبج يف التفمري املم د يف قوله أز وجل " :فمله رجال
هذا أن ال يب  يف هل قااس .حديثه م َ
حياوو و يتطهبوا " التوبة  .105وَيتشف يف إن ا حديثه هذا ،وم ه من جيعشه مبن .
-63مـخيـريـق

()172

ضبي اإلنبائملشي من بن ال ضري .وذكب الواقدي وه نش وانتشهد أبحد(. )173وقال
الَّ َ
الا ذري(:)174يقال إوه من غري بن ال ضري ،ويقال من بن الفطملوو ()175كاو أاملا  ،ومن حاار
الصائفة و َّ
الدالل وحمىن
الملهو  .وقد وصر أبمواله لش يب  وهي ناع حوائط :ال َالمْملثب و َّ
وم ْشببة ى إبباهمل فجعشها ال يب  صدقة  )176( .قال أمب بن ااة يف خاار
وبَال ْبقَة وا ْأ َواي َ
املدي ة حدث ا مد بن أشي حدث ا أاد العزيز بن أمباو أن أاد هللا بن جعفب بن املمور أن

( )168اإلصابة البن حجب 350/7رق الرتمجة . 10466
( )169ص . 128
( )170وماب ا اباي لشا ذري  483/1رق الرتمجة . 976
( )171االنتملعاب البن أادالرب  .428/1ند الغابة البن ا ثري  96/5رق الرتمجة . 4750
( )172اإلصابة يف متململز الصحابة البن حجب  57/6رق الرتمجة . 7855
( )173املغازي لشواقدي . 262/1
( )174وماب ا اباي لشا ذري . 123/1
( )175الدرر يف اختصار املغازي والمري البن أادالرب ص . 151
( )176اتريخ مشق البن أماكب  229/10رق . 883
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يب أوو أن بن اهاب قال كاوت صدقات رنول هللا  مواال ملخرييق فأوصر هبا لبنول
هللا  واهد حدا فقتل هبا فقال رنول هللا (: خمرييق نابق يهو ونشماو نابق فارس
وب ل نابق احلاشة) قال أاد العزيز :وبشغن وه كاو من بقاا بن قمل قاع )177( .وقال الزبري بن
بكار يف خاار املدي ة :حدث ا مد بن احلمن هو ابن زابلة ( )178أن غري واحد م ه مد
بن طشحة بن أاد احلمملد بن يب أاس بن جرب ،ونشملماو بن طالوت أن أثماو بن كعب بن
مد بن كعب و صدقات رنول هللا  كاوت مواال ملخرييق الملهو ي ،فشما خبج ال يب 
إىل حد قال لشملهو  :ال ت صبوو مدا .وهللا إوك لتعشموو و وصبته حق أشملك  .فقالوا:
الملوى يوى المات .فقال :ال نات .و خذ نملفه ومضر إىل ال يب  فقاتل ؛حَّت ثاتته اجلباحة.
فشما حضبه املوت ،قال  :موايل إىل مد يضعها حملث ااس .وذكب قصة وصملته أبموال،ومساها
لكن قال اململثب بدل اململثب ،واملعواو أوض ا أواي ،وزا مشببة ى إبباهمل الذي يقال له
مهزور .
أن أائشة زوج ال يب  ، خربته و فاطمة ب ت رنول هللا  نألت اب بكب بعد وفاو رنول
هللا  و يَال ْقم هلا مرياثها ،مما تبك رنول هللا  مما فاس هللا أشمله ،فقال هلا بو بكب :إو
رنول هللا  قال« :ال وال ْوَرث ما تبك ا صدقة» ،قال :وأاات بعد رنول هللا  نتة اهب،
وكاوت فاطمة تمأل اب بكب وصملاها مما تبك رنول هللا  من خملرب ،وفَ َدك ،وصدقته ابملدي ة،
فأىب بو بكب أشملها ذلك ،وقال :لمت اتركا املئا كاو رنول هللا  يعمل به ،إال َأم ْشت به،
أشي،
إين خشر إو تبكت املئا من مبه و َزيْغ ،فأما صدقته ابملدي ة ،فدفعها أمب إىل ّ
فأمم َكه َما أمب ،وقال :مها صدقة رنول هللا 
وأااس ،فغَشَاَه أشملها أشي ،و ما خملرب وفدكَ ،
()179
كاوتا حلقوقه اليت تعبوه ،وووائاه ،و مبمها إىل من ويل ا مب،قال :فهما أشر ذلك إىل الملوى.

( )177اتريخ املدي ة البن ااّة . 173 /1
( )178مد بن احلمن ابن زابلة  :مرتوك  ،وك ّذبوه ( .الكااف لشذهيب  164/2رق الرتمجة . 4794تقبيب التهذيب
البن حجب ص  474رق الرتمجة )5815
( )179صحملح الاخاري  1381/3رق . 1759
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قوله يف احلديث (:من خملرب وفدك وصدقته ابملدي ة) قال القاضي أملاض رمحه هللا يف تفمري
ب له ، وذلك وصملّة خمرييق
صدقات ال يب  : صارت إلمله بث ثة حقوق حدها ما وه َ
()180
الملهو ي له بعد إن مه يوى حد .
البانخو َو يف الع ْش مْاله ْ َوالْم ْؤم و َو يال ْؤم و َو مبا
وقال ابن أطملّة يف تفمري قوله تعاىل {:لكن َّ
ك}[ال ماس  .. ]162مث انتثىن هللا تعاىل من بن إنبائملل
ك َوما وْزَل م ْن قَالْاش َ
وْزَل إلَْمل َ
«البانخني» يف أش التوراو الذين قد َتققوا مب مد أشمله الم ى وأ ماته ،وه  :أاد هللا
()181
بن ن ى ،وخمرييق ،ومن جبى جمبامها .
-64مي ون ن ايمني

()182

روى نعملد بن جاري قال  :جاس مملموو بن امني إىل ال يب  وكاو ر س الملهو ابملدي ة فأنش
وقال  :ا رنول هللا اجعل بمل ك وبمل ه َح َكما ؛ فإْن نريضوو يب  .فاعث إلمله رنول هللا
فحضبوا و خشه بملتا وقال  :اجعشوا بملن وبمل ك حكما  .فقالوا  :رضمل ا مبملموو بن امني
ص ّدقوا فأوزل هللا أز
فأخبجه إلمله فقال هل  :اهد وه أشر احلق ،و وه رنول هللا  .فأبوا و ي َ
()183
وجل { :قل ر يت إو كاو من أ د هللا وكفبمت به واهد ااهد من بن إنبائملل أشر مثشه}
()184
ا حقاي اآلية .وقملل(:امسه امني بن امني) .
-65أ و مالك القرظي
والد ثعشاة ذكبه الواقدي ،وقال :إوه قدى من الملمن ،وهو أشر ين الملهو ية فتزوج امب و من
قبيظة فاوتمب فمله .وهو من ك دو ،وقملل :امسه أاد هللا .وذكب احلاك بو محد أن الاخاري
قال :قال :إبباهمل بن امل ذر حدثن إنحاق بن جعفب أمن مسع أاد هللا بن جعفب أن يزيد
()185

()180
()181
()182
()183
()184
()185

إكمال الالمعش بفوائد ممش لشقاضي أملاض . 87/6
احملبر الوجملز يف تفمري الكتاب العزيز البن أطملّة ا ودلمي . 135/2
ْند الغابة يف معبفة الصحابة البن ا ثري  .اإلصابة البن حجب  242/6رق الرتمجة . 8294
نورو ا حقاي آية . 10
اإلصابة البن حجب  641/6رق الرتمجة . 9218
املبجع المابق  357/7رق الرتمجة . 10492
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بن اهلا أن ثعشاة بن يب مالك و أمب أا ا ج ا  ،فدأا اب مالك .ورواه الواقدي أن
أثماو بن الضحاك أن بن اهلا أن ثعشاة و أمب نأل اب مالك ،وكاو من أشماس الملهو
أن صفة ال يب  يف التوراو ؟ فقال :صفته يف كتاب بن هاروو الذي مل يا ّدل  ،ومل يالغَملّالب محد
من ولد إمساأملل َ،ييت بدين احل ملفملة ين إبباهمل َ،يتزر أشر ونطه ،ويغمل طبافه ،وهو آخب
ا واملاس فذكب احلديث بطوله .
-66مالك ن أيب ثعنبة
القبظي ذكبه حيىي بن يووس الشريازي يف الصحابة ،وتاعه جعفب املمتغفبي ،وتاعه بو مونر
يف الذيل  .حديثه و ال يب  قضر يف نملل مهزور " :و املاس حياس إىل الكعاني ،مث يبنل
ا أشر أشر ا نفل ".روى أ ه مد بن إنحاق.قال جعفب :ور ه حيىي بن يووس ،قال:
وهذا حديث مبنل ،ومالك بن يب ثعشاة ال صحاة له بملقني ،و ابن إنحاق مل يشق حدا
من الصحابة ،إمنا روايته أن التابعني فمن وْن .
()186

-67مبشر ن كعب القرظي
قال ابن أادالرب :خو أاد هللا بن ن ى فمله ويف خمله أاد هللا بن ن ى ،ويف ثعشاة بن ن ْعملَة،
وماَ ّشب  ،و ند بن كعب وزلت{ :من هل الكتاب مة قائمة يتشوو آات هللا آانس الشملل}.
آل أمباو .113:اآلية ذكبه ابن جبيج .وقال ابن ا ثري  :ثعشاة بن ن ى خو أاد هللا بن
ن ى فمله ،ويف خمله أاد هللا بن ن ى ،و ند ،وماَ ّشب وزل قوله تعاىل{ :لملموا نواس} اآلية.
فاحلافظاو ابن أاد الرب وابن ا ثري -رمحهما هللا  -اارا إلمله ،ومل يفب اه برتمجة ممتقشّة  ،وكذلك
احلافظ ابن حجب يف اإلصابة يف تبمجة ثعشاة بن نعملة  ،ذكب اآلية لكّه مل يشب إلمله .
()187

( )186التاريخ الكاري لشاخاري  283/6رق الرتمجة  . 2409ند الغابة البن ا ثري  14/5رق الرتمجة  . 4575اإلصابة
البن حجب  319/6رق الرتمجة . 8480
( )187االنتملعاب يف معبفة ا صحاب البن أادالرب  . 63/1ند الغابة البن ا ثري  469/1رق الرتمجة . 602
ك مها اارا إلمله يف تبمجة ثعشاة بن ن ى .
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و خبجه ابن جبيب الطربي أن ابن جبيج  ،وذكب ماَ ّشبا .
()189
البأملن ا ودلمي يف تبمجة (ثعشاة بن ن ى) لك ه مل يفبْ ه برتمجة .
و اار إلمله احلافظ ُّ
لعل يف هذا انتدراكا أشمله  ،وهللا تعاىل أش .
و ّ
()188

-68نـفيـنة

()190

َّ
يب  أشر أورات الملهو ،
زوج مساك اخلملربي الملهو ي  ،الذي نش يف خملرب بعد ْو َل ال ّ

ب له ال يب  زوجته  ،جزاس ما ق ّدى لشممشمني .مثّ خبج من خملرب  ،ومل يَالعد إلملها .وذكب
َ
فوه َ
()191
آخب (وَقْملالشَة) (.)192
ابن حجب ان زوجته يف موض ٍع (بَقْملالشَة)
 ،ويف َ

-69النـع ان السبائي

()193

كاو يهو ا من هل ناأ ف َقدى أشر رنول هللا  فأنش ،مث رجع إىل ب قومه ،فأخذه
ضوا أضوا  .ومل جده يف الكتب الث ثة االنتملعاب ،و ْند الغابة ،
العْمي فقطّعه أ ْ
ا نو َ
لعل هذا مالما ي ْمتَ ْد َرك  ،وهللا تعاىل أش .
واإلصابة و ّ

الدر امل ثور
( )188جامع الاملاو يف أتويل القبآو البن جبيب الطربي  121/7رق ا ثب . 7647و ور ه المملوطي يف ّ
. 731/3
لشبأملن  430/1رق تبمجة
( )189اجلامع ملا يف املصّفات اجلوامع من مساس الصحابة ا أ ى  ،ويل الفضل وا ح ى ّ
ثعشاة بن ن ى . 689
( )190املغازي لشواقدي . 648/2
( )191اإلصابة  539/7رق الرتمجة . 10939
( )192اإلصابة يف متململز الصحابة البن حجب  176/3رق الرتمجة . 3472
( )193تشقملح فهوى هل ا ثب يف أملوو التاريخ والمري البن اجلوزي ص . 188
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-70ايمـني ن ع ي
وحمن إن مه ،وهو
ابن كعب بن أمبو بن َج ّحاش من بن ال ضري  ،نش أشر ماله فأَ ْحَبَزه َ
من كاار الصحابة .
وقال ابن إنحاق  :بشغن و امني بن كعب لقي اب لملشر أاد البمحن بن كعب ،وأاد هللا بن
مغفل ومها ياكملاو فقاال  :مل جند أ د ال يب  ما حيمش ا أشمله فأأطامها انضحا .وقال ابن
إنحاق :حدثن بعض آل امني و ال يب  قال لملامني ":مل تب إىل ابن أمك أمبو بن
جحاش وما ه ّ به من قتشي" يعن يف قصة بن ال ضري .وكاو را و يشقي أشر ال يب  رحر
فملقتشه ؛ فأوذره جربيل فقاى من مكاوه ذلك ؛ فجعل امني لبجل جع أشر و يقتل أمبو
()195
بن جحاش فقتشه .
()194

-71ايمني ن ايمني
ابن كعب بن أمبو بن َج َّحاش اإلنبائملشي  .ذكبه ابن فتحوو يف ذيشه أشر االنتملعاب  ،ووقل
أن املارو ي و أاد هللا بن ن ى ملا نش قال امني بن امني :ان اهد مبثل ما اهد .ف زلت
هذه اآلية{:واهد ااهد من بن إنبائملل أشر مثشه} [ا حقاي .]10 :وله ذكب يضا يف
نشمة بن ن ى ،وله ناب يف وزول قوله تعاىل{:ا يها الذين آم وا آم وا ابهلل ورنوله}
[ال ماس ]136 :من رواية ابن الكشيب أن يب صاحل أن ابن أااس .
()196

-72يوسف ن عبد هللا ن سلم

()197

ال َيتشفوو وه من بن إنبائملل من ولد يونف ابن يعقوب بن إنحاق بن إبباهمل رك يونف
()198
هذا ال يب  وهو صغري جشمه رنول هللا  يف ح ْجبه وممح أشر ر نه ومساه يونف.
( )194االنتملعاب البن أادالرب .4/2
( )195اإلصابة البن حجب  641/6رق الرتمجة . 9217
( )196االنتملعاب يف معبفة ا صحاب البن أادالرب  1589/4رق الرتمجة  . 2823ند الغابة البن ا ثري 434/5
رق الرتمجة  . 5504اإلصابة البن حجب  641/6رق الرتمجة . 9218
( )197االنتملعاب يف معبفة ا صحاب البن أادالرب . 4/2
( )198املعج الكاري لشطرباين  285/22رق . 729
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قال الواقدي :ك ملته بو يعقوب .قال بو أمب روى أن ال يب  حا يث .روى بو وعمل قال
خربان حيىي بن يب اهلملث العطار قال حدثن يونف بن أاد هللا بن ن ى قال :مساين رنول
()199
وم َم َح أشر ر ني.
هللا  يونف و قعدين يف ح ْجبه َ ،
قال بو أمب :روى أن ال يب  حا يث روى أ ه مد بن امل كدر وغريه .من حديثه أن
ال يب  وه قال :ر يت رنول هللا  خذ ك ْمبو من خاز اعري ووضع أشملها متبو وقال" :
()200
هذه إ اى هذه " ،مث كشها.
قال احلافظ زين الدين العباقي (:وذكب بو حامت و يونف بن أاد هللا بن ن ى له رؤية وال
صحاة له اوتهر.هذا مع كووه حفظ أن ال يب  " وه رآه خذ كمبو من خاز اعري ووضع
أشملها متبو وقال هذه إ اى هذه" رواه بو او والرتمذي يف الشمائل وروى بو او يضا من
"حديثه وه مسع ال يب  يقول أشر امل رب "ما أشر حدك إو وجد و يتخذ ثوبني جلمعته
نوى ثويب مه ته"( . )201ال جبى و الاخاري أ ّد يونف يف الصحابة فأوكب ذلك أشمله بو
()202
حامت وقال :له رؤية وال صحاة له) .
حدث ا بشب بن مونر ث ا احلمملدي ث ا نفملاو ث ا مد بن امل كدر وه مسع يونف بن أاد هللا
بن ن ى يقول  :قال ال يب  لبجل وامب و من ا وصار  :اأتمبا يف اهب رمضاو فإ ّو أ ْمبو
()204
صحايب صغري) .
كح َّجة .)203( .قال ا لااين رمحه هللا(:ويونف بن أادهللا بن ن ى
فمله َ
ّ

( )199مم د اإلماى محد  330/26رق  16404قال ققوه :إن ا ه صحملح .
( )200ن ن يب او  220/3رق  426/3 . 3261رق . 3832املعج الكاري لشطرباين  286/22رق . 732
وضعّفه ا لااين يف نشمشة ا حا يث الضعملفة  284/10رق . 4737
( )201ن ن يب او  418/1رق  1080وصححه ا لااين يف صحملح ن ن يب او  244/4رق . 989
( )202التقململد واإليضاح ابح مقدمة ابن الص ح لشعباقي ص . 294
( )203مم د اإلماى محد  331/26رق  16405قال ققوه :إن ا ه صحملح  .املعج الكاري لشطرباين 286/22
رق  . 735وصححه ا لااين يف صحملح ن ن يب او . 230/6
( )204صحملح ن ن يب او . 230/6
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4
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8

2
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8
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9

4
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9

5
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9

6
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10

7

أهبان اليهودي

10

8
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11

9
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12
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13
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13

12
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جبل ن جوال

14
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17
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21

ذو قـرنت

18

22

رفاعة ن مسوأل

19

23

رفاعة ن قـرظة

20

24

ريـ انة

20

25

رافع القرظي

21

26

رفاعة ن وهب

21

27

رافع ن سنان

22

28

زيد ن سعنة

23

29

زيد ن النصيت

24

30

زينب نت احلارث ن سلم

25

31

الز ـي ن عبد الرمحن

25

32

سن ة ن سلم

26

33

سعيد ن عامر

26

34

سعنة

26

35

سلم

27

36

سـ اك

28

37

سفيان ن ع ي

28

38

سعد ن وهب

28

39

أ و سعد ن وهب

28

40

شـ عون ن يزيد

29

41

الشعثاء

29

49

رقم الرتمجة

االسـ ـ ـ ـ ـ ـم

رقم الصف ة

42

شعبة ن ع رو

30

43

شيـبان اليهودي

30

44

صفية نت حيي أم املؤمنني

31

45

صاحل القرظي

32

46

عطية القرظي

32

47

عبد هللا ن سلم ن احلارث

33

48

عبد الرمحن ن سـ اك

33

49

عبد القدوس اإلسرائيني

33

50

عائشة نت عبد الرمحن

34

51

عبد الرمحن ن الز ي

34

52

عني ن رفاعة

35

53

ع رو ن سعدى

35

54

ع ار ن سعد

36

55

عبدهللا ن صوراي

36

56

ع رو ن عذرة

37

57

غلم يهودي

37

58

ا نا قريظة

38

59

كعب ن سنيم

39

60

كثي ن السائب

39

61

أ و لبا ة

40

62

حم د ن عبد هللا ن سلم

40

50

رقم الرتمجة

االسـ ـ ـ ـ ـ ـم

رقم الصف ة

63

ميـريق

40

64

مي ون ن ايمني

42

65

أ و مالك القرظي

42

66

مالك ن أيب ثعنبة

43

67

مبشر ن كعب القرظي

43

68

نـفيـنة

44

69

النـع ان السبائي

44

70

ايمـني ن ع ي

45

71

ايمني ن ايمني

45

72

يوسف ن عبد هللا ن سلم

45

51

