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مقدمـــــــــــة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
لي  ،والذي
فالكتاب عبارة عن مجع لكل من ذكر من الصحابة  أنه من قبيلة بَ ّ
رجح أنه كان بَلَ ِوّي .وأحاول
ي  ،أو أنه كان حليفا هلا  ،أو يُ ّ
يُْن َسب ويقال له  :البَ لَ ِو ّ
قدر استطاعيت أن أذكر منهم من كان منصوصا عليه يف كتاب اإلصابة يف متييز
الصحابة البن حجر رمحه هللا ،وهو األصل  ،الناشر :دار اجليل – بريوت الطبعة
األوىل 1412ه حتقيق :علي حممد البجاوي  ،وأسد الغابة يف معرفة الصحابة البن
األثري .الناشر :دار الكتب العلمية -الطبعة األوىل 1415ه حتقيق علي حممد معوض
 عادل أمحد عبد املوجود ،من املكتبة الشاملة.وإن كان يف غريمها بيّنته .لي ،وسبب
ويف هذه املقدمة أذكر منهجي يف الكتاب  ،وبعده نَ َس ُ
ب قبيلة بَ ّ
لي .
التأليف ،مث أسرد أمساء وتراجم الصحابة من قبيلة بَ ّ
منهجي يف الكتاب :

رتبت أمساء الصحابة ترتيبا أجبدي حسب برانمج الوورد .إالّ ماكان من الصحايباملبهم ؛ فجعلته آخر أمساء الصحابة .
أغفلت لفظ أبو  ,وأم  ,وأل التعريف وبدأت ابحلرف الذي بعد ذلك .أدرجت أمساء الصحابيات ضمن الرتاجم حسب الرتتيب األجبدي .جعلت فهرسا للموضوعات واألمساء  ،وفهرسا أبمساء الصحابة ممن اجتهدت ،ورأيت من وجهة نظري أهنم مستدركون على ابن حجر رمحه هللا .
ضبطت ماحيتاج إىل ضبط من األمساء ابحلركات وهو من اإلصابة  ،و تبصري املنتبه
ُ
بتحرير املشتبه كالمها البن حجر ،ومن موقع صحابة رسول هللا  على الشبكة
العنكبوتيّة .
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عرفت ببعض الكلمات الغريبة .
ّاذكر أحياان اسم الدار النّاشرة جبانب اسم الكتاب .ص ِّدر صاحب الرتمجة ابمسه الثنائي  ،أو الثالثي أو الرابعي  ،أو أختمه ابسم
أُ َالقبيلة .
قد أحذف بعض السياق يف بعض الرتاجم  ،طلبا لالختصار .وبعض الرتاجم جاءتخمتصرة من األصل .
رقّمت األمساء ،وجعلت كل اسم يف وسط الصفحة ،زيدة يف اإليضاح .أغلب األحاديث الواردة يف الرتاجم  ،واحلكم عليها بقول العالمة األلباين
 َخّر ْج ُت َ
رمحه هللا ،أو غريه من أصحاب هذا الفن .
مل استقص يف تتبع خترجيات األحاديث  ،وإمنا اكتفيت مبا أ َْوَردت .أحلقت من قال عنه احلافظ ابن حجر  :له إدراك  ،وبيّنت ذلك يف ثناي الرتمجة،وجعلتهم آخر الكتاب مع فهرس هلم يف األخري .
وقد اجتهدت –قدر استطاعيت -يف ذلك ؛ فإن أصبت فهو من هللا  ،وهذا ما أرجو،
وإن أخطأت فمن نفسي  ،والشيطان  ،واستغفر هللا من ذلك .
هذا وهللا أس أل أن جيع ل هذا العم ل خالص اً لوجهه الكرمي  ،وأن ينفع ب ه كاتبه ،
وقارئه.وانشره وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد .
املؤلف
د .إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان
ebrahim.f.w@gmail.com

املوقع التجرييب
/http://eb-alwadaan.site123.me
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أوال :نسب قبيلة بَــلِ ّـي :

لي بن عمرو بن احلاف بن قُضاعة.
بلي :بفتح الباء وكسر الالم والياء  ،وهم :بنو بَ ّ
بلي بن عمرو بن احلاف بن قُضاعة :فاران ،وهنيَّاً؛
بلوي  .وولد ُّ
بليّ :
والنسبة إىل ّ
()1
أ ُُّمهما :هند بنت أَسلم بن احلاف بن قُضاعة .
()2
ي.
وقال القلقشندي :بنو بلي  ،بطن من قضاعة من القحطانية النسبة اليهم بَلَ ِو ّ
اثنيا :الفائدة من التأليف يف هذا الباب :
ب الصحابة رضي هللا عنهم  ،والعيش معهم  ،ومعرفة شيء من أحواهلم ،
ُ -1ح ُّ
واالطالع على أخبارهم .
ستقل .
-2إفراد بعض القبائل من الصحابة يف كتاب ُم ّ
-3أنّه لون من ألوان التأليف يف الصحابة رضي هللا عنهم .
-4تقدمي شيء نذكر فيه صحابة النيب  ، وما بذلوه يف سبيل نُصرة هذا الدين ،
واجلهاد إلعالء كلمة هللا .
 -5أنه أثناء البحث والتنقيب ؛قد يكون فيه شيء من االستدراك على مافات احلافظ
ابن حجر -رمحه هللا -وغريه ممن ألف يف الصحابة من األمساء؛ م ما مل يذكروه يف
ترامجهم .وسأخصص كتااب مستقال أترجم مااستدركته من خالل قراءايت واستقرائي
لكتب الصحابة ؛ لفرتة عشر سنوات تقريبا  ،والفضل هلل وحده سبحانه  .وقد يكون
امسه ":املستدرك من الصحابة على مافات اإلصابة ".
( )1نس ب معد واليمن الكبري هلش ام الكليب  . 705/2قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان للقلقش ندي
 . 45األنس اب للس معاين . 323/2اللباب يف هتذيب األنس اب البن األثري  . 177 /1اإلنباه على قبائل الرواة البن
عبد الرب  . 137لب اللباب يف حترير األنساب للسيوطي . 44
( )2هناية األرب يف معرفة أنساب العرب . 180
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 -6أين بدأهتا سلسلة وهي :
أ -اإلصابة يف ذكر األعراب من الصحابة .
ب -مسلمة الفتح واملؤلفة قلوهبم .
ت -نثر الورود أبمساء الصحابة الذين أسلموا من اليهود .
ث -اللُ َمع يف الصحابة من ُُنع .
ج -النجم الطائف يف الصحابة من أهل الطائف .
الظل والفيء يف الصحابة من طيء .
ح-
ّ
خ -املصباح والزجاجة يف الصحابة من قبيلة ُخزاعة .
العلي يف الصحابة من بَل ّي .
د -وهذا الكتاب :النجم ّ
ذ -وانتهاء بكتاب عن الصحابة من قبيلة ُجهينة-وقد مجعته بفضل هللا-
يسر هللا إمتامه.
وأمسيته" :اللؤلؤة اجلُ َميْنَة يف الصحابة من ُج َهينة" ّ
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اثلثا :أسـماء وتراجم الصحابة من قبيلة بـَـلِـ ّـي
أسعد بن َع ِطيّة بن عبيد بن جبالة
َ -1

()3

ابن عوف بن َوَدم بن ذُبْيان بن ُه َمْيم بن َهين بن بلي بن عمرو بن احلاف بن قضاعة
القضاعي البلوي  ،ذكره ابن يونس يف اترخ مصر  ،وقال :ابيع حتت الشجرة ،وشهد
فتح مصر له ذكر ،وليست له رواية .

 - 2أ َس ْي بن ع ْروة بن َس َواد بن اهليثم

()4

ابن ظفر البلوي األنصاري ،قال ابن القداح شهد أحدا ،واملشاهد بعدها ،واستشهد
عم ُمعتّب بن عبيد بن إيس بن تَْيم بن ُشعبة بن سعد هللا فَ ّران بن
بنهاوند  .ابن ّ
بلي.
 -3الَ ْع َجم بن سفيان البلوي

()5

ذكره خليفة يف تسمية ع ّمال النيب  على الصدقات .فوالّه النيب  على صدقات:
وبلي ،وَك ْلب .ومل أجده يف االستيعاب ،وال أسد الغابة  ،وال
عُذرة ُ ،
وسالمان ّ ،
()6
أع َجر بن سعد البلوي.
اإلصابة  .وهللا أعلم  .وقد ذكره احلافظ الرعيين ابسمْ :
ولعله تصحيف يف االسم .

( )3اإلصابة البن حجر  57/1رقم الرتمجة . 118
( )4الطبقات الكربى البن سعد  . 347/3اإلصابة البن حجر  86/1رقم الرتمجة . 196
( )5أنساب األشراف للبالذري  . 530/1اتريخ خليفة خياط . 98
( )6اجلامع ملا يف املص نّفات اجلوامع من أمساء الص حابة األعالم أول الفض ل واألحالم للرعيين  296/1رقم الرتمجة
. 414
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ي
 -4أبو أ َم َامة بن ثَـ ْعلَبة البَـلَ ِو ّ
امسه إيس( . )8حليف بين حارثة من األنصار  .ابن عم أيب بُْرَدة بن نِيَار خال الرباء
بن عازب.قال :أخربان حممد بن عمر ( )9قال :حدثين عبد هللا بن ُمنيب بن عبد هللا
ابن أيب أمامة عن أبيه عن جده أن أاب أمامة بن ثعلبة وله صحبة ،وهو ابن عم أيب
بردة بن نيارُ ،رئي يغسل يديه من َغ ْمر( )10بِ ِطني فقيل له يف ذلك فقالَ :أمَران رسول
هللا  أن نتوضأ من الغَ ْمر  ،ال يؤذي به بعضنا بعضا.
()7

 -5آمنة بنت عجرة البلوية

()11

وقيل  :آمنة بنت أوس بن عُ ْجرة من بلي حليف بين عوف بن اخلزرج.أخت كعب
ابن عجرة .
 -6أ َم ْي َمة بنت أيب اهليثم

()12

مالك بن التيهان بن مالك بن بلي قضاعة حليف بين عبد األشهل بن ُج َشم .وأمها
ُملَيكة بنت َس ْهل بن زيد بن عامر بن عمرو بن ُج َشم.أسلمت ،وابيعت رسول هللا
.
( )7الطبقات الكربى البن سعد(العلمية)  263/4رقم الرتمجة . 550
( )8اإلصابة البن حجر  164/1رقم الرتمجة . 374
( )9هو الواقدي  .مرتوك  .انظر ترمجته يف ( :التاريخ الكبري للبخاري  178/1رقم الرتمجة  . 543س ري أعالم النبالء
. )454/9
( )10الغَ ْمر :الدسم والزهومة من اللحم (النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  722/3مادة غمر) .
( )11الطبقات الكربى البن س عد(العلمية)  389/3يف ترمجة ابنها أس رية بن عمرو أبوس ليط رقم  . 186االس تيعاب
البن عبدالرب . 1683/4
( )12الطبقات الكربى البن س عد(العلمية)  248/8رقم الرتمجة  . 4307اإلص ابة البن حجر  516/7رقم الرتمجة
. 10867
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ِ
ي النصارية
سة بنت َعد ّ
 -7أنَـ ْي َ

()13

امرأة من بَل ّي هلا حلف يف األنصار ،وهلا صحبة .روى عنها سعيد بن عثمان البلوي،
وهي جدته ،وهي والدة عبد هللا بن َسلِ َمة العجالين املقتول أبُ ُحد  .جاءت إىل النيب
 فقالت :ي رسول هللا إ ّن عبد هللا بن سلمة -وكان بدري -قتل يوم أحد ،فأحببت
إل فآنس بقربه ،فأذن هلا رسول هللا  يف نقله ،فعدلته ابل ُم َج َّذر بن زيد
أن أنقله ّ
سوى بينهما عملهما ،
فمرت هبما فنظر النيب  فقال ّ :
على انضح هلا يف عباءة ّ ،
وكان ال ُم َج ّذر خفيف اللحم ،وكان عبد هللا جسيما ثقيال .

شم بن َع ْوِذ هللا بن تَـ ْيم
 -8أنَـ ْيف بن ج َ

()14

بن إراش بن عامر بن ُح َمْيلة ال ُقضاعي ،حليف األنصار ذكره ابن إسحاق فيمن
شهد بدرا مع النيب  قال ابن منده :ليست له رواية  .وهذا عند ابن حجر .
وعند ابن األثري( :)15هو ابن ُج َشم بن عوذ هللا بن اتج بن أََراشة بن عامر بن َعبِْيل
بن قِ ْس ِميل بن فَ ّران بن بلي بن عمرو بن احلاف بن قضاعة.حليف األنصار.

( )13اإلصابة البن حجر  520/7رقم الرتمجة . 10884
( )14اإلصابة البن حجر  458/7رقم الرتمجة . 10699
( )15أسد الغابة البن األثري  123/6رقم الرتمجة . 6338
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 -9بـ َجي بن أيب بـ َجي

()16

حليف هلم من بلي .ويقال :هو من جهينة .وبنو دينار بن النجار يقولون :هو موىل
لنا .وشهد جبري بدرا وأحدا ،وليس له عقب .

 – 10بَـحاث بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم

()17

ابن عمرو بن َع َّمارة بن مالك البلوي حليف بين عمرو بن لؤي  .وقيل  :نَ ّحاب.
شهد بدرا وأحدا .

ِ
ي
 -11أبو البَ ّداح بن عاصم بن َعد ّ
ِ
ف فيه ،فقيل:
ابن اجل ّد بن العجالن البلوي  ،حليف األنصار  .قال أبو عمر :اختُل َ
الصحبة ألبيه ،وهو من التابعني ،وقيل :له صحبة .وهو الذي تويف عن ُسبَ ْي َعة
األسلمية ،وخطبها أبو السنابل بن بَ ْع َكك  ،ذكره ابن جريج  ،وغريه  ،وهو الصحيح
يف أن له صحبة  ،واألكثر يذكرونه يف الصحابة .
()18

( )16الطبقات الكربى البن سعد(العلمية)  395/3رقم الرتمجة . 206
( )17اإلصابة البن حجر  270/1رقم الرتمجة . 596
( )18اإلصابة البن حجر  48/7رقم الرتمجة . 9635
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 -12اثبت بن الد ْح َداح بن نعيم بن غ ْنـ ـم

()19

بلوي حالف بين عمرو بن عوف ،ويقال :اثبت
ابن إيس ،حليف األنصار  ،وكان ً
ابن الدحداحة  ،ويكن أاب دحداح  ،وأاب الدحداحة  .روى الطرباين( )20من طريق
ابن إسحاق حدثين موسى بن يسار عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال:
()21
رأيت رسول هللا  يف جنازة اثبت بن الدحداح احلديث .وهو يف صحيح مسلم
يسمه .
من حديث جابر بن مسرة لكنه مل ّ

 -13اثبت بن أقرم بن ثعلبة بن َع ِدي

()22

ابن العجالن البلوي  ،حليف األنصار  .ذكره موسى بن عقبة يف البدريني ،وروى
ابن إسحاق يف املغازي إبسناد ضعيف  ،أن اثبت أخذ الراية يف غزوة مؤتة بعد قتل
بن رواحة ،فدفعها إىل خالد بن الوليد  .واتفق أهل املغازي على أن اثبت بن أقرم
قتل يف عهد أيب بكر ؛ قتله طُليحة بن خويلد األسدي .وقال عمر لطليحة بعد أن
ِ
قتلت الصالِ َحني عكاشة بن حمصن ،واثبت بن أقرم ؟
أسلم  :كيف أُحبُّك ،وقد َ
فقال طليحة :أكرمهما هللا بيدي ،ومل يُِه ّين أبيديهما .

( )19الطبقات الكربى البن سعد  . 440/1اإلصابة البن حجر  386/1رقم الرتمجة . 879
( )20املعجم الكبري  250/2رقم . 2050
( 664/2 )21رقم . 965
( )22اإلصابة البن حجر  383/1رقم الرتمجة . 873
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 -14ثَـ ْعلَبة النصاري وقيل البلوي

()23

والد عبد هللا ،يقال :اسم أبيه ُسهيل .ذكره ابن أيب حامت روى الباوردي وأبو مسلم
الكجي من طريق خالد بن احلارث ،واحلاكم يف املستدرك ،واحلسن بن سفيان ،وأبو
أمحد احلاكم يف الكن من طريق عبد هللا بن محران كالمها عن عبد احلميد بن جعفر
أخربين عبد هللا بن ثعلبة األنصاري ،مسعت عبد الرمحن بن كعب يقول :مسعت أابك
ثعلبة يقول :مسعت رسول هللا  يقول ":أي ما امرئ اقتطع حق امرئ بيمني كاذبة؛
كانت نكتة سوداء من نفاق يف قلبه ،ال يُغيّرها شيء إىل يوم القيامة" (.)24

 -15جابر بن النعمان بن عمي بن مالك

()25

ابن قُ َمري بن مالك بن َسواد البلوي ،حليف األنصار .ذكره بن الكليب ،وقال :إنه من
وس َواد يف نسبه (. )26
رهط كعب بن عُجرة ،وله صحبة َ
ِ -16جبَارة بن زَرارة البلوي

()27

ذكره ابن يونس قال :صحب النيب ، وشهد فتح مصر ،وليست له رواية .

( )23أسد الغابة البن األثري  470/1رقم الرتمجة  . 605اإلصابة البن حجر  408/1رقم الرتمجة . 956
( )24املعجم الكبري للطرباين  85/2رقم  . 1383املستدرك على الصحيحني للحاكم  327/4رقم . 7800
( )25اإلصابة البن حجر  440/1رقم الرتمجة . 1039
( )26أيِ :رفعة ومكانة (املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى ومجاعة  460/1مادة ساد) .
( )27اإلصابة البن حجر  450/1رقم الرتمجة . 1060
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ي بن م ّرة بن سراقة البلوي
 -17ج َد ّ

()28

حليف بين عمرو بن عوف من األنصار  ،ذكره ابن سعد ،وقال  :استشهد هو وأبوه
خبيرب  .وذكر ابن سعد  :أنه قتل خبيرب شهيدا .ووالده قُتل حبُنني .

َ -18جـ ـ ْهم البلوي

()29

روى البغوي ( )30من طريق عبد العزيز بن عمران عن جهم بن مطيع ،عن علي بن
جهم البلوي عن أبيه قال :وافينا رسول هللا  فسأَلَنَا من حنن ؟ فقلنا :حنن بنو عبد
مناف! فقال :أنتم بنو عبد هللا  .إسناده ضعيف .

 -19حبَيلة بن عامر بن أنيف بن ثعلبة

()31

وقيل ُ :حثيلة(. )32وقيل ُجبيلة(. )33ابن قُْنفذ بن َخالوة بن ُسبيع بن بَكر بن أَ ْش َجع
البلوي حليف األنصار .كان صاحب ِحلف النيب  ، وكان َعْينه يوم األحزاب .

( )28الطبقات الكربى البن س عد(العلمية)  278/4رقم الرتمجة  . 579اإلص ابة البن حجر  469/1رقم الرتمجة
. 1115
( )29اإلصابة البن حجر  522/1رقم الرتمجة . 1252
( )30معجم الصحابة . 570/1
( )31اإلصابة البن حجر  463/1رقم الرتمجة . 1098
( )32اإلصابة البن حجر  30/2رقم الرتمجة . 1616
( )33اإلصابة البن حجر(دار الكتب العلمية)  572/1رقم الرتمجة . 1099
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 -20ح َديج بن َسالمة بن أوس

()34

ابن أوس بن عمرو بن كعب بن القراقر بن الصبحان من بلي  .ذكره ابن سعد ،وابن
شاهني  ،وابن األثري( )35ابسم :جريج بن سالمة أبو شاه.وقال ابن ماكوال :أبو
شباث ،ابلباء املوحدة ،وبعد األلف اثء مثلثة.وقالَ :خ ِديج ،ابخلاء املعجمة والدال،
حليف بين حرام ،شهد العقبة الثانية ،وابيع فيها.وقال ابن حجر(: )36ذكره ابن شاهني
فصحف امسه ،وكنيته هو  :حديج ،وكنيته أبو شباث .
ّ

َ -21ح َرام بن َعوف البَـلَوي
رجل من أصحاب النيب  شهد فتح مصر ،قاله ابن ماكوال ،عن ابن يونس ،وقال:
ما علمت له رواية .ومل أجده يف اإلصابة .
()37

َ - 22حيان بن ك ـ ْرز البلوي

()38

شهد فتح مصر  ،وله صحبة .

( )34الطبقات الكربى البن س عد  . 528/1اإلص ابة البن حجر  268/ 2رقم الرتمجة  549/1 . 2233رقم
الرتمجة . 1334
( )35أسد الغابة البن األثري  528/1رقم الرتمجة . 726
( )36اإلصابة البن حجر  549/1رقم الرتمجة . 1334
( )37أسد الغابة البن األثري  711/1رقم الرتمجة . 1121
( )38اإلصابة البن حجر  145/ 2رقم الرتمجة . 1888

13

 -23أبو د ّرة البلوي

()39

ذكره ابن يونس ،وقال :له صحبة ،وشهد فتح مصر  ،وال تعرف له رواية .وقال علي
ابن قديد  :رأيت على ابب داره  ،هذه دار أيب درة البلوي صاحب رسول هللا . 

 -24رافع بن َع ْن َج َدة

()40

وهي ّأمه .وقيل  :عامر بن عنجدة  .وأبوه عبد احلارث .وهو حليف هلم من بلي.
وبلي من قضاعة يدعي أنه منهم .وآخى رسول هللا  بني رافع ابن عنجدة ،واحلصني
بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف بن قصي .وشهد رافع بدرا وأحدا واخلندق.
وال عقب له  .قال حممد بن سعد :مسعت من يقول :إ ّن بَلِيا من قضاعة يدعي أنه
منهم .ومنهم من ينسب رافع بن عنجدة إىل بين عمرو بن عوف.

( )39اإلصابة البن حجر  121/7رقم الرتمجة . 9861
( )40الطبقات الكربى البن س عد(العلمية)  352-351/3رقم الرتمجة  . 117اإلص ابة البن حجر  443/2رقم
الرتمجة . 2545

14

 -25الربْ َذاء بنت عمرو بن عمارة بن َع ِطيّة البلوية

()41

ذُكِرت يف ترمجة موالها يسر( . )42فقد كان أبو الربداء يسر عبدا المرأة من بلي،
يقال هلا :الربداء فزعم أن النيب  مر به وهو يرعى غنم موالته ،وله فيها شااتن
فاستسقاه النيب  ؛ فحلب له َشاتِية(، )43مث أراح وقد َح َفلَتا( )44فأخرب موالته
؛فأعتقته فاكتن أبيب الربداء .
ِ -26ربْـ ِعـ ـ ّي بن أيب ربعي

()45

ضبَيعة
واسم أيب ربعي  :رافع بن يزيد بن حارثة بن اجلد بن العجالن بن حارثة بن ُ
ابن َحرام بن ُجعل بن عمرو بن ُج َشم بن َوَدم بن ذُبْيان بن ُه َميم بن ذُ َهل بن َهنِ ّي
ابن بَلِي البلوي  ،وهم حلفاء بين زيد بن مالك بن عوف بن مالك بن األوس من
األنصار  ،حليف األنصار  .ذكره موسى بن عقبة وغريه  ،فيمن شهد بدرا .
 -27أبو ِرْمثَة البلوي

()46

قال الرتمذي :له صحبة  ،سكن مصر ،ومات إبفريقية ،وأََمَرهم أن يُ َس ّووا قربه .
حديثه عند أهل مصر .

( )41اإلصابة البن حجر  640/7رقم الرتمجة . 11162
 53من هذا الكتاب رقم الرتمجة . 104
()42
( )43أيُ :مُْ ِدبة ليس فيها حليب (املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى وُمموعته  472/1مادة شتا) .
( )44حفلت أي :اجتمع اللنب يف الضرع (املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى وُمموعته  186/1مادة َح َفل) .
( )45اإلصابة البن حجر  454/ 2رقم الرتمجة . 2573
( )46اإلصابة البن حجر  140/7رقم الرتمجة . 9897
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 - 28رَويِْفع بن اثبت البلوي

()47

ذكره الطربي يف وفد بلي ،وأهنم نزلوا عليه سنة تسع  ،وقصته يف ترمجة أيب الضبيب.
()48

 -29أبو الزعراء البلوي

()49

صحايب شهد فتح مصر  .ذكره ابن يونس يف اتريخ مصر  .وكذا وقع يف الصحابة
()50
الذين دخلوا مصر البن الربيع اجلِيزي .وقيل  :أبو الزهراء .
 -30زهي بن قيس البلوي

()51

قال ابن يونس  :يقال :إن له صحبة .يُكن أاب شداد ،شهد فتح مصر .وقتلته الروم
بربقة سنة ست وسبعني .وذكر له قصة مع عبد العزيز بن مروان قال فيها :إنه قال
لعبد العزيز ،وهو أمري على مصر ،وقد ندبه إىل برقة فخاطبه بشيء ،فأجابه زهري :
أتقول لرجل مجع ما أنزل هللا على نبيه ؛قبل أن جيمع أبواك هذا ؟وهنض إىل برقة فلقى
()52
الروم يف عدد قليل  ،فقاتل حىت قُتل شهيدا .

( )47اإلصابة البن حجر  501/ 2رقم الرتمجة . 2700
( )48اإلصابة البن حجر  501/ 2رقم الرتمجة . 2700
( )49اإلصابة البن حجر  155/7رقم الرتمجة . 9934
( )50اجلامع للرعيين  120/6رقم الرتمجة . 5917
( )51اإلصابة البن حجر  579/ 2رقم الرتمجة . 2824
( )52اتريخ دمشق البن عساكر . 114/19
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ِ
ي
َ -31زيْد بن أَ ْسلَم بن ثَـ ْعلَبة بن َعد ّ
ضبَيعة بن حرام البلوي ،حليف بين العجالن ،وهو ابن
ابن العجالن بن حارثة بن ُ
عم اثبت بن أقرم .ذكره موسى بن عقبة ،والزهري ،وابن إسحاق فيمن شهد بدرا
األسدي قتله ،
.وقيل :إنه من بين عمرو بن عوف بن األوس .وقيل :أبن طُليحة
ّ
وقيل :أبنه شهد صفني مع علي .
()53

َ -32س ْعد بن َجـماز بن مالك النصاري مث البلوي

()54

حليف بين ساعدة  ،اختلف يف اسم أبيه  ،فقيل ِ :ح َمار  ،وقيل ِ :ح ّمان  .وقيل :
ِحبَّان  .وهللا أعلم  .ذكره موسى بن عقبة فيمن استشهد ابليمامة .وقال :ابن شاهني
شهد أحدا ،وما بعدها .

( )53اإلصابة البن حجر  591/ 2رقم الرتمجة . 2878
( )54اإلصابة البن حجر  51/3رقم الرتمجة . 3141
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َ -33س ِعيد بن يزيد البلوي

()55

ذكره ابن أيب خيثمة  ،وابن شاهني يف الصحابة .

احة
 -34سلمى بنت اثبت بن الد ْح َد َ

()56

ابحلرة( ، )57وأم مجيلة وأم
ابن نُعيم بن غُنم بن إيس من بلي .أم عبيد هللا الذي قُتل ّ
()58
ِ
ِ
العطّاف
حيىي أبناء زوجها الصحايب ُ :م َج ّمع بن حارثة بن عامر بن ُم َج ّمع بن َ
ضبَيعة بن زيد(. )59ووالدها صحايب :اثبت بن الدحداحة( . )60مل يذكرها احلافظ
بن ُ
ابن حجر رمحه هللا .

( )55اإلصابة البن حجر  118/3رقم الرتمجة . 3295
( )56الطبقات الكربى البن سعد(العلمية)  . 275/4يف ترمجة زوجها ُممع بن حارثة بن عامر رقم . 573
( )57الطبقات الكربى البن سعد(العلمية)  200/5رقم الرتمجة . 831
( )58الطبقات الكربى البن سعد(العلمية)  200/5رقم الرتمجة . 830
( )59الطبقات الكربى البن سعد(العلمية)  275/4رقم الرتمجة . 573
( )60اإلصابة البن حجر  386/1رقم الرتمجة . 879
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َ -35س ْهل بن رافع بن َخ ِديج

()61

ابن مالك بن غنم بن سري بن سلمة بن أَنْيَف البلوي األراشي  ،حليف بين عمرو
ابن عوف األنصاري  ،وقال ابن الكليب يف اجلمهرة :هو صاحب الصاع الذي ملزه
املنافقون .وكذا حكاه أبو عمر  .قلت(ابن حجر) :احملفوظ أنه أبو عقيل ؛فاختلف
يف امسه .

ِ
ي بن اجل ّد
َ -36س ْهلة بنت َعاصم بن َعد ّ
ابن العجالن من بَلِي من قضاعة وهم من األنصار  .وهي إحدى زوجات عبدالرمحن
ابن عوف  ،و ّأم أبنائه  :معن وعمر وزيد ،وأََمةُ الرمحن الصغرى.
()62

( )61اإلصابة البن حجر  199/3رقم الرتمجة . 3531
( )62اإلصابة  717/7رقم الرتمجة  . 11347الطبقات الكربى البن سعد(العلمية) . 94/3
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َ -37سنْـبَـر ا ِإل َراشي
حليف  :عاصم بن مالك بن عمرو البلوي .له ذكر يف حديث أخرجه بن شاهني ،
وابن السكن من طريق رشيد بن إبراهيم بن عاصم بن مالك بن عمرو البلوي حدثين
ِ
ت النيب  وأاته عمرو بن حسان بوادي القرى ،
جدي عن أبيه مالك قالَ :عق ْل ُ
برجل من بين إراش يُقال لهَ :سْن بَ ر حليف له ،فبايعه على اإلسالم ،وقال له :ي رسول
هللا أَقْ ِطع َحليفي فقطع له ،وكتب له يف عُرجون(. )64ووقع عند ابن فتحون َسيّار بدل
سنرب ،فلعله تصحيف ،وذكره اخلطيب يف املؤتلف .
()63

َ -38س َواد بن غَ ِزية النصاري
ِ
ي بن النجار  ،ويقال :سوادة.
وقيل َّ :
سواد  .واملشهور بنخفيف الواو  .من بين َعد ّ
وقيل :هو بلوي حليف األنصار  .قال أبو حامت :شهد بدرا ،وهو الذي أسر خالد
ابن هشام املخزومي .وروى الدارقطين من طريق عبد احلميد بن سهيل عن سعيد بن
املسيب عن أيب هريرة ،وأيب سعيد أن النيب : بعث سواد بن غزية أخا بين عدي
()66
و ّأمره على خيرب .
()65

( )63اإلصابة البن حجر  191/3رقم الرتمجة . 3518
ِ
اعوج .والعرجون للنخلة كاألغص ان لس ائر الش جر وهي اجلريد والس عف
( )64العرجون  :الع ْذق  ،أو إذا يَبس و ّ
(القاموس احمليط للفريوزآابدي  .1215تفسري غريب مايف الصحيحني البن أيب نصر  237مادة عرجون) .
( )65اإلصابة البن حجر  217/3رقم الرتمجة . 3584
( )66املخلص يات وأجزاء أخرى أليب طاهر املخلص  221/2رقم  . 1407س نن الدارقطين  406/3رقم .2849
واحلديث يف ص حيح البخاري يف عدة مواطن دون التص ريح ابس م الص حايب س واد منها 77/3 :رقم 98/3 . 2201
رقم  107/9 . 2302رقم  . 7350وصحيح مسلم  1215/3رقم . 1593
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 -39س َويْد بن َح ْنظَلة البَـلَوي

()67

الرب( :ال أعرف له نسبا ،حديثه عند إسرائيل ،عن إبراهيم ابن عبد
قال ابن عبد ّ
األعلى ،عن جدته عن أبيها َس ْويد بن حنظلة ،قال :أتينا رسول هللا  ، ومعنا وائل
بن حجر احلضرمي ،فأخذه عدو له ،فتحرج القوم أن حيلفوا ،وحلفت أنه أخي،
فخلوا سبيله ،فأتينا النيب  فأخربته ،فقال :صدقت ،املسلم أخو املسلم .ال أعلم له
غري هذا احلديث)  )68( .قلت(ابن حجر) :أخرجه أبو داود(، )69وابن ماجة(، )70
ولفظه" :املسلم أخو املسلم"(. )71قلت (ابن حجر) :قد زعم ابن حبان أنه جعفي(،)72
وروى الثوري عن عباس العامري عن سويد بن حنظلة البلوي حديثا غري هذا فما
أدري هو الصحايب أو غريه؟ .

( )67أسد الغابة البن األثري  594/2رقم الرتمجة  .2345اإلصابة البن حجر  225/3رقم الرتمجة . 3599
( )68االستيعاب يف معرفة األصحاب  677-676/2رقم الرتمجة . 1115
( )69سنن أيب داود  218/3رقم . 3258
( )70سنن ابن ماجة  685/1رقم . 2119
( )71صححه األلباين يف عدة مواطن منها :صحيح ابن ماجه  362/1رقم . 1722
( )72الثقات البن حبان  177/3رقم الرتمجة . 574
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 -40شبَاث بن خديج بن سالمة

()73

ابن أوس بن عمرو بن كعب البلوي  ،حليف األنصار .وزوج ُهَزيْلة بنت سعيد بن
سهيل بن مالك بن كعب بن عبد األشهل بن حارثة بن دينار( .)74قال ابن سعد :
شهد َخ ِديج وزوجه أم منيع بنت عمرو بن عدي بن سنان العقبة  ،وولدت شبااث
ليلة العقبة .وقال ابن أيب حامت عن أبيه :ال يعرف .وقال أبو عمر :ليست له رواية .
َ -41شبَث بن َس ْعد بن مالك البلوي

()75

قال ابن يونس  :له صحبة ،وشهد فتح مصر ،وله ذكر يف كتاب الفتوح .وقال حيىي
ابن عثمان بن صاحل عن بن عفري :شهد بيعة الرضوان ،وفتح مصر ،وال حيفظ له
رواية  .وقد أخرج ابن منده من طريق أمحد بن سيار بسند فيه ابن هليعة عن شبث
ابن سعد أن النيب  قال ":إن العبد ليخرج له يوم القيامة كتاب فيه حسنات..
احلديث " .وأخرجه أبو نعيم يف الصحابة أيضا (. )76

( )73اإلص ابة البن حجر  311/3رقم الرتمجة  . 3832ذكر ابن حجر -رمحه هللا -يف ترمجة هزيلة بنت س عيد بن
مانص ه (:وقال ابن س عد أمها ش باث بنت خديج بن أوس) فجعل ش بااث اس م
س هيل  147/8رقم الرتمجة ّ 11834
امرأة  ،والص حيح خالف ذلك فهو اس م رجل كما ذكر هو-رمحه هللا -يف ترمجة ُش بَاث بن خديج  .يض اف إىل ذلك
أين رجعت لطبقات ابن س عد  322/8يف ترمجة هزيلة رقم  4578فذكر أن ش بااث هو زوجها  .فلعله وهم أو س بق قلم
من احلافظ ابن حجر رمحه هللا ،وهللا أعلم .
( )74اإلصابة البن حجر  147/8رقم الرتمجة . 11834
( )75اإلصابة البن حجر  311/3رقم الرتمجة . 3833
( )76معرفة الصحابة أليب نعيم  432/10رقم احلديث . 3356
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َ -42ش ِريك بن َس ْح َماء

()77

أمه سحماء ،واسم أبيه عبدة بن مغيث بن اجلد بن العجالن البلوي ،حليف األنصار.
له ذكر يف حديث ابن عباس يف الصحيحني ،من طريق هشام بن حسان عن عكرمة
عن ابن عباس  ،أن هالل بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء  .وشريك أخو
الرباء بن مالك ألمه .

 -43أبو الشموس البلوي

()78

قال ابن السكن  :له صحبة ورواية ،وال يوقف على امسه  .وقال البغويَ :س َكن الشام
وقال ابن حبان :يقال له صحبة( . )79ويف املعجم الكبري للطرباين( )80بسند فيه
ضعف وهو من طريق سليمان بن مطري عن أبيه عن أيب الشموس البلوي أن النيب
صلى  هنى أصحابه عن يوم احلِ ْجر احلديث .قال البغوي :وليس أليب الشموس
غري هذا احلديث ويف إسناده ضعف .

( )77اإلصابة البن حجر  344/3رقم الرتمجة . 3902
( )78اإلصابة البن حجر  207/7رقم الرتمجة . 10105
( )79الثقات البن حبان  453/3رقم الرتمجة . 1502
( )80املعجم الكبري  328/22رقم . 826
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 -44الص ْعبَة بنت التيهان النصارية

()81

أخت أيب اهليثم  .أم صيفي بن قيظي بن عمرو بن سهل بن خمرمة بن قلع بن حريش
ابن عبد األشهل أخو احلباب  .وأبو اهليثم من بَلِ ّي من بين عمرو بن احلاف بن
قضاعة  .ومل يُفردها احلافظ ابن حجر-رمحه هللا -برتمجة  .وهللا أعلم .

ص ْيفي بن رافع بن َع ْن َجدة البلوي
َ -4 5

()82

حليف بين عمرو بن عوف  .زوج الصحابية  :ليلى بنت ربعي بن عامر بن خالدة
ف عليها بعد الطفيل بن مالك
ابن عامر بن زريق اليت أسلمت وابيعت  .وكان قد َخلَ َ
ابن خنساء بن سنان بن عبيد من بين سلمة .
 -46أبو الضبَيب البلوي

()83

ويقال أبو الضبيس( ، )84ذكره حممد بن الربيع اجلِيزي فيمن دخل مصر من الصحابة.
وذكر الواقدي من طريق حممد بن سعد موىل بن خمزوم عن رويفع بن اثبت البلوي
علي
قال  :قدم وفد قومي يف شهر ربيع األول سنة تسع ،فبلغين قدومهم ؛فأنزلتهم ّ
الضبيس :ي رسول هللا إين
فدخلوا إىل رسول هللا  فقال الشيخ منهم يقال له أبو ُّ
رجل أرغب يف الضيافة  ،فهل ل من أجر يف ذلك ؟ قال  :نعم  ،وكل معروف إىل
ص َدقَة .
غين  ،أو فقري َ
ّ
( )81اإلصابة البن حجر  455/3رقم ترمجة ابنها صيفي بن قيظي . 4120
( )82الطبقات الكربى البن سعد(العلمية)  290/8يف ترمجة زوجته ليلى بنت ربعي رقم . 4486
( )83اإلصابة البن حجر  225/7رقم الرتمجة . 10147
( )84اإلصابة البن حجر  225/7رقم الرتمجة . 10149

24

ـصني بن ثعلبة البلوي
َ -4 7
ض ْمرة بن ال َ

()85

ذكره أبو عبد هللا حممد بن الربيع اجلِيزي عن سعيد بن كثري بن عفري ،أنه ممن ابيع
حتت الشجرة  ،مث نزل مصر فسكنها .

 -48طَلْحة بن الرباء بن ع َمية

()86

ابن وبرة بن ثعلبة بن غنم بن سري بن سلمة بن أُنَْيف البلوي ،حليف بين عمرو بن
عوف األنصاري .
 -49عائشة بنت ع ْج َرة

()87

هكذا ذكرها ابن حجر من دون أن يكمل ترمجتها .فلعلّها أخت كعب بن عجرة بن
ِ
ي بن
ي بن عُبيد بن خالد بن عمرو بن عوف بن غُنم بن َس َواد بن ُمَر ّ
أميّة بن َعد ّ
اشة البلوي  .فتكون بَلَ ِويّة  .وهللا أعلم .
أََر َ

( )85اإلصابة البن حجر  489/3رقم الرتمجة . 4189
( )86اإلصابة البن حجر  524/3رقم الرتمجة . 4262
( )87اإلصابة البن حجر  44/8رقم الرتمجة . 11556
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ِ
ِ
ي بن اجل ّد
 -50عاصم بن َعد ّ

()88

ضبيعة بن َحرام البلوي العجالين ،حليف األنصاري .كان
ابن العجالن بن حارثة بن ُ
سيد بين عجالن ،وهو أخو معن بن عدي .يكن أاب عمرو ،ويقال :أاب عبد هللا.
ِ
فرده النيب 
واتفقوا على ذكره يف البدرين .ويقال :إنه مل يشهدها بل خرج فَ ُكسر ّ
من الروحاء  ،واستخلَ َفه على العالية من املدينة  .وضرب له بسهمه وأجره ،شهد
أحدا وما بعدها .

 -51عامر بن َسلِ َمة بن عامر النصاري البلوي

()89

وقيل فيه  :عمر بدل عامر  .ذكره موسى بن عقبة ،وحممد بن إسحاق وغريمها ،فيمن
شهد بدرا .
 -52عامر بن يزيد بن ثَـ ْعلَبة بن َخ ْزمة بن أصرم

()90

ضينة من بلي حليف هلم  .والده صحايب  :يزيد بن
ابن عمرو بن عمارة من بين غُ َ
ثعلبة بن حزمة بن أصرم بن عمرو بن َع َّمارة من بين غضينة من بلي  .ومل أجده يف
اإلصابة .وهللا أعلم .

( )88اإلصابة البن حجر  572/3رقم الرتمجة . 4356
( )89اإلصابة البن حجر  581/3رقم الرتمجة . 4394
( )90الطبقات الكربى البن سعد(العلمية)  280/8يف ترمجة أمه خولة بنت صامت بن قيس رقم . 4451

26

َ -53عائِذ بن ثَـ ْعلبة بن َوبْـ َرة البلوي

()91

له صحبة ،وشهد فتح مصر ،وقتلته الروم ابلبُ ُرلُّس ( )92سنة ثالث ومخسني  .وقيل :
إنه شهد بيعة الرضوان ،وله خطة مبصر .
َ -54عباد بن عبَـ ْيد بن التَـيْـ َهان

()93

ذكر أبو عمر عن الطربي ،أنه شهد بدرا  .والده عبيد من بَلِ ّي من بين عمرو بن
احلاف بن قضاعة  .وع ّمه أبو اهليثم بن التيهان .

ادة بن اخلشخاش
 -55عبَ َ

()94

وقيلَ :عْبدة  ،وقيل  :عبَّاد  .ابن عمرو بن عمارة بن مالك بن عمرو البلوي ،
حليف األنصار .ذكره ابن إسحاق فيمن استشهد أبحد ،ودفن هو ،واجملذر بن ذيد،
والنعمان بن مالك يف قرب واحد .وذُكَِر يف البدريني .

( )91اإلصابة البن حجر  607/3رقم الرتمجة . 4445
( )92البُ ُرلُّس  :بلدة تقع على س واحل مص ر (معجم البلدان للحموي  . 402/1اللباب يف هتذيب األنس اب البن
األثري . )142/1
( )93اإلصابة البن حجر  617/3رقم الرتمجة . 4474
( )94اإلصابة البن حجر  623/3رقم الرتمجة . 4496
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 -56عبد الرمحن بن َس ْيحان البلوي

()95

وقيل :عبد الرمحن بن عبد هللا( )96بن ثعلبة بن بَْي َجان بن عامر بن احلارث بن مالك
بن أُنَيف بن ُج َشم البلوي ،حليف بين َج ْح َج ب من األنصار .
وقيل ابن سحان ،الذي تصدق ابلصاع ،فلمزه املنافقون ،يكن أاب عقيل(.)97روى
حممد بن السائب ،عن أيب صاحل ،عن ابن عباس يف قوله تعاىل{ :الذين يلمزون
املطوعني من املؤمنني يف الصدقات} أن رسول هللا  خطبهم ذات يوم ،فرغبهم يف
الصدقة وحثهم عليها ،فجاء أبو عقيل ،وامسه :عبد الرمحن بن سحان أخو بين أنيف
بصاع من متر ،فقال :ي رسول هللا ،بت ليليت كلها أجر ابجلرير حىت نلت صاعني من
متر ،أما أحدمها فأمسكته لعيال ،وأما اآلخر فأقرضته لريب عز وجل فأمره النيب 
أن ينثره يف متر الصدقة ،فلمزه املنافقون  ،فنزلت هذه اآلية .ويقال :كان امسه عبد
فغريه النيب  . شهد بدرا .
العزى ّ

( )95اإلصابة البن حجر  101/4رقم الرتمجة  325/4 . 4698رقم الرتمجة . 5154
( )96اإلصابة البن حجر  308/7رقم الرتمجة  281/7 . 10360رقم الرتمجة . 10262
( )97اإلصابة البن حجر  101/4رقم الرتمجة  279/7 . 4698رقم الرتمجة . 10260
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 -57عبد الرمحن بن ع َديْس بن عمرو بن كالب

()98

ابن ُدمهان أبو حممد البلوي .قال ابن سعد صحب النيب ، ومسع منه ،وشهد فتح
مصر ،وكان فيمن سار إىل عثمان(، )99وقال ابن الربقي ،والبغوي ،وغريمها كان ممن
ابيع حتت الشجرة  .وقال ابن أيب حامت عن أبيه :له صحبة  .وشهد فتح مصر ،
واختط هبا وكان من الفرسان .

 -58عبد هللا بن أَ ْسلَم بن زيد

()100

ابن بَْيحان بن عامر بن مالك بن عامر بن أَنْيَف البلوي األنصاري ،حليف األنصار.
قال ابن سعد :ابيع حتت الشجرة .

( )98اإلصابة البن حجر  334/4رقم الرتمجة . 5167
( )99والص حيح أن عبدالرمحن بن عديس  مل يس ر إىل عثمان  ، ومل يش ارك يف اخلروج عليه  .ففي موقع س ؤال
وجواب إبشراف الشيخ حممد بن صاحل املنجد رقم السؤال  239015قال( :وقد َّنزه هللا تعاىل أصحاب النيب صلى هللا
عليه وس لم أن يكون أحد منهم مش اركاً يف قتل عثمان  ، بل مل يكن أح ٌد من أبناء الص حابة مش اركاً  ،وال معيناً
ألولئك اخلوارج املعتدين  ،وكل ما ورد يف مش اركة أحد من الص حابة – كعبد الرمحن ابن عديس  ،وعمرو بن ِ
احلمق -
 :فمما مل يص ح إس ناده  .وقال النووي – رمحه هللا  ": -ومل يش ارك يف قتله أحد من الص حابة " انتهى من ش رح مس لم
 . 148/15وقال األس تاذ حممد بن عبد هللا غبان الص بحي – حفظه هللا  ": -إنه مل يش رتك يف التحريض على عثمان
 ، فض الً عن قتله  ،أحد من الص حابة رض ي هللا عنهم  ،وأن كل ما ُروي يف ذلك ض عيف اإلس ناد " .انتهى من "
فتنة مقتل عثمان بن عفان . ) "289 /1 
( )100اإلصابة البن حجر  7/4رقم الرتمجة . 4533
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 -59عبد هللا بن ثعلبة البلوي

()101

ابن َخ ْزَمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة بن مالك البلوي.حليف بين عمرو بن عوف
ابن اخلزرج ،من األنصار .شهد بدرا مع النيب  هو وأخوه حباث  .ومل أجده يف
اإلصابة  .وهللا أعلم .

 -60عبد هللا بن س ِ
اع َدة بن َعائِش
َ

()102

ابن قيس ابن زيد بن أمية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس
األنصاري األوسي.نسبه هكذا ابن الكليب ،وقال :أصله من بلي ،وهو أخو عُ َومي بن
ساعدة.وهو مدين ،ولد على عهد رسول هللا . روى عنه مسلم بن جندب أن النيب
 قال  " :من كانت له َغنَ م ف ْليَ ِس ْر ب ها عن املدينة  ،فإن املدينة أق ّل أرض هللا
()103
مطرا ".

( )101أسد الغابة البن األثري  190/3رقم الرتمجة . 2848
( )102اإلصابة البن حجر  101/4رقم الرتمجة  . 4698أسد الغابة  253/3رقم الرتمجة . 2962
(ُ )103ممع الزوائ د ومنبع الفوائ د للهيثمي(الفكر)  79/4رقم . 6260وق ال :رواه الطرباين يف الكبري ،وفي ه حمم د بن
سليمان بن مسمول وهو ضعيف.
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 -61عبد هللا بن َسلِ َمة بن مالك

()104

ابن احلارث بن عدي بن اجلد بن حارثة بن ضبيعة البلوي األنصاري ابحللف ،أبو
حممد .أمه أنيسة بنت عدي ذكره موسى بن عقبة عن ابن شهاب فيمن شهد بدرا
وذكره بن إسحاق فيهم ،وفيمن استشهد أبحد .
وروى بن أيب خيثمة والطربي من طريق سعيد بن عثمان البلوي ،عن جدته أنيسة
بنت عدي ،أهنا جاءت إىل رسول هللا  فقالت :ي رسول هللا إن ابين عبد هللا بن
سلمة -وكان بدري -قُتل يوم أحد أحببت أن أنقله فآنس بقربه ،فأذن هلا رسول هللا
 يف نقله ؛فعدلته ابجملذر بن زيد على انضح له يف عباءة ؛فمرت هبما فعجب هلما
الناس ،وكان عبد هللا ثقيال جسيما ،وكان اجملذر قليل اللحم ،فقال النيب : سوى
ما بينهما عملهما .وعبد هللا بن سلمة هو الذي يقول :
لص ْع َد ِة حىت تَْن ثَِين
أان الذي يُ َق ُ
َصلِي من بَلِيِّ ّي  ....أَطْ َع ُن ِاب َّ
ال أ ْ
وال يَُرى ُُمَ ّذ ًرا يَ ْف ِري فَ ِريِّ ي

( )104اإلصابة البن حجر  120/4رقم الرتمجة . 4730
( )105يفري أي  :يقطع (املقصور واملمدود أليب علي القال

()105

. )310
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ص ْي ِفي بن َوبْرة
 -62عبد هللا بن َ
ي بن َسلِمة بن أُنَيف البلوي ،حليف األنصار ،مث لبين عمرو
ابن ثَ ْعلبة بن غُْنم بن ُسَر ّ
ابن عوف ،شهد احلديبية مع رسول هللا  ، وابيع حتت الشجرة بيعة الرضوان.
()106

 -63عبد هللا بن طارق بن عمرو بن مالك البلوي

()107

حليف بين ظفر من األنصار ،وكان أخا ُم َعتّب بن عُبيد ألمه .ذكره موسى بن عقبة،
ضل
وأبو األسود عن عروة يف أهل بدر ،وذكروه يف الستة الذين بعثهم النيب  إىل َع ْ
والقارة ؛ ف ُقتل منهم عاصم بن اثبت بن أيب األقلح سنة ثالث من اهلجرة .

 -64عبد هللا بن عامر البلوي

()108

حليف بين ساعدة من األنصار  .ذكره أبو عمر خمتصرا  ،وقال  :شهد بدرا  .قلت
(ابن حجر) :ولعلّه عبد هللا بن طارق .

( )106أسد الغابة البن األثري  284/3رقم الرتمجة  . 3024اإلصابة البن حجر  134/4رقم الرتمجة . 4768
( )107اإلصابة البن حجر  136/4رقم الرتمجة . 4772
( )108اإلصابة البن حجر  137/4رقم الرتمجة . 4776
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 -65عبد هللا بن ع َديس البلوي

()109

أخو عبد الرمحن بن عديس ،شهد فتح مصر  ،وله هبا خطة ،وال يعرف له رواية.
ذكره ابن منده عن ابن يونس فقال :له صحبة  .وذكره حممد بن الربيع يف الصحابة
الذين دخلوا مصر  ،وأورد له حديثا من طريق أيب احلصني احلجري عنه ،مسعت رسول
هللا  يقول ":خيرج أانس من أميت ميرقون من الدين احلديث" قال ابن الربيع :ال
أعلم له غريه .
 -66عبيد بن أرقم البلوي

()110

ويقال َعْبد بدون تصغري ( . )111وقيل  :عُبَيد بن آدم( . )112وقيل  :جعفر( . )113أبو
َزْم َعة صحايب  ،مشهور بكنيته .ممن ابيع حتت الشجرة  ،وسكن مصرا  .ويبدو أبن
صعة( . )114ذكره البغوي وابن السكن ،وغريمها يف الصحابة
تصحفت إىل  :أيب َر ْ
كنيته ّ
،وأخرجوا من طريق ابن هليعة عن عبيد هللا بن املغرية عن أيب قيس موىل بين مجح
مسعت أاب زمعة البلوي وكان من أصحاب الشجرة ؛ ممن ابيع النيب  أتى يوما إىل
الفسطاط فقام يف الرحبة ،وقد بلغه عن عبد هللا بن عمرو بعض التشديد ؛ فقال :ال
تش ّددوا على الناس  ،فإين مسعت رسول هللا  يقول :قَتَل رجل من بين إسرائيل
تِسعا وتسعني نَ ْف ًسا احلديث .

( )109اإلصابة البن حجر  177/4رقم الرتمجة . 4824
( )110اإلصابة البن حجر  407/4رقم الرتمجة . 5328
( )111اإلصابة البن حجر  386/4رقم الرتمجة . 5275
( )112اإلصابة البن حجر  154/7رقم الرتمجة . 9933
( )113اإلصابة البن حجر  550/1رقم الرتمجة . 1340
( )114انظر  :اجلامع للرعيين  34/4رقم الرتمجة . 3478
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َ -67ع ْب َدة بن م َعتِّب بن اجل ّد بن عجالن

()115

ضبَ ْي َعة بن َحَرام البلوي  ،حليف بين ظََفر من األنصار  .والد شريك
ابن حارثة بن ُ
ابن سحماء  ،شهد أحدا .

 -68عبيد هللا بن التيهان النصاري
أخو أيب اهليثم  .من بَلِ ّي من بين عمرو بن احلاف بن قضاعة .ذكره أبو عمر فقال :
شهد أحدا هو ،وأخوه عبيد ،ويقال :عتيك .
()116

-69عبيد هللا بن عبيد بن التيهان

()117

أو عتيك بن التيهان األنصاري  .استشهد ابليمامة  .وهو ابن أخي أيب اهليثم بن
التيهان ،ع ّمه عبيد هللا بن التيهان  .ويقال :عبيد هللا بن عتيك بن التيهان .

( )115اإلصابة البن حجر  391/4رقم الرتمجة . 5290
( )116اإلصابة البن حجر  393/4رقم الرتمجة . 5298
( )117االستيعاب البن عبدالرب  1010/3رقم الرتمجة  . 1716أسد الغابة البن األثري  521/3رقم الرتمجة .3471
اإلصابة البن حجر  400/4رقم الرتمجة . 5310
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 -70عبيد بن التَـ ْيهان

()118

من بَلِ ّي من بين عمرو بن احلاف بن قضاعة .أخو أيب اهليثم بن التيهان .ذكره ابن
إسحاق فيمن شهد بدرا ،واتبعه الواقدي على تسميته ،وأما موسى بن عقبة ،وأبو
معشر ،وعبد هللا بن حممد بن عمارة فسموه عتيكا(. )119وقال أبو عبيد القاسم بن
سالم فيما رواه البغوي عن عمه أبو اهليثم مالك بن التَّ ْي َهان شهد بدرا ،والعقبة ،وأخو
عتيك ابن التيهان وبه جزم بن الكليب ،وزاد أنه قتل أبحد .

 -71عبَـ ْي َدة بن ربيعة بن جبي البَـ ْهراين

()120

من بين عمرو بن كعب بن عمرو بن احليون بن اتم مناة بن شبيب بن درمي بن ال َق ْني
صْي نَة من بَلِي  ،وبنو غصينة حلفاء
بن أهود بن هبراء البهراين  ،كان حليفا لبين غُ َ
بعض األنصار .قال ابن الكليب :وشهد بدرا .

( )118اإلصابة البن حجر  408/4رقم الرتمجة  400/4 . 5332رقم . 5310
( )119اإلصابة البن حجر  445/4رقم الرتمجة . 5431
( )120اإلص ابة البن حجر  426/4رقم الرتمجة  427/4 . 5382رقم الرتمجة  . 5391اجلامع للرعيين 81/5
رقم الرتمجة . 4952
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 -72ع ْتبة بن نِــيار

()121

غري منسوب  .وقد يكون أخا أليب بردة هانئ بن نيار بن عمرو بن عُبيد بن كِالب
ابن ُدمهان بن غنم بن دينار بن ُه َميم بن كاهل بن ذُ َهل بن بل ّي البلوي .فيكون أبناء
نِيَّار ثالثة وهم  :عتبة  ،وعقبة  ،وهاىنء  .أو هو عقبة بن نِ يَّار البلوي  ،وصار
تصحيفا يف االسم  .روى ابن منده من طريق أيب عبيدة بن سالم ،مث من طريق ابن
هليعة ،عن أيب األسود ،عن عروة ،أن رسول هللا  كتب إىل زرعة بن سيف بن ذي
يزن ،إذا أتتك رسلي ؛فآمرك هبم خريا ،معاذ بن جبل ،وعتبة بن نيار ،وذكر مجاعة.
وذكر ابن إسحاق هذه القصة ،ومل يُ َس ّم فيهم عتبة .

 –73ع ـ ـتَـيْـبَة البلوي

()122

حليف األنصار ،ذكره املستغفري وأبو نعيم يف الصحابة  ،وساقا من طريق احلسن
البصري حدثين بن أليب ثعلبة زاد أبو نعيم اخلشين أن أابه حدثه قال :صلينا مع رسول
هللا  فقام رجل خلفه فقال :سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت
احلديث ،وفيه فشخص بصر رسول هللا  إىل السماء ،مث التفت فقال :من صاحب
الكالم ؟فقال رجل من األنصار من بَلِ ّي يقال له عتيبة :أان ي رسول هللا ،فقال":
نظرت إىل اثين عشر ملكا
والذي نفس حممد بيده ؛ ما خرج آخرها من فيك ،حىت ُ
يبتدروهنا" .

( )121اإلصابة البن حجر  442/4رقم الرتمجة . 5420
( )122اإلصابة البن حجر  443/4رقم الرتمجة . 5425
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 -74أم عثمان بنت يزيد بن ثعلبة بن َخ ْزَمة بن أصرم

()123

والدها صحايب  :يزيد بن ثعلبة بن حزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة من بين غضينة
من بلي  .وأمها صحابية :خولة بنت صامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن
غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج .وهي أخت عبادة ،وأوس ابين الصامت
من أهل بدر ألبيهما وأمهما .أسلمت خولة وابيعت رسول هللا  .وبعضهم يروي
أهنا هي اليت جادلت يف زوجها فأنزل هللا .عز وجل« :قد مسع هللا قول اليت جتادلك
يف زوجها» ( . )124ومل أجد هلا ترمجة ُم ْس ِتقلّة يف اإلصابة .

ِ
ي بن مرة بن سراقة
َ -75عد ّ

()125

ابن خباب بن عدي بن اجلد بن العجالن البلوي ،حليف األنصار ،استشهد يوم
خيرب طُعن بني ثدييه حبربة فمات منها .

( )123الطبقات الكربى البن سعد(العلمية)  280/8يف ترمجة أمها خولة بنت صامت بن قيس رقم . 4451
( )124سورة اجملادلة آية . 1
( )125اإلصابة البن حجر  478/4رقم الرتمجة . 5494
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 -76ع ْقبة بن نِــيار البلوي
أخو أبو بُْردة بن نِيَّار  .وخال الرباء بن َعا ِزب استدركه ابن فتحون ،وعزاه للطربي،
وأنه ذكره فيمن شهد أحدا مع النيب . 
()126

ِ
ي البلوي
سة بن َعد ّ
َ - 77علَ َ

()127

ابيع حتت الشجرة ،وشهد فتح مصر .

َ -78علْ َق َمة بن ِرْمثَة البلوي

()128

قال أبو حامت :له صحبة  ،وقال ابن يونس  :ابيع حتت الشجرة ،وشهد فتح مصر
وروى البخاري( )129وابن يونس وأمحد( )130والبغوي وابن منده من طرق عن يزيد بن
أيب حبيب عن سويد بن قيس التجييب عن زهري بن قيس البلوي عن علقمة بن رمثة
البلوي قال :بعث رسول هللا  عمرو بن العا إىل البحرين  ،مث خرج يف سرية،
وخرجنا معه ،فنعس  ،مث استيقظ ،فقال :رحم هللا َع ْمرا ؛فتذاكران كل من امسه عمرو
ثالاث ،فقلنا :من عمرو ي رسول هللا ؟ قال :ابن العا احلديث .

( )126اجلامع للرعيين  133/4رقم الرتمجة  . 5937اإلصابة البن حجر  527/4رقم الرتمجة . 5619
( )127اإلصابة البن حجر  548/4رقم الرتمجة . 5664
( )128اإلصابة البن حجر  551/4رقم الرتمجة . 5673
( )129التاريخ الكبري  40/7يف ترمجة علقمة بن رمثة البلوي رقم . 174
( )130مسند اإلمام أمحد  513/39رقم . 73
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َ -79ع ْم َرة بنت ذايد بن عمرو بن زمزمة

()131

ابن عمرو بن عمارة بن مالك من بين غضينة من بلي حليف هلم .وهي أخت اجملذر
بن ذيد  )132( ،أم الصحايب  :النعمان األعرج بن مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر
بن ثعلبة بن غُْنم  ،الذي قُتِل يوم أُحد شهيدا  .مل أجدها يف اإلصابة .وهللا أعلم.
 -80عـمرة بنت عومي بن س ِ
اعدة
َ
َ َْ

()133

ابن عائش ابن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية  .األنصاريّة  .والدها عومي أصله من
بلي .
ّ
 -81عميـر بن س ِ
اعدة بن َعائِش
َْ
َ

()134

ابن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية  .روى حديثا يف صفة خيل اجلنّة  .أخو عومي
بن ساعدة الصحايب  ،قال فيه ابن إسحاق :أصله من بَلِ ّي وحالف بين أمية بن زيد.
( . )135فيكون عُ َمري مثل أخيه يف األصل .

( )131الطبقات الكربى البن سعد(العلمية) . 414/3
( )132الطبقات الكربى البن سعد(العلمية)  417/3رقم الرتمجة . 245
( )133اإلصابة البن حجر  32/8رقم الرتمجة . 11502
( )134اإلصابة البن حجر  718/4رقم الرتمجة . 6038
( )135اإلصابة البن حجر  745/4رقم الرتمجة . 6116
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 -82ع َم َية بنت َح ْنظَلة بن َحبِيب بن أَ ْحـ َمر

()136

ابن أوس بن حارثة من بين أنيف من بلي بن عمرو بن احلاف بن قضاعة .إحدى
زوجات الصحايبَ :خ ّوات بن ُجبري بن النعمان بن أمية بن البَ ْرك  .وأم أبنائه سامل وأم
سامل وأم القاسم  .وخرج خوات فيمن خرج مع رسول هللا  إىل بدر .فلما كان
ِ
فرده رسول هللا  إىل املدينة ،وضرب له بسهمه
صيل حجر ف ُكسَر ّ
ابلروحاء أصابه نُ َ
وأجره .فكان كمن شهدها .قالوا :وشهد َخ ّوات أحدا ،واخلندق واملشاهد كلها مع
رسول هللا . 
 -83عمي ـرة بنت عميـر بن س ِ
اعدة
َْ
َْ
َ

()137

ابن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية.وأمها أمامة بنت بكري بن ثعلبة بن
جدية بن عامر بن كعب بن مالك بن عضب بن ُج َشم بن اخلزرج .تزوجها جباد بن
ضبيعة .وأسلمت  ،وابيعت رسول هللا
عثمان بن عامر بن ُم َج ِّمع بن العطَّاف بن ُ
()138
وع ُّمها  :عومي بن ساعدة .قال ابن إسحاق :أصله
 .والدها عُ َمري صحايب َ .
من بَلِ ّي وحالف بين أمية بن زيد )139( .فتكون هي كأبيها وع ّمها أصلها من بلي .

( )136الطبقات الكربى البن س عد(العلمية) . 364-363/3مرآة الزمان يف تواريخ األعيان لس بط ابن اجلوزي
. 429/6
( )137الطبقات الكربى البن سعد(العلمية)  262/8رقم الرتمجة . 4373
( )138اإلصابة البن حجر  718/4رقم الرتمجة . 6038
( )139اإلصابة البن حجر  745/4رقم الرتمجة . 6116
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 -84ع َميـْرة بنت َس ْهل بن رافع
ابن َخ ِدج بن مالك بن غنم بن سري بن سلمة بن أَنْيَف البلوي األراشي  ،حليف
()140

بين عمرو بن عوف األنصاري  ،صاحب الصاعني ،الذي ملزه املنافقون .قال ابن
ت النيب  .وقال أبو عمر  :كان سهل قد خرج اببنته عمرية  ،وبصاع
َمْنده :أدرَك ْ
من متر ؛ فقال :ي رسول هللا إن ل إليك حاجة ! قال :وما هي ؟ قال  :تدعو هللا
ل  ،والبنيت  ،ومتسح رأسها ؛فإنّه ليس ل ولد غريها  .قالت عمرية :فوضع َك َّفهُ
()141
ف رسول هللا  على كبدي بَ ْع ُد .
علي  ،فأقسم ابهلل لكان بَرد َك َّ
ّ

َ -85عنْـبَس بن ثَـ ْعلبة بن هالل بن َعنْبس البلوي

()142

ذكره حممد بن الربيع اجليزي ،فيمن سكن مصر من الصحابة  ،وقال :إنه شهد بيعة
الرضوان .وذكره ابن يونس وقال  :إنه من أصحاب النيب  ، وشهد فتح مصر .ال
تُعرف له رواية .

( )140اإلصابة البن حجر  38/8رقم الرتمجة . 11531
( )141معرفة الصحابة أليب نعيم  1318/3رقم . 3315
( )142اإلصابة البن حجر  733/4رقم الرتمجة  163/5 . 6077رقم الرتمجة . 6540
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 –86عويـم بن س ِ
اع َدة بن َعائِش بن قَيس
َْ
َ

()143

ابن النعمان بن زيد بن أمية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن
األوس األنصاري األوسي  .وقيل يف نسبه غري ذلك .قال ابن إسحاق أصله من بَلِ ّي
وحالف بين أمية بن زيد كان ممن َش ِه َد العقبة وبدرا وأحدا واملغازي ،ومات يف حياة
النيب  هذا قول الواقدي  ،وقال غريه :مات يف خالفة عمر بن اخلطاب ويؤيده أنه
وقع يف الصحيح من طريق الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس عن عمر
يف حديث السقيفة قال عمر :فلقينا رجالن صاحلان من األنصار ،وزاد اإلمساعيلي
يف روايته قال الزهري :فأخربين عروة بن الزبري ؛ أن الرجلني اللذين لقيامها مها عومي
ِ
ي  ،فأما عُ َومي فهو الذي بلغنا أنه قيل لرسول هللا  من
ابن ساعدة  ،ومعن بن َعد ّ
الذين قال هللا تعاىل فيهم{:رجال حيبون أن يتطهروا}( )144فقال :نِ ْع َم املرء منهم عومي
بن ساعدة .

( )143اإلصابة البن حجر  745/4رقم الرتمجة . 6116
( )144سورة التوبة آية . 108
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 -87كعب بن ع ْجرة بن أمية

()145

ابن عدي بن عبيد بن خالد بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن مري بن أراشة
البلوي ،ويقال :بن خالد بن عمرو بن زيد بن ليث بن سواد بن أسلم القضاعي،
حليف األنصار  .مدين له صحبة  ،يكن أاب حممد  .وأاب إسحاق اببنه إسحاق،
وقيل :أبو عبد هللا َ .ش ِه َد عُ ْمَرة احلديبية ،ونزلت فيه قصة الفدية ،وقد أخرج ذلك يف
()146
مر به وهو حمرم يوقد حتت قدر ؛
الصحيحني عن كعب بن عُجرة أن النيب ّ 
والقمل يتهافت على وجهه  ،فقال له  :احلق رأسك ،وأطعم فَ َرقا( )147بني ستة
مساكني احلديث .
ِ -88
الحب بن مالك بن َس َعد هللا

()148

من بين جعيل  ،مث من بين صخر .ذكره ابن عبد احلكم يف الصحابة الذين نزلوا مصر.
ونقل عن سعيد بن عفري أنه ابيع رسول هللا  يف عصابة من قومه فانتسبوا إىل جعل
وصخر فقال  :ال صخر  ،وال جعل أنتم بنو عبد هللا  .وقال ابن يونس :الحب بن
مالك البلوى صحايب  ،شهد فتح مصر  ،وال تُعلم له رواية .

( )145اإلصابة البن حجر  599/5رقم الرتمجة . 7424
( )146ص حيح البخاري  129/5رقم  129/5 .4190رقم  119/7 . 4191رقم  . 5665ص حيح مس لم 86/2
رقم . 1201
الفرق  :ثالثة آصع (فتح الباري البن حجر . )18/4
(َ )147
( )148اإلصابة البن حجر  671/5رقم الرتمجة . 7538
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 -89لَِقس بن سلمان

()149

موىل كعب بن عجرة  ،وموىل القوم منهم .أدرك النيب ، وروى عنه مواله .ذكره ابن
()151
منده  ،وأبو نعيم( )150قلت(ابن حجر) :وحديثه عنه يف معجم الطرباين .

سان البلوي
َ -90مالك بن َع ْمرو بن َح ّ

()152

حديثه أخرجه بن شاهني  ،وابن السكن من طريق رشيد بن إبراهيم بن عاصم بن
ِ
ت النيب  وأاته عمرو
مالك بن عمرو البلوي حدثين جدي عن أبيه مالك قالَ :عق ْل ُ
ابن حسان بوادي القرى ،برجل من بين إراش يُقال له :سنرب حليف له ،فبايعه على
اإلسالم ،وقال له :ي رسول هللا أَقْ ِطع َحليفي فقطع له ،وكتب له يف عرجون .ووقع
()153
عند ابن فتحون سيار بدل سنرب ،فلعله تصحيف ،وذكره اخلطيب يف املؤتلف .

( )149اإلصابة البن حجر  694/5رقم الرتمجة . 7577
( )150معرفة الصحابة أليب نعيم . 2429/5
( )151ومل أعثر عليه .
( )152اإلصابة البن حجر  737/5رقم الرتمجة . 7667
( )153اإلصابة البن حجر  191/3يف ترمجة سنرب رقم . 3518
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 -91الـمـ َجذر بن ذايد البلوي

()154

ابن عمرو بن أخرم بن عمرو بن عمارة بن مالك بن عمرو بن بُثرية بن َم ْشنوء بن
ال ُقشري بن تَْيم بن َع ْوذ َمناة بن انج بن تَيم بن أراشة بن عامر بن عُبيلة بن قُ ْس ِميل
بن فِّران بن بَل ّي البلوي .يقال امسه :عبد هللا واجملذر لقب  ،ومعناه :الغليظ الضخم.
وذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرا واستشهد أبحد .وذكر بن إسحاق يف قصة
بدر من طريق الزهري ،ومن طريق عروة وغريمها أن النيب  قال :من لقي منكم أاب
البخرتي فال يقتله .فلقيه اجملذر فقال له :استأسر فإن رسول هللا  هناان عن قتلك
فقال :وزميلي  ،فقال اجملذر  :ال وهللا فإين قاتله  ،فقتله وزميله ( . )155وأخرج احلاكم
من طريق حممد بن حيىي بن حبان كلهم أن اجملذر هو الذي قتله  ،وكان اجملذر يف
اجلاهلية قتل سويد بن الصامت  ،فلما كان يوم أحد قتل احلارث بن سويد اجملذر
غدرا ،وهرب فلجأ مبكة مرتدا  ،مث أسلم يوم الفتح؛ فقتله رسول هللا  ابجملذر .

( )154اإلصابة البن حجر  771-770/5رقم الرتمجة . 7732
( )155وال يُفهم من هذا أن اجملذر  قتل أاب البخرتي بداءة  ،وعص ى أمر النيب ص لى هللا عليه وس لم  ،حينما هنى
عن قتله  ،ولكن أاب البخرتي أىب إال أن يقاتل ويواجه املس لمني  ،ويدافع عن زميله الذي كان معه  ،فما كان من اجملذر
إال أن قتله ،وقتل زميله .انظر (:السرية النبوية البن هشام-دار اجليل. )177/3 -
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ِ
ي
 -92م ّرة بن الارث بن َعد ّ
ابن اجلَ ّد بن العجالن البلوي ،حليف آل عمرو بن عوف من األنصار .قال الطربي:
َش ِهد أحدا  ،وزعم ابن الكليب أنه شهد بدرا .
()156

ِ
ي
 -93مرة بن سراقة بن الـحبَاب بن َعد ّ
ابن اجل ّد بن عجالن ،من بَلِ ّي قُضاعة حلفاء بين عمرو بن عوف .قُتل بِ ُحنَني شهيدا
مع رسول هللا . 
()157

َ -94م ْسعود بن السود البلوي

()158

من بَلِ ي بن ال َحاف بن قُضاعة .ويقال فيه :مسعود بن ال ِم ْس َور .يُع ّد يف املصريني .
شهد احلديبية  ،وابيع حتت الشجرة  .واستأذن عمر يف الغزو إىل أفريقيا .ومل أجده
يف اإلصابة البن حجر .

( )156اإلصابة البن حجر  77/6رقم الرتمجة . 7906
( )157الطبقات الكربى البن سعد(العلمية)  278/4رقم ترمجة ابنه جدي بن مرة بن ُسراقة . 579
( )158االس تيعاب البن عبدالرب  1390/2رقم الرتمجة  . 2373أس د الغابة البن األثري  151/5رقم الرتمجة .4874
اجلامع للرعيين  81/5رقم الرتمجة . 4952
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 -95مطْ ِعم بن عبَيدة البلوي

()159

ذكره ابن يونس ،وقال صحايب روى عنه ربيعة بن لَِقيط ،وأخرج ابن منده حديثه من
طريق ابن هليعة عن إسحاق بن ربيعة بن لقيط عن أبيه قال :خرجت إىل عبد هللا بن
إل رسول هللا
عمرو يف الفتنة ُ ،
فلقيت على اببه ُمطعم بن عُبيدة البلوي ،فقال :عهد ّ
أسود ُم َج ّدعُ األطراف .
علي ٌ
 أن أمسع وأطيع  ،وإن كان َّ
 -96م َعتّب بن عبَيد ويقالَ :ع ْبدة بن إايس البلوي

()160

مث الظََّفري ،حليف بين ظََفر من األنصار  .وقيل امسه ُ :مغِيث(. )161ذكره ابن
إسحاق ،وموسى بن عقبة فيمن شهد بدرا  .وقيل :هو أخو عبد هللا بن طارق بن
عمرو بن مالك ألمه  ،وقيل :إ ّن ج ّده إيس بن تَ ِميم بن ُشعبة بن سعد هللا بن فَ ّران
من بلي  .وقيل َ :ج ّده ُس َويد بن َهيثم بن ظَُفر .

( )159اإلصابة البن حجر  130/6رقم الرتمجة . 8028
( )160اإلصابة البن حجر  174/6رقم الرتمجة . 8122
( )161اإلصابة البن حجر  195/6رقم الرتمجة . 8175
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ِ
الع ْجالن البلوي
ي بن اجلَ ّد بن َ
َ -97م ْعن بن َعد ّ

()162

ِ
ي  .ذكره ابن إسحاق فيمن شهد أحدا.
حليف األنصار  ،وهو أخو عاصم بن َعد ّ
الس ِقيفة ،وفيه :ملا توجه مع أيب بكر
وجرى ذكره يف حديث عمر الطويل يف شأن َّ
وأيب عبيدة قال :فلقينا رجالن صاحلان  ،قال الزهري :قال عروة :أحدمها عومي بن
ساعدة  ،زاد الربقاين يف روايته ،واآلخر َم ْعن بن عدي  ،فبلغنا أن الناس بكوا على
رسول هللا  وقالوا :وهللا لوددان أ ّان متنا قبله  ،فإان ُنشى أن نُ ْفتَ ن بعده  ،فقال
ِ
ت قبله ؛ ألص ّدقه ميتا  ،كما ص ّدقته حيا.
حب أين م ّ
معن ابن عدي :لكين وهللا ال أ ّ
ف ُقتِل معن بن عدي يوم اليمامة شهيدا .
 -98أبو ملَْي َكة الكندي

()163

ويقال :البلوي  .ذكره ابن منده  ،ونقل عن أيب سعيد بن يونس أن له صحبة.
وللمصريني عنه حديثان ،أو ثالثة .وقاله أبو عبد هللا حممد بن الربيع اجلِيزي ؛ يف
الصحابة الذين نزلوا مصر  .منها ما أخرجه من طريق علي بن رابح عنه ،أنه قال
أليب راشد الذي كان بفلسطني :كيف بك ي أاب راشد؛ إذا َولِيَك والة إن عصيتهم
دخلت النار  ،وإن أطعتهم دخلت النار ؟ .

( )162اإلصابة البن حجر  191/6رقم الرتمجة . 8164
( )163اإلصابة البن حجر  385/7رقم الرتمجة . 10568
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َ -99م ْيمونة بنت عبد هللا من بين م َريْد
بطن من بَلِ ّي يقال هلم :اجلََع ِادرة  ،وكانوا حلفاء بين أمية بن زيد من األنصار .ذكرها
ابن إسحاق  ،وابن سعد وذكرا إسالمها .وقال ابن هشام :هي اليت أجابت كعب
ابن األشرف مبراثيه اليت رثى فيها قتلى بدر من املشركني ،من قوهلا:
()164

تَ َحنَّ َن هذا العبد كل ت َ َحنُّ ِن  ...يبكي على القتلى ول يس بناصب
بكت عني من يبكي لبدر وأهله  ...وع لت مبثليه لؤي بن غالب
فليت الذين ضرجوا بدمائهم ...يرى ما هبم من كان بني األخاشب
قال ابن هشام :وأكثر أهل العلم ابلشعر ينكرها هلا .

 -100أبو نَ ِ
ضي بن التيهان النصاري

()165

األوسي  ،من بَلِ ّي من بين عمرو بن احلاف بن قضاعة .أخو أيب اهليثم ،ذكر أبو عمر
عن الطربي  ،أنه شهد أحدا .

( )164اإلصابة البن حجر  132/8رقم الرتمجة . 11784
( )165اإلصابة البن حجر  414/7رقم الرتمجة . 10644
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صر بن الربيع
 -101النعمان بن َع َ

()166

()167
صر بن احلارث بن أدمي بن أمية البلوي حليف بين معاوية بن
وهو لَِقيط
بن َع َ
مالك بن عمرو بن عوف من األنصار .ذكره بن إسحاق فيمن شهد بدرا .فقال:
وس َّمى أابه بن عقبة ،واختلفوا يف ضبطه
ومن بين معاوية النعمان البلوي حليف هلم َ ،
فقال :األكثر بفتحتني ،وقال الواقدي بكسر مث سكون .وذكر ابن ماكوال أنه استشهد
الردة ،قتله طُليحة بن خويلد األسدي .
يف ّ

 -102نـ َه ْيك بن التيهان النصاري

()168

من بَلِ ّي من بين عمرو بن احلَاف بن قُضاعة ،أخو أيب اهليثم  .ذكره األموي عن ابن
إسحاق فيمن شهد بدرا .
 -103أم نِـيار بنت إايس بن عامر

()169

من بلِ
الصحايب أيب األعور
أم
.
ية
ر
األنصا
األوس
من
احلارث
بن
ثة
ر
حا
بين
حلفاء
ي
ّ
َ ّ
كعب بن احلارث بن ظامل بن عبس بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي
الظن أنّها
بن النجار  .وأم الصحايب نيّار بن احلارث بن ظامل بن عبس األنصاري  .و ّ
إن كانت حيّة فقد أسلمت مع َولَ َديها .وهللا أعلم .

( )166اإلصابة البن حجر  448/6رقم الرتمجة  509/6 . 8754رقم الرتمجة . 8903
( )167اإلصابة البن حجر  688/5رقم الرتمجة . 7565
( )168اإلصابة البن حجر  476/6رقم الرتمجة . 8823
( )169الطبقات الكربى البن س عد  389/3يف ترمجة ابنها أبو األعور كعب بن احلارث بن ظامل رقم الرتمجة . 190
واإلص ابة  18/7رقم ترمجته  . 9528ويف أس د الغابة البن األثري  351/5يف ترمجة ابنها نيار بن ظامل بن عبس رقم
الرتمجة . 5325
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 -104هانئ بن نِيار بن عمرو بن عبيد

()170

ابن كالب بن دمهان بن غُْنم بن ِدينار بن ه ميم بن َك ِ
اهل بن ذُ َهل بن بل ّي البلوي،
ُ
ْ
َُ
أبو بردة بن نِيَّار حليف األنصار ،خال الرباء بن عازب مشهور بكنيته  ،وقيل :امسه
احلارث ،وقيل :مالك  ،واألول أشهر .

 -105أبو اهليثم بن التيـَْهان

()171

ابن مالك بن َعتِْيك بن عمرو بن عبد األعلم بن عامر بن زعوراء األنصاري األوسي.
وزعوراء أخو عبد األشهل .ويقال :التيهان لقب ،وامسه مالك ،وهو مشهور بكنتيه.
وقد وقع يف مصنف عبد الرزاق أن امسه عبد هللا (. )172قال ابن إسحاق :فيمن
شهد بدرا أبو اهليثم ،وامسه مالك ،وأخوه عتيك ابنا التيهان .وقال يف بيعة العقبة:
وكان نقيب بين عبد األشهل أسيد بن حضري ،وأبو اهليثم بن التيهان .وقال ابن
السكن :ذكر بن إسحاق أن أاب اهليثم من بَلِ ّي من بين عمرو بن احلاف بن قضاعة
،حالف بن عبد األشهل  ،وآخى النيب  بينه  ،وبني عثمان بن مظعون ،وشهد
()173
املشاهد كلها  .يقال له :ذو السيفني .

( )170اإلصابة البن حجر
( )171اإلصابة البن حجر
( )172اإلصابة البن حجر
( )173اإلصابة البن حجر

 523/6رقم الرتمجة . 8932
 449/7رقم الرتمجة  716/5 . 10683رقم الرتمجة . 7607
 449/7رقم الرتمجة . 10683
 414/2رقم الرتمجة . 2459
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 -106أبو َو ْح َوح النصاري ،وقيل :البَـلَوي
فعلى هذا يكون حليف األنصار  .ذكره البغوي وأخرج من طريق بن هليعة عن احلارث
ابن يعقوب عن أيب شعيب موىل أيب وحوح قالَ :غ َّس ْلنا َمْي تًا ؛فدخل علينا أبو وحوح
األنصاري صاحب النيب - وقد لَُّفت إبطه فجعل يُبَايِنُه -ويقول :وهللا ما حنن
()175
أبجناس أحياء ،وال أموات ،وهللا إين خشيت أن تكون سنة .
()174

 -107ايسر أبو الربْ َداء البلوي

()176

الربْ َداء بنت عمرو بن َع َّمارة بن َع ِطيّة البلوية .قال ابن يونس :شهد فتح مصر،
موىل َّ
وسكنها  ،وله صحبة ،وكان ولده مبصر  ،مث أورد من طريق سعيد بن عفري قال :كان
مر به وهو
أبو الربداء يسر عبدا المرأة من بلي يقال هلا :الربداء فزعم أن النيب ّ 
يرعى غنم موالته ،وله فيها شااتن فاستسقاه النيب  ؛ فحلب له شاتية ،مث أراح وقد
حفلتا فأخرب موالته ؛فأعتقته فاكتن أبيب الربداء  .وأخرج أبو بشر الدواليب ،وابن
منده من طريق بن وهب عن بن هليعة عن بن هبرية عن أيب سليمان موىل أم سلمة
أن أاب الربداء حدثه أن رجال منهم شرب ؛ فأتوا به النيب  فضربه  ،مث عاد فشرب
الثانية ،فأتى به فضربه ،مث عاد فشرب الثالثة ؛فأيت به ال أدري يف الثالثة ،أو الرابعة
فضرب عنقه .وذكره الدواليب(. )177
فح ِم َل على العجل ،فوضع عليها ُ
فأمر به؛ ُ

( )174أسد الغابة البن األثري  123/6رقم الرتمجة  . 6338اإلصابة البن حجر  458/7رقم الرتمجة . 10699
( )175معجم الصحابة أليب نُعيم (العلمية)  43/5رقم . 7091
( )176اإلصابة البن حجر  640/6رقم الرتمجة . 9216
( )177الكن واألمساء للدواليب  286/1رقم . 170
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يب البلوي
 -108يَـثِْر ّ

()178

ِ
يب ذكره الطرباين  ،وأخرج أبو داود(، )179والطرباين
والد أيب رْمثَة َرفَاعة بن يَثِْر ّ
من طريق سفيان الثوري عن إيد بن لَِقيط السدوسي  ،مسعت أاب رمثة يقول :جئت
مع أيب إىل النيب  فقال :ابنك هذا ؟ قال  :نعم  .قال :أحتبه ؟ أما إنه ال جيين
عليك  ،وال جتين عليه .
()180

 -109يزيد بن ثعلبة بن َخـ ْزَمة بن أصرم

()181

ابن عمرو بن َع َّمارة بن مالك البلوي  ،أبو عبد الرمحن حليف بين سامل بن عوف بن
اخلزرج .ذكره ابن إسحاق فيمن شهد العقبة الثانية  .وقال الطربي  :شهد العقبتني.

( )178اإلصابة البن حجر  642/6رقم الرتمجة . 9219
( )179سنن أيب داود  138/4رقم  287/4 . 4210رقم . 4497
( )180املعجم الكبري للطرباين  280/22رقم  . 717وص ححه األلباين يف مواطن منها :س لس لة األحاديث الص حيحة
 374/2رقم . 749
( )181اإلصابة البن حجر  650/6رقم الرتمجة . 9246
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سار موىل أيب اهليثم بن التيهان البلوي
 -110يَ َ
وأبو اهليثم من بَلِ ّي من بين عمرو بن احلاف بن قضاعة ،حالف ابن عبد األشهل.
وموىل القوم منهم  .قُتِل يسار يوم أحد شهيدا.ومل يُفرده احلافظ ابن حجر-رمحه
هللا -برتمجة  .وهللا أعلم .
()182

َ -111رجل من بَلِي عن أبيه

()183

عن الزهري ،عن رجل من بلي ،عن أبيه ،أن النيب  قال " :ال ي مر ابلناس زمان
أقبلت
إال وهو خري من الذي بعده " .وعن سعد بن سعيد فقال ،يعين الرجل البلويُ :
فناجاه ،وكان فيما قال له " :إذا
مع أيب إىل رسول هللا  قال :فَ َخال أبيب دوينَ ،
()184
ت أبمر فعليك ابلتُ َؤَدة ،حىت يُ ِريَك هللا منه املخرج " .
َه َم ْم َ

( )182أسد الغابة البن األثري  482/5رقم الرتمجة . 5638
( )183أسد الغابة  346/6رقم الرتمجة . 6413
( )184املعرف ة والت اريخ للفس وي  . 411/3اآلح اد واملث اين البن أيب ع اص م  76/5رقم  . 2617األدب املفرد
وضعفه األلباين يف ضعيف األدب املفرد  81رقم . 139/888
للبخاري(ابلتعليقات)  479رقم ّ . 888
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اثلثا  :أسـماء وتراجم من له إدراك من قبيلة بَــلِـ ّـي
ِ
ي بن ِحزام
 -1السود بن عبد مشس بن َعد ّ

()185

ابن ُش َعل بن عوف بن ُمعتَمر بن الربعة بن سعد بن ُه َميم بن ذُ َهل بن َهنِ ّي بن بلي
البلوي  .له إدراك ،ونزل قيس بن سعد بن عبادة على ولده؛ ملا انصرف عن إمرة
مصر ،وكان يقال :إن األسود أجود العرب يف زمانه .

َ -2م ْرثَد بن َعثْـ َعث بن َعتِْيك البَـلَوي

()186

له إدراك قال ابن يونس  :شهد فتح مصر .

( )185اإلصابة البن حجر  197/1رقم الرتمجة . 455
( )186اإلصابة البن حجر  283/6رقم الرتمجة . 8389
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فهرس أبسـماء الصحابة من قبيلة بَــلِـ ّـي
تسلسل

املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
أسعد بن َع ِطيّة بن عُبيد بن جبالة
َ
أسري بن عروة بن سواد بن اهليثم

6

3

األعجم بن سفيان البلوي

6

4

أبو أ َُم َامة بن ثَ ْعلَبة البلوي

7

6

أ َُمْي َمة بنت أيب اهليثم
ِ
ي األنصارية
أُنَْي َسة بنت َعد ّ
أُنَْيف بن ُج َشم بن َع ْوِذ هللا بن تَْيم
بُ َجري بن أيب بُ َجري

1
2

5
7
8
9

آمنة بنت عُجرة البلوية

10

14

بَ َّحاث بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم
أبو البداح بن عاصم بن ع ِ
ي
د
َ ّ
اثبت بن الدحداح بن نعيم بن غُْن م
اثبت بن أقرم بن ثعلبة بن َع ِدي
ثعلبة األنصاري وقيل البلوي

15

جابر بن النعمان بن عمري بن مالك
ِجبَارة بن زرارة البلوي
ي بن مرة بن سراقة البلوي
ُج َد ّ
َج ْهم البلوي

11
12
13

16
17
18
19

ُحبَيلة بن عامر بن أنيف بن ثعلبة

رقم الصفحة
6

7
7
8
8
9
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12
56

تسلسل

املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

رقم الصفحة

20

حديج بن سالمة بن أوس

13

21

َحَرام بن َعوف البَ لَوي
َحيَّان بن ُك ْرز البلوي

13

24

رافع بن َعْن َج َدة

22

13

23

أبو ُد ّرة البلوي

25

الربْ َذاء بنت عمرو بن عمارة بن َع ِطيّة البلوية
َّ
ِربْعِ ّي بن أيب ربعي
أبو ِرْمثَة البلوي
رويفع بن اثبت البلوي

16

29

أبو الزعراء البلوي

16

30

زهري بن قيس البلوي

16

26
27
28

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

14
14
15
15
15

ِ
ي
زيد بن أ ْ
َسلَم بن ثَ ْعلَبة بن َعد ّ
سعد بن َج ّماز بن مالك األنصاري مث البلوي
سعيد بن يزيد البلوي

18

احة
سلمى بنت اثبت بن الد ْ
َّح َد َ

18

سهل بن رافع بن خديج
ِ
ي بن اجل ّد
َس ْهلة بنت َعاصم بن َعد ّ
َسْن بَ ر ا ِإل َراشي
َس َواد بن َغ ِزيَّة األنصاري
ُس َويْد بن َحْنظَلة البَ لَوي
ُشبَاث بن خديج بن سالمة

17
17

19
19
20
20
21
22
57

تسلسل

املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

رقم الصفحة

41
43

َشبَث بن سعد بن مالك البلوي
َش ِريك بن َس ْح َماء

22

أبو الشموس البلوي

44

الصعبة بنت التيهان األنصارية

24

45
46

صْيفي بن رافع بن َعْن َجدة البلوي
َ

24

أبو الضبيب البلوي

47

ضمرة بن احلصني بن ثعلبة البلوي

25

48

طلحة بن الرباء بن عمرية

25

49

عائشة بنت عُجرة
عاصم بن عدي بن اجلد

25
26

51

عامر بن سلمة بن عامر األنصاري البلوي

26

52

عامر بن يزيد بن ثعلبة بن حزمة بن أصرم

26

53

عائذ بن ثعلبة بن وبرة البلوي

27

54

َعبَّاد بن عُبَ ْيد بن التيهان

27

42

50

23
23

24

55
56

عُبَ َادة بن اخلشخاش

عبد الرمحن بن سيحان البلوي

28

57
58

عبد الرمحن بن عُ َديْس بن عمرو بن كالب

29

عبد هللا بن أسلم بن زيد

59

عبد هللا بن ثعلبة البلوي

30

60

عبد هللا بن ساعدة بن عائش
عبد هللا بن َسلِ َمة بن مالك

30

61

27

29

31
58

تسلسل

الـم ـ ــوضوع
صْي ِفي بن وبرة
عبد هللا بن َ
عبد هللا بن طارق بن عمرو بن مالك البلوي

32

64

عبد هللا بن عامر البلوي

32

65

عبد هللا بن عديس البلوي

33

66

َعْبد بن ْأرقَم البلوي
َعْب َدة بن ُم َعتِّب بن اجل ّد بن عجالن
عبيد هللا بن التيهان األنصاري

33
34

69

عبيد هللا بن عبيد بن التيهان

34

70

عُبيد بن التيهان

35

62
63

67
68

71

عُبَ ْي َدة بن ربيعة بن جبري البهراين
عتبة بن نِ يَّار

74

أم عثمان بنت يزيد بن ثعلبة بن حزمة بن أصرم
ِ
ي بن ُمَّرة بن ُسراقة
َعد ّ
عقبة بن نِ يَّار البلوي
ِ
ي البلوي
َعلَ َسة بن َعد ّ
َع ْل َق َمة بن ِرْمثَة البلوي
َع ْمَرة بنت ذيد بن عمرو بن زمزمة
ع مرة بنت عوي م بن ِ
ساعدة
ُ
َْ
عُ َمري بن ساعدة بن عائش

72
73
75
76
77
78
79
80
81
82

عُ تَ ْي بَة البلوي

عُ َم َرية بنت َحنظلة بن حبيب بن أمحر

رقم الصفحة
32

34

35
36
36
37
37
38
38
38
39
39
39
40
59

تسلسل

الـموضـوع

رقم الصفحة

83

عُ َم ْرية بنت عُ َمري بن ساعدة

40

85

َعْن بَس بن ثَ ْعلبة بن هالل بن عنبس البلوي

87

كعب بن عُ ْجرة بن أمية

84

عُ َم ْرية بنت َسهل بن رافع

86

عُ َويْم بن ساعدة بن عائش بن قيس

88
90

الحب بن مالك بن سعد هللا
لَِقس بن سلمان

مالك بن عمرو بن حسان البلوي

44

91

اجملذر بن ذيد البلوي

45

92

ُمّرة بن احلارث بن عدي

46

94

100

مسعود بن األسود البلوي
ُمطْعِم بن عبيدة البلوي
ُم َعتّب بن عُبَيد ويقالَ :عْبدة بن إيس البلوي
معن بن ع ِ
ي بن اجلَ ّد بن العجالن البلوي
د
َْ
َ ّ
أبو ُملَْي َكة الكندي
ميمونة بنت عبد هللا من بين ُمَريْد
أبو نَ ِ
ضري بن التيهان األنصاري

102

نُ َهْيك بن التيهان األنصاري

89

93
95
96
97
98
99

مرة بن ُسراقة بن احلباب بن عدي
ّ

101

صر بن الربيع
النعمان بن َع َ

103

أم نِيّار بنت إيس بن عامر من بَلِي

41
41
42
43
43
44

46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
50
60

تسلسل

املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

رقم الصفحة

104

هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد

51

105

أبو اهليثم بن التَّيَْهان

51

106
107

أبو َو ْح َوح األنصاري ،وقيل :البلوي
يسر أبو الربداء البلوي

108

يثريب البلوي

53

109

يزيد بن ثعلبة بن َخ ْزَمة بن أصرم

53

110
111

يَ َسار موىل أيب اهليثم بن التيهان البلوي
َر ُجل من بَلِي عن أبيه

52
52

54
54

61

فهرس أبسـماء من له إدراك من قبيلة بَــلِـ ّـي
تسلسل

املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

رقم الصفحة

1

األسود بن عبد مشس بن عدي بن حزام
َم ْرثَد بن َعثْ َعث بن َعتِيك البلوي

55

2

55

62

فهرس أبمساء الصحابة املستدركني على ابن حجر رمحه هللا

تسلسل

أسـمــاء الصحابة

رقم الصفحة

1

األعجم بن سفيان البلوي

6

2

آمنة بنت عُجرة البلوية

7

3

َحَرام بن َعوف البَ لَوي
احة
سلمى بنت اثبت بن الد ْ
َّح َد َ

6

صْيفي بن رافع بن َعْن َجدة البلوي
َ

4

14
19

5

الصعبة بنت التيهان األنصارية
َّ

7
8

عامر بن يزيد بن ثَ ْعلَبة بن َخ ْزمة بن أصرم
عبد هللا بن ثعلبة البلوي

9

أم عثمان بنت يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم

38

10

َع ْمرة بنت ذيد بن عمرو بن زمزمة

39

12

َم ْسعود بن األسود البلوي
أم نِيَّار بنت إيس بن عامر

14

يسار موىل أيب اهليثم بن التّيهان
رجل من بَ لِ ّي عن أبيه

11
13
15

عُ َمرية بنت حنظلة بن حبيب بن أمحر

25
25
27
31

40
46
50
54
54

63

فهرس املوضوعات
املوض ـ ـ ـ ـ ــوع

رقم الصفحة

3

مق ّدم ة
أوال :نَ َسب قبيلة بَ لِ ّي

4

اثنيا :الفائدة من التأليف يف هذا الباب

اثلثا :أمساء وتراجم الصحابة من قبيلة بَ لِ ّي
فهرس أبمساء الصحابة من قبيلة بَ لِ ّي
فهرس أبس ماء من له إدراك من قبيلة بَ لِ ّي

فهرس أبمساء الصحابة املستدركني على ابن حجر

فهرس املوضوعات

4
6
56
62
رمحه هللا

63
64

64

