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مقدمـــــــــــة
احلمد هلل رب العاملني والصال ال الالالم وال ال ال الالالب اء املال ال الالبي ا حمما واملب ال ال الالءني حمم ا مد
واء آله وصححمه امجعني اما بعد :فالكتاب احمارم ان مجع لكل من ذكب من الصحابة 
ا ه من قحممءة ثقمف واليت ااملالاليف م مدة ة الئا ف او من ااش من الصالالحابة م الئا ف
او ا ال الالت و اا وماا فماا واحلقيف هبم من ا ال الالت ال الالاد هبا .واحاول قدر ا ال الالتئاايت ار اذكب
م ام من كار م ص صا اءمه م كتاب اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب رمحه هللا .
وم هذه املقدمة اذكب م اجي م الكتاب وبعده ال ال ال ال ال الب قحممءة ثقمف  .مث ا ال ال ال ال الالب ا ا
وتباجم الصحابة من اهل الئا ف .
منهجي يف الكتاب :

رتحميف ا ا الصحابة تبتمحما اجبداي .اغفءيف لفظ اب واب وال التعبةف وبداا ابحلبي الذي بعد ذلك .ا رجيف ا ا الصحابماا ضمن الرتاجم ح ب الرتتمب ا جبدي .جعءيف فاب ا لءم ض ااا وا ا .ض الحمئيف مااتاإ ض ض الحم من ا ا ابحلبكاا وه من اإلصالالابة و تحمصالالا امل تحمه بتحبةبامل تحمه كالمها البن حجب ومن م قع صحابة ر ل هللا  اء ال حمكة الع كحم تمّة .
ابفيف بحمعض الكءماا الغبةحمة .
ّاص ال ال ال ال ّدر ص ال ال الالاحب الرتمجة اب ه الأالثي ر وجد او ا(تمه اب ال ال الالم القحممءة الأقفي ر كارث ا ما .
 قد احذي بعض ال ال ال ال ال ال الالما م بعض الرتاجم وءحما لال(تصال ال ال ال ال ال الالار .وبعض الرتاجم جا اخمتصبم من ا صل .
رقّميف ا ا وجعءيف كل ا م م و الصفحة زاي م م اإلةضاح .(ّب ْجيف اغءب ا حا ةث ال ار م م الرتاجم واحلكم اءماا بق ل العالمة ا لحماين رمحه هللا.مل ا تقص م ختبةج ا حا ةث و منا اكتفميف مبا ا ْور ا .وقد ا ال الالتقميف تبامجام من كتاب اإلصال الالابة م متممز الصال الالحابة البن حجب رمحه هللا  .ال املال الالب :
ار اجلمل – باوا الئحمعة ا وض  1412حتقمق  :اءي مد الحمجاوي .من املكتحمة ال امءة.
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وقد اجتادا –قدر ا ال الالتئاايت -م ذلك ؛ فإر اص ال الحميف فا من هللا وهذا ما ارج
ا(ئأا فمن ف ي وال مئار وا تغفب هللا من ذلك .
هذا وهللا ا الالأل ار جيعالالل هذا العمالل (الصالاً ل جاه الكبمي وار ة فع باله كاتحمه وقار ه.وانملبه
وابهلل الت فمق وصء هللا اء حمم ا مد .
املالؤلف
 .بباهمم بن فاد بن بباهمم ال اار
ebrahim.f.w@gmail.com

امل قع التجبةيب

/http://eb-alwadaan.site123.me
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ب قبيلة بين ثقيف :
سُ
أوال :نَ َ
ه ثقمف بن م الحمه بن ب ْكب بن ه ازر بن م ص ر بن اكبمة بن (صفة بن قمس ابن
1
اْمالر .وقمل :ر ا م ثقمف ق ّي زل ا الئا ف وا ت بوا م بال اإل الب .

 1ا الالاب لءحمالذري  . 139/3الالب ادانر وقحئار لءال ال ال ال ال ال ال ال الالم ّ  . 13مجابم ا الالاب العبب البن حزب
 . 266اجالة املحمتدي وفضالة امل تاي م ال ب لءحازمي  . 35الءحماب م هتذةب ا اب البن ا ثا اجلزري
. 240/1

4

اثنيا :أمساء وتراجم الصحابة من أهل الطائف

 - 1بباهمم بن جابب الأقفي
كار احمدا لالخبملة الأقفي زل ض ال يب  من حصن الئا ف ؛م مجءة من زل من
احممدهم اايب حصارهم فأاتقه و فعه ض ا مد بن حضا وامبه ار ةالم ه وةعءّمه
ااش بعد ال يب  هبا .
2

 - 2بباهمم الئا في
ع ال يب  ةالعءّم ال اس بالمىن ةق ل ":قابء ا الّعال"

3
4

.

ب بن اممّالة حْباثر
-3اّ
ابن ا ْ كب الك اين الءمأي ا ءم ه وا( ه كالب وهاجب ض ال يب  فقال اب مها
اممة :
ذا بكيف احلمامة بئن و ّإ  ...اء بالْمضاهتا ا ْ ا كالاب
5

 2اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  19/1رقم الرتمجة . 4
 3اإلصابة  20/1رقم الرتمجة . 10
 4املعجم الكحما لءئ اين  333/1رقم  . 997اآلحا واملأاين البن اب ااصال ال ال ال ال ال الالم  243/3رقم  . 1604م ال ال ال ال ال ال ال د
وضعفه ا لحماين م ء ءة ا حا ةث الضعمفة  32/9رقم . 4030
البوايين  481/2رقم ّ . 1506
 5اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  25/1رقم الرتمجة . 25

5

 -4ا ْز م ب يف احلارث بن كءدم
الأقفمة زوإ اتحمة بن غزوار اما الحمصبم وكا يف صححمته ملا قدب الحمصبم ومصبها
وب حمحماا قدب الحمصبم ( هتا من اماا اب بكبم وانفع وزاي بن احممد ؛الذي صار بعد
ذلك ةقال له زاي بن اب فمار واب اجلممع مة م الم احلارث بن كءدم .ومل ةالْحمق
م حجة ال اع احد من قبةش وثقمف ال ا ءم وملادها .
6

 - 5ا ْزر بن ا ْقحمة الأقفي
اب اقحمة م الهم وكار من احممد كءدم الأقفي وقمل من احممد احلارث بن كءدم ف زل
ض ال يب  اايب حصار الئا ف فأ ءم ؛فأاتقه ال يب  و ءّمه خلالد ابن عمد
بن العا لمم ه وةعءّمه ؛فصار حءمفا م بين اممة فا كح ه و كح ا لمه .قال
الحمالذري :كار ا زر ح ّدا ا رومما تزوإ مة والدم امار بعد ار فارقاا اي ب ف لدا
8
ءمة بن ا زر فا ا( امار مه .
7

 6املعاري البن قتمحمة . 288فت ح الحمءدار لءحمالذري  . 334وله ا ال ال ال الالاب ا ملال ال ال ال الباي . 187/5 . 490/1
مبآم الزمار م ت ارةخ ا امار ل الحم ابن اجل زي  . 254/7اإلص الالابة م متممز الص الالحابة البن حجب  483/7رقم الرتمجة
. 10789وتبجم هلا احلافظ ابن حجب مبم ا(بى م اإلصابة اب م :ا ْروم  478/7رقم الرتمجة .10778وهللا ااءم.
 7اإلصابة  46/1رقم الرتمجة . 80
 8قال م البوض ا ف م مل ال ال الالبح ال ال ال الالام ال حم ةة البن ه ال ال الالاب لء ال ال الالامءي  : 342/7وغء ابن قتمحمة م املعاري
فجعل مة هذه املذك رم اب امار بن اي الب وجعل الءمة بن ا زر ا(ا امار بن اي الب مه وقد ذكب ار ا زر (بإ
من الئا ف فأ ءم و مة قد كا يف قحمل ذلك بزمار قتءاا اب جال وهي ذ ذاك حتيف اي ب .

6

 -6اامل بن عمد بن احممد
ابن ا مد بن امبو بن االإ الأقفي له صححمة وملاد م ا اممة بن اب الصءيف .
9

بن م ع الأقفي
 -7ا
وفد اء ال يب  ومدحه ب عب فم ه :
ام ميف ااحم ال ال ال ال الد رب ال ملبةك ل ال ال ال اله  ...رب العحما ذا ماحصل الم ب
ا يف الب ل الذي تبج ف اضءه  ...ا د القح ط ذا ما ا(ئأ الالمئب
10

 9اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  66/1رقم الرتمجة . 141
 10املبجع ال ابق  77/1رقم الرتمجة . 169

7

 -8ا مد بن اب اانس بن ز مم
ابن امبو بن احمد هللا بن بن جابب بن ممة بن احمد بن ادي بن الد ل بن بكب بن
احمد م ام بن ك ا ة الك اين الد ءي ابن ا(ي ارةة بن ز مم الذي ان اه امب بن
اخلئاب وه اء امل  .وكار ا مد ملاابا فأهدر ال يب  مه قال ابن احماس:
ر وفد بين ادي بن الد ل قدم ا اء ال يب  فمام احلارث بن وهب وا ميب بن
ا (بب وححممب وربمعة اب ا م ءمة ومعام ره من ق مام ووءحم ا م ه ار ال ةقاتء ه
وال ةقاتء ا معه قبة ا وت ؤوا لمه من ا مد بن اب اانس وقال ا :ه قد انل م ك
فأابح ال يب  مه وبءغ ا مدا ذلك فأت الئا ف فءما كار ااب الفتح (بإ
ارةة بن ز مم ض الئا ف فأ( ا مدا بذلك وا(ذه وات به ال يب  فجءس بني
فأم ه ر ل  وم ح وجاه وصدره.
ةدةه وا ءم ّ
11

 -9ا مد بن ا ْ( س بن ملبةق
الأقفي حءمف بين زهبم  .ذكبه امب بن ملحمة فممن كن املدة ة من الصحابة .
12

 11اإلص ال ال الالابة م متممز الص ال ال الالحابة البن حجب  79/1رقم الرتمجة . 175ا ال ال الالد الغابة م معبفة الص ال ال الالحابة البن ا ثا
 108/1رقم الرتمجة . 161
 12اإلصابة  82/1رقم الرتمجة . 182

8

 -10ا مد بن جارةة بن ا مد
بن احمد هللا بن ءمة بن احمد هللا بن غالمالبم بن ا ي بن ثقمف الأقفي حءمف بين
زهبم  .وقال ال اقدي :ا ءم ة ب الفتح وملاد ح م ا واائاه ال يب  ما ة من اإلبل.
13

 -11امة هللا ب يف اب ب ْكبم الأقفمة
مذك رم م الصحابة وقد ابةعيف تالعد م اهل الحمصبم .

14

 -12اممّة بن ا ْ كب بن احمد هللا
وقمل  :ا ملكب ابن زهبم بن زبالْمال ة بن جْدع بن لمث بن بكب بن احمد م ام بن ك ا ة
الك اين الءمأي الالجْداي كار ة كن الئا ف .
15

13
14
15

اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  80/1رقم الرتمجة . 176
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  523/7رقم الرتمجة . 10895
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  114/1رقم الرتمجة . 253

9

 -13ا ْوس بن ا ْوس الأقفي
روى له اصحاب ال ن ا ربعة احا ةث صحمحة من رواةة ال اممني ا ه .
16

 -14ا ْوس بن ابالي اوس بن ربمعة
وه :اوس بن حذةفة بن ربمعة بن اب ءمة بن غام بن ا ي.وقمل ر حذةفة ه
ابن اب امبو بن امبو بن ا ي بن وهب بن اامب بن ة ار بن مالك بن حئم
بن ج م الأقفي .روى له اب او وال ا ي وابن ماجة  .ت م اوس بن حذةفة ة
ت ع ومخ ني .
17

ه حذةفة بن اوس .

 -15اب اوس حذةفة الأقفي

18

 16اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  143/1رقم الرتمجة . 315
 17اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  150/1رقم الرتمجة . 327
 18اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  24/7رقم الرتمجة  43/2 . 9552رقم الرتمجة . 1647
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 -16ا ْوس بن ا ي بن جابب
ابن فمار بن احمد ايلمل بن امل بن مالك بن حئم بن ج م بن ثقمف كار م
وفد ثقمف .
19

 -17اب ةة ب يف غْمالر بن ءمة
الأقفي  .هي اليت قال هميف الالمخّث :هنا تال ْقحمل أبربع وت ْدبب بأمار .واخل م
الصحمح ومل ت ّم فمه . 21وملا ا ءم اب ها ا ءميف وروا .
ان القا م بن مد قال  :ار ال يب  امب اب ةة ب يف غمالر الأقفمة ابلغ ل ا د
كل صالم م اال تحاضة . 22وان اا ة ار اب ة غمالر قاليف :اي ر ل هللا ين ال
اقْدر اء الئ ْاب افأتبك الصالم ؟ فقال ":لم يف تءك ابحلمضة منا ذلك اْب فإذا
ذهب قالْب احلمض فارتفعي ان الدب مث اغت ءي وصءّي" . 23
20

 -18بالْبزم ب يف م ع بن امبو
ابن اما الأقفي امبام صف ار بن اممة ا ءميف معه وهي ّاب اب ه احمد هللا بن
صف ار.
24

19
20
21
22
23
24

املبجع ال ابق  158/1رقم الرتمجة . 348
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  529/7رقم الرتمجة . 10908
صحمح الحمخاري  156/5رقم ... 4324صحمح م ءم  1715/4رقم .. 2180
ن الدارمي  249رقم . 849
املعجم ا و لءئ اين  240/1رقم . 788
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  530/7رقم الرتمجة . 10912

11

 -19اب بصا بن ا مد بن جارةة
الأقفي ا ه اْتحمة وقمل  :ر ا ه احممد وا ول ه امل ا ر .
25

 -20تالممم بن جباملة الأقفي
ان احمد العزةز بن اهلمأم ان ابمه ان جده ان متمم بن جباملة قال :قدميف م وفد
ثقمف اء ر ل هللا  فأ ءم ا و أل اه ار ةكتب ل ا كتااب فمه ملبوط.
26

 -21اثبيف بن اجل ْذع
وا ه ثعءحمة بن زةد بن احلارث بن حباب بن غ م بن كعب بن ءمة ا صاري ال ءمي
ا ت اد ابلئا ف  .وكار من اهل بمعة العقحمة .
27

 -22اب اثبيف بن ةعء الأقفي
ذكبه الئ ي م الصحابة .

25
26
27
28

28

اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  43/7رقم الرتمجة . 9621
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  369/1رقم الرتمجة . 840
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  348/1رقم الرتمجة . 874
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  54/7رقم الرتمجة . 9649

12

 -23اب ثال ْعءحمة الأقفي
ابن ام كْب ب بن فمار .ان اب ثعءحمة قال :قال يل ام يل  :اامل امال حىت ازوجك
اب يت  .فقءيف  :ر تزوجتاا فاي والق ثالاث .وفمه ا ه أل ال يب  فقال :ال وال
30
ال بعد كاح قال فتزوجتاا ف لدا يل عدا و عمدا .
29

 -24جابب بن ملْمالحمار بن اجالر
ابن اتّاب بن مالك الأقفي .ذكب املدا ين م كتاب ا(حمار ثقمف ا ه ممن ملاد بمعة
البض ار .
31

 -25جابب بن ا ي الأقفي
م ح ال يب  اء قدممه .
 -26ج ْ بن اب احممد الأقفي
ذكب الحمالذري ا ه ا ت اد مع ابمه ة ب اجل ب .

32

33

 29اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  58/7رقم الرتمجة . 9656
 30ال ال ال ال ن الدارقئين  35/4رقم  . 97لك ه اخل ال ال الالين بدال من الأقفي  .وم ال ال ال ال ده اءي بن قبةن كذبه اىي بن
معني وغاه  .ص الالب الباةة حا ةث اهلداةة لءزةءعي  . 233/3التءخمص احلحما م ختبةج احا ةث البافعي الكحما البن
حجب . 456/3
 31اإلصابة  432/1رقم الرتمجة . 1020
 32اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  440/1رقم الرتمجة . 1037
 33املبجع ال ابق  451/1رقم الرتمجة . 1066
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 -27جحما بن حمّة بن م ع
الأقفي ابن ام املغام بن ملعحمة وابن ا(ي ابوم بن م ع .ملاد الفت ح م ااد
امب  .قال ابن حجب رمحه هللا  :ومل ار من ذكب جحماا م الصحابة وه من ملبوام
؛ ر ثقمفا مل ةحمق م ام م ااد ال يب  ممن كار م ج ا احد ال ا ءم وملاد
حجة ال اع  .ولم يف صححمته ا دي مب دفعه .فمن ة اد الفت ح م ااد امب ال
بد ار ةك ر ذ ذلك رجال  .والقصة اليت ملادها كا يف بعد ال فام ال حم ةة بدور ا ب
ني فأقل اح اله ار ةك ر له رؤةة وكار املذك ر ة كن الئا ف.
34

 -28جءْمحة بن احمد هللا بن ارب
ابن انملب بن غام بن عد بن لمث بن بكب بن احمد م ام الءمأي .ا ت اد ابلئا ف
وقمل م ج ّده  :احلارث بدل ارب .
35

 -29احلارث الئا في
قال ابن حا م تف اه  :ح ّدثيف ان مقاتل بن حمار م هذه اآلةة{:والذةن
ةت ف ر م كم وةذرور ازواجا}اآلةة  37ار رجال من اهل الئا ف قدب املدة ة وله
اوال رجال و ا ومعه اب اه وامباته فماا ابملدة ة فبفع ذلك ض ر ل هللا 
فأائ ال الدةن واوال ه ابملعبوي ومل ةع امباته ملمئا غا اهنم امبوا ار ة فق ا
38
اءماا من تبكة زوجاا ض احل ل .
36

 34اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  461/1رقم الرتمجة . 1091
 35اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  496/1رقم الرتمجة . 1182
 36اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  613/1رقم الرتمجة . 1518
رم الحمقبم آةة . 234
37
 38هذا كار قحمل ال ال ال الالخ  .فعن زةد بن ا ال ال الالءم ان قتا م م اآلةة {:والذةن ةت ف ر م كم وةذرور ازواجا }..قال:
كا يف املبام ة صي هلا زوجا ابل كىن وال فقة ما مل ختبإ وتتزوإ مث خ ذلك وفبض هلا الببع ر مل ةكن لزوجاا ولد=

14

 -30احلارث بن اوس الأقفي
قال ابن عد  :له صححمة .

39

 -31احلارث بن ْال بن اب ص ْعصعة
ا صاري .ذكب ا ه ممن ا ت اد ة ب الئا ف .وقمل  :احلحماب بدل احلارث.
40

 -32احلارث بن احمد هللا بن اوس
الأقفي كن الئا ف  .وقد ة ب ض جده وقمل مها اث ار  .روى حدةأه اب
او وال ا ي والرتمذي م احلج و ا ه صحمح .
41

=والأمن ر كار لزوجاا ولد و ال ال الخ هذه اآلةة ق له{ :ةرتبص ال الالن أب ف ال الالان اربعة امل ال الالاب وا ال ال البا} الحمقبم اآلةة 234
ف خيف هذه اآلةة ال صمة ض احل ل  .الدر امل أ ر م التف ا ابملأث ر لء م وي . 739/1
 39اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  564/1رقم الرتمجة . 1375
 40اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  576/1رقم الرتمجة . 1422
 41اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  580/1رقم الرتمجة . 1432
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 -33احلارث بن كءدم بن امبو
ابن اب االإ بن اب ءمة بن احمد العزى بن غام بن ا ي بن قصي الأقفي وحممب
العبب  .روى اب او من وبةق بن اب جنمح ان جماهد ان عد بن اب وقا قال
:مبضيف فأاتان ال يب  فقال  :ك مفؤو ا يف احلارث بن كءدم ا(ا ثقمف ؛
فإ ه ةتئحمّب فمبه فءمأ(ذ حمع متباا فال ْءمالءدك  43بالا ّن .
42

 -34ححممب بن ا مد بن جارةة
الأقفي حءمف بين زهبم وه ا( اب بصا اتحمة بن ا مد .ا ت اد ابلممامة .
44

 -35ححممب بن اوس الأقفي
او بن اب اوس ذكبه ابن ة س فممن ملاد فتح مصب  .فدل اء ار له راكا
ومل ةحمق من ثقمف م حجة ال اع احد ال وقد ا ءم وملادها فمك ر هذا صحابما.
45

 42املبجع ال ابق  594/1رقم الرتمجة . 1477
 43الّءد  :من ا وةة وه ما ة ال ال ال ال ال ال الالقاه املبةض م احد مل ال ال ال ال ال ال ال ّقي الفم .ال ااةة م غبةب احلدةث وا ثب البن ا ثا
 245/4ما م  :لد .
 44اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  14/2رقم الرتمجة . 1567
 45املبجع ال ابق  14/2رقم الرتمجة . 1568
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 -36ححمْمب بن امبو بن اما
ابن ا ي بن غمالبم بن ا ي بن ثقمف الأقفي .روى ابن جبةب من وبةق اكبمة م
ق له تعاض{:اي اةاا الذةن آم ا اتق ا هللا وذروا ما بقي من الباب} . 47قال :زليف م
ثقمف م ام م ع وححممب وربمعة واحمد ايلمل ب امبو بن اما .
46

 -37اب حذةفة الأقفي
من ولد غماث بن مالك ملاد بمعة البض ار .

48

 -38احلكم بن اب العا بن ب ْ ب
ابن اْحمد بن ْمهار الأقفي ا( اأمار .قال ابن عد :ةقال له صححمة وواله ا( ه
اأمار الحمحبةن فافتتح فت حا كأام .قال :وملا كار ا( ه اء الئا ف كتب لمه امب
اقحمل وا تخءف ا(اك .
49

46
47
48
49

اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  21/2رقم الرتمجة . 1592
رم الحمقبم آةة . 278
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  88/7رقم الرتمجة . 9749
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  104/2رقم الرتمجة  265/7 . 1782رقم الرتمجة . 10215
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-39احلكم بن اب العا بن اممة
ام اأمار بن افار ووالد مبوار .قال ابن عد:
ابن احمد مشس القبملي ا م ي ّ
ا ءم ة ب الفتح و كن املدة ة مث فاه ال يب  ض الئا ف  51مث اامد ض املدة ة
م (الفة اأمار  وماا هبا .
50

 -40اب احلكم بن ححممب بن ربمعة
ابن امبو بن اما الأقفي ذكبه املدا ين م من ا ت اد مع اب احممد ة ب اجل ب.
52

 -41احلكم بن عمد الئا في
روى الئ اين من وبةق اب اممة بن ةعء الئا في حدثين جدي ان احلكم بن عمد
قال  :اتميف ال يب  اابةعه فقال  :ما ا ك ؟ قءيف  :احلكم  .قال  :بل ا يف احمد
54
هللا .
53

 50اال تمعاب  359/1رقم الرتمجة . 529اإلصابة  104/2رقم الرتمجة . 1783
وقصة ال في هذه قال فماا ملمخ اإل الب ابن تمممة م م ااإ ال ّة  :265/6وقد وعن كأا من اهل العءم م
51
ّ
فمه وقال ا :ه ذهب اب(تماره وقصالة في احلكم لم اليف م الصالحاح وال هلا ال ا ةعبي به امبها .وا اب الكالب ح هلا
اةضا م م قع الب وةب رقم الفت ى. 180463 :
 52اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  92/7رقم الرتمجة . 9771
 53اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  101/2رقم الرتمجة . 1778
 54املعجم الكحما لءئ اين  25/2رقم  214/3 . 1174رقم . 3169

18

 -42احلكم بن ْفمار بن اأمار
ابن اامب بن معتّب بن مالك بن كعب بن عد بن ا ي بن ثقمف الأقفي  .قال
اب زراة و بباهمم احلبب :له صححمة .وروى حدةأه اصحاب ال ن م ال ضح بعد
ال ض  56 .وقمل  :فمار بن احلكم .وقمل :غا ذلك .وقال امحد والحمخاري :لم يف
لءحكم صححمة .وقال ابن املدةين والحمخاري واب حامت :الصحمح احلكم بن فمار
ضئبب اإل ا  .ةقال:
ان ابمه .قال ابن احمد ال  :له حدةث واح ٌد م ال ض م ْ
يب  و ااه م ه ا دي صحمح ه قءه الأّقاا م ام
ه مل ة مع من الّ ّ
الأّ ري ومل خيالفه م ْن ه م احلفظ واإلتقار مأءه.قال ابن حا  :ه احلكم بن
57
الأقفي .
فمار بن اأمار بن اامب بن معتّب
ّ
55

 -43احلكم بن احمد هللا الأقفي
ان احلكم بن احمد هللا الأقفي قال( :بج ا مع ر ل هللا  م بعض ا فاره فعبضيف
له امبام بصيب فقاليف :اي ر ل هللا ر ابين هذا ابض له فذكب احلدةث  .قال :وم
59
ا حدةأه مقال.
58

 55معبفة الصحابة البن م ده  . 774اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  103/2رقم الرتمجة . 1780
 56م د اإلماب امحد  106/24رقم  . 15386امل تدرك اء الصحمحني لءحاكم  277/1رقم  609وصححه.
ال ال ال ن اب او  64/1رقم  . 166ال ال ال ن ال ال ال الالا ي  86/1رقم  . 135ال ال ال ال ن الك ى لءحمماقي  249/1رقم . 753
وصححه ا لحماين ل اهده م صحمح اب او  294/1رقم . 159
 57اال تمعاب م معبفة ا صحاب  360/1رقم الرتمجة . 531
 58ا الالد الغابة البن ا ثا  50/2رقم الرتمجة  . 1219اإلص الالابة م متممز الص الالحابة البن حجب  106/2رقم الرتمجة
.1784
 59معبفالالة الص ال ال ال ال ال ال الحالالابالالة ب عمم العزازي  722/2رقم احلالالدةالالث  . 1931اإلانبالالة ض معبفالالة املختءف فمام من
الصحابة ملغءئاي  174/1رقم الرتمجة . 200
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 -44احلكم بن امبو بن معتّب
ابن مالك بن كعب بن امبو بن عد بن ا ي بن ثقمف .قال اب امب :كار احد
ال فد الذةن قدم ا مع احمد ايلمل إب الب ثقمف .
60

 -45احلكم بن م ع بن امبو
الأقفي ا( اب احممد ملاد اجل ب مع ا(مه وا ت اد به .
61

 -46حكمم بن احلارث الئا في
من اهل الئا ف .روى الأعءيب م تف اه ان ابن احماس رضي هللا ا اما ؛ ا ه هاجب
ابمباته وب مه فت م .وفمه زليف{:والذةن ةت ف ر م كم وةذرور ازواجا}  63اآلةة .
وقد ذكب القصة ابن حا م تف اه .
62

60
61
62
63

اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  108/2رقم الرتمجة . 1787
املبجع ال ابق  110/2رقم الرتمجة . 1792
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  112/2رقم الرتمجة . 1801
رم الحمقبم آةة . 234
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 -47حكْممة ب يف غمالر الأقفمة
امبام ةعء بن مّبم ما ا ري ا عيف ال يب  او ال ؟ قاله :اب امب  .قال :وهلا رواةة
ان زوجاا  .وا فب إب(باجاا ابن احمدال  .اء (الي م صححمتاا .
64

 -48حءْممة ب يف ابوم بن م ع
الأقفي .ماا اب ها م ااد ال يب . 

65

( -49ارجة بن ا ْقفار الأقفي
ان (ارجة بن اقفار ا ّه ات ال يب  ملا مبض فجعل ةال ْعب فقاليف فاومة :واكْبب
67
اب ! فقال ال يب : ال كبب اء ابمك بعد الم ب .
66

64
65
66
67

اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  584/7رقم الرتمجة . 11049
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  585/7رقم الرتمجة . 11051
املبجع ال ابق  224/2رقم الرتمجة . 2140
اجلبح والتعدةل البن اب حامت  374/3رقم احلدةث . 1706

21

( -50الد بن جحمل الئا في
وقمل  :جْمل العدواين الئا في كن الئا ف وله حدةث واحد .وةقال ه ابةع
71
حتيف ال جبم ا(بجه امحد  69وابن اب ملمحمة وابن (زمية م صحمحه  70والئ اين
وابن ملاهني من وبةق احمد هللا بن احمد البمحن الئا في ان احمد البمحن بن (الد بن
اب جحمل العدواين ان ابمه ا ه ابصب ال يب  م م ب ثقمف -وه قا م اء ق س
او اصا -حني ااتهم ةحمتغي ا دهم ال صب قال  :ف معته ةقبا وال ما والئار حىت
(تماا .قال :فال اْمالتاا م اجلاهءمة مث قباهتا م اإل الب .
68

( -51الد بن غالب
وه جد مد بن زكباي الغالب له صححمة وله وفا م مث زل الحمصبم وويل
اصحماار لعأمار  روى ابن م ده  73من وبةق ا ح بن املفضل بن غ ار
ان امه مد بن غ ار ان جده بن امبو ان ابمه امبو بن معاوةة ان ابمه امبو
بن (الد بن غالب قال :ملا حصب اأمار (بإ اب ةبةد صبه وكار ةت ض اصحماار
فدل هذا اء ا ّر له م زال ابلئا ف.
فاتصل به قالْتالءه  74فا صبي ض م زله ابلئا ف ّ .
72

68
69
70
71
72
73
74

اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  228/2رقم الرتمجة . 2154
وضعفه قق ه .
م د اإلماب امحد  288/31رقم ّ 18958
صحمح ابن (زمية  140/3رقم . 1778
املعجم الكحما لءئ اين  197/4رقم  . 4126رقم . 4127
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  274/2رقم الرتمجة . 2191
معبفة الصحابة البن م ده  . 483معبفة الصحابة ب عمم . 958/2
اي :وصءه ( مقتل اأمار رضي هللا ا ه .
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-52حْاءة بن اب حْاءة الأقفي
روى ابن م ده وابن ملاهني من وبةق ابن اا ذ ان غضْمف بن احلارث ان قدامة
وحْاءة الأقفمني قاال" :كار ال يب  ذا ارتفع ال اار وذهب كل احد وا قءب
ال اس (بإ ض امل جد فبكع ركعتني او اربعا ة اب هل ةبى احدا مث ة صبي" .
75

( -53بملة الأقفي
ذكبه ال امءي م البوض وقال  :ه وفد فأ ءم .

76

-54رافع بن ةزةد الأقفي
قال ابن ال كن  :مل ةذكب م حدةأه ااا وال رؤةة ول يف ا ري اه صحاب
اب ال ؟ ومل اجد له ذكبا ال م هذا احلدةث  :ان احل ن ان رافع بن ةزةد ار ال يب
 قال  ":ر ال مئار اب احل ْمبم فإايكم واحلمبم وكل ث ب فمه مل ْابم" . 78
77

75
76
77
78
م ء

اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  134/2رقم تبمجة قدامة الأقفي . 1859
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  273/2رقم الرتمجة . 2245
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  446/2رقم الرتمجة .2551
املعجم ا و ال لءئ اين  353/7رقم  . 7708ملالالعب اإلميار لءحمماقي  340/8رقم  . 5915وضال ّالعفه ا لحماين
ءة ا حا ةث الضعمفة  208/4رقم . 1718
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 -55ربْمالعة ا ْجذب الأقفي
كار م وفد ثقمف فكا ا ةحماةع ر ال يب  ومي ح ر اء ةدةه فءما بءغ ربمعة
80
لمحماةعه قال له  :قد ابةع اك فارجع فبجع .
79

 -56ربمعة بن اممّة بن اب الص ْءيف
الأقفي ذكبه املبزابين وا د له ملعبا ةالبّ به اء ابمه ا ت ابه م ابماا ةق ل فماا :
82
و ان مع ٌب من ج ْذب قمس  ...ف ْ حمالتال ا و ْ حمالتالا ْم ا
وقد تقدب غا مبم ا ه مل ةحمق احد من ثقمف وقبةش مبكة والئا ف م حجة ال اع
ال ملادها م ْ ءما .واب ه القا م بن ربمعة بن اممة بن اب الصءيف واله اأمار -
84
رضي هللا ا ه -الئا ف 83 .وقمل  :والّه ارمم مة .
81

79
80
81
82
83
84
الحمغدا

اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  478/2رقم الرتمجة . 2638
صحمح م ءم  1752/4رقم . 2231
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  461/2رقم الرتمجة . 2592
ربمع ا ببار و ص ا (مار لءزخم بي . 263/4
اإلكمال م رفع االرتماب ان املؤتءف واملختءف م ا ا والكىن وا اب البن ماك ال . 302/6
ا الالاب ا ملال الباي لءحمالذري  . 578/5وله فت ح الحمءدار  . 241اخلباإ وصال ال ااة الكتابة لقدامة بن جعفب
ي . 329

24

 -57رملمد بن االإ الأقفي
ي بن فل بن احمد م اي .ذكبه امب بن ملحمة م ا(حمار
وقمل روة د  .ص ْاب بين اد ّ
املدة ة وا ه اختذ ارا ابملدة ة م مجءة من ا(ت ّ هبا من بين ادي .وم امل وأ  86من
وبةق عمد بن امل مب وغاه ار وءمحة ا دةة كا يف حتيف رملمد الأقفي فئءّقاا
ف كحيف م ا ّدهتا فخفقاا امب ضباب ابلدرم .واحب امب بن اخلئاب رضي هللا
ا ه بميف روة د وكار حا ا ملباب .قال عد بن بباهمم ان ابمه  :ين اب
ذلك الحمميف ةتأل كأ ه جال ْمبم . 87و منا ذكبته م الصحابة ؛ ر من كار بتءك ال ن
م ااد امب ؛ ةك ر م زمن ال يب  مممزا ال الة ومل ةحمق من قبةش وثقمف احد
ال ا ءم وملاد حجة ال اع مع ال يب . 
85

85
86
87

اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  486/2رقم الرتمجة  500/2 . 2658رقم تبمجة روة د . 2699
لإلماب مالك ببواةة اىي الءمأي  536/2رقم . 1115
الئحمقاا الك ى البن عد  . 42/5ا م ال البن زجن ةه  272رقم . 410

25

 -58رقالْمالقة ب يف وْهب الأقفمة
ا ْ ءميف حني (بوإ ال يب  من مكة ض الئا ف بعد م ا اب والب و(دجية.
ان امممة ب يف رقمقة ان اماا قاليف :ملا جا ال يب  ةحمتغي ال صب ابلئا ف (ل
اءي فأ(بجيف له ملبااب من ةق  89فقال :اي رقمقة ال تعحمدي واغمتام وال تصءي
ّ
لماا .قاليف  :ذا ةقتء ين قال :فإذا صءّميف ف لّماا ظ ْابك مث (بإ من ا دي  .قاليف
ب يف رقمقة :فأ( ين ا( اي فمار ووهب اب ا قمس بن اابر قاال :ملا ا ءميف
يف امكما"؟ قء ا :هءكيف اء احلال
ثقمف (بج ا ض ر ل هللا  قال" :ما فالعء ْ
90
يف امكما" .
اليت تبكتاا قال" :لق ْد ا ْ ءم ْ
88

 -59رقالْمم بن اثبيف بن ثعءحمة
ابن زةد بن ل ْ ذار بن معاوةة اب اثبيف .وقال ابن الكءيب بعد ثعءحمة بن ا ّكال بن
احلارث بن اممة بن معاوةة بن مالك بن ا ي ا صاري ا و ي .ا ت اد ابلئا ف.
91

 -60رةْئة ب يف احمد هللا بن معاوةة
الأقفمة امبام احمد هللا بن م ع و ّاب ولده وقمل :را ئة وقمل :غا ذلك  .وكا يف
ااا .ولمس لعحمد هللا بن م ع مال وكا يف ت فق اءمه واء ولده .
امبا ًم ص ً
92

 88اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  647/7رقم الرتمجة . 11177
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 -61زها الأقفي
ذكبه احل ن بن فمار م م ده ان احمد املءك بن زها ان ابمه قال :قال ر ل
94
هللا  ": ذا متم فعحمّدوا" .
93

 -62زها بن اأمار الأقفي
زل الحمصبم له حدةث م ال لممة ا د اب او  96وال ا ي  97ب د ال أبس به.
وقال ابن ال كن :لمس مبعبوي م الصحابة ؛ ال ار امبو بن اءي ذكبه فمام .وقال
الحمخاري :ال تعبي له صححمة ومل ةصح ا ه واثحميف صححمته ابن اب (مأمة واب
حامت والرتمذي وا ز ي وغاهم .
95
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 -63اب زها ا ّالمار بن حالممد
الأقفي كن الئا ف ووفد اء ال يب  . وه والد اب بكب بن اب زها .
فعن اب بكب بن اب زها ان ابمه ان ال يب  قال( :ئحم ا ر ل هللا  ابل الحماوم
من ارض الئا ف فقال:ة ملك ار تعبف ا اهل اجل ة من اهل ال ار قال ا مب اي ر ل
99
هللا؟ قال :ابلأ ا احل ن والأ ا ال ي ا تم ملادا بعضكم اء بعض .
98

 -64اب زها بن معاذ بن رايح
الأقفي الئّا في  .له صححمة وقمل  :ا ه معاذ  .وه ممن غءحميف اءمه ك مته من
الصحابة  .حدةأه  ":ذا متم فعحمدوا" وهذا احلدةث ا(بجه الئ اين  101م تبمجة
معاذ الأقفي .
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 -65زةد الأقفي
جد ائا بن ال ا ب وةقال ا ه ةزةد وةقال مالك .
102

 98اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  155/7رقم الرتمجة  574/4 . 9938رقم الرتمجة . 5701
 99م ال ال د اإلماب امحد  172/24رقم  15439وصال الالححه قق ه  .امل ال الالتدرك اء الصال الالحمحني لءحاكم 208/1
رقم  413وصالالححه  .ال ن ابن ماجه  1411/2رقم  4221وح ّ ال ه ا لحماين م صالالحمح ال ن ابن ماجه  412/2رقم
 . 4211وح ّ ن احلدةث احلافظ ابن حجب م الرتمجة .
 100اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  156/7رقم الرتمجة . 9939
وضعفه احلافظ ابن حجب م فتح الحماري . 570/10
 101املعجم الكحما لءئ اين  179/20رقم ّ . 17140
 102اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  624/2رقم الرتمجة . 2946

28

 -66زةد بن اامب الأقفي
ان زةد بن اامب ان ا(مه ةزةد بن اامب قال :قدميف اء ر ل هللا  فأ ءميف
فقال لتممم الداريْ :ءين ف أله بميف ام ر وم جد بباهمم فأائاه وقال يل
ْ :ءين اي زةد  .فقءيف :ا ألك ا من وا مار ل لدي .فأائاين ذلك .
103

 -67زة ب ب يف معاوةة بن اتّاب
بن ا عد بن اامبم بن حئم بن ج م بن ثقمف الأقفمة .

104

 -68الف بن اأمار بن اامب
بن معتّب بن مالك بن كعب بن امبو بن عد بن ا ي بن ثقمف الأقفي ا ءم
مع وفد ثقمف ملا قدم ا اء ال يب  وا تعمل من ا حالي الف بن اأمار
اء صدقة ثقمف .ويل الئا ف ومدحه ال جاملي ال ااب .
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 -69ال ا ب الأقفي
م ض غمالر بن ءمة .روى ابن ة س م اترةخ مصب من وبةق ةزةد بن اب ححممب
ان انفع بن ال ا ب :ار اابه كار احمدا لغمالر بن ءمة الأقفي فأ ءم فأاتقه ال يب
 فءما ا ءم غمالر رّ ال يب  اءمه وال ه .
106

 -70ال ا ب بن ا قبع بن ا ي
ابن جابب بن فمار بن امل بن مالك بن حئم بن ج م الأقفي .
107

 -71ال ا ب بن احلارث بن قمس
ابن ادي بن عد بن ام القبملي ال امي احد ال ابقني  .هاجب ض احلحم ة.ذكب
بن اقحمة ان
ا ّه قتل ابلئا ف  .وقتل معه اةضا ا( ه احمد هللا  .لكن ذكب م
ابن ملااب ووافقه معمب ان ابن ملااب ا ه جبح وا ه ااش بعد ذلك ض ار
ا ت اد اب ر ر ة ب فحل م اول (الفة امب ة ثالث ا بم .
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 -72اب ال ا ب ا صاري
وةقال الأقفي والد كْب ب .
 -73اب ال ا ب الأقفي
ا ه مالك وقمل زةد وقمل ةزةد .

الأقفي .

109
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 -74اب ال ا ب م ض غْمالر بن ءمة
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ْ -75عد بن ج ا م الع م
والد ائمة ذكبه ابن ال كن والحماور ي م الصحابة وروى بن م ده من وبةق ة س
بن فمع احل يل ان عد بن ج ا م قال ":ك يف م اول من ات ال يب  من اهل
الئا ف فأ ءميف" . 113
112
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 -76عد بن امبو الأقفي
اب صفمة  .ذكبه (ءمفة بن (ماط فممن زل الحمصبم من الصحابة .
114

 -77عد بن م ْ ع الأقفي
ام املختار بن اب احممد .ذكبه الحمخاري م الصحابة وقال الئ اين :له صححمة روي
ار اءما واله بعض امءه مث ا تصححمه معه ض صفني .
115

 -78عمد بن اثبيف بن اجل ْذع
ا صاري  .ذكب الئ ي ا ه ا ت اد م حصار الئا ف .

116

 -79عمد بن ربمعة الأقفي
مالختءف م صححمته  .ان ام بن احمد هللا ان عمد بن ربمعة قال :قدب وفد
ثقمف اء ر ل هللا  فضبب هلم قالحمة م امل جد ؛فأ ءم ا م ال صف من رمضار
فأمبهم ار ةص م ا ما ا تقحمء ا وةقض ا ما فاهتم .
117
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 115اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  83/3رقم الرتمجة .3204
 116اإلصابة البن حجب  99/3رقم الرتمجة . 3251
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32

 -80عمد بن عمد بن العا
ابن اممة ا( اابر و(الد وامبو اوال اب احْمحة ا ءم ا كءام .
ا ت اد ابلئا ف وذكب ار المه كار قحمل فتح مكة بم ا وا تعمءه ال يب 
مكة .
اء
118

 -81عمد بن احممد بن اب ا مد
بن االإ بن اب ءمة بن احمد العزى بن غام بن ا ي بن ثقمف الأقفي .ا(بإ
الزبا بن بكار من وبةقه ان عمد بن احممد قال :راةيف ااب فمار ة ب الئا ف قاادا
م حا أيكل فبممته فأصحميف ام ه فأت ر ل هللا  فقال :اي ر ل هللا ّر هذه
امين اصمحميف م حممل هللا فقالْ :ر ملئيف ا ا هللا فبّ اءمك ام ك و ْر ملئيف
فعني م اجل ة.قال :اني م اجل ة  .وروى اب الفبإ ا صحمااين من وبةق ا امة بن
زةد الءمأي ان القا م بن مد قال :مل ةزل ال ام الذي اصاب احمد هللا بن اب بكب
حىت قدب وفد الئا ف؛ فأراهم ايه فقال عمد بن احممد :هذا امي اان ببةته واان
رمميف به فقال اب بكب :احلمد هلل الذي اكبمه بمدك ومل ةاْك بمده.
119
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 -82فمار بن اب الع جا الأقفي
ذكبه بن اب ااصم م الصحابة .

120

 -83فمار بن ال الأقفي
او بن اب ال  .ان حصني بن اقحمة ان املغام بن ملعحمة قال :راةيف ر ل هللا 
وه آ(ذ بالح ْجزم  122فمار بن اب ال وه ةق ل" :ال ت حمل زارك" لفظ امحد
123
وا د ال ا ي فمار بن ال .
121
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 -84فمار بن احمد هللا بن ربمعة
ابن احلارث بن مالك بن حئم بن ج م الأقفي الئا في .ا ءم مع ال فد و أل
ال يب  ان امب ةال ْعتصم به؟ فقال" :قل رب هللا مث ا تقم" . 125وملاد ح م ا
وا تعمءه امب اء صدقاا الئا ف .
124

 -85فمار بن ائمة بن ربمعة
الأقفي .قدب وا ءم مع وفد ثقمف اء ال يب . 

126

 -86فمار بن قمس بن اابر
الأقفي  .ذكبه الئ اين وغاه م الصحابة وا(بإ من وبةق احمد ربه بن احلكم ان
امممة ب يف رقمقة ان رقمقة قاليف :جا ر ل هللا  ض الئا ف ةئءب ال صب من
ثقمف فد(ل اءي ف قْمالته ةْقا  128ف بب وقال ال تعحمدي واغمتام وال تصءّي
لماا فقءيف :ذر ةقتء ين !قال :فإر جاؤوك فق يل :رب رب هذه الئاغمة وولّماا
ظابك ذا صءّميف .قاليف امممة :فحدثين ا( اي وهب و فمار اب ا قمس قاال :ملا
ا ءميف ثقمف قال ل ا ال يب : ما فعءيف امكما ؟ قاال  :ماتيف اء احلال اليت
129
يف امكما ذر .
فارقتاا اءماا  .قال  :ا ءم ْ
127
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 -87ءمة بن ا زر
كار والده ا زر ح ّدا ا رومما تزوإ مة والدم امار بعد ار فارقاا اي ب ف لدا
ءمة بن ا زر فا ا( امار مه  . 131زل والده ا زر ض ال يب  اايب
حصار الئا ف فأ ءم ؛فأاتقه ال يب  و ءّمه خلالد ابن عمد بن العا لمم ه
وةعءّمه ؛فصار حءمفا م بين اممة فا كح ه و كح ا لمه.
130

 -88اب
ذكب م الصحابة قمل ا ه ابوم .

المة الأقفي

132

 -89ملااب بن ملبةق الأقفي
خمتءف م صححمته  .ذكبه احلافظ م تبمجة اب ه  :اب اممّة ا ْ( س بن ملااب .

133

 -90ملباحمل بن غْمالر بن ءمة
الأقفي  .ذكبه ابن ححمار م الصحابة  . 135وماا م (الفة امب .
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 -91ملب ْححمالمل بن غمالر بن ءمة
ابن معتّب بن مالك الأقفي  .زل الئا ف .وكار ممن وفد اء ر ل هللا  وماا
ة تني وامه را ئة ب يف وهب بن معتب .
136

 -92ص ْخب بن و ااة الغامدي
قال ابن ححمار :صخب بن و ةعة حمة ض غامد بن امبو بن احمد هللا بن كعب بن
احلارث بئن من ا ز .وقال الحمغ ي كن صخب الئا ف .وقال ابن ال كن مأءه
وزا ةالعد م اهل احلجاز روى حدةأه اصحاب ال ن وامحد وصححه ابن (زمية
وغاه وه  ":الءام ابرك ميت م بك رها".وم بعض وبقه :وكار صخب رجال اتجبا
138
فكار ذا بعث جتارم بعأام اول ال اار فأثبى وكأالب ماله .
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 -93صفمّة ب يف احلارث بن كءدم
الأقفمة زوإ الصحاب ال اا اما الحمصبم اتحمة بن غزوار ا(يف ا ْر م ب يف احلارث
بن كءدم .
139

 -94صفمّة ب يف احممد بن ا د
ابن اب االإ الأقفمة زوإ احلارث بن كءدم الذي ا ءم وصحب .
140

 -95ظْحمالمار بن كبا م الأقفي
او اإلاي ي وقمل بن كدا م قدب اء ال يب  فأ ءم فأقئعه ر ل هللا  من
بال ه .ومن ق له :
فأملاد ابلحمميف العتمق وابلصفا  ...ملاا م من ح ا ه متالقحمّل
أب ك م لدة ال ال الا محم ال ال الارك  ...ومي امني صا الق ل مْب ل
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 -96ااتكة ب يف اب الص ْءيف الأقفمة
ا(يف اممة ذكبها ال امءي م محماماا القبآر م اوا(ب تف ا رم ا اباي .
142

 -97ااصم بن فمار الأقفي
قال ابن ححمار :له صححمة وقال الحمغ ي وابن ال كن ةقال له صححمة .كن املدة ة
.ااصم اب ب ب الذي روى حدةأه ح بإ بن حماتة ان ه اب بن ححممب ان ب ب
بن ااصم ان ابمه عيف ال يب  ةق ل  ":اذا كار ة ب القمامة امب ابل ايل فم قف
اء ج ب جا م فمأمب اجل ب فم تفض ا تفاضة فمزول كل اام م ه من مكا ه مث
أيمب هللا العااب فرتجع اض مكا ه مث ة أله فار كار هلل مئمعا اجتحمذه فأائاه كفءني
من ا جب و ار كار هلل ااصما حبي به اجل ب فا ى ض جا م حمعني (بةفا " . 144
قال ابن حجب رمحه هللا  :واظن من قال فمه الأقفي فقد وهم ر ذلك مل ةقع م
ما حدةأه وكأ ه املتحمه اء من حمه كذلك بعاصم بن فمار الأقفي التابعي
امل ا ر .
143

 142اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  13/8رقم الرتمجة . 11450
 143اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  571/3رقم الرتمجة .4355
وضعفه ا لحماين م ء ءة ا حا ةث الضعمفة  293/5رقم
 144املعجم الكحما لءئ اين  175/17رقم ّ . 14152
. 2269
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 -98اامب بن غمالر بن ءمة
ابن معتّب بن مالك بن كعب بن امبو بن عد بن ا ي بن ثقفي الأقفي قال
ه اب بن الكءيب :حدثين اب قال تزوإ غمالر بن ءمة بن (الدم ب يف اب العا
ف لدا له ا ّمارا واامبا فبحل اامب وا( ه امار ض ال اب مع (الد بن ال لمد
فت م اامب بئاا ر ام اس .وكار اب ه فارس ثقمف ة مئذ .وقال اب الفبإ ا صحمااين
كار الب اامب بعد فتح الئا ف .
145

 -99اب اامب الأقفي
ان اب جحمفة ان مد بن قمس ار رجال ةكىن ااب اامب كار ةال ْادي لب ال ل
هللا  كل ااب راوةة مخب فقال :اي ااب اامب هنا قد حّبميف بعدك .قال :اي ر ل
147
هللا ب ْعاا قال ّ :ر الذي حّبب ملْبهبا حبب بمعاا .
146

 145اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  594/3رقم الرتمجة .4417
 146اإلصال الالابة م متممز الصال الالحابة البن حجب  254/7رقم الرتمجة  302/7 . 10184رقم الرتمجة . 10348
 53/7رقم الرتمجة . 9643
 147صال ال ال ال ال الالحمح م ال ال ال ال ال الالءم  481/3رقم  .2042م ال ال ال ال ال ال د اإلماب امحد  480/3رقم  73/4 .2040رقم . 2190
 126/5رقم  2978ور التص ال البةح بص الالاحب الرتمجة  .وجا التص ال البةح بص الالاحب الرتمجة م كتاب اآلاثر ب ة الالف
 228رقم احلدةث . 1009

40

 -100احمد البمحن بن اب العا الأقفي
ا( اأمار بن اب العا اما الئا ف لب ل هللا  ذكبه مف م الفت ح
والبّم .
148

 -101احمد البمحن بن اب اقمل بن م ع
ابن معتّب بن مالك بن كعب بن امبو بن عد بن ا ي بن ثقمف الأقفي  .قال
ابن احمد ال  :له صححمة صحمحة .
149

 -102احمد البمحن بن ا ْءقمة الأقفي
وةقال  :ابن اب اءقمة  .ذكبه غا واحد م الصحابة .

150

 148اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  319/4رقم الرتمجة .5149
 149اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  336/4رقم الرتمجة .5172
 150اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  336/4رقم الرتمجة .5174

41

 -103احمد البمحن بن ةبب ع املالكي
كار من ثقمف .ذكبه الحمغ ي م الصحابة ؛لكن مل ة حمه .وا(بإ اب عمم من وبةق
مد بن مبوار ال دي ان الكءيب ان اب صاحل ان ابن احماس قال :كا يف املؤلفة
مخ ة ا ب رجال :اب فمار بن حبب وا قبع وح ةئب و امل بن امبو
واحلارث بن ه اب واب ال ابل وحكمم بن حزاب ومالك بن ا ي وصف ار بن
اممة والعحماس بن مب اس والعال بن احلارث الأقفي واحمد البمحن بن ةبب ع من بين
مالك و امل اجلمحي و(الد بن قمس ال ءمي .
151

 -104احمد هللا بن اب اقمل الأقفي
ا( احمد البمحن .ذكبه الئ ي وا ه زل الك فة وكار احد ا مبا ا ربعة الذةن
ت جا ا م (الفة امب ة حدى وا بةن لألح ف مببو ال اهجار . 153
152

 151اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  365/4رقم الرتمجة .5219
 152اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  180/4رقم الرتمجة .4832
 153من (با ال ال الالار وت ال ال الالم اب (با ال ال الالار واملبو ابلفار ال ال الالمة املبح وال ال ال الالاه املءك وجار ال فس فمع اه "مبح فس
املءالالك" و مالاليف بالالذلالالك جلاللتاالالا ا الدهم  .معجم الحمءالالدار لمالالاق ا احلم ي . 113/5البوض املعئالالار م ( ا قئالالار
لءحماي . 532

42

-105احمد هللا بن ابالي اممّة
وا ه حذةفة وقمل ْال بن املغام بن احمد هللا بن امبو بن خمزوب املخزومي صاب
ال يب  وابن امته ااتكة وا( اب ءمة زوإ ال يب  . وه القا ل  :لن ؤمن
لك حىت تفجب ل ا من ا رض ة حم اا  . 155وكار ملدةد العداوم له مث هداه هللا ض
اإل الب  .وا ءم وملاد الفتح وح م ا وا ْ ت ْ اد ابلئا ف .
154

 -106احمد هللا بن اب ربمعة الأقفي
ان ه اب بن ابوم ان ابمه
والد فمار .روى ابن م ده من وبةق محمد بن ا
ان فمار بن احمد هللا الأقفي ان ابمه ار ال يب  قال " :الالمت حمّع مبا مل ةال ْع
ب زور" . 157
كالبس ث ّ
156

 -107احمد هللا بن ا مد الأقفي
ذكب الأعءيب م تف اه ا ه ممن زل فمه{:مث ر ربك لءذةن هاجبوا من بعد ما
فت ا}  159اآلةة .
158

اال تمعاب البن احمدال  868/3رقم الرتمجة  . 1474اإلصابة البن حجب  11/4رقم الرتمجة . 4546
رم اإل با آةة . 90
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  79/4رقم الرتمجة .4673
املعجم ا و ال ال ال لءئ اين  247/8رقم  . 8537وه م الص ال الالحمحني من حدةث اا ال الالة وا ا رض ال الالي هللا

154
155
156
157
ا اما.
 158اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  594/3رقم الرتمجة .4535
رم ال حل آةة . 110
159
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 -108احمد هللا بن اوس بن حذةفة
الأقفي  .كار م ال فد الذةن وفدوا اء ر ل هللا  فذكب احلدةث م زوهلم املدة ة.
160

 -109احمد هللا بن جبا بن الالمْالتفق
ابن اامب بن اقمل العامبي العقمءي  .قال الحمخاري وابن ححمار وابن ماك ال :احمد
هللا بن جبا له صححمة وقال ابن م ده :ادا ه م اهل الئا ف .
161

 -110احمد هللا بن احلارث بن ( ْءدم
الأقفي  .كار ممن كءّم ال يب  م ار ةالبّ اءمام احممدهم الذةن كا ا (بج ا ة ب
الئا ف .
162

 -111احمد هللا بن احلارث بن قالْمس
ابن ادي بن عمد بن ْعد بن ْام القبملي ال ْامي .ذكبه ابن حا وغاه
فممن هاجب ض احلحم ة  .وذكب ابن حا والزبا بن بكار ا ه ا ت اد ابلئا ف.
وقال ابن عد والالمْبزابين  :قتل ابلممامة .
163

160
161
162
163

اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  18/4رقم الرتمجة .4556
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  18/4رقم الرتمجة .4591
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  50/4رقم الرتمجة .4610
اإلصابة البن حجب  49/4رقم الرتمجة . 4608

44

 -112احمد هللا بن ححممب
الختءف م ا ه فقمل ه امبو
قمل ه ا م اب جن الأقفي  .ال ااب امل ا ر م ْ
ابن ححممب بن امبو بن اما بن ا ي بن ا ْقدم بن غام بن ا ي بن ثقمف وقمل:
ا ه ك مته وك مته اب احممد وقمل :ا ه مالك وقمل :ا ه احمد هللا وامه ك ب يف
يل ا ه صاحب
احمد هللا بن احمد مشس .قال اب امحد احلاكم :له صححمة قال :وخيمّل ّ
عد بن اب وقا الذي ات به لمه وه كبار فإر ةكن ه ؛ فإر ا ه مالك .
164

 -113احمد هللا بن اامب ا ك
ابن ربمعة بن مالك بن اامب العْزي من اْز بن وا ل حءمف بين ادي مث اخلئّاب
اب ه من كحمار الصحابة  .ا ت اد ابلئا ف .امه لمء ب يف اب حأْمة بن احمد هللا بن
ا ةْج .
165

 164اإلص ال ال ال ال ال ال الالابة م متممز الصال ال ال ال ال ال الالحابة البن حجب  53/4رقم الرتمجة  360/7 .4622رقم الرتمجة . 10501
 619/4رقم . 5809
 165اإلصابة البن حجب  138/4رقم الرتمجة . 4780
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-114احمد هللا بن العحماس بن احمداملئّءب
ابن هاملم بن احمد م اي القبملي اهلامشي اب العحماس ابن ام ر ل هللا . امه اب
الفضل لحمابة ب يف احلارث اهلاللمة .ولد وب هاملم ابل عب قحمل اهلجبم بأالث وقمل
خبمس وا ول اثحميف .من اءما الصحابة وتبمجار القبآر  .قال له ال يب " : 
الءام ف ّقاه م الدةن واءّمه التأوةل " 167 .ت م  م الئا ف ة  68هال وه
ابن حمعني ة .
166

 -115احمد هللا بن اأمار بن احمد هللا
ابن ربمعة بن احلارث الأقفي زوإ اب احلكم ب يف اب فمار بن حبب ووالد احمد
البمحن بن اب احلكم .ذكب ابن عد احمد البمحن م الئحمقه ا وض من التابعني وقال م
تبمجته :ر جده اأمار كار امل ل ا امل بكني ة ب ح ني قتءه اءي واما اب ه فءم ار
من ذكبه ومبقتض ما ذكبوا من م لد ولده احمد البمحن ةك ر لعحمد هللا هذا صححمة
وقد ذكبان غا مبه ق ل من قال :ه مل ةحمق م حجة ال اع احد من ا وس وثقمف
ال ا ءم .وتقدب م زها بن اأمار الأقفي ار من البوام من قال فمه احمد هللا بن
اأمار فءعءه ا( ه .وثحميف ذكب احمد هللا بن اأمار هذا م صحمح الحمخاري م الئال
م حدةث بن احماس ملا زليف {:وال ت ْالم ك ا بعصم الك افب}  169وءّق اماض بن
170
غ م اب احلكم ب يف اب فمار فتزوجاا احمد هللا بن اأمار الأقفي .
168

 166اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  141/4رقم الرتمجة . 4784
 167م د اإلماب امحد  225/4رقم  65/5 2397رقم  2879وصححه ا لحماين م ء ءة ا حا ةث
الصحمحة ببقم .2589
 168اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  175/4رقم الرتمجة .4821
رم املمتح ة آةة . 10
169
 170صحمح الحمخاري  48/7رقم . 5287
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ي بن احلمبا
 -116احمد هللا بن اد ّ
القبملي الزهبي وةقال ه ثقفي حالف بين زهبم قال الحمخاري :له صححمة ةكىن ااب
امب وااب امبو وكار ة زل قدةْدا . 172وه من م ءمة الفتح روى ان ال يب 
م فضل مكة .
171

 -117احمد هللا بن قارب الأقفي
قال ابن ححمار :له صححمة .

173

 -118احمد هللا بن م ع بن امبو
الأقفي ا( اب احممد ا ت اد ة ب اجل ب مع ا(مه .

174

 -119احمد هللا بن هالل بن احمد هللا
ابن هال ّماب الأقفي ذكبه مجااة م ام الحمزار م الصحابة و كن مكة .وقال ابن م ده:
ادا ه م اهل الئا ف .
175

 171اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  177/4رقم الرتمجة .4825
 172ا ال ال الالم م ض ال ال الالع م الئبةق بني مكة واملدة ة بم اا وبني اجلحفة  -ممقاا اهل ال ال ال الالاب  -ال ال الحمعة وا ال ال الالبور ممالً
معجم الحمءدار لماق ا احلم ي . 313/4البوض املعئار م ( ا قئار لءحماي . 454
 173اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  207/4رقم الرتمجة .4887
 174اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  236/4رقم الرتمجة .4958
 175اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  256/4رقم الرتمجة .5011
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 -120احمد ايلمل بن امبو
ابن اما الأقفي ا( ححممب .ذكب بن حا ا ه كار ممن وفد اء ر ل هللا
 م وفد ثقمف .والذي قال غاه  :ر ال افد فمام م ع بن احمد ايلمل .
176

 -121احممد هللا الأقفي
والد حبب ذكبه ابن ال كن والحماور ي وغامها م الصحابة وفد اء ر ل هللا 
178
ف أله ان الصدقة احلدةث ..وفمه منا الع ر اء الما وال صارى .
177

 -122احممد هللا بن اما الأقفي
كذا ذكبه املزي م تبمجة حبب بن احممد هللا بن اما .

179

 176اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  384/4رقم الرتمجة .5272
 177اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  405/4رقم الرتمجة .5326
 178م د اإلماب امحد  232/25رقم  . 15896ن اب او  135/3رقم  . 3048ن الرتمذي  27/3رقم
وضعفه ا لحماين م ضعمف اجلامع  297رقم . 2050
ّ . 634
 179اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  401/4رقم الرتمجة .5313
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 -123احممد هللا بن معم الة ال ا ي
العامبي من اهل الئا ف وةقال احمد هللا مكحمالّبا وةقال احممد مصغبا بغا ضافة .قال
ابن ال كن له صححمة ورواةة وةقال ه ا رك اجلاهءمة .ةقال ه ملاد الئا ف .وا(بإ
ال ا ي والحمغ ي من وبةق وكمع ان عمد بن ال ا ب عيف ملمخا من بين اامب
احد بين ا م ةقال له احممد هللا بن معمة قال:اصمب رجالر من امل ءمني ة ب
181
ب ار ةدف ا حمث اصمحما .
الئا ف فحمال ض ر ل هللا ؛ فأح ّ
180

 -124اب احممد بن م ع بن امبو
ابن اما بن ا ي بن ا ْقدم بن غمالالبم بن ا ي بن ثقمف الأقفي صاحب امل
الذي ا ت اد فمه مجااة من امل ءمني م قتال الفْبس .فمقال :قتل ة ب ج ب اب
احممد -وه والد املختار بن اب احممد  -الذي غءب اء الك فة م (الفة احمد هللا
بن الزبا ة ثالث ا بم  .وقد ا الفباا اب احممد ض هنبوار ؛فقئع ا اجل ب
(ءفه فقتل وقتل اصحابه .وقال الحمالذري :ةقال ر الفمل بالبك اء اب احممد فماا
حتته .
182

 -125اْتحمة بن ا مد بن جارةة
ابن ا مد بن احمد هللا بن غام بن ا ي بن ثقمف اب بصا الأقفي حءمف بين
زهبم م ا ر بك مته متفق اء ا ه .
183

180
181
182
183

اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  404/4رقم الرتمجة .5322
ال ن الك ى لء ا ي  454/2رقم  . 2141املصّف البن اب ملمحمة  64/3رقم . 12139
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  267/7رقم الرتمجة . 10222
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  433/4رقم الرتمجة .5401
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 -126اأمار بن اب العا بن ب ْ ب
ابن احمد مهار بن احمد هللا بن مهاب الأقفي اب احمد هللا زةل الحمصبم ا ءم م وفد
اقبه اب بكب مث امب مث ا تعمءه امب
ثقمف ؛فا تعمءه ال يب  اء الئا ف و ّ
اء امار والحمحبةن ة مخس ا بم مث كن الحمصبم حىت ماا هبا م (الفة
معاوةة  .قمل ة مخ ني وقمل ة حدى ومخ ني .
184

 -127اأمار بن ربمعة الأقفي
ذكبه مف م الفت ح وار اأمار بن اب العا بعأه ا د وفام ال يب  ض من
تالج ّمع من ا ز فحارهبم فازمام اأمار .
185

 -128اأمار بن اامب بن معتّب
الأقفي م ض امل حمعث ةقال ا ءم وصحب  .ومن العحممد الذةن زل ا ض ر ل هللا 
من حصن الئا ف فأاتقام امل حمعث وكار ا ه املضئجع فحم ّدله ر ل هللا  وكار
احمدا لعأمار بن اامب بن معتب .
186

 184اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  450/4رقم الرتمجة .5445
 185اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  450/4رقم الرتمجة .5441
 186اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  450/4رقم الرتمجة .5447
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 -129اأمار بن اأمار الأقفي
زل محص قال ابن اب حامت  :كار من اصحاب ال يب . وقال ابن م ده :كار
اماا اء ص عا ال اب .
187

 -130اب اأمار الأقفمة
والدم اأمار بن اب العا الصحاب امل ا ر .روى حدةأاا احمد هللا بن اأمار بن
اب ءممار ان اأمار بن اب العا اهنا ملادا آم ة ملا ولدا ال يب  م قصة
و ةءة اور ها ابن م ده .
188

ةكىن ااب المة .

 -131ابوم الأقفي

189

-132ابوم بن اما الأقفي
ذكبه احلافظ ابن حجب م تبمجة م ع بن امبو بن اما الأقفي .
191
تبمجة مفب م م اإلصابة او كتب الرتاجم وهللا ااءم .

190

ومل اجد له

 187اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  455/4رقم الرتمجة .5451
 188اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  159/8رقم الرتمجة . 12163
 189اال تمعاب م معبفة ا صحاب البن احمد ال  1681/4رقم  . 3011اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب
 495/4رقم الرتمجة  186/7 .5534رقم . 10040
 190اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  102/6رقم الرتمجة .7962
 191واث ا حبأي م ال ال الحمكة الع كحم تمة وجدا ار م قع ص الالحابة ر ال ال ل هللا  قد ال الحمق ين ض ذلك بق هلم :مل
عأب له اء تبمجة لكن مل ةفب وه برتمجة م تقءّة و منا ذكبوا ذلك م تبمجة :م ع بن امبو بن اما الأقفي .

51

 -133ابوم بن م ع بن معتّب
ابن مالك بن كعب بن امبو بن عد بن ا ي بن ثقمف الأقفي وه ام والد
املغام بن ملعحمة وامه حمالْمالعة ب يف احمد مشس بن احمد م اي ا(يف آم ة .كار احد
193
ا كابب من ق مه وقمل  :ه املبا بق له{ :اء رجل من القبةتني اامم}.
192

 –134اْبفئة بن الالححماب بن جحمالْمالب
ي .حءمف بين اممة ا ت اد ة ب الئا ف .
وقمل  :ابن ج اب .ا ز ّ
194

 -135العال بن جارةة الأقفي
الأقفي حءمف بين زهبم ذكب بن حا م املغازي ان احمد هللا بن اب بكب وغاه
ا ه ممن اائاه ر ل هللا  من غ ا م ح ني ما ة من اإلبل .
195

192
193
194
195

اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  492/4رقم الرتمجة .5530
رم الز(بي آةة . 31
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  486/4رقم الرتمجة . 5516
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  540/4رقم الرتمجة .5645

52

الأقفي ا ءم ه

 -136ا ّمار بن غمالر بن ءمة
وا( ه اامب قحمل ابماما .

196

 -137امارم بن روةْحمة الأقفي
اب زهبم كن الك فة وله حدةأار روى له م ءم وغاه .
197

 -138امب بن وهب الأقفي
وقمل  :امبو  . 199ه الذي زوإ ال يب  اب ته ض عد ا
200
الحم يف مجمءة وراجحة العقل .
198

ال ءمي وكا يف

 196اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  574/4رقم الرتمجة .5706
 197اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  581/4رقم الرتمجة .5719
 198اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  595/4رقم الرتمجة  696/4 .5754رقم . 5986
 199اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  696/4رقم الرتمجة .5986
 200م تبمجة ال الالعد ا ال ال ال ال ال الالءمي  .اإلص ال الالابة م متممز الص ال الالحابة البن حجب  89/3رقم الرتمجة  .3219وذكب
احلافظ ابن حجب رمحه هللا ار احلدةث م ض ع .

53

 -139امبو بن اراكة الأقفي
ع ال يب  ة ا ان الالمأْالءة وأيمب ابلصدقة  202ةعد م الحمصبةني .
201

 -140امبو بن اممّة بن وهب
ابن معتّب بن مالك الأقفي اب اممة له ذكب م مغازي بن حا ملا ا ءميف
ثقمف وا ه بىن ا د مصء ر ل هللا  ابلئا ف حمث كار ااصبها م جدا .
وقد ا(تءف م ا ه ففي خمتصب ال ام هكذا وا د ا م ي م املغازي ان بن
حا اب اممة بن امبو بن وهب وا د ال اقدي اممة بن امبو بن وهب فاهلل
ااءم .
203

 -141امبو بن فمار الأقفي
ةعد م ال اممني وملاد ح الْم ا مع امل بكني مث ا ءم .ان امبو بن فمار الأقفي
ا ه مب بب ل هللا  وقد ا حمل زاره فأ(ذ ر ل هللا  بئبي زاره فقال ":ارفع
205
اي امبو فإر هللا ال اب الالم ْ حمءني" .
204

 201اال الالتمعاب م معبفة ا ص الالحاب البن احمد ال  1163/3رقم الرتمجة  . 1890اإلص الالابة م متممز الص الالحابة
البن حجب  599/4رقم الرتمجة . 5764
 202معبفة الصحابة ب عمم  2020/4رقم . 5076
 203اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  603/4رقم الرتمجة . 5771
 204اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  640/4رقم الرتمجة .5853
 205معبفة الص ال ال الالحابة ب عمم  2015/4رقم  . 5065املعجم الكحما لءئ اين  232/8رقم  . 7925وله م ال ال ال د
ال اممني  227/2رقم . 1237

54

 -142امبو بن ملحممل الأقفي
الأقفي من بين اتّاب بن مالك ذكبه املبزابين وقال :خمضبب وذكب له ملعبا  .ملاد
بمعة البض ار حتيف ال جبم وكا يف حتته ححمالْمحمة ب يف مئعم بن ادي .
206

 -143امبو بن مل ْعأم الأقفي
الأقفي  .وه امبو بن عمد  208مّب بب ل هللا  وقد ا حمل زاره فقال له ر ل
209
هللا ": ارفع زارك فإر ( ْءق هللا كءه ح ن" .
207

 -144امبو بن غْمالر بن ءمة
ابن معتّب بن مالك بن كعب بن امبو بن عد بن ا ي بن ثقمف الأقفي  .والده
غمالر صحاب  .وا(تءف فمه وا كأب ذكبه صحابما  .وقمل :ا رك اجلاهءمة  .فإر
كار ا رك اجلاهءمة فا صحاب كما تقدب غا مبم ؛ا ه مل ةحمق م حجة ال اع احد
من اهل مكة والئا ف ال ا ءم وملادها .وقد ذكبه اءي بن املدةين فممن روى
ان ال يب  و زل الحمصبم .
210

206
207
208
209
ملبط م
210

اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  647/4رقم الرتمجة .5871
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  648/4رقم الرتمجة .5879
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  639/4رقم الرتمجة .5851
م د اإلماب امحد  221/32رقم  223/32 . 19472رقم  . 19475قال قق ه  :ا ه صحمح اء
ءم .
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  669/4رقم الرتمجة .5932

55

 -145امبو بن م ع بن معتّب
الأقفي ا( ابوم بن م ع الصحاب امل ا ر  .جا ا ه وفد اء معاوةة م اول
(الفته وه ملمخ كحما وذكب ا ه كار صدةق ابمه اب فمار .وقد تقدب ا ه مل ةحمق
مبكة والئا ف م ح ّجة ال اع احد ال ا ءم وحضبها.
211

 -146امبو بن ةعء الأقفي
ذكبه بعضام م الصحابة  .وا ه حضب الصالم مع ال يب  . وا(بإ اب عمم حدةأه
..ان امبو بن ةعء الأقفي قال :حضبا صال ًم مكت بةً وحنن مع ر ل هللا 
فصء ب ا وه مع ا ال ةتقدم ا ف أليف ااب ال ان ذلك ؟ فقال  :كار املكار
ضمّقا .
212

 -147اما بن ا ( س بن ملبةق
الأقفي حءمف بين زهبم .ذكبه ه اب بن الكءيب م املؤلفة ممن اائاه ال يب  ة ب
ح ني مخ ني من اإلبل.
213

 211اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  683/4رقم الرتمجة .5967
 212اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  698/4رقم الرتمجة . 5990
 213اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  710/4رقم الرتمجة . 6021

56

 -148اماض بن احمد هللا الأقفي
وةقال اماض بن احلارث ا صاري ا(بإ حدةأه بن اب ااصم م ال حدار من
وبةق اب ااصم قال :حدث ا اب اءي الأقفي ه احمد هللا بن احمد البمحن الئا في ار
احمد هللا بن اماض ح ّدثه ان ابمه قال (:بإ ر ل هللا  ض ه ازر م اثين ا ب
الفا فقتل من اهل الئا ف مأل ما قالتل من قبةش ة ب بدر مث ا(ذ بئحا فبم
215
هبا م وج ه ا فاهنزم ا .
214

 -149ام بن اقمل الأقفي
الأقفي قال اب امب :روى ا ه زاي بن االقة ا ه ات ال يب  اببن له به لمال ٌم
ا ه حارثة ف ماه احمد البمحن .
216

 -150غْمالر بن ءمة بن معتّب
ابن مالك بن كعب بن امبو بن عد بن ا ي بن ثقمف الأقفي  .كن الئا ف
.وا ءم بعد فتح الئا ف وكار احد وج ه ثقمف وا ءم واوال ه اامب وا ّمار
218
وانفع واب ةة .وقمل  :ه احد من الزل فمه {:اء رجل من القبةتني اامم}
.وم م د اإلماب امحد  : 219ا ّر غمالر بن ءمة الأقفي ا ْ ءم وحتته ا ب م
ان ا ْربعا .
فقال له ال يب : ا(رت م ّ
217

 214اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  755/4رقم الرتمجة . 6140
 215اآلحا واملأاين البن اب ااصم  226/3رقم  . 1588معبفة الصحابة ب عمم  2166/4رقم . 5435
 216اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  760/4رقم الرتمجة . 6151
 217اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  330/5رقم الرتمجة . 6929
رم الز(بي آةة . 31
218
 220/8 219رقم  . 4609صحمح ابن ححمار برتتمب ابن بءحمار  463/9رقم  .4156ن الرتمذي 435/3
رقم  1128ن ابن ماجه  628/1رقم  1953وصححه ا لحماين م صحمح ن ابن ماجه  330/1رقم . 1589

57

-151وءْمحة ب يف احمد هللا الأقفمة
وقمل :ب يف احممد هللا وكا يف وءمحة ا د رملمد الأقفي فئءقاا و كحيف م ادهتا
قال ابن حجب الع قالين :وهذه هلا راك.
220

 -152الفاراة ب يف اب الص ْءيف الأقفي
الصءْيف الأقفي قدميف اء ر ل هللا  بعد فتح الئا ف.
ا(يف اممة بن اىب ّ
ب وافاي ومجال وكار ر ل هللا  ةعجب هبا .ا دا ال يب
وكا يف ذاا ل ّ
 ادم قصا د من ملعب ابماا ةصّبح فماا ابإلميار والحمعث فقال هلا ال يب  : آمن
223
ملعبه وكفب قءحمه  222ف زليف{:واتل اءمام حمأ الذي آتم اه آايت ا فا ءخ م اا.}..
221

-153الفاراة ب يف اقْمل الأقفمّة
ور ذكبها م تبمجة ( لة ب يف حكمم اليت قاليف لب ل هللا : اي ر ل هللا ر فتح
هللا اءمك الئا ف فأائين حء ّي اب ةة ب يف غمالر اب المة او حء ّي الفاراة
ب يف اقمل -وكا يف من احء ا ثقمف -فقال :و ر كار مل ةؤذر يل م ثقمف اي
الان
( ةءة .فذكبا ذلك لعمب فقال :اي ر ل هللا اما اذر لك م ثقمف؟ قال:ال .و ّ
اهنا ا ءميف مع من ا ءم من ثقمف كما ا ءميف قبة تاا اب ةة .
224

 220اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  8/8رقم الرتمجة . 11438
 221اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  49/8رقم الرتمجة . 11577
 222اترةخ م ال الالق البن ا ال الالاكب  . 272/9ا(حمار مكة لءفاكاي  168/3رقم  . 1973ك ال الالف اخلفا لءعجء ين
ه داوي  26/1رقم . 19وضال ّالعفه ا لحماين م ضالالعمف اجلامع الصالالغا  4رقم  . 15واحلدةث له اصالالل م صالالحمح
م ءم  1767/4رقم . 2255
 223اترةخ م ق البن ا اكب  . 266-265/9واآلةة  175من رم ا اباي .
 224ور ذكبها م تبمجة ( لة ب يف حكمم بن اممة  .اإلصال ال الالابة م متممز الصال ال الالحابة البن حجب  621/7رقم الرتمجة
 . 11113ومل ةفب ها احلافظ ابن حجب برتمجة م تقءّة .
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بن م ع
 -154قارب بن ا
ابن معتّب بن مالك بن كعب بن امبو بن عد بن ا ي بن ثقمف بن ا(ي ابوم
بن م ع
ابن م ع  .وقمل :مارب  .وقمل ه :قارب بن احمد هللا بن ا
الأقفي جد وهب بن احمد هللا بن قارب  .قال ابن حا م املغازي :ملا قتل ابوم
اء ر ل هللا  قحمل ا ْر
بن م ع قدب اب املءمح بن ابوم وقارب بن ا
ةال ْقدب وفد ثقمف وا ءما فقال هلما ر ل هللا : تال لما من ملْئالتما! فقاال  :ت ض
226
هللا ور له .
225

 -155القا م بن اممة بن اب الص ْءيف
الأقفي كار اب ه ةذكب ال حم م والحمعث فأ رك الحمعأة فغءب اءمه ال قا فءم ة ءم
بل رث اهل بدر اب بماا امل ا رم وا تمب اء كفبه ض ار ماا  .فمما ةقال
ة ت ع اما ولده القا م فذكبه املبزابين م معجم ال عبا وه اء ملبوام م
الصحابة ؛ ان ق ّدم ا غا مبم ا ه مل ةحمق مبكة والئا ف م حجة ال اع احد من
قبةش وثقمف ال ا ءم وملادها .
227

 225اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  402/5رقم الرتمجة . 7053
 226مغازي ال اقدي  . 962/3ال ام ال حم ةة البن ه اب . 542/2
 227اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  405/5رقم الرتمجة . 7055
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 -156قحمْمصة بن الدم ر احلضبمي
ابن احممد بن مالك الأقفي ا( هالمْمل  .حالف ثقمفا ه وا( ه و كن الئا ف.
228

 -157قدامة الأقفي
له ذ ْكٌب م تبمجة حْاءة الأقفي  .روى ابن م ده وابن ملاهني من وبةق ابن اا ذ
ان غضْمف بن احلارث ان قدامة وحْاءة الأقفمني قاال" :كار ال يب  ذا ارتفع
ال اار وذهب كل احد وا قءب ال اس (بإ ض امل جد فبكع ركعتني او اربعا
230
ة اب هل ةبى احدا مث ة صبي" .
229

 –158كحمْمالبم ب يف اب فمار
هلا صححمة ورواةة  .قمل ( :زاامة وقمل :ثقفمة  .من رواةتاا ":ب افبا ازك ا د
232
هللا من ب اوةن" .
231

228
229
230
231
232

اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  410/5رقم الرتمجة .7065
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  427/5رقم الرتمجة . 7095
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  134/2رقم تبمجة قدامة الأقفي . 1859
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  93/8رقم الرتمجة . 11675
املعجم الكحما لءئ اين  15/25رقم . 9

60

 -159كحمالْمال ة ب يف حكْمم الأقفمة
ا اب احلكم ا اا اهنا راا ال يب . 
ج ّدم اب احلكم ب يف اىي بن اقحمة  .رو ْ
233

 -160كْم ار بن احمد هللا بن وار
كن الئا ف .روى ا ه اب ه انفع  .ان ءممار بن احمد البمحن احلارثي ان انفع
بن كم ار الدم قي ار اابه كم ار ا( ه ا ه كار ةتّجب م اخلمب م زمن ر ل
هللا  ؛فجا فقال :اي ر ل هللا ين قد جئيف ب باب جمد فقال :اي كم ار ه
235
قد حبميف بعدك قال :فأذهب فأبمعاا قال  :هنا حّبميف وحّبب مث اا .
وان انفع بن كم ار ان ابمه عيف ال يب  ةق ل ":ة زل ام بن مبمي ا د
236
امل ارم الحممضا ملبقي م ق. "..
234

 - 161لمء ب يف قا ف الأقفمة
ا(بإ حدةأاا امحد واب او ان لمء ب يف قا ف قاليف :ك يف ممن ملاد غ ْ ل اب
فأول ما اائاين من كف اا الْالح ْق مث ال ّدرع مث اخلمار مث
كءأ ب ب يف ال يب ّ 
238
الالمءْحفة مث ا ْ رجيف م اآل(ب ْ راجا .
237

 233اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  96/8رقم الرتمجة . 11691
 234اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  628/5رقم الرتمجة . 7476
 235م د اإلماب امحد  291/31رقم  . 18960قال قق ه  :ا ه ضعمف .املعجم الكحما لءئ اين 195/19
رقم  . 16108م د البوايين  451/1رقم . 681
 236املعجم الكحما لءئ اين  196/19رقم  . 16110اآلحا واملأاين البن اب ااصم  98/5رقم . 2640
 237اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  105/8رقم الرتمجة . 11721
 238م ال ال ال ال د اإلماب امحد  106/45رقم  . 27135ال ال ال ال ن اب او  171/3رقم  171/3رقم  . 3159املعجم
.وضعفه ا لحماين م روا الغءمل م ختبةج احا ةث م ار ال حممل  173/3رقم . 723
الكحما لءئ اين  29/25رقم ّ 46

61

-162مالك بن ا ي بن عد
صبي.
ابن ةبب ع بن واثءة بن مهار بن صب بن معاوةة بن بكب بن ه ازر اب اءي ال ْ
كار ر مس امل بكني ة ب ح ني مث ا ءم وكار من املؤلفة وصحب مث ملاد
القا مة وفتح م ق  .وملا اهنزب امل بك ر ة ب ح ني حلق مالك بن ا ي ابلئا ف
فقال ر ل هللا : ول ااتين م ءما لب ا اءمه اهءه وماله .فحمءغه ذلك فءحق به
وقد (بإ من اجلعبا ة فأ ءم فأائاه اهءه وماله واائاه ما ة من اإلبل كاملؤلفة .
239

 -163مبم بن وهب بن جابب
ابن اتّاب بن مالك بن كعب بن امبو بن عد بن ا ي بن ثقمف الأقفي والد
ةعء .ان اب اىي ب يف ةعء ان ابماا قاليف :جئيف أبب ة ب الفتح فقءيف :اي ر ل
241
هللا هذا اب ةحماةعك اء اهلجبم .قال :ال هجبم بعد الفتح ولكن جاا ٌ و مالة .
240

 -164مبزو الأقفي
م الهم ذكبه ال اقدي م مجءة العحممد ؛ الذةن زل ا اء ال يب  من الئا ف فأ ءم ا
فأاتقام وادهتم بضعة ا ب رجال فكار مبزو هذا م ض اأمار .
242

 239اال ال ال ال ال ال ال الالتمعاب  1356/3رقم الرتمجة  . 2290اإلصال ال ال ال ال ال الالابة البن حجب  742/5رقم الرتمجة  . 7679وله فتح
الحماري .48/8
 240اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  81/6رقم الرتمجة .7915
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 242اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  77/6رقم الرتمجة . 7903
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 -165م ع بن امبو بن االم ْا
الأقفي  .ذكب الأعءيب م تف اه ان مقاتل ا ه زل فمه {:اي اةاا الذةن آم ا اتق ا هللا
وذروا ما بقي من الباب ر ك تم مؤم ني}  244وكار له وإل( ته راب ا د بين املغام بن
احمد هللا فءما ا ءم ا والحم هم فقال ا :ما عئي الباب م اإل الب! وا(تصم ا ض
اتّاب بن ا مد فكتب به ض ال يب  ف زليف .
وا(بإ بن اب حامت وابن مب وةه من وبةق بن احماس ار ق له تعاض {:وقال ا ل ال الّزل
هذا القبآر اء رجل من القبةتني اامم}  245زليف م رجل من ثقمف ورجل من
قبةش والأقفي ه م ع بن امبو وم تبمجة ابوم بن اما الأقفي ملي من هذا .
243

 -166م ءم بن اما الأقفي
ا(بإ الئ اين من وبةق امبو بن ال عمار الحماهءي ان مزاحم بن احمد العزةز الأقفي
حدث ا م ءم بن اما قال ا ْهدةيف ض ر ل هللا  جّبمٌ (ضبا فماا كاف ر فق ماا
247
بني املااجبةن وا صار وقال :اي اب م ءم ا تحمذي ل ا فماا .
246

243
244
245
246
247

اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  102/6رقم الرتمجة .7962
رم الحمقبم آةة . 278
رم الز(بي آةة . 31
اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  112/6رقم الرتمجة .7985
املعجم الكحما لءئ اين  436/19رقم . 16728

63

 -167معاذ بن رابح بن امبو
ابن احمد هللا بن امنار بن مالك بن ة ار بن حئم بن ج م الأقفي ةكىن ااب زها
وه هبا املاب وا(تءف م ا ه روى ان ال يب . 
248

 -168معاوةة الأقفي
من ا حالي  .وكأ ه من اقمل ثقمف كار اء بين اقمل ؛ ذ ااا ا فاوز الدةءمي
اء ا ت قاذ اماله من اهل الب م .زمن اب بكب الصدةق ا ت قذهم من قمس بن
الع ي  .وقد تقدب ار من كار ملاد احلبوب م اايب
احمد ةغ ث قحمل قتل ا
اب بكب وما قارهبا من قبةش وثقمف ةك ر معدو ا م الصحابة ؛ هنم ملادوا
حجة ال اع .
249

 248اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  140/6رقم الرتمجة .8047
 249اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  162/6رقم الرتمجة . 8090

64

 -169الالمْذر بن احمد هللا بن فل
ذكبه ال اقدي فممن ا ت اد ابلئا ف .

250

 -170الالمْذر بن احمد هللا بن قال ال
ي.
صاري
ابن وقْش بن ثال ْعءحمة بن وبةف بن اخلزرإ بن اادم ا
اخلزرجي ال ّ ااد ّ
ّ
ّ
ذكبه ابن حا وال اقدي فممن ا ت اد ابلئا ف ؛ لك ه ا د ال اقدي امل ذر بن
احمد بغا ضافة .
251

 -171اب الالمءمح بن ابوم بن م ع
ابن معتّب الأقفي .له صححمة وذكب ابن حا ا ه قدب بعد قتل ابمه اء ال يب 
فقال له :وال م ْن ملْئيف ؟ قال  :ات ض هللا ور له احلدةث ..
252

 -172اب مّبم بن ابوم بن م ع
الأقفي .له و بمه صححمة ولد اء ااد ال يب (. بإ اب مبم واب املءمح اب ا ابوم
ابن م ع ض ال يب  فأاءماه بقتل ابماما وا ْ ءما .و ب مبم ب يف ا اا لمء
تزوجاا احل ن بن اءي واماا ممم ة ب يف اب فمار بن حبب .
253

250
251
252
253

اإلصابة البن حجب  216/6رقم الرتمجة . 8226
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65

 -173اب مبم الئا في
ئني وامحد  255وال ا ي  256من وبةق
معدو م الصحابة  .كن الئا ف ا(بإ م ّ
عمد بن احمد العزةز ان مكح ل ان اب مبم الئا في عيف ال يب  ةق ل :قال
هللا " :ةال ْعجز بن آ ب ار ةصءي اول ال اار اربع ركعاا اكفه آ(به" .
254

 -174املغام بن ا ( س بن ملبةق
الأقفي حءمف بين زهبم .ذكبه اب امب م الصحابة .

257

 -175املغام بن ملعحمة بن اب اامب
بن م ع بن مع ّقب وقمل  :معتّب بن مالك بن كعب بن امبو بن عد بن
ا ي بن قمس الأقفي اب ام او اب مد  .قال ال عيب كار من هام العبب .
وقال قحممصة بن جابب :صحْحميف املغام فء ار مدة ة هلا مثا مة اب اب؛ ال خيبإ من
اقبه اأمار
ابب م اا ال ابملكب خلبإ املغام من اب اهبا كءاا  .والّه امب الك فة و ّ
مث ازله فءما قتل اأمار ااتزل القتال ض ار حضب مع احلكمني مث ابةع معاوةة بعد
ار اجتمع ال اس اءمه مث واله بعد ذلك الك فة فا تمب اء مبهتا حىت ماا ة
مخ ني ا د ا كأب .
258

254
255
256
257
258
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66

 -176م ْهب بن احمد هللا بن (بملة
الأقفي .كار م وفد ثقمف فقال له ال يب : ا يف م ْهب اب

259

ال .

 -177الالمْالحمعث الأقفي
م ض امب بن معتّب  .زل اء ر ل هللا  ملا كار اصبا الئا ف امل حمعث فأ ءم
وكار ة م املضئجع ف ماه  الالمْالحمعث وكار من م ايل آل اأمار بن اامب
ابن معتب .
260

 -178مْمم ة ب يف كْب ب الأقفمة
ان ممم ة ب يف كْب ب قاليف :راةيف ر ل هللا  مبكة وه اء انقة له اان مع
اب وبمد ر ل هللا  رمٌ كدرم الكتاب و الم ْعيف ا اباب ةق ل ر :الئْحمئحممّة
الئْحمئحممّة . 262احلدةث و أل اب ها ر ل هللا  فقال :ين ك يف ذرا حنب ّر
263
بحم ا ة فقال " :هل هبا وثن؟ ".قال :ال.قال " :ا ْوي ب ْذرك ".
261

 259اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  237/6رقم الرتمجة . 8284
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 263م ال ال ال د اإلماب امحد  620/44رقم  . 27064ال ال ال ن اب او  198/2رقم  236/3 . 2105رقم . 3316
وضعفه ا لحماين م ضعمف اب او  209/2رقم . 357
ّ

67

 -179انفع بن احلارث بن كءدم
الأقفي ا( اب بكبم مه  .كار ممن زل ض ر ل هللا  من الئا ف وامه الممّة
م الم احلارث قال ابن عد :ا ّااه احلارث واارتي ا ه ولده فأحميف حمه ا ه م ه.
وه اول من اقتىن اخلمل ابلحمصبم وه احد ال ا اء املغام .
264

 -180انفع بن غمالر بن ءمة
الأقفي ذكبه اب امب م الصحابة .وقال ابن ا اكب :ال ا ري له صححمة او ال ؟
وذكب ا ه ا ت اد بدومة اجل دل .وهي م ة ثالث ا بم .ومقتض ذلك ا ه كار
م زمن ال يب  ابلغا  .فءم ةحمق من قبةش وثقمف بعد حجة ال اع احد ال ا ءم
وملادها فا صحاب واب ه م ا ر م الصحابة .
265

 -181انفع بن كْم ار الأقفي
قال ابن عد :روى ان ال يب  و كن م ق .

266

 264اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  405/6رقم الرتمجة . 8658
 265اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  411/6رقم الرتمجة . 8669
 266اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  412/6رقم الرتمجة . 8670

68

 -182الم ال ْا بن (بملة بن ربمعة
ابن احلارث بن ححممب بن احلارث بن حئم بن ج م بن ثقمف الأّقفي  .ه حءْمف
هلم من بين احلارث بن كعب  .ممن وفد اء ال يب  وا ءم .
267

 -183هحمام بن حمل بن الع ْجالر
ابن اتّاب بن مالك بن كعب بن امبو بن عد بن ا ي بن ثقمف الأقفي  .امبه
ال يب  ار ةصءّي ابل اس  .جا ض ال يب  وه ابحلدةحممة .
268

 -184هالل بن امبو بن اما
الأقفي .روى ابن جبةج من وبةق اكبمة م ق له تعاض {:اتق ا هللا وذروا ما بقي من
الباب} زليف م بين امبو بن اما .قال فأ ءم م ع واحمد ايلمل وححممب بن ربمعة
وهالل وهم الذةن كار هلم الباب اء بين املغام  .وهالل اتمل ار ةك ر ا(ا لألربعة
واتمل ار ةك ر لمس ا(اهم ولك ه من ثقمف .
269

 267اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  472/6رقم الرتمجة . 8812
 268اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  530/6رقم الرتمجة . 8941
 269اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  548/6رقم الرتمجة  551/6 . 8990رقم الرتمجة . 8997

69

 -185هالماب بن ابوم بن م ع
الأقفي  .قال ابن ال كن :ةقال له صححمة  .ان ةعق ب بن زةد بن مهاب بن ابوم
ان ابمه ان جده قال :راةيف ال يب  وه انزل ب احمة الئا ف وقد رمل ْ ا اءمه
ال حمال وه ةق ل بمده هكذا ميم ا ومشاال .
وابوم بن م ع ا ءم بعد وقعة الئا ف وفد اء ال يب  ابملدة ة فأ ءم وح ن
المه مث رجع ض الئا ف فدااهم اض اإل الب ؛فقتء ه .فأوال ه اء هذا صححمتام
ممك ة .وقد تقدب غا مبم ا ه مل ةحمق مبكة والئا ف احد من قبةش وثقمف م حجة
ال اع ال ا ءم وملادها .
270

 –186هالمْمل بن الدم ر بن احممد
بن مالك الأقفي ابةع ال يب  ه وا( ه قحممصة  .قمل أب ه حضبمي حالف ثقمفا
ه وا( ه و كن الئا ف مث وقع (مه قحممصة مع بين مالك حا ث فأرا وا قتءه
فابب م ام ه وا( ه وال بةد بن ةد فأ ءم ا وذلك قحمل الب ثقمف وقدوب
وفدهم .
271

 270اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  554/6رقم الرتمجة . 9003
 271اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  555/6رقم الرتمجة . 9008

70

 –187وْر ار
جد الفباا بن ةزةد بن ور ار  .ذكبه بن حا فممن زل اض ال يب  من الئا ف
وااتقه  .فأ ءمه ال يب  ض اابر بن عمد بن العا لمم ه وةعءّمه القبآر .
272

 -188وْهب بن اممة بن اب الص ْءيف
الأقفي .ذكب ابن الكءيب ما ةدل اء المه م العاد ال حم ي ف قل ار رجال من
ثقمف ماا م ااد ال يب  ان غا ولد فا(تصم ا م مااثه فأائ ال يب 
مااثه ل هب بن اممة بن اب الصءيف بن ربمعة بن ا ي الأقفي .
273

 -189وهب بن حذةفة بن احمّا
ابن (الّ الغفاري وةقال املزين وةقال الأقفي حجازي له حدةث ا(بجه الرتمذي
وغاه من وبةق وا ع بن ححمار ا ه رفعه  ":ذا قاب البجل من جمء ه مث رجع فا
احق به ".وصححه الرتمذي . 275وذكبه ابن عد م وحمقة اهل اخل د و قل ان
ال اقدي ا ه كار من اهل الصفة وااش اض (الفة معاوةة .
274

272
273
274
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اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  606/6رقم الرتمجة . 9133
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71

 -190وْهب بن ( ةْءد بن ظ ةءم
ابن ا ي بن اْحمدم الأقفي  .ماا فا(تصم ب غام م مااثه فأائاه ر ل هللا
 وهب بن اممة بن اب الصءيف.
276

الأقفي  .ا(

 -191وْهب بن قمس بن اابر
فمار بن قمس .

277

 –192ةالح س ال الحمّال
ذكبه ابن حا فممن زل ض ال يب  من الئا ف ؛ ملا حاصبهم فأ ءم مث ا ءم
مده فبّ وال ه المه وكار احمدا آلل ة ار بن مالك من ثقمف .وذكب ال اقدي ا ه
كار م ض ة ار بن مالك ف ه .
278

276
الرتمجة
277
278
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العامبي
 -193ةزةد بن ا
حءمف قبةش  .كن الئا ف روى ان
وةقال  :اخلزااي وةقال :بن اب ا
280
ال يب  ا ه صء ( ْءفه فكار ذا ا صبي احنبي .
279

 -194ةزةد بن زْمعة بن ا

281

ابن املئءب بن ا د بن احمد العزى القبملي ا دي  .امه قبةْالحمة ب يف اب اممة ا(يف
اب ءمة  .وكار من ال ابقني هاجب ض ارض احلحم ة  .وقال ابن عد :بل ه
من م ءمة الفتح  .كار من املباي قبةش .ا تايف المه راي ة قبةش م اجلاهءمة
ووصءيف م اإل الب  .ا ت اد ة ب ح ني .وقال الزبا بن بكار :قتل ابلئا ف .
 -195ةزةد بن معاوةة بن ا

282

ابن املئءب بن ا د بن احمد العزى القبملي ا دي اب ح اءة .ذكبه الحمالذري
فممن هاجب ض احلحم ة م املبم الأا مة وا ت اد ة ب (م وةقال ابلئا ف .
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 282اإلصابة م متممز الصحابة البن حجب  672/6رقم الرتمجة . 9316
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م ض ةالح س .

 -196ة ار بن مالك الأقفي

283

 -197ةعء بن جارةة الأقفي
حءمف بين زهبم بن كالب  .ا ت اد ابلممامة  .اه مد بن حا حم ّي بن
جارةة .
284

 -198ةعء بن مّبم بن وهب
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فهرس املوضوعات
امل ضال ال ال ال ال ال ع
مق ّدم ال ال الالة

رقم الصفحة

2

اوال :ب قحممءة ثقمف

3

اث ما :ا ا وتباجم الصحابة من اهل الئا ف

5

فابس امل ض ااا

75

فابس أب ا الصحابة

76

75

فهرس أبمساء الصحابة
تسلسل

أمساء الصحابة

رقم الصفحة

1

بباهمم بن جابب الأقفي

5

2

بباهمم الئا في

5

3

ب بن اممّالة حْباثر
اّ
ا ْز م ب يف احلارث بن كءدم

5

4
5

6

ا ْزر بن ا ْقحمة الأقفي
اامل بن عمد بن احممد

7

7

ا

بن م ع الأقفي

7

8

ا مد بن اب اانس بن ز مم

8

9

ا مد بن ا ْ( س بن ملبةق

8

6

10

ا مد بن جارةة بن ا مد

11

امة هللا ب يف اب ب ْكبم الأقفمة

13

ا ْوس بن ا ْوس الأقفي

12

اممّة بن ا ْ كب بن احمد هللا

14
15

ا ْوس بن ابالي اوس بن ربمعة
اب اوس حذةفة الأقفي

16

ا ْوس بن ا ي بن جابب

18

بالْبزم ب يف م ع بن امبو

6

9
9
9
10
10
10
11
11

17

اب ةة ب يف غْمالر بن ءمة

19

اب بصا بن ا مد بن جارةة

12

20

تالممم بن جباملة الأقفي

12

21

اثبيف بن اجل ْذع

12

11
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تسلسل

أمساء الصحابة

رقم الصفحة

22

اب اثبيف بن ةعء الأقفي

12

23

اب ثال ْعءحمة الأقفي

13

24
25

جابب بن ملْمالحمار بن اجالر
جابب بن ا ي الأقفي

26

ج ْ بن اب احممد الأقفي
جحما بن حمّة بن م ع

27

13
13
13
14

28
29

جءْمحة بن احمد هللا بن ارب
احلارث الئا في

30

احلارث بن اوس الأقفي

15

31
32

احلارث بن ْال بن اب ص ْعصعة

15

احلارث بن احمد هللا بن اوس

33

احلارث بن كءدم بن امبو

16

34

ححممب بن ا مد بن جارةة

16

35

ححممب بن اوس الأقفي

16

36

ححمْمب بن امبو بن اما

17

37

اب حذةفة الأقفي

14

15

17

38

احلكم بن اب العا

39

احلكم بن اب العا

40

اب احلكم بن ححممب بن ربمعة

18

41

احلكم بن عمد الئا في

18

42

احلكم بن ْفمار بن اأمار

19

43

بن ب ْ ب

14

بن اممة

احلكم بن احمد هللا الأقفي

17
18

19
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44

احلكم بن امبو بن معتّب
احلكم بن م ع بن امبو

20
20

46

حكمم بن احلارث الئا في

20

47

حكْممة ب يف غمالر الأقفمة

21

49

(ارجة بن ا ْقفار الأقفي

45

48

حءْممة ب يف ابوم بن م ع

50

(الد بن جحمل الئا في

51

(الد بن غالب

22

52
53

حْاءة بن اب حْاءة الأقفي

23

(بملة الأقفي

54

رافع بن ةزةد الأقفي

23

55
57

ربْمالعة ا ْجذب الأقفي
ربمعة بن اممّة بن اب الص ْءيف

24

رملمد بن االإ الأقفي

58

رقالْمالقة ب يف وْهب الأقفمة

60

رةْئة ب يف احمد هللا بن معاوةة

56

21
21
22

23

24
25
26

59

رقالْمم بن اثبيف بن ثعءحمة

61

زها الأقفي

62

زها بن اأمار الأقفي

27

63

اب زها ا ّالمار بن حالممد

28

64

اب زها بن معاذ بن رايح

26
26
27

28
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65

زةد الأقفي

28

66

زةد بن اامب الأقفي

29

67

زة ب ب يف معاوةة بن اتّاب
الف بن اأمار بن اامب

29
29

69

ال ا ب الأقفي

30

70

ال ا ب بن ا قبع بن ا ي

30

71

ال ا ب بن احلارث بن قمس

30

72

اب ال ا ب ا صاري

31

73

اب ال ا ب الأقفي

31

74

اب ال ا ب م ض غْمالر بن ءمة

31

68

75
76

ْعد بن ج ا م الع م

عد بن امبو الأقفي

32

77

عد بن م ْ ع الأقفي
عمد بن اثبيف بن اجل ْذع
عمد بن ربمعة الأقفي

32
32

80

عمد بن عمد بن العا

33

81

عمد بن احممد بن اب ا مد

33

82

فمار بن اب الع جا الأقفي

34

83

فمار بن ال الأقفي

34

84

فمار بن احمد هللا بن ربمعة

35

85

فمار بن ائمة بن ربمعة

35

78
79

31

32

79
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86

فمار بن قمس بن اابر

35

87

ءمة بن ا زر

36

88

اب

36

المة الأقفي

89

ملااب بن ملبةق الأقفي

36

90

ملباحمل بن غْمالر بن ءمة

36

92

ص ْخب بن و ااة الغامدي

94

صفمّة ب يف احممد بن ا د

96

ااتكة ب يف اب الص ْءيف الأقفمة

91

ملب ْححمالمل بن غمالر بن ءمة

93

صفمّة ب يف احلارث بن كءدم

95

ظْحمالمار بن كبا م الأقفي

97

ااصم بن فمار الأقفي

98

اامب بن غمالر بن ءمة

40

99

اب اامب الأقفي

40

100

37
38
38
38
39
39

الأقفي

41

101

احمد البمحن بن اب اقمل بن م ع

41

102
103

احمد البمحن بن ا ْءقمة الأقفي

41

احمد البمحن بن ةبب ع املالكي

104

احمد هللا بن اب اقمل الأقفي

42

105

احمد هللا بن ابالي اممّة
احمد هللا بن اب ربمعة الأقفي

43

106

احمد البمحن بن اب العا
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أسـماء الصحابة
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107

احمد هللا بن ا مد الأقفي

43

108

احمد هللا بن اوس بن حذةفة

44

109

احمد هللا بن جبا بن الالمْالتفق

44

111

احمد هللا بن احلارث بن قالْمس

110

احمد هللا بن احلارث بن ( ْءدم

112

احمد هللا بن ححممب

113

احمد هللا بن اامب ا ك

45

114

احمد هللا بن العحماس بن احمداملئّءب
احمد هللا بن اأمار بن احمد هللا

46
46

116
117

ي بن احلمبا
احمد هللا بن اد ّ

47

احمد هللا بن قارب الأقفي

118

احمد هللا بن م ع بن امبو

47

119

احمد هللا بن هالل بن احمد هللا

47

120

احمد ايلمل بن امبو

48

121

احممد هللا الأقفي

48

122

احممد هللا بن اما الأقفي

48

123

احممد هللا بن معم الة ال ا ي

49

124

اب احممد بن م ع بن امبو

49

125

اْتحمة بن ا مد بن جارةة

49

127

اأمار بن ربمعة الأقفي

115

126

اأمار بن اب العا

بن ب ْ ب

44
44
45

47

50
50
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128

اأمار بن اامب بن معتّب
اأمار بن اأمار الأقفي

50
51

130

اب اأمار الأقفمة

51

131

ابوم الأقفي

51

132

ابوم بن اما الأقفي

51

133
135

ابوم بن م ع بن معتّب
اْبفئة بن الالححماب بن جحمالْمالب

52

العال بن جارةة الأقفي

136

ا ّمار بن غمالر بن ءمة

129

134

52
52
53

137
138

امارم بن روةْحمة الأقفي
امب بن وهب الأقفي

139

امبو بن اراكة الأقفي

54

140
141

امبو بن اممّة بن وهب

54

امبو بن فمار الأقفي

54

142

امبو بن ملحممل الأقفي

55

143

امبو بن مل ْعأم الأقفي

55

145

امبو بن م ع بن معتّب
امبو بن ةعء الأقفي

56

147

اما بن ا ( س بن ملبةق

56

148

اماض بن احمد هللا الأقفي

57

144
146

امبو بن غْمالر بن ءمة

53
53

55
56
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149

أسـماء الصحابة

ام

بن اقمل الأقفي

150

غْمالر بن ءمة بن معتّب
وءْمحة ب يف احمد هللا الأقفمة

153

الفاراة ب يف اقْمل الأقفمّة
بن م ع
قارب بن ا

155
157

القا م بن اممة بن اب الص ْءيف
قحمْمصة بن الدم ر احلضبمي
قدامة الأقفي

158

كحمْمالبم ب يف اب فمار
كحمالْمال ة ب يف حكْمم الأقفمة

151
152
154
156

159

الفاراة ب يف اب الص ْءيف الأقفي
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57
57
58
58
58
59
59
60
60
60
61

160

كْم ار بن احمد هللا بن وار
لمء ب يف قا ف الأقفمة

61

162

مالك بن ا ي بن عد

62

163

مبم بن وهب بن جابب

62

164

مبزو الأقفي

62

165

م ع بن امبو بن االم ْا
م ءم بن اما الأقفي

63
63

167

معاذ بن رابح بن امبو

64

168

معاوةة الأقفي

64

169

الالمْذر بن احمد هللا بن فل

65

161

166

170

الالمْذر بن احمد هللا بن قال ال

61

65
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أسـماء الصحابة

رقم الصفحة

171

اب الالمءمح بن ابوم بن م ع

65

172
173

اب مّبم بن ابوم بن م ع

65

اب مبم الئا في

174

املغام بن ا ( س بن ملبةق

66

175

املغام بن ملعحمة بن اب اامب

66

176

م ْهب بن احمد هللا بن (بملة

67

178

مْمم ة ب يف كْب ب الأقفمة
انفع بن احلارث بن كءدم

68

180

انفع بن غمالر بن ءمة

68

181

انفع بن كْم ار الأقفي
الم ال ْا بن (بملة بن ربمعة
هحمام بن حمل بن العجالر

68
69

184

هالل بن امبو بن اما

69

185

هالماب بن ابوم بن م ع

70

186

هالمْمل بن الدم ر بن احممد

70

188

وْهب بن اممة بن اب الص ْءيف
وهب بن حذةفة بن احمّا

191

وْهب بن قمس بن اابر

177
179

182
183

187
189

الالمْالحمعث الأقفي

وْر ار

190

وْهب بن ( ةْءد بن ظ ةءم

192

ةالح س ال الحمّال

66

67
67

69

71
71
71
72
72
72
84
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أسـماء الصحابة

193

ةزةد بن ا

194

ةزةد بن زْمعة بن ا

196

ة ار بن مالك الأقفي

74

197

ةعء بن جارةة الأقفي

74

198

ةعء بن مّبم بن وهب

74

195

199

العامبي

رقم الصفحة

ةزةد بن معاوةة بن ا

ة س بن احممد بن ا د

73
73
73

74

85

