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صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية.
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).
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رجال وفد عبدالقيس الذين قدموا على النيب صلى اهلل عليه وسلم
"دراسة يف تاريخ السرية"
The Men of ‘Abdul Qais Delegation Who Came to
(Prophet (Peace and blessing upon him
""A Study in the History of the Prophet’s Biography

إعداد:
أ .د .حييى بن عبداهلل البكري الشهري
أستاذ احلديث وعلومه يف جامعة امللك خالد جبامعة أهبا
الربيد اإللكرتوينyalbakri@kku.edu.sa :

رجال وفد عبدالقيس الذين قدموا على النبي صلى اهلل عليه وسلم ،دراسة في تاريخ السيرة ،أ.د .يحيى بن عبداهلل البكري الشهري

املستخلص
هذا البحث يتعلق بتتبع أمساء وفد عبدالقيس ،وذكر زمن قدومهم ،وأمسائهم والرتمجة
هلم وحترير اإلشكاالت الواقعة يف أمسائهم ،فأول من ذكرهم حممد بن إمساعيل التيمي
األصبهاين ،وتبعه النووي ،مث زاد عليه ابن حجر ،والعيين ،وزدت على اجلميع.
وقد تضمن البحث مقدمة بينت فيها أمهية البحث وخطته ،ومتهيد عرفت فيه بوفد
عبدالقيس ،وستة مباحث األول :عدة وفد عبدالقيس وزمن قدومهم ،ومن الثاين إىل السادس:
تراجم وفد عبدالقيس على ترتيب من ذكرهم .وخامتة ذكرت فيها نتائج البحث ومنها:
 -1ذكر ابن التيمي منهم ،)8( :وقال(( :مل أظفر بعد طول تتبع على الباقني)) ،وبلغ
افدا ،وتعقبه العيين فذكر أنه زاد عليه (،)22
هبم ابن حجر يف "الفتح" ( )23و ً
ومجيع من زاد قد ذكرهم ابن حجر يف كتابه يف "الصحابة" . .فبلغ جمموع ما ذكروا
افدا ،على أن بعضهم
افدا .وقد زدت عليهم ( )18فبلغ جمموعهم ( )63و ً
( )45و ً
فيه نظر من جهة ثبوت ذلك له.
 -2حررت أمساء الوفد ،وبينت ما طرأ عليها من أوهام ،ومجع وتفريق.
 -3ضبطت ما احتاج إىل ضبط من األمساء والنسب واأللقاب.
 -4حررت عدة الوفد وبينت مشاهريهم من مغموريهم.
 -5ترمجت تراجم أزعم أهنا حمررة لكل و ٍ
احد منهم.
التوصيات:
 -1متابعة الدراسات يف بقية الوفود اليت وردت على النيب صلى اهلل عليه وسلم.
 -2دراسة مواطن الوفود ومعرفة ما طرأ على األمكنة من تغري يف هذا الزمن.
 -3استعمال تقنية اخلرائط احلديثة لقياس املسافات بني مواطن الوفود واملدينة النبوية،
وعمل أطلس متكامل لذلك.
 -4دراسة أثر الوفود يف نشر الدعوة اإلسالمية يف شبه اجلزيرة العربية.
الكلمات المفتاحية :وفد – عبدالقيس – املدينة  -ابن التيمي – ابن حجر – العيين.
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Abstract
This research relates to tracking the names of Abdul Qais's delegation ،
mentioning the time of their arrival ،their names ،their biography and
solving the problems related to their names. The first scholar who
mentioned them is Muhammad ibn Isma'il Al-Taymi Al-Asbahani ،followed
by Al-Nawawi ،then by Ibn Hajar and finally Al-Aini ،and I have also added
to what was mentioned by all.
The research included an introduction where I discussed the
importance of the research and its plan ،and a foreword where I introduced
the delegation of Abdul Qais ،and then six topics. The first one is: the
number of the delegation of ‘Abdul Qais ،the time of their arrival ،and from
the second to the sixth topic include: the biography of Abdul Qais
delegation in sequence of those who mentioned them ،and then a conclusion
where I mentioned the findings of the research ،which include: 1- That Ibn Al-Taymi mentioned (8) of them ،he then said: "I coud not find
the rest ،after a prolounged search" ،and Ibn Hajar mentioned (23)
delegates among them in his "Al-Fath" ،and Al-Aini critiqued him and
mentioned he added (22) additional persons to that of Ibn Hajar and the
total number reported reached (45) delegates. I have also added (18)
persons to their figure which brings their total number to (63) delegates.
2- I have edited the names of the delegates ،and I clarified some
misconceptions associated with the names ،including combination and
distingushing.
3- I vowelize whatever needs to be vowelized among the names ،the
attributive names and titles.
4- I edited the number of the delegates ،and mentioned their famous
personalities and the unpopular ones.
5- I made a well researched biography of each person which I believe is
accurate.

Recommendations:
1- Continued study on the rest of the delegations received by the Prophet.
2- Studying the homes of the delegations and discovering what has changed
in those places at in the present time.
3- Use of modern maps technology to measure distances between the
homes of the delegations and the city of the Prophet ،and making a
comprehensive Atlas out of it.
4- Studying the impact of the delegations in spreading the Islamic call in the
Arabian Peninsula.

Key Words:
Delegation - Abdul Qais - Madinah - Ibn At-Taymi - Ibn Hajar – Al-‘Aini.
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مقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله . .أما بعد:
فإن دراسة أحوال الصحابة الكرام ،وتتبع أخبارهم يف مظاهنا وغري مظاهنا من املباحث املهمة
يف علم الرجال.
وبالتفتيش والدأب يف البحث يف كتب السنة والسرية النبوية من واقع األحاديث
واألخبار اليت أشارت لتاريخ الصحابة ،كفيل باإلضافة العلمية املتميزة يف معرفة الصحابة،
ومن ذلك ما يتعلق بتتبع أخبار الوفود ومعرفة أخبارهم ومالبسات وفادهتم على النيب 
ومنتهى أحواهلم.
وكان من أوائل الوفود وأشهرهم مكانة يف اإلسالم وفد عبدالقيس؛ وما ذلك إال لبعد
أوطاهنم عن املدينة ،ولكوهنم قدموا رغبة يف اإلسالم ،مث ثبتوا عليه يف حروب الردة .وقد ورد
هلذا الوفد أخبار خمتلفة ،يف عدهتم وزمن وفادهتم.
وسيتناول البحث تتبع ترامجهم يف مظاهنا وغري مظاهنا ،وبيان من له منهم رواية ،وممن
مشهورا ومن كان غري مشهور ،حتت عنوان :رجال وفد
مل حيفظ له شيء ،ومن كان منهم
ً
عبدالقيس "دراسة في تاريخ السيرة".
أهمية البحث:
تربز أمهيته من حيث كونه يتعلق بإلقاء الضوء على هذه الشخصيات غري البارزة من
الصحابة الكرام ،والبحث يف أحواهلم وأنساهبم ،ومنتهى أخبارهم ،وهو يدخل يف أنواع من
علوم احلديث ،منها :معرفة الصحابة ،ومعرفة األنساب والكىن واأللقاب ،واملؤتلف
واملختلف ،واملتشابه يف الرسم ،واإلخوة واألخوات ،وضبط األمساء ،وغري ذلك.
الدراسات السابقة:
جديدا ،وجيمع متفرقًا يف
وال أعلم أن هذا املوضوع حبث من قبل ،فلعله أن يضيف ً
تاريخ الصحابة.
نعم هناك مقاالت عن هذه القبيلة ،وبعض األحباث اخلاصة ببعض القبائل املعاصرة
اليت تنتسب لقبيلة عبدالقيس األم . .من هذه املقاالت:
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 -1قبيلة عبدالقيس ،بوابة تاريخ األحساء ( /)1/2خالد النزر .جريدة اجلزيرة
السعودية( ،اجلمعة  2ذي احلجة 1427هـ  22 -ديسمرب 2006م)  -العدد
(.)14060
 -2قبيلة عبد القيس تاريخ وأجماد .حبث منشور يف أكتوبر 2009( ،26م) :منشور
على الشبكة يف موقع أرض اللؤلؤ واألحالم (مملكة البحرين):
http: //bahrainhistory. net/792. html

وقد يكون هناك أحباث أخرى تناولت القبيلة وتارخيها ،لكن حبثي هذا خاص
برجال الوفد والتعريف هبم ،وحل ما يدور حول أمسائهم ،وأنساهبم من إشكاالت.
مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث يف حترير زمن قدومهم ،وعدهتم ،والتفريق بني ما التبس منهم
ببعض ،وتصحيح األوهام الواقعة يف كل ذلك.
منهج البحث:
قام هذا البحث على منهج االستقراء والتتبع للشروح ،ولكتب تراجم الصحابة،
وغريها من املظان.
وسلكت فيه مسلك التوثيق املباشر من املصادر األصلية ،قدر اإلمكان ،واستعنت يف
ذلك بكتب :األنساب ،واملؤتلف واملختلف ،واللغة.
وأزعم أن اجلديد يف البحث يتضمن حترير زمن قدوم الوفد ،مجع رجال الوفد يف
الصحابة ،وإن ذكروهم
موضع واحد ،وزيادات يف الرتاجم مل يذكرها الشَُّّراح ،وال املؤلفون يف َّ
فلم يشريوا لكوهنم من الوفود.
حترير الرتاجم واإلضافة عليها من غري املظان ،وأحلقت بالبحث ثالثة مالحق ،كما
هو العادة يف مثل هذه األحباث اليت ختدمها املالحق:
أحدهما :مسرد للوفد على ترتيب األمساء املعجمية ،وفائدته استحضار األمساء
متصلة يف مكان واحد؛ ليسهل حفظها ،ومعرفة العالقة فيما بينهم من جهة النسب
بعدا وقربًا ،وذلك أن األصل رتب على موضوعه وهو ذكر تعقبات الشراح
واألنسابً ،
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بعضهم على بعض ،وتعقبايت عليهم.
الثاني :وصل أنساب الوفد ببطون قبائل عبدالقيس.
والثالث :خريطة تبني مواطن وفد عبدالقيس وغريها من الوفود يف اجلزيرة العربية؛
لبيان قرب مواطن الوفود بعضها من بعض ،وقرهبا وبعدها عن املدينة ،من كل جهة.
خطة البحث:
وستكون خطته على النحو التايل:
مقدمة.
تمهيد /التعريف بوفد عبدالقيس:
المبحث األول :عدة وفد عبدالقيس وزمن قدومهم.
الشراح بتتبع أمسائهم.
المبحث الثاني :وفد عبدالقيس وعناية ُّ
المبحث الثالث :ذكر من ذكرهم ابن التيمي يف "شرحه لصحيح مسلم".
المبحث الرابع :ذكر زيادات ابن حجر يف "فتح الباري".
المبحث الخامس :ذكر زيادات العيين يف "عمدة القاري".
المبحث السادس :ذكر الزيادات على ابن التيمي وابن حجر والعيين.
المبحث السابع :ذكر زيادايت عليهم.
الخاتمة.
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متهيد :التعريف بوفد عبدالقيس
واصطالحا:
تعريف بالوفد لغة
ً
قال ابن سيده :الوفْد( :بإسكان الفاء) :اسم مجع ،وقيل :مجع ،وأما الوفُود (بضم
الفاء) :فجمع وافِد(.)1
ودا ،ووفِاد ًة ،وإفاد ًة (على البدل):
وقال يف "القاموس" :وفد إليه وعليه يفد وفْ ًدا ووفُ ً
قدم وورد .وأوفَدهُ عليه وإليه ،وهم وفُود ووفْد و ْأوفاد ووفَّد( .)2اهـ.
قال األصمعي :وفد فال ٌن يفد وفاد ًة :إذا خرج على ملك أو أمري(.)3
قال النووي( :)4قال صاحب "التحرير في شرح مسلم"( :)5الوفد اجلماعة املختارة
من القوم ليتقدموهم يف لقي العظماء واملصري إليهم يف املهمات ،واحدهم وافد .اهـ.
وهبذا مسيت السنة التاسعة من اهلجرة سنة الوفود؛ لقدوم وفود قبائل العرب على النيب
كثريا :وفد قبيلة كذا ،وافد
صلى اهلل عليه وسلم بإسالم قبائلهم .وقد وقع يف السنة والسري ً
بين فالن :كما يف حديث وفد عبدالقيس.
تعريف عبدالقيس:
معد
صى بن ُد ْع ِمي بن َج ِديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ،بن ِّ
يُنسبون إىل عبدالقيس بن أَفْ َ
()6
صى بن عبدالقيسَ :ش ٌّن ولُكيز ،ومها قبيال عبدالقيس .
صى؛ فولد أَفْ َ
بن عدنان ،ولد أَفْ َ
وفيهم بطون كثرية ،ذكر منهم املربد يف "نسب عدنان وقحطان"( )7أحد عشر بطنًا.
( )1احملكم واحمليط األعظم البن سيده (.)440 :9
( )2القاموس احمليط للفريوزبادي (.)417 :1
( )3تاج العروس للزبيدي (.)313 :9
( )4املنهاج شرح صحيح مسلم (.)181 :1
إمامـا
( )5هو اإلمام أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل بن حممد بن الفضل التيمى األصبهاىن الشـافعى ،وكـان ً
كثريا .انظر سري أعـالم النـبالء
يف اللغة والعلوم مات شابًا (رمحه اهلل) سنة (526هـ) ،وحزن عليه أبوه ً
(.)83 /20
( )6اجلمهرة البن حزم (.)190 ،126 ،125/1
( )7نسب عدنان وقحطان للمربد (ص.)18
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ومواطنهم البحرين( :)1ففي "نهاية األرب" ( :)2كانت ديارهم بتهامة ،مث خرجوا إىل
البحرين ،وكان هبا خلق كثري من بكر بن وائل ومتيم ،فلما نزل هبا عبدالقيس زامحوهم يف
تلك الديار قامسوهم يف املواطن .اهـ.
قال البالذري :خرجت عبدالقيس ،ومعهم بنو شن بن أفصى بن دعمي بن جديلة
بن أسد بن ربيعة ،تطلب املتسع حىت بلغوا هجر وأرض البحرين .فرأوا بلداً استحسنوه
ورضوه .فضاموا من به من إياد واألزد ،وشدوا خيلهم بالنخل .فقالت إياد :عرف النخل
مثال .واجتمعت عبدالقيس واألزد على إياد ،فأخرجوا عن الدار فأتت
أهله .فذهبت ً
العراق( .)3اهـ.
وقال مال علي القاري( :)4وكان قبيلة عبدالقيس ينزلون البحرين وحوايل القطيف وما
بني هجر إىل الديار املضرية.
قال القلقشندي( :)5ويف النسبة إليهم مذاهب ،أحدها :عبدي على النسبة األوىل،
والثاين قيسي على النسبة الثانية ،والثالث عبقسي على النسبة إليهما مجيعا .اهـ.

( )1البح ـرين :كانــت تطلــق علــى األرض املمتــدة مــن البصــرة إىل ُعمــان ،وقصــبتها هجــر .مث ا صــر اســم
البحرين اليوم على جمموعة من اجلزر ُعرفت حـديثًا باسـم (دولـة البحـرين) . .أمـا البلـدان الواقعـة علـى
الس ــاحل فتع ــرف الي ــوم باألحس ــاء ،وتق ــع يف اجل ــزء اجلن ــو للمنطق ــة الش ــرقية .انظ ــر معجـ ـم البل ــدان
( ،)347/1واملعامل األثرية (ص.)44
( )2هناية األرب يف معرفة أنساب العرب (ص /307برقم  ،)1214وسبائك الذهب للسويدي (ص.)223
( )3أنساب األشراف للبالذري (.)35/1
( )4مرقاة املفاتيح (.)160 :1
( )5هناية األرب ( /307 /1برقم .)1214
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املبحث األول :عدة وفد عبدالقيس وزمن قدومهم
قوهلم يف احلديث للنيب ^(( :بيننا وبينك كفار مضر)) ( )1فيه دليل على أن وفادهتم
على النيب ^ كانت قبل فتح مكة(.)2
()3

قال ابن حجر يف "الفتح"  :والذي تبني لنا أنه كان لعبدالقيس وفادتان:
إحداهما :قبل الفتح ،وهلذا قالوا للنيب ^(( :بيننا وبينك كفار مضر)) ،وكان ذلك
قدميًا إما يف سنة مخس أو قبلها .وكانت قريتهم بالبحرين أول قرية أقيمت فيها اجلمعة بعد
()4
رجال)،
املدينة كما ثبت يف آخر حديث يف الباب (وكان عدد الوفد األول ثالثة عشر ً
وفيها سألوا عن اإلميان وعن األشربة ،وكان فيهم األشج ،وقال له النيب ^(( :إن فيك
()5

صري :أنه
الع َ
خصلتين يحبهما اهلل الحلم واألناة))  ،ويف حديث هود بن عبداهلل بن سعد َ
صري ،قال :بينما النيب ^ حيدث أصحابه إذ قال هلم(( :سيطلع
الع َ
مسع جده مزيدة َ
عليكم من ها هنا ركب هم خير أهل المشرق)).
فقام عمر فتوجه وهم فلقي ثالثة عشر راكبًا فبشرهم بقول النيب ^ ،مث مشى معهم

حىت أتوا النيب ^ ،فرموا بأنفسهم عن ركائبهم ،فأخذوا يده فقبلوها .وتأخر األشج يف الركاب
حىت أناخها ،ومجع متاعهم ،مث جاء ميشي فقال النيب ^َّ (( :
إن فيك خصلتين)).
( )1أخرجه البخاري ( /20 :1برقم  ،)53ومسلم ( /46 :1برقم  :)53من حديث أ مجرة ،عـن ابـن
عباس رضي اهلل عنهما .وله طرق أخرى عنه.
( )2قاله ابن كثري يف البداية والنهاية (.)48/5
( )3فتح الباري شرح صحيح البخاري ( 85 :8ـ .)86
( )4أراد حديث أ مجرة :أخرجه البخاري ( /304 :1برقم .)852
( )5أخرجه مسلم ( /48 :1برقم  :)25مـن حـديث قـرة بـن خالـد عـن ،أ مجـرة ،عـن ابـن عبـاس رضـي
اهلل عنهما .ويف ( /48 :1برقم  )26بالنهي عن اآلنية وحديث األشج ،ومن حديث أ سعيد وفيه
قصة الوفد تامة.
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احلديث أخرجه البيهقي يف "دالئل النبوة"( :)1هبذا .وأخرجه البخاري يف "األدب
()2
مطوال من ٍ
وجه آخر :عن رجل من وفد عبدالقيس مل يسمه.
المفرد"
ً
قلت :أشار ٍ
لطرف من قدمتهم األوىل ابن سعد(.)3
رجال) كما يف حديث
ثانيتهما :كانت يف سنة الوفود (وكان عددهم حينئذ أربعين ً
الصباحي الذي أخرجه ابن منده( ،)4وكان فيهم اجلارود العبدي ،وقد ذكر ابن
أ َخ ْرية ُّ
()5
إسحاق قصته  :وأنه كان نصرانيًا فأسلم ،وحسن إسالمه .انتهى.
قال :ويف احلديث(« :)6فقالوا :يا رسول اهلل» :فيه دليل على أهنم كانوا حينذاك
مسلمني . .وكذا يفهم من قوهلم" :قد حالت بيننا وبينك َّ
كفار ُمضر" .فيكون حديث ابن
عباس هذا يف قدمتهم الثانية سنة عشر من اهلجرة(.)7
()8
رجال) باألشج ،وهو
وقال احلافظ يف "المقدمة" " :كان الوفد (أربعة عشر ً
الصباحي
صري ،ويف رواية أ َخ ْرية ُّ
الع َ
رئيسهم وامسه املنذر بن عائذ ،كذا يف حديث َمزيدة َ
رجال) :فإما أن يكون هلم وفادتان ،وإما أن يكون األشراف منهم أربعة
أهنم كانوا (أربعين ً
أتباعا".
عشر ً
رجال ،والباقون ً
قلت :لكن ذكر الواقدي بسنده :عن عروة بن الزبري :كتب رسول اهلل ^ إىل أهل
رجال) منهم ،رأسهم عبداهلل بن عوف األشج :يف بين عبيد
البحرين فقدم عليه (عشرون ً
رجال معهم اجلارود ،وكان
ثالثة نفر ،ويف بين غنم ثالثة نفر ،ومن بين عبدالقيس اثنا عشر ً
( )1يف دالئل النبوة ( 326 /5ـ .)327
( )2األدب املفرد (ص /269برقم .)585
( )3الطبقات الكربى (.)125 :8
( )4أخرجه يف معرفة الصحابة (ص.)850
( )5ذكرها ابن إسحاق يف "السرية" كما هتذيب السرية النبوية البن هشام (.)575 /2
( )6أخرجه البخاري ( /20 :1برقم  ،)53ومسلم ( /46 :1برقم  :)53من حديث أ مجرة ،عـن ابـن
عباس رضي اهلل عنهما .وله طرق أخرى عنه.
( )7الطبقات الكربى ( ،)314 :1واإلصابة يف متييز أمساء الصحابة (.)442 :1
( )8هدي الساري (ص.)250
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نصرانيًا( .)1وذكر أن ذلك كان سنة عشر من اهلجرة(.)2
قال يف "الفتح"( :)3ويؤيد تعدد قدومهم :ما أخرجه ابن حبان من ٍ
وجه آخر( :)4أن
النيب ^ قال هلم(( :مالي أرى ألوانكم تغيرت)) .ففيه إشعار بأنه كان رآهم قبل التغري .اهـ.
قلت :ولفظه ((ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت)) .وإمنا ذكره احلافظ باملعىن.
وممن أشار إىل وفادهتم قبل الفتح ابن كثري إذ قال :لكن يف سياق ابن عباس ما يدل
على أن قدوم وفد عبدالقيس كان قبل فتح مكة لقوهلم(( :وبيننا وبينك هذا الحي من
مضر ال نصل إليك إال في شهر حرام)) .واهلل أعلم(.)5
قلت :ومن أصرح األدلة على أن وفادهتم كانت بعد هجرة النيب ^ بيسري ما رواه

البخاري يف "الصحيح"( :)6من حديث أ مجرة الضبعي ،عن ابن عباس ،أنه قال :إن أول
ُمجعة ُمجِّعت بعد مجُعة يف مسجد رسول اهلل ^ يف مسجد عبدالقيس جبواثى( )7من البحرين.
قال الصاحلي( :)8وإمنا َمجَّعوا بعد رجوع وفدهم إليهمَّ ،
فدل على أهنم سبقوا مجيع

القرى إىل اإلسالم .اهـ.
تاجرا ولقيه
ومن األدلة على أن هلم وفادة قبل الفتح قصة منقذ بن حبان :أنه كان باملدينة ً
النيب ^ فدعاه لإلسالم ،وكتب معه كتابًا إىل قومه ،فكان ذلك سبب إسالمهم ووفادهتم(.)9

( )1الطبقات الكربى (.)557 :5
( )2انظر اإلصابة البن حجر( )238 :1الطبقات الكربى (.)557 :5
( )3الفتح (.)86 /8
( )4صحيح ابن حبان (اإلحسان) ( /179 :16برقم .)7203
( )5البداية والنهاية البن كثري (.)48/5
( )6أراد حديث أ مجرة أخرجه البخاري ( /304 :1برقم .)852
وجواثى (بضم اجليم فواو وبعد األلف مثلثة مفتوحة) .مدينة بالبحرين لعبد القيس ،واملسجد املذكور
( ُ )7
يقــع اليــوم ادينــة اهلفــوف املعروفــة .انظــر معجــم مــا اســتعجم للبكــري ( ،)115 :1الــروض املعطــار
للحمريي ( ،)181 :1املعامل األثرية حملمد شراب (ص.)93
( )8سبل اهلدى والرشاد (.)565/6
( )9ستأيت القصة يف ترمجته برقم (.)2
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املبحث الثاني :وفد عبدالقيس وعناية الشُّراح بتتبع أمسائهم
قال النووي يف "المنهاج"( :)1قال صاحب "التحرير في شرح مسلم" :وكانوا أربعة
()2
وم ْزيدة بن مالك ال ُـمحار ،
،
[ومنقذ بن حبَّان]
عشر راكبًا:
ُّ
الع َ
األشج َ
َ
صري رئيسهم ُ
()3
صري،
الع َ
مرجوم َ
وعُبيدة بن مهام ال ُـمحار ُ ،
املري  ،وعمرو بن ُ
وصحار بن العباس ُ
صري ،واحلارث بن ُجندب من بين عايش ،ومل نعثر بعد طول التتبع
الع َ
واحلارث بن ُشعيب َ
على أكثر من أمساء هؤالء .اهـ.
قال ابن حجر يف "الفتح"((( :)4قلت قد ذكر ابن سعد( )5منهمُ :عقبة بن َج ْروة .ويف
"سنن أبي داود" ( :)6قيس بن النعمان العبدي ،وذكر اخلطيب أيضا يف "المبهمات" (،)7
ويف "مسند البزار"( ،)8و"تاريخ ابن أبي خيثمة"( :)9اجلهم بن قثم ،ووقع ذكره
()10
(أيضا) لكن مل يسمه ،ويف "مسند" أمحد( )11و"مصنف"
يف "صحيح مسلم"
ً
ابن أ شيبة( :)12الرسيم( )13العبدي ،ويف "املعرفة"( )14أل نعيم :جويرية العبدي،
( )1املنهاج (.)181 :1
( )2سقط من طبعة (شرح مسلم) القاهرة (1349هـ) ،واستدركته من سبل اهلدى للصاحلي (،)566/6
والفتح البن حجر (.)130/1
( )3يف األصل (املري) والصواب العبدي (كما سيأيت).
( )4فتح الباري ( 85 :8ـ .)86
( )5الطبقات الكربى ( )565 :5دار صادر.
( )6السنن ( /356 :2برقم .)3659
( )7األمساء املبهمة (.)107 ،106 :1
( )8كشف األستار ( /278 :3برقم .)2746
( )9التاريخ الكبري (.)245 :1
( )10أخرجه يف الصحيح ( /48 :1برقم.)26
( )11أخرجه يف املسند ( /296 :25برقم (.)15948
( )12أخرجه يف املصنف ( /86 :5برقم .)23649
( )13وقع يف فتح الباري (( :)131 :1الرستم) وهو تصحيف.
صري".
الع َ
( )14الذي عنده يف املعرفة (" :)610 :2جويرية َ
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ويف "األدب"( )1للبخاري :الزارع بن عامر العبدي فهؤالء الستة الباقون من العدد.
وما ذكر من أن الوفد كانوا أربعة عشر راكبًا مل يذكر دليله ويف "المعرفة"( )2البن
صر بطن من
صري (وهو بعني وصاد مهملتني مفتوحتني) نسبة إىل َع َ
الع َ
منده :من طريق هود َ
عبدالقيس عن جده ألمه َم ْزيدة ،قال :بينما رسول اهلل ^ حيدث أصحابه إذ قال هلم:

خير أهل المشرق)) ،فقام عمر فلقي ثالثة عشر
((سيطلُع لكم من هذا الوجه ركب هم ُ
وقرب ،وقال :من القوم؟ قالوا :وفد عبدالقيس ،فيمكن أن يكون أحد
راكبًاَّ ،
فرحب َّ
املذكورين كان غري ر ٍ
اكب أو ُمرتدفًا.
وأما ما رواه الدوال ( )3وغريه :من طريق أ َخ ْرية (بفتح اخلاء املعجمة وسكون املثناة
الصباحي (وهو بضم الصاد املهملة بعدها موحدة خفيفة وبعد
التحتانية وبعد الراء هاء) ُّ
صبَاح بطن من عبدالقيس ،قال" :كنت يف الوفد الذين أتوا
األلف حاء مهملة) :نسبة إىل ُ
رجال ،فنهانا عن الدباء والنقري" احلديث،
رسول اهلل ^ من وفد عبدالقيس وكنا أربعني ً
فيمكن أن جيمع بينه وبني الرواية األخرى :بأن الثالثة عشر كانوا رؤوس الوفد؛ وهلذا كانوا
أتباعا ،وقد وقع يف مجلة من األخبار ذكر مجاعة من عبدالقيس زياد ًة
رُكبانًا ،وكان الباقون ً
على من مسيته هنا منهم :أخو الزارع وامسه مطر ،وابن أخته ومل يسم ،وروى ذلك البغوي يف
"معجمه"( ،)4ومنهم :مشمرج السعدي ،روى حديثه ابن السكن وأنه قدم مع وفد
عبدالقيس ،ومنهم :جابر بن احلارث ،وخزمية بن عبد بن عمرو ،ومهام بن ربيعة ،وجارية
(أوله جيم) بن جابر ،ذكرهم ابن شاهني يف "معجمه" ،ومنهم :نوح بن خملد جد أ مجرة،
الصباحي (كما تقدم) ،وإمنا أطلت يف هذا الفصل لقول صاحب "التحرير"
وكذا أبو َخ ْرية ُّ
إنه مل يظفر بعد طول التتبع إال اا ذكرهم)) .انتهى كالم ابن حجر.
قلت :ولهذا اجتهدت في الزيادة على ابن حجر ،حتى ال يُظن أنه استوعب.
(( )1ص.)339
صري".
الع َ
( )2املعرفة ( /2629 :5برقم " :)6319جويرية َ
( )3الكىن واألمساء ( /76 :1برقم .)170
( )4وقفت على الزارع بن الوازع يف املعجم املطبوع ( )520 :2فحسب.
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وقال بدر الدين العيين((( :)1قال النووي :كانوا أربعة عشر راكبًا :كبريهم األشج،
ومسى منهم صاحب "التحرير" ،وصاحب "منهج الراغبين"( )2شارحا مسلم مثانية أنفس:
األول :رئيسهم وكبريهم األشج ،وامسه املندر بن عائذ (بالذال املعجمة) بن املنذر بن
صر ،كذا نسبه أبو عمر( ،)3وقال ابن الكليب :املنذر بن
احلارث بن النعمان بن زياد بن َع َ
صر (بفتح املهملتني) ابن عوف
صر ،وكان سيد قومه .قلتَ :ع َ
عوف بن عمرو بن زياد بن َع َ
ابن عمرو بن عوف بن بكر بن عوف بن أمنار بن عمرو بن وديعة بن لُكيز (بضم الالم ويف
آخره زاي معجمة) ابن أفصى (بالفاء) ابن عبدالقيس بن دعمى بن جديلة بن أسد بن
ربيعة بن نزار ،وإمنا قال له النيب ^ :األشج؛ ألثر كان يف وجهه.
املرجوم عامر بن عمرو بن عدي بن عمرو
املرجوم (باجليم) واسم ُ
الثاني :عمرو بن ُ
صر ،كان من أشراف العرب وساداهتا.
بن قيس بن شهاب بن زيد بن عبداهلل بن زياد بن َع َ
الثالث :عُبيد بن مهام بن مالك بن مهام.
الرابع :احلارث بن ُشعيب.
الخامسَ :م ْزيَدة بن مالك.
السادسُ :مْن ِقذ بن حبان.
العايشي (باملعجمة).
السابع :احلارث بن حبيب َ
ص َحار (بضم الصاد وختفيف احلاء ويف آخره راء كلها مهمالت) ،وقال
الثامنُ :
صاحب "التحرير" :مل أظفر بعد طول التتبع ألمساء الباقني.
الرِسيم
قلت :الستة الباقية على ما ذكروا هم :عتبة بن َج ْروة ،واجلُهيم بن قُـثَم ،و َّ
ِ
العْب ِدي ،وقيس بن النعمان.
وج َويْرة الكندي ،و َّ
الزارع بن عائد َ
َ
العْبديُ ،
()4
وقال البغوي يف "معجمه"  :حدثين زياد بن أيوب ،ثنا إسحاق بن يوسف ،أنبأنا
( )1عمدة القاري ( 308 :1ـ .)309
( )2مل أعرف هذا الشارح.
( )3االستيعاب (.)1448 :4
( )4معجم الصحابة (.)10 :5
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عوف ،عن أ القموس زيد بن علي :حديث الوفد الذين وفدوا على رسول اهلل ^ من
عبدالقيس ،وفيه قال النعمان بن قيس :سألناه عن أشياء ،حىت سألناه عن الشراب ،فقال:
((ال تشربوا من ُدباء ،وال حنتم ،وال في نقير ،واشربوا في الحالل الموكى عليه ،فإن
َّ
اشتد عليكم فاكسروا بالماء ،فإن أعياكم فأهريقوه)) احلديث.
()2
()1
صري ،عن جده (ألمه
الع َ
فإن قلت :روى ابن منده  ،مث البيهقي  :من طريق هود َ
مزيدة) ،قال :بينما رسول اهلل ^ حيدث أصحابه إذا قال هلم(( :سيطلُع لكم من هذا
الوجه ركب هو خير أهل المشرق)) ،فقام عمر  فلقي ثالثة عشر راكبًا ،فرحب وقرب
من القوم ،وقال :من القوم؟ قالوا :وفد عبدالقيس.
وروى الدوال ( )3وغريه :من طريق أ َخ ْرية (بفتح اخلاء املعجمة وسكون الياء آخر
الصباحي (بضم الصاد املهملة وختفيف الباء املوحدة وبعد األلف حاء
احلروف وبعدها الراء) ُّ
صى بن عبدالقيس ،قال" :كنت يف الوفد الذين أتوا
مهملة) نسبة إىل الصباح بن لُكيز بن أَفْ َ
رجال ،فنهانا عن الدباء ،والنقري" احلديث.
رسول اهلل ^ ،وكنا أربعني ً
قلت :أجاب بعضهم( )4عن األول :بأنه ميكن أن يكون أحد املذكورين غري راكب،
وعن الثاين بأن الثالثة عشر كانوا رؤوس الوفد .قلت :هذا عجيب منه()5؛ ألنه مل يسلم
التنصيص على العدد املذكور ،فكيف يوفق بينه وبني ثالثة عشر وأربعني ،حىت قال :وقد
الزارع ،وابن مطر ،وابن
وقع يف مجلة من األخبار ذكر مجاعة من عبدالقيس فعد منهم :أخا َّ
السكن ،وأنه قدم مع وفد عبدالقيس،
أخيهَ ،
الس ْعدي ،وقال :روى حديثه ابن َّ
رخا َّ
وشْ ً
وجارية (باجليم) ابن جابر ،ومهام بن ربيعة ،وقال :ذكرهم ابن شاهني،
وج َذمية بن عمروَ ،
ُ
الصباحي.
ونوح بن خملد جد أ مجرة ُّ
( )1مل أقف عليه يف املطبوع.
( )2دالئل النبوة (.)327 :5
( )3الكىن واألمساء ( /76 :1برقم .)170
( )4أراد ابن حجر يف "الفتح".
( )5قد أجاب ابن حجر عن هذا االعرتاض يف انتقاض االعرتاض (.)105 :1
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ومن الذين كانوا يف الوفد :األعور بن مالك بن عمر بن عوف بن عامر بن ذُبيان بن
صبَاح ،وكان من أشراف عبدالقيس وشجعاهنم يف اجلاهلية ،قال أبو عمرو
ِّ
الديل بن ُ
()1
الرشاطي ،ومنهم:
الشيباين  :وكان ممن وفد على رسول اهلل ^ وأسلم مع األشج .ذكره ُّ

صباح ،وكانا
القائف ،وإياس ابنا عيسى بن أمية بن ربيعة بن عامر بن ذُبيان بن ِّ
الديل بن ُ
صباح ،ومنهمَ :شريك بن عبدالرمحن ،واحلارث بن عيسى ،وعبداهلل بن
من سادات بين ُ
قيس ،و َّ
الذراع بن عامر ،وعيسى بن عبداهلل ،كانوا مع الذين وفدوا على رسول اهلل ^ مع
األشج .ذكرهم كلهم أبو عبيدة ،ومنهم ربيعة بن ِخَراش .ذكره املدائين ،وقال :إنه وفد،
ومنهمُ :حمارب بن َم ْزيدة( )2وفدوا على رسول اهلل ^ مع وفد عبدالقيس .ذكره ابن الكليب،
ومنهم :عباد بن نوفل بن ِخ َداش ،وابنه عبدالرمحن بن عباد ،وعبدالرمحن بن حيان ،وأخوه
ضالة بن سعد ،وحسان بن يزيد ،وعبداهلل بن
احلكم بن حيان ،وعبدالرمحن بن أرقم ،وفَ َ
مهام ،وسعيد بن عمرو( ،)3وعبدالرمحن بن مهام ،وحكيم بن عامر ،وأبو عمرو بن ُشيَـْيم،
كلهم وفدوا على النيب ^ ،وكانوا من سادات عبدالقيس وأشرافها وفرساهنا .ذكرهم أبو
رجال زيادة على ما ذكره هذا القائل( ،)4فجملة اجلمع تكون
عبيدة ،فهؤالء اثنان وعشرون ً
نفسا فعلمنا أن التنصيص على عدد معني مل يصح ،وهلذا مل خيرجه البخاري
مخسة وأربعني ً
ومسلم بالعدد املعني)) .انتهى كالمه بطوله.

( ) 1هو إسـحاق بـن مـرار ،أبـو عمـرو الشـيباين ،صـاحب العربيـة .كـويف نـزل بغـداد ،وكـان مـن أعلـم النـاس
َمحَ َـد بْـ ِن حنبـل :كـان أ يلـزم
ودوهنا .قَ َ
ال َعْبد اللَّ ِـه بْـن أ ْ
باللغة ،موثقا فيما حيكيه ومجع أشعار العرب ّ
جمالس أ عمرو ويكتب أماليه .تاريخ بغداد (.)327 :6
( )2يف العمدة للعيين (( :)309 :1مرثد) وهو مصحف.
( )3يف العمدة للعيين (( :)309 :1سعد بن عمر) وهو مصحف.
( )4يعين ابن حجر يف "الفتح".
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املبحث الثالث :ذكر من ذكرهم ابن التيمي يف "شرحه لصحيح مسلم"
الصحابة الذين ذكرهم محمد بن إسماعيل التميمي األصبهاني الشافعي صاحب
"التحرير":
( – )1األشج( )1العصري(:)2
ِ
صر ،وقيل :عبداهلل بن عوف
اختُلف يف امسه فقيل :أشج عبدالقيس ،و َ
أش ُّج بين َع َ
األش ُج ،وقيل :املنذر بن احلارث وجزم به ابن األثري يف "أسد الغابة"(.)3
َ
()4
وقال ابن حجر :وامسه املنذر بن عمرو ،أو ابن احلارث  .وقيل :عائذ بن منذر،
وقيل :املنذر بن عائذ .وقيل :ابن عبيد( .)5وقال صاحل :قال أ  :قال حممد -يعين :ابن
بشر :-وسألين رجل عن األشج املنذر ابن َم ْن؟ فلم أدر ،فسألت شيخنا البَ ْخ َرتي ،فقال:
املنذر بن عائذ(.)6
ورفع يف نسبه ابن أ خيثمة يف "التاريخ"( )7فقال :منذر بن عائذ بن املنذر بن
صر .
احلارث بن النعمان بن زياد بن َع َ
()8
أشج عبدالقيس ،وامسه املنذر بن عائذ بن أعصر بن
وقال خليفة بن خياط  :و ُّ
عوف بن عمرو بن بكر بن عوف بن أمنار بن عمرو بن وديعة بن لُكيز ،كان يف الوفد،
صر بن عوف روى أن النيب ^ قال له:
ويقال :عائذ بن احلارث بن النعمان بن زياد بن َع َ

((إن فيك خصلتين الحلم واألناةُ)) .اهـ.

( )1انظر ترمجته يف الطبقـات البـن سـعد ( ،)85 :7االسـتيعاب ( /1بـرقم  ،)152أسـد الغابـة ( /1بـرقم ،)180
( /5برقم  ،)5101التجريد للذهيب ( /1برقم  ،)190اإلصابة ( /1برقم  /6( )201برقم .)8236
(( )2بفتح العني والصاد املهملتني وبالراء) .انظر سبل اهلدى للصاحلي (.)566/6
( )3أسد الغابة البن األثري ( /116 :1برقم .)180
( )4انظر اإلصابة (.)238/1
( )5سبل اهلدى للصاحلي (.)370 :6
( )6األسامي والكىن :برقم (.)221
( )7التاريخ (.)247 :1
( )8الطبقات (ص.)61
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صحا جليل كان سيد قومه ،ووفد على النيب ^ يف وفد عبدالقيس فقال رسول

اهلل ^(( :يا أشج فيك خصلتان يُحبهما اهلل ورسوله)).)1( " . . .
ووفادته مشهورة ،مذكورة يف "صحيح مسلم"(.)2

ومنقذ( )3بن حيَّان هو العبدي :وهو ابن أخت األشج.
(ُ - )2
()4
وهو الذي مسح النيب ^ وجهه  .وكان هو السبب يف قدوم وفد عبدالقيس على

ما ذكر ابن التيمي ونقله النووي يف "شرح مسلم"( :)5قال وكان سبب وفودهم :أن منقذ
ابن حيان أحد بين غنم بن وديعة كان متجره إىل يثرب( )6يف اجلاهلية ،فشخص إىل يثرب
االحف ومتر من هجر بعد هجرة النيب ^ ،فبينا منقذ بن حيان قاعد إذ مر به النيب ^
فنهض منقذ إليه ،فقال النيب ^ُ (( :أمنقذ بن حيَّان! كيف جميع هيئتك وقومك))؟ مث
سأله عن أشرافهم رجل رجل يسميهم بأمسائهم ،فأسلم منقذ ،وتعلم (سورة الفاحتة) وﱣﲅ

ﲆﲇﱢ ،مث رحل قبل هجر ،فكتب النيب ^ معه إىل مجاعة عبدالقيس كتابًا فذهب به
أياما ،مث اطلعت عليه امرأته وهي بنت املنذر بن عائذ (بالذال) املعجمة بن احلارث،
وكتمه ً

( )1انظــر الطبقــات البــن ســعد ( ،)84 :9( ،)119 - 118 :8االســتيعاب البــن عبــدالرب (،)141/1
سبل اهلدى للصاحلي (.)566/6
( ) 2أخرج مسلم قصة الوفـد مـن روايـة أ نضـرة عـن أ سـعيد اخلـدري :أن أناسـا مـن عبـد القـيس قـدموا
على رسول اهلل ^ . . .وفيه وقال نـيب اهلل ^ ألشـج عبـد القـيس(( :إن فيـك خلصـلتني حيبهمـا اهلل
احللم واألناة)).
( )3انظ ــر ترمجت ــه يف الطبق ــات الك ــربى الب ــن س ــعد ( ،)563 :5التجري ــد لل ـ ـذهيب ( /1ب ـ ـرقم ،)1088
اإلصابة البن حجر ( /61برقم .)8255
( )4انظر الطبقات الكربى البن سعد (.)124 :8
( )5املنهاج (.)181 :1
( )6هـذا امسهـا يف اجلاهليـة قبـل أن يسـميها النـيب ^ ،وكــان موقعهـا الشـمال مـن مركـز املدينـة احلـايل ،مــا
بني طرف قناة إىل طرف اجلرف .املعامل األثرية يف السنة والسرية (ص.)297
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األش ُّج مساه رسول اهلل ^ به ألثر كان يف وجهه ،وكان ُمنقذ  يصلي ويقرأ
واملنذر هو َ
فنَ ِكرت امرأته ذلك ،فذكرته ألبيها املنذر ،فقالت أنكرت بعلي منذ قدم من يثرب :أنه يغسل

أطرافه ،ويستقبل اجلهة تعين القبلة ،فيحين ظهره مرة ويضع جبينه مرة ذلك ديدنه منذ قدم،
صر وحمارب بكتاب
فتالقيا فتجاريا ذلك فوقع اإلسالم يف قلبه ،مث ثار َ
األش ُّج إىل قومه َع َ
رسول اهلل ^ فقرأه عليهم ،فوقع اإلسالم يف قلوهبم ،وأمجعوا على السري إىل رسول اهلل ^،

خير أهل
فسار الوفد فلما دنوا من املدينة ،قال النيب ^ جللسائه(( :أتا ُكم وفد عبدالقيس ُ

المشرق ،وفيهم األشج العصري غير ناكثين وال ُمبدلين وال ُمرتابين ،إذ لم يُسلم قوم
حتى ُوت ُروا)) (.)1
وقال ابن عبدالرب( :)2يقال :إن الرجل الذي قال له رسول اهلل ^(( :إذا بايعت ف ُقل

()3
ظ من حديث ابن عمر( )4وغريه.
ال خالبة)) هو ُمنقذ بن َحيَّان  ،وذلك حمفو ٌ
وترمجه البخاري يف "التاريخ" ( )5فقالُ :منقذ بن َحيَّان الغَْنمي يف النبيذ قوله ،مسع
منه حنظلة بن سلمة ،روى عنه أهل البصرة .ومثله يف "الجرح والتعديل"( ،)6و"المؤتلف"
للدارقطين(.)7

( )1نقلــه النــووي يف شــرح مســلم ( )181 /1عــن ابــن التيمــي ،وذكــر هــذه القصــة كــذلك يف ســبل اهلــدى
والرشاد ( )372 /6ومل يعزها.
( )2التمهيد (.)7 :17
( ) 3ه ــو م ــن فوات ــه يف "االس ــتيعاب" .لك ــن وق ــع يف الرواي ــة "منق ــذ ب ــن عم ــرو" :كم ــا يف رواي ــة حمم ــد ب ــن
رجال قد أصابته آمـة يف
إسحاق ،عن حممد بن حيىي بن حبان ،قال :هو جدي منقذ بن عمرو وكان ً
رأسه . . .احلديث .أخرجه ابن ماجه (.)789 :2
( )4أخرجه البخاري ( ) 745 :2يف البيوع ،باب ما يكره من اخلـداع يف البيـع ،بـرقم ( ،)2011ومسـلم
( )1165 :3يف البيوع ،برقم (.)1533
( )5التاريخ الكبري ( /18 :8برقم .)1994
( )6اجلرح البن أ حامت (.)367 :8
( )7املؤتلف (.)2160 :4
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وترمجه ابن حبان يف "الثقات"( )1فذكر وه وزاد :عداده يف أهل البصرة .لكنه وضعه
يف طبقة التابعني ،وعندي أنه هو الصحا ؛ ألن البخاري نسبه إىل بين َغْنم .فوافق يف هذا
ما ذكره أهل السري يف قصة إسالمه ،وأنه من بين َغْنم بن َوِد َيعة.

( - )3ومزيدة( )2بن مالك ،من بني ُمحارب:
صري ،عداده يف أعراب البصرة( .)3كذا نسبه ابن
الع َ
العْبدي َ
وهو َم ْزيدة بن جابر َ
العْبدي ،ومل ينسباه.
منده ،وأبو نعيم .وقال ابن أ عاصم ،وأبو عمرَ :م ْزيدة َ
وجابر اسم والده على الصحيح ،ومساه ابن الكليب مال ًكا ،ونسبه فقال :مالك بن
مهام بن معاوية بن شبابة بن عامر بن َحطَ َمة( )4بن ُحمارب بن عمرو بن َوِد َيعة بن لُكيز بن
صري ألمه.
الع َ
صى بن عبدالقيس ،وهو جد هود بن عبداهلل َ
أَفْ َ
قال ابن حجر :وهذا هو املعتمد ،والذي ذكره ابن منده وهم؛ فإن َم ْزيَدة بن جابر
العْب ِدي كان قاضي اخلوارج يف زمان قَطَ ِري بن ال ُف َجاءة يف زمن بين أمية ،حكى عبداهلل بن
َ
()5
املنتوف األخباري  .اهـ.
عيَّاش
ُ
()6
صري ،عن جده َم ْزيَدة هذا .
الع َ
قلت :حديثه عند طالب بن ُح َجري رواه عن هود َ
( )1الثقات (.)511 :7
( )2انظــر ترمجتــه يف اآلحــاد واملثــاين ( /3بــرقم  ،)525االســتيعاب ( /4بـرقم  ،)2546املعرفــة أل نعــيم
( /5برقم  ،)2811أسد الغابة ( /5برقم  ،)4852التجريد للذهيب ( /2برقم  ،)783اإلصابة (/6
برقم .)7937
( )3كذا قال ابن األثري يف أسد الغابة ( ،)150 :5وقال أبو القاسم البغوي :سكن البصرة .انظر هتذيب
التهذيب (.)92 :10
(حطَ َمة) :يف عبد القيس :حطمة( ،حباء وطاء مهملتني مفتوحتني) ،ابن حمارب بن وديعة بـن لكيـز.
( )4قولهَ :
انظر :البغدادي ،حممد بن حبيب" .خمتلف القبائل ومؤتلفها" .حتقيق إبراهيم األبياري( .ص .)85
( )5اإلصابة (.)69 :6
( )6انظر اجلامع للرتمـذي بـرقم ( ،)1690واآلحـاد واملثـاين برقمـي ( ،)1691 ،1690ومسـند أ يعلـى
ب ـرقم ( ،)6850واملعجــم الكبــري للط ـرباين باألرقــام ( ،)814 ،813 ،812واملســتدرك للحــاكم بــرقم
(.)8243
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()1
همام ال ُمحاربي.
وعب يدة بن َّ
(ُ - )4
قال ابن حجر يف "اإلصابة" ( :)2عُبيدة بن مهام بن مالك ،له وفادة ذكره الذهيب يف
"التجريد" :عن ابن الكليب ،وذكره ابن األثري ،فقالَ :عْبدة بن مهام وهو الصواب .اهـ.
()3
تبعا
قلت :كذا حرر الوهم يف امسه يف "اإلصابة" أما يف "الفتح" فنقله (بالياء) ً
للنووي( ،)4وهو يف مطبوعة ابن األثري (بالياء) كذلك (فاهلل أعلم بالصواب).
وقال ابن ناصر الدين يف "التوضيح" :وعُبيدة بن مالك ،له وفادة.
قلت :جده مهام ،وقيل فيه :عُبيدة بن مهام بن مالك ،وجعله املصنف يف "التجريد"
رجلني ،أفرد كالً برتمجة ،وقال يف ترمجة عُبيدة بن مالك بن مهام :لعله ابن مهام املتقدم .انتهى(.)5

صحار( ( )6بصاد مضمومة وحاء مهملتين)( )7بن العباس العبدي:
(ُ - )5
()8
قال ابن حجر  :ويقال( :بتحتانية وشني معجمة) ،ويقال :عابس ،حكامها
ِ
ِ
العْبدي.
ص ْخر بن َشَراحيل بن ُمْنقذ بن عمرو بن مرة َ
أبو نعيم ،ويقال :ابن َ
()9
الديل،
العْبدي من بين ُمرة بن ظََفر بن ِّ
ص َحار بن عباس (كذا) َ
وقال ابن سعد ُ :
ويكىن أبا عبدالرمحن ،وكان يف وفد عبدالقيس.
( )1انظ ــر ترمجت ــه يف التجري ــد لل ــذهيب ( /1ب ـرقم  ،)3944أس ــد الغاب ــة الب ــن األث ــري ( /3ب ـرقم ،)3531
اإلصابة البن حجر ( /5برقم .)6760
( )2اإلصابة البن حجر (.)196 :5
( )3فتح الباري ( 85 :8ـ .)86
( )4شرح مسلم (.)181 :1
( )5توضيح املشتبه (.)141 :6
( )6انظــر ترمجتــه يف الطبقــات الكــربى البــن ســعد ( 122 :8ـ  ،)86 :9( )123معرفــة الصــحابة أل
نعيم برقم ( ،)1472االستيعابب البن عبدالرب ( /2برقم  ،)1236معجم ابـن قـانع بـرقم (،)448
أسد الغابة ( /3برقم  ،)2481اإلصابة ( /3برقم .)4061
( )7اإلكمال البن ماكوال (.)174 :5
( )8اإلصابة ( 328 :3ـ .)329
( )9الطبقات (.)87 :7( ،)562 :5
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()1
صحار بن عياش ،ويقال :عباس بن َشراحيل بن ُمْن ِقذ
وقال خليفة يف "الطبقات" ُ :
ِ
صى بن عبدالقيس،
ابن حارثة بن مرة بن الظََفر ،من ِّ
الدئل بن عمرو بن وديْـ َعة بن لُكيز بن أَفْ َ
روى "ال يذهب األيام حتى يخسف بقبائل" .اهـ.
()3
()2
صحار بن
:
اين
رب
الط
وقال
.
نسبه
يف
ورفع
.
عياش
بن
حار
ص
:
وقال ابن قانع
ُ
ُ
العْب ِدي.
عباس ،ويقال :ابن عابس َ
()4
العْب ِدي ،وقد
صحار َ
وقال العسكري يف "التصحيفات"  :وعياش بن عبداهلل والد ُ
صحار بن عباس (بالسني غري املعجمة) والصحيح (بالشني املعجمة) ،وفد
قال بعضهم ُ
صحار إىل النيب ^ يف وفد عبدالقيس.
ُ
()7
()6
()5
صحار
قلت :اتفق البخاري  ،وأبو حامت الرازي  ،وابن حبان  :على تسميتهُ :
بن صخر ِ
صحار بن عباس بصري ،له صحبة،
العْبدي ،زاد ابن أ حامت عن أبيه :ويقالُ :
َ
صحار بن
أبو عبدالرمحن ،روى عنه :ابنه عبدالرمحن .وزاد ابن حبان :وهو الذي يقال لهُ :
عباس ،سكن البصرة ،ومات هبا ،له صحبة ،كنيته أبو عبدالرمحن.
()8
صحار (بضم أوله
وميكن توجيه تسميته هذه اا قاله ابن حجر يف "التعجيل" ُ :
ِ
ِ
العْب ِدي أبو
وختفيف املهملة) بن العباس بن صخر بن َشَراحيل بن ُمْنقذ بن عمرو بن مرة َ
عبدالرمحن ،نزيل البصرة ،وقد ينسب جلده .اهـ.
()9
صحار بن عبدالقيس،
وقد أفرده ابن حجر يف "اإلصابة" القسم األول :فقالُ :
لعله الذي قبله نسب إىل جده األعلى .بناء على ما ورد يف رواية األشربة.

( )1الطبقات (ص.)61
( )2معجم الصحابة برقم (.)448
( )3املعجم الكبري (.)73 :8
( )4تصحيفات احملدثني ( 857 :2ـ .)858
( )5التاريخ الكبري (.)327 :4
( )6اجلرح والتعديل (.)327 :4
( )7الثقات (.)194 :3
( )8تعجيل املنفعة ( /1برقم .)470
( )9اإلصابة ( /3برقم .)4062
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مث ذكر يف آخر الرتمجة :ينبغي أن حيول هذا إىل القسم الرابع .ويف "األسماء
(ِ ِ )1
العْب ِدي ،بالبصرة.
ص َحار وهو َ
المفردة" للبَـ ْردجييُ :
ومن الغريب يف تسمية والده ما وقع عند ابن أ عاصم يف "اآلحاد والمثاني"(:)2
ص َحار بن عبدالقيس  .وروى له فقال :حدثنا أبو بكر بن أ شيبة( )3نا أبو أسامة ،عن
ُ
ص َحار ،عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل ^(( :ال
اجلُريري ،عن أ العالء ،عن عبدالرمحن بن ُ

تقوم الساعة حتى يخسف اهلل  بقبائل)) .احلديث(.)4
ص َحار لعبدالقيس ،ويبينه رواية
فما )5أتى به من تسميته ألبيه وهم؛ حصل من نسبة ُ
أ يعلى( (هلذا احلديث من هذا الوجه) :حدثنا عبيد اهلل بن عمر القواريري ،حدثنا عبد
األعلى بن عبد األعلى ،حدثنا سعيد بن إياس اجلُريري ،عن أ العالء ،عن عبدالرمحن بن
ص َحارـ قال :وكان من عبدالقيس ـ عن أبيه ،قال :قال رسول اهلل ^(( :ال تقوم الساعة
ُ
حتى يُخسف بقبائل)) .احلديث.
()6
السح ِ
يمي،
ويف "األشربة" ألمحد  :حدثنا عبد الصمد ،حدثنا مالزم بن عمرو ُّ َ
حدثنا سراج بن عقبة ،عن عمته خلدة بنت طَْلق ،قالت :حدثين أ طَْلق أنه كان عند
ص َحار بن عبدالقيس ،فقال :يا رسول اهلل! ما ترى يف شراب
جالسا فجاء ُ
رسول اهلل ^ ً
نصنعه بأرضنا من مثارنا؟ احلديث.
()8
()7
قال ابن حجر يف "اإلصابة"  :وقد أخرجه عبداهلل بن أمحد يف "المسند" فقال:
صحار العبدي ،روى عن :أ خليفـة العبـدي ،عـن
( )1برقم ( )74لكن يف اجلرح والتعديل (ُ )455 :4
احلسن البصري .اهـ .قلت :وهذا آخر متأخر.
( )2اآلحاد (.)271 :3
( )3الرواية يف مسنده ( /249 :2برقم .)739
( )4يــدخل يف بــاب الوحــدان لــيس لــه إال هــذا احلــديث .ذكــره مســلم يف املنفــردات :بـرقم ( .)128وقــال
البغوي :ال أعلم روى إال هذا احلديث .معجم الصحابة (.)370 :3
( )5مسند أ يعلى ( /219 :12برقم .)6834
( )6األشربة (ص /11برقم .)32
( )7اإلصابة (.)331 :3
( )8املسند ( /466 :39برقم  )32وليس يف طبعة امليمنية وهناك سقط ( )92حديثًا يف مسند األنصار
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ص َحار عبدالقيس باإلضافة ليس بينهما لفظة (بن) .اهـ.
وجدت خبط أ  ،ويف روايته فجاء ُ
ومن هنا ظهر وجه الغلط في اسم أبيه ،وهو على الصواب من هذا الوجه عند
ابن أبي شيبة(.)1
روى عنه ابناه :عبدالرمحن( ،)2وجعفر( ،)3وقدامة بن مصعب( ،)4ومصعب بن
املثىن( ،)5ومنصور بن أ منصور( ،)6وأبو عمران اجلوين(.)7
وكان من ال ُفصحاء سأله معاوية عن البالغة ،قال :ال خيطئ وال يبطئ( .)8وكان ممن
طلب بدم عثمان .)9(
( - )6عمرو( )10بن مر ُجوم العصري:
()11
صري ،وامسه عامر بن مر بن
الع َ
قال ابن ماكوال  :هو عمرو بن َم ْر ُجوم (باجليم) َ
صر بن عوف ،وكان من أشراف
عبد قيس بن شهاب بن رياح بن عبداهلل بن زياد بن َع َ
سيدا شري ًفا يف
عبدالقيس يف اجلاهلية مدحه املسيب بن علس ،وابنه عمرو بن َم ْر ُجوم كان ً
اإلسالم.
=

استدركت يف طبعة الرسالة من (جامع املسانيد البن كثري) وغريه ،ولكن مل أر كالم عبداهلل بن اإلمام أمحد فيه.
( )1املصنف ( /66 :5برقم .)23743
( )2املسـ ــند ألمحـ ــد ب ـ ـرقم ( ،)15998مسـ ــند أ يعلـ ــى ب ـ ـرقم ( ،)6834املعجـ ــم الكبـ ــري للط ـ ـرباين بـ ــرقم
( ،)7403املستدرك برقم (.)8375
( )3معرفة الصحابة أل نعيم ( ،)1521 :3أسد الغابة (.)9 :3
( )4معجم ابن قانع (.)9 :2
( )5املعجم الكبري للطرباين برقم ( ،)7406املعرفة أل نعيم (.)1521 :3
( )6املعرفة أل نعيم ( ،)1521 :3أسد الغابة (.)9 :3
( )7ذم الكالم برقم (.)633
( )8البيان والتبيني (.)66 :1
( )9الطبقات الكربى (.)562 :5
( )10انظر ترمجته يف الطبقات الكربى ( ،)124 :8اإلكمال البن ماكوال ( ،)183 :7تلقيح فهوم أهل
األثر (ص ،)126التجريد ( /1برقم  ،)4509اإلصابة ( /4برقم .)5973
( )11اإلكمال (.)183 :7
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وقال الذهيب يف "التجريد"( :)1واسم أبيه عبد قيس بن عمرو.
قال ابن سعد( :)2قدم يف وفد عبدالقيس .وقال ابن ما كوال( :)3عمرو بن َم ْر ُجوم كان
سيدا شري ًفا يف اإلسالم ،وسار يوم اجلمل يف أربعة آالف ،فسار مع علي  .ذكر ذلك
ً
أمحد بن حيىي ثعلب .اهـ.
صري ،أحد األشراف ،ساق يوم اجلمل
الع َ
وقال ابن ناصر الدين :عمرو بن َم ْر ُجوم َ
يف أربعة آالف ،فصار مع علي رضي اهلل عنه.
قلتَ :م ْر ُجوم لقب ،وامسه عامر بن مر ،وقيل :عبد قيس بن عمرو ،وكان من أشراف
عبدالقيس يف اجلاهلية ،وأحد وفدهم على النيب ^(.)4
( - )7الحارث بن شعيب العصري:
قال ابن حجر يف "اإلصابة"( :)5حكى النووي عن صاحب "التحرير" يف "شرح
العْب ِدي .اهـ.
مسلم" :أنه من مجلة وفد عبدالقيس ،وحيتاج إىل تأمل ،وسيأيت احلارث بن َعْبس َ
قلت :هو كما قال احلافظ ال يصح ،هذا من قبيل الوهم والتصحيف.
( - )8الحارث( )6بن ُجندب من بني عائش:
()7
الديْل،
العْب ِدي ،من بين عائش بن عوف بن ِّ
قال ابن سعد  :احلارث بن ُجْن َدب َ
وفد إىل النيب ^ .ونقل و هذا مرتمجوه.
قلت :فهؤالء الذين ذكر صاحب "التحرير" ،ونقلهم النووي عنه في "شرح مسلم".
( )1التجريد ( /1برقم .)4509
( )2الطبقات الكربى (.)124 :8
( )3اإلكم ــال الب ــن م ــاكوال ( ،)183 :7ونق ــل ــوه اب ــن ناص ــر ال ــدين يف توض ــيح املش ــتبه (،)111 :8
وذكره من املتأخرين ابن حجر يف اإلصابة (.)679 :4
( )4توضيح املشتبه (.)111 :8
( )5اإلصابة (.)6728 :1
( )6انظـ ــر ترمجتـ ــه يف طبقـ ــات الكـ ــربى ( ،)566 :5الثقـ ــات ( ،)128 :4التجريـ ــد ( /1ب ـ ـرقم ،)912
اإلصابة ( /1برقم .)1387
( )7الطبقات الكربى (.)566 :5
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املبحث الرابع :ذكر زيادات ابن حجر يف "فتح الباري"
هذا ما زاد ابن حجر في "الفتح" في استدراكه على ابن التيمي:
( - )1/9عقبة( )1بن جروة الصباحي:
()2
صى
صباح بن لُكيز بن أَفْ َ
ذكره ابن سعد يف "الطبقات" فقال" :عقبة بن َجْروة ،من بين ُ
()3
الصباحي.
بن عبدالقيس ،كان يف الوفد" .وقال ابن اجلوزي يف "التلقيح"  :عقبة بن َجْروة ُّ

( - )2/10وأما قيس( )4بن النعمان العبدي:
فقال أمحد( :)5ثنا حممد بن جعفر ،قال :ثنا عوف ،عن أ ال َق ُموص ،قال :حدثين
أحد الوفد الذين وفدوا على رسول اهلل ^ ـ فإن ال يكن قال :قيس بن النعمان فإين

أنسيت امسه ـ (يف حديث ذكره) .تابع حممد بن جعفر عليه ،عن عوف بن أ مجيلة :خالد
الع ِّمي.
الواسطي ،وحيىي القطان()6،وهوذة ،وعثمان بن اهليثم ،وحممد بن عبداهلل َ
أخرجه أبو داود  :حدثنا وهب بن بقية ،عن خالد .وأخرجه ابن أ عاصم يف
"اآلحاد والمثاني"( :)7نا َّ
املقد ِمي ،نا حيىي بن سعيد .وأخرجه ابن قانع يف "المعجم"(:)8
حدثنا علي بن حممد ،نا ُمسدد ،نا حيىي .وأخرجه (كذلك) :حدثنا حممد بن شاذان،
نا هوذة .وأخرجه يعقوب الفسوي يف "المعرفة"( ،)9ومن طريقه البيهقي( :)10حدثنا
( )1انظــر ترمجتــه يف الطبقــات الكــربى ( ،)126 :8تلقــيح فهــوم أهــل األثــر (ص ،)166التجريــد للــذهيب
( /1برقم  ،)4142اإلصابة ( /4برقم .)5607
( )2الطبقات (.)126 :8
( )3تلقيح فهوم أهل األثر (ص.)166
( )4انظر ترمجته يف االستيعاب ( /3برقم  ،)2181التجريد للذهيب ( /2برقم  ،)276اإلصابة ( /5بـرقم
.)7259
( )5املسند ( /206 :4برقم .)17864
( )6السنن ( /331 :3برقم .)3695
( )7اآلحاد ( /352 :5برقم .)2934
( )8معجم الصحابة ( /346 :2برقمي .)884 ،883
( )9اجلرح (.)131 :1
( )10السنن الكربى ( /302 :8برقم .)17206
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أبو يوسف ،حدثين عثمان بن اهليثم املؤذن .وأخرجه احلارث يف "مسنده"( :)1حدثنا
الع ِّمي.
أبو النضر ،ثنا حممد بن عبداهلل َ
مخستهم :عن عوف به (فذكره) .وعند أ داود( :حيسب عوف أن امسه قيس بن
النعمان).
وترمجه هبذا ابن أ حامت يف "الجرح"( ،)2فقال :قيس بن النعمان :أنه أتى النيب ^
روى عنه :أبو ال َق ُموص زيد بن علي ،مسعت أ يقول ذلك .وقال يعقوب الفسوي يف
()3
الربَعِي .ويف "التقريب"( :)4قيس بن النعمان
العْب ِدي ،مث َّ
"المعرفة"  :قيس بن النعمان َ
العْب ِدي ،أبو الوليد ،صحا نزل الكوفة (د).
َ
ِ
الس ُدوسي،
الس ُك ِوين كويف .روى عنه :إياد بن لقيط َّ
وهلم آخر هو قيس بن النعمان ُّ
جارا له ،له حديث واحد :انطلق النيب ^ وأبو بكر ُمستخفيان من قريش فمروا بر ٍاع.
وكان ً

 . .احلديث.
قلت :قد خلط بينهما غري واحد :منهم :ابن حبان فقال يف "الثقات"  :قيس بن
العْب ِدي ،أهدى إىل النيب ^ .وابن منده ،وأبو نعيم( )6على ما ذكره ابن
النعمان ُّ
الس ُك ِوين َ
األثري( .)7وفرق بينهما البخاري( ،)8وابن أ حامت يف "اجلرح" ( )9وابن عبد الرب(.)10
()5

( )1بغية الباحث ( /966 :2برقم .)1069
( )2اجلرح ( /104 :7برقم .)590
( )3اجلرح (.)131 :1
( )4التقريب برقم (.)5593
( )5الثقات (.)343 :3
( )6املعرفة ( 4برقم.)2424 /
( )7أسد الغابة (.)450 :4
( )8التاريخ الكبري (.)144 :7
( )9اجلرح (.)104 :7
( )10االستيعاب ( /3برقمي .)2157 ،2156
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قال ابن حجر يف "اإلصابة" ( :)1وقد فرق بينهما غري واحد من األئمة وهو املعتمد.
وقال يف "التهذيب" ( :)2أفرده أبو عمر عن ِ
احدا،
العْبدي ،وأما ابن مندة فجعلهما و ً
َ
فقال :روى عنه إياد بن لَ ِقْيط وأبو ال َق ُموص ،والذي يظهر ترجيح ما صنع أبو عمر.

( - )3/11وأما الجهم( )3بن قُثم:
أناسا من عبدالقيس قدموا على رسول
ففي حديث أ نضرة ،عن أ سعيد اخلُدري :أن ً
اهلل ^ وفيه(( :وأنهاكم عن أربع عن :الدباء( ،)4والحنتم( ،)5والمزفَّت( ،)6والنَّقير(.)))7
قالوا :يا نيب اهلل ما علمك بالنَّ ِقري؟ قال(( :بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من ال ُقطيعاء))  -قال

سعيد :أو قال من التمر – ((ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه ،حتى
إن أحدكم  -أو إن أحدهم  -ليضرب ابن عمه بالسيف)) ،قال :ويف القوم رجل أصابته
جراحة  -كذلك  -قال :وكنت أُخبِّئها حياء من رسول اهلل ^(.)8
( )1اإلصابة (.)383 :5
( )2التهذيب (.)368 :8
( )3انظر ترمجته يف املعرفة أل نعيم ( ،)636 /2التلقيح البن اجلوزي (ص ،)506أسد الغابة ( /1برقم
 ،)823وجتريد الذهيب ( /1برقم  ،)875اإلصابة ( /1برقم .)1250
(" )4الدُّباء"( :بضم املهملـة ،وتشـديد املوحـدة ،واملـد) ،هـو القـرع . .واحـدها دبَّـاءة .قـال النـووي :واملـراد
ا ليابس منه .وحكى القزاز فيه القصر .شرح النووي على مسلم ( .)185 /1الفتح (.)134 /1
(" ) 5احلنـتم"( :بفـتح املهملـة ،وســكون النـون ،وفـتح املثنـاة مــن فـوق) ،هـي اجلـرة كــذا فسـرها ابـن عمــر يف
"صحيح مسـلم"( /1583 :3بـرقم .)1997ولـه عـن أ هريـرة(( ،احلنـتم)) :اجلـرار اخلضـر .صـحيح
مسلم ( /1577 :3بـرقم .)1993ويف روايـة عنـه عنـده صـحيح مسـلم ( /1578 :3بـرقم.)1993
((واحلنتم)) :املزادة اجملبوبة.
الزفــت نـوع مــن القــار ،والصــحيح األول .فقــد
الزفــت ،وقيــلِّ :
( )6قـال النــووي :وهــو املطلــي بالقـار ،وهــو ِّ
صح عن ابن عمر  -رضي اهلل عنهما :-أنه قال املزفت هو املقري .شـرح النـووي ( .)185 :1وانظـر
لقول ابن عمر صحيح البخاري ( /1579 :3برقم .)1997
( )7و"النَّقــري"( :بفــتح النــون ،وكســر القــاف) :أصــل النخلــة يُنقــر فيتخــذ منــه وعــاء .قــال ابــن عمــر :وهــي
نقرا .صحيح مسلم ( /1583 :3برقم.)1997
النخلة تنسح ً
نسحا ،وتُنقر ً
( )8أخرجه مسلم ( /48 :1برقم .)18
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وقد روى هذا احلديث اخلطيب يف "المبهمات"( )1وقال :اسم الذي كان به الضربة:
َج ْهم بن قـُثَم .قال :واحلجة يف ذلك :ما أخربنا احلسن بن أ بكر ،قال :أخربنا عبداهلل بن
إسحاق بن إبراهيم البغوي ،قال :حدثنا أمحد بن إسحاق بن صاحل ،قال :حدثنا أبو سلمة
موسى بن إمساعيل املنقري ،قال :حدثنا مطر بن عبدالرمحن األعنق ،قال :حدثتين امرأة من
الوا ِزع بن عامر :أن جدها
بين عبدالقيس بن ُ
الوا ِزع ،عن جدها َ
صباح يقال هلا :أم أبان ابنة َ
خرج وافداً إىل رسول اهلل ^ وفيه :وكان يف القوم َج ْهم بن قـُثَم ،كان قد شرب قبل ذلك
بالبحرين مع ابن عم له ،فقام إليه ابن عمه فضرب ساقه بالسيف ،فكانت تلك الضربة يف
ساقه! احلديث .اهـ.
وأخرج هذا احلديث أبو نعيم يف ترمجته من كتاب "معرفة الصحابة"( :)2من طريق
موسى بن إمساعيل ،به (فذكره) .وقال ابن مندةَ :ج ْهم بن قُـثَم ،له وفادة مع َزا ِرع(.)3
()4
مطوال عن الزارع ،به .قلت :ذكره فيهم ابن األثري( ،)5وقال" :وفد إىل النيب
وأخرجه البزار
ً
الزا ِرع إن صح" .وكذا ابن حجر( ،)6فقال :له ذكر يف ترمجة مطر
^ مع وفد عبدالقيس مع َّ
الزا ِرع :أنه وفد على النيب ^ ومعه َج ْهم بن قُـثَم .اهـ.
العنَ ِزي من حديث َّ
بن هالل َ

وقال يف "تاج العروس"((" :)7و) اجلَ ْهم (بن قـُثَم) ،له وفادة مع عبد قيس ،وذكر يف
هنيهم عن األشربة".

( )1األمساء املبهمة (ص )442وقد وقع اسم الوافد (الوازع) وعند غريه (الزارع) كما سيأيت.
( )2املعرفة (.)636 /2
( )3املستخرج أل القاسم ابن منده (.)98 /2
( )4كشف األستار ( /278 :3برقم  ،)2746وجممع الزوائد ( 388 :9ـ .)390
( )5أسد الغابة (.)368 /1
( )6اإلصابة (.)254 /1
( )7تاج العروس (.)432 :31
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الرسيم( )1العبدي:
( - )4/12وأما َّ
العْب ِدي اهلَ َج ِري ،وهو عند ابن ماكوال بوزن (عظيم) ،قال ابن
قال ابن حجرَ :ر ْسْيم َ
نقطة :بل هو ُمصغر ،وقال :إنه نقله من خط أ نعيم .قلت :وكذلك رأيته يف أصلني من
السكن ،وابن أ حامت( .)2اهـ.
كتاب ابن َّ
ِ
العْب ِدي ،من أهل هجر ،وقد
قلت (يعين ابن حجر) :يف "استدراك ابن نقطة"َ :رسْيم َ
ذكره البغوي يف "معجم الصحابة" هكذا ،وجدته َمضبوطًا يف "معجمه" خبط مؤمتن ابن
الس ِ
اجي ،وذكره األمري يف كتابه (بفتح الراء وكسر السني) .واهلل أعلم.
أمحد َّ
()3
ذكره ابن أ حامت يف "الجرح" وقال :روى عنه ابنه .اهـ.
()4
()6
وحديثه يف "المصنف"  ،ويف "المخزون"( )5لألزدي ،ويف "المعجم الكبير"
غسان التيمي ،عن ابن َرِسيم ،عن أبيه ،وكان من أهل َه َجر،
للطرباين :من طريق حيىي بن َّ
فقيها أنه انطلق إىل النيب ^ يف وفد .وقال ابن مندةَ :رِسيم اهلَ َجريِ ،ع َداده يف
وكان ً
()7
السكن :إسناد حديثه جمهول( .)8وقال ابن
أعراب الكوفة ،له وفادة  .وقال أبو علي بن َّ
ِ
ي من أهل َه َجر(.)9
العْب ِدي ،وهو َعْب ِد ٌّ
األثريَ :رسيم اهلَ َج ِري ،وقيلَ :
( )1انظــر ترمجتــه يف املعرفــة أل نعــيم ( /2ب ـرقم  ،)991اإلكمــال البــن مــاكوال ( )65 /4والتهــذيب لــه
( ،)243التلقيح البن اجلوزي (ص ،)139التكملة البن نقطة ( /2بـرقم  ،)2563أسـد الغابـة (/2
برقم  ،)1676وجتريد الذهيب ( /1برقم  ،)1894اإلصابة ( /2برقم .)2659
( )2وقــال يف تبصــري املنتبــه ((( :)602 /2وبفــتح ال ـراء وكســر الســني بعــدها يــاء أخــرية رســيم :صــحا ،
وقِيل :فيه بلفظ التصغري)).
( )3اجلرح (.)519 :3
( )4املصنف ( /86 :5برقم .)23946
( )5املخزون برقم (.)88
( )6املعجم برقم (.)4634
( )7املستخرج أل القاسم ابن منده (.)145 :2
( )8تعجيل املنفعة (.)533 :1
( )9أسد الغابة (.)69 :2
458

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 193الجزء األول

( - )5/13وأما ُجويرية( )1العبدي:
()2
صري .ذكره أبو نُعيم
الع َ
كذا وقع يف "الفتح"  ،ويف "اإلصابة" وغريهاُ :ج َويْرية َ
هبذا :وروى بسنده عن سهلة بنت سهل الغَنَوية ،عن جدهتا محادة بنت عبداهلل ،عن ُج َويْرية
صري (فذكر حديث األشج)" :فيك ُخلقان".
الع َ
َ
موصوال ،وهاتان املرأتان ال تُعرفان.
قال ابن حجر :ذكره ابن مندة تعلي ًقا ،وأبو نُعيم
ً
()3
صري ،ال
الع َ
خربا .وقال األزدي يف "المخزون" ُ :ج َويْرية َ
وقال ابن عبد الرب :ال أعلم له ً
صري.
فُ
الع َ
ظ روى عنه إال عبداهلل بن حممد َ
مث روى احلديث الذي ذكره أبو نُعيم :ثنا إمساعيل بن اليَ َسع ،ثنا عبداهلل بن أ سعد
صري،
َّ
الع َ
الوراق ،ثنا حممد بن حممد بن مرزوق ،حدثتنا أم حممد بنت عبداهلل بن علي َ
صري (فذكره).
الع َ
قالت :حدثين أ  ،عن ُج َويْرية َ
قلت :فكأن هذا هو الصواب( .واهلل أعلم).
الزارع( )4بن عامر العبدي(:)5
( - )6/14وأما َّ
()6
له صحبة ورواية .يف "األدب المفرد"  :حدثنا موسى بن إمساعيل ،قال :حدثنا
صباح عبدالقيس يقال هلا :أم أبان ابنة
مطر بن عبدالرمحن ْ
األعنَق ،قال :حدثتين امرأة من ُ
الزا ِرع بن عامر قال :قدمنا ،فقيل :ذاك رسول اهلل فأخذنا
الوا ِزع ،عن ِّ
جدها :أن جدها َّ
َ
بيديه ورجليه نقبلها.
( )1انظــر ترمجتــه يف املعرفــة أل نعــيم ( /2ب ـرقم  ،)495االســتيعاب ( /1ب ـرقم  ،)373أســد الغابــة (/1
برقم  ،)832وجتريد الذهيب ( /1برقم  ،)833اإلصابة ( /1برقم .)1265
( )2فتح الباري (.)131 :1
( )3املخزون برقم (.)47
( )4انظر ترمجته يف املعرفة أل نعـيم ( /2بـرقم  ،)1089االسـتيعاب ( /2بـرقم  ،)868أسـد الغابـة (/2
برقم  ،)1722وجتريد الذهيب ( /1برقم  ،)1943اإلصابة ( /1برقم .)1265
( )5تصــحف إىل (ال ـوارع) و إىل (الــذارع) يف عــدة مصــادر ،وقــال بــن عســاكر صــحا هــذا احلــديث هــو
الزارع (بالزاي) .تعجيل املنفعة (.)339 :2
( )6األدب املفرد ( /391 :1برقم .)975
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()3
()2
()1

وأخرجه من هذا الوجه أبو داود  ،وابن أ عاصم  ،والطرباين  .وقال ابن سعد:
()4
العْب ِدي.
الزا ِرع أبو َّ
يف "الطبقات الكبرى" َّ :
الزا ِرع َ
()5
طويال
وقال خليفة يف "الطبقات" " :و َّ
الزا ِرع بن عمرو ،كان يف الوفد ،روى حديثًا ً
()6
العْب ِدي ،من
يف أعالم النبوة ،وغري ذلك" .وذكره ابن أ حامت يف (الزاي)َ :زا ِرع بن عامر َ
صباح عبدالقيس ،يقال هلا :أم
عبدالقيس ،له صحبة،
ٌّ
الوا ِزع ،روت عنه امرأة من ُ
بصري ،أبو َ
الزا ِرع عن جدِّها َزا ِرع ،مسعت أ يقول ذلك .اهـ.
الوا ِزع بن َّ
أبان بنت َ
العْب ِدي
وقال الطرباين يف "المعجم الكبير" -وكان َّ
خصصه ألمساء الصحابةَ :-زا ِرع َ
)
8
(
()7
العْب ِديُّ ،
يعد يف
كان ينزل البصرة  .وقال ابن نقطة يف "االستدراك" َ :زا ِرع بن عامر َ
الوا ِزع ابنته أم أبان،
الوا ِزع بن َّ
الزا ِرع ،وروى عن َ
الصحابة ،سكن البصرة ،حديثه عند ابنه َ
األعنَق .اهـ.
وحدَّث عنها مطر بن عبدالرمحن ْ
()9
الزراِع بن عامر العب ِ
الوا ِزع بن عبدالقيس ،حديثه عند
أبو
،
ي
د
"
:
وقال ابن عبد الرب
َّ
َْ
َ
الوا ِزع ،وبه كان
الزا ِرع بن َّ
البصريني ويقال لهَّ :
الزا ِرع ،واألول أوىل بالصواب ،وله ابن يسمى َ
الزا ِرع حديثًا حسنًا ،ساقته بتمامه
الوا ِزع ،عن ِّ
يكىن ،روت عنه بنت ابنه أم أبان
جدها َّ
بنتَ)10
(
العْب ِدي ،من عبدالقيس ،كنيته أبو
وطوله سياقة حسنة" .وقال ابن األثري َ :زا ِرع بن عامر َ
الوا ِزع ،وبه كان يكىن .اهـ
الوا ِزع ،وقيل :هو َزا ِرع بن َزا ِرع ،واألول أصح ،وله ابن يسمى َ
َ
قلت :فهؤالء من زاد ابن حجر فأكمل بهم العدة المشهورة أربعة عشر واف ًدا.
( )1يف السنن ( /357 /4برقم .)5225
( )2اآلحاد واملثاين ( /304 :3برقم .)1684
( )3األوسط ( /133 :1برقم .)418
( )4الطبقات (.)87 :9( )124 :8
( )5الطبقات (ص.)60
( )6اجلرح والتعديل ( /618 :3برقم .)2797
( )7املعجم الكبري ( /275 :5برقم .)5313
( )8تكملة اإلكمال ( /635 :2برقم .)2406
( )9االستيعاب ( /563 :1برقم .)868
( )10أسد الغابة ( /245 :2برقم .)1722
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املبحث اخلامس :ذكر الزيادات على ابن التيمي وابن حجر والعيين
وقد تتبعت من زاد ابن حجر على األربعة عشر المذكورين في غير "فتح الباري"
فكانوا على النحو اآلتي:
الزارع واسمه مطر بن هالل العنزي(:)1
( - )1/15أخو َّ
)
2
(
العْب ِدي ،له صحبة.
ذكره ابن حبان يف "الثقات"  :مطر َّ
الزا ِرع َ
الزارع ألمه.
ولعله وهم في هذا فلم أجد من تابعه ،عليه وإنما ذكروا أنه أخو َّ
()3
افدا مع
بين
من
،
هالل
بن
مطر
:
فقال أبو نعيم
الصبَاح بن عبدالقيس ،خرج و ً
ُ
الزا ِرع واألشج :عائذ بن َعمرو إىل رسول اهلل ^.
َّ
وقال ابن عبدالرب( :)4مطر بن هالل العنَزي ،كان يف الوفد الذين قدموا على رسول
اهلل ^ من عبدالقيس.
وقال ابن عبد الرب( )5يف ترمجة ِم ْشَرح :وفد إىل رسول اهلل ^ وخرج معه بأخيه ألمه،
()6
األش ُّج .وقال ابن األثري( :)7مطر بن هالل ،من بين
يقال له :مطر بن هالل من َعَنـَزة  ،ومعهم َ
وصباح أخو نُكرة .وقال ابن حجر( :)8مطر بن هالل
صى بن عبدالقيسُ ،
صباح بن لُكيز بن أَفْ َ
ُ
( )1انظ ـ ـ ــر ترمجت ـ ـ ــه يف الطبق ـ ـ ــات الك ـ ـ ــربى ( ،)126 :8الثق ـ ـ ــات ( ،)391 :3املعرف ـ ـ ــة أل نع ـ ـ ــيم (/5
ب ـ ـرقم ،)2796وأس ـ ــد الغاب ـ ــة ( /5ب ـ ـرقم  ،)4937التجري ـ ــد ( /1ب ـ ـرقم  ،)881اإلص ـ ــابة ( /6ب ـ ــرقم
.)8037
( )2الثقات (.)391 :3
( )3معرفة الصحابة ( /2617 :5برقم .)2796
( )4االستيعاب (.)1475 :4
( )5االستيعاب (.)1473 :4
( )6يف االستيعاب ((( :)1473 :4بن عروة)) والصواب ((من عنَزة)) كما يف األمسـاء املبهمـة للخطيـب
(ص.)444
( )7أسد الغابة (.)187 :5
( )8اإلصابة (.)102 :6
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()1
للزا ِرع من أمه(.)2
العنَ ِزي  ،ويقال :مطر بن فِْيل .وهو ليس من عبدالقيس وإمنا هو أخ َّ
َ

( - )2/16وابن أخته ولم يسم:
()3
وبأخ له من
كذا وقع يف "الفتح"  ،والذي وقع يف رواية البغوي( :بابن له ُمصابٍ ،
()6
()4
أخ له) ( .)5ومن طريقه أبو نعيم
أمه)  .ويف رواية الطيالسي( :باب ٍن له جمنون ،أو بابن ٍ
الزا ِرع( .)7ويف رواية ابن مندة(( :)8وأخرج معه
باختالف ،ولكنه ذكره على الصواب يف ترمجة َّ
أخاه ألمه مطر بن هالل).
()9
السعدي(:)10
ومشمرج
َّ
(ُ - )3/17
السكن وأنه قدم مع وفد عبدالقيس .كذا قال يف "الفتح"(. .)11
روى حديثه ابن َّ
()12
السكن :عن احلسني بن إمساعيل ال َفا ِرسي،
وأسنده يف "اإلصابة"  ،فقال :وأخرج ابن َّ
عن حامت بن عبداهلل بن َعْبدة ،عن علي بن ُحجر بن إياس بن ُمقاتل بن ُم َش ْمَرج ،حدثنا
املش ْمَرج ،قال :قدمت على رسول اهلل ^ يف وفد عبدالقيس،
أ  ،عن أبيه إياس ،عن جده َ

( )1هن ــا يف اإلص ــابة ((( :)102 :6الغن ــوي)) ،ولك ــن يف ترمج ــة جه ــم ب ــن ق ــثم منه ــا ( )623 :1ق ــال
((العنَزي)) فاتفق مع ابن عبدالرب.
( )2اإلصابة ( ،)102 :6وأسد الغابة (.)187 :5
( )3فتح الباري (.)131 :1
( )4اإلصابة (.)102 :6
( )5اآلحاد واملثاين (.)304 :3
( )6املعرفة ( )2617 :5ولعله بسبب رداءة النسخة اخلطية.
( )7املعرفة (.)1236 :3
( )8أسد الغابة (.)187 :5
(" )9بضم أوله ،وفتح املعجمة ،وسكون امليم ،وكسر الراء ،بعدها جيم" تقريب التهذيب (.)4069
( )10انظــر ترمجتــه يف الثقــات ( ،)406 :3املعرفــة أل نعــيم ( /5ب ـرقم ،)2817وأســد الغابــة ( /5بــرقم
 ،)4925التجريد ( /1برقم  ،)869اإلصابة ( /6برقم .)8018
( )11فتح الباري (.)131 :1
( )12اإلصابة (.)97 :6
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فسأهلم النيب ^(( :هل في ُكم غيركم؟ )) ،قالوا :ال ،غري ابن أختنا ،قال(( :ابن أخت القوم

منهم)) احلديث.
وأخرج هذا اخلرب أبو نعيم يف "المعرفة"( :)1من طريق ابن خزمية ،عن علي بن ُحجر
هبذا.
()2
الس ْع ِدي ،له
وذكره ابن حبان يف "الثقات"  ،فقالُ :م َش ْمَرج ،جد علي بن حجر َّ
صحبة .اهـ.
( - )4/18وجابر( )3بن الحارث العبدي:
عزاه يف "الفتح"( )4البن شاهني يف "معجمه" .وقال يف "اإلصابة"( :)5جابر بن
احلارث ِ
األش ِّج فأسلموا.
العْبدي ،أحد الوفد الذين قدموا مع َ
َ

وخزيمة( )6بن عبد بن عمرو:
(ُ - )5/19
عزاه يف "الفتح"( )7البن شاهني يف "معجمه" .ويف "اإلصابة"(ُ :)8خزمية بن َعْبد َعمرو
العْب ِدي .وذكره ابن شاهني :أنه أحد الوفد من عبدالقيس.
صري (بفتح املهملتني) َ
الع َ
َ

وهمام( )9بن ربيعة:
(َّ - )6/20
()10
عزاه يف "الفتح" البن شاهني يف "معجمه" .وقال يف "اإلصابة" :مهام بن ربيعة

( )1املعرفة (. .)2634 :5
( )2الثقات (.)406 :3
( )3انظر ترمجته يف اإلصابة ( /1برقم .،)1014
( )4فتح الباري (.)131 :1
( )5اإلصابة (.)541 :1
( )6انظر ترمجته يف الطبقات الكربى ( ،)565 :5اإلصابة ( /2برقم  ،)2266التلقيح البن اجلوزي (ص.)134
( )7فتح الباري (.)131 :1
( )8اإلصابة (.)243 :2
( )9انظر ترمجته يف الطبقات الكربى ( ،)565 :5اإلصابة ( /6برقم .)9015
( )10فتح الباري (.)131 :1
463

رجال وفد عبدالقيس الذين قدموا على النبي صلى اهلل عليه وسلم ،دراسة في تاريخ السيرة ،أ.د .يحيى بن عبداهلل البكري الشهري

الرشاطي فيمن وفد على النيب ^ من عبدالقيس ،قال :وكان من ساداهتم
صري ،ذكره ُّ
الع َ
َ
وفرساهنم ،ذكره أبو عُبيدة َم ْعمر بن املثىن.
( - )7/21وجارية(( )1أوله جيم) ابن جابر:
عزاه يف "الفتح"( )2البن شاهني يف "معجمه" .وقال يف "اإلصابة"" :جارية بن جابر
()3
صري
صري ،أحد وفد عبدالقيس ،ذكره ُّ
الع َ
الرشاطي ،قلت :وقد ذكر ابن مندة ُج َويْرية َ
الع َ
َ
()4
صر ،وكان يف الوفد .وقال
فأظنه هو" .وقال ابن سعد  :جارية بن جابر ،من بين َع َ
الذهيب( :)5أحد وفد عبدالقيس.

( - )8/22ونُوح( )6بن مخلد ،جد أبي جمرة:
الضبَعي ،جد
ذكره يف "الفتح"( )7ومل يعزه ملن ذكره .وقال يف "اإلصابة"( :)8نوح بن خملد ُّ
أ مجَْرة نصر بن ِع ْمران .أخرج ابن قانع( ،)9والطرباين( ،)10وابن منده( :)11من طريق سعيد بن
ِ
الضبعِي ،عن أمحد بن األشعث وخالد بن َخملد ُّ ِ
الضبَعي،
صن ُّ
الضبَعيني ،عن حرب بن ح ْ
نوح َُّ
الضبَعِي أتى النيب ^ وهو اكة،
الضبَعي :أن جده نوح بن خملد ُّ
عن أ مجَْرة نصر بن ِع ْمران ُّ
( )1انظر ترمجته يف الطبقات الكربى ( ،)565 :5التجريد للذهيب (/1برقم  ،)696اإلصابة (/6برقم .)1047
( )2فتح الباري (.)131 :1
( )3تقدم برقم (.)13
( )4الطبقات الكربى (.)565 :5
( )5جتريد الصحابة (.)74 :1
( )6انظر ترمجته يف معجم الصحابة ( /3برقم  ،)1149االستيعاب ( /4برقم  ،)2667املعرفة أل نعيم
( /5برقم ،)2931التلقيح البن اجلوزي (ص ،)223تكملة اإلكمال البن نقطة ( /3برقم ،)3832
وأسد الغابة ( /5برقم  ،)5308اإلصابة ( /6برقم .)8847
( )7فتح الباري (.)131 :1
( )8اإلصابة ( /6برقم .)8847
( )9معجم الصحابة (.)173 :3
( )10املعجم األوسط ( /148 :7برقم .)7122
( )11نقله ابن األثري يف أسد الغابة (.)368 :5
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خير ربيعة
فسأله(( :ممن أنت؟ )) ،فقال :أنا من بين ُ
ضَبـْيعة بن ربيعة ،فقال رسول اهلل ^ُ (( :
يب ،تفرد به سعيد بن نوح ،واهلل
عبدالقيس ،ثم الحي الذي أنت منهم)) .قال ابن مندة" :غر ٌ
أعلم" .وقال اهليثمي يف "المجمع"( :)1فيه من مل أعرفهم.
( - )9/23وأبو خيرة( )2الصباحي:
()4
()3
العْب ِدي،
ة
ري
خ
أبو
:
"
اإلصابة
"
يف
وقال
.
ألحد
يعزه
مل
و
هكذا ذكره يف "الفتح"
ْ
َ َ
صباح (بضم املهملة وختفيف املوحدة وآخره حاء مهملة) ابن لُكيز
مث ُّ
الصبَاحي ،نسبة إىل ُ
()6
()5
خمتصرا ،وخليفة ،
صي ،بطن من عبدالقيس .أخرج البخاري يف "التاريخ"
بن أَفْ َ
ً
والدُّوال ( ،)7والطرباين( ،)8وأبو أمحد احلاكم :من طريق داود بن املساور ،عن مقاتل بن
الصباحي ،قال :كنت يف الوفد الذين أتوا رسول اهلل ^ من عبدالقيس
مهام ،عن أ َخ ْرية ُّ
فزودنا األراك نستاك به احلديث .ولفظ الطرباين :ويف رواية ُّ
رجال).
الدوال ( :كنا أربعني ً
أحدا مساه .اهـ.
وأخرجه اخلطيب يف "المؤتلف" ،وقال :ال أعلم ً
قلت :ذكر األربعني عند الطرباين (كذلك) . .وإمنا مل ينص عليه؛ ألن الطرباين رواه
من وجهني يف أحدمها ذكر األربعني( )9والثاين بدونه .قال اهليثمي( :)10رواه الطرباين يف
( )1جممع الزوائد (.)49 :10
( )2انظ ــر ترمجت ــه الطبق ــات الك ــربى ( ،)426 ،87 :7معرف ــة الص ــحابة أل نع ــيم ( /5بـ ـرقم ،)3190
االســتيعاب ( /4ب ـرقم  ،)2936التلقــيح البــن اجلــوزي (ص ،)225أســد الغابــة ( /6ب ـرقم ،)5853
التجريد ( /2برقم  ،)1907اإلصابة ( /7برقم .)9856
( )3فتح الباري (.)131 :1
( )4اإلصابة (.)94 :7
( )5الكىن برقم (.)235
( )6الطبقات (ص.)185 ،60
( )7الكىن (.)76 :1
( )8املعجم الكبري ( /368 :22برقم .)923
( )9املعجم الكبري ( /368 :22برقم .)924
( )10جممع الزوائد (.)100 :2
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"الكبير" ،وإسناده حسن.
()1
الصباحي ،كان يف وفد عبدالقيس ،روى(( :اللهم اغفر
وقال خليفة " :أبو َخ ْرية ُّ
لعبد قيس)) ،ويقال :روى زودنا رسول اهلل األراك نستاك به" .وقال مسلم يف "الكنى
()3
()2
الصباحي ،مسع النيب ^ .وقال ابن منده يف "فتح الباب" :
واألسماء"  :أبو َخ ْرية ُّ
الصباحي ،له صحبة ،وفد على النيب ^ ،روى حممد بن محُْران ،عن داود بن
أبو َخ ْرية ُّ
الصباحي" .قال ابن ماكوال :ليس يروي أل َخ ْرية
ُم َساور ،عن َم ْع ِقل بن مهَّام ،عن أ َخ ْرية ُّ
صبَاح عن النيب ^ غريه(.)4
هذا غريه ،وال روى من قبيلة ُ
()6
()5
ضا به؛ ألنه عجز
قلت :هبذا انتهى ما زاد احلافظ يف "الفتح" وتعقبه العيين ُم ِّ
عر ً
عن تتميم األربعني املذكورين.
()7
باألشج ،وهو
رجال
قلت :لكنه قال يف " ُمقدمة الفتح"  :كان الوفد أربعة عشر ً
ِّ
ِ
الصبَاحي
صري ،ويف رواية أ َخ ْرية ُّ
الع َ
رئيسهم وامسه املنذر بن َعائذ ،كذا يف حديث َم ْزيَدة َ
اف منهم أربعة
أهنم كانوا أربعني ً
رجال :فإما أن يكون هلم ِوفَادتان ،وإما أن يكون األشر ُ
بينت أمساء األربعني يف كتا يف الصحابة .اهـ.
عشر ً
رجال ،والباقون ً
أتباعا وقد ُ
فال يرد عليه ما تعقبه به العيين من حيث العدد ،إذ إنه أحال على "اإلصابة".
اللهم إال إن كان ما يف "املقدمة" ذكره ابن حجر بعد اعرتاض النووي عليه يف الفتح.

( )1الطبقات (ص.)60
( )2الكىن ( /1برقم .)1046
( )3يف الكىن واأللقاب برقم (.)2631
( )4قوله هذا يف املشتبه البن ناصر الدين ( )176 :2ومل أره يف (اإلكمال).
( )5فتح الباري ( )310 :1وانظر شرح النووي (.)253 :1
( )6عمدة القاري (.)309 :1
( )7هدي الساري (ص.)250
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املبحث السادس :ذكر زيادات العيين يف "عمدة القاري"
زوائد العالمة بدر الدين محمود بن محمد العيني (855ه ) في كتابه "عمدة
القارئ" على ابن التيمي والحافظ ابن حجر:
()1
صباح:
( -)1/24األعور بن مالك بن عمر بن عوف بن عامر بن ذُبيان بن الديل بن ُ
قال العيين(" :)2وكان من أشراف عبدالقيس وشجعاهنم يف اجلاهلية ،قال أبو عمرو
الرشاطي".
َّ
الشيباين :وكان ممن وفد على رسول اهلل ^ وسلم مع األشج ،ذكره ُّ
()4

قلت :قال ابن حجر يف "اإلصابة"(" :)3كعب األعور بن مالك بن عمرو بن عون
الصبَاحي،
بن عامر بن ذُيْبان بن ِّ
العْب ِديُّ ،
صبَاح (بضم املهملة وختفيف املوحدة) َ
الدئل بن ُ
الر َش ِ
الشيباين :أنه كان من فرسان عبدالقيس وأشرافهم ،ووفد مع
اطي ،عن أ عمرو َّ
ذكر ُّ
أشج عبدالقيس على النيب ^ .واستدركه ابن األمني".
ِّ
()5
صباح:
( -)2/25القائف بن عيسى بن أمية بن ربيعة بن عامر بن ذُبيان بن الديل بن ُ
قال العيين( :)6ومنهم ال َقائِف ،وإياس ابنا عيسى( )7بن أمية بن ربيعة بن عامر بن
صبَاح .اهـ.
ذُبْيان بن ِّ
صبَاح ،وكانا من سادات بين ُ
الديل بن ُ
()9
)
8
(
الصبَاحي ،أخو إياس،
قلت :قال ابن حجر يف "اإلصابة"  :ال َقائِف بن َعْبس
ُّ
ِ
وإياسا ابنا
ذكره ُّ
الر َشاطي وغريه ،وأن له وفادة .وذكر أبو عُبيدة َم ْعمر بن املثىن :أن ال َقائ َ
ف ً

( )1انظر ترمجته يف التجريد للذهيب ( /2برقم  ،)357اإلصابة ( /5برقم .)7447
( )2عمدة القارئ (.)309 :1
( )3اإلصابة (.)456 :5
( )4يف بعض نسخ (اإلصابة) (( :)456 /5عوف) فاتفق مع العيين .فاهلل أعلم.
( )5انظر ترمجته يف جتريد الصحابة (/2برقم  ،)103اإلصابة ( /5برقم .)7070
( )6عمدة القارئ (.)309 :1
( )7كذا وقع يف عمدة القارئ ( :)309 :1وأظن الصواب (عبس) كما صرح به ابن حجر.
( )8اإلصابة (.)309 :5
( )9يف بعض نسخ اإلصابة (( :)312 :1عيسى) فاتفق مع ما ذكر العيين .لكن عبس موجود يف أمساء العرب.
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الديْل ،وكانا أقوف خلق اهلل تعاىل وأنشد
عُبيس بن أمية بن ربيعة بن عامر بن ذُبيان بن ِّ
لل َقائِف:
أرض ــا بع ــد ط ـ ِ
البالد كما هيا
ـول اجتناهبَـ ـ ــا
ـت ً
تفقدت نفسي و ُ
ُ
إذا جئ ـ ُ
ك َفــى اُلِـ َّـمات الف ـر ِاق تنـائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الدهر ما دمتُما معـ ـ ـ ـ ـ ـ ــًا
فأك ِرْم َ
أخاك َ
شرف ،وربا ُط ٍ
خيل .اهـ.
قال أبو عمرو َّ
الشيباين (إسحاق بن مرار) :كان لل َقائِف وأخيه ٌ

()1
صباح:
( -)3/26وإياس بن عيسى بن أمية بن ربيعة بن عامر بن ذُبيان بن الديل بن ُ
()2
صبَاح" .وقال ابن حجر يف "اإلصابة"( :)3إياس بن
بين
سادات
من
"
:
قال العيين
ُ
()4
الصبَاحي ،ذكره
العْب ِدي ُّ
صبَاح َ
َعْبس بن أمية بن ربيعة بن عامر بن ذُبيان بن ال ِّديْل بن ُ
األشج ،هو وأخوه ال َقائِف.
الشيباين :أنه ممن وفد على النيب ^ مع
الر َشاطي ،عن أ عمرو َّ
ِّ
ُّ

( - )4/27شريك( )5بن عبدالرحمن الصباحي:
الرشاطي ،عن
قلت :قال ابن حجر يف "اإلصابة"َ :شريْك بن عبدالرمحن ُّ
الصبَاحي ،ذكر ُّ
األش ِّج ،ومل يذكره أبو َعمرو وال ابن فَـْت ُحون.
أ عُبيدة :أنه كان ممن وفد على النيب ^ مع َ
( - )5/28والحارث( )6بن عيسى العبدي ،ثم الصباحي
()7
العْب ِدي ،مث
قلت :قال ابن حجر  :احلارث بن عيسى ،وقيلَ :عْبس (باملوحدة) َ
الصبَاحي (بضم املهملة بعدها موحدة خفيفة) ،أحد وفد عبدالقيس ،ذكره أبو عُبيدة فيهم،
ُّ
الر َشاطي :مل يذكره أبو عمر وال ابن فَـْت ُحون .اهـ.
واستدركه ابن األمني ،وابن بشكوال .قال ُّ
( )1انظر ترمجته يف جتريد الصحابة ( /1برقم  ،)361اإلصابة ( /1برقم .)384
( )2عمدة القارئ (.)309 :1
( )3اإلصابة (.)312 :1
( )4يف بعض نسخ اإلصابة (( :)312 :1عيسى) فاتفق مع ما ذكر العيين.
( )5انظر ترمجته يف اإلصابة ( /3برقم .)3923
( )6انظر ترمجته يف اإلصابة ( /1برقم  ،)1467التجريد للذهيب ( /1برقم .)998
( )7اإلصابة (.)684 :1
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لتأمل. .
العْب ِدي .وقد قال فيه ابن حجر :حيتاج ُّ
قلت :قد تقدم احلارث بن ُشعيب َ
فتأمل!.
َّ

( - )6/29وعبداهلل( )1بن قيس الصباحي:
الرشاطي ،عن أ عُبيدة
قال ابن حجر يف "اإلصابة" :عبداهلل بن قيس ُّ
الصبَاحي ،ذكر ُّ
األش ِّج ،وذكر ُوثـَْيمة ،عن ابن إسحاق:
بن املثىن :أنه أحد الوفد الذين وفدوا من عبدالقيس مع َ
شعرا منه:
أنه دل املسلمني على عورة أهل احلصن بالبحرين ،وساق القصة ،وأنشد له ً
ال ِ
م ـ ــن يل َقنَ ـ ــا يلـ ـ ــق من ـ ــا ُس ـ ـ ـنَّة احلُطَـ ـ ــم.
توع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـدونا اغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـروٍر وأُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرته
(َّ - )7/30
والذراع بن عامر:

الزارع بن عامر ،وقد ذكره ابن حجر فتمم به
قلت :أما هذا فهو
تصحيف ،وإمنا هو َّ
ٌ
األربعة عشر.
( - )8/31وعيسى( )2بن عبداهلل الصباحي:
األشج ،ذكرهم كلهم أبو
قال العيين( :)3كانوا مع الذين وفدوا على رسول اهلل ^ مع
ِّ

الرشاطي ،عن أ
عُبيدة .وقال ابن حجر يف "اإلصابة" :عيسى بن عبداهلل ُّ
الصباحي ،ذكر ُّ
األشج ،قال :ومل يذكره أبو ُعمر وال ابن فَـْت ُحون.
عُبيدة بن املثىن :أنه وفد على النيب ^ مع
ِّ

( - )9/32ربيعة( )4بن خراش الصباحي:
()5
املدائِين ،وقال :إنه وفد.
قال العيين  :ذكره َ
()6
الر َشاطي،
قلت :قال ابن حجر يف "اإلصابة"  :ربيعة بن ِخَراش ُّ
الصبَاحي ،ذكر ُّ
( )1انظر ترمجته يف اإلصابة ( /4برقم .)4923
( )2انظر ترمجته يف اإلصابة ( /4برقم .)6161
( )3عمدة القارئ (.)309 :1
( )4انظر ترمجته يف جتريد أمساء الصحابة ( /1برقم  ،)1853اإلصابة ( /2برقم .)2600
( )5عمدة القارئ (.)309 :1
( )6اإلصابة (.)385 :2
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األش ِّج ،قال :ومل يذكره أبو ُعمر وال
عن أ احلسن َ
املدائِين :أنه ممن وفد على النيب ^ مع َ
ابن فَـْت ُحون .اهـ.

()1
المحاربي:
(ُ - )10/33محارب بن مزيدة العبديُ ،
قال العيين( :)2وفد على رسول اهلل ^ مع وفد عبدالقيس ،ذكره ابن الكليب .وقال

ابن حجر يف "اإلصابة" (ُ :)3حمارب بن َم ْزيَدة بن مالك بن مهام بن معاوية بن َشبَابة بن
العْب ِدي مث
صى بن عبدالقيس َ
عامر بن َحطَ َمة بن ُحمارب بن عمرو بن وديعة بن لُكيز بن أَفْ َ
الرشاطي :مل يذكره
ال ُـمحار  ،قال ابن الكليب :وفد هو وأبوه على النيب ^ فأسلما ،وقال ُّ

أبو عمر وال ابن فَـْت ُحون انتهى .وقد ذكره الدارقطين ،وابن ماكوال :عن ابن الكليب ،واستدركه
ابن األثري .اهـ.
()4
قلت :وذكره ابن سعد فقالُ :حمارب بن َم ْزيَدة بن مالك بن مهام بن معاوية بن
َشبَابة بن عامر بن َحطَ َمة بن عمرو بن ُحمارب بن عبدالقيس ،وفد على النيب ^.
()5
المحاربي:
( - )11/34عبَّاد بن نوفل بن خراش العبديُ ،
ِ
العْب ِدي ،مث ال ُـمحار  ،ذكر أبو عبيدة:
قال يف "اإلصابة" :عبَّاد بن نوفل بن خَراش َ
الرشاطي .قال :ومل
أنه وفد هو وابنه عبدالرمحن على النيب ^ مع وفد عبدالقيس ،قاله ُّ

يذكره أبو عمر وال ابن فَـْتحون.

( )1انظر ترمجته يف الطبقات الكربى ( ،)563 :5أسد الغابـة ( /5بـرقم  ،)4675جتريـد أمسـاء الصـحابة
( /2برقم  ،)576اإلصابة ( /5برقم .)7752
( )2عمدة القارئ (.)309 :1
( )3اإلصابة (.)577 :5
( )4الطبقات (.)563 :5
( )5انظر ترمجته يف اإلصابة ( /3برقم .)4500
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()1
المحاربي:
،
ي
د
ب
الع
اد
ب
ع
بن
( - )12/35وابنه عبدالرحمن
َّ
ُ
ذكره ابن حجر يف "اإلصابة" ،وقال :تقدم ذكره يف ترمجة أبيه عبَّاد.

()2
المحاربي:
( - )13/36وعبدالرحمن بن حيَّان العبديُ ،
العْبدي تقدم يف أخيه
قال ابن حجر يف "اإلصابة" :عبدالرمحن بن حيَّان ال ُـمحار َ
احلكم بن حيَّان .قلت :هو التايل . .على وفق ما ذكر العيين.

()3
المحاربي:
( )14/37وأخوه الحكم بن حيَّان العبديُ ،
العْبدي ،مث ال ُـمحار ( .)4ذكروه يف
قال ابن حجر يف "اإلصابة" :احلكم بن حيَّان َ
وفد عبدالقيس هو وأخوه عبدالرمحن.
قلت :يف "المعجم الكبير" ( :)5من طريق أبان بن أ عيَّاش ،عن احلكم بن حيَّان
ال ُـمحار  ،عن أبان ال ُـمحار  ،وكان من الوفد الذين وفدوا على رسول اهلل ^ من

عبدالقيس . . .احلديث.
وعلى هذا فهو تابعي ،لكن وقفت يف "مجمع الزوائد" ( )6على قوله :وعن احلكم
ابن حيَّان ال ُـمحار  ،وكان من الوفد الذين وفدوا على رسول اهلل ^ من عبدالقيس احلديث.

()7
المحاربي:
،
ي
د
ب
الع
أرقم
بن
( - )15/38وعبدالرحمن
ُ
العْب ِدي ،مث ال ُـمحار  ،ذكره
قال ابن حجر يف "اإلصابة" :عبدالرمحن بن أرقم َ
الرشاطي :مل يذكره أبو
أبو عبيدة بن املثىن :فيمن وفد من عبدالقيس على النيب ^ ،قال ُّ

( )1انظر ترمجته يف اإلصابة ( /4برقم .)5165
( )2انظر ترمجته يف اإلصابة ( /4برقم .)5123
( )3انظر ترمجته يف اإلصابة ( /2برقم .)1778
( )4يف اإلصابة (( :)87 :2النجاري) واملثبت هو الصواب.
( )5املعجم الكبري ( /231 :1برقم .)635
( )6اجملمع (.)116 :10
( )7انظر ترمجته يف اإلصابة ( /4برقم .)5091
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عمر وال ابن فَـْت ُحون.

()1
المحاربي:
( - )16/39وفضالة بن سعد العبديُ ،
العْب ِدي ،مث ال ُـمحار  .ذكره أبو عُبيدة
قال ابن حجر يف "اإلصابة" :فَ َ
ضالة بن سعد َ
معمر بن املثىن :فيمن وفد على النيب ^ من عبدالقيس ،قال :وكان من أشرافهم .ذكره

الرشاطي ،وقال" :مل يذكره أبو عمر وال ابن فَـْت ُحون".
ُّ

()2
المحاربي:
(َّ - )17/40
وحسان بن يزيد العبديُ ،
العْب ِدي ،مث ال ُـمحار  .ذكره أبو عُبيدة
قال ابن حجر يف "اإلصابة" :حسان بن يزيد َ
فيمن وفد على النيب ^ من عبدالقيس ،فسمى منهم :عبَّاد بن نوفل بن ِخَراش ،وابنه

ضالة بن سعد،
عبدالرمحن ،وعبدالرمحن وعبد احلكم ابين حيَّان ،وعبدالرمحن بن أرقم ،وفَ َ
وحسان بن يزيد ،وعبداهلل وعبدالرمحن ابين مهام ،وحكيم بن عامر .قال :وكانوا من سادات
الرشاطي" :مل يذكره أبو عمر وال ابن فَـْت ُحون".
عبدالقيس وأشرافها وفرساهنا .قال ُّ
()3
المحاربي:
( - )18/41وعبداهلل بن همام العبديُ ،
العْب ِدي .ذكره ابن فَـْت ُحون ،عن الطََّربي
قال ابن حجر يف "اإلصابة" :عبداهلل بن مهام َ
الرشاطي :عن أ عُبيدة ،وزاد
فيمن وفد على رسول اهلل ^ من عبدالقيس .وكذا ذكره ُّ

أخاه عبدالرمحن بن مهام.
الربي :ومن بين ُحمارب عبداهلل بن َمهّام بن امرئ القيس :وفد
وقال حممد بن أ بكر ُ
على النيب عليه السالم(.)4

( )1انظر ترمجته يف اإلصابة ( /4برقم .)7005
( )2انظر ترمجته يف اإلصابة ( /2برقم .)1715
( )3انظر ترمجته يف اإلصابة ( /2برقم .)5026
( )4انظر اجلوهرة يف نسب النيب ^ والعشرة (.)426 :1
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()1
المحاربي:
،
ي
ذ
ي
الع
عمرو
بن
( - )19/42وسعيد
ُ
العْي ِذي (باملهملة مث التحتانية)
قال ابن حجر يف "اإلصابة" :سعيد بن عمرو َ
الرشاطي" :مل يذكره أبو
ال ُـمحار  .ذكره أبو عُبيد فيمن وفد على النيب ^ من قومه ،قال ُّ

عمر وال ابن فَـْت ُحون".

المحاربي:
( - )20/43وعبدالرحمن بن َّ
همام العبديُ ،
الرشاطي:
ذكره ابن حجر يف "اإلصابة" :يف ترمجة أخيه عبداهلل بن مهام ،فقال :ذكره ُّ
عن أ عُبيدة ،وزاد أخاه عبدالرمحن بن مهام.
قلت :لكن فاته أن يفرده بالذكر في محله من حرف العين.
()2
المحاربي:
( - )21/44وحكيم بن عامر العبديُ ،
العْب ِدي ،مث ال ُـمحار  .ذكره أبو
قال ابن حجر يف "اإلصابة" :حكيم بن عامر َ
الرشاطي" :مل يذكره أبو عمر وال ابن
عُبيدة :فيمن وفد على النيب ^ من عبدالقيس .قال ُّ

فَـْت ُحون".

()3
المحاربي:
،
ي
د
ب
الع
م
ي
ي
ش
بن
( - )22/45وأبو عمرو
ُ
ُ
العْب ِدي ال ُـمحار  .ذكره ابن الكليب
قال ابن حجر يف "اإلصابة" :أبو عمر بن ُشيَـْيم َ
الرشاطي" :مل يذكره أبو
فيمن وفد إىل النيب ^ ،وقال :كان من أشراف عبدالقيس .قال ُّ

عمر وال ابن فَـْت ُحون".
قال العيني( :)4كلهم وفدوا على النبي ^ وكانوا من سادات عبدالقيس
وأشرافها وفُرسانها ذكرهم أبو عبيدة.
( )1انظر ترمجته يف اإلصابة ( /3برقم .)3293
( )2انظر ترمجته يف اإلصابة ( /2برقم .)1808
( )3انظر ترمجته يف اإلصابة ( /7برقم .)10288
( )4عمدة القارئ (.)309 :1
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()1

رجال) زيادة على ما ذكره هذا القائل
فهؤالء (اثنان وعشرون ً
نفسا) .اه .
تكون (خمس ًة وأربعين ً
قلت :فجميع من زاده العيين على ابن حجر يف "الفتح" قد ذكرهم ابن حجر يف
"اإلصابة".

( )1يعين ابن حجر يف "الفتح".
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املبحث السابع :ذكر زياداتي عليهم
على ابن حجر في "الفتح" ،والعيني في (عمدة القاري) درك فيما ذكراه في
شرح حديث وفد عبدالقيس ،فمن زياداتي عليهما:
( - )1/46جابر( )1بن عبداهلل العبدي:
()2
العْب ِدي ،أحد وفد عبدالقيس حديثه عن النيب يف
قال ابن عبدالرب  :جابر بن ُعبيد َ
األشربة مل يروعنه إال ابنه عبداهلل بن جابر .وذكره ابن أ حامت عن أبيه ،فقال فيه :كان
يكون بالبحرين ،روى عنه ابنه عبداهلل :أنه وفد من البحرين إىل رسول اهلل ^.
قال ابن حجر يف "اإلصابة" ( :)3جابر بن عبداهلل ،ويقال :ابن عُبيد بن جابر
العْب ِدي.
َ
()4
قلت :هو يف "األشربة" ألمحد ،مل يروعنه إال ابنه عبداهلل بن جابر.
()5
العْب ِدي .فزاد اسم اجلد ومل أر من تابعه.
جابر
بن
عبداهلل
بن
جابر
:
قال ابن سعد
َ
()6
العْب ِدي ،تفرد بالرواية عنه ابنه عبداهلل ،يعد يف
وقال أبو نعيم  :جابر أبو عبداهلل َ
أهل اليمامة .وكذا مساه الطرباين(.)7
()8
العْب ِدي ،روى عنه ابنه
وقال ابن األثري  :جابر أبو عبدالرمحن ،وهو :جابر بن عُبيد َ
عبدالرمحن ،وقيل :اسم ابنه عبداهلل .روى علي بن املديين ،عن احلارث بن مرة احلنفي ،عن
( )1انظــر ترمجتــه يف الطبقــات الكــربى ( ،)87 :9( )124 :8الثقــات ( ،)53 :1معرفــة الصــحابة أل
نعــيم ( /2ب ـرقم  ،)455االســتيعاب ( ،)223 :1أســد الغابــة ( /1ب ـرقم  ،)648التجريــد ( /1بــرقم
 ،)680اإلصابة ( /1برقم .)1029
( )2االستيعاب (.)223 :1
( )3اإلصابة (.)547 :1
( )4األشربة برقم (.)113
( )5الطبقات الكربى (.)88 :7
( )6املعرفة (.)549 :2
( )7املعجم الكبري (.)257 :2
( )8أسد الغابة (.)308 :1
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نفيس ،عن عبدالرمحن بن جابر ِ
كنت يف الوفد الذين أتوا النيب ^ من
العْبدي ،قالُ :
َ
عبدالقيس ولست منهم؛ إمنا كنت مع أ  ،فنهاهم رسول اهلل ^ عن الشرب يف األوعية:
الدُّباء واحلْنتَم والن َِّقري وال ُـمزفَّت .كذا رواه ابن منده من طريق علي بن املديين.
ورواه عبداهلل بن أمحد بن حنبل ،عن أبيه ،عن احلارث بن مرة ،عن نفيس ،فقال:
عبداهلل بن جابر (مثله) أخربنا به أبو ياسر عبدالوهاب بن هبة اهلل بإسناده عن عبداهلل بن
أمحد .اهـ.
قال ابن حجر :أغرب ابن األثري فساقه بإسناد "املسند" ،فكأنه ملا رأى إسناد أ
نعيم قدم على ذلك وإمنا هو يف كتاب "األشربة" ألمحد .اهـ.
()2
قلت :مل يغرب فاحلديث يف "المسند"( ،)1ويف "األشربة" .
قال اهليثمي(" :)3رواه أمحد والطرباين ورجاله ثقات".
( - )2/47عبداهلل( )4بن جابر العبدي:
ذكره البخاري يف الصحابة( :)5وقال" :كنت يف الوفد الذين أتوا النيب ^" .وذكره
كذلك ابن أ حامت( .)6وقال البغوي :سكن البصرة( .)7وقد تقدم ما يتعلق ب ِوفَادته يف ترمجة
والده ،وعاش عبداهلل هذا إىل أن شهد اجلمل.
()8
(تبعا البن منده) فيمن امسه عبداهلل ،وأعاده فيمن امسه عبدالرمحن
ترجم له ابن األثري ً
( )1املسند ( /446 :5برقم .)23805
( )2األشربة برقم (.)113
( )3جممع الزوائد (.)59 :5
( )4انظر ترمجته يف معرفة الصحابة أل نعيم ( /3برقم  ،)1595التلقيح البن اجلوزي (ص ،)156أسد
الغابة ( /3برقم  ،)2852التجريد للذهيب ( /1برقم  ،)3187اإلصابة ( /4برقم .)4599
( )5التاريخ الكبري (.)59 ،13 :5
( )6اجلرح (.)25 :5
( )7اإلصابة (.)30 :4
( )8أسد الغابة ( /3برقم .)3275
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للخالف يف امسه .واألول هو احملفوظ( )1كما قال ابن حجر( ،)2وزاد" :وقد أشار إىل وهم ابن
منده فيه أبو نعيم( ،)3وقال :حدث به يف املوضعني علي بن املديين .والصواب عبداهلل" .اهـ.
وقال خليفة(" :)4عبداهلل بن جابر ،كان يف الوفد ،وليس منهم .روى أن رسول اهلل
()5
العْب ِدي:
^ :نهى عن الربا" .لكن مساه ابن حجر يف "اإلصابة"  :عبد الرمحن بن ُجْن َدب َ
من بين ِّ ِ
صى بن عبدالقيس .وقال" :كان من أشراف
الدئل بن عمرو بن ربيعة بن لُ َكيز بن أَفْ َ
الرشاطي يف
قومه ،ذكر ذلك أبو عُبيدة معمر بن املثىن ،وأنه وفد على رسول اللَّه ^ قاله َّ
"األنساب" ،قال :ومل يذكره أبو عمر ،وال ابن فَـْت ُحون".
( - )3/48عمرو( )6بن عبد قيس العب قسي الضَّبي:
()7
رجوم" .قال ابن سعد(:)8
قال ابن حجر  :ويقال" :إنه الذي يقال له :عمرو بن الـ َم ُ
األش ِّج ،وكان على ابنته أمامة بنت
صر ،وهو ابن أخت َ
عمرو بن عبد قيس من بين عامر بن َع َ
ِ
لم رسول اهلل ^ .وأسند هذا اخلرب ابن شاهني :من طريق حسني
األشج ،وبعثه
ُّ
األشج ليَعلم ع َ
بن حممد ،حدثنا أ حدثنا جبري بن احلكم ِ
ومْزيَدة بن مالك
العْبدي ،عن ُ
َ
ص َحار بن العباسَ ،
()9
أشج عبدالقيس صدي ًقا لراهب ينزل َبدا ِرين فلقيه
يف نف ٍر من عبدالقيس ،قالوا :كان
األشج َّ
ُّ

( )1احملف ــوظ ه ــو ال ـراجح عن ــد التع ــارض ،ومقابل ــه املرج ــوح وه ــو الش ــاذ .انظ ــر ش ــرح النخب ــة الب ــن حج ــر
(ص ،)97وتدريب الراوي (.)241 :1
( )2اإلصابة ( 30 :4ـ .)31
( )3املعرفة (.)1850 :4
( )4الطبقات (ص.)62
( )5اإلصابة (.)249 /4
( )6انظر ترمجته يف الطبقات الكربى ( ،)564 :5التجريد للذهيب ( ،)4462/1اإلصابة ( /4برقم .)5916
( )7اإلصابة (.)544 :4
( )8الطبقات الكربى (.)564 :5
( ) 9داريــن :جزيــرة مــن شــرق الســعودية بــالقرب مــن القطيــف ،يف بعــض املواضــع فيهــا خماضــات يقطعهــا
الراجل ،فتحها العـالء بـن احلضـرمي علـى عهـد رسـول اهلل ي .وهـي باقيـة هبـذا االسـم إىل اليـوم .انظـر
صحيح األخبار البن بليهد ( ،)236 :4واملعامل األثرية يف السنة والسرية (ص.)115
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الصدقة ،بني كتفيه
بالزارة( ،)1فأخرب
يأكل َّ
عاما ّ
ً
ّ
األشج أن نبيًا خيرج اكة ،يأكل اهلديَّةَ وال ُ
ٍ
األشج ابن أخت له يُقال له :عمرو بن
عالمة ،يظهر على األديان ،مث مات الراهب ،فبعث
ُّ
األشج ،فأتى مكة عام اهلجرة فلقي النيب ^ ،ورأى
عبدالقيس ،وهو على ابنته أمامة بنت
ِّ
ادع
ِص َّحة العالمة فأسلم وعلمه النيب ^ ﱣﭐﱆﱇ ﱢ وﱣﭐﲅﲆ ﲇﱢ ،وقال لهُ " :
األشج وكتم إسالمه حينًا ،مث خرج يف
األشج اخلرب ،فأسلم
خالك إلى اإلسالم" ،فرجع وأخرب
ُّ
َّ
ليأتين
ستة عشر ً
رجال ،فقدم املدينة ،فخرج النيب ^ يف الليلة اليت قدموا يف صبيحتها ،فقالَّ " :

ركب من قبل المشرق ،لم يُكرهوا على اإلسالم لصاحبهم عالمة" فقدموا وكان قدومهم عام
الفتح"( .)2اهـ.
وهو أخو عامر بن عبد قيس الوافد كذلك .وهو على هذا أول من أسلم من
عبدالقيس قبل اهلجرة(.)3
(ُ - )4/49جذيمة( )4بن عمرو العصري:
()5
الرشاطي يف
الع
عمرو
بن
ة
ذمي
ج
:
ْ
صري ،من وفد عبدالقيس ،ذكره ُّ
ََ
قال ابن حجر ُ
صري ،وقال :فيمن وفد على رسول اهلل ^ ُج َذ ْمية بن عمرو ،وعمرو بن
الع َ
"األنساب" يف َ

َم ْر ُجوم ،ومهام بن ربيعة ،ذكر هؤالء األربعة أبو عُبيدة ،ومل يذكرهم أبو عمر وال ابن فَـْت ُحون.

( ) 1الزارة :عني الزارة بالبحرين معروفة ،والزارة :قرية كبرية هبا .انظر :مراصد االطالع.)654( .
( )2نقلــه هبــذا ابــن حجــر يف اإلصــابة ( ،)409 :3والســيوطي يف اخلصــائص الكــربى ( )224 :1وســكتا
مسندا.
عنه ،ومل أقف عليه ً
( )3األنساب للسمعاين (.)138 :4
( )4انظر ترمجته يف التجريد للذهيب ( /1برقم  ،)754اإلصابة ( /1برقم .)1117
( )5اإلصابة (.)576 :1
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( - )5/50شهاب( )1بن المت ُروك العصري:
قال ابن سعد(ِ :)2ش َهاب بن املْتـ ُروك ،واسم املْتـ ُروك عبَّاد بن عُبيد بن ِش َهاب بن
صر من عبدالقيس ،وكان يف الوفد.
عبداهلل بن َع َ

()3
الجعيد بن صبرة بن
( - )6/51مخربة (بموحدة وزن ثعلبة) بن بشر من بني ُ
الدئل بن قيس بن رئاب بن زيد العبدي(:)4
فارسا جو ًادا ،وإمنا مسي خمَْربة؛
قال أبو عُبيدة معمر بن املثىن :كان شري ًفا يف اجلاهلية ً
السالح َخَّربه يف اجلاهلية .قال :وأدرك اإلسالم ،ووفد على النيب ^ يف وفد
ألن ِّ
ِ
لما بذلك ،فقال :أسلم أهل
عبدالقيس .فسأهلم النيب ^ عن عُ َمان فأخربه خمَْربة أن له ع ً
الرشاطي يف "األنساب".
طوعا حكاه ُّ
عُمان ً

( - )7/52المنذر( )5بن األشوع العبدي:
ذكره األُموي يف "المغازي" ( )6فقال :قدم يف وفد عبدالقيس ،فقالوا :يا رسول اهلل
سلما غري حرب ،ومطيعني غري عاصني ،فاكتب لنا كتابًا يكون يف أيدينا تكرم ًة على
جئنا ً
فسَّر النيب ^ هبم وأمرهم وهناهم ،وكتب هلم كتابًا .واستدركه ابن فَـْت ُحون.
سائر العربُ ،
همام( )7بن معاوية بن شبابة:
(َّ - )8/53
قال ابن سعد :مهام بن معاوية بن َشبَابة بن عامر بن َحطَ َمة من عبدالقيس وفد إىل

( )1انظر ترمجته يف الطبقات الكربى ( ،)564 :5التلقيح البن اجلوزي (ص ،)150التجريد للذهيب (/1
برقم  ،)2741اإلصابة ( /3برقم .)3952
( )2الطبقات الكربى (.)564 :5
( )3انظر ترمجته يف اإلصابة ( /6برقم .)7851
صى بن عبـد قـيس بـن لُ َكيـز. . .
ص ْربة بن الدِّيل بن َش ّن بن أَفْ َ
( )4سياق نسبه على املشهور :اجلعيد بن َ
انظر احملرب (ص ،)135واجلمهرة (ص.)299
( )5انظر ترمجته يف اإلصابة ( /6برقم .)8231
( )6كما يف اإلصابة (.)213 :6
( )7انظر ترمجته يف الطبقات الكربى (.)127 :8
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النيب ^ .وقد تبعه عليه ابن حجر

أجدادهم(.)3

()1

وابن اجلوزي( ،)2وكأنه وهم يف هذا فإن هذا من

()4
همام بن معاوية بن شبابة:
( - )9/54عُبيدة بن مالك بن َّ
قال ابن سعد :عُبيدة بن مالك بن مهام بن معاوية بن َشبَابة وفد على النيب ^.

وقال ابن حجر :عُبيدة بن مالك بن مهام .ذكره ابن الكليب ،وأن له وفادة ،هكذا
()5
مهاما على مالك ،فكأنه انقلب عليه.
َّم
فقد
أورده ابن األثري ،وكرره الذهيب
ً
()6
المعلَّى العبدي:
الجارود بن ُ
(ُ - )10/55
()7
اجلارود بن الـ ُمعلَّى ،ويُكىن أبا املنذر.
قال ابن أ عاصم ُ :
قال ابن حجر( :)8ويقال :أبو ِغيَاث (اعجمة ومثلثة) على األصح ،وقيل(( :)9اهملة
وموحدة) .وقال ابن عبدالرب( :)10يُكىن أبا ِغيَاث ،وقيل :أبا عتَّاب .ذكره أبو أمحد احلاكم،
وأخشى أن يكون تصحي ًفا ،ولكنه ذكر له الكنيتني أبو عتَّاب وأبو ِغيَاث .وقال الذهيب(:)11

( )1اإلصابة ( /6برقم .)9019
( )2التلقيح (ص.)191
( )3كما يف ترمجة رقم ( )3و(.)54( ،)33
( )4الطبقات الكربى ( ،)563 :5أسد الغابة ( /3برقم  ،)3531التجريد للذهيب ( :/1برقم ،)3944
اإلصابة ( /4برقم .)5399
( )5التجريد ( /1برقم .)3942
( )6انظـ ــر ترمجت ـ ــه يف الطبق ـ ــات الك ـ ــربى ( ،)557 :5االس ـ ــتيعاب ( ،)262 :1أس ـ ــد الغاب ـ ــة ( /1ب ـ ــرقم
 ،)657التجريد ( /1برقم .)693
( )7اآلحاد واملثاين (.)262 :3
( )8اإلصابة (.)552 :2
( )9املشاهري البن حبان (ص.)40
( )10االستيعاب (.)262 :1
( )11التجريد (.)74 :1
480

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 193الجزء األول

أصح ،وضبطه عبدالغين :أبو عتَّاب" .وقال ابن
"أبو املنذر ،وقيل :أبو ِغيَاث ،وهو ُّ
()1
ِ
اجلارود صاحب النيب ^،
أ حامت  :مسعت أ يقول :مسعت ش َهاب بن عبَّاد يقولُ :
هو ابن الـ ُمعلَّى بن حنش من بىن ُج َذ ْمية.
()2
العْب ِدي ،من عبدالقيس ،قدم من البحرين
اجلارود بن الـ ُمعلَّى َ
وقال ابن حبان ُ " :
اجلارود بن العالء ،واألول أصح،
وً
افدا على النيب ^ ،وكان سيد عبدالقيس ،وقد قيل :إنه ُ
لقب ،وامسه بشر بن عمرو بن حنش بن الـ ُمعلَّى بن حارثة بن معاوية بن ثعلبة بن
اجلارود ٌ
و ُ
ُج َذ ْمية بن عوف بن بكر بن عوف ،له صحبة" .قال ابن إسحاق :قدم على رسول اهلل ^
اجلارود ابن عمرو بن حنش بن ال ُـمعلَّى أخو عبدالقيس يف وفد
يعين يف سنة عشر ُ
()3
الردة ،قال ابن
وحسن إسالمه  .وله مواقف حسنة يف ِّ
عبدالقيس ،وكان نصرانيًا ،فأسلم ُ
()4
العْب ِدي على النيب َّ
وتفقه رده إىل قومه عبدالقيس ،فكان
األثري  :ملا قدم اجلارود بن الـ ُمعلَّى َ
فيهم ،فلما مات النيب ^ وكان الـمنذر بن ساوى ِ
يضا فمات بعد النيب ^
العْبدي مر ً
َ
َ
ُ
بقليل ،فلما مات الـ ُمْنذر بن َساوي ار َّ
فتمت على ِرَّدهتا،
تد بعده أهل البحرين ،فأما بكر َّ
اجلارود ،وكان بلغه أهنم قالوا :لو كان حمم ٌد نبيًا مل يَ ُـمت ،فلما
وأما عبدالقيس فإهنم مجعهم ُ
اجتمعوا إليه قال هلم :أتعلمون أنه كان هلل أنبياء فيما مضى؟ قالوا :نعم ،قال :ما فعلوا؟
حممدا
حممدا قد مات كما ماتوا ،وأنا أشهد أن ال إله إال اهلل وأن ً
قالوا :ماتوا ،قال :فإن ً
فأسلموا وثبتُوا على إسالمهم .اهـ.
رسول اهلل،
ُ
()5
اجلارود بن
قال البخاري  :حدثين عبداهلل بن أ األسود ،حدثين شيخ من ولد ُ
اجلارود يف خالفة عمر جبور ،من أرض فارس( .")6وقيل :بأرض فارس
الـ ُمعلَّى ،قال" :قتل ُ
( )1اجلرح (.)525 :2
( )2الثقات (.)59 :3
( )3االستيعاب ( ،)262 :1ودالئل النبوة للبيهقي ( ،)328 :5عمدة القاري (.)236 :24
( )4الكامل ( ،)225 :2وانظر تاريخ الطربي (.)285 :2
( )5األوسط ( ،)134 :1التاريخ الكبري (.)236 :2
( )6مدينة بفارس .املتفق البن القيسراين (ص.)48
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()2
()1
قرن(.)3
بعقبة الطني سنة إحدى وعشرين ،وقيل :بنهاوند مع النعمان بن ُم ِّ
قلت :ومن فوائد هذا الجمع استدراك مثل هذا مع ُشهرته حيث لم يذكره ُش َّراح
الحديث وباألخص ،النووي ،وابن حجر ،والعيني.

غسان()4أبو يحيى العبدى:
(َّ - )11/56
)
5
(
أحدا
غسان ،ال ف ُ
العْب ِدي والد حيىي بن َّ
قال األزدي يف "المخزون" َّ :
ظ ً
"غسان َ
()6
العْب ِدي أبو
غسان" .وقال ابن حبان يف "الثقات" َّ " :
روى عنه إال ابنه حيىي بن َّ
غسان َ
حيىي ،وفد إىل النيب ^ يف عبدالقيس أمه أم َشريك بنت جابر بن وهب بن حكيم من بين
()7
غسان قدم على النيب ^ يف وفد
العْب ِدي ،والد حيىي بن َّ
ُمْن ِقذ" .قال ابن عبدالرب َّ :
"غسان َ
مضطرب" .وقال ابن حجر يف "اإلصابة"(:)8
عبدالقيس ،إسناد حديثه يف األشربة واألوعية
ٌ
وتفرد برواية حديثه حيىي التيمي.
السكن َّ
قال البغوي :يُكىن أبا حيىي سكن البصرة .وقال ابن َّ
السكن :من طريق حيىي بن عبداهلل اجلابر ،عن حيىي
وروى البخاري ،وابن أ خيثمة ،وابن َّ
( )1عقبة الطني :قال ياقوت :من نواحي فارس هلا ذكـر يف الفتـوح .معجـم البلـدان ( .)56 :4ذكرهـا يف
الفتــوح خليفــة يف تارخيــه (ص ) 149فقــال :وفيهــا (يعــين ســنة إحــدى وعش ـرين) :نــزل عثمــان بــن أ
العاص توج ومصرها وبعث سوار بن هبار العبدي إىل سابور فقتل يف عقبة الطني ،وأغار عثمان على
سيف البحر والسواحل .اهـ.
( )2هناوند :قال ياقوت( :بفتح النون األوىل وتكسر والواو مفتوحة ونون ساكنة ودال مهملة) :هي مدينة
عظيمة يف قبلة مهذان بينهما ثالثة أيام .قال أبو املنذر هشام :مسيت هناوند ألهنم وجدوها كما هي.
اهـ .معجم البلدان (.)313 :5
( )3أسد الغابة ( ،)312 :1التجريد للذهيب (.)74 :1
( )4انظـر ترمجتـه يف معجـم ابـن قـانع ( /2بـرقم  ،)860االسـتيعاب ( ،)1255 :3أسـد الغابـة ( /4بــرقم
 ،)339التجريد للذهيب ( /2برقم  ،)13اإلصابة ( /5برقم .)6927
( )5املخزون (ص.)135
( )6الثقات (.)328 :3
( )7االستيعاب (.)1255 :3
( )8اإلصابة (.)247 :5
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غسان ،قال :كان أ يف الوفد الذين وفدوا على رسول اهلل ^ من عبدالقيس فذكر
بن َّ
احلديث يف األشربة .اهـ.
()1
الحدادي:
( - )12/57سفيان بن خولي ُ
()2
العاتِك بن
قال ابن سعد " :سفيان بن َخ ْوِيل بن عبد عمرو بن َخ ْوِيل بن مهام بن َ
عساس بن ليث بن ُح َداد بن ظامل بن ذُهل بن ِع ْجل بن عمرو بن
جابر بن َح ْدرجان بن َّ
()3
صى بن عبدالقيس ،وفد على النيب ^" .وقال ابن اجلوزي " :يف
وديعة بن لُ َكيز بن أَفْ َ
صحبته نظر".
وقال ابن حجر يف "اإلصابة"( :)4سفيان بن َخ ْوىل بن عبد عمرو بن َخ ْوىل بن مهام
الرشاطي :يف احلُدادي (بضم املهملة) مل يذكره
العْب ِدي .ذكر ابن الكليب أن له وفادة ،وقال ُّ
َ
()5
الرشاطي فقال :سفيان بن خويل
أبو عمر وال ابن فَـْت ُحون .وقال يف "التبصير" " :ذكره ُّ
احلُ َدادي ،له وفادة." .

( - )13/58أبان( )6العبدي:
()7
غسان .وقال ابن
قال ابن سعد  :كان يف الوفد ،وقال بعضهم يف احلديث :هو َّ
()8
صى بن
حجر " :أبان ال ُـمحار من بين ُحمارب بن عمرو بن وديعة بن لُكيز بن أَفْ َ
( )1انظــر ترمجتــه يف الطبقــات الكــربى ( ،)5623 :5التلقــيح البــن اجلــوزي (ص ،)145أســد الغابــة (/2
برقم  ،)2110التجريد للذهيب ( /1برقم  ،)2358اإلصابة ( /3برقم .)3320
( )2الطبقات الكربى (.)562 :5
( )3التلقيح البن اجلوزي (ص.)145
( )4اإلصابة (.)102 :3
( )5تبصري املنتبه (.)307 :1
( )6انظ ــر ترمجت ــه يف الطبق ــات الك ــربى ( ،)563 :5ويف ( ،)88 :7طبق ــات خليف ــة (ص ،)61التلق ــيح
البن اجلوزي (ص ،)215 ،114التجريد للذهيب ( /1برقم  ،)3اإلصابة ( /1برقم .)3
( )7الطبقات الكربى (.)563 :5
( )8اإلصابة (.)171 :1
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عبدالقيس ،فيقال له :أبان ِ
صحبة ،حديثه يف
(أيضا) ،قال ابن َّ
العْبدي ً
السكن :له ُ
َ
ِ
ِ
العْبدي ،وفد على النيب ^ ،ع َداده يف أهل البصرة ،وأخرج
البصريني ،وقال ابن حبان :أبان َ
له البغوي :من طريق أبان بن أ عيَّاش ،عن احلكم بن حيَّان ال ُـمحار  ،عن أبان
ال ُـمحار  ،وكان من الوفد الذين وفدوا على رسول اهلل ^ من عبدالقيس :أن رسول اهلل ^
قال(( :ما من عبد ُمسلم يقول إذا أصبح :الحمد هلل ربي ال أشرك به شيئًا ،إال غُفرت
له ذنوبه)) .قال البغوي :ال أعلم له غريه.
ورويناه يف اجلزء الثاين
قلت (يعين ابن حجر):
وجدت له آخر أخرجه ابن شاهنيِّ ،
ُ
من "فوائد أبي بكر بن خالد النَّصيبي" :من طريق زياد َّ
البكائي ،قال :حدثنا أبو عُبيدة
كنت يف الوفد فرأيت بياض إبط
العتَكي ،عن احلكم بن حيَّان ،عن أبان ال ُـمحار  ،قالُ :
َ
()1
رسول اهلل ^ حني رفع يديه يستقبل هبما القبلة ،وأشار الدارقطين يف "األفراد" إىل أن
ضعيف واهٍ ،فإن كان أبان بن أ عيَّاش يُكىن
أبان بن أ عيَّاش تفرد باحلديث األول ،وهو
ٌ
وفرق ابن منده بني ال ُـمحار
أبا عُبيدة َّ
تفرد باحلديث عن احلكم املذكور"َّ .
صح أنه َّ
العْب ِدي( .)2قلت :بل وابن سعد (كذلك)(.)3
وَ
()4
وحمارب بطن من عبدالقيس .قلت :واحلديث املذكور يف
قال ابن حجر  :وهو هوُ ،
()5
السكن األَيْلي.
الوفادة :أخرجه البزار (292هـ) يف "مسنده"  :حدثنا حممد بن َّ
()6
األخَرم
وأخرجه الطرباين ( )360يف "المعجم الكبير"  :حدثنا حممد بن العباس ْ
الس ِّين (364هـ)( :)7حدثين حممد بن بشر،
األصبَهاين ،ثنا أُسيد بن عاصم .وأخرجه ابن ُّ
ْ
( )1أورده ابن طاهر املقدسي يف أطراف األفراد ( /155 :1برقم .)638
( )2التجريد للذهيب (.)1 :1
( )3الطبقات الكربى (.)88 :7( ،)563 :5
( )4اإلصابة (.)363 :1
( )5كشف األستار ( /24 :4برقم .)3104
( )6املعجم ( /231 :1برقم .)635
( )7عمل اليوم والليلة برقم (.)59
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وإبراهيم بن حممد ،قاال :حدثنا إبراهيم بن مرزوق( :ثالثتهم) عن سعيد بن عامر ،ثنا أبان،
عن احلكم بن حيَّان ال ُـمحار  ،عن أبان ال ُـمحار (فذكره).
قال البزار(" :)1ال نعلم أسند أبان هذا عن النيب ^ غري هذا احلديث ،وأبان الذي
عابدا ،ومل يكن باحلافظ ،فصار يف
روى عنه سعيد ،هو عندي أبان بن أ عيَّاش ،وكان ً
()2
حديثه مناكري من ُسوء حفظه" .وقال اهليثمي (807هـ) "مجمع الزوائد"  :رواه البزار.
والطرباين وفيه أبان بن أ عيَّاش وهو مرتوك".

( - )14/59عمرو( )3بن ُشعيث العصري العبدي:
()5
()4
صر من عبدالقيس ،وفد إىل النيب
قال ابن سعد " :عمرو بن ُش َعْيث من بين َع َ
()6
صري ،أحد وفد عبدالقيس" .وقال ابن حجر:
الع َ
^" .قال الذهيب " :عمرو بن ُشعيب َ
()7
العْب ِدي ،من وفد بين عبدالقيس ،ذكره يف "التجريد".
صري مث َ
الع َ
عمر بن ُشعيب َ
( - )15/60عامر( )8بن عبد قيس العصري:
صر ،وكان يف الوفد وهو أخو
قال ابن سعد :عامر بن عبد قيس من بين عامر بن َع َ
()10
األشج ليَـ ْعلم ِع ْلم رسول اهلل ^ .وقال الذهيب  :عامر
عمرو بن عبد قيس( ،)9الذي بعثه
ُّ
( )1كشف األستار (.)24 :4
( )2اجملمع (.)117 ،116 :10
( )3انظر ترمجته يف الطبقات الكربى ( ،)565 :5التجريد للذهيب ( /1برقم  ،)4438اإلصابة ( /4برقم
.)5889
( )4الطبقات الكربى (.)565 :5
( )5يف التجريد ( ،)411 :1واإلصابة (( :)535 :4شعيب).
( )6يف التجريد (.)411 :1
( )7يف اإلصابة (( :)535 :4العقدي) والصواب املثبت.
( )8انظر ترمجته يف الطبقات الكربى ( ،)565 :5التجريد للذهيب ( /1برقم  ،)3024اإلصابة ( /3برقم
.)4423
( )9تقدم برقم (.)48
( )10التجريد (.)286 :1
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صري ،أخو عمرو ،له وفادة .وقال ابن حجر :عامر بن عبد قيس
الع َ
ابن عبد قيس َ
()2
صري( ،)1له وفادة ،وهو أخو عمرو ،ذكره يف "التجريد" .
الع َ
َ

()3
المحاربي:
ام
هم
بن
( - )16/61سفيان
َّ
ُ
()4
قال ابن سعد " :سفيان بن مهام  -من بين ظََفر  -بن ظََفر بن ُحمارب بن عمرو بن
صى بن عبدالقيس وفد إىل النيب ^" .وقال أبو عمر" :سفيان بن مهام
وديعة بن لُ َكيز بن أَفْ َ
العْب ِدي من عبدالقيس روى يف نبيذ اجلر( ،)5روى عنه :ابنه عمرو بن سفيان" .قال ابن
َ
صفة ،واألول
حجر" :سفيان بن مهام ال ُـمحار من ُحمارب عبدالقيس ،وقيل :من ُحمارب َخ َ
()7
()6
السكن ،والطرباين( ،)8وابن شاهني :من رواية يزيد
أصح  .وروى ابن أ عاصم  ،وابن َّ
بن الفضل بن عمرو بن سفيان بن مهام ،عن أبيه ،عن جده ،عن سفيان بن مهام ،قال :قال
السكن :عن أبيه ،عن
يل رسول اهلل ^(( :إنه قومك عن نبيذ الجر)) .ووقع يف رواية ابن َّ
جده فقط( ،)9واعتمد البزار هذه الرواية فأخرج احلديث يف مسند عمرو بن سفيان ،وقال:

( )1يف اإلصابة (( :)479 :3احلضرمي) والصواب املثبت.
( )2التجريد (.)286 :1
( )3انظر ترمجته يف الطبقات الكربى ( ،)566 :5املعرفة أل نعيم ( /3برقم  ،)1285االسـتيعاب (/2
ب ـرقم  ،)1007التلقــيح البــن اجلــوزي (ص ،)211 ،145أســد الغابــة ( /2ب ـرقم  ،)2127اإلصــابة
( /3برقم .)3342
( )4الطبقات الكربى (.)566 :5
( )5نبيذ اجلر :اجلرار مجع جربة ،وهو اإلناء املعـروف مـن الفخـار .وأراد بـالنهي عـن اجلـرار املدهونـة؛ ألهنـا
أسرع يف الشدة والتخمري .النهاية البن األثري (.)260 /1
( )6قال ابن األثري يف أسد الغابة ( )409 :2وهو األظهر عندي؛ ألنه قد تكرر النهي من النيب ^ لعبد
القيس عن نبيذ اجلر ،ويف عبد القيس حمارب ،وهو حمارب بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن
عبد القيس.
( )7اآلحاد واملثاين ( /37 :3برقم .)1324
( )8املعجم الكبري ( /71 :7برقم .)6403
( )9وكـذا وقـع يف روايـة أخـرى البـن أ عاصـم يف اآلحـاد ( /38 :3بـرقم  ،)1325وللطـرباين يف املعجــم
486
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ال نعلم روى عمرو بن سفيان إال هذا ،وتبعه أبو عمر ،فقال :عمرو بن سفيان ال ُـمحار
يروي يف نبيذ اجلر أنه حرامُّ ،
يعد يف الشاميني( .)1كذا قال وأما ابن منده ،فقال :عمرو بن
سفيان ال ُـمحار مسع النيب ^ ُّ
يعد يف أعراب البصرة ،مث ساق حديثه كما صنع البزار ،مث
إنه أخرج احلديث بعينه من الوجه املذكور يف سفيان بن مهام ،ومل يبينه يف واحد من املوضعني
العْب ِدي من
على االختالف فيه ،وكذا جرى أل ُعمر فقال فيمن امسه :سفيان بن مهام َ
(أيضا) ،وال ابن
عبدالقيس ،روى يف نبيذ اجلر ،روى عنه :ابنه عمرو بن سفيان ،ومل يبينه ً
األثري .قلت :سيأيت من أفرده (كذلك) يف الرتمجة الالحقة.
( - )17/62وابنه عمرو( )2بن سفيان ال ُمحاربي(:)3
قال ابن سعد(ُ :)4سفيان بن مهام  -من بين ظََفر  -بن ظََفر بن ُحمارب بن عمرو بن
صى بن عبدالقيس وفد إىل النيب ^ وابنه ،عمرو بن سفيان الذي نزل
وديعة بن لُ َكيز بن أَفْ َ
بن األشعث منزله حني قدم البصرة مث خرج إىل الزاوية.
()6
وقال ابن أ عاصم( :)5عمرو بن سفيان ال ُـمحار رضي اهلل عنه .وقال الطرباين :
عمرو بن سفيان ال ُـمحار  .مث أوردا له حديث نبيذ اجلر املذكور.
وذكره (كذلك) أبو نعيم يف "المعرفة"( :)7من طريق ابن أ عاصم ،وقال :يعد يف

=

( /31 :17برقم  ،)57وكأن ابن حجر مل يتنبه هلا.
( )1االستيعاب ( /1179 :3برقم .)1921
( )2انظ ـ ــر ترمجت ـ ــه يف معرف ـ ــة الص ـ ــحابة أل نع ـ ــيم ( /4ب ـ ـرقم  ،)2075االس ـ ــتيعاب ( /1179 :3ب ـ ــرقم
 ،)1921أسد الغابة ( /4برقم  ،)3942جامع التحصيل برقم (.)568
( )3الطبقات الكربى (.)127 :8
( )4الطبقات الكربى (.)566 :5
( )5اآلحاد ( /38 :3برقم .)1325
( )6املعجم الكبري ( /31 :17برقم .)57
( )7معرفة الصحابة ( /4برقم .)2075
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البصريني ،وعن ابن منده وه( .)1أما ابن عبدالرب( ،)2فقال :عمرو بن سفيان ال ُـمحار ،
روى عنه يف نبيذ اجلر أنه حرام ،يعد يف الشاميني.
قلت :هذا خالف ما ذكر أبو نعيم وابن منده.
( - )18/63مزيدة العصرية:
ذكرها أبو نعيم يف النساء(.)3
رجال ،وأعاد أبو نعيم ذكره يف النساء ،فقال( :مزيدة
قال ابن األثري :جعلوا َم ْزيدة ً
صرية) فجعلها امرأة ،وهو وهم ،والصواب أنه رجل( .)4اهـ.
الع َ
َ
قلت :قد مر.

( )1أسد الغابة (.)247 :4
( )2االستيعاب (.)1179 :3
( )3معرفة الصحابة ( /3453 :6برقم .)4026
( )4أسد الغابة (.)151 :5
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اخلــامتــة
بعد محد اهلل تعاىل وعونه وتوفيقه مت مجع رجال وفد عبدالقيس من الصحابة الكرام
رضي اهلل عنهم  ،وقد ظهر يل من النتائج حوله ما يلي:
ترجح ،أن هلم قدمتني :األوىل يف حدود سنة
 -1أن زمن قدوم الوفد اختلف فيه والذي َّ
مخس من اهلجرة ،والثانية سنة عشر من اهلجرة.
 -2ورد أن ِعدَّهتم (ثالثة عشر) ،ويف رواية (أربعة عشر) ،ويف رواية (عشرون) ،ويف رواية
رجال) ،وقد حاول شراح احلديث استقصاء عددهم ،فذكر منهم ابن
(أربعون ً
التيمي (مثانية) وقال(( :لم أظفر بعد طول تتبع على الباقين)) ،واستدرك بقيتهم
افدا ،وتعقبه
ابن حجر والعيين ،بلغ هبم ابن حجر يف "الفتح" (ثالثة وعشرون) و ً
العيين يف ذلك ،ولكنه ذكر يف موضع آخر أنه أوصلهم يف كتاب "اإلصابة" إىل
(األربعني) فال يرد عليه تعقب العيين يف "العمدة" ،حيث ذكر أنه زاد عليه (اثنان
رجال) ،ومجيع من زاد قد ذكرهم ابن حجر يف كتابه يف الصحابة ..فبلغ
وعشرون ً
افدا.
جمموع ما ذكروا (مخسة وأربعون) و ً
افدا)  ..على أن
وقد زدت عليهم (مثانية عشر) فبلغ جمموعهم (ثالثة وستون و ً
بعضهم فيه نظر من جهة ثبوت ذلك له ،أو من حيث وقوع التصحيف يف امسه؛ فظهر هبذا
أن اجلزم بتعيني عدد معني فيه نظر (واهلل أعلم).
 -3حررت أمساء الوفد ،وبينت ما طرأ عليها من أوهام ،ومجع وتفريق.
 -4ضبطت ما احتاج إىل ضبط من النسب واأللقاب.
 -5حررت عدة الوفد وبينت مشاهريهم من مغموريهم.
 -6ترمجت تراجم أزعم أهنا حمررة لكل و ٍ
احد منهم.
التوصيات:
 -1متابعة الدراسات يف بقية الوفود اليت وردت على النيب صلى اهلل عليه وسلم.
 -2دراسة مواطن الوفود ،ومعرفة ما طرأ على األمكنة من تغري يف هذا الزمن.
 -3استعمال تقنية اخلرائط احلديثة لقياس املسافات بني مواطن الوفود واملدينة النبوية،
وعمل أطلس متكامل لذلك.
 -4دراسة أثر الوفود يف نشر دعوة اإلسالمية يف شبه اجلزيرة العربية.
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ملحق ()1
رجال وفد عبدالقيس على ترتيب احلروف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

العْب ِدي.
أبان َ
أبان ال ُـمحار ـ
أبان ال ُـمحار .
الزارع .ومل يسم.
ابن أخت َّ
الصبَاحي.
أبو َخ ْرية ُّ
العْب ِدي.
أبو َخ ْرية َ
العْب ِدي ،امل َحار .
أبو عمرو بن ُشيَـْيم َ
ُ
صري.
َ
الع َ
األش ُّج َ
الصبَاحي.
األعور بن مالك العبدي َّ
الصبَاحي.
العْب ِدي ُّ
إياس بن َعْبس َ
الصبَاحي.
العْب ِدي ُّ
إياس بن عيسى َ
جابر أبو عبدالرمحن.
العْب ِدي.
جابر أبو عبداهلل َ
جابر بن احلارث العبدي.
العْب ِدي.
جابر بن عبداهلل َ
العْب ِدي.
جابر بن ُعبيد بن جابر َ
العْب ِدي.
اجلارود بن املُعلَّى َ
ُ
صري.
الع َ
َجارية بن جابر َ
صري.
الع َ
ُج َذ ْمية بن عمرو َ
اجلَ ْهم بن قُـثَم.
العْب ِدي.
ُج َويْرية َ
صري.
الع َ
ُج َويْرية َ
احلارث بن ُجْن َدب من بين عائش.
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()13/58
()14/37
()13/58
()2/16
()9/23
()9/23
(.)22/45
()1
()1/24
()3/26
()3/26
()1/46
()1/46
()4/18
()1/46
()1/46
()10/55
()7/21
()4/49
()3/11
()5/13
()5/13
()8

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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صري.
الع َ
احلارث بن شعيب َ
العْب ِدي.
احلارث بن َعْبس َ
الصبَاحي.
العْب ِدي ،مث ُّ
احلارث بن عيسى َ
العْب ِدي ،امل َحار .
حسان بن يزيد
َّ
َ ِ ُ
العْبدي ،امل َحار .
احلكم بن حيَّان َ
ُ
العْب ِدي ،امل َحار .
حكيم بن عامر َ
ُ
العْبدي.
الع َ
صري َ
ُخزمية بن َعْبد بن َعمرو َ
َّ
الذراع بن عامر.
الصبَاحي.
ربيعة بن ِخَراش ُّ
َّ ِ
العْب ِدي.
الرسْيم َ
َرِسْيم اهلَ َجري.
العْب ِدي.
الزا ِرع أبو َّ
َّ
الزا ِرع َ
الزا ِرع.
الزا ِرع بن َّ
َّ
العْب ِدي.
َّ
الزا ِرع بن عامر َ
الزا ِرع بن عمرو.
َّ
العْي ِذي ،امل َحار .
سعيد بن عمرو
َ ِ ُ
سفيان بن َخ ْوِيل احلُ َدادي.
سفيان بن مهام ال َـعْب ِدي.
سفيان بن مهَّام ال ُـمحار .
الصباحي.
َشريْك بن عبدالرمحن ُّ
ِ
صري.
الع َ
ش َهاب بن املْتـُروك َ
العْبدي .
ص َحار بن العباس َ
ُ
صحار بن عبدالقيس.
ُ
صحار بن عياش.
ُ
صري.
الع َ
عامر بن عبد قيس َ
العْب ِدي ،امل َحار .
عبَّاد بن نوفل بن ِخَراش
َ
ُ
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()7
()5/28
()17/40
()14/37
()21/44
()5/19
()7/30
()9/32
()4/12
()4/12
()6/14
()6/14
()6/14
()6/14
()19/42
()12/57
()16/61
()16/61
()4/27
()4/49
()5
()5
()5
()15/60
()11/34
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

العْب ِدي.
عبد الرمحن بن ُجْن َدب َ
العْب ِدي ،امل َحار .
عبدالرمحن بن أرقم
َ ِ ُ
العْبدي.
عبدالرمحن بن جابر َ
العْب ِدي ،امل َحار .
عبدالرمحن بن حيَّان َ
ُ
العْب ِدي ،امل َحار .
عبدالرمحن بن عبَّاد َ
ُ
العْب ِدي ،امل َحار .
عبدالرمحن بن مهَّام َ
ُ
العْب ِدي.
عبداهلل بن جابر َ
الصبَاحي .
عبداهلل بن قيس ُّ
العْب ِدي ،امل َحار .
عبداهلل بن مهام َ
ُ
ُعبيدة بن مالك بن مهَّام بن معاوية بن َشبَابة.
ُعبَـْيدة بن مهَّام ال ُـمحار .
الصباحي.
عقبة بن َجْروة ُّ
رجوم.
عمرو بن ال َـم ُ
عمرو بن سفيان ال ُـمحار .
العْب ِدي.
الع َ
صري َ
عمرو بن ُش َعْيث َ
عمرو بن عبد قيس.
َّيب.
العْبـ َق ِسي الض ِّ
عمرو بن عبد قيس َ
صري.
الع َ
عمرو بن َمْر ُجوم َ
الصبَاحي.
عيسى بن عبداهلل ُّ
العْب ِدى.
َّ
غسان أبو حيىي َ
ِ
العْبدي ،امل َحار .
ضالة بن سعد
فَ َ
َ ِ ُ
ِ
الصبَاحي.
العْبدي ُّ
ال َقائف بن عيسى َ
الس ُك ِوين.
قيس بن النعمان ُّ
العْب ِدي.
قيس بن النعمان َ
الصبَاحي.
العْب ِديُّ ،
كعب األعور بن مالك َ
العْب ِدي ،امل َحار .
ُحمَارب بن َمْزيَدة َ
ُ
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()2/47
()15/38
()1/46
()13/36
()12/35
()20/43
()2/47
()6/29
()18/41
()9/54
()4
()1/9
()3/48
()17/62
()14/59
()3/48
()3/48
()6
()8/31
()11/56
()16/39
()2/25
()2/10
()2/10
()1/24
()10/33
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79
80
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82
83
84
85
86
87
88
89
90

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 193الجزء األول

ِ
العْب ِدي.
خمََْربة بن ب ْشر َ
صرية.
الع َ
َمْزيَدة َ
صري.
الع َ
العْبدي َ
َم ْزيدة بن جابر َ
َمْزيدة بن مالك ،من بين ُحمَارب.
الس ْع ِدي.
ُم َش ْمَرج َّ
العْب ِدي.
مطر بن َّ
الزا ِرع َ
مطر بن فِْيل.
الزا ِرع.
مطر بن هالل العنزي أخو َّ
مطر بن هالل العنَزي.
مطر بن هالل.
العْب ِدي.
املنذر بن األ ْش َوع َ
األشج.
العْبدي :وهو ابن أخت
ِّ
ُمنقذ بن حيَّان هو َ
نُوح بن خمَْلد الضُّبَعِي ،جد أ مجَْرة.
صري.
الع َ
مهَّام بن ربيعة َ
مهَّام بن معاوية بن َشبَابة.
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()6/51
()18/63
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()1/15
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ملحق ()2
()1

( يف أنساب وفد عبدالقيس)
احلمد هلل  ..وبعد :فقد تتبعت أنساب وفد عبدالقيس وحاولت وصل أصحاب الوفد
بأنساهبم من البطون والقبائل ،على ما ذكر املربد يف "نسب عدنان وقحطان"( :)2إذ عد
بطون عبدالقيس فوصل هبا اثين عشر بطنًا .. ،قال:
عبدالقيس بن أفصى ،من بطوهنم:
 -2ونُكْرة بن لُكيز.
صباح بن لُكيز بن أفصى بن عبدالقيس.
 -1بنو ُ
ِ -4
وع ْجل بن عمرو بن وديعة بن لُكيز.
 -3وحمارب بن عمرو.
 -5وثعلبة بن أمنار بن عمرو بن َوديعة رهط َه ِرم بن حيان العابد.
 -7وعامر بن احلارث رهط ِمهزم بن ِ
الف ْزر.
 -6و َغنم بن وديعة.
َْ
 -8وبنو َجذمية بن عوف بن بكر ابن عوف بن أمنار رهط اجلارود.
األشج الوافد على النيب ^.
صر بن عوف بن عمرو بن بكر رهط
 -9وبنو َع َ
ّ

أفصى بن عبدالقيس.
وشن بن َ
 -10والديْل بن عمرو بن وديعةّ -11 .
 -12وعميرة بن أسد بن ربيعة وهم يف عبدالقيس.
()3
وجعلت تفصيل أنساهبم َوفق ما ذكر ابن حزم يف "الجمهرة"  ،وحررت ما ذكر من
مصنفات أخرى.
 عبدالقيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن بن معد بن
عدنان(:)4


ولد أفصى :فولد أفصى بن عبدالقيس:

( )1انظر مجهرة أنساب العرب البن حزم (ص 125ـ .)126
( )2انظر نسب عدنان وقحطان (ص.)18
( )3انظر مجهرة أنساب العرب (ص.)295
( )4انظر اإلكمال البن ماكوال (.)108 /1
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شن ولُكيز( ،ومها قبيال عبدالقيس):

 ولد لُكيز:
 -1وديعة( ،بطن) -2 :وصباح ( ،بطن) -3 .ونُكرة( ،بطن).
 فولد وديعة( )2بن لُكيز بن أفصى بن عبدالقيس بن أفصى بن دعمي:
 -1عمرو( ،بطن) -2 .وغنم( ،بطن) -3 .ودهن( ،بطن).
 فولد عمرو بن وديعة:
 -1أمنار( ،بطن) -2 .وعجل( ،بطن) -3 .والديل( ،بطن).
 -4وحمارب( ،بطن)(.)3
()1

( )1مــن ولــده :عقبــة بــن جــروة :انظـر ترمجتــه بـرقم ( ،)1/9ذكــره ابــن ســعد يف الطبقــات ( )566 /5دار
صادر .وانظر طبقات خليفة (ص .) 116ومن ولده :الزارع بن عامر (عمرو) الصباحي :انظر ترمجته
برقم ( .)6/14ومطر بن الزارع العبدي :برقم ( ،)1/15وأبو َخ ْرية الصباحي  : برقم (،)9/23
انظـر اإلكمــال البــن مــاكوال ( ،)108 /1وانظــر ( .)161 /5ومـنهم :شـريك بــن عبــدالرمحن :ترمجتــه
برقم ( ،)4/27واحلارث بن عيسـى :بـرقم ( ،)5/28وعبـداهلل بـن قـيس :بـرقم ( ،)6/29وعيسـى بـن
عبداهلل :برقم ( .)8/31وربيعة بن صباح  :برقم ( .)9/32ومـن ولـده الـديل مـنهم :كعـب بـن مالـك
األعور انظر ترمجته :برقم ( ،)1/24والقائف بـن عيسـى  :ترمجتـه بـرقم ( ،)2/25وأيـاس بـن عيسـى:
برقم (.)2/26
وصـحار بــن عبـاس ،وقيـل عيــاش
( )2يعـود إليـه مـنهم :املنــذر بـن عائـذ وهـو أشــج عبـدالقيس :بـرقم (ُ ،)1
بالشني املعجمة :برقم ( ،)5واجلارود العبدي :برقم ( ، ،)10/55وأبان الـ ُـمحار  :بـرقم ()13/58
هلــم مج ــيعهم ص ــحبة  .ذكــرهم اب ــن م ــاكوال يف اإلكم ــال ( .)108/1وانظــر الطبق ــات خلليف ــة ب ــن
خياط (ص.)118-117
( )3مــنهم :مزيــدة بــن جــابر ال ـ ُـمحار العبــدي :انظــر ترمجتــه بــرقم ( ،)3وابنــه :حمــارب بــن مزيــدة :بــرقم
( ،)10 /33ومــنهم :عبــاد بــن نوفــل :ب ـرقم ( ،)11/34وعبــدالرمحن بــن حيــان :ب ـرقم (،)13 /36
وأخوهه عبداحلكيم بن حيان :بـرقم ( ،)14/37وعبـدالرمحن بـن أرقـم :بـرقم ( ،)15/38وفضـالة بـن
ســعد :بـرقم ( ،)16 /39وحســان بــن يزيــد :بـرقم ( ،)17/40وعبــداهلل بــن مهــام :بـرقم (،)18 /41
وأخوه عبدالرمحن :برقم ( ،)20 /43وحكيم بن عامر :برقم ( ،)21 /44وابو عمرو بن شييم :برقم
( ،)22 /45وعبيدة بن مالك :برقم ( ، )9 /54وأبان العبدي :برقم ( )13 /58وسفيام بن مهام:
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 فولد أمنار بن عمرو بن وديعة بن لُكيز بن أفصى:
 -1مالك( ،بطن) -2 .وثعلبة( ،بطن) -3 .وعائدة( ،بطن).
 -4وسعد( ،بطن)( -5 .)1وعوف( ،بطن) -6 .واحلارث( ،بطن).
 فولد احلارث بن أمنار:
 ثعلبة( ،بطن) ...ومنهم:
 الرباجم من عبدالقيس ،وهم:
 -1عبد شس -2 .وعمرو -3 .وحي :بنو معاوية بن ثعلبة بن جذمية بن عوف بن
أمنار بن عمرو بن وديعة بن لُكيز.
صر( )2بن عوف بن عمرو بن عوف بن جذمية بن عوف بن أمنار ابن
 ومنهم :بنو َع َ
عمرو بن وديعة بن لُكيز. ...
 بنو عجل بن عمرو بن وديعة بن لُكيز:
 ولد عجل بن عمرو:
 -1ذُهل -2 .و َذاهل.
فمن بين ذُهل بن عجل:
 -1ليث( -2 .)3وثعلبة ،ابنا حداد بن ظامل بن ذهل ابن عجل بن عمرو...

=

برقم ( ،)16/61و ابنه عمرو بن سفيان :برقم (. )17 /62
( )1منهم :مشمرج السعدي :انظر ترمجته برقم (.)3/17
صـري :انظــر ترمجتـه بـرقم ( .)6وانظـر اإلكمـال البـن مــاكوال (.)183/7
الع َ
( )2مـنهم :عمـرو بـن مرجـوم َ
واجلارود بن املعلى :ترمجته برقم ( .)10/55انظر الطبقات الكربى البـن سـعد ( .)59/7وجاريـة بـن
ص ــري :ترمجت ــه ب ــرقم ( ،)7/21وعم ــرو ب ــن عب ــدقيس :بـ ـرقم ( ،)3/48وجذمي ــة ب ــن عم ــرو
الع َ
ج ــابر َ
ص ـ ــري :ب ـ ــرقم ( ،)4/49وش ـ ــهاب ب ـ ــن امل ـ ــرتوك :ب ـ ـرقم ( ،)5/50و ع ـ ــامر ب ـ ــن عب ـ ــدالقيس :ب ـ ــرقم
الع َ
َ
(.)15/60
( )3منهم سفيان بن خويل :برقم (.)12 /57
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 بنو غنم( )1بن وديعة بن لُكيز منهم:
 -1الديل -2 .ومازن :ابنا عمرو بن غنم بن وديعة بن لُكيز؛ (ومها بطنان ضخمان).
 بنو شن بن أفصى:
 ولد شن بن أفصى:
 -1هزيز بن شن ،وهو أول من ثقف القنا باخلط( -2 .)2وعدي.
 -3والديل( :)3ومنهم :عمرو بن اجلعيد بن صربة بن الديل بن شن بن أفصى ابن
عبدالقيس ،وهو الذي ساق عبدالقيس من هتامة إىل البحرين؛ وكان يقال له األفكل.

( )1منهم :منقذ بن حيان هو العبدي :برقم ( .)2انظر التاريخ الكبري ( /18 :8برقم .)1994
( )2قال ابن ماكوال يف اإلكمال(( :)314 /7( :واهلزيز ،إليه تنسب الرماح اهلزيزية)).
صــحار بــن عبــاس العبــدي  :بـرقم ( ،)5مــن بــين مــرة بــن ظفـر بــن الــديل ،ومــنهم احلــارث بــن
( )3ومـنهمُ :
جندب العبدي :برقم ( ،) 8من بين عائش بن الديل ،ومنهم :خمربة بن بشر برقم (.)6/51
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ملحق ()3
خريطة شكل ( :)1تمثل الوفود العربية ومنها وفد عبدالقيس.
الخريطة شكل ( :)2تمثل البحرين مواطنهم.
صلي بمسجدها أول جمعة بعد
الخريطة شكل ( :)3تمثل قرية جواثى التي ُ
مسجد رسول اهلل ^(.)1
شكل ()1

( )1انظــر أطلــس الس ــرية النبويــة (ص ،)220وأطلــس احل ــديث النبــوي (ص )127 ،62كالمهــا لل ــدكتور
شوقي أبو خليل.
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شكل ()2
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شكل ()3
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املصادر واملراجع
ابــن أ حــامت ،عبــدالرمحن بــن أ حــامت الـرازي" .اجلــرح والتعــديل"( .ط ،1حيــدر آبــاد :جملــس
دائرة املعارف العثمانية1952 ،م).
اب ــن أ خيثم ــة ،أب ــو بك ــر أمح ــد" .الت ــاريخ الكب ــري" املع ــروف ب ــ"تاريخ اب ــن أ خيثم ــة" (الس ــفر
الثالث) .حتقيق صالح بن فتحي( – .ط ،1القاهرة :الفاروق احلديثة للطباعة2006،م).
ابــن أ شــيبة ،عبداللَّــه بــن حممــد " .مســند ابــن أ شــيبة" .حتقيــق عــادل الع ـزازي ،وأمحــد بــن
فريد( ،ط ،1الرياض :دار الوطن1997 ،م).
ابــن أ شــيبة ،عبداللَّــه بــن حممــد" .املصــنف" .حتقيــق كمــال يوســف احلــوت( .ط ،1بــريوت:
دار التاج 1989 ،م).
اب ــن األث ــري ،املب ــارك ب ــن حمم ــد" .النهاي ــة يف غري ــب احل ــديث واألث ــر " .حتقي ــق ط ــاهر ال ــزواوي
وحممود الطناحي( .بريوت :ط املكتبة العلمية 1979 ،م).
ابــن األثــري ،علــي بــن حممــد" .أســد الغابــة يف معرفــة الصــحابة" .حتقيــق حممــد البنــا وآخــرون.
(مصر :ط دار الشعب1970 ،م).
ابــن األثــري ،علــي بــن حممــد" .الكامــل يف التــاريخ" .ت ــحقيق عمــر عبدالســالم تــدمري( .ط،1
بريوت :دار الكتاب العر 1997 ،م).
اب ــن اجل ــوزي ،عب ــدالرمحن ب ــن الف ــرج" .تلق ــيح فه ــوم أه ــل األث ــر يف عي ــون الت ــاريخ والس ــري".
(باكستان ،كوجرا نواله ،إدارة إحياء السنة).
ابــن الســين ،أمحــد بــن حممــد" .عمــل اليــوم والليلــة" .حتقيــق بشــري حممــد عيــون( .ط ،1دمشــق:
دار البيان ،الطائف :مكتبة املؤيد1987 ،م).
ابــن القيس ـراين ،حممــد بــن طــاهر" ،املؤتلــف واملختلــف البــن القيس ـراين األنســاب املتفقــة يف
اخلط املتماثلة يف النقط"( .ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1411 ،هـ).
اب ــن بليه ــد ،حمم ــد ب ــن عب ــداهلل".ص ــحيح األخب ــار عم ــا يف ب ــالد الع ــرب م ــن اآلث ــار"( .ط،3
الرياض :دار عبدالعزيز آل حسني1418،هـ).
ابن حجر  ،أمحد بن علي" .هتذيب التهذيب"( .ط ،1بريوت :دار الفكر 1984م).
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ابــن حجــر ،أمحــد بــن علــي" .اإلصــابة يف متييــز أمســاء الصــحابة" .حتقيــق عــادل عبــداملوجود،
معوض( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1995 ،م).
وعلي َّ
ابن حجر ،أمحد بن علي" .انتقاض االعرتاض يف الرد على العيين يف شرح البخـاري" .ت ـحقيق
محدي السلفي ،وصبحي السامرائي( .ط ،2الرياض :مكتبة الرشد1997 ،م).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .تبصري املنتبه بتحرير املشتبه" .حتقيق حممد علي النجـار( .بـريوت:
املكتبة العلمية).
ابــن حجــر ،أمحــد بــن علــي" .تعجيــل املنفعــة بزوائــد رجــال األئمــة األربعــة".ت ـحقيق إك ـرام اللَّــه
إمداد احلق( .ط ،1بريوت :دار البشائر اإلسالمية1996 ،م).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .تقريـب التهـذيب" .ت ـحقيق حممـد عوامـة( .بـريوت :دار ابـن حـزم،
ودار الوراق 999م).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .فتح الباري شرح صحيح البخاري" .حتقيق حمـب الـدين اخلطيـب.
(بريوت :دار املعرفة).
ابـ ــن حجـ ــر ،أمحـ ــد بـ ــن علـ ــي" .نزهـ ــة النظـ ــر يف توضـ ــيح بـ ــة الفكـ ــر" .حتقيـ ــق علـ ــي حسـ ــن
عبداحلميد األثري( .ط ،1الدمام :دار ابن اجلوزي1992 ،م).
ابــن حجــر ،أمحــد بــن علــي" .هــدي الســاري" "مقدمــة فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري".
حتقيق حمب الدين اخلطيب( .بريوت :دار املعرفة).
ابــن حــزم ،علــي بــن حممــد" .مجهــرة أنســاب العــرب".حتقيــق عبدالســالم هــارون( .مصــر :دار
املعارف1962،م).
ابــن ســعد ،حممــد بــن ســعد" .الطبقــات الكــربى" .حتقيــق إحســان عبــاس( .ط ،1بــريوت :دار
صادر1968 ،م).
ابن سيدة ،علي بن إمساعيل" .احملكم واحملـيط األعظـم" .ت ـحقيق عبداحلميـد اهلنـداوي( .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية2000 ،م).
ابــن قــانع ،عبــدالباقي بــن قــانع" .معجــم الصــحابة" .حتقيــق صــالح بــن ســامل املص ـرايت( .ط،1
املدينة النبوية :مكتبة الغرباء األثرية1997 ،م).
ابن كثري ،إمساعيل بن عمر" .البداية والنهاية"( .ط ،6بريوت :مكتبة املعارف1985 ،م).
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ابــن ماجــة ،حممــد بــن يزيــد" .ســنن ابــن ماجــه" .ت ــحقيق حممــد ف ـؤاد عبــد البــاقي( .مصــر :دار
إحياء الكتب العربية).
ابن ماكوال ،علـي بـن هبـة اللَّـه" .اإلكمـال يف رفـع االرتيـاب عـن املؤتلـف واملختلـف يف األمسـاء
والكـ ــىن واألنسـ ــاب" .حتقيـ ــق عبـ ــدالرمحن املعلمـ ــي( .ط ،2حيـ ــدر آبـ ــاد :دائـ ــرة املعـ ــارف
العثمانية1990 ،م مصورة).
ابــن منــدة :عبــدالرمحن بــن حممــد" .املســتَخر ُج مــن ُكتــب النَّــاس للتَّــذكرة واملســتطرف مــن أحـوال
الرج ـ ــال للمعرف ـ ــة" .تـ ـ ــحقيق .ع ـ ــامر ص ـ ــربي ( .ط ،1البح ـ ـ ـرين :وزارة الع ـ ــدل والش ـ ــئون
ِّ
اإلسالمية  ،إدارة الشئون الدينية).
ابـ ــن منـ ــدة ،حممـ ــد بـ ــن إسـ ــحاق ".معرفـ ــة الص ـ ــحابة" .حتقي ـ ــق عـ ــامر حسـ ــن ص ـ ــربي( .ط،1
اإلمارات :مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة 2005 ،م)،
ابـن منــدة ،حممــد بـن إســحاق" .فــتح البـاب يف الكــىن واأللقــاب" .حتقيـق نظــر حممــد الفاريــا .
(ط ،1الرياض :مكتبة الكوثر1996 ،م).
ابن ناصر الدين ،حممد بن أ بكر" .توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنسـاهبم وألقـاهبم
وكناهم" .تـحقيق حممد نعيم العرقسوسي( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1993 ،م).
ابـن نقطــة ،حممــد بــن عبــدالغين" .تكملــة اإلكمــال"  .حتقيــق عبــدالقيوم عبــد رب النــيب( .ط،1
مكــة املكرمــة :معهــد البحــوث العلميــة ،مركــز إحيــاء الـرتاث اإلســالمي ،جامعــة أم القــرى،
1987م).
ابــن هشــام ،عبــد امللــك بــن هشــام" .الســرية النبويــة البــن هشــام" .ت ــحقيق مصــطفى الســقا،
وآخرين( ،ط ،2القاهرة :مطبعة مصطفى البا احلليب وأوالده1955 ،م).
أبو خليل ،شـوقي" .أطلـس احلـديث النبـوي مـن الكتـب الصـحاح السـتة" (أمـاكن أقـوام)( .ط
 ،4دمشق :دار الفكر2007 ،م).
أبو خليل ،شوقي".أطلس السرية النبوية" (ط  ،5دمشق :دار الفكر2007 ،م).
أب ــو داود ،س ــليمان ب ــن األش ــعث" .س ــنن أ داود" .ت ـ ـحقيق حمم ــد حم ــي ال ــدين عبداحلمي ــد.
(بريوت :دار الكتب العلمية).
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أبــو نُعــيم ،أمحــد بــن عبداللَّــه" .معرفــة الصــحابة" .حتقيــق عــادل بــن يوســف الع ـزازي( .ط،1
الرياض :دار الوطن1998 ،م).
األزدي ،أبـ ـو الف ــتح حمم ــد ب ــن احلس ــني" .املخ ــزون يف عل ــم احل ــديث" .ت ـ ـحقيق حمم ــد إقب ــال
السلفي( .ط ،1دهلي :الدار العلمية1988 ،م).
البخــاري ،حممــد بــن إمساعي ــل" .األدب املف ــرد" .حتقيــق حمم ــد ف ـؤاد عبــدالباقي( .ب ــريوت :دار
البشائر اإلسالمية1989 ،م).
البخــاري ،حممــد بــن إمساعيــل" .التــاريخ الكبــري" .حتقيــق املعلمــي عبــدالرمحن بــن حيــىي .حتقيــق
عبدالرمحن املعلمي( .ط ،1حيدر آباد :دائرة املعارف العثمانية1360 ،هـ).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .اجلامع الصحيح" .حتقيـق مصـطفى ديـب البغـا( .ط ،2بـريوت:
دار ابن كثري1987 ،م).
البســيت ،حممــد بــن حبــان" .الثقــات" .حتقيــق حممــد عبدالرشــيد (وغــريه)( .ط ،1حيــدر آبــاد :
دائرة املعارف العثمانية1983 ،م).
البسيت ،حممـد بـن حبـان" .مشـاهري علمـاء األمصـار" .حتقيـق فاليشـهمر( .اهلفـوف( :مصـورة)
مكتبة ابن اجلوزي).
البغ ــدادي ،ص ــفي ال ــدين عب ــداملؤمن ب ــن عب ــداحلق" ،مراص ــد االط ــالع عل ــى أمس ــاء األمكن ــة
والبقاع"( .ط ،1بريوت  :دار اجليل 1412 ،هـ).
البغدادي ،حممـد بـن حبيـب" .احملـرب" .تــحقيق إيلـزة ليخـش شـتيرت( .ط ،1بـريوت :دار اآلفـاق
اجلديدة1361 ،هـ).
البغــدادي ،حممــد بــن حبيــب" ،خمتلــف القبائــل ومؤتلفهــا" .حتقيــق إب ـراهيم األبيــاري( ،القــاهرة:
دار الكتب اإلسالمية ،دار الكتاب املصري ،القاهرة :دار الكتاب اللبناين).
البكــري ،عبداللَّــه بــن عبــدالعزيز" .معجــم مــا اســتعجم مــن أمســاء البلــدان واملواضــع" .تـ ـحقيق
مصطفى السقا( .ط ،3بريوت :عامل الكتب1983 ،م).
الــبالذري ،أمحــد بــن حيــىي" .أنســاب األش ـراف" .ت ـحقيق ســهيل زكــار ،وريــاض زركلــي( .ط،1
بريوت :دار الفكر 1996 ،م).
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البيهقــي ،أمحــد بــن احلســني" .الســنن الكــربى" .تـ ـحقيق حممــد عبــدالقادر عطــا( .ط ،1مكــة
املكرمة :دار الباز1994 ،م).
البيهقي ،أمحـد بـن احلسـني" .دالئـل النبـوة ومعرفـة أحـوال صـاحب الشـريعة".حتقيق عبـداملعطي
قلعجي( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1985 ،م).
الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى .ت ـحقيق أمحــد شــاكر( ،ج ،)2 ،1وحممــد فـؤاد عبــدالباقي (ج،)3
وإبراهيم عطوة (( .)5 ،4بريوت :دار إحياء الرتاث العر ).
التلمسـ ــاين ،حممـ ــد بـ ــن أ بكـ ــر" .اجلـ ــوهرة يف نسـ ــب النـ ــيب وأصـ ــحابه العشـ ــرة".حتقيق حممـ ــد
التوجني( .ط ،1الرياض :دار الرفاعي 1983 ،م).
اجلاحظ ،عمرو بن حبر" .البيان والتبيـني" .ت ـحقيق عبدالسـالم هـارون( ،ط ،3القـاهرة :مكتبـة
اخلاجني1968م).
احلاكم ،حممـد بـن عبداللَّـه" .املسـتدرك علـى الصـحيحني" .ت ـحقيق مصـطفى عبـدالقادر عطـا.
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1991 ،م).
احلموي ،شهاب الدين ياقوت" .معجم البلدان"( .بريوت :دار الفكر ،دار صادر).
احلمــريي ،حممــد بــن عبداللَّــه".الــروض املعطــار يف خــرب األقطــار .حتقيــق إحســان عبــاس( .ط،2
بريوت :مؤسسة ناصر للثقافة1980،م).
اخلطيــب ،أمحــد بــن علــي" .األمســاء املبهمــة يف األنبــاء احملكمــة" .حتقيــق عزالــدين علــي الســيد.
(ط ،1القاهرة :مكتبة اخلاجني1984 ،م).
الدارقطين ،علـي بـن عمـر" .املؤتلـف واملختلـف" .حتقيـق موفـق بـن عبـدالقادر( .ط ،1بـريوت:
دار الغرب اإلسالمي 1986 ،م).
الــدوال  ،حممــد بــن أمحــد" .الكــىن واألمســاء"( .ط ،1حيــدر آبــاد  :دائــرة املعــارف النظاميــة،
1322هـ)( ،مصورة) .
الذهيب ،حممد بن أمحد" .جتريد أمساء الصحابة"( .بريوت :مصورة دار املعرفة).
الــذهيب ،حممــد بــن أمحــد" .ســري أعــالم النــبالء" .جمموعــة مــن احملققــني بإشـراف الشــيخ شــعيب
األرناؤوطـ( .ط ،3بريوت :مؤسسة الرسالة1985 ،م).
الزبيدي ،حممد مرتضى" .تاج العروس من جواهر القاموس" ( ،)1205دار اهلداية.
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السـمعاين ،عبـدالكر بـن حممـد" .األنســاب" .حتقيـق عبـدالرمحن املعلمـي( .ط ،1حيـدر آبــاد:
دائرة املعارف العثمانية1962 ،م).
الس ــويدي ،حمم ــد أم ــني" .س ــبائك ال ــذهب يف معرف ــة قبائ ــل العرب".حتقي ــق كام ــل اهلن ــداوي.
(ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية2005،م).
السيوطي ،جالل الدين أ بكـر" .اخلصـائص الكـربى"( .ط ،1بـريوت :دار الكتـب العلميـة،
1985م).
الســيوطي ،عبــدالرمحن بــن أ بكــر" .تــدريب ال ـراوي يف شــرح تقريــب الن ـواوي" .حتقيــق نظــر
حممد الفاريا ( .ط ،5الرياض :دار طيبة).
الشامي ،حممد بن يوسف".سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العبـاد" .ت ـحقيق فهـيم شـلتوت،
وجودة هالل( .مصر :اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ،جلنة إحياء الرتاث اإلسـالمي،
1999م).
ش ـراب ،حممــد حممـ ِـد" .املعــامل األثــرية يف الســنة والســرية"( .ط ،1دمشــق :دار القلــم ،بــريوت:
الدار الشامية1991 ،م).
الش ــيباين ،أمح ــد ب ــن حنب ــل "األشـ ـربة" .حتقي ــق عبداللَّ ــه ب ــن حج ــاج .ط  ،2الق ــاهرة :الـ ـرتاث
اإلسالمي1995،م) .
الشـيباين ،أمحـد بـن حنبـل" .األسـامي والكــىن" روايـة ابنـه صـاحل .تــحقيق عبـد اهلل اجلــديع( .ط
 ،1الكويت :مكتبة دار األقصى1985 ،م).
الش ــيباين ،أمح ــد ب ــن حنب ــل" .املس ــند".ت ـ ـحقيق ش ــعيب األرن ــؤوط وزم ــالءه( .ط ،1ب ــريوت:
ُ
مؤسسة الرسالة2001 ،م).
الط ـرباين .س ــليمان ب ــن أمحــد" .املعج ــم األوســط" .تـ ـحقيق حمم ــود الطح ــان( .ط ،1الري ــاض:
مكتبة املعارف1985( ،م1995 -م).
الطـرباين ،ســليمان بــن أمحــد" .املعجــم الكبــري" .ت ـحقيق محــدي الســلفي( .ط ،2الريــاض :دار
الصميعي1994 ،م).
الطربي ،حممد بن جرير" .تاريخ األمم وامللوك( .بريوت :دار الفكر العر ).
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العســكري ،احلســن بــن عبداللَّــه" .تصــحيفات احملــدثني" ت ـحقيق حممــود أمحــد مــرية( ،القــاهرة:
املكتبة العربية احلديثة)ـ
العصــفري :خليفــة بــن خيــاط" .الطبقــات (روايــة أ عمـران موســى بــن زكريــا التســرتي) .حتقيــق
أكرم العُمري( .ط ،2الرياض :دار طيبة1982،م).
العصفري ،خليفة بن خياط" .تاريخ خليفة بن خيـاط"  .تــحقيق أكـرم ضـياء العمـري( .ط،2
دمشق :دار القلم  ،بريوت :مؤسسة الرسالة1397 ،هـ).
العالئــي ،خليــل بــن كيكــدي" .جــامع التحص ــيل يف أحك ــام املراســيل" .تـ ـحقيق محــدي عب ــد
اجمليد السلفي( .ط ،2بريوت :عامل الكتب1986 ،م).
العيين ،حممود بن أمحد" .عمدة القاري شرح البخاري"( .بريوت :دار إحياء الرتاث العر ).
الفارســي ،علــي بــن بلبــان" .صــحيح ابــن حبــان" (اإلحســان يف تقريــب صــحيح ابــن حبــان).
تـحقيق شعيب األرنؤوط( .ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1988 ،م).
العرقسوســي( .ط ،8بــريوت:
الفريوزبــادي ،حممــد بــن يعقــوب" .القــاموس احملــيط" .حممــد نعــيم
ُ
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 2005 ،م).
الق ــاري ،عل ــي ب ــن س ــلطان" .مرق ــاة املف ــاتيح ش ــرح مش ــكاة املص ــابيح" تـ ــ .مج ــال عيت ــاين ،دار
الكتب العلمية ـ بريوت ،ط ـ 1422( 1هـ ـ 2001م).
الق ــرطيب ،أبـ ــو عم ــر ابـ ــن عبـ ــدالرب" .االس ــتيعاب يف معرفـ ــة األصـ ــحاب" .حتقي ــق علـ ــي حممـ ــد
البجاوي( .ط ،1بريوت :دار اجليل1992،م).
القرطيب ،أبو عمر ابـن عبـدالرب" .التمهيـد ملـا يف املوطـأ مـن املعـاين واألسـانيد"( .ط ،2املغـرب:
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،من 1387هـ إىل1412هـ).
القلقشــندي ،أمحــد بــن علــي" .هنايــة األرب يف معرفــة أنســاب العــرب"( .بــريوت :دار الكتــب
العلمية).
املـ ــربد ،حممـ ــد بـ ــن يزيـ ــد" .نسـ ــب عـ ــدنان وقحطـ ــان" .حتقيـ ــق عبـ ــدالعزيز امليمـ ــين الراجكـ ــويت.
(الطائف :مكتبة املعارف).
املقدســي ،حممــد بــن طــاهر" .أط ـراف األف ـراد والغرائــب للــدارقطين" .ت ـحقيق جــابر بــن عبــداهلل
السريع( .ط ،1الرياض :دار التدمرية2007 ،م).
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املوص ــلي ،أمح ــد ب ــن عل ــي" .مس ــند أ يعل ــى املوص ــلي" .حتقي ــق حس ــني س ــليم أس ــد( .ط،2
دمشق :دار املأمون للرتاث1989 ،م).
الن ــووي ،حي ــي ب ــن ش ــرف "املنه ــاج ش ــرح ص ــحيح مس ــلم ب ــن احلج ــاج" .حتقي ــق حمم ــد حمم ــد
عبداللطيف( .ط ،2بريوت :دار إحياء الرتاث1392 ،هـ).
النيس ــابوري ،مس ــلم ب ــن احلج ــاج" .الك ــىن واألمس ــاء" .ت ـ ـحقيق عب ــدالرحيم القش ــقري( .ط،1
املدينة النبوية :اجمللس العلمي باجلامعة اإلسالمية1984،م).
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج" .صحيح مسلم" .حتقيق حممد فـؤاد عبـدالباقي( .القـاهرة :دار
احلديث).
النيســابوري ،مســلم بــن احلجــاج".املنفــردات والوحــدان" .ت ــحقيق عبــدالغفار البنــداري( .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1988 ،م).
اهلروي ،عبداللَّه بن حممد" .ذم الكالم وأهله" .حتقيق عبدالرمحن بن عبـدالعزيز الشـبل( ،ط،1
املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم 1995 ،م).
اهليثمي ،علي بن أ بكر" .بغية الباحث عن زوائـد مسـند احلـارث" .حتقيـق حسـني البـاكري.
(ط ،1املدينة :اجلامعة اإلسالمية  ،مركز خدمة السنة والسرية النبوية1992 ،م).
اهليثم ــي ،عل ــي ب ــن أ بك ــر" .كش ــف األس ــتار ع ــن زوائ ــد البـ ـزار" .ت ـ ـحقيق حبي ــب ال ــرمحن
األعظمي( .ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1984 ،م).
اهليثم ــي ،عل ــي ب ــن أ بك ــر" .جمم ــع الزوائ ــد ومنب ــع الفوائ ــد"( .ط ،3ب ــريوت :دار الكت ــاب
العر 1982 ،م).
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