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 املقدمة

العاملني والصالة والسالم األمتان عىل سيدنا حممد اهلل    احلمد هلل رب    رسول 

:  وهم،  فهذا بحث عن بطن من بطون قبيلة األوس من األنصار،  املبعوث رمحة للعاملني

،  بنو َظَفر ــ وهو َكْعب ــ بن اخلَْزَرج بن َعْمرو ــ وهو النَّْبيِت ــ بن َمالِك بن األَْوس

بداية من جيل الصحابة ريض اهلل عنهم وطبقتهم   فيه ترامجهم وأخبارهم  ثم  ،  مجعت 

تراج إىل  خيلف  يمتد  التي  وذرياهتم  أبنائهم  سالسل    م  اتصلت  ما  بعضًا  بعضهم 

ومواليهم،  أنساهبم  هبم حلفاءهم  تقدم  ،  وأحلقت  البطون  تراجم  أن مجع  لنا  وأحسب 

تاريخ   يف  ودقيقة  ومهمة  عديدة  وعامة  خاصة  حياتية  جوانب  عن  شاماًل  تصورًا 

 . املجتمع اإلسالمي 

 

ج إلعزاز وإظهار دينه ونرصة نبيه  وقد خص اهلل سبحانه قبيلتي األوس واخلزر

مثمنًا هلم دورهم يف إيوائه  ! ! ، ،  عىل األنصار من القلبرسول اهلل  وأثنى،  حممدًا  

وأهلها اإلسالم  دعوة  نرشها،  وتبني  عىل  وإعانته  ومناقبهم  ،  ونرصته  بفضلهم  فًا  معرِّ

به ريض  وأوىص هبم أصحا ،  فليس هلم موىل دون اهلل ورسوله،  ومكانتهم ومنزلتهم 

عنهم وصيته ،  اهلل  يف  خرياً كام،  وشدد  أمته  هبم  أوىص  آية    (1) ،  حبهم  معيار  وجعل 

بامل  بل خصهم رسول اهلل،  اإليامن  أبنائهم  غفرة  والرمحة لرجاهلم ونسائهم وبالدعاء 

و أبنائهم  ومواليهمذوأبناء  عن  ،    رارهيم  وجتاوز  حمسنهم  من  فقبل  عنهم  وريض 

منهفأحبهم  ،  مسيئهم وأصبحوا  وأكرمهم  منهم،  وأحبوه  كِ ،  وأصبح    ه  رَش فهم 

،ه  يبتَ وعَ 
بالدنيا  (2)  الناس  بالنبي ،  وذهب  حوضه  ،  وذهبوا  عىل  باللقيا  ووعدهم 

 ! ؟. فمن نال وحاز مثل ما نالوا وحازوا ريض اهلل عنهم وأرضاهم،  الرشيف 

 
 ( وأصبحت هذه الوصية يتناقلها اخللفاء ريض اهلل عنهم.  1)

، )النهاية   وتكني العرب عن القلوب والصدور بالعياب، ألهنا مستودع األرسار  ي وموضع رسي،( أي خاصت 2)

  (.653ص العني مع الياءيف غريب احلديث، البن األثري اجلزري ، حرف 
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قال  ليوم الدين    ةلدا زالت خوللعديد من األوس واخلزرج فضائل ومناقب ومآثر ال      

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ):  تعاىل

قال  :  قال   وعن زيد بن أرقم  ،  [ 74:  األنفالسورة  ](ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

 (1) .وألبناء أبناء األنصار«،  »اللهم اغفر لألنصار وألبناء األنصار: رسول اهلل

وخريية فضائل  ومنازهلم  األنصار  ور  لد  كان  النبي ذكر  ،    وكذلك    منها 

»خري  :  قال رسول اهلل  :  قال   وعن أيب أسيد     (2) ،دور بني عبد األشهل:  لأَلْوس 

النجار  بنو  األنصار  األشهل،  دور  عبد  بنو  اخلزرج،  ثم  بن  احلارث  بنو  بنو  ،  ثم  ثم 

 (3).ويف كل دور األنصار خري« ، ساعدة

وكان  ترامجهم  من  العديد  واألنساب  والرتاجم  الطبقات  كتب  لنا  حفظت  وقد 

قبيلة األوس احلظ األوفر يف ذلك ومنهم   َظَفرلبطون  لنا مثل  ،  بنو  ومن أكثر من قدم 

الكبري   )الطبقات  كتاب  واألخبار  الرتاجم  البرصي  -الكربى    –هذه  سعد  بن  ملحمد 

ظيم النفع لذوي اهلمم واآلداب ملا  كام أن علم األنساب علم جليل ع ،    هـ(230ت/

فيه من األوارص املتينة لتقوية الروابط لدى البرش وبخاصة بني الشعوب واألرس وذوي 

لينشأ   حياة  ويزداد  القرابة  تقوم  هبام  اللذين  والتقارب  للتواصل  املوجب  التعارف 

 . املجتمع عىل أسس قوية من املحبة واألخوة

 
(1( مسلم  صحيـح  ب/4/1948(  الصحابة،  فضائل  ك/   )  ( احلديث  رقم  األنصار،  فضائل  (، 2506من 

( ك/ التفسري، سورة املنافقني، ب/ ﴿هم الذين يقولون ال تنفقوا عىل من عند  4/1862وصحيح البخاري )

 (. 4623رسول اهلل. . ﴾ رقم احلديث )

بن األَْوس،  2) بن مالك  بن اخلزرج بن عمرو  بن احلارث  بنو عبد األشهل بن جشم  النسب"(هم:  البن   "مجهرة 

 (.  633الكلبي)

(3( الـبخاري  ) 3/1380( صحـيـح  احلديث  رقم  األنصار،  دور  فضل  الصحابة، ب/  فضائل  ك/   )3578 ،)

( مسلم  احلديث 1951-4/1949وصحيح  رقم  األنصار،  دور  خري  يف  ب/  الصحابة،  فضائل  ك/   )

(2511 .) 
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بعد   الرتاجم  هذه  رتبت  رأسًا وقد  الصحايب  ترمجة  وجعلت  وحرصها  مجعها 

وقدمت أهل السابقة والفضل يف الدين وأحلقت أبناءه وذرياته وقرابته يف مجيع فروع 

سعد   ابن  لكتاب  وكان  ذكروا،  إن  ومواليهم  حلفاءهم  هبم  أحلقت  ثم  البطون،  هذه 

الرتاجم  العديد من هذه  نقل ومجع  األوفر يف  الكبري( احلظ  ف عىل  وأضي،    )الطبقات 

  ، الباحث(  )قال  بعبارة  الرتمجة  املصادر األخرى عن صاحب  ما وجدته يف  ابن سعد 

وأحلقت البحث خامتة  ،  وقد اعتنيت برسد نسب الرتمجة ومقابلته مع املصادر األخرى  

 وقائمة باملصادر واملراجع التي اعتمدهتا، وأسأل اهلل التوفيق والسداد. 

 :الباحث 

 البييتد/ عبدالعزيز بن عمر 
 

 هـ 1436/ 29/5في: عدل 
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بن اخَلْزَرج بن  ــوهو َكْعب  ــبنو َظَفر 

 بن َماِلك بن اأَلْوس ــ وهو النَّْبِيت  ــَعْمرو 

 

ر:
َ
ف
َ
اد بن ظ

َ
و
َ
 (1) فمن بني س

مْْرو : بن النُّْعَمان بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر وهو (2)َقَتاَدة(1)   –َكْعب بن اخَلْزَرج بن َع

 .(3)بن َماِلك بن اأَلْوس -النَّْبِيت  :  وهو
بيد بن َمالِك بن َعْمرو بن َعاِمر بن َغنْم  :  وأمـه  أ نيسة بنت َقْيس بن َعْمرو بن ع 

 ( 4).اخلَْزَرجمن ، بن َعِدّي بن النجار

مَ :  وكان َقَتاَدة يكنى: قال حممد بن عمر  . رأبا ع 

 . أبا عبداهلل:  يكنى، وقال عبداهلل بن حممد بن عامرة األنصاري

 : وكان لَقَتاَدة من الولد

 . عبداهلل -

 . وأم َعْمرو -

 
الراء املهملة، وهو بطن من األنصار، وهو َكْعب   والنسبة إليه: الَظَفري، بفتح الظاء املعجمة، والفاء، ويف آخرها  (1)

 ( للسمعاين  األنساب  األَْوس.  بن  َمالِك  بن  َعْمرو  بن  اخلَْزَرج  )4/101بن  واللباب  وهناية  2/298(،   ،)

 (.  2/99(، ولب اللباب للسيوطي )298األرب للقلقشندي )

 (.  127( رقم الرتمجة )3/418الطبقات الكبري ) (2)

(، ونسب  640(، ومجهرة النسب )158(، واملغازي للواقدي )1/687رية النبوية البن هشام )مانظر عنه: الس  (3)

(، والتاريخ الكبري  81(، وطبقات خليفة )275( وكالمها البن الكلبي، والنسب البن سالم )1/382معد )

( )185-7/184للبخاري  الرتمجة  رقم   )823( والتَعِدّيل  واجلرح   ،)7/132( ترمجة  والث753(  قات (، 

واملستدرك )446(، واالشتقاق )3/344) ابن جزم )3/295(،  الغابة )343(، ومجهرة  -4/89(، وأسد 

( ترمجة 3/217( وسقط منها )النُّْعاَمن(، واالصابة )125( ترمجة )2/12(، والتجريد ) 4271( ترمجة )91

(7078 .) 

 (. 429دري )وقال ابن حبيب: وهي أم َقتَاَدة بن النُّْعاَمن، وأيب سعيد اخل (4)
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هند بنت َأْوس بن َخَزَمة بن َعِدّي بن أ يَبّ بن َغنْم بن َعْوف بن َعْمرو بن  :  وأمهام 

 . حلفاء بني عبداألشهل ، من القواقل، َعْوف

 .وَعْمرو -

 . وحفصة -

نيس الغساين:  وأمهام  َرّي بن    (1) عائشة:  بل أمهام،  ويقال،  اخلنساء بنت خ  بنت ج 

 . َعْمرو بن َعاِمر بن عبدرزاح بن َظَفر

وكان آخر من بقي من  ،  وليس لَقَتاَدة اليوم عقب    :قال عبداهلل بن حممد بن عامرة

َقَتاَدة:  ابنا،  ويعقوب،  عاصم:  ولده بن  العلامء    (2) ،عمر  من  عمر  بن  عاصم  وكان 

 . وقد انقرضوا فلم يبق منهم أحد، بالسرية وغريها

يف ،  العقبة مع السبعني من األنصار ؛  وقد شهد قتاد بن النُّْعاَمن :  قال حممد بن عمر

فيمن شهد  ،  "كتابه"ومل يذكره حممد بن إسحاق يف  ،  وأيب معرش،  موسى بن عقبة :  رواية

 . العقبة

 .وكان من الرماة املذكورين من أصحاب رسول اهلل 

داً ،  بدراً :  وشهد  وجنته ،  وأ ح  عىل  حدقته  فسالت  د  أ ح  يوم  عينه  فأتى  ،  ورميت 

اهلل اهلل:  فقال ،  رسول  رسول  أن  ،  يا  خشيت  عيني  رأت  وإن  أحبها  امرأة  عندي  إن 

ْقِذَرين اهلل  :  قال،  ت  رسول  ورجعت،  بيده  فردها  عينيه  ،  فاستوت  أقوى  وكانت 

 . وأصحهام بعد أن كرب 

عن عاصم بن عمر بن  ،  أخربنا حممد بن إسحاق:  قال،  أخربنا عبداهلل بن إدريس 

النُّْعاَمن سقطت :  َقَتاَدة بن  َقَتاَدة  د فردها رسول  ،  أو عينه،  أن حدقة  أ ح  عىل وجنته يوم 

 . وأحّدمها، فكانت أحسن عينيه ، بيده   اهلل

 .اخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهلل  : وشهد أيضاً 

 . وكانت معه راية بني َظَفر يف غزوة الفتح 

 
( قال ابن سعد: تزوجها أبو املنذر يِزْيد بن َعاِمر بن  5183( ترمجة عائشة رقم )10/321ويف الطبقات الكبري )  (1)

 حديدة، من بني سلِمة، وولدت له: املنذر، وعبدالرمحن.  

مر    (2) اثنان)ع  مها  أو  وقد صحف،  َعْمرو،  هو  فهل  أبنائه،  مع  السياق  يف  َقتَاَدة(  بن  مر  )ع  سعد  ابن  يذكر   –مل 

مر.    وَعْمرو(؟ واألشهر: ع 
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 . أحاديث وقد روى عن رسول اهلل  

عمر بن  حممد  صالح:  قال،  أخربنا  بن  حممد  بن  ،  أخربين  عمر  بن  عاصم  عن 

النُّْعاَمن :  قال،  َقَتاَدة َقَتاَدة بن  هو يومئٍذ ابن مخٍس وستني  و،  سنة ثالث وعرشين،  مات 

أبو  ،  باملدينة  -رمحه اهلل  -وصىل عليه عمر بن اخلطاب  ،  سنة  ونزل يف قربه أخوه ألمه 

 . واحلارث بن خزمة، وحممد بن مسلمة، سعيد اخلدري

 : )قال الباحث(
الطبقة األوىل من  يف ، أفرد ابن سعد ترمجة لَقَتاَدة بن النُّْعاَمن بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر

 . طبقات البدريني من األنصار األَْوس يف بني َظَفر

خملد بن  بقي  حزم   (1) ،وذكره  اجلوزي  (2)،وابن  عن    (3) :وابن  أحاديث  سبعة  روى  فيمن 

 . النبي

ابن سالم القاسم  عبيد  أبو  َظَفر،  وذكر  بني  مع   ؛  وَقَتاَدة:  وقال ،  يف  رأى جربيل  الذي  هو 

،  فكرهت أن أشغلك،  رأيت معك دحية:  قال ؟  ملِ َس َمالِك مل ت  :  سول اهلل  فقال له ر  رسول اهلل  

 ( 4) .لو سلم لرددت عليهأما  : وقال، ذاك جربيل أما إن : فقال رسول اهلل 

 ( 6) .وذكره ابن حبيب يف أرشاف العميان (5) ،يف املكافيف، وذكره ابن قتيبة 

البالذري   الواقدي،  وقال  عن  رواية  للنبي  :  يف  الكتوم   كانت  تدعي  نبع ،  قوس  ،  من 

د  (7).فأخذها َقَتاَدة بن النُّْعاَمن، ك رست يوم أ ح 

:  فقال ،  "يف إبراء األعمى واألرمد ومن فقئت عينه     باب معجزاته "وذكر الصاحلي الشامي يف 

عن  :  وابن سعد ،  َقَتاَدة وأيب سعيد اخلدري عن  ،  عاصم بن عمر :  من طريق ،  والبيهقي ،  وروى أبو يعىل 

:  وأبو ذر اهلروي ،  وكان أخاه ألمه ،  عن أيب سعيد اخلدري عن َقَتاَدة بن النُّْعاَمن :  وأبو نعيم ،  ِزْيد بن أسلم 

حتى  :  فقالوا ،  فأرادوا أن يقطعوها ،  فسالت حدقته عىل وجنته ،  أن َقَتاَدة بن النُّْعاَمن أصيبت عينه يوم أحد 

عي به فرفع حدقته ثم غمزها براحته ،  "ال ":  فقال ؛    فأستأمروه ،  تستأمر رسول اهلل   اللهم  ":  وقال ،  فد 

،  فكان ال يدري أي عينيه أصيبت :  ويف لفظ .  فكانت أصح عينيه وأحسنها ،  "وبزق فيها ،  اكسبه مجاال 

 
 (.  234( ترمجة )100مسنده ) (1)

 (.  287جوامع السرية ) (2)

 (، وقال عن الربقي إن له: أربعة أحاديث. 371تلقيح فهوم أهل األثر ) (3)

 (. 275لنسب )ا (4)

 (.  588املعارف ) (5)

 (.  298املحرب ) (6)

 (. 1/523أنساب األرشاف ) (7)
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وكانت ال ترمد  :  السهيل   قال ،  فردها النبي  ،  كنا نتحدث أهنا تعلقت بِِعْرق :  قال عمر بن عبدالعزيز 

 (1) . إذا رمدت األخرى 

وفد أبو بكر بن :  قال ،  عن أيب معرش املدين،  ذكر األصمعي:  وقــال أبو عمــر ابن عبدالرب 

حزم بن  َعْمرو  بن  املدينة،  حممد  أهل  بن ،  بديوان  َقَتاَدة  ولد  من  رجل  ــ  عبدالعزيز  بن  عمر  إىل 

 :  فقال ؟ ، ممن الرجلله  : قال؛  فلام قدم عليه، النُّْعاَمن

َسـاَلتأ الِذي  ابن   اخلَـدِّ   َََنـا   َعـيْن ـه    َعىل 

 

دِّ   الـرَّ َأْحـَسـَن  صَطـَفى  الـم  بِـَكـفِّ  ْت  دَّ  َفـر 

 
َأْمـِرَهـا ِل  ألَوَّ َكـاَنـت  َكـَمـا   َفـَعـاَدت 

 

َخدِّ   َمـا  ـْسـَن  ح  وَيـا  َعـيـٍن  َمـا  ـْسـَن  ح   َفـيَـا 

 
 :  عبدالعزيز رمحة اهلل عليهفقال عمر بن 

َلـبَـنٍ  ِمـْن  ِقـعـيـان  ال  الـَمـكـاِرم    تِْلَك 

 

أبواال  بـعـد   َفـعـادت  بِـَمـاٍء  .ِشـيِـبَـا 
 (2 ) 

ابن عساكر  الذي وفد عىل عمر بن عبدالعزيز هو ،  وقال  َقَتاَدة بن  :  إن  يعقوب بن عمر بن 

 . وتأيت ترمجته (3).النُّْعاَمن

 

ابن   أيضاً وقال  ِزْيد:  عساكر  بن  أسامة  البلقاء من أعامل دمشق غازيًا مع  حني وجهه  ،  قدم 

التي رجع فيها من رَسغ،  قبل موته  النبي   الشام يف خرجته   ( 4)،وخرج مع عمر بن اخلطاب إىل 

 (5) .وكان عىل مقدمته

 
(1)  ( يده  18-10/17سبيل اهلدى والرشاد  فقال: وقيل صارت يف  القسطالين،  به إىل    -أي عينه  –(، وزاد  فأيت 

قد منها شيئًا، ، فقال له إن شئت صربت ولك اجلنة، وإن شئت رددهتا ودعوت اهلل لك فلم تفرسول اهلل  

فقال: يا رسول اهلل، إن اجلنة جلزاء مجيل وعطاء جليل ولكني رجل مبتىل بحب النساء وأخاف أن يقلن أعور،  

فال يردنني ولكن تردها وتسأل اهلل يل اجلنة، فقال: أفعل يا َقتَاَدة، ويف الروض: وإن يل امرأة أحبها وأخشى إن 

بيده وردها إىل موضعها وقال: اللهم اكسه مجاالً. وعند الطرباين، وأيب   رأتني تقذرين، فأخذها رسول اهلل  

اهلل   بوجهي دون وجه رسول  السهام  أتقي  كنت  َقتَاَدة:  منه حدقتي،   نعيم، عن  ندرت  آخرها سهاًم  فكان 

بيدي وسعيت إىل رسول اهلل   َقتَاَدة كام وق  فأخذهتا  ِق  اللهم  فقال:  ى وجه فلام رآها يف كفي دمعت عيناه، 

د فسقطتا  نبيك، فأجعلها أحسن عينيه وأحدمها نظرًا، وروى الدارقطني بنحوه، وفيه: أصيبت عيناي يوم أ ح 

النبي   فأتيت هبام  به عن  عىل وجنتي،  تفرد  الدارقطني:  قال  تربقان،  فعادتا  فيهام  مكاهنام وبصق  فأعادمها   ،

 (.  43-2/42َمالِك، عامر بن نرص، وهو ثقة. املواهب الللدنية )

(، وقال القسطالين: يا حسن ما خد، هكذا رواية األصمعي، 2107( ترمجة )1277-3/1274االستيعاب )  (2)

 (.  2/43املواهب )

 (. 28/51خمترص تاريخ دمشق ) (3)

(4)( لياقوت  البلدان  الشام. معجم  منازل حاج  وتبوك من  املغيثة  بني  الشام،  أول احلجاز وآخر  -211/ 3رسغ: 

212 .) 

 (.  37( ترمجة )73-21/67رص تاريخ دمشق )خمت (5)
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بعد قدوم رافع   ﴾كهيعص  ﴿وقدم بـ،  كان يف أول من قدم املدينة بالقرآن:  وقال ابن قدامة

 (1) .﴾يوسف ﴿بن َمالِك بسورة 

، روى الطــرباين: يف إضاء العرجون وما وقــع مــن اآليــات  وقال الصاحلي يف معجزاته

وأبو نعيم ــ بسند ،  ــ ورجال أمحد رجال الصحيح ــ،  واإلمام أمحد ــ يف حديث طويل ــ والبزار

 لو أتيت رسول اهلل : فقلت، خرجت ليلة من الليايل مظلمة: قال، صحيح ــ عن َقَتاَدة بن النُّْعاَمن

لو أين اغتنمت شهود العتمة مع رســول :  فقلت:  ــ ويف لفظ،  وآنسته بنفيس،  وشهدت معه الصالة

اَدة:  فقال،  فرآين رسول اهلل  ،  ففعلت ــ فلام دخلت املسجد برقت السامء  اهلل   مــا هــاج ،  يــا َقتــَ

فلام انرصف رسول اهلل :  ردت بأيب أنت وأمي أن أؤنسك ــ ويف لفظيا رسول اهلل أ:  قلت؟ ،  عليك

  خذ هذا العرجون فتحصن به فإنك إذا خرجت أضاء لك عرشًا أمامك:  قال،  ومعه عرجون ــ ،

فاذهب هبذا العرجون فاستك بــه ، إن الشيطان خلفك يف أهلك: فقال: ــ ويف لفظ،  وعرشًا خلفك

إذا دخلت بيتك مثل احلجر األخشن يف أســتار :  ثم قال يل،  زاوية البيتفخذه من  ،  حتى تأيت بيتك

فأتيــت ،  فاستضــأت بــه،  فخرجت فأضاء يل العرجون مثل الشمعة:  قال.  بيتك فإن ذلك الشيطان

نفــذ فلــم أزل البــه بــالعرجون حتــى ،  فنظرت يف الزاوية،  البيت فوجدهتم قد رقدوا فإذا فيهــا ق 

.حلجر األخشن حتى خرج من بيتيثم لبت مثل ا: ويف لفظ، خرج
(2)

 

النووي َعْمرو :  وقال  أبو  ،  املدين ،  أبو عثامن:  وقيل،  أبوعبداهلل:  وقيل،  أبو عمر:  وقيل ،  هو 

 ( 3).روى البخاري أحدها ، عة أحاديثسب روى له عن رسول اهلل  

مر بن َقَتاَدة:  وقال املزي أخوه ألمه أبو  :  روى عنه،   روى عن النبي  ،    هو جّد عاصم بن ع 

اخلدري نني،  سعيد  ح  بن  بيد  النُّْعاَمن،  وع  بن  َقَتاَدة  بن  مر  ع  لبيد ،  وابنه  بن  له ،  وحممود  :  روى 

 (4)،وابن ماجة ، والنسائي، والرتمذي، البخاري

غري أيب  ،  وأخرج له األربعة،  حديثًا واحداً   (5) خرج له البخاري:  وقال حييى الَعاِمري اليمني

 (6).داود

 

 

 
 (، يقصد بعد العقبة.  254االستبصار ) (1)

 (. 10/43سبل اهلدى والرشاد ) (2)

 (.  67( ترمجة )2/58هتذيب األسامء واللغات ) (3)

 (.  4851( ترمجة )523-23/521هتذيب الكامل ) (4)

(5)  ( البخاري  )4/1468صحيح  احلديث  رقم  بدرًا،  املالئكة  شهود  املغازي، ب/  ك/  يف:  3775(  وطرفه   ،)

 (.  5248( ك/ األضاحي، ب/ ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يتزود منها، رقم احلديث )5/2115)

 (.  246-245الرياض املستطابة ) (6)
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َكْعب : عبداهلل بن َقَتاَدة بن النُّْعَمان بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر وهو :( وابنه2)

 .النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس : بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو

 : )قال الباحث(
ويذكره يف  ،  ابن سعدترمجة عند  ،  مل أجد لعبداهلل بن َقَتاَدة بن النُّْعاَمن بن ِزْيد الَظَفري األَْويس

 . ترمجة أبيه

أ يَبّ بن َغنْم بن َعْوف بن َعْمرو بن َعْوف:  وأمه من  ،  هند بنت َأْوس بن َخَزَمة بن َعِدّي بن 

 . حلفاء بني عبداألشهل، القواقل

 (1) .كان والده َقَتاَدة يكنى به، وقال ابن عامرة األنصاري

،  ذكره ابن شاهني يف ترمجة أبيه :  وقال ،  الصحابة وذكـــره ابن حجــــر فــي القسم األول من  

وحرض فتح  ،  شهد معه بيعة الرضوان واملشاهد بعدها ،  صحب النبي  ،  وابنه عبداهلل بن َقَتاَدة :  وقال 

ومل يفرد ابن  :  وقال ابن حجر .  "مسند األنصار "سمعت عبداهلل بن أيب داود يقول ذلك كله يف  ،  العراق 

 (2) . يته يف كتب أحد ممن صنف يف الصحابة وهو عىل رشطهم وال رأ ،  هشام عبداهلل برتمجة 

ْهو: ( وأخوه ألبيه3) : ُعمر بن َقَتاَدة بن النُّْعَمان بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر و

 (3).النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو

 : )قال الباحث(
مر بن   ومل يذكره يف  ،  َقَتاَدة بن النُّْعاَمن بن ِزْيد الَظَفري األَْويس ترمجة عند ابن سعدمل أجد لع 

 . ومل يرتجم لَعْمرو أيضاً ، إنام أورد َعمراً ، أبناء َقَتاَدة

مر: وكان َقَتاَدة يكنى: إنام قال عن الواقدي  (4) .أبا ع 

مر: وتذكر بعض املصادر أن َقَتاَدة بن النُّْعاَمن من كناه  (5) .وأبا َعْمرو، أبا ع 

 
 (.  127( رقم الرتمجة )3/418الطبقات الكبري ) (1)

،  "ابن شاهني"، يقصد:  "ابن هشام"(، وأحسب أن قول ابن حجر:  4886( ترمجة )350-2/349االصابة )  (2)

 وهو حتريف.  

(3)  ( للبخاري  التاريخ الكبري  ( 6/130(، واجلرح والتَعِدّيل البن أيب حاتم )2123( ترمجة )6/187انظر عنه: 

 (. 1-33( ترمجة )3/355(، والتحفة اللطيفة للسخاوي )704ترمجة )

 (.  127( رقم الرتمجة )3/418الطبقات الكبري ) (4)

للذهبي    (5) الكنى  املقتنى يف رسد  مثالً:  )ارتالانظر  واللغات  4593  -  4487  -  3525جم  األسامء  (، وهتذيب 

 (.  2/58للنووي )
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َقَتاَدة بن  عبداهلل  أخيه  ترمجة  يف  ابن حجر  ابن سعد:  وقال  بنت  :  وقال  هند  من  لَقَتاَدة  ولد 

:  بنت َعاِمر بن جزى:  وقيل ،  وولد لـه من خنساء بنت حبيش،  عبداهلل وأم َعْمرو:  َأْوس بن حزمة

 ( 1) .فكان عمر أكرب أوالده، عمر وحفصة

ابن ح َقَتاَدةومل أجد لدى  بن  لعمر  ترمجة  الصحابة،  جر  بأنه أكرب من أخيه  ،  يف  له  مع ذكره 

 ! !. وترجم لعبداهلل يف الصحابة، عبداهلل

وذكر أن ابن حبان ذكره  ، ومل يذكر لـه صحبة  "التهذيب"يف  ،  عمر بن َقَتاَدة،  وذكر ابن حجر 

 (3).التابعنيعمر بن َقَتاَدة يف ثقات :  وذكر ابن حبان (2) .يف الثقات

 (4) .من الثالثة،  مقبول، املدين: وقال، عمر بن َقَتاَدة، وذكر ابن حجر

 ( 5) .وذكره مسلم يف الطبقة الثالثة من تابعي أهل املدينة

 : كان آخر من بقي من عقب َقَتاَدة بن النُّْعاَمن: وقال ابن قتيبة 

 .عاصم

 . ويعقوب

مر بن َقَتاَدة: ابنا   (6).عقب  ودرجوا فلم يبق هلم، ع 

ذيم  ،  أم احلارث بنت سنان بن َعْمرو بن طلق بن َعْمرو:  وأمهام من بني سالمان بن سعد ه 

 . وترجم هلام ابن سعد (7).حليف بني َظَفر ،  بن ق ضاعة

 : وذكر ابن حزم أيضاً 

 ( 8).منصور بن عمر بن َقَتاَدة بن النُّْعاَمن

:  روى عنه ،  وأبيه َقَتاَدة بن النُّْعاَمن ،  أيب طالب عل بن احلسني بن عل بن  :  روى عن :  وقال املزي 

 (10).حديثًا واحداً  (9)روى له الرتمذي، بن عمر بن َقَتاَدةابنه عاصم  

منها  ، وقد روى عاصم بن عمر عن أبيه عن جده أحاديث غري هذه: وأضاف ابن حجر فقال

من رواية عبدالرمحن بن الغسيل عن عاصم بن عمر  ،  "مسنده"أبو يعىل املوصل يف  :  حديث رواه

 
 (.  4886( ترمجة )350-2/349االصابة ) (1)

 (.  813( ترمجة )7/489هتذيب التهذيب ) (2)

 (. 5/146الثقات ) (3)

 (. 4957( ترمجة ) 416تقريب التهذيب ) (4)

 (. 787( ترمجة )1/243الطبقات ) (5)

 (.  466املعارف ) (6)

 (.  1853 - 1852( رقم الرتمجة )416-7/415الطبقات الكبري ) (7)

 (.  343مجهرته ) (8)

 (. 3036( ك/ تفسري القرآن، ب/ ومن سورة النساء، حديث )230-5/228سننه )(9)

 (. 4295( ترمجة )21/483هتذيب الكامل ) (10)
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حديث  ؛ ومنها ،  فذكر احلديث يف رد عينه  (1)،أنه أصيبت عينه يوم بدر:  عن أبيه عن َقَتاَدة بن النُّْعاَمن

من رواية يِزْيد بن اهلاد عن جعفر بن عبداهلل بن أسلم عن عاصم بن عمر   (2) "مسنده"أمحد يف : رواه

. . . ،  ال تسبن قريشاً :  فقال له رسول اهلل  ،  أنه وقع بقريش فنال منهم :  عن جده  بن َقَتاَدة عن أبيه 

 (3) .احلديث

َكْعب : بن عمر بن َقَتاَدة بن النُّْعَمان بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر وهو (4)عاصم: ( وابنه4) 

 (5).النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو
 . من األنصار

َعْمرو:  وأمـه  َعْمرو بن طلق بن  من بني سالمان بن  ،  أم احلارث بنت سنان بن 

ذيم بن   . حليف بني َظَفر،  ق ضاعةسعد ه 

 . أبا عمر: ويكنى عاصم 

 . وليس له عقب  

 . ومغازي رسول اهلل ، وعلم بالسرية، وكانت له رواية للعلم

 . وغريه من أهل العلم ، حممد بن إسحاق: وروى عنه 

 . وكان ثقة كثري احلديث عاملاً 

ه عنه  فقضا ،  يف خالفته يف دين لزمه ،  عىل عمر بن عبدالعزيز ،  ووفد عاصم بن عمر 

وأمره أن جيلس يف مسجد دمشق فيحدث الناس بمغازي  ،  وأمر له بعد ذلك بمعونة ،  عمر 

 . ومناقب أصحابه   رسول اهلل  

 
د قاله: أبو عمر ابن عبدالرب ) (1)  (.  3/1275الصحيح واألشهر يف إصابة عينه يف غزوة أ ح 

 (.  6/384( وبرتتيب املسند )26617( رقم احلديث )7/530) (2)

 (.  813( ترمجة )7/489يب التهذيب )هتذ (3)

 (.  1852( رقم الرتمجة )416-7/415الطبقات الكبري ) (4)

(5)  ( النسب  عنه: مجهرة  معد )640انظر  والنسب البن سالم )1/382(، ونسب  واملعارف )275(،   ،)466 ،)

( خليفة  )258وطبقات  األرشاف  وأنساب   ،)1/242( حزم  ابن  ومجهرة   ،)343( واالشتقاق   ،)446 ،)

( الكبري  ترمجة )6/478والتاريخ  والتاريخ )3040(  واملعرفة  والرواة من األخوة واألخوات 422/ 1(،   ،)

( داود  )204أليب  ترمجة   )424( والتَعِدّيل  واجلرح   ،)6/346( ترمجة  دمشق 1913(  تاريخ  وخمترص   ،)

 (.  1903) ( ترمجة2/272(، والتحفة اللطيفة )256(، واالستبصار )138( ترمجة )21/239-240)
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،  فحدث الناس بذلك ،  فاجِلس ،  إن بني مروان كانوا يكرهون هذا وينهون عنه :  وقال 

املدينة ،  ففعل  إىل  خالفة  ،  رجع  يف  ومئة  عرشين  سنة  توىف  حتى  هبا  يزل  بن  فلم  هشام 

 . عبدامللك 

 : )قال الباحث(
يف الطبقة الثالثة  ،  أفرد ابن سعد ترمجة لعاصم بن عمر بن َقَتاَدة بن النُّْعاَمن الَظَفري األَْويس

 . من أهل املدينة من التابعني

 : وقاال ، أحد أبنائه (2) ،وابن حجر (1) ،وذكر املزي

 . روى عن أبيه، الفضل بن عاصم بن عمر بن َقَتاَدة -

أبو َعْمرو  :  ويقال ،  أبو عمر:  ثم قال،  وساق نسبه إىل األَْوس،  عاصم بن عمر،  وذكر املزي 

َقَتاَدة،  املدين وجابر  ،  وأيوب بن برش املعاوي،  أنس بن َمالِك:  روى عن،  أخو يعقوب بن عمر بن 

وحممود  ، ْعاَمنوأبيه عمر بن َقَتاَدة بن النُّ،  وعل بن احلسني،  واحلسن بن حممد ابن احلنفية ،  بن عبداهلل

،  وِزْيد بن أسلم،  بكري بن عبداهلل:  روى عنه.  وجدته رميثة وهلا صحبة،  ونملة بن أيب نملة ،  بن لبيد

الغسيل محوعبدالر ابن  سليامن  بن  َقَتاَدة،  ن  بن  عمر  بن  عاصم  بن  الفضل  إسحاق،  وابنه  ،  وابن 

قال  .  ويعقوب بن حممد الَظَفري ، وأبو األسود حممد بن عبدالرمحن، وحممد بن صالح بن دينار التامر

 (4).روى له اجلامعة، (3) "الثقات"وذكره ابن حبان يف كتاب ، ثقة: والنسائي، وأبو زرعة، ابن معني

الذهبي عنه  باملغازي،  صدوق:  وقال  ومئة   (5).عالمة  عرشين  سنة  وفاته  يف  وهو  :  وقال 

 (6).أصح

هو  :  "األحكام"وقال عبداحلق يف  ،  مشهورثقة  :  قال البزار:  وقال عنه ابن حجر العسقالين 

رعة وابن معني بل هو ثقة  :  وقال ،  وقد رد ذلك عليه ابن القطان.  وقد ضعفه غريمها ،  ثقة عند أيب ز 

 ( 7) .عندمها وعند غريمها وال أعرف أحدًا ضعفه أو ذكره يف الضعفاء

 (8) .د العرشينمات بع،  ثقة عامل باملغازي من الرابعة:  ويف موضع آخر قال عنه ابن حجر

 
 (.  3020( ترمجة )531-13/528هتذيب الكامل ) (1)

 (. 85( ترمجة )54-5/53هتذيب التهذيب ) (2)

 ( وأضاف عنده: وكنيته: أبو حممد.  5/234-235) (3)

 (.  3020( ترمجة )531-13/528هتذيب الكامل ) (4)

 (. 2536( ترمجة ) 47-2/46الكاشف ) (5)

 (.  120-101( حوادث )440( ترمجة )5/389تاريخ اإلسالم ) (6)

 (. 85( ترمجة )54-5/53هتذيب التهذيب ) (7)

 (. 3071( ترمجة ) 286تقريب التهذيب ) (8)
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ْبن  (1)يعقوب: ( وأخوه ألبيه وأمه5) بن عمر بن َقَتاَدة بن النُّْعَمان بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد 

 (2).النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: َظَفر وهو
بني سالمان بن (3) َعْمرو)من(أم احلارث بنت سنان بن َعْمرو بن طلق بن  :  وأمه

ذيم  . سعد ه 

 : يعقوب بن عمرل فولد 

 . ربيح بن عبدالرمحن بن أيب سعيد اخلدري: تزوجها ،  أمة الرمحن -

 . فلم يبق منهم أحد، مر بن َقَتاَدةع  : ابني، ويعقوب ، عاصم :  وقد انقرض عقب

 . بنو َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر فلم يبق منهم أحد: وانقرض

وى    . عن يعقوب بن عمر بن َقَتاَدةوقد ر 

 . وله أحاديث يسرية

 : )قال الباحث(
يف الطبقة الثالثة  ،  أفرد ابن سعد ترمجة ليعقوب بن عمر بن َقَتاَدة بن النُّْعاَمن الَظَفري األَْويس 

 . من أهل املدينة من التابعني

عساكر   ابن  النُّْعاَمن:  وقال،  وذكره  بن  َقَتاَدة  بن  عمر  بن  ع،  يعقوب  بن  أخو  عمر  بن  اصم 

فسألني  ،  قدمت عىل عمر بن عبدالعزيز: قال،  وفد عىل عمر بن عبدالعزيز، املدين، األنصاري، َقَتاَدة

ميت يوم اخلندق :  فقلت،  عن عني َقَتاَدة بن النُّْعاَمن بل سالت  :  وقال أناس،  وقعت:  فقال أناس،  ر 

،  اللهم اكسه اجلامل:  وقال،  ا مكاهنا ورده،  فجاء هبا إىل النبي فتفل عليها ،  وتعلقت بعرق ،  عىل خده

 :  فقال عمر بن عبدالعزيز 

ْلَك الـَمـكـاِرم  ال ِقـعـيـان ِمـْن َلـبَـنٍ 
 تِ

 

أبواال  بـعـد   َفـعـادت   
ٍ
بِـَمـاء  ( 4) .ِشـيِـبَـا 

 
َسَواد بن َظَفر مر بن َقَتاَدة بن النُّْعَمان بن ِزْيد بن َعاِمر اصم بن ُعالفضل بن َع: ( وابن أخيـه6)

 .النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: وهو

 : )قال الباحث(
 : وقاال، يف ترمجة أبيه  (2) ،وابن حجر (1) ،وذكره املزي

 
 (.  1853( رقم الرتمجة )7/416الطبقات الكبري ) (1)

(، واجلرح والتَعِدّيل  425( ترمجة )204(، والرواة من األخوة واألخوات أليب داود )466انظر عنه: املعارف )  (2)

 (.  880( رقم الرتمجة )9/211)

 يف املطبوع )بن( وتقدمت يف ترمجة أخيه عىل الصواب فعدلتها.   (3)

 (. 31( ترمجة )28/51خمترص تاريخ دمشق ) (4)
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 .الفضل بن عاصم بن عمر بن َقَتاَدة

 . أبيه : روى عن

 !. َقَتاَدة بن النُّْعاَمن الَظَفري: ابنا ، ويعقوب، مرأنه انقرض عقب ع  : (3) وتقدم عند ابن سعد

:  ابنا ،  ويعقوب،  عاصم:  وكان آخر من بقي من عقب َقَتاَدة بن النُّْعاَمن:  وقال ابن قتيبة أيضاً 

 (4).ودرجوا فلم يبق منهم أحد ، مر بن َقَتاَدةع  

اَدة،  لكن ابن حزم األندليس  (7) مــر بــن َقتــَ ، األنصــار  (5)بقريــة شــو ،  يذكر من ذريــة ع 

رهــط
بن ، عبداهلل بن ُعمر بن عبداهلل بن موسى بن عبيداهلل بن عبدالرمحن بن منصور بن ُعمر بن َقَتاَدة:  (6)

 (7).النَّْبِيت بن َماِلك  بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: النُّْعَمان بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر وهو
 

: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: بن النُّْعَمان بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر وهو (8)وثابت (8)

 .(9)النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس 
 . َقَتاَدة بن النُّْعاَمن:  أخو؛ وهذا يف النسب 

داً : وجدناه يف تسمية من شهد ، مع َقَتاَدة "األنصار"ومل نجده يف كتاب   . أ ح 

 : )قال الباحث(
يف الطبقة الثانية ممن شهد  ،  أفرد ابن سعد ترمجة لثابت بن النُّْعاَمن بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد

دًا وما بعدها من املشاهد من األنصار األَْوس يف بني َظَفر   .أ ح 

 

َكْعب بن اخَلْزَرج بن : بنت النُّْعَمان بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر وهو (10)أم سهل: ( وأخته9)

 
 (.  3020( ترمجة )531-13/528هتذيب الكامل ) (1)

 (. 85( ترمجة )54-5/53هتذيب التهذيب ) (2)

 (.  1853( رقم الرتمجة )7/416الطبقات الكبري ) (3)

 (.  466املعارف ) (4)

قرية شو  األنصار: من قرى إشبيلية يف بالد األندلس )نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، للمقري   (5)

 غرب ، البن سعيد املغريب  ( ،  ويف )اإلحاطة بأخبار غرناطة   (( ،  ويف )املغرب يف حىل امل 64ص

 (. 2/283الرهط: عشرية الرجل وأهله، والرهط من الرجال؛ ما دون العرشة، وقيل: إىل األربعني. النهاية ) (6)

 (.  343رة أنساب العرب )همج(7)

 (.  509( رقم الرتمجة )4/259الطبقات الكبري ) (8)

(، 577( ترمجة )1/278(، وأسد الغابة )257(، واالستبصار )253( ترمجة )1/204انظر عنه: االستيعاب )  (9)

 (.  911( ترمجة )1/198(، واالصابة )610( ترمجة )1/65والتجريد )

 (.  5170( رقم الرتمجة )10/318الطبقات الكبري ) (10)
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 (1)رضي هللا عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َعْمرو وهو
 .من أهل بدر ألبيه وأمه ، َقَتاَدة بن النُّْعاَمن: وهي أخت 

َمالِك بن َعْمرو بن َعاِمر بن غتم  أ نيسة بنت َقْيس بن َعْمرو بن عبيد بن  :  وأمهـا

 . بن َعِدّي بن النجار

 . أسلمت أم سهل وبايعت رسول اهلل 

ْهو: بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر وهو (2)ِرَفاعة: ( ومنهم10)  : َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو و

 .(3)النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس 
ِزْيد بن لوذان بن ثعلبة بن جمدّ :  وأمه من ،  عة بن حارثة بن احلارث خنساء بنت 

 . األَْوس 

 . عم َقَتاَدة بن النُّْعاَمن بن ِزْيد الَظَفري:  وهو

 . وكان ذا مال ورشف ، وكان رفاعة شيخًا كبريًا حصورًا ال يولد له 

نزل يف و،  فاهتم هبام ابن أ بريق،  اللتني رسقتا من مرشبة له،  وهو صاحب الدرعني 

 (4) .أمرمها القرآن 

داً :  وقد شهد رفاعة  . أ ح 

 . وليس له عقب

 . فلم يبق منهم أحد ، وقد انقرض أيضًا ولد َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر

 : )قال الباحث(
دًا وما ،  أفرد ابن سعد ترمجة لرفاعة بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد  يف الطبقة الثانية ممن شهد أ ح 

 . ثم من بني َظَفر، من األنصار األَْوس،  املشاهدبعدها من 

 
)انظ  (1) املحرب  الرتمجة )2/324(، والتجريد )350(، وتلقيح فهوم أهل األثر )414ر عنها يف:  (، 3933( رقم 

 (. .  1335( رقم الرتمجة )4/444واالصابة )

 (.  507( رقم الرتمجة )4/259الطبقات الكبري ) (2)

(3)  ( النسب  مجهرة  عنه:  )640انظر  معد  ونسب   ،)1/382( األرشاف  وأنساب  ومجهرة   (،1/278-281(، 

ابن حزم ) الرتمجة )2/499(، واالستيعاب )343أنساب  الغابة 257(، واالستبصار )775( رقم  (، وأسد 

(2/75( الرتمجة  رقم   )1688( والتجريد   ،)1/184( ترمجة   )1907( واالصابة  ترمجة 2/503(،   )

(2666 .) 

(، وتقدم  3036ء، حديث رقم )( ك/ تفسري القرآن، ب/ ومن سورة النسا 5/228احلادثة يف سنن الرتمذي )  (4)

 يف ترمجة َقتَاَدة بن النُّْعاَمن.  
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ْبن : بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر وهو (1)َقْيس: ( وأخـوه ألبيه وأمه11)  َكْعب بن اخَلْزَرج 

 .(2) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َعْمرو وهو
ِزْيد بن لوذان بن ثعلبة بن جمدّ :  وأمه من ،  عة بن حارثة بن احلارث خنساء بنت 

 . األَْوس 

داً : شهد   . أ ح 

 . وليس له عقب

 : )قال الباحث( 
دًا  ،  أفرد ابن سعد ترمجة لَقيْس بن ِزْيد بن َعاِمر  يف الطبقة الثانية ممن مل يشهد بدرًا وشهد أ ح 

 . م من بني َظَفرث ، من األنصار األَْوس، وما بعدها من املشاهد

 : يف موضع آخر أن له بنتان، ويذكر ابن سعد

 . مبايعة، َحبيبة  -

ندب  -  . وأم ج 

 (3) .عمرية بنت مسعود ين َأْوس الَظَفري: وأمهام

حبيب  ابن  اخلطيم:  ويذكر  بنت  لبنى  عند،  أن  َسَواد  :  كانت  بن  َعاِمر  بن  ِزْيد  بن  َقيْس 

    (4) .الَظَفري

ْبن : بنت َقْيس بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر وهو (5)حبيبة: ( وابنته12) َكْعب بن اخَلْزَرج 

 (6).رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َعْمرو وهو
مرية بنت مسعود بن َأْوس بن َمالِك بن َسَواد بن َظَفر:  وأمها   . ع 

 
(، 361-2/358(، وانظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري )508( رقم الرتمجة )4/259الطبقات الكبري )  (1)

 . {النساء}( مـن سورة  109-105اآليـات )

( رقم  4/123(، وأسد الغابة )257(، واالستبصار )2131( رقم الرتمجة )3/1288انظر عنه: االستيعاب )  (2)

 (.  7174( ترمجة )3/237(، واالصابة )213( ترمجة )2/20(، والتجريد )4345الرتمجة )

 (.  5173(، وترمجة أمهام عمرية: )5171(، ترمجة حبيبة )10/319الطبقات الكبري ) (3)

 (.  413 )املحرب (4)

 (.  5171( رقم الرتمجة )10/319الطبقات الكبري ) (5)

( ترمجـة 6/62بن معاذ بن عفراء، وأسد الغابة )  ( وعنده أهنا: أم: احلارث بن عبيداهلل414انظر عنها: املحرب )  (6)

 (.  283( ترمجة )4/263(، واالصابة )3125( ترمجة )2/258(، والتجريد )6834)
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فولدت  ،  َمالِك بن النجارمن بني  ،  معاذ بن احلارث بن ِرفاعة بن َعفراء :  تزوجها

 ( 1) .عبيداهلل:  له

عليها  خلف  امرئ :  ثم  بن  َمالِك  بن  شامس  بن  َقْيس  بن  ثابت  بن  فضالة  أبو 

اخلَْزَرج بن  احلارث  بن  اخلَْزَرج  بن  َكْعب  بن  ثعلبة  بن  َمالِك  بن  له،  الَقْيس  :  فولدت 

 . خارجة 

 . أسلمت حبيبة بنت َقْيس وبايعت رسول اهلل 

عْْب : أم جندب بنت َقْيس بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر وهو: وأختها ألبيها وأمها( 13)  َك

 .رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو

 : )قال الباحث(
ترجمةة مفةرد  ،  اأَلْوسية  لم أجد ألم جندب بنت َقْيس بن ِزْيد بن عامر بن سواد الَظَفرية

 .وترجمة زوجها، ويذكرها في ترجمة أمها،  عند ابن سعد

مرية بنت مسعود بن َأْوس بن َمالِك بن َسَواد بن َظَفر: وأمها   . مبايعة ،  ع 

وذكر  ،  َعِدّي بن َعْمرو بن َسَواد بن َظَفرثابت بن َقْيس بن اخلطيم بن  :  وتزوجت أم جندب

بعدها  دًا وما  أ ح  الصحابة ممن شهد  الثانية من  الطبقة  ابن سعد يف  أم جندب،  ترمجته  له  :  وولدت 

 . ــ قتلوا يوم احلرة مجيعًا ــ وأم ثابت، ويِزْيداً ، وحممداً ، َعمراً 

ذكر   ــ  عليها  اطلعت  التي  ــ  الصحابة  كتب  يف  أحدًا  أجد  َقْيسومل  بنت  جندب  يف  ،  أم 

وأن  ،  مما يقوي صحبتها ، مع العلم أن أباها وأمها وأختها وزوجها قد بايعوا وصحبوا،  الصحابيات

 . أبناءها قتلوا يوم احلرة سنة ثالث وستني من اهلجرة يف خالفة يِزْيد بن معاوية

 . لمة وذكر ابن سعد شاهدًا يقرب مبايعتها وصحبتها هي أو أم أمحد بنت حممد بن مس

ومعها ابنتاها وابنتان   كانت ليىل أول امرأة بايعها النبي  :  فقال يف ترمجة ليىل بنت اخلطيم

 .البنتيها 

مها  اخلطيم  بنت  ليىل  ة:  فابنتا  رَّ َسَواد  ،  وعمرية،  عم  بن  َمالِك  بن  َأْوس  بن  مسعود  ابنتا 

 . وكلتامها قد بايعت النبي  ، الَظَفري

اللتان البنتيهام َظَفر :  فإحدمها   ؛ أما االبنتان  َسَواد بن  َعاِمر بن  ِزْيد بن  َقْيس بن  ،  حبيبة بنت 

 . وهي مبايعة

 
   3/456الطبقات الكبري ) (1)
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تكون  أن  فإما  الثانية  االبنة  ِزْيد:  أما  بن  َقْيس  بنت  جندب  أعاله ،  أم  الرتمجة  هذه  ،  صاحبة 

ليىل بنت  :  وجدهتام هي،  عمرية بنت مسعود بن َأْوس:  وأمهام،  وهي كذلك أخت حبيبة بنت َقْيس

 . اخلطيم

هي الثانية  االبنة  تكون  بن :  أو  َعِدّي  بن  بن خالد  سلمة  بن  مسلمة  بن  بنت حممد  أمحد  أم 

ة بنت مسعود بن َأْوس: وأمها ، جمدعة بن حارثة رَّ  . ليىل بنت اخلطيم: وجدهتا ،  عم 

 . مل يفرد هلام ابن سعد ترمجة ،  وأم أمحد بنت حممد ، وأم جندب بنت َقْيس 

َكْعب بن اخَلْزَرج بن : بن َعْنَبس بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر وهو (1)بشري: ( وابن عمها14)

 .(2) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َعْمرو وهو
 . من األزد: وأمه

 . اسم فرسه، وهو فارس احلََواء

 : بشري بن عنبس ل فولد 

 . قتل يوم القادسية شهيداً ، سهالً  -

 . من غسان: وأمه  

داً :  وشهد بشري بن عنبس  وقتل ،  واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهلل  ،  أ ح 

 . شهيدًا يف خالفة عمر بن اخلطاب (3) ،يوم جرس أيب عبيد 

 . فلم يبق منهم أحد ، وقد انقرض عقبه 

 : )قال الباحث(
ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد الثانية مم،  أفرد ابن سعد ترمجة لبشري بن عنبس بن  ن شهد  يف الطبقة 

دًا وما بعدها من املشاهد  . ثم من بني َظَفر ، من األنصار األَْوس، أ ح 

الذي أصيبت عينه يوم  ،  وهو ابن عم َقَتاَدة بن النُّْعاَمن بن ِزْيد :  وقال ،  وذكره ابن األثري اجلزري   

د  َعاِمر ،  أ ح  بن  ِزْيد  بن  رفاعة  أخي  ابن  أبريق ،  وهو  بنو  رسق  فيه ،  درعه ،  الذي  بالياء  ،  يسري:  وقيل 

نقتطان  املهملة ،  املضمومة حتتها  السني  ابن األثري يف .  وفتح  له  ،  له صحبة ورواية :  وقال ،  نسري:  وترجم 

 
 (.  510( رقم الت رمجة )4/260الطبقات الكبري ) (1)

( رقم الرتمجة 1/54(، والتجريد )257(، واالستبصار )194( رقم الرتمجة )1/173انظر عنه: االستيعاب )  (2)

 (. 1662( ترمجة )2/143(، وترجم له يف: يسري )1185( ترمجة )105/ 2(، وترجم لـه يف: نسري )501)

 ( وعنده يف نسبه: )يِزْيد( بدال من )ِزْيد(. 3/131انظر: تاريخ اإلسالم للذهبي، عهد اخللفاء الراشدين ) (3)
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يف   القداح  ابن  األنصار "ذكره  املفتوحة   "نسب  املهملة  والسني  الدارقطني ،  بالنون  باب   (1) ، وذكره  :  يف 

 (3) . (2) ابن ما كوال   : قاله ،  عندي أثبت ،  وقول ابن القداح ،  بشري

ابن حجر  يف ،  بشري:  يف،  وذكره  سعد،  بالتصغري؛  ن سري:  وقال ،  نسري:  وذكره  أبو  يف  ،  ذكره 

 (4).املختلف "يف ،  وذكره اخلطيب، رشف املصطفى "

،  نسري بن عنبس:  ومل يرفع نسبه وقال ،  أيضًا وهي ترمجة أخرى،  نسري:  يف،  وذكره ابن حجر

 (5)! !.احلواء ويقال لعنبس والده فارس : وقال ،  فقط

حجر ابن  الصحابة،  يسري:  يف ،  وذكره  من  الرابع  القسم  األثري:  وقال،  يف  ابن  ،  استدركه 

 ( 6) .وقد تقدم عىل الصواب، وإنام هو بالنون، فوهم

َكْعب بن اخَلْزَرج : سهــل بــن بشري بن َعْنَبس بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر وهو: ( وابنـه15)

 .النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس : َعْمرو وهوبن 

 : )قال الباحث(
ترمجة مفردة عند ابن سعد ويذكره  ، مل أجد لسهل بن بشري بن عنبس بن ِزْيد الَظَفري األَْويس

 . وترمجة زوجته، يف ترمجة أبيه 

 . من غسان: وأمه

 : سهل بن بشريلفولد   

 . عبداهلل -

ريعة بنت َمالِك بن  :  وأمه ـ :  سنان بن عبيد بن األبجر ــ وهوالف  درة ـ َقَتاَدة بن :  وخااله،  خ 

 (7) .مبايعة: وهي، أخوال األم : ومها ، وأبو سعيد اخلدري،  النُّْعاَمن الَظَفري

 ( 8). قتل سهل يوم القادسية شهيداً 

 (9) .ق تل يوم القادسية،  سهل بن بشري بن عنبس : وقال ،  وذكره ابن ماكوال

 
 (. 3/1536املؤتلف واملختلف ) (1)

 (. 6/82(، و )1/288اإلكامل ) (2)

(3)  ( الغابة  ) 1/234أسد  ترمجة  حتتها 468(  ياء  املهملة  السني  وبعد  املضمومة  بالنون  ن سري،  يف:  له  وترجم   ،)

 (. 5635( ترمجة )4/745(، وترجم له يف: يسري، أيضًا )5203( رقم الرتمجة ) 4/538نقطتان ثم راء )

 (. 701( رقم الرتمجة )1/163االصابة ) (4)

 (، وهو خيتلف ومعه املصادر، مع ابن سعد، يف أن بشري هو صاحب احلواء.  8701( رقم )3/524االصابة ) (5)

 (. 9468( ترمجة )3/643االصابة ) (6)

 (، وعنده يف نسبه )عنبسة( بدال من )عبيس(.  5254( ترمجة )10/343الطبقات الكبري ) (7)

 (.  510بيه بشري رقم )( يف ترمجة أ4/260الطبقات الكبري ) (8)

 (.  1/289اإلكامل ) (9)
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حجر ابن  ا،  وذكره  الصحابةيف  من  األول  ومهملة  :  وقال ،  لقسم  بنون  ــ  نسري  بن  سهل 

 (1).يأيت يف حرف النون يف ترمجة والده ، مصغرًا ــ ابن عبيس األنصاري األَْويس الَظَفري

َكْعب بن : عبداهلل بن سهل بن بشري بن َعْنَبس بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر وهو :( وابنه16)

 .النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس : اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو

 : )قال الباحث(
الَظَفري األَْويس ِزْيد  ترمجة مفردة عند ابن ،  مل أجد لعبداهلل بن سهل بن بشري بن عنبس بن 

 . سعد ويذكره يف ترمجة جده مع أبيه

ريعة بنت َمالِك بن سنان بن عبيد بن األبجر ــ وهو:  وأمه ـ :  الف  درة ـ َقَتاَدة بن :  وخااله،  خ 

 (3) .مبايعة: وهي (2).أخوال األم : ومها ، وأبو سعيد اخلدري،  النُّْعاَمن الَظَفري

وق تل هبا ابنه عبداهلل  ،  ق تل يوم القادسية،  سهل بن بشري بن عنبس :  وقال ،  وذكره ابن ماكوال

 (4).املهملةبالنون والسني : وقال ابن القداح إنه، شهيدين ، بن سهل

حجر  ابن  عبيس،  وقال  بن  نسري  جده  ترمجة  نسري:  يف  بن  عبداهلل  ولده  ولد  ،  واستشهد 

 (5).وقد ذكرت ولد ولده عبداهلل فيام مض ، بالقادسية

َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو : بن برذع بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر وهو (6)يِزْيد :( ومنهـم17)

 .النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس : وهو
بن جمدعة :  وأمه بن جشم  َعِدّي  بن  َعاِمر  بن  بنت ساعدة  بن    (7) ليىل  حارثة  بن 

 . احلارث 

 :يِزْيد بن برذعل فولد 

 . أم األشعث -

 
(، ويف حرف النون عند ابن حجر يوجد سقط أو نقص يف السياق، وذكر ابن 3553( ترمجة )2/89االصابة )  (1)

 ابنه عبداهلل بن سهل.  

 ( أو نسري، كام يف بعض الروايات.  510( ترمجة جده بشري رقم )4/260الطبقات الكبري ) (2)

 (. 5254( ترمجة )10/343الطبقات الكبري ) (3)

 (.  1/289اإلكامل ) (4)

 (، ومل أجد عنده ترمجة ولد ولده عبداهلل بن سهل.  8701( ترمجة )3/524االصابة ) (5)

 (.  511( رقم الرتمجة )4/260الطبقات الكبري ) (6)

النسب   (7) هبذا  وهي  فحذفتها،  زيادة  بينهام  )َعِدّي(  أن  وأحسب  بن جمدعة(  َعِدّي  بن  )جشم  قال:  الطبقات  يف 

عبداهلل أيب حثمة  أخت  ابن سعد  تكون  وذكر  حارثة،  بن  بن جمدعة  بن جشم  َعِدّي  بن  َعاِمر  بن  بن ساعدة   

 ( وقد مرت.  4/283نسب أيب حثمة يف ترمجته )
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 ( 1) عمرية بنت أيب حثمة بن ساعدة بن َعاِمر بن َعِدّي بن جشم بن جمدعة:  وأمها 

 . من األَْوس، بن حارثة بن احلارث

داً : شهد يِزْيد   . أ ح 

 . وليس له عقب  

   .فلم يبق منهم أحد ، وقد انقرض ولد برذع بن ِزْيد

 )قال الباحث(: 
بن   ِزْيد  بن  برذع  بن  ليِزْيد  ترمجة  ابن سعد  َسَوادأفرد  بن  الثانية ممن شهد ،  َعاِمر  الطبقة  يف 

دًا وما بعدها من املشاهد  . ثم من بني َظَفر ، من األنصار األَْوس، أ ح 

 (2).ابن القداح: قاله ،  ق تل يوم احلرة:  وقال ، وذكره أبو عمر

ْهو: بن َأْوس بن َماِلك بن َسَواد بن َظَفر وهو (3)ُعبيد: ( ومنهم18) : َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو و

 .(4)النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس 
 . أبا النُّْعاَمن :  ويكنى

ريم :  وأمه الق  بن  َقْيس  بنت  َسلِمة   مليس  َغنْم بن  بن  أمية بن سنان بن َكْعب  ،  بن 

 . من اخلَْزَرج

 . وكان له عقب  فانقرضوا وذهبوا

فقرهنم يف ،  وعقيالً ،  ونوفالً ،  أنه الذي أرس العباس:  ويقولون،  بدراً :  وشهد ًعبيد 

اهلل  ،  حبل رسول  هبم  السالم،  وأتى  عليه  النبي  له  ملك  :  فقال  عليهم  أعانك  لقد 

 . كريم

ناً :  ل اهلل وسامه رسو َقرِّ  . م 

 
يف الطبقات قال: )جشم بن َعِدّي بن جمدعة( وأحسب أن )َعِدّي( بينهام زيادة فحذفتها، وانظر ترمجتها عند ابن    (1)

 (.  10/311سعد: )

(2)  ( )  (4/1572االستيعاب  )2760ترمجة  واالستبصار   ،)257( الغابة  وأسد   ،)4/703( ترمجة   )5525 ،)

 (. 9236( ترمجة )3/615(، واالصابة )1539( رقم الرتمجة )2/135والتجريد )

 (.  128( رقم الرتمجة )3/419الطبقات الكبري ) (3)

)م  (4) هشام  البن  النبوية  السرية  عنه:  )1/687انظر  الواقدي  ومغازي   ،)1/158 ( النسب  ومجهرة   ،)640-

( ذكره بدون هذه االضافة، وأنساب  1/382( وأضاف: )ِزْيد بن َعاِمر( بعد )َمالِك(، ويف: نسب معد )641

(، 258تبصار )(، واالس1725( ترمجة )3/1015(، واالستيعاب )446(، واالشتقاق ) 1/301األرشاف )

( الغابة  )3/430وأسد  والتجريد  به،  يأخذ  ومل  الكلبي،  ابن  إضافة  إىل  وأشار   )1/364( ترمجة   )3884 ،)

 (. 5328( ترمجة )2/434واالصابة )
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 . أرس العباس؛ يدعون أن أبا اليرس َكْعب بن َعْمرو، وبنو َسلِمة 

 . حممد بن إسحاق:  وكذلك كان يقول أيضاً 

 . وحممد عمر، وحممد بن إسحاق، موسى بن عقبة: وأمجع عىل ذكر عبيد يف بدر

 . أبو معرش :  ومل يذكره

 .َأْوس كان أشهر يف بدر من أن خيفىآلن عبيد بن ، أو ممن روى عنه، وهذا عندنا وهم  

 : )قال الباحث(
يف الطبقة األوىل من طبقات البدريني  ، أفرد ابن سعد ترمجة لعبيد بن َأْوس بن َمالِك بن َسَواد

 . ثم من بني َظَفر ، من األنصار األَْوس

َكْعب بن اخَلْزَرج : بنت مسعود بن َأْوس بن َماِلك بن َسَواد بن َظَفر وهو (1)َعُمرَّة: ( وابنة أخيه19)

 (2).رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: بن َعْمرو وهو
 . اخلطيم بن َعِدّي بن َعْمرو بن بن َسَواد بن َظَفر  تليىل بن:  وأمها 

حارثة :  تزوجها بن  جمدعة  بن  َعِدّي  بن  خالد  بن  سلمة  بن  مسلمة  بن  ، حممد 

 (3) . )وأم أمحد(، عبداهلل :  فولدت له

ة بنت مسعود رَّ  . وبايعت رسول اهلل ، مع أمها، وأسلمت َعم 

 : )قال الباحث( 
وقالوا هي والدة :  وابن حجر العسقالين ،  ونقل عنه ابن األثري اجلزري ،  ذكرها ابن حبيب 

 ( 4) .عبداهلل بن حممد بن مسلمة

َكْعب : بنت مسعود بن َأْوس بن َماِلك بن َسَواد بن َظَفر وهو (5)ُعمرية: ( وأختها ألبيها وأمها20)

 (6).رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو
 . َسَواد بن َظَفر ليىل بنت اخلطيم بن َعِدّي بن َعْمرو بن :  وأمها 

 
 (.  5172( رقم الرتمجة )10/319الطبقات الكبري ) (1)

 (. 3473( ترمجة )2/289(، والتجريد )339أهل األثر ) مانظر عنها: تلقيح فهو (2)

 (.  118( ترمجة )3/408ما بني قوسني أضفته من ترمجة حممد بن مسلمة عند ابن سعد ) (3)

(4)  ( املحرب  عنها:  )414انظر  ذلك يف ص  ويؤكد   )415( الغابة  وأسد   ،)6/204( ترمجة  واالصابة  7124(   ،)

 (.  752( ترمجة )4/356)

 (.  5173( رقم الرتمجة )10/319الكبري ) الطبقات (5)

 (.  339انظر عنها: تلقيح فهوم أهل األثر ) (6)
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وأم ،  مبايعة،  حبيبة:  فولدت له،  َقْيس بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر:  تزوجها

 . ثابت بن َقْيس بن اخلطيم: التي تزوجها؛  جندب

 . وبايعت رسول اهلل  ، ليىل بنت اخلطيم:  مع أمها، أسلمت عمرية بنت مسعود

 : )قال الباحث(
،  مرية بنت مسعود بن َأْوس بن َمالِك بن َسَواد بن َظَفرع :  وقال،  مرتني،  ذكرها ابن حبيب

ة الثانية يؤكد ذكرها مع أخواهتا )سهيمة  (1) .امرأة َقْيس بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد الَظَفري ،  ويف امل رَّ

ة رَّ واحدة  ،  وأم جندب ،  وحبيبة ،  وعمرية،  وعم  كل  تعريف  بدأ يف  ثم  ونسبهم ألبيهم  وأم سلمة( 

عّم َقَتاَدة بن ؛  بن َسَواد الَظَفري  (2) وكانت عمرية عند َقْيس بن ِزْيد بن )َعاِمر(:  حدة فقالمنهم عىل 

 (3).النُّْعاَمن

 . عمرية بنت مسعود األنصارية: وقاال، وابن حجر ، وذكرها ابن األثري اجلزري

 . ومل يرفعا نسبها 

أن جدته  ،  ن حممد بن مسلمةثم ساقا خربًا مسندًا هلا من طريق إبراهيم بن جعفر بن حممود ب

مسعود بنت  اهلل  :  حدثته ،  عمرية  رسول  عىل  دخلت  فبايعنه  أهنا  مخس  وهن  وأخواهتا  ،  هي 

فمضغت كل واحدة  ،  ثم ناوهلن إياها فقسمنها بينهن،  فمضغ هلن َقديدة،  فوجدنه وهو يأكل قديداً 

قطعة  وال  ،  منهن  َخلوفًا  أفواههن  يف  وجدن  ما  وجل  عزو  اهلل  شيئاً فلقني  أفواههن  من  .  اشتكني 

 ( 4). وأبو موسى، أخرجه أبو نعيم 

 : وفيام ساقاه أمران

إبراهيم بن جعفر  :  وصواب نسبه ،  حممود :  قبل ،  عبداهلل :  يضاف لنسبه ،  إبراهيم بن جعفر :  األول 

مسلمة  بن  بن حممد  عبداهلل  بن  وأفراد  ،  بن حممود  آبائه  مع  عبداألشهل  بني  ترمجته يف حلفاء  تقدمت 

  (5) ، وذكره عىل الصواب السخاوي ،  وتذكره بعض املصادر كام تقدم بإسقاط عبداهلل من نسبه   ، أرسته 

جعفر  والده  املِزي  عبداهلل ،  وذكر  اسم  عنده  نسبه  يف  يف  ":  وقال ،  وأثبت  عبداهلل  يذكر  مل  من  ومنهم 

 (7) . والسخاوي ،  ومثله عند ابن حجر ،  (6) "نسبه 

 
 (.  413املحرب ) (1)

ما بني القوسني أثبت يف املطبوع )َعِدّي( خطأ، وذكره عىل الصواب فيام سبق، وأكده قول ابن حبيب هو عّم    (2)

 َقتَاَدة بن النُّْعاَمن.  

 (.  415املحرب ) (3)

 (.  791( ترمجة )4/359(، واالصابة )7145( ترمجة )209-6/208الغابة )أسد  (4)

 (. 27( ترمجة )1/11التحفة اللطيفة ) (5)

 (.  954( ترمجة )108-5/107هتذيب الكامل ) (6)

 (.  783( ترمجة )1/420(، والتحفة اللطيفة )161( ترمجة )2/106هتذيب التهذيب ) (7)
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مسعود:  واآلخر بنت  عمرية  ،  أن جدته   ! مسعود:  والصحيح!  بنت  ة  رَّ َعم  هي  ،  أن جدته 

مرية بنت مسعود ونقل ابن األثري  ،  وتقدم أن ابن سعد وابن حبيب ذكرا زوج كل منهام ،  وليست ع 

ة بنت مسعود قول ابن حبيب يف أهنا والدة عبداهلل بن حممد بن  ،  اجلزري رَّ وابن حجر يف ترمجة عم 

لذلك رمح،  مسلمة ينبها  أو  يتنبها  اهلل ومل  يرفعا نسب عمرية،  هام  مل  أهنا  ،  بل  ما يوضح  ويف ترمجتها 

ة،  جدة إبراهيم بن جعفر  رَّ وذكرا أهنا والدة عبداهلل بن حممد بن  ،  وتقدمت عندمها ترمجة أختها عم 

 . واهلل أعلم، وحيتمل أن يكون هناك تصحيف وتشابه يف االسمني ووقع من النساخ، مسلمة

جدة   ليست  هي  بن ،  إبراهيموكذلك  حممد  بن  عبداهلل  بن  حممود  جدة  هي  بل  األقرب 

االوأ،  مسلمة إدخال  قبل  ذلك  إىل  الذهبي  نسبهمشار  من  الذي سقط  نفس  ،  سم  نقل  إىل  وأشار 

 ( 1). جدة جعفر بن حممود : كام جاءت الرواية بل قال ، ومل يقل جدة إبراهيم ، اخلرب عند أيب نعيم

بفلـــذا   إبراهيم بن جعفر  ة :  هي،  ن حممود بن )عبداهلل( بن حممد بن مسلمةإن جدة  عمرَّ

 . بنت مسعود بن َأْوس بن َمالِك بن َسَواد بن َظَفر األَْوسية 

تزوجها َقْيس بن ِزْيد بن َعاِمر بن     -التي نحن بصدد ترمجتها    -وعمرية بنت مسعود بن َأْوس  

وإن كانت عمرية جدة فهي من  ،  وأم جندب ،  حبيبة وذريته ابنتان فقط  ،  وليس لَقْيس عقب ،  َسَواد بن َظَفر 

 . طريق هاتني البنتني فقط واهلل أعلم 

ْبن : بنت مسعود بن َأْوس بن َماِلك بن َسَواد بن َظَفر وهو (2)ُسَهْيمة: ( وأختها ألبيها21) َكْعب 

 (3).رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو
 . من بني َسلِمة،  الشموس بنت َعْمرو بن َحَرام: وأمها 

خاهلا ابن  حرام:  تزوجها  بن  ثعلبة  بن  حرام  بن  َعْمرو  بن  عبداهلل  بن  ، جابر 

 . وأم حبيب، عبدالرمحن :  فولدت له

َهْيَمة وبايعت رسول اهلل   . وأسلمت س 

ْهو (4)أم سلمة: ( وأختها ألبيها وأمها22) : بنت مسعود بن َأْوس بن َماِلك بن َسَواد بن َظَفر و

 .رضي الله عنها َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس
 . من بني َسلِمة ، الشموس بنت َعْمرو بن َحَرام بن ثعلبة بن حرام: وأمها 

 
  (.3505( ترمجة )2/291التجريد ) (1)

 (.  5174( رقم الرتمجة )320-10/319الطبقات الكبري ) (2)

(3)  ( املحرب  عنها:  )413انظر  ص  ذكرها  وأكد   ،)415( األثر  أهل  فهوم  وتلقيح  الغابة  336(،  وأسـد   ،)

 (. 600( ترمجة )4/330(، واالصابة )3363( ترمجة )2/279(، والتجريد )7024( ترمجة )6/156)

 (.  5175( رقم الرتمجة )10/320الطبقات الكبري ) (4)



 د    األوس                                                                        د. عبدالعزيز بن عمر البيتي بنو ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 

 

 25 

احلارث:  تزوجها بن  حمرث  بن  َقْيس  بن  َمالِك  بن  بن  من  ،  َأْوس  مازن  بني 

 . احلارث: فولدت له ، النجار

 . أسلمت أم سلمة وبايعت رسول اهلل 

 )قال الباحث(: 
،  وهي أم املقنع ،  أم سليم بنت مسعود بن َأْوس بن َمالِك:  ويقال،  أم سلمة:  وقال ابن حبيب

َعْمرو بن  سنان  بن  َعْمرو  هذيم،  وهو  بن  سعد  بن  سالمان  بني  َظَفر ،  من  لبني  ويف    (1) ،حليف 

يقولم لكنه  ابن حبيب قوله  يؤكد  َعْمرو:  وضع آخر  بن  أم سلمة عند سنان  بني  ،  وكانت  حليف 

 (2).وهو َعْمرو، املقنع: فولدت له، من بني سالمان بن سعد ، َظَفر

حبيب  ابن  َعْمرو :  قبل،  َعْمرو :  وأضاف  بن  ابن  ،  سنان  عند  كام  يذكره  اآلخر  املوضع  ويف 

 . اسم زوج أم سلمة بنت مسعود وهو خيتلف مع ابن سعد يف ، سعد

 (3).ابن سعد: من، وابن حجر، وينقل الذهبي باختصار

َكْعب : بنت مسعود بن َأْوس بن َماِلك بن َسَواد بن َظَفر وهو (4)حبيبة :( وأختها ألبيها وأمها23) 

 .رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو
 . من بني َسلِمة ، الشموس بنت َعْمرو بن َحَرام بن ثعلبة بن حرام: وأمها 

ذيم ،  سنان بن َعْمرو بن طلق بن َعْمرو:  تزوجها ،  من بني سالمان بن سعد بن ه 

 . وأم احلارث، املقنع :  فولدت له، حليفهم 

 . أسلمت حبيبة وبايعت رسول اهلل 

 : )قال الباحث(
 (5).مل تزوج،  مسعود بن َأْوس بن َمالِكوحبيبة بنت  : قال ابن حبيب

 ( 6) .فام تزوجتا قط ، وأم جندب ، وأما حبيبة : وقال، وأكد ذلك يف موضع آخر 

 (7) .خمترصاً ، وذكرها ابن اجلوزي 

 .وال عند الذهبي وال عند ابن حجر ، ومل أجدها عند ابن األثري

 
 (.  414-413املحرب ) (1)

 (.  415املحرب ) (2)

 (.  1313( ترمجة )4/441(، واالصابة )3910( ترمجة )2/322انظر عنها: التجريد ) (3)

 (.  5176( رقم الرتمجة )10/320الطبقات الكبري ) (4)

 (.  414املحرب ) (5)

 (.  415املحرب ) (6)

 (.  329تلقيح فهوم أهل األثر ) (7)
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َكْعب : بنت مسعود بن َأْوس بن َماِلك َسَواد بن َظَفر وهو (1)أم جندب: ( وأختها ألبيها وأمها24)

 (2).رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو
 . من بني َسلِمة ، الشموس بنت َعْمرو بن َحَرام بن ثعلبة بن حرام: وأمها 

 . احلارث : فولدت له ، نرص بن احلارث بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر : تزوجها

 .أسلمت أم جندب بنت مسعود وبايعت رسول اهلل 

 : )قال الباحث(
 (3).مل تزوج ،  وأم جندب بنت مسعود بن َأْوس بن َمالِك: قال ابن حبيب

 ( 4) .فام تزوجتا قط ، وأم جندب ، وأما حبيبة : وقال، وأكد ذلك يف موضع آخر 

ونقل من ابن سعد أيضًا وأورد  ،  ومل يذكر ما قاله،  ونقل عن ابن حبيب،  وذكرها ابن حجر

 ( 5) .ما تقدم يف ترمجتها 

ْبن : بن َقْيس بن اخلطيم بن َعِدّي بن َعْمرو بن َسَواد بن َظَفر وهو (6)ثابت: ( ومنهـم25) َكْعب 

 .(7) اأَلْوسالنَّْبِيت بن َماِلك بن : اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو
السكن( :  وأمه )بن  يِزْيد  بنت  عبداألشهل  (8) حواء  بن  زعوراء  بن  كرز  ،  بن 

 (9) . وكانت من املبايعات

 (1) .وكان َقْيس بن اخلطيم شاعراً 

 
 (.  5177( رقم الرتمجة )10/320الطبقات الكبري ) (1)

( ونقل عن ابن حبيب وذكرها خمترصًا،  7390( ترمجة )6/311(، وأسد الغابة )348تلقيح فهوم أهل األثر )  (2)

 ( وذكرها خمترصًا أيضًا عن ابن سعد وابن حبيب.  3812( ترمجة )2/315والتجريد )

 (.  414املحرب ) (3)

 (.  415املحرب ) (4)

 (. 1186( ترمجة )4/420االصابة ) (5)

 (.  512( رقم الرتمجة )261-4/260الطبقات الكبري ) (6)

 (258(، ، واالستبصار ) 343انظر عنه: مجهرة أنساب العرب البن حزم ) (7)

واء  ما بني القوسني سقط من السياق يف املطبوع وأضفته، انظر ترمجة أخيه يِزْيد بن َقيْس القادمة، وانظر ترمجة ح  (8)

(10/305 .) 

تم التنبيه يف ترمجة حواء بنت يِزْيد بن السكن، لوجود خطأ ما يف السياقات عند ابن سعد، فقال يف ترمجة عقرب  (9)

رافع، وحواء، ثم خلف  له:  السكن بن كرز، وولدت  بن  يِزْيد  النُّْعاَمن األشهلية، أهنا تزوجت  بن  بنت معاذ 

( وكرره 5113( ترمجة )10/298: يِزْيد، وثابتًا، الطبقات الكبري )عىل عقرب، َقيْس بن اخلطيم، فولدت له

(، فكيف تصبح حواء هنا أمًا لثابت، ويِزْيد، ابني: 5132( ترمجة حواء بنت يِزْيد رقم )306-10/305يف )

ابن حبيب يف   أيضًا  وأكده  معاذ،  بنت  أمهم هي عقرب   ، اخلطيم؟  بن  فحواء أخت 416)  "املحرب"َقيْس   ،)

 أخت يِزْيد ألمهم، وهي عقرب. ثابت و
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 . أبا يِزْيد:  ويكنى

املجاز ذي  سوق  اهلل  ،  فواىف  رسول  عليه   فأتاه  وحِرص  اإلسالم  إىل  ،  فدعاه 

ولكن احلرب ،  ما أحسن ما تدعوا إليه:  فقال َقْيس بن اخلطيم،  وجعل يرفق به ويكنيه

إليك وأعود  وأنظر  املدينة  فأقدم  قومنا  وبني  بيننا  الذي  بلغك  وقد  فكانت  ،  شغلتني 

أسلمت قد  السكن  بن  يِزْيد  بنت  حواء  اهلل  ،  امرأته  رسول  :  وقال ،  هبا   فأوصاه 

وسألني  ،  بك ،  قد أوصاين حممد يا حواء  :  فقدم املدينة فقال،  أفعل :  فقال،  احفظني فيها 

ومل  ،  فغدت بنو سلمة عىل َقْيس بن اخلطيم بعد ذلك فقتلته،  وأنا فاعل ،  أن أحفظه فيك

 . يكن أسلم 

 . وله عقب  

 : ثابت بن َقْيس بن اخلطيمل فولد 

 . أباناً  -

 . أم ولد: وأمه

 . وَعمراً  -

 . وحممداً  -

 . ق تلوا يوم احلرة مجيعاً ،  ويِزْيد -

 (2) .وليس هلم عقب

 . ثابتوأم  -

 . أم جندب بنت َقْيس بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر:  وأمهم

 : )قال الباحث(
يف الطبقة الثانية  ،  أفرد ابن سعد ترمجة لثابت بن َقْيس بن اخلطيم بن َعِدّي بن َعْمرو بن َسَواد

دًا وما بعدها من املشاهد  . ثم من بني َظَفر،  من األنصار األَْوس ،  ممن شهد أ ح 

ماكوال   وقال املهملة؛  اخلطيم:  ابن  الطاء  املعجمة وكرس  اخلاء  نارص   (3) .بفتح  ابن  وأضاف 

 (1).تليها ميم ، وسكون املثناة حتت: الدين

 
( وذكره ابن حجر 7350( ترمجة )3/266(، واالصابة )1/381(، ونسب معد )640انظر: مجهرة النسب )  (1)

 يف القسم الرابع، ووهم من ذكره يف الصحابة.  

 يقصد أبناءه مجيعًا: أباَن، وَعْمرًا، وحممدًا، ويِزْيَد، وستأيت ترامجهم إن شاء اهلل.  (2)

 .(921(، واملؤتلف للدارقطني )168-3/167اإلكامل ) (3)
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د اثنتي عرشة جراحة:  وقال،  وذكره اخلطيب البغدادي وعا  إىل    (2) ،يقال إنه جرح يوم ا ح 

عن  ،  وعن مصعب بن عبداهلل بن مصعب،  املدائنواستعمله عل بن أيب طالب عىل  ،  خالفة معاوية 

وكان لـه بالء مع  ،  شديد النفس ،  كان ثابت بن َقْيس بن اخلطيم:  قال،  عبداهلل بن عامرة بن القداح

أيب طالب بن  املدائن،  عل  أيب طالب عىل  بن  بن  ،  واستعمله عل  املغرية  قدم  عليها حتى  يزل  فلم 

الكوفة  مكا ،  شعبة  يتقي  معاوية  وكان  ــــ  يف  ،  نه  جمتمعة  األنصار  فيجد  منزله  إىل  ثابت  انرصف 

َظَفر بني  استخلف ،  مسجد  ما  أول  معاوية يف حقوقهم  إىل  يكتبوا  أن  أنه حبسهم  ،  يريدون  وذاك 

ما تصنعون  :  فقال،  نريد أن تكتب إىل معاوية:  فقالوا؟  ما هذا:  فقال،  سنتني أو ثالثًا مل يعطهم شيئاً 

إليه مجاعة إ،  أن يكتب  فإن كانت كائنة برجل منكم فهو خري من أن تقع بكم  ،  ليه رجل منا يكتب 

فكتب  ،  شأنك:  قالوا .  أنا :  قال؟  فمن ذاك الذي يبذل نفسه لنا :  فقالوا،  وتقع أسامؤكم عنده ،  مجيعاً 

النبي وغري ذلك،  إليه وبدأ بنفسه واعتديت علينا  ،  حبست حقوقنا :  وقال،  فذكر أشياء منها نرصة 

للنبي  ،  وظلمتنا  نرصتنا  إال  ذنب  إليك  لنا  يِزْيد.  وما  إىل  دفعه  معاوية  عىل  كتابه عىل  قدم  ،  فلام 

لـه قال  ثم  الرأي:  فقرأه  بابه:  فقال؟  ما  فتصلبه عىل  الشام،  تبعث  أهل  كرباء  ،  فاستشارهم،  فدعا 

:  قالف.  ثم تصلبه،  تبعث إليه حتى تقدم به ههنا وتقفه لشيعتك وألرشاف الناس حتى يروه:  فقالوا

وقد علمت أهنا   قد فهمت كتابك وما ذكرت النبي  :  فكتب إليه! ، ال : قالوا؟ هل عندكم غري هذا

فقدم كتابه عىل . فأنظرين ثالثاً ، كانت ضجرة لشغل وما كنت فيه من الفتنة التي شهرت فيها نفسك

قومه عىل  فقرأه  الرابع،  ثابت  اليوم  يف  العطاء  عنده .  وصبحهم  فأقام  أتاه  من  فم،  ثم  نحوًا  كث 

وتركها  ،  فوضعها يف منزله ،  ثم استأذنه للخروج فبعث إليه بمئة ألف درهم ،  شهرين ال يلتفت إليه 

القداح،  وخرج ابن  به  .  مرسالً ،  حدثني هبذا احلديث كله حممد بن صالح بن دينار:  قال  وحدثني 

 ( 3) .احلديثحيدث هبذا ،  سمعت يعقوب بن عمر بن َقَتاَدة: قال ، ابنه صالح بن حممد

،  َسَواد بن َظَفر :  قبل،  يِزْيداً :  وأضاف،  َعِدّياً :  وأسقط من نسبه،  وذكره أبو عمر ابن عبدالرب

،  مع عل ِصفني،  وشهد ثابت بن َقْيس بن اخلطيم،  مات فيام أحسب يف خالفة معاوية:  وقال أيضاً 

 (4).لرواة الثقات وابنه َعِدّي بن ثابت من ا، وال أعلم لثابت رواية، والنهروان، واجلمل 

وإنام َعِدّي بن ثابت  ،  ثقة ،  وابنه َعِدّي :  فقال ،  وعقـــب أبو عبداهلل الذهبــــي عىل أبـــي عمر 

 (1) . َعِدّي بن أبان بن ثابت :  حفيده ألنه 

 
 (. 434-3/433توضيح املشتبه ) (1)

(2)  ( َقيْس بن اخلطيم، االستيعاب  بن  يِزْيد  ابن عبدالرب، أن ذلك وقع ألخيه  أبو عمر  ( 1579-4/1578وذكر 

 راجع ترمجة أخيه من بعده.  

 (. 15( ترمجة )177-1/165تاريخ بغداد ) (3)

( وذكر أيضًا قول ابن الكلبي  568( ترمجة )1/274(، ومثله يف: أسد الغابة )261( ترمجة )206ب )االستيعا   (4)

 يف نسبه، وهو بإثبات: َعِدّي، وبدون إضافة: يِزْيد كام عند ابن سعد.  
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عىل الكوفة ملا طلبه  ، استعمله سعيد بن العاص : فقال ، وتعقيبًا آخر ،  أخبارًا لـه ، وذكر ابن حجر 

حدثني عبداهلل بن حممد  ،  وقال مصعب الزبريي ،  وال أعلم لـه رواية ،  لشكوى أهل الكوفة منه ،  عثامن 

عاماًل عىل الكوفة  ،  عىل املدائن فلم يزل عليها حتى قدم املغرية ،  استعمله علّ :  قال ،  بن عامرة القداح 

،  عن مصعب نحو ذلك  (2) "الطبقات "وحكى ابن سعد يف ،  ومات ثابت يف أيام معاوية ، فعزله ، ملعاوية 

ملا كان  ، أن معاوية كان يكره ثابت بن َقْيس : بإسناده ، أيضًا عن حممد بن صالح بن دينار ، وروى القداح 

معاوية بسبب حبسه حلقوقهم ،  منه يف حروبه مع عل  إىل  تكتب  أن  فأرادت  اجتمعت  األنصار  ،  وأن 

ــ فذكر قصة طويلة ــ وأنه  ،  ا يكرهون لئال يقع يف جوابه م ،  فأشار عليهم ثابت أن يكاتبه واحد منهم 

من طريق ابن إسحاق    "غريب احلديث "يف  ،  وروى احلريب ،  ووقعت بينهام خماطبة ،  توجه بكتاهبم إليه 

فلام أسلم ابنه  ،  يف اجلاهلية ،  قتلوا َقْيس بن اخلطيم ،  كان اخَلْزَرج :  قال ،  سمع أنساً ،  عن عاصم بن عمر 

،  عن أبيه ،  إن رواية َعِدّي بن ثابت :  وقيل ،  الم ألنكرتم ما صنعتم لوال اإلس :  فقال ،  بعثوا إليه بسالحه 

َعِدّي بن أبان بن ثابت بن  :  فإنه ،  هذا ،  املراد بجده ثابت بن َقْيس ؛  "السنن "التي وقعت يف  ،  عن جده 

كابن  ،  تبعًا لبعض أهل النسب ،  جزم بذلك أبو أمحد عبداملؤمن بن خلف الدمياطي ،  َقْيس بــن اخلطيم 

ثابت بن عبيد بن  :  وقيل ،  أخــو البــراء ،  هــو ثابت بــن عازب :  وقيل ! ! ،  فيه خالف كثريو ،  الكلبي 

جده ألمه عبداهلل بن  :  جده هو :  وقيل ،  َعْمرو بن أخطب :  اسم جد َعِدّي :  وقيل ،  ابن أخي الرباء ،  عازب 

أهل النسب كابن  ويعكر عىل قول الدمياطي اتفاق  ،  وقيل غري ذلك ،  هو ثابت بن دينار :  وقيل ،  يِزْيد 

 (3). وال عقب له ،  درج ،  عىل أن أبان بن ثابت بن َقْيس ،  وابن سعد ،  الكلبي 

ْبن ثابت بن َقْيس بن : بنو (4)،ويِزْيد -وحممد  -َعْمرو : ( وأبنائـه 28 - 27 - 26) اخلطيم 

 .بن َماِلك  بن اأَلْوس  -النَّْبِيت: وهو -بن اخَلْزَرج بن َعْمرو  -َكْعب: وهو -َعِدّي بن َعْمرو بن َسَواد بن َظَفر 
 . بنت َقْيس بن ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظَفر (5) أم حبيب:  وأمهم

 . قتلوا مجيعًا يوم احلرة يف ذي احلجة سنة ثالث وستني

 . وليس هلم عقب  

 : )قال الباحث(
،  بنو ثابت بن َقْيس بن اخلطيم،  ويِزْيد ،  وحممد،  َعْمروأفرد ابن سعد ترمجة واحدة لكل من  

 . من األنصار،  يف الطبقة الثانية من أهل املدينة من التابعني

 
 ( وأضاف عنده يف نسبه: يِزْيد، وأسقط: َعِدّي بن َعْمرو، بني: اخلطيم بن َسَواد.  601( ترمجة )1/64التجريد ) (1)

 .  "املطبوع"مل أجد هذه األخبار يف  (2)

 (. 902( ترمجة )1/196االصابة ) (3)

 (.  1651-1650-1649تراجم رقم )-(7/255الطبقات الكبري ) (4)

ندب( ومل يتبني عندي أهيام الصحيح.   تقدم يف ترمجة زوجها  (5)  ثابت بن َقيْس بن اخلطيم، أهنا )أم ج 
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يف تسمية من ق تل يوم احلرة من األنصار ثم من  ،  وأبو العرب التميمي ،  وذكرهم خليفة بن خياط   

 (1) . بني َظَفر 

،  وحممد بن ثابت بن َقْيس بن اخلطيم،  َعْمرو بن ثابت:  أما أبو العرب التميمي فذكر منهم 

 ( 2) .فقط

مر: وقال، وذكرهم ابن حزم    ( 3) .َعْمرو: بدال من، ع 

 . وذكرهتم أيضًا مصادر ترمجة أبيهم املاضية  

ْبن : بن َقْيس بن اخلطيم بن َعِدّي بن َعْمرو بن َسَواد بن َظَفر وهو (4)يِزْيد: ( وعمهم29) َكْعب 

 .(5) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو
وكانت من ، حواء بنت يِزْيد بن السكن بن كرز بن زعوراء بن عبداألشهل: وأمه

 (6) .املبايعات 

 . اخلطيمَقْيس بن : كان يكنى ،  وبيِزْيد

داً : وشهد يِزْيد   . واملشاهد كلها، أ ح 

 . شهيدًا يف خالفة عمر بن اخلطاب ،  وقتل يوم جرس أيب عبيد 

 : )قال الباحث(
يف الطبقة الثانية ممن شهد ،  أفرد ابن سعد ترمجة ليِزْيد بن َقْيس بن اخلطيم بن َعِدّي بن َعْمرو 

دًا وما بعدها من املشاهد  . ثم من بني َظَفر ، األَْوسمن األنصار ، أ ح 

بن َقْيس بن اخلطيم بن َعِدّي بن َعْمرو    (1) يِزْيد:  ويف نسخة ،  ِزْيد:  وقال ،  وذكره ابن الكلبي  

 (2).قتله الفرس ،  وقتل يوم اجلرس بالكوفة، وبه كان يكنى، بن َسَواد الَظَفري

 
 ( 247تاريخ خليفة ) (1)

 (.  181املحن ) (2)

 (. 342مجهرة أنساب العرب ) (3)

 (.  513( رقم الرتمجة )4/261الطبقات الكبري ) (4)

 (.  1608مجة )( تر130/ 2(، والتجريد )342انظر عنه: مجهرة أنساب العرب البن حزم ) (5)

يِزْيد بن السكن، وعقرب بنت معاذ،    (6) التنبيه عليه يف ترمجة أخيه ثابت، والتنبيه عليه يف ترمجة حواء بنت  تقدم 

أهنا   األشهلية،  النُّْعاَمن  بن  معاذ  بنت  عقرب  ترمجة  يف  فقال  سعد،  ابن  عند  السياقات  يف  ما  خطأ  وجود  عن 

لـ وولدت  كرز،  بن  السكن  بن  يِزْيد  اخلطيم،  تزوجت  بن  َقيْس  عقرب،  عىل  خلف  ثم  وحواء،  رافعًا،  ه: 

( الكبري  الطبقات  وثابتًا،  يِزْيد،  له:  ترمجة )10/298فولدت  ( ترمجة 306-10/305( وكرره يف )5113( 

(، فكيف تصبح حواء هنا أمًا لثابت، ويِزْيد، ابني: َقيْس بن اخلطيم؟ ، فأمهم هي 5132حواء بنت يِزْيد رقم )

(، فحواء أخت ثابت وأخت يِزْيد ألمهم، وهي 416)  "املحرب"عاذ، وأكده أبضًا ابن حبيب يف  عقرب بنت م

 عقرب. 
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وسامه ،  اثنتي عرشة جراحة وجرح يومئٍذ  :  قال العدوي :  وقال،  وذكره أبو عمر ابن عبدالرب  

د ــ جارساً   النبي    (3) .يا جارس أدبر،  يا جارس أقبل: فكان يقول، ــ يعني يوم أ ح 

َكْعب بن اخَلْزَرج بن : بنت اخلطيم بن َعِدّي بن َعْمرو بن َسَواد بن َظَفر وهو (4)ليلى: ( وعمته30) 

 (5).الله عنهارضي  النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َعْمرو وهو
 . َقْيس بن اخلطيم : أخت

َمالِك:  وأمها  من بني ،  رشفة الدار بنت َهْيشة بن احلارث بن أمّية بن معاوية بن 

 . َعْمرو بن َعْوف

َمالِك بن َسَواد بن َظَفر:  تزوجها يف اجلاهلية  :  فولدت لـه ،  مسعود بن َأْوس بن 

ة رَّ  . وتوىف عنها، وعمرية ، عم 

اهلل   رسول  النبي  ،  املدينة  وقدم  بايعها  امرأة  أول  ليىل  ومعها   فكانت 

 . وابنتان البنتيها، (6) ابنتاها

 . ووهبت نفسها للنبي  

 . وفارقها، فأقاهلا ، ثم استقاله بنو َظَفر

ى   . وكانت َغرْيَ

 .أ ْكَلة األسد : وكان يقال هلا 

 : )قال الباحث(
الَظَفرية َعِدّي  بن  بنت اخلطيم  لليىل  ترمجتني  هلا األوىل  ،  األَْوسية  أفرد حممد بن سعد  ترجم 

 .(1 )وَمن وهبت نفسها ِمن النساء لرسول اهلل  ،  من النساء فلم يتم نكاحه  فيمن خطب النبي  

 
 (، وعند قال: قتلته األعاجم.  1/382نسب معد ) (1)

 (. 640مجهرة النسب ) (2)

(3)  ( )1579-4/1578االستيعاب  ترمجة   )2791( االستبصار  يف:  ومثله   ،)258( الغابة  وأسد   ،)4/729 )

( )5591ترمجة  واالصابة  حتريف،  )َسَواد(  من  بدال  )سويد(  نسبه:  يف  وعنده  ترمجة 3/623-624(   )

(9299 .) 

 (.  5168( رقم الرتمجة )10/318الطبقات الكبري ) (4)

(5)  ( للبالذري  األرشاف  أنساب  يف:  عنها  )1/459انظر  واملحرب   ،)413( الغابة  وأسد  ترمجة 6/257(،   )

(7255( الدمياطي  لعبداملؤمن  اهلل  رسول  ونساء   ،)104-106( والتجريد   ،)2/302( ترمجة   )3637 ،)

( وعنده يف نسبها: الدوسية، وهو  258وأزواج النبي للصاحلي )  (،957( ترمجة )388-4/387واالصابة )

 خطأ، والصواب: األَْوسية. وأحسبه من الطبعة.  

ة، وعمرية، بنات: مسعود بن َأْوس، تقدمت ترامجهن.   (6) رَّ  عم 
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تقدمت يف    وهي التي ،  يف بني َظَفر،  وترجم األخرى هلا يف املبايعات من نساء األنصار من األَْوس

 : "الطبقات "ومما ذكره ابن سعد عنها يف ، بداية الرتمجة 

أقبلت  :  قال ،  أخربنا هشام بن حممد بن السائب عن أبيه عن أيب صالح عن ابن عباس:  قال

أكله  ؟  من هذا:  فقال! ،  فرضبت عىل َمنْكِبه،  وهو موىل ظهره الشمس   ليىل بنت اخلطيم إىل النبي  

،  أنا ليىل بنت اخلطيم،  أنا ابنة م طعم الطري ومباري الريح :  فقالت ،  كثريًا ما يقوهلا ــــ وكان  ،  األسد

قد تزوجني  :  فرجعت إىل قومها فقالت .  قد فعلت:  قال ؟ ،  تزوجني،  جئتك ألعرض عليك نفيس

 : فقالوا ، النبي  

ى! ، بئس ما صنعت ،  عليك صاحب نساء تغارين عليه فيدعو اهلل    والنبي ،  أنت امرأة َغرْيَ

أقلتك:  قال،  أقلني!  يا رسول اهلل:  فرجعت فقالت،  فاستقيليه نفسك  مسعود  :  فتزوجها :  قال.  قد 

إذ وثب عليها  ،  فبينا هي يف حائط من حيطان املدينة تغتسل،  فولدت له،  بن َأْوس بن َسَواد بن َظَفر

 (2).فأ دركت فامتت ، فأكل بعضها  لقول النبي  ، ذئب

وهبت  ،  أن ليىل بنت اخلطيم:  حدثنا عبداهلل بن جعفر عن ابن أيب عون،  أخربنا حممد بن عمر 

 . قبل منهن أحداً   فلم ي سمع أن النبي ، ووهبن نساء أنفسهن، نفسها للنبي 

َقَتاَدة،  أخربنا حممد بن عمر :  قال ،  حدثني حممد بن صالح بن دينار عن عاصم بن عمر بن 

ولتها ركوبًا منكراً ،  قبلها ف  وهبت نفسها للنبي ،  كانت ليىل بنت اخلطيم وكانت  ،  وكانت تركب ب ع 

واهلل آلتينه وألهبن  ،  ال واهلل ألجعلّن حممدًا ال يتزوج يف هذا احلّي من األنصار:  فقالت،  سيئة اخللق

:  فقال ،  فام راعه إال هبا واضع يدها عليه ،  وهو قائم مع رجل من أصحابه  فأتت النبي  ،  نفيس له

هذا قومها :  فقالت ،  األسدأكله  ؟  من  سيد  بنت  ليىل  لك،  أنا  نفيس  وهبت  قبلتك:  قال ،  قد  ،  قد 

وقد أحل  ،  أنت امرأة ليس لك صرب عىل الرضائر:  فأتت قومها فقالوا ،  ارجعي حتى يأتيك أمري

لرسوله   شاء  اهلل  ما  ينكح  النساء :  فقالت،  فرجعت ،  أن  لك  أحل  قد  اهلل  طويلة  ،  إن  امرأة  وأنا 

 ( 3) .قد أقلتك: فقال رسول اهلل . واستقالته، يل عىل الرضائروال صرب ، اللسان

حدثنا ابن أيب حبيبة عن عاصم بن عمر ،  أخربنا حممد بن عمر:  قال،  ويف موضع آخر عند ابن سعد 

وأم َعاِمر بنت يِزْيد  ،  كبشة بنت أيب رافع بن عبيد،  أم سعد بن معاذ:  أول من بايع النبي  :  قال،  بن َقَتاَدة

،  ليىل:  ومن بني َعْمرو بن َعْوف،  ليىل بنت اخلطيم:  ومن بني َظَفر،  وحواء بنت يِزْيد بن السكن ،  السكنبن  

 
 (. 4974( ترمجة )10/145الطبقات الكبري ) (1)

يف   (2) التي  ترمجتها  ابن سعد يف  قول  تقدم  نظر،  فيه  تزوجها يف  اخلرب  َأْوس  بن  مسعود  زوجها  أن  نساء عشريهتا   

الرواية،  هذه  يف  يذكره  ملا  خمالف  وهو   ،  .  . ابنتاها.  ومعها  املدينة،  اهلل  رسول  وقدم  عنها  وتوىف  اجلاهلية، 

وحيتمل أن اخلرب يتوقف عند )يا رسول اهلل أقلني، قال قد أقتلك( ثم يبدأ خرب أخر أضافه الراوي، فتداخلت 

 ر، ومل تنتظم، وحيتمل أن الراوي هو السبب، وهو ابن الكلبي، وهو من املرتوكني عند أهل احلديث.  األخبا 

 (.  4974( رقم الرتمجة )146-10/145الطبقات الكبري ) (3)
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ـ ،  أيب سفيان:  بنات،  ومتيمة،  ومريم ـ د  بأ ح  البنات ــ قتل  الراهب ،  أيب  َعاِمر  بنت أيب  وابنتها  ،  والشموس 

 (1).ت بن أيب األقلحوَطيبة بنت النُّْعاَمن بن ثاب، مجيلة بنت ثابت بن أيب األقلح 

خلَْْزَرج : بنت اخلطيم بن َعِدّي بن َعْمرو بن َسَواد بن َظَفر وهو (2)ُلبَنى: ( وأختها31)  َكْعب بن ا

 (3).رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: بن َعْمرو وهو
بن اخلطيم:  وأم،  وأمها  ريم:  َقْيس  الق  بنت  بن    ق ريبة  َكْعب  بن  بن سنان  أمية  بن 

 . َغنْم بن َسلِمة

حارثة:  تزوجها بن  جشم  بن  ِزْيد  بن  َعِدّي  بن  إساف  بن  هنيك  بن  ،  عبداهلل 

 . فولدت له

بنى وبايعت رسول اهلل   . وأسلمت ل 

 : )قال الباحث(
حبيب ابن  اخلطيم:  وقال،  ذكرها  بنت  عند،  لبنى  بن  :  كانت  َعاِمر  بن  ِزْيد  بن  َسَواد  َقْيس 

 (4) .الَظَفري

فَْر : ( وذكر ابن حبيب أيضًا أختهما32) ريطة بنت اخلطيم بن َعِدّي بن َعْمرو بن َسَواد بن َظ

 .النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: وهو

 : )قال الباحث(
 . مل أجد لريطة بنت اخلطيم بن عدي ترمجة عند ابن سعد

أختيها  مع  ابن حبيب  اهلل  ،  ولبنى،  ليىل :  وذكرها  بايعن رسول  بنت  :  وقال،  فيمن  ريطة 

 !. وليست بثبت ، اخلطيم

 . ومل أجد هلا ترمجة فيام اطلعت عليه من املصادر التي اطلعت عليها ، هكذا عنده

ليه  اخلطيمابنتا ، وعمرية -أم َعْمرو : ( وذكر ابن حبيب يف بين َظَفر أيضًا34 -  33) ضيي ال ر

 (5).امعنه

 : )قال الباحث(

 
 (.  10/12الطبقات الكبري ) (1)

 (.  5169( رقم الرتمجة )10/318الطبقات الكبري ) (2)

(3)  ( املحرب  الغابة )343ح فهوم أهل األثر )(، وتلقي413انظر عنها:  الرتمجة )6/255(، وأسد  (، 7247( رقم 

 (. 946( ترمجة )4/386(، واالصابة )3628( ترمجة )2/301والتجريد )

 (.  413املحرب ) (4)

 (.  415انظر عنهام: املحرب ) (5)
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 . ابنتا اخلطيم ترمجة عند ابن سعد، وعمرية، مل أجد ألم عمرو 

حبيب ابن  عنده،  وذكرمها  نسبهام،  وهكذا  يرفع  أختا ،  ومل  أهنام  يبني  السياق  ،  ليىل :  وظاهر 

   . وهؤالء مجع  بايعن النبي  :  وقال، وذكرمها مع أخريات، اخلطيم: بنات، وريطة، ولبنى

 

[] 
 

 هــــــؤالء بنو َسَواد بن َظَفر.

 ويتلوهـــــم إخوتهم بنو َعْبد َرَزاح.
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 ومن بين َعْبد َرَزاح بن َظَفر: 

 

ْبن : َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر وهو (1)احلارث (35) النَّْبِيت بن َماِلك 

  .(2) اأَلْوس

 : )قال الباحث(
ويذكره يف ترمجة  ، ترمجة مفردة عند ابن سعد،  مل أجد للحارث بن َعْبد َرَزاح الَظَفري األَْويس 

ومل يذكر لـه أي مشاركة  ،  ابنه يف الطبقة األوىل من طبقات البدريني من األنصار األَْوس يف بني َظَفر 

 . يف أحداث السرية وما بعدها 

 . صحبةوكانت له 

 . وقد انقرض عقبه وذهبوا

 . وتأيت ترمجتها ، عمرية بنت احلارث: وترجم ابن سعد البنته

ْهو: بن احلارث بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر وهو (3)رـْصَن :( وابنه36) : َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو و

 .(4) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس
 . أبا احلارث :  ويكنى

 . َسَواد بن اهلَْيَثم بن َظَفرسودة بنت : وأمه

،  وعبداهلل بن حممد بن عامرة األنصاري   (5) ، وحممد بن عمر،  أبومعرش:  هكذا سامه

الكلبي السائب  بن  حممد  بن  ونسبه   (6) ، وهشام  اسمه  يف  خيتلفوا  بن  :  أنه ،  مل  نرص 

 . احلارث 

 (7) .ن مري بن احلارث: أنه  "كتابه"وروى حممد بن إسحاق يف 

 
 (.  129( رقم الرتمجة )3/420الطبقات الكبري ) (1)

( وعنده: احلارث بن عبيد بن رزاح،  2604( ترمجة ابنه نرص، رقم ) 1494-4/1493انظر عنه: االستيعاب )  (2)

( 1/104( وعنده: عبيد بن رزاح، والتجريد )924( ترمجة )1/405ويف قول: بن َعبْد َرَزاح، وأسد الغابة )

 ( وعنده عبيد بن رزاح.  1442( ترمجة )1/283( وعنده: عبيد بن رزاح، واالصابة )978ترمجة )

 (.  129( رقم الرتمجة )3/420الطبقات الكبري ) (3)

(4)  ( سالم  البن  النسب،  يف:  عنه  )275انظر  العرب  أنساب  ومجهرة   ،)343( واالستيعاب  رقم  4/1493(،   )

 (.  8704( ترمجة )3/524(، واالصابة )436(، وتلقيح فهوم أهل األثر )2604الرتمجة )

 (.  1/158املغازي ) (5)

 ( قال: عبد بن رزاح، بدال من: َعبْد َرَزاح.  641يف مجهرة النسب )(، و 1/383نسب معد ) (6)

 ( والذي يف سياقه: قال ابن إسحاق: نرص بن احلارث بن عبد بن رزاح.  1/687السرية النبوية البن هشام )م (7)
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 . وال أظن ذلك إال من قبل رواة حممد بن إسحاق، وهذا غلط

 : )قال الباحث(

يف الطبقة األوىل من طبقات  ،  لنرص بن احلارث بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر،  أفرد ابن سعد ترمجة

 . البدريني من األنصار من األَْوس يف بني َظَفر 

ما يكتب باأللف    فأكثر ،  وسكون الضاد املعجمة،  بفتح النون :  وأما َنرْض :  وقال ابن ماكوال

نرض بن احلارث بن َعْبد َرَزاح  :  ومنهم ،  وما يكتب بغري التعريف فقليل ،  فاللبس فيه زايل،  والالم

  وشهد مع النبي  ،  له صحبة قديمة ،  بن َظَفر وهو َكْعب بن اخلَْزَرج بن َعْمرو بن َمالِك بن األَْوس 

 (1) .ذكره ابن القداح،  مشاهده

ذكره ابن :  أيضًا وقال،  نمري:  ويف،  يف الصاد املهملة واملعجمة،  األثري اجلزري وترجم له ابن  

 ( 2) .قتل بالقادسية: ابن القداح: قال : ماكوال وقال

واحلارث بن نرض بن احلارث بن َعْبد  :  فقال ابن ماكوال،  وما وجدته عند ابن ماكوال خمتلف

 (3).وأذكر من بعده، والظاهر أنه ابنه ، َرَزاح

 ( 4) .نرض بن احلارث بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر: وقال ، وذكره ابن قدامة

 (5) .باملعجمة، نرض: وقيل، نمري بن احلارث: وهم من قال ، نرص بن احلارث : وقال الذهبي

َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو : احلارث بن نصر بن احلارث بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر وهو :( وابنه37) 

 .(6)النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس : وهو

 : )قال الباحث(
 . ترمجة عند ابن سعد، مل أجد للحارث بن نرص بن احلارث بن َعْبد َرَزاح الَظَفري األَْويس

 
 (.  7/341اإلكامل ) (1)

 (. 5291( ترمجة )4/584(، ويف نمري )5211( ترمجة )4/541( و )5204( ترمجة )4/538أسد الغابة ) (2)

 (.  7/351اإلكامل ) (3)

 (.  262االستبصار ) (4)

(5)  ( ترمجة )2/105التجريد  له يف: نرض )1187(  ترمجة )2/106(، وترجم  ( 2/113(، ويف نمري: )1196( 

 (. 1280ترمجة )

(6)  ( العرب  أنساب  عنه يف: مجهرة  الرتمجة )4/1493(، واالستيعاب )343انظر  رقم  وتل2604(  فهوم  (،  قيح 

 (.  8704( ترمجة )3/524(، واالصابة )436أهل األثر )
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،  واحلارث بن نرض بن احلارث بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر األنصاري:  وقال ،  وذكره ابن ماكوال 

 ( 1) .وال عقب له  قاله ابن القداح واستشهد يوم القادسية مشاهدوشهد  بايع حتت الشجرة  له صحبة

ابن اجلوزي َرَزاح( :  وقال،  وذكره  )َعْبد  :  وبعضهم يقول،  احلارث بن نرص بن احلارث بن 

 ( 2) .بالضاد املعجمة، ابن نرض

 ( 3) .ذكره العدوي، احلارث بن نرص بن احلارث: وقال، ومل ينسبه ،  وذكره الذهبي

ابن   األنصاري:  وقال،  حجروذكره  احلارث  بن  نرض  بن  العدوي،  احلارث  نسب "يف    ذكر 

 (4).واختلفوا يف ضبط اسمه وألبيه صحبة أنه شهد بيعة الرضوان: وذكر القداح ، أن لـه صحبة :"األنصار

: وهوَكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو : بنت احلارث بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر وهو (5)عمرية :( وعمته38)

 (6).رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس
 . سودة بنت َسَواد بن اهلَْيَثم بن َظَفر:  وأمها 

 . شهد بدراً ، آلبيه وأمه ،  نرص بن احلارث: وهي أخت 

 . َعِدّي بن حرام بن اهلَْيَثم بن َظَفر:  تزوجها

مرية وبايعت رسول اهلل   . أسلمت ع 

 . حممد بن عمر: يف رواية 

 : )قال الباحث(
 ( 8) .ومثله يف مصادر أخرى  (7)،الَظَفرية  بشرية بنت احلارث بن َعْبد َرَزاح: عند ابن حبيب 

وتذكرها املصادر عىل  ،  إنام كام أشار ابن سعد أهنا يف رواية الواقدي،  وال أحسب أهنا أختها 

اثنتان حتت البطن،  وعمرية،  بشرية :  أهنام  هذا  َرَزاح:  ويف  َعبْد  بن  احلارث  بن  النُّْعاَمن  بنت  ،  بشرية 

 . وتأيت ترمجتها 

 
 (.  7/351اإلكامل ) (1)

 ( وما بني القوسني عنده: )عبد زراع( حتريف، وأصلحته.  178تلقيح فهوم أهل األثر ) (2)

 (.  1033( ترمجة )110التجريد ) (3)

 (. 1493( ترمجة )1/291االصابة ) (4)

 (.  129( رقم الرتمجة )3/420الطبقات الكبري ) (5)

(6)  ( األثر  أهل  فهوم  تلقيح  ترمجتها:  )340انظر  والتجريد   ،)2/290( ترمجة   )3484( واالصابة   ،)4/358 )

 (. 770ترمجة )

 (.  414املحرب ) (7)

(8)  ( األثر  أهل  فهوم  )326تلقيح  الغابة  وأسـد   ،)6/41( الرتمجة  رقم   )6773( والتجريد  ترمجة 2/252(،   )

(3053( واالصابة  احلارث،  بعد  نسبها  يرفع  ومل   )4/246( ترمجة  بمعجمة 183(  وقال:  اسمها  وضبط   )

 بوزن عظيمة، وذكروا أهنم نقلوا عن ابن حبيب، عدا ابن اجلوزي مل يذكر شيئًا.  
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ْبن : بن النُّْعَمان بن احلارث بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر وهو (1)ثابت :( ومنهـم39)  َكْعب بن اخَلْزَرج 

 .(2) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َعْمرو وهو
لوذان بن احلارث بن أمية بن معاوية بن بن    -ِزْيد:  وهو  -هزيلة بنت أكال  :  وأمه

 . من األَْوس،  من بني َعْمرو بن َعْوف، َمالِك 

 : ثابت بن النُّْعاَمنل فولد 

 . خالداً  -

 مبايعة ،  (3) )وبشرية( -

 . مبايعة ،  وعمرية -

 .بن َعْمرو بن حارثة بن اهلَْيَثم بن َظَفر -أبريق: وهو -شميلة بنت احلارث : وأمهم 

 : )قال الباحث(

يف الطبقة الثانية ممن ، أفرد ابن سعد ترمجة لثابت بن النُّْعاَمن بن احلارث بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر

دًا وما بعدها من املشاهد  . ومل يذكر يف الرتمجة مشاركته، يف بني َظَفر ، من األنصار األَْوس، شهد أ ح 

داً :  وقال القداح،  ذكره ابن شاهني:  وقال،  وذكره ابن حجر زاد  ،  واملشاهد بعدها ،  شهد أ ح 

 (4).واستدركه أبو موسى ، واستشهد يوم جرس أيب عبيد: العدوي

ْبن : بنت النُّْعَمان بن احلارث بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر وهو (5)َبِشْيَرة :( وأختـه ألبيـه40) عْْب  َك

 (6).رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو
 .أم صخر بنت رشيك بن أنس بن رافع بن امرئ الَقْيس بن ِزْيد بن عبداألشهل:وأمها

روة بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر:  تزوجها ، الربيع :  فولدت لـه ،  سهل بن احلارث بن ع 

 . وأم احلارث 

 
 (.  514( رقم الرتمجة )4/261الطبقات الكبري ) (1)

(، 262(، واالستبصار )576( ترمجة )1/278(، وأسد الغابة )265( ترمجة )1/207انظر عنه: االستيعاب )  (2)

 (، ومل يذكروا عنه سوى صحبته.  609( ترمجة )1/65والتجريد )

(، وتأيت ترمجتها، وضبطها 10/321ما بني القوسني يف املطبوع )يسرية( وأصلحته انظر: ترمجتها يف الطبقات )  (3)

 (. 184( ترمجة )4/246حجر: بمعجمة بوزن عظيمة، االصابة )ابن 

 (. 910( ترمجة )1/198االصابة ) (4)

 (.  5179( رقم الرتمجة )10/321الطبقات الكبري ) (5)

(6)  ( األثر  أهل  فهوم  تلقيح  ترمجتها:  )326انظر  والتجريد   ،)2/252( ترمجة   )3054( واالصابة   ،)4/346 )

 (. 185ترمجة )
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 . وأسلمت بشرية وبايعت رسول اهلل 

َكْعب : بنت النُّْعَمان بن احلارث بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر وهو (1)ُأَمْيَمة :( وأختها ألبيها وأمها41)

 (2).رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو
 .صخر بنت رشيك بن أنس بن رافع بن امرئ الَقْيس بن ِزْيد بن عبداألشهل أم:وأمها

 . النُّْعاَمن:  فولدت له، عبيد بن َأْوس بن َمالِك بن َسَواد بن َظَفر:  تزوجها

 . أسلمت أميمة وبايعت رسول اهلل 

َكْعب بن : بن ثابت بن النُّْعَمان بن احلارث بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر وهو (3)خالد :( وابن أخيها42)

 . النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو
 .بن َعْمرو بن حارثة بن اهلَْيَثم بن َظَفر -أبريق: وهو  -شميلة بنت احلارث : وأمه

داً : شهد   . أ ح 

بن   حممد  بن  عبداهلل  األنصاريقال  شهيداً :  عامرة  معونة  بئر  يوم  عىل    (4) ، وقتل 

 . رأس ستة وثالثني شهرًا من اهلجرة

 . وليس له عقب  

 . فلم يبق منهم أحد ، وقد انقرض ولد احلارث بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر 

 : )قال الباحث(

َرَزاح َعْبد  النُّْعاَمن بن احلارث بن  ثابت بن  ابن سعد ترمجة خلالد بن  ا ،  أفرد  الثانية  يف  لطبقة 

دًا وما بعدها من املشاهد  . ثم من بني َظَفر،  من األنصار األَْوس ،  ممن شهد أ ح 

مع جعفر بن ،  يوم مؤتة،  ق تل شهيداً :  وابن قدامة ،  وابن حزم ،  وابن دريد،  وقال ابن الكلبي  

 (5).أيب طالب 

 
 (.  5180( رقم الرتمجة )10/321الكبري ) الطبقات (1)

 (.  3009( ترمجة )2/248(، والتجريد )325(، وتلقيح فهوم أهل األثر )414انظر ترمجتها: املحرب ) (2)

 (.  515( رقم الرتمجة )4/262الطبقات الكبري ) (3)

أه  (4) فهوم  تلقيح  )   ل انظر:  )184األثر  الغابة  وأسد   ،)1/568( الرتمجة  رقم   )1349( والتجريد   ،)1/149 )

 (.  2150( ترمجة )1/402(، واالصابة )1535رقم الرتمجة )

(5)  ( النسب  )641مجهرة  معد  ونسب   )1/382( واالشتقاق  الكلبي،  البن  ومها  بعد:  446(  نسبه  يرفع  ومل   )

الكلبي، ومجهرة أنساب   ابن  يتبع  يذكره يف  343العرب البن حزم ))ثابت( وهو  السرية"( ومل  مع   "جوامع 

( مؤتة، واالستبصار  والتجريد )262شهداء  ترمجة )1/149(،  دريد،  1537(  ابن  نقلها عن  ( وهي أخرى 
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فَْر  (1)بشرية :( وأخته ألبيه وأمه43) ْبن َظ بنت ثابت بن النُّْعَمان بن احلارث بن َعْبد َرَزاح 

 (2).رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: وهو
ميلة بنت احلارث  : وأمها  .بن َعْمرو بن حارثة بن اهلَْيَثم بن َظَفر -أبريق: وهو -ش 

ّر بن َظَفرأبو نملة بن : تزوجها  .معاذ بن زرارة بن َعْمرو بن َعِدّي بن احلارث بن م 

 . أسلمت بشرية وبايعت رسول اهلل 

 : )قال الباحث(
 (3) .أم سلمة: وولدت بشرية بنت ثابت أليب نملة بن معاذ بنتًا اسمها 

فَْر  (4)عمرية :( وأختها ألبيها وأمها44) بنت ثابت بن النُّْعَمان بن احلارث بن َعْبد َرَزاح بن َظ

 (5).رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: وهو
ميلة بنت احلارث  : وأمها  .بن َعْمرو بن حارثة بن اهلَْيَثم بن َظَفر -أبريق: وهو -ش 

   .أسلمت عمرية بنت ثابت وبايعت رسول اهلل 

َكْعب بن : رزاح بن َظَفر وهو(8)بن َعْمرو بن َعاِمر بن )عبد( (7)بن َجْزء (6)احُلباب :( ومنهم45) 

 .(9) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو
باب لفولد   : لح 

 
( وقال: قال ابن عساكر: ذكر ابن دريد أنه ق تل يوم مؤتة، قال: ومل  3151( ترمجة )1/402ومثله يف االصابة )

ملغازي. هكذا يف االصابة، وأحسب أهنام رجل واحد، اختلف يف مكان مقتله، وذكر الصاحلي  أر له ذكرًا يف ا

والرشاد  اهلدى  سبل  بمؤتة،  استشهد  وقيل:  النُّْعاَمن،  بن  ثابت  بن  خالد  منهم:  وعد  معونة،  بئر  شهداء 

(6/62 .) 

 (.  5181( رقم الرتمجة )10/321الطبقات الكبري ) (1)

( 4/246(، واالصابة )3052( رقم الرتمجة )2/252(، والتجريد )326وم أهل األثر )انظر عنها: تلقيح فه   (2)

 (. 184ترمجة )

 (.  4/286الطبقات الكبري ) (3)

 (.  5182( رقم الرتمجة )322-10/321الطبقات الكبري ) (4)

(5)  ( التجريد  ة(، واالصابة )3482( ترمجة )2/290انظر عنها:  رَّ وقال: 768( ترمجة )4/358(، وعنده )عم   )

 عمرية بالتصغري.  

 (.  516( رقم الرتمجة )4/262الطبقات الكبري ) (6)

( أثبت اسمه يف رسم )َجْزء(، ويف اإلكامل قال: )جزى( وقال 502-500-476يف: املؤتـلـف للدارقطني )  (7)

 (، وقاال: ذكره الطربي.  2/77املحقق يف احلاشية: ويف رسم )جزء( )

 من املطبوع، فأضفته. ما بني القوسني سقط  (8)

(9)  ( االستيعاب  عنه:  )1/317انظر  ترمجة   )461( واالستبصار  الغابة  263(،  وأسد  )جزيىء(،  وعنده:   )

 (.  1018( ترمجة )1/434)
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ليدة -  . خ 

 . اليامن بن جابر العبيسابنة مدلج بن : وأمها 

داً : شهد احل باب  . أ ح 

 . وتوىف وليس له عقب  

 . وقد انقرض ولد َعاِمر بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر فلم يبق منهم أحد

 : )قال الباحث(
باب بن َجْزء بن َعْمرو بن َعاِمر بن َعْبد َرَزاح يف الطبقة الثانية ممن ،  أفرد ابن سعد ترمجة للح 

دًا وما بعدها من املشاهد  . ثم من بني َظَفر ، من األنصار األَْوس، شهد أ ح 

َزى،  وذكره ابن ماكوال يف مواضع عنده احلباب بن جزى بن َعْمرو بن َعاِمر بن :  وقال يف ج 

،  بعدها مهزة،  وسكون الزاي،  بفتح اجليم؛  وقـــال فــي َجْزء  (1).َرَزاح بن َظَفر األنصــاريَعْبد  

وشهد  ،  له صحبة،  احلباب بن جزء بن َعْمرو بن َعاِمر بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر األنصاري:  خمتلف فيه

اهلل   رسول  داً   مع  بعدها ،  أ ح  القادسية،  وما  يوم  ابن  ،  واستشهد  عن  مصعب  هو  :  القداحقال 

زى باب أوله حاء مهملة مضمومة   (2) .وكأن األول أكثر ،  بالضم،  احل باب بن ج  وبعدها ،  وقال يف ح 

بواحدة معجمة  خفيفة  مثلها ،  باء  األلف  َجْزء :  فهو،  وبعد  بن  َباب  َظَفر ،  ح  بني  نسبه  ،  من  تقدم 

 ( 3) .الطربي:  قاله، شهد أ حداً ، واخللف فيه

دي: وقال ،  وذكره الذهبي  (4).ذكره الطربي فيمن شهد بدرًا وهو أ ح 

ابن حجر ماكوال:  وقال،  وذكره  ابن  الطربي،  له صحبة:  قال  فيمن  ،  وابن شاهني،  وذكره 

 (5) .بالتصغري، وسمى ابن القداح أباه جزياً ، واستشهد بالياممة، شهد أحداً 

ـَزي :  يف،  وذكره ابن نارص الدين َعْبد :  وقال،  ج  ـَزي بن َعْمرو بن َعاِمر بن  واحلباب بن ج 

الَظَفري األنصاري  َظَفر  بن  داً ،  َرَزاح  أ ح  بدراً :  قيل ،  صحايب شهد  املعروف،  وشهد  قاله  ،  واألول 

 
 (.  2/77اإلكامل ) (1)

 (.  2/92اإلكامل ) (2)

 (.  2/140اإلكامل ) (3)

 (، وذكرته املصادر املتقدمة، ونقلت عن الطربي، ومل تقل بشهوده بدرًا.  1079( ترمجة )1/114التجريد ) (4)

(، وتأمل االختالف فيام وجدته عند ابن ما كوال، وما نقله ابن حجر عنه،  1546( ترمجة )1/301االصابة )  (5)

 وحيتمل أنه حترف اسم املوقعة من القادسية إىل الياممة.  
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ــ كام تقدم ــ وقيل    "الطبقات "فقال ابن سعد يف  ،  واختلف يف اسم أبيه وجده،  وغريه،  ابن سعد

 (1) .هو احلباب بن َجـْزء بن مسعود: وقيل، بعدها مهزة، لزايوسكون ا،  بفتح أوله، َجْزء : فيه

ْبن : بن َعْمرو بن َعاِمر بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر وهو (3)بنت )جزء( (2)عائشة :( وأخته46) َكْعب 

 (4).رضي الله عنهاالنَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس : اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو
،  من بني َسلِمة،  يِزْيد بن َعاِمر بن َحِديَدة بن َعْمرو بن َسَوادأبو املنذر  :  تزوجها

 . وعبدالرمحن، املنذر:  فولدت أليب املنذر، من أهل بدر،  ق طبة بن َعاِمر بن َحِديَدة: أخو

   .أسلمت عائشة بنت جزء وبايعت رسول اهلل 

فَْر  (5)ُخليدة :( وابنة أخيها47) ْبن َظ بنت احُلباب بن جزء بن َعْمرو بن َعاِمر بن َعْبد َرَزاح 

 (6).رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: وهو
دلج بن اليامن بن جابر العبيس : أمها  . حليف بني عبداألشهل، بنت م 

بن  :  تزوجها ِزْيد  بن  الَقْيس  امرئ  بن  النُّْعاَمن  بن  معاذ  بن  سعد  بن  عبداهلل 

 . فلم تلد له شيئاً ، عبداألشهل

 . أسلمت خليدة وبايعت رسول اهلل 

ْهو: بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر وهو (7)سهل بن احلارث بن عروة :( ومنهم48) : َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو و

 . اأَلْوسالنَّْبِيت بن َماِلك بن 
 

 (.  2/306يح املشتبه )توض (1)

 (.  5183( رقم الرتمجة )10/322الطبقات الكبري ) (2)

 ما بني القوسني يف املطبوع )جزى( وتقدم أنه أثبتها ابن سعد )جزء( وتكتب بالرسمني، وجعلتها موحدة.  (3)

(4)  ( املحرب  عنها:  )414انظر  األثر  أهل  فهوم  وتلقيح  )جزء(،  338(،  من:  بدال  )محزة(  وعنده:  الغابة  (  وأسد 

قل من ابن نه: )َعاِمر( ويد( وعنده: )جرير( بدال من )جزء(، وسقط من نسبها عن7086( ترمجة )6/192)

( وعنده )جرير( بدالً من )جزء( وينقل عن ابن سعد، واالصابة 3430( ترمجة )2/286حبيب، والتجريد )

 ( وعنده مثل ابن األثري اجلزري.  705( ترمجة )4/350)

 (.  5184( رقم الرتمجة )10/322الكبري ) الطبقات (5)

( وعنده  6871( ترمجة )6/86(، وأسد الغابة )330(، وتلقيح فهوم أهل األثر )414انظر عنها فـي: املحرب )  (6)

 ( والتجريد  حبيب،  ابن  عن  وينقل  زوجها،  اسم  مع  نسبها  يف  )2/262تداخل  ترمجة  واالصابة 3170(   ،)

(4/278( ترمجة  مثل  347(  وعنده  من (  أنه  وحيتمل  سعد،  ابن  عن  ينقل  أنه  ويضيف  اجلزري،  األثري  ابن 

 النساخ. 

(7)  ( االستبصار  )263يف  الغابة  أسد  يف  ومثله  )عروة(،  من  بدالً  )َعْمرو(  عند:   )2/316 ( ترمجة   )2284 ،)

( التجريد  يف  )1/243وكذلك  ترمجة   )2547( االصابة  يف  ومثله  عروة،  جده  اسم  وقيل  وقال:   )2/84 )

 (. 3521ة )ترمج
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 : )قال الباحث(
األَْويس الَظَفري  َرَزاح  َعْبد  بن  عروة  بن  احلارث  بن  لسهل  أجد  ابن  ،  مل  عند  مفردة  ترمجة 

 .ويذكره يف ترمجة زوجته ، سعد

،  الربيع :  وولدت له،  مبايعة،  بشرية بنت النُّْعاَمن بن احلارث بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر:  وزوجته 

 ( 1) .بن احلارثسهل : ابني، وأم احلارث

داً : قال العدوي: وقال، وذكره ابن حجر يف القسم األول من الصحابة   (2).وال عقب له،  شهد أ ح 

 ( 3) .وأمه بنت النُّْعاَمن بن احلارث: وقال، وذكره ابن قدامة  

نظر  فيه  قدامه  ابن  ساقه  زوجته ،  وما  اسم  سعد  ابن  ترمجتها ،  فذكر  ابنه    (4)،يف  ترمجة  ويف 

 . وهي ليست أمه كام ذكر ابن قدامة، بشرية بنت النُّْعاَمن بن احلارث: وقال  (5)،الربيع

َكْعب بن اخَلْزَرج بن : بنت احلارث بن عروة بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر وهو (6)أم احلارث :( وأخته49)

 (7).عنهارضي الله  النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َعْمرو وهو
 . سهلة بنت امرئ الَقْيس بن َكْعب بن َعاِمر بن َعِدّي بن جمدعة بن حارثة :  وأمها 

 . أسلمت أم احلارث وبايعت رسول اهلل  

ْبن : بن سهل بن احلارث بن عروة بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر وهو (8)الربيع :( وابن أخيها50) َكْعب 

 .(9) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو
 . بنت النُّْعاَمن بن احلارث بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر (10) )بشرية(: وأمه

 : لربيعفولد ل

 
 (. 5179( ترمجة )10/321الطبقات الكبري ) (1)

 (. 3521( ترمجة )2/84االصابة ) (2)

 (.  263االستبصار ) (3)

 (. 5179( ترمجة )10/321الطبقات الكبري ) (4)

 (.  517( ترمجة )4/262الطبقات الكبري ) (5)

 (.  5185( رقم الرتمجة )10/322الطبقات الكبري ) (6)

( رقم  2/315( وعنده تداخل مع الرتمجة التي قبلها، والتجريد )348انظر عنها يف: تلقيح فهوم أهل األثر )  (7)

 (.  1192( ترمجة )4/421(، واالصابة )3817الرتمجة )

 (.  517( رقم الرتمجة )4/262الطبقات الكبري ) (8)

(، 1627( ترمجة )2/55(، وأسد الغابة )263(، واالستبصار )753( ترمجة )2/488االستيعاب )انظر عنه:    (9)

(، ومل خيطئوا يف جد أبيه، فذكروه 2579( ترمجة )1/492(، واالصابة )1835( ترمجة )1/177والتجريد )

 )عروة(، وتقدم يف ترمجة أبيه فقالوا )َعْمرو(. 

الط  (10) من  املطبوع  يف  القوسني  بني  الكبري  ما  الطبقات  املبايعات،  يف  سعد  ابن  هلا  وترجم  )يسرية(،  بقات 

 (. 184( ترمجة )4/246(، وضبطها ابن حجر: بمعجمة بوزن عظيمة، االصابة )5179( ترمجة )10/321)
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 . احلارث  -

 . والعباس  -

 .وبرشاً  -

 . وعبدالرمحن -

 . ونائلة -

 . أم ولد :  وأمهم

داً : وشهد الربيع   . أ ح 

 . وتوىف وليس له عقب  

 .من زمان طويل، وقد انقرض ولد َعْبد َرَزاح بن َظَفر

 : )قال الباحث(
يف الطبقة الثانية ممن ،  أفرد ابن سعد ترمجة للربيع بن سهل بن احلارث بن عروة بن َعْبد َرَزاح

دًا وما بعدها من املشاهد  . ثم من بني َظَفر ، من األنصار األَْوس، شهد أ ح 

: أم احلارث بنت سهل بن احلارث بن عروة بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر وهو :( وأخته ألبيه وأمه51)

 .رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو

 : )قال الباحث(
،  ترمجة عند ابن سعد،  األَْوسية  مل أجد ألم احلارث بنت سهل بن احلارث بن عروة الَظَفرية 

 . ويذكرها يف ترمجة أمها 

رسول اهلل  ،  أسلمت وبايعت،  بشرية بنت النُّْعاَمن بن احلارث بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر :  وأمها  

 وأم احلارث ،  الربيع: لسهل بن احلارث، ولدت بشرية.
 (1)

 

 .ومل أجد َمن ترجم هلا فيام رأيت من كتب الصحابة،  أحداً : وشهد أبوها وأخوها، فأمها مبايعة 

 [] 
 .هـــــؤالء بنو َعْبد َرَزاح بن َظَفر

 .اهَلْيَثم بن َظَفر إخوتهم بنو: ويتلوهـــــم

  

 
 (. 5179( ترمجة )10/321الطبقات الكبري ) (1)
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  ومن بين اهَلْيَثم بن َظَفر: 

 

النَّْبِيت بن : َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: َفَضاَلة بن َعِدّي بن َحَرام بن اهَلْيَثم بن َظَفر وهو(52)

 .(1) َماِلك بن اأَلْوس

 : )قال الباحث(

 . مل أجد لفضالة بن َعِدّي بن حرام بن اهلَْيَثم الَظَفري األَْويس ترمجة عند ابن سعد

جد  ،  فضالة بن َعِدّي األنصاري الَظَفري :  وقال ،  وذكره ابن حجر يف القسم األول من الصحابة 

،  وأغفل ذكره هنا ،  ولفضالة صحبة أن ألنس  :  ذكر ابن منده يف ترمجة حممد هذا ،  حممد بن أنس بن فضالة 

وكان أبوه  :  وروى البغوي حديثًا من طريق يونس بن حممد بن فضالة عن أبيه قال ،  واستدركه أبو موسى 

  . (2)وجده ممن صحب النبي  

البخاري  الَظَفري،  وذكره  أنس  أبو كامل،  يف ترمجة حممد بن  حدثنا فضيل بن ،  قال فضيل 

  ــ وكان أبوه ممن صحب النبي  ،  فضالة عن أبيهأنس بن  حدثني يونس بن حممد بن  :  قال،  سليامن

 (3) .أتاهم يف بني َظَفر وجّده ــ أن النبي  ، هو

األثري اجلزري ابن  األنصاري:  وقال،  وذكره  الَظَفري،  فضالة  بن  ،  ثم  إدريس بن حممد  جد 

 . (4 )روى عن أبيه عن جده عن النبي، أنس بن فضالة

ا األنصاري:  وقال،  لذهبي وذكره  الَظَفري،  فضالة  بنيه ،  ثم  عند  حديث  :  قاله ،  له 

 ( 5) .املستغفري

: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: بن َفَضاَلة بن َعِدّي بن َحَرام بن اهَلْيَثم بن َظَفر وهو (6)َأَنس(53)

 .(7) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس

 
(1)  ( الواقدي  مغازي  عنه:  )336-206انظر  واملحرب  ل 285(،  واملؤتلف   ،)( واالستيعاب 2166لدارقطني   ،)

تَـيْم( بدال من )اهلَيْثَم(، ومثله يف االستبصار )90( ترمجة )1/112)  ( وعنده: )اهليتم(، 259( وعنده: )اهلـ 

 (. 6995( ترمجة )3/201االصابة ) (2)

 (. 6( ترمجة )1/16التاريخ الكبري ) (3)

 (. 4222( ترمجة )4/62أسد الغابة ) (4)

 (.  68( ترمجة )2/7التجريد ) (5)

 (.  518( رقم الرتمجة )263-4/262الطبقات الكبري ) (6)

(7)  ( الواقدي  مغازي  عنه:  )336-206انظر  واملحرب   ،)285( للدارقطني  واملؤتلف  واالستيعاب 2166(،   ،)

تَـيْم( بدال من )اهلَيْثَم(، ومثله يف ا 90( ترمجة )1/112)  . وعنده: )اهليتم( (259الستبصار )( وعنده: )اهلـ 



 د    األوس                                                                        د. عبدالعزيز بن عمر البيتي بنو ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 

 

 46 

 . حرام بن اهلَْيَثم بن َظَفرسودة بنت سويد بن  : وأمه

 : نس بن فضالة ألفولد 

 . حممداً  -

 . َعْيَساء بنت احلارث بن َسَواد بن اهلَْيَثم بن َظَفر: وأمه

نوُّ قريش،  فضالة :  ابني،  أنسًا وأخاه  وبعث رسول اهلل   د  فاعرتضا ،  حني بلغه 

داً ،  هلم بالعقيق فأتيا    -موضعًا وطِّياً :  يعني   -فسارا معهم حتى بالوطا،  وهم يريدون أ ح 

فهام كانا عيني رسول  ،  فأخرباه خرب قريش وعدهتم ونزوهلم حيث نزلوا،  رسول اهلل 

داً ، يف ذلك وأمينيه اهلل   . وشهدا معه أ ح 

 : )قال الباحث(
َعِدّي  بن  فضالة  بن  ترمجة ألنس  ابن سعد  بدرًا وشهد ،  أفرد  يشهد  مل  ممن  الثانية  الطبقة  يف 

دًا وما بعدها   . ثم من بني َظَفر ، من األنصار األَْوس، من املشاهدأ ح 

 . (1)روى أنس عن النبي  :  قال الطربي:  قال الدراقطني

  أن الرجلني اللذين خرجا خلف رسول اهلل  :  روى الواقدي عن يعقوب بن عمر بن َقَتاَدة

د  ،  فمشيا ثم زحفا ،  يركباهنا وكان ليس لدهيام دابة  ،  يف غزوة محراء األسد ،  حني طلب قريش بعد أ ح 

 (2).أنس ومؤنس : فقال هذان مها ، عند العشاء ثم محل أحدمها اآلخر حتى أتوا رسول اهلل  

د،  وتشري مصادر أخرى إىل استشهاد أنس بن فضالة الَظَفري   . يف يوم أ ح 

د ق تل أنس بن الفضالة يوم : قال ابن منده:  وقال،  فذكر ابن األثري اجلزري أنساً  فأيت بابنه  ، أ ح 

 (3).فتصدق عليه بصدقة ال تباع وال توهب  حممد إىل النبي  

د: وقيل: وقال الذهبي  (4) .ق تل أنس يوم أ ح 

حجر  ابن  الَظَفري:  وقال  اهلَْيَثم  بن  حرام  بن  َعِدّي  بن  فضالة  بن  له  ،  أنس  حاتم  أبو  قال 

ال :  وقال البخاري ــ يف ترمجة ابنه حممد ــ  (5)،صحبة هو وأبوه وأتاهم زائرًا يف بن    نبي  صحب 

 
 (. .  7/300(، واإلكامل )2166املؤتلف واملختلف ) (1)

 (.  336املغازي ) (2)

 ( ونقل نسبه من أيب عمر.  254( ترمجة )1/149أسد الغابة ) (3)

 (.  268( ترمجة )1/30التجريد ) (4)

 (. 1147( ترمجة )7/207اجلرح والتَعِدّيل ) (5)
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وقال يعقوب بن حممد الزهري عن سفيان بن محزة عن َعْمرو بن أيب فروة عن مشيخة أهل    (1) ،َظَفر

د ، ق تل أنس بن فضالة :  قالوا ،  بيته  (2).يوم أ ح 

َكْعب بن اخَلْزَرج بن : بن َفَضاَلة بن َعِدّي بن َحَرام بن اهَلْيَثم بن َظَفر وهو (3)نِّسَؤُم: ( وأخوه54) 

 .(4) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َعْمرو وهو
 . سودة بنت سويد بن حرام بن اهلَْيَثم بن َظَفر: وأمه

 : نسؤملفولد 

 . عبدالرمحن -

هيمة بنت حبيب بن حرام بن  : وأمه  . اهلَْيَثم بن َظَفرس 

داً  للنبي  ، نس مع أخيه عيناً ؤوكان م  . وأتياه بخرب قريش حني نزلوا أ ح 

دًا مع رسول اهلل :  نسؤوشهد م  . أ ح 

 . وتوىف وليس له عقب  

 : )قال الباحث(
يف الطبقة الثانية ممن شهد ،  أفرد ابن سعد ترمجة ملؤنس بن فضالة بن َعِدّي بن حرام بن اهلَْيَثم 

دًا وما بعدها من املشاهد  . ثم من بني َظَفر ، من األنصار األَْوس، أ ح 

َؤنِّس بن فضالة:  فهو،  بفتح الواو وتشديد النون وكرسها ؛  مؤنس:  وقال ابن ماكوال  من ،  م 

 (5).بني َظَفر 

ْهو (6)أّم مساك: ( وأخته ألبيه وأمه55) : بنت َفَضاَلة بن َعِدّي بن َحَرام بن اهَلْيَثم بن َظَفر و

 (7).رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو
 . فضالة : ابني، ومؤنس ، أنس: وهي أخت 

 
 (. 6)( ترمجة 1/16التاريخ الكبري ) (1)

 (.  273( ترمجة )1/83االصابة ) (2)

 (.  519( رقم الرتمجة )4/263الطبقات الكبري ) (3)

-1/1487(، واالستيعاب )2166) (، واملؤتلف للدارقطني285(، واملحرب )336-206انـظر عنه: مغازي الواقدي ) (4)

الرتمجة )1488 فوق، 2580( رقم  بنقطتني من  بالتاء  )اهليتم(  أنس،  أخيه  ترمجة  وأثبت يف  نسبه،  )اهلَيْثَم( يف  وأثبت   )

( واالستبصار  سعد،  ابن  سياق  يف  كام  يذكره  هنا  )259وهو  الغابة  وأسد  )اهليتم(،  وعنده:  الرتمجة 4/507(  رقم   )

 (. 8278( ترمجة )3/448(، واالصابة )1120( رقم الرتمجة )2/99(، والتجريد )5143)

 (، وقال: بالتثقيل. 307/ 8(، والتوضيح )300اإلكامل ) (5)

 (.  518( رقم الرتمجة )263-4/262الطبقات الكبري ) (6)

(7)  ( املحرب  عنها:  )415انظر  األثر  أهل  فهوم  وتلقيح   ،)350( والتجريد   ،)2/323( الرتمجة  رقم   )3922) ،

 (. 1325( رقم الرتمجة )4/443واالصابة )
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 . سودة بنت سويد بن حرام بن اهلَْيَثم بن َظَفر:  وأمهم مجيعاً 

 . أسلمت أم سامك وبايعت رسول اهلل 

َكْعب بن : حممد بن َأَنس بن َفَضاَلة بن َعِدّي بن َحَرام بن اهَلْيَثم بن َظَفر وهو :( وابن أخيهـا56)

 .(1) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو

 : )قال الباحث(
 .ترمجة أمهيف  عند ابن سعد ويذكره يف ترمجة أبوه و،  فضالةمل أجد ترمجة مفردة ملحمد بن أنس بن 

 (2).مبايعة ، َعْيَساء بنت احلارث بن َسَواد بن اهلَْيَثم بن َظَفر : وأمه

أنسملفولد   بن  رجاًل :  حمد  وعرشين  نسوة ،  اثنني  نفر،  ومخس  ثامنية   منهم  مل  ،  فانقرض 

للباقني أعقاب ،  يدركوا يبق منهم أحد ،  فانقرضواوتوالدوا  ،  وكان  يونس بن حممد  :  إال ولد ،  فلم 

 ( 3) .حممد بن عمر الواقدي ــ  فإهنم نزلوا بالصفراء : ــ روى عنه ، الَظَفري

البخاري املدين:  وقال ،  وذكره  الَظَفري  األنصاري  أنس  بن  موسى ،  حممد  بن  ،  قال يل حييى 

حممد بن  يعقوب  بن  :  قال ،  عن  حممد  بن  إدريس  الَظَفريأخربنا  أنس  بن  حممد  بن  :  قال،  يونس 

بوعني فأ تى يب إليه فمسح رأيس  قدم النبي  :  حدثني يونس عن أبيه قال وحج  ،  املدينة وأنا ابن أس 

قال  .  سموه باسمي وال تكنوه بكنيتي:  وقال،  ودعا يل بالربكة ،  وأنا ابن عرش سنني،  يب حجة الوداع

النبي  :  يونس وقال  .  من رأسه   فلقد عمر أيب حتى شاب كل يشء من أيب وما شاب موضع يد 

ــ وكان  ، حدثني يونس بن حممد بن فضالة عن أبيه :  قال ،  حدثنا فضيل بن سليامن،  فضيل أبو كامل

 ( 4) .أتاهم يف بني َظَفر  وجده ــ أن النبي  ،  هو  أبوه ممن صحب النبي  

روى عنه  ،  له صحبة،  مد بن أنس األنصاري الَظَفري املديني حم:  وقال ،  وذكره ابن أيب حاتم 

املدينة وأنا ابن   قال قدم رسول اهلل ، حممد بن أنس بن فضالة :  ويف ترمجة بعدها قال  (5) .ابنه يونس

 . وأحسب أن الرتمجتني لشخص واحد (6) .احلديث. . . ، أسبوعني 

أتاهم يف مسجد بني    رسول اهلل  عن يونس بن حممد عن أبيه أن  :  وقال ،  وذكره ابن قدامة 

وناس من  ،  ومعاذ بن جبل،  هو وابن مسعود،  فجلس عىل الصخرة التي يف مسجد بني َظَفر ،  َظَفر

 (1).الصحابة

 
 (. 601( ترمجة )2/54(، والتجريد )2317( ترمجة )3/1365(، واالستيعاب )3/366انظر عنه: الثقات ) (1)

 (. 5186( ترمجة أمه عيساء )323-10/322الطبقات الكبري ) (2)

 (.  518( ترمجة والده أنس رقم )263-4/262الطبقات الكبري ) (3)

 (. 6( ترمجة )1/16تاريخ الكبري )ال (4)

 (. 1147( ترمجة )7/207اجلرح والتَعِدّيل ) (5)

 (. 1148( ترمجة )7/207اجلرح والتَعِدّيل ) (6)
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األثري اجلزري  ابن  الَظَفري :  وقال ،  وذكره  األنصاري  بن فضالة  أنس  بن  ،  وألبيه صحبة ،  حممد 

 (2) . وجده أيضاً 

  حديث إن النبي  ،  وصل البغوي:  وقال ،  األول من الصحابةيف القسم  ،  وذكره ابن حجر 

قارئًا فقرأ حتى    فأمر رسول اهلل  ، ومعاذ،  فجلس عىل صخرة ومعه ابن مسعود، أتاهم يف بني َظَفر 

بلغ   شهيدا  ﴿إذا  هؤالء  عىل  بك  وجئنا  بشهيد  أمة  كل  من  جئنا  إذا  حتى  ،  اآلية  ﴾ فكيف  بكى 

وابن  ،  وفرق البغوي؟.  "فكيف أشهد بمن مل أره،  هؤالء شهدترب عىل  ":  وقال ،  اضطرب حلياه

قانع،  شاهني فضالة،  وابن  بن  أنس  بن  بني حممد  فضالة،  وغريهم  بن  أهنام  ،  وبني حممد  والراجح 

ابن شاهني،  واحد داود :  وقال  أيب  ابن  بن  :  يقول،  سمعت عبداهلل بن سليامن  أنس  بن  شهد حممد 

 (3).فتح مكة واملشاهد بعدها : فضالة

ْهو :( وابنته57) : َحّمادة بنت حممد بن َأَنس بن َفَضاَلة بن َعِدّي بن َحَرام بن اهَلْيَثم بن َظَفر و

 .النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو

 : )قال الباحث(
الَظَفرية  َعِدّي  بن  فضالة  بن  أنس  بن  حممد  بنت  حلامدة  أجد  سعد،  األَْوسية   مل  ابن  ،  عند 

 . ويذكرها يف ترمجة زوجها 

كيم بن ثعلبة بن جمدعة بن  :  وتزوجها  أيوب بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف بن واهب بن ع 

األَْويس الَعْويف  العمري  ال،  احلارث  من  الرابعة  الطبقة  يف  سعد  ابن  املدينة ذكره  أهل  من  ،  تابعني 

 ( 4) .يِزْيد بن أيوب: فولدت له مّحادة

 . فيام اطلعت عليه من مصادرمفردة ومل أجد هلا ترمجة 

 

: بن حممد بن َأَنس بن َفَضاَلة بن َعِدّي بن َحَرام بن اهَلْيَثم بن َظَفر وهو (5)يونس: ( وأخوها58)

 
 (.  259االستبصار ) (1)

 (. 4698( ترمجة )4/304أسد الغابة ) (2)

( ويف بداية الرتمجة يوجد خطأ أحسبه من الطبعة، فتداخل نسب غري نسبه يف 7759( ترمجة )3/350االصابة ) (3)

فضالة   بن  أنس  بن  وقال: حممد  بعده  –ترمجته،  قال  ثم  هنا صحيحًا،  بن   -حتى  َقيْس  بن  يِزْيد  بن  عبيد  بن 

بن َعْوف  بن  َعْمرو  بن  َعْوف  بن  كلفة  بن  حججبي  بن  األرصم  بن  األنصاري   ضبيعة  األَْوس  بن  َمالِك 

 األَْويس، وما بعده من هنا صحيحًا أيضًا، فأين نسبه إىل َظَفر، وبني َعْمرو بن َمالِك بن األَْوس؟.  

 (. 2002( ترمجة )7/496الطبقات الكبري ) (4)

 (. 2183( ترمجة )7/567الطبقات الكبري ) (5)
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 (1).النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو
هينة: وأمه سلمة بنت مسافع بن َعمرية بن ج   . من بني د مهان ، م 

 : يونس بن حممدل فولد 

 . حممداً  -

 . ويوسف  -

 .وداود -

 . سخري :  وهو، وموسى -

 . حجري : وهو، وهارون -

 . ومحاداً  -

ثيم بن مسافع اجلهني: وأمهم   . أم الربيع بنت ع 

 . أبا حممد : ويكنى يونس  

ومئة  ومخسني  ست  سنـة  جعفر،  مات  أيب  خالفة  مخس  ،  يف  ابن  يومئٍذ  وهو 

 . وثامنني سنة

 : )قال الباحث(
األَْويس  الَظَفري  أنس  بن  حممد  بن  ليونس  ترمجة  سعد  ابن  من ،  أفرد  اخلامسة  الطبقة  يف 

 . التابعني من أهل املدينة 

التابعني  ابنه  :  روى عنه،  وله صحبة ،  يروي عن أبيه :  وقال ،  وذكره ابن حبان يف ثقات  ابن 

 ( 2) .إدريس بن حممد بن يونس

،  ويونس بن حممد بن أنس بن فضالة الَظَفري :  وقاال،  والسمعاين،  وذكره ابن األثري اجلزري 

 (3) .فضيل بن سليامن النمريي: روى عن أبيه روى عنه، من أهل املدينة

 

ْبن : ( وابنـه59) حََْرام  إدريـــس بن حممد بن يونس بن حممد بن َأَنس بن َفَضاَلة بن َعِدّي بن 

 .النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َعْمرو وهوَكْعب بن اخَلْزَرج بن : اهَلْيَثم بن َظَفر وهو

 
(، واملؤتلف  1032( ترمجة )9/246(، واجلرح والتَعِدّيل )3516( ترمجة )8/410انظر عنه: التاريخ الكبري )  (1)

 (.  259(، ونسباه جلده فضالة، واالستبصار )7/300(، واإلكامل )2166للدارقطني )

 (. 5/555الثقات ) (2)

 (. 4/101(، واألنساب )2/298اللباب ) (3)
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 : )قال الباحث(
 . عند ابن سعد، مل أجد إلدريس بن حممد بن يونس بن حممد بن أنس بن فضالة الَظَفري األَْويس

 (1) .يعقوب بن حممد املدين: سمع منه، سمع جده يونس: وقال، وذكره البخاري

روى عن جده يونس عن أبيه حممد بن أنس بن  ، الَظَفريأبو حممد : وقال، وزاد ابن أيب حاتم 

 (2).ابن أيب فديك: روى عنه . مسح عىل رأسه أن النبي : فضالة

 ( 4) .والسخاوي (3) .وذكره ابن حبان يف ثقات أتباع التابعني

 (5).وهو أبو حممد ، إدريس بن حممد بن يونس الَظَفري: وقال، وذكره السمعاين 

َكْعب بن اخَلْزَرج بن : بن رافع بن سويد بن َحَرام بن اهَلْيَثم بن َظَفر وهو (6)عبداهلل :( ومنهم60)

 .(7) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َعْمرو وهو
 . هند بنت َحبيب بن حرام بن اهلَْيَثم بن َظَفر: وأمه

داً : شهد   . أ ح 

 . وتوىف وليس له عقب  

 : )قال الباحث(

يف الطبقة الثانية ممن شهد ،  ترمجة لعبداهلل بن رافع بن سويد بن حرام بن اهلَْيَثم أفرد ابن سعد  

دًا وما بعدها من املشاهد  . ثم من بني َظَفر ، من األنصار األَْوس، أ ح 

 

ْهو (8)سفيان :( ومنهم61) : بن حاطب بن أمية بن رافع بن سويد بن َحَرام بن اهَلْيَثم بن َظَفر و

 
 (. 1607( ترمجة )2/37التاريخ الكبري ) (1)

 (.  955( ترمجة )2/265اجلرح والتَعِدّيل ) (2)

 (. 8/132الثقات ) (3)

 (. 375( ترمجة )1/283التحفة اللطيفة ) (4)

 (. 4/101األنساب ) (5)

 (.  520( رقم الرتمجة )4/263الطبقات الكبري ) (6)

( وقال هو عم سفيان، ويِزْيد، ابنا حاطب بن أمية  259(، واالستبصار )1525)( ترمجة  3/895انظر عنه: االستيعاب )  (7)

( الغابة  وأسد  األظهر،  وهو  أبيهام،  عم  أنه  يوضح  السياق  )قلت(  رافع،  )3/125بن  ترمجة  والتجريد  2930(   ،)

  (.4663( ترمجة )2/296(، واالصابة )3265( ترمجة )1/308)

 (.  521مجة )( رقم الرت4/264الطبقات الكبري ) (8)
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 .(1) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو
 . من أهل اليمن: وأمه

داً :  وشهد مع رسول اهلل   يف صفر عىل رأس ستة  ،  واستشهد يوم بئر معونة،  أ ح 

 . اهلجرةوثالثني شهرًا من 

 . وليس له عقب  

 : )قال الباحث(

يف الطبقة الثانية ممن شهد  ،  أفرد ابن سعد ترمجة لسفيان بن حاطب بن أمية بن رافع بن سويد

دًا وما بعدها من املشاهد  . ثم من بني َظَفر ، من األنصار األَْوس، أ ح 

بن حاطب بن أمية بن رافع بن سويد بن َحَرام بن اهَلْيَثم بن  (2)يِزْيد :( وأخـوه ألبيه وأمه62)

 .(3) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: َظَفر وهو
 . من أهل اليمن: وأمه

اهلل   رسول  مع  داً :  شهد  اثنني  ،  أ ح  رأس  عىل  شوال  يف  شهيدًا  يومئٍذ  وقتل 

 . اهلجرةوثالثني شهرًا من 

 . وليس له عقب

 . فلم يبق منهم أحد، ولد سويد بن حرام بن اهلَْيَثم بن َظَفر: وقد انقرض أيضاً 

 

 

 : )قال الباحث(

 
(1)  ( االستيعاب  عنـه:  )2/629انظر  ترمجة   )999( واالستبصار   ،)259( الغابة  وأسد   ،)2/251( ترمجة   )2930 ،)

( )1/326والتجريد  ترمجة   )2356( واالصابة   ،)2/52( ترمجة  األثر 3307(  وعيون  الكلبي،  ابن  ذكره  وقال:   )

  ( يف شهداء بئر معونة.6/62( يف شهداء بئر معونة، وسبل اهلدى والرشاد )2/19)

 (.  523( رقم الرتمجة )265-4/264الطبقات الكبري ) (2)

(،  69( وعنده: )خاطب( باخلاء املعجمة من فوق، وتاريخ خليفة )2/123انظر عنـه يف: السرية النبوية البن هشام )م  (3)

( السرية  واالستيعاب )168وجوامع  ِزْيد،  أو  يِزْيد  وقال:  ترمجة )4/1573(  قال:  2765(  ثم  األشهل،  فيه:  وقال   )

نسبه. واالستبصار ) َظَفر، وساق  بني  إنه من  أهل األثر )259وقيل  فهوم  وتلقيح  الغابة )268(،  ( 4/708(، وأسد 

( )5533ترمجة  والتجريد  عمر،  أبو  قول  قدم  أن  بعد  َظَفر،  بني  يف  إسحاق  ابن  عن  نسبه  وذكر  ترمجة 2/135(   )

د.1/438يون األثر )وع ( وعنده مثل أبو عمر، 1548)   ( يف شهداء أ ح 
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دًا ،  أفرد ابن سعد ترمجة يِزْيد بن حاطب بن أمية يف الطبقة الثانية ممن مل يشهد بدرًا وشهد أ ح 

 . َظَفرثم من بني ، من األنصار األَْوس، وما بعدها من املشاهد

أ حداً :  قال الواقدي:  وقال،  ِزْيد:  يف ،  وذكره ابن حجر   وجرح هبا فرجع به إىل قومه  ،  شهد 

منافقاً   إىل وكان  بأحد،  أبيه  استشهد  فيمن  يذكره  من جراحته،  ومل  أفاق  وقرأت يف حاشية  ،  فلعله 

واعتذر عن ترك ذكر الواقدي  ،  بزيادة ياء حتتانية مثناة يف أوله ،  يِزْيد بن حاطب:  مجهرة ابن الكلبي

 ( 1) .له فيمن استشهد بأنه مل يستوعبهم

 (2).يِزْيداً :  والذي رأيته عند الواقدي

ــ  ،  ذكره املستغفري :  وقال ،  "الذيل "ذكره أبو موسى يف  :  وقال ، يِزْيد :  وذكره ابن حجر خمترصًا يف 

 (3).ولعله ِزْيد بن حاطب الذي تقدم : وقال ــ، وعقب ابن حجر

ابن إسحاققد  و ــ وابن هشام ،  ذكره  ابن األثري  ،  ونقله تلميذه يونس بن بكري ــ يف رواية 

خياط بن  عمر،  وخليفة  اجلوزي،  وأبو  قدامة،  وابن  الناس،  والذهبي،  وابن  سيد  :  وأثبتوا،  وابن 

 . وِزْيد، عدا ابن حزم الذي أشار ليِزْيد، ِزْيداً : وليس، يِزْيداً 

َقَتاَدةحدثني  :  وقال ابن إسحاق أن رجاًل منهم كان يدعى حاطب بن :  عاصم بن عمر بن 

،  فأ يت به إىل دار قومه،  أصابته جراحة يوم أحد،  يِزْيد بن حاطب:  وكان له ابن يقال له،  أمية بن رافع

بن  ا  أبرش يا :  فجعل املسلمون يقولون له من الرجال والنساء ،  فاجتمع إليه أهل الدار،  وهو باملوت

بأي  :  فقال،  فنجم يومئذ نفاقه ــ،  وكان حاطب شيخًا قد عسا يف اجلاهلية:  ـ قال ـ،  حاطب باجلنة

.نفسه غررتم واهلل هذا الغالم من  !  بجنة من حرمل؟  يشء تبرشونه
 (4)

قاتلك  :  قالوا:  وزاد الواقدي  

.ومل ي قر باإلسالم!. هو ذاك:  قال، اهلل
 (5 )

 

 

 

 

 
 (. 2891( ترمجة )1/547واالصابة ) (1)

 (.  1/163املغازي ) (2)

 (. 9248( ترمجة )3/617االصابة ) (3)

 (.  2/88( و )م1/524السرية النبوية البن هشام )م (4)

 (.  1/263املغازي ) (5)
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: بن َعْمرو بن حارثة بن اهَلْيَثم بن َظَفر وهو -ُأَبْيِرق : وهو -بن احلارث  (1)ِبْشر: ( ومنهم63)

 .(2) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو
بن َزنرَب بن ِزْيد بن أمية بن ِزْيد بن    (4) بنت عبداملنذر)بن ِرفاعة(  (3) )أثيلة(:  وأمه

 . من األَْوس،  َمالِك بن َعْوف بن َعْمرو بن َعْوف

 : بِرْش بن احلارثل فولد 

 .أبا ب ردة -

 .وب ريَدة -

 . وب شرية -

ميلة -  . وش 

من ،  أميمة بنت َعْمرو بن َعِدّي بن ِزْيد بن جشم بن حارثة بن احلارث :  وأمهم

 . األَْوس 

داً :  وبشري،  مبرش :  وأخواه، شهد هو  . أ ح 

 : )قال الباحث( 
اهلَْيَثم  بن  بن حارثة  َعْمرو  بن  احلارث  بن  لبرش  ترمجة  ابن سعد  الثانية ممن  ،  أفرد  الطبقة  يف 

دًا وما بعدها من املشاهد  . ثم من بني َظَفر ، من األنصار األَْوس، شهد أ ح 

ْمرو بن حارثة بن احلارث بن عَ :  واسمه ،  فهو األبريق،  آخره قاف؛  أبريق:  قال ابن ماكوال

 ( 5) .ومبرش، وبشري، برش : وبنوه، اهلَْيَثم بن َظَفر 

 
 (.  523( رقم الرتمجة )4/264الطبقات الكبري ) (1)

( وعنده: برش بن أبريق الشاعر، وقال: أبريق هو احلارث،  1/383( وأيضًا نسب معد )641انظر عنه: مجهرة النسب )  (2)

قني من ( وذكره يف أسامء املناف1/277ويف نسبه قال: )هتيم( بالتاء املثناة من فوق بدال من )َهيْثَم(، وأنساب األرشاف )

( وقال: بنو أبريق: برش،  1/278األَْوس، وقال: برش بن أبريق، وهو أبو طعمة، وكان برش شاعرًا منافقًا. وأعاد ذلك )

ثم ينحله بعض العرب. وقال يف موضع آخر: وحلق برش بن   وبشري، ومبرش، وكان برش منافقًا هيجو أصحاب النبي

فيقال: بشري  –أبريق املنافقني، املحرب )1/280، باملرشكني )--وهو يصغر  ( وفال:  469(، وذكر اسمه ابن حبيب يف 

( حزم  ابن  ومجهرة   ، طعمة،  أبو  أبريق،  بن  وهو 343برش  احلارث،  ابنا  أحدًا،  شهدا  فاضالن  وبرش،  مبرش،  وقال:   )

، (451( ترمجة )1/49(، والتجريد )420( ترمجة )1/219(، وأسد الغابة )260األبريق وهو لقب، واالستبصار )

  (.656( رقم الرتمجة )1/155واالصابة )

ما بني القوسني يف املطبوع )أتيدة( وتتكرر يف إخوته، وتأيت عىل الصواب يف ترمجة أختهم: )شميلة( الطبقات   (3)

(10/323 .) 

بن    (4) بني َعْوف  ترمجته يف  لبابة بن عبداملنذر، راجع  املطبوع وأضفته، وهي أخت أيب  القوسني سقط من  ما بني 

 َمالِك بن األَْوس.  

 (.  1/10اإلكامل ) (5)
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 (1) .ــ نِـَفـاق، ومبرش: ــ وزاد ابن حجر ، مل يذكر لبرِش:  وقال ، وذكره أبو عمر

يَْْثم  - ُأَبْيِرق: وهو -بن احلارث  (2)ُمَبشر: ( وأخوه آلبيه وأمه64) بن َعْمرو بن حارثة بن اهَل

 .(3) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: بن َظَفر وهو
بن َزنرَب بن ِزْيد بن أمية بن ِزْيد بن    (5) بنت عبداملنذر)بن ِرفاعة(  (4) )أثيلة(:  وأمه

 . من األَْوس،  َمالِك بن َعْوف بن َعْمرو بن َعْوف

داً : شهد مع رسول اهلل    . أ ح 

 : )قال الباحث(
اهلَْيَثم بن  بن حارثة  َعْمرو  بن  احلارث  بن  ملبرش  ترمجة  ابن سعد  الثانية ممن  ،  أفرد  الطبقة  يف 

دًا وما بعدها من   . ثم من بني َظَفر ، من األنصار األَْوس، املشاهدشهد أ ح 

ْبن  -ُأَبْيِرق : وهو -بن احلارث  (6)ُبشري: ( وأخوهما ألبيهما وأمهما65) بن َعْمرو بن حارثة 

 . النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: اهَلْيَثم بن َظَفر وهو
بن َزنرَب بن ِزْيد بن أمية بن ِزْيد بن    (8) عبداملنذر)بن ِرفاعة(بنت    (7) )أثيلة(:  وأمه

 . من األَْوس،  َمالِك بن َعْوف بن َعْمرو بن َعْوف

 . وهو الشاعر

 . أبا ط عمة :  ويكنى

 
 (. 1/171االستيعاب ) (1)

 (.  524( رقم الرتمجة )4/265الطبقات الكبري ) (2)

( 343: برش، وبشري، ومبرش، ومجهرة ابن حزم )( وقال: بنو أبريق1/278انظر عنه فـي: أنساب األشـراف )  (3)

ابنا احلارث، وهو األبريق وهو لقب، واالستيعاب ) ( 4/1455وقال: مبرش، وبرش، فاضالن شهدا أحدًا، 

( الرتمجة  )2510رقم  واالستبصار   ،)260( الغابة  وأسد   ،)4/281( الرتمجة  رقم  والتجريد 4657(   ،)

 (.  7716ترمجة ) (3/340(، واالصابة )556( ترمجة )2/50)

ما بني القوسني يف املطبوع )أتيدة( وتتكرر يف إخوته، وتأيت عىل الصواب يف ترمجة أختهم: )شميلة( الطبقات   (4)

(10/323 .) 

بن    (5) بني َعْوف  ترمجته يف  لبابة بن عبداملنذر، راجع  املطبوع وأضفته، وهي أخت أيب  القوسني سقط من  ما بني 

 َمالِك بن األَْوس.  

 (.  525( رقم الرتمجة )266-4/265الطبقات الكبري ) (6)

ما بني القوسني يف املطبوع )أتيدة( وتتكرر يف إخوته، وتأيت عىل الصواب يف ترمجة أختهم: )شميلة( الطبقات   (7)

(10/323 .) 

بن    (8) بني َعْوف  ترمجته يف  لبابة بن عبداملنذر، راجع  املطبوع وأضفته، وهي أخت أيب  القوسني سقط من  ما بني 

 َمالِك بن األَْوس.  
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 . يقول الشعر هيجو به أصحاب رسول اهلل ، وكان منافقاً 

داً : ومبرش، بشري ؛ وشهد مع أخويه  . أ ح 

 . حاجة يف اجلاهلية واإلسالموكانوا مجيعًا أهل 

عن واقد بن َعْمرو ،  عن إبراهيم بن إسامعيل بن أيب حبيبة،  حممد بن عمر:  أخربنا

ـلِّـيَّة ِرفاعة بن  :  قال،  عن حممود بن لبيد ،  بن سعد بن معاذ َعَدا بشري بن احلارث عىل ع 

الَظَفري،  ِزْيد النُّْعاَمن  بن  َقَتاَدة  ظهرها،  عم  من  طع،  فنقبها  لـهوأخذ  ودرعني  ،  امًا 

َقَتاَدة بن النُّْعاَمن النبي  .  بأداهتام ! ،  فأنكر؟ ،  فدعا بشريًا فسأله،  فأخربه بذلك،  فأتى 

الدار أهل  من  رجاًل  سهل  بن  لبيد  ونسٍب ،  ورمى  حسٍب  بتكذيب  ،  ذا  القرآن  فنزل 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ):  ءة لبيد بن سهل اوبر،  بشري

سورة ]  ( پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

قوله   [106-105النساء:  [110النساء:سورة  ](   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ):  إىل 

أبريق:  يعني بن  سورة  ](   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)،  بشري 

القرآن يف بشري ،  بالرسقة ،  حني رماه بنو أبريق ،  يعني لبيد بن سهل[112النساء: ،  فلام نزل 

ثر عليه ال،  هرب إىل مكة مرتدًا كافراً ،  وع  فجعل  ،  فة بنت سعد بن الشهيد فنزل عىل س 

النبي   ،  حتى رجع ،  وهجاه حسان بن ثابت ،  فنزل القرآن فيه،  ويف املسلمني  يقع يف 

 . وكان ذلك يف سنة أربع من اهلجرة

 : )قال الباحث(
يف الطبقة الثانية فيمن ،  أفرد ابن سعد ترمجة لبشري بن احلارث بن َعْمرو بن حارثة بن اهلَْيَثم

داً شهد   . ثم من بني َظَفر ،  من األنصار األَْوس،  أ ح 

وهو أبو ،  وب َشري بن أ بريق:  وقال،  يف تسمية املنافقني من بني َظَفر من األَْوس،  وذكره ابن إسحاق

 (1).اآلية {وال جتادل عن الذين خيتانون أنفسهم }: الذي أنزل اهلل تعاىل فيه،  سارق الدرعني، ط عمة

ابن عبدا وقد  ،  وبشري،  برش:  شهد مبرش مع أخويه:  يف ترمجة أخيه مبرش،  لربوقال أبو عمر 

 (2).ألنه ارتد ومات كافراً ،  ومل نذكر بشرياً ، ذكرنا خرب برش يف بابه

 
 (. 1/524السرية النبوية البن هشام )م (1)

(2)  ( )4/1455االستيعاب  ترمجة   )2510( واالستبصار   ،)260( الغابة  وأسد  مبرش  4/281(،  أخيه:  ترمجة   )

(4658  . .) 
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احلارث بن َعْمرو بن حارثة بن  :  واسمه،  فهو األبريق،  آخره قاف؛  أبريق :  وقال ابن ماكوال

َظَفر املنافقني،  ومبرش،  وبشري،  برش:  وبنوه،  اهلَْيَثم بن  وأقام  ،  وهرب إىل مكة ،  فأما بشري فكان من 

املسلمني النُّْعاَمن،  هيجو  بن  َقَتاَدة  عم  درعي  سارق  وقال  (1).وهو  اسمه  ضبط  آخر  موضع  :  ويف 

شاعر من  ،  أبو طعمة، ب َشري بن أبريق الَظَفري: فهو، وفتح الشني املعجمة ، بضم الباء املعجمة ؛ ب َشري

 (2).املنافقني

ابن حزم اهلَْيَثم:  وقال  بن  بن حارثة  َعْمرو  بن  احلارث  أبريق وهو  بن  الشاعر ،  بشري  ،  وهو 

 (3).إنه ارتد سنة أربع من اهلجرة : فقيل ، كان هيجو أصحاب رسول اهلل وكان منافقاً 

ثم  ،  ثم رسق الدرع،  هيجو الصحابة،  ن بشري منافقاً وكا :  وقال ابن حجر يف ترمجة أخيه برش

 (4).ارتد

أن  البالذري  سياقات  بشري،  برِش:  وبينت  يصغر:  فقال ،  هو  وهو  ــ  أبريق  بن  برش  ،  وحلق 

ـ : فيقال  ( 5) .باملرشكني،  بشري ـ

 (6).وطعمة بن أبريق ، برش بن أبريق أبو طعمة: فسمى يف املنافقني، أما ابن حبيب

ْبن  -ُأَبْيِرق : وهو -بن ُمبَشر بن احلارث  (7)ِرَفاعة: ( وابن أخيه66) ْثة  بن َعْمرو بن حار

 .(8) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: اهَلْيَثم بن َظَفر وهو
بن  :  وأمه َعْمرو  بن  حارثة  بن  ثعلبة  بن  خالد  بن  َمالِك  بن  سعد  بنت  ة  رَّ عم 

 . اخلَْزَرج بن ساعدة 

 : فولد ِرفاَعة بن مبرش

 . سعداً 

 
 (.  1/10اإلكامل ) (1)

 (.  299-1/298اإلكامل ) (2)

(، وجاء يف سياقه يف هناية النسب بعد اهلَيْثَم، فقال: اهلَيْثَم بن رفاعة، وال أعلم من أين جاء: 343مجهرة أنساب العرب )  (3)

  الذي رسقه بشري بن أبريق. برفاعة، فبعد اهلَيْثَم َظَفر، وحيتمل أهنا سبق قلم بام قبلها من أخبار رفاعة بن ِزْيد

 (. 656( ترمجة برش )1/155االصابة ) (4)

( يف رواية طويلة يسوقها عن احلادثة، وقد تقدم خترجيها من كتب املصادر يف ترمجة  1/280أنساب األرشاف )  (5)

 َقتَاَدة بن النُّْعاَمن وبنيه، وعمهم رفاعة. 

 (.  469املحرب ) (6)

 (.  526( رقم الرتمجة )4/266الطبقات الكبري ) (7)

(، 1697( ترمجة )2/80(، وأسد الغابة )260الستبصار )(، وا782( ترمجة )2/501انظر عنه: االستيعاب )  (8)

 (. 2678( ترمجة )1/505صابة )(، واإل1915( ترمجة )1/185والتجريد )
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من بني  ،  مَحيدة بنت سعد بن احلباب بن املنذر بن اجلموح بن ِزْيد بن حرام :  وأمه

 . َسلِمة

داً :  وشهد ِرفاعة  . مع أبيه وعميه ،  أ ح 

 . وتوىف وليس له عقب  

 . حارثة بن اهلَْيَثم بن َظَفر مجيعًا فلم يبق منهم أحد: وقد انقرض أيضًا ولد 

 : الباحث()قال 
دًا ،  أفرد ابن سعد ترمجة لِرفاعة بن مبرش بن احلارث بن َعْمرو  يف الطبقة الثانية ممن شهد أ ح 

 . ثم من بني َظَفر، من األنصار األَْوس، وما بعدها من املشاهد

فَْر بن َعْمرو بن حارثة بن الـَهْيَثم بن  -ُأَبْيِرق: وهو -،بنت احلارث (1)ُشَمْيَلة: ( وعمته67) َظ

 (2).رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: وهو
بن ِزْيد بن أمية بن ِزْيد بن    (4) بن )َزنرَب(  (3) أ ثيلة بنت عبداملنذر )بن ِرفاعة(:  وأمها 

 . من األَْوس،  َمالِك بن َعْوف بن َعْمرو بن َعْوف

 . وهي أخت أيب لبابة بن عبداملنذر

ميلة بنت احلارث  َعْبد َرَزاح بن َظَفر :  تزوج ش  ،  ثابت بن النُّْعاَمن بن احلارث بن 

 .وبشرية، خالداً :  فولدت له

ميلة وبايعت رسول اهلل   . أسلمت ش 

 : باحث()قال ال
ميلة ولدت لـه أيضًا بنتًا  ،  ذكر ابن سعد يف ترمجة زوجها ثابت بن النُّْعاَمن بن احلارث أن ش 

 (5).وقد بايعتا بنتاها أيضًا وترجم هلام ابن سعد يف هذا البطن، عمرية: اسمها 

 

 
 (.  5188( رقم الرتمجة )10/323الطبقات الكبري ) (1)

(2)  ( املحرب  يف:  عنها  )414انظر  األثر  أهل  فهوم  وتلقيح   ،)337( الغابة  وأسد   ،)6/166( ترمجة   )7047 ،)

 (.  632( ترمجة )4/335(، واالصابة )3387( رقم الرتمجة )2/281والتجريد )

بن    (3) بني َعْوف  ترمجته يف  لبابة بن عبداملنذر، راجع  املطبوع وأضفته، وهي أخت أيب  القوسني سقط من  ما بني 

 َمالِك بن األَْوس.  

رص الدين: َزْنرَب بوزن َقنْرَب، بزاي مفتوحة، ثم  ما بني القوسني يف املطبوع )زبري( والصواب ما أثبته، وقال ابن نا   (4)

 (. 4/276نون ساكنة، ثم موحدة، ثم راء، توضيح املشتبه )

 (، وعنده: يسرية، وتم تصويبها يف موضعه، وهي: بشرية.  514( ترمجة )4/261الطبقات الكبري ) (5)
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ْبن  - ُأَبْيِرق: وهو -، بنت ِبْشر بن احلارث (1)ُبَرْيَدة: ( وابنة أخيها68)  بن َعْمرو بن حارثة 

 (2).رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: اهَلْيَثم بن َظَفر وهو
شم بن حارثة:  وأمها   . أميمة بنت َعْمرو بن َعِدّي بن ِزْيد بن ج 

 . بن حارثة َعّباد بن هَنِيك بن إساف بن َعِدّي بن ِزْيد بن جشم :  تزوجها

 . عبداهلل :  فولدت له، أخوه أبو معقل بن هَنِيك بن إساف: وخلف عليها

ْعتَّباً :  فولدت له ،  أبو ب ردة بن أسري بن عروة بن َسَواد بن اهلَْيَثم بن َظَفر :  ثم خلف عليها   . م 

 . وبايعت رسول اهلل ، أسلمت ب ريدة بنت بِرش 

: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: بن ُعروة بن َسَواد بن اهَلْيَثم بن َظَفر وهو (3)ُأسري :( ومنهم69)

 .(4) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس
 : سريألفولد 

 .أبا ب ردة -

َعتَّب بن عبيد بن َسَواد بن اهلَْيَثم بن َظَفر: وأمه  . أم حبيب بنت م 

داً :  شهد أسري  . أ ح 

عن  ،  عن عاصم بن عمر،  حدثني حممد بن صالح:  قال،  حممد بن عمر:  أخربنا

وحدثني إبراهيم بن إسامعيل بن أيب حبيبة عن واقد بن  :  قال،  َقَتاَدة بن حممود بن لبيد

روة:  قال ،  عن حممود بن لبيد ،  َعْمرو بن سعد رجاًل منطقيًا ظريفًا بليغًا  ،  كان أ سري بن ع 

لواً  لية  ،  يف بني أ بريق للنبي  ،  فسمع بام قال َقَتاَدة بن النُّْعاَمن،  ح  حني اهتمهم بنقب ع 

والدرعني،  عمه طعامه  اهلل  ،  وأخذ  رسول  أ سري  قومه  فأتى  من  مجعهم  مجاعة  ،  يف 

يؤنبوهنم  :  فقال ونسب وصالح  أهل حسب  منا  بيت  أهل  إىل  عمدوا  وعمه  َقَتاَدة  إن 

ثببالقبي بغري  ينبغي  هلم ماال  بينة ح ويقولون  اهلل  ،  ت وال  هلم عند رسول  ما    فوضع 

 
 (.  5189( رقم الرتمجة )10/323الطبقات الكبري ) (1)

(2)  ( املحرب  وتلقيح  415-414انظر عنها يف:  أثبت،  كام  وتذكره  التالية  املصادر  وتنقل عنه  ( وعنده )بشري( وهو تصحيف 

( األثر  أهل  )327فهوم  الغابة  وأسد   ،)6/38( ترمجة   )7047( والتجريد  حبيب،  ابن  عن  وينقل  رقم 2/251(   )

 ( وينقل من ابن حبيب.  175) ( ترمجة4/244(، وينقل عن ابن حبيب، واالصابة )3045الرتمجة )

 (.  527( رقم الرتمجة )267-4/266الطبقات الكبري ) (3)

(4)   ( األرشاف  أنساب  عنه:  )1/279انظر  واالستيعاب   ،)1/99-100( ترمجة   )63( واالستبصار   ،)260 )

(، 184ة )( ترمج1/22(، والتجريد )177( ترمجة )1/115وعنده: )اهلتيم( بدالً من )اهلَيْثَم(، وأسد الغابة )

 (. 196( ترمجة )1/65واالصابة )
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  فجبهه رسول اهلل  ،  ليكلمه   بعد ذلك إىل رسول اهلل  ،  فأقبل َقَتاَدة،  شاء ثم انرصف

منكراً  شديدًا  صنعت :  وقال ،  جبهًا  ما  فيه ،  بئس  مشيت  ما  وهو ،  وبئس  َقَتاَدة  فقام 

اهلل  :  يقول رسول  أكلم  مل  وأين  ومايل  أهل  من  خرجت  أين  من    لوددت  يشء  يف 

أنا بعائد يف يشء من ذلك،  رهم أم نبيه  ،  وما  ې ې ):  يف شأهنم ،  فأنزل اهلل عىل 

قوله[105النساء:سورة  ](ى ى سورة  ](ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ):  إىل 

وأصحابه    (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )[105النساء: روة  ع  بن  أ سري  يعني 

 .[107النساء:سورة ] (   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)

 : )قال الباحث(
يف الطبقة الثانية ممن شهد ،  ألسري بن عروة بن َسَواد بن اهلَْيَثم بن َظَفرأفرد ابن سعد ترمجة  

دًا وما بعدها من املشاهد  . ثم من بني َظَفر ، من األنصار األَْوس، أ ح 

عروة بن َسَواد  لوولد  :  فقال  "النسب"ابن القداح يف  :  ذكره:  وقال ،  وذكره األمري بن ماكوال

ـداً  لنبي صحب ا ، أ َسـيـراً : بن اهلَْيَثم  ( 1) .واستشهد بنهاوند، واملشاهد بعدها ، وشهد أ ح 

(2)ُبردة أبو  :( وابنه فيما أحسب70)
. 

 . صحب النبي 

 . ونزل مرص

عن ،  حدثني أبو صخر:  قال،  عن نافع بن يِزْيد،  عن سعيد بن أيب مريم :  أ خبـرت 

عتَّب   ِغيث  -عبداهلل بن م  م  ب ردة  -أو  أبيه ،  بن أيب  سمعت رسول  :  قال،  عن جده،  عن 

س القرآن ِدراسًة ال يدرسه أحد  بعده: يقول   اهلل   . سيخرج من الكاهنني رجل  يدر 

نافع  ربيعة :  قال  هو :  قـال  نقول  القرظّي :  فكنا  َكْعب  بن  :  والكاهنان،  حممد 

 . والنضري، ق ريظة

 : )قال الباحث(
ــ ومل يرفع نسبه عن اسمه هذا الذي تقدم ــ فيمن نزل مرص  ،  ترمجة أليب ب ردةأفرد ابن سعد 

 . من أصحاب رسول اهلل  

 ! !.ونسبه، وفيام أحسب ال أظن أن ابن سعد ال يعرف أبا بردة 

 
 (.  7/278اإلكامل ) (1)

 (.  4849( رقم الرتمجة )506-9/505الطبقات الكبري ) (2)
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روة بن َسَواد بن اهلَْيَثم بن َظَفر وهو :  وأرجح أن نسبه هو  َكْعب بن  :  أبا بردة بن أ سري بن ع 

 . النَّْبيِت بن َمالِك بن األَْوس : َعْمرو وهو اخلَْزَرج بن 

َعتَّب بن عبيد بن َسَواد بن اهلَْيَثم بن َظَفر: وأمه  . أم حبيب بنت م 

واألم:  وقلت األب  جهة  من  وأجدادها  آبائها  أسامء  األنصار  يف  ،  تفضل  ذلك  ويتكرر 

:  اء يف سياق نسب أمهومما يقرب نسب أيب بردة الذي نزل مرص ألبيه أسري بن عروة ما ج،  أبنائهم

عتب(  ،  حبيبة وهي أم حبيب بنت معتب بن عبيد بن َسَواد بن اهلَْيَثم الَظَفرية ويتكرر اسم والدها )م 

 . عند ابن ابنها كام جاء يف الرواية )معتب بن أيب بردة بن أسري بن عروة(

 : هو و، ثان، أبو بردة: يوجد، بني اهلَْيَثم بن َظَفر، وفرعه ، ويف بطن بني َظَفر

:  أبريق ــ بن َعْمرو بن حارثة بن اهلَْيَثم بن َظَفر وهو:  أبو بردة بن برِْش بن احلارث ــ وهو

 .النَّْبيِت بن َمالِك بن األَْوس : َكْعب بن اخلَْزَرج بن َعْمرو وهو

داً : وبرش بن احلارث ، أسري بن عروة: وقد شهد والدهيام  . أ ح 

ما ذكره ابن سعد  ، مرص هو أبو بردة بن أسري بن عروة وكذلك مما يقرب عندي أن الذي نزل  

قال َظَفر حيث  بن  اهلَْيَثم  بن  بني حارثة  فرع  َظَفر  :  يف  بن  اهلَْيَثم  بن  ولد حارثة  أيضًا  انقرض  وقد 

 . فلم يبق منهم أحد، مجيعاً 

لدهيم  مما يرجح أن  ، فلم يذكر عنهم مثل ذلك،  أما بنو عمومتهم بني َسَواد بن اهلَْيَثم بن َظَفر

 . واهلل أعلم،  عقبًا وذريةً 

ومما يِزْيد يف القرب تأكيدًا من أن الذي نزل مرص هو أبو بردة بن أسري بن عروة بن َسَواد بن  

وأن أبا بردة بن أسري بن  ، قول ابن سعد يف ترمجة ب ريدة بنت برش بن احلارث الَظَفرية ، اهلَْيَثم الَظَفري

عتب: عروة قد خلف عليها فولدت لـه  . وهو الذي تذكره املصادر وأنه يروي عن أبيه، اً م 

:  أبو بردة أسري بن عروة ما نقله األمري ابن ماكوال عنه فقال :  ومما يؤكد مطلقًا بدون شك أنه

املديني الَظَفري  القداح يف  :  ذكره،  وعبداهلل بن مغيث األنصاري  وولد عروة  :  فقال  "النسب"ابن 

اهلَْيَثم  بن  َسَواد  النبي  ،  أ َسرياً :  بن  بعدها   صحب  واملشاهد  دًا  أ ح  بنهاوند ،  وشهد  ومن  ،  واستشهد 

 (1).بن عروةعبداهلل بن مغيث بن أيب بردة بن أ سري  :  ولده 

ابن عساكر أيضًا  نسبه  ترمجة حفيده،  وذكـــر  بن :  وقال ،  يف  بردة  أيب  بن  بن مغيث  عبداهلل 

 (2).الَظَفري املديني أسري بن عروة بن َسَواد بن اهلَْيَثم األنصاري 

عتب:  وحيتمل أن السبب يف االختالف بني اسم تبعًا لنقول ابن سعد فهو  ،  أو هو مغيث،  م 

الواقدي  شيخه  عن  أيضاً ،  ينقل  األنصاري  عامرة  ابن  من  أنساب  ،  وينقل  يف  رأي  هلام  وكالمها 

 
 (.  7/278اإلكامل ) (1)

 (.  32( ترمجة )80-14/79خمترص تاريخ دمشق البن منظور ) (2)
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معلوماهتم ،  األنصار الدوام،  ومصادر  رواية شيخه عىل  يقدم  واحدةوالنتيج،  وابن سعد  وهي  ،  ة 

 . واهلل أعلم، ذكر الرتمجة

الَظَفري  ــ فيام اطلعت عليه ــ من رفع نسب أيب بردة  وتذكر  ،  ثم مل أجد يف مصادر الصحابة 

وسوف أضيف ما مل  ،  ويرد لدهيم يف الغالب ما جاء يف ترمجة ابن سعد أعاله ،  املصادر اساًم واحدًا فقط 

 : يرد فيها عندهم إن وجد 

 (1).تم فذكره ابن أيب حا 

املوصل  األزدي  حممد  الفتح  أبو  ابنه:  وقال ،  وذكره  عنه  غري  ،  روى  جمهول  حديثه  إسناد 

 ( 2) .معروف

َكْعب بن َمالِك  :  وَظَفر هو،  أبو ب ردة الَظَفري األنصاري:  وقال،  وذكره أبو عمر ابن عبدالرب

الَظَفري   عن عبيداهلل،  عن أيب صخر،  ذكره ابن وهب،  بن األَْوس عن أبيه  ،  بن مغيث بن أيب بردة 

 (3).عن جده

 (4).من بني َظَفر بن َمالِك بن األَْوس : وقال هو، أيضاً  "االستغناء "وذكره أبو عمر يف 

ب ردة فيه نظر َكْعب بن  :  َظَفر واسمه :  واألصوب هو أن ،  وقوال أيب عمر يف نسبته لبطن أيب 

وسيأيت تعقيب  ! ،  وليس يف بني َظَفر من هو َكْعب بن َمالِك.  ْوساخلَْزَرج بن َعْمرو بن َمالِك بن األَ 

 . ابن حجر العسقالين عىل اسمي عبيداهلل و مغيث

اجلوزي يف   ابن  الصحابة"وذكره  أيضاً   ،"كنى  الَظَفري:  وقال  بردة  بن  ،  أبو  َكْعب  بني  من 

 (5).َمالِك

 . (6)له رواية عن النبي  :  وقال ، وذكره ابن قدامة يف بطن بني َظَفر

اجلزري  األثري  ابن  عمر ،  وذكره  أبو  مثل  نسبه  يف  نعيم :  وأضاف،  وقال  أبو  يف  ،  قال  ي عد 

بن مغيث بن أيب بردة عن أبيه عن  ،  عبداهلل:  وقيل،  روى عبدامللك،  مدين:  وقال ابن منده،  الكوفيني

 . احلديث  (7) . . ،جده

 (8).روى عنه ابنه مغيث : وقال ،  وذكره الذهبي

 
 (. 1546( ترمجة )9/346اجلرح والتَعِدّيل ) (1)

 (. 11( ترمجة )22رف له اسم من أصحاب رسول اهلل )الكنى ملن ال يع (2)

 (.  2870( ترمجة )1610-4/1609االستيعاب ) (3)

 (. 35( ترمجة )1/114االستغناء يف معرفة املشهورين من محلة العلم بالكنى ) (4)

 (.  272تلقيح فهوم أهل األثر ) (5)

 (.  263االستبصار ) (6)

 (. 5715( ترمجة )5/29أسد الغابة ) (7)

 (. 1751( ترمجة )2/151التجريد ) (8)
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،  أبو بردة الَظَفري األنصاري األَْويس :  وقال،  وذكره ابن حجر يف القسم األول من الصحابة

سمعت  ،  من طريق عبداهلل بن معتب بن أيب بردة الَظَفري عن أبيه عن جده،  والبغوي(1) ،عند أمحد

َعْمرو بن  وغريمها من طريق ابن وهب عن  ،  وأخرجه ابن أيب خيثمة ،  احلديث. . ،  رسول اهلل يقول 

عبداهلل    -تنبيه   -.  وأخرجه ابن منده من طريق نافع بن يِزْيد عن أيب صخر ،  احلارث عن أيب صخر 

معتب لألكثر :  بن  موحدة  ثم  املكسورة  املثناة  وتشديد  املهملة  وفتح  امليم  عمر ،  بضم  أبو  :  وذكره 

مثلثة ثم  التحتية  املعجمة وسكون  فتحون،  بكرس  ابن  م :  وقال  ابن  كتاب  ،  فرحرأيته يف أصل  من 

،  عبداهلل:  أنه  (2)والبارودي وغريهم،  وابن السكن،  واتفق البزار،  ومعتب مثله لكن بموحدة،  البزار

 (3).عبيداهلل مصغراً : ووقع عند أيب عمر، مكرباً 

ْبن : ُمعتب بن أبي ُبردة بن ُأسري بن ُعروة بن َسَواد بن اهَلْيَثم بن َظَفر وهو: ( وابنه71) عْْب  َك

 .النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو

 : )قال الباحث(
ويذكره يف  ،  ترمجة مفردة عند ابن سعد،  مل أجد ملعتب بن أيب بردة بن أسري بن عروة بن َسَواد

 . ويذكره أيضًا يف ترمجة أمه، يف رجال سند حديث عنه ، ترمجة أبيه

،  أ بريق ــ بن َعْمرو بن حارثة بن اهلَْيَثم بن َظَفر :  وهو ب ريدة بنت برِْش بن احلارث ــ  :  وأمه

بن إساف،  مبايعة أبو معقل بن هنيك  بردة بعد  أبو  قبلهام كانت عند،  خلف عليها  بن :  ومن  عباد 

 (4).هنيك بن إساف 

بردة أيب  والده  ترمجة  يف  ابن سعد  مريم:  أ خربت:  وقال  أيب  بن  يِزْيد  عن سعيد  بن  نافع  : قال  عن 

ِغيث ــ بن أيب ب ردة حدثني أبو صخر عتَّب ــ أو م   (5).احلديث،  عن جده عن أبيه  عن عبداهلل بن م 

 .مغيث : عىل اسم، معتب :  وكام نالحظ فقد قدم ابن سعد اسم

ِغيث  ( 6) .ومغيث بن أيب بردة الَظَفري: وقال، وذكره ابن ماكوال يف باب م 

 (1() 7) .وثاء بثالث نقط ، وياء بنقطتني حتتها ، معجمةبغني : مغيث: وقال وضبطه ابن عساكر 

 
، ويف نسخة للمسند من نرش     ( وعنده: عبداهلل بن معقب بن أيب بردة23363( رقم احلديث ) 6/19املسند )  (1)

 (.   6/11هـ قال: )معتب( )1414أجزاء ، لعام 9إحياء الرتاث العريب من 

الزو  (2) جممع  يف  )احلديث  للَهيْثَمي  والتحريف 7/167ائد  التصحيف  زال  وال  الطويب،  بردة  أيب  عن  وعنده:   )

مستمرًا بني املصادر، والصواب: الَظَفري، وقال: رواه أمحد، والبزار، والطرباين، من طريق عبداهلل بن مغيث 

 عن أبيه عن جده، وعبداهلل ذكره ابن أيب حاتم، وبقية رجاله ثقات. 

 (.  120( ترمجة )4/20االصابة ) (3)

 (. 5189( ترمجة )10/323الطبقات الكبري) (4)

 (.  4849( ترمجة )506-9/505الطبقات الكبري ) (5)

 (.  7/276اإلكامل ) (6)

 (.  32( ترمجة )80-14/79خمترص تاريخ دمشق البن منظور ) (7)
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فَْر : ( وابنـه72) ْبن َظ عبداللــه بــن ُمعتب بن أبي ُبردة بن ُأسري بن ُعروة بن َسَواد بن اهَلْيَثم 

 .النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: وهو

 : )قال الباحث(
ويذكره يف ترمجة  ،  لعبداهلل بن معتب بن أيب بردة بن أسري ترمجة مفردة عند ابن سعدمل أجد  

 . جده أيب ب ردة يف رجال سند حديث عنه

،  عن نافع بن يِزْيد ،  عن سعيد بن أيب مريم :  أ خربت:  وقال ابن سعد يف ترمجة جده أيب ب ردة

ِغيث ــ،  حدثني أبو صخر:  قال عتَّب ــ أو م  . . ،  عن جده،  عن أبيه ،  بن أيب ب ردة   عن عبداهلل بن م 

 (2) .احلديث

ابن القداح  :  ذكره،  وعبداهلل بن مغيث األنصاري الَظَفري املديني:  وقال،  وذكره ابن ماكوال

دًا واملشاهد    صحب النبي  ،  أ َسرياً :  عروة بن َسَواد بن اهلَْيَثملوولد  :  فقال   "النسب"يف   وشهد أ ح 

،  كان عاملاً ،  عبداهلل بن مغيث بن أيب بردة بن أ سري بن عروة:  ومن ولده،  واستشهد بنهاوند،  بعدها 

وقد  ،  وقد روى الناس عنه،  فلم يزل مقياًم عنده بالشام،  إليه مع الزهري،  محله يِزْيد بن عبد امللك

 (3).انقرض عقبه 

ن مغيث بن أيب بردة بن أسري بن عروة بن َسَواد بن اهلَْيَثم  عبداهلل ب:  وقال،  وذكره ابن عساكر 

حدث عن أبيه  ،  فكان عنده مع الزهري،  استقدمه يِزْيد بن عبدامللك،  األنصاري الَظَفري املدينــي

سيخرج من الكاهنني رجل يدرس القرآن دراسة ال  :  يقول  سمعت رسول اهلل  :  قال ،  عن جده

،  بَقْعَبة فيها حيس،  أرسلت أم َعاِمر األشهلية:  قال ،   بن مغيثوحّدث عبداهلل،  "يدرسها أحد بعده

ثم خرج بالبقية فنادى منادي رسول اهلل  ،  وهو عند أم سلمة حاجتها ،  وهو يف قبته   إىل رسول اهلل  

  وياء بنقطتني حتتها ،  بغني معجمة :  مغيث.  إىل عشائه فأكل أهل اخلندق حتى هنلوا وهي كام هي  ،

 (4) .نقطوثاء بثالث 

 . عبداهلل بن مغيث بن أيب بردة األنصاري الَظَفري : وتذكره املصادر احلديثية حتت

 (5).مرسل ، وسمع منه ، نسبه حممد بن إسحاق، حجازي: وقال البخاري

 ( 6) .أبو صخر محيد بن زياد: روى عنه ، أبيه:  روى عن: وقال ابن أيب حاتم

 (1).املدنيني: يروي عن :  ل وقا ، وذكره ابن حبان يف ثقات أتباع التابعني

 
 (.  32( ترمجة )80-14/79خمترص تاريخ دمشق البن منظور ) (1)

 (.  4849( ترمجة )506-9/505الطبقات الكبري ) (2)

 (.  7/278اإلكامل ) (3)

 (.  32( ترمجة )80-14/79خمترص تاريخ دمشق البن منظور ) (4)

 (. 632( ترمجة )5/201التاريخ الكبري ) (5)

 (.  814( ترمجة )5/174اجلرح والتَعِدّيل ) (6)
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السخاوي املدين :  وقال،  وذكره  الَظَفري  يقول،  حجازي،  األنصاري  ــ  :  وبعضهم  معتب 

املشهور  واألول  ــ  واملوحدة  فوق  من  والتاء  عن،  باملهملة  جده:  يروي  عن  َعاِمر  ،  أبيه  أم  وعن 

زياد،  ابن إسحاق:  وعنه ،  األشهلية بن  بن  ،  وأبو صخر محيد  ،  مقل صدوق:  وهو ،  عامرةوشعيب 

 ( 3) .والطرباين،  ورواه ابن منده (2) ،وحديثه يف مسند أمحد

بضم امليم وفتح املهملة :  عبداهلل بن معتب:  وقال،  وذكره ابن حجر يف ترمجة جده أيب ب ردة الَظَفري

وقال  ،  التحتية ثم مثلثةبكرس املعجمة وسكون  :  وذكره أبو عمر،  وتشديد املثناة املكسورة ثم موحدة لألكثر

فتحون مفرح:  ابن  ابن  أصل  البزار،  رأيته يف  كتاب  بموحدة،  من  لكن  مثله  البزار،  ومعتب  وابن  ،  واتفق 

 (5) .عبيداهلل مصغراً  : ووقع عند أيب عمر ، مكرباً ، عبداهلل: أنه  (4) والبارودي وغريهم، السكن 

مْْرو َكْعب بن اخَلْزَرج : بنت احلارث بن َسَواد بن اهَلْيَثم بن َظَفر وهو (6)َعْيَساء :( ومنهم73) ْبن َع

 (7).رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: وهو
 . ِقالبة بنت صيفي بن َعْمرو بن ِزْيد بن جشم بن حارثة: وأمها 

حممد  :  فولدت له ،  َظَفر أنس بن فضالة بن َعِدّي بن حرام بن اهلَْيَثم بن  :  تزوجها

 . ومخس نسوة ، اثنان وعرشون رجالً : فولد ملحمد بن أنس، بن أنس 

 . وأسلمت َعْيَساء وبايعت رسول اهلل 

 

مْْرو : بن عبيد بن َسَواد بن اهَلْيَثم بن َظَفر وهو (8)ُمعتَّب: ( ومنهم74)  ْبن َع َكْعب بن اخَلْزَرج 

 .(9) اأَلْوسالنَّْبِيت بن َماِلك بن : وهو

 
 (. 7/43الثقات ) (1)

 ( وعنده: عبداهلل بن معقب بن أيب بردة.  23363( رقم احلديث )6/19املسند ) (2)

 ( وأحال إىل ترمجة )مغيث(.  2274(، وذكره يف )معتب( ترمجة )2276( ترمجة )2/424التحفة اللطيفة ) (3)

(4)  ( للَهيْثَمي  الزوائد  جممع  يف  ب7/167احلديث  أيب  عن  وعنده:  والتحريف (  التصحيف  زال  وال  الطويب،  ردة 

مستمرًا بني املصادر، والصواب: الَظَفري، وقال: رواه أمحد، والبزار، والطرباين، من طريق عبداهلل بن مغيث 

 عن أبيه عن جده، وعبداهلل ذكره ابن أيب حاتم، وبقية رجاله ثقات. 

 (.  120( ترمجة )4/20االصابة ) (5)

 (.  5186( رقم الرتمجة )323-10/322الطبقات الكبري ) (6)

(7)  ( املحرب  يف:  عنها  )414انظر  األثر  أهل  فهوم  تلقيح   ،)340( والتجريد   ،)2/292( الرتمجة  رقم  وعنده: 3511(   )

 ( وعنده )عيشاء( وقال: باملثناة التحتانية بعد العني وهي باملد.  801( ترمجة )4/360)عيشاء(، واالصابة )

 (.  131( رقم الرتمجة )3/421الطبقات الكبري ) (8)

( يف مغيث،  1019( رقم الرتمجة )2/91( يف معتب، و )967( رقم الرتمجة )2/86انظر عنه فـي: التجريد )  (9)

 (.  8171( ترمجة )3/431( و )8118( ترمجة )3/422واالصابة )
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عتِّب:  وقال حممد بن عمر م 
بيد بن إياس بن تيم بن شعبة بن سعد اهلل بن    (1) بن ع 

 (2) .فران بن بىل بن َعْمرو بن احلاف بن ق ضاعة 

 (3) . معتب بن عبدة: هو ، وقال حممد بن إسحاق 

األنصاري  عامرة  بن  حممد  بن  عبداهلل  بن  :  هو،  وقال  َسَواد  بن  عبيد  بن  معتب 

 ( 4) .اهلَْيَثم بن َظَفر

ذرة: وأمه  . من بني كاهل، من بني ع 

 . حليف بني َظَفر، عبداهلل بن طارق بن َعْمرو البلوي: وأخوه ألمه 

 . عبداهلل بن طارق:  ملكان أخيه، من بىل،  فمن مل يعرف نسبه يف بني َظَفر

 .وليس ملعتب بن عبيد عقب  

 . اهلَْيَثم بن َظَفرأسري بن عروة بن َسَواد بن : وورثه ابن عمه 

داً ، بدراً : وشهد معتب بن عبيد   . وقتل يوم الرجيع شهيدًا بمر الظهران، وأ ح 

 : )قال الباحث(
بيد بن إياس البلوي يف الطبقة األوىل من طبقات البدريني  ،  أفرد ابن سعد ترمجة ملعتب بن ع 

خذ بقول ابن عامرة أنه من بني  ومل يأ،  وأخذ بقول الواقدي،  يف حلفاء بني َظَفر ،  من األنصار األَْوس

،  أن من ورثه بعد مقتله ابن عمه أسري بن عروة بن َسَواد :  وظهر يف سياقه أيضاً ،  َظَفر من أنفسهم

كام    -بل مع قرابة العمومة هو أيضًا زوج ابنته أم حبيب بنت معتب  ،  وملاذا يرثه إن مل يكن من قرابة

ابن سعد؟!  -سيأيت يذكر  ملا مل  َظَفرابن  ،  ثم  بني  ،  عمه أسري بن عروة يف حلفاء  ،  فوالد معتب ! ؟ 

،  ومما يقوى أنه من بني َظَفر من صليبتهم،  َسَواد بن اهلَْيَثم بن َظَفر:  يلتقيان كالمها يف ،  ووالد أسري

ابنته أم حبيب،  وليس من حلفائهم  دون أن يشري ألي  ،  يف نساء بني َظَفر،  أن ابن سعد ذكر ترمجة 

 . واهلل أعلم،  ذكر ابن عامرة األنصاريحلف بل نسبها كام 

ومعتب بن عبيد بن َسَواد  :  وقال،  يف بني َظَفر،  وقد ذكره هشام بن حممد بن السائب الكلبي

 (1).شهد بدراً ، بن )َهْيَثم(

 
 (.  131( رقم الرتمجة )3/421الطبقات الكبري ) (1)

 ( يف رسية الرجيع. وعنده غزوة والصحيح رسية.  357-355/. 1( فيمن شهد بدرًا، و )1/159املغازي ) (2)

)م  (3) هشام  البن  النبوية  ويف  2/687السرية  أنفسهم،  من  بل  احللفاء  يف  يذكره  ومل  عبد،  بن  معتب  وعنده:   )

 احلاشية قال املحقق: ويف نسخة م، ر: رسم )عبيد( بدال من )عبد(.  

 ذا يف املطبوع، وسريد عن بعض املصادر: مغيث.  هك (4)
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 (2) .شهد بدراً ، ومعتب بن عبيد : وقال ، وذكره يف بني َظَفر أيضًا أبو عبيد القاسم ابن سالم

 (3) .شهد بدراً ، معتب بن عتبة : وقال، ابن دريد ، ْوس ورجاهلا وذكره يف بطون األَ 

أبو عمر األنصاري:  وقال،  عبدالرب  ابن  وذكره  البلوي  إياس  بن  ذكره  ،  حليف هلم،  معتب 

وقال فيه حممد بن سعد ،  فيمن شهد بدرًا من بني َظَفر من األنصار،  وموسى بن عقبة ،  ابن إسحاق

باب ،  مغيث:  عن عبداهلل بن حممد بن عامرة  فيه  (4) .مغيث:  وقد ذكرناه يف  وابن  ،  ابن عقبة :  وقال 

 (5) .مغيث بن عبيد:  وقال ابن إسحاق، مغيث بن عمري: والواقدي، إسحاق

ِغيث بن َعْبَدة:  وقال ،  وذكره ابن ماكوال عن ابن إسحاق بغني معجمة وآخره ثاء معجمة  ،  م 

 (6).حليف لبني َظَفر ،  بثالث

ابن   اجلزريوقال  َعتِّب:  األثري  امليم:  م  املهملة،  بضم  العني  نقطتان ،  وفتح  فوقها  التاء  ،  وتشديد 

غيث: وقاله حممد بن سعد، وآخره ثاء مثلثة  ( 7).وآخره ثاء مثلثة،  وبالياء حتتها نقطتان، بالغني املعجمة: م 

: َسَواد بن اهَلْيَثم بن َظَفر وهوأم حبيب بنت ُمعتَّب بن عبيد بن : وهي (8)،َحبيبة: ( وابنته75) 

 (9).رضي الله عنها النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو
 . أبا بردة:  فولدت له، أ َسري بن عروة بن َسَواد بن اهلَْيَثم بن َظَفر:  تزوجها

 . أسلمت حبيبة وبايعت رسول اهلل 

 : )قال الباحث(
ولدت  ،  بشري بن احلارث:  كانت عند،  حبيبة بنت معتب بن عبيد:  وقال،  حبيب وذكرها ابن  

 ( 10) .بريدة بنت بشري: له

 ( 11) .برش بن احلارث : ولكنه قال،  ومثله عند ابن األثري اجلزري  

 (1).بريرة : فولدت له : ــ وعنده أيضًا ــ،  برش: وقال أيضاً ، ومثله عند ابن حجر 

 
( سقط: )عبيد( بني )معتب بن َسَواد(، وما بني القوسني  642(، ويف مجهرة النسب )1/383مجهرة النسب )  (1)

يتم(.  تيذكره باستمرار بالتاء املثناة بنقط  ني من فوق )ه 

 (، وحيتمل أنه حترف. 447ن عتبة )(، ويف االشتقاق البن دريد، ذكره يف قال: معتب ب275النسب ) (2)

 (، وحيتمل أنه حترف. 447االشتقاق ) (3)

 (. 2458( ترمجة )3/1430االستيعاب ) (4)

 (. 2476( ترمجة )4/1443االستيعاب ) (5)

 (.  7/276اإلكامل ) (6)

 (. .  5056( ترمجة )4/468(، وذكره يف: مغيث )5009( ترمجة )449-4/448أسد الغابة ) (7)

 (.  5187( رقم الرتمجة )10/323الطبقات الكبري ) (8)

 (. 3127( ترمجة )2/258(، والتجريد )329انظر عنها: تلقيح فوم أهل األثر ) (9)

 (.  415املحرب ) (10)

 (. 6836( ترمجة )6/63أسد الغابة ) (11)
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وهي ليست حبيبة بنت  ،  ووالدته وأمهم،  البطن ترمجة برِْش بن احلارثذكر ابن سعد يف هذا  

وذكر    (3) ،وأكد ذلك يف ترمجة ابنته ب ريدة  (2) ،بل أميمة بنت َعْمرو بن َعِدّي احلارثية،  معتب الَظَفرية

 . ومل يذكر زوجته وال والدته، أيضًا ترمجة أخوه َبِشرْي بن احلارث

[] 
 

 .اهَلْيَثم بن َظَفرهـــــؤالء بنو 

 .ويتلوهـــــم إخوتهم بنو ُمـّر بن َظَفر

 
 (. 285( ترمجة )4/263االصابة ) (1)

 (.  523( ترمجة )4/264الطبقات الكبري ) (2)

 (. 5189( ترمجة )10/323 )ريالطبقات الكب (3)
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  بن َظَفر من بين ُمـرَّو: 

 

ْبن : بن ُزرارة بن َعْمرو بن َعِدّي بن احلارث بن ُمـّر بن َظَفر وهو (1)معــاذ(76) َكْعب بن اخَلْزَرج 

 .(2) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َعْمرو وهو
 . الرباب بنت النُّْعاَمن بن امرئ الَقْيس بن ِزْيد بن عبداألشهل: وأمه

 . الرباء بن معرور: وأخوه ألمه 

رارةملفولد   : عاذ بن ز 

 . عامر :  ويقال، َعْمرو: واسمه، أبا نملة -

ة -  . احلارث: واسمه، وأبا َذرَّ

رارة بنت احلارث بن رافع بن النُّْعاَمن بن َمالِك بن ثعلبة :  وأمهمـا ني  من ب ،  أم ز 

 . وكانت من املبايعات ، احلارث بن اخلَْزَرج

رارة  داً : شهد معاذ بن ز   . مع رسول اهلل ، أ ح 

ة، أبو نملة: وشهدها معه ابناه  . وأبو َذرَّ

 : )قال الباحث(

رَّ بن َظَفر  رارة بن َعْمرو بن َعِدّي بن احلارث بن م  يف الطبقة  ،  أفرد ابن سعد ترمجة ملعاذ بن ز 

دًا وما بعدها من املشاهدالثانية ممن   . ثم من بني َظَفر،  من األنصار األَْوس، وشهد أ ح 

 (3).شهد بدرًا مع أبيه : وقال ،  يف ترمجة ابنه أبو نملة، وذكره أبو عمر ابن عبدالرب

 ( 4) .بدري، وأبوه معاذ:  وقال الذهبي يف ترمجة ابنه أبو نملة

  

 
 (.  528( رقم الرتمجة )4/267الطبقات الكبري ) (1)

(2)  ( )3/1407االستيعاب  ترمجة   )2418( الغابة  وأسد   ،)4/424( ترمجة   )4957 ( واالستبصار   ،)261 ،)

 (. 3/408(، واالصابة )904( رقم الرتمجة )1/81التجريد )و

 (. 196( ترمجة )1/230(، واالستغناء )3203( ترمجة )4/1766االستيعاب ) (3)

 (. 2403( ترمجة )2/209التجريد ) (4)
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ْبن  -عمار: ويقال، َعْمرو: وامسه - (1)،أبو َنملة: ( وابنه77) مْْرو  ْبن َع بن معاذ بن ُزرارة 

 .(3) النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: بن احلارث بن ُمـّر بن َظَفر وهو (2)َعِدّي
ثعلبة:  وأمـه  بن  َمالِك  بن  النُّْعاَمن  بن  رافع  بن  احلارث  بنـت  رارة  ز  بني  ،  أم  من 

 . وكانت من املبايعات ، احلارث بن اخلَْزَرج

 : ومخس نسوة،  ثالثة نفر، نملة يبألفولد 

 . عبداهلل -

 . وأم عبداهلل  -

 . وميمونة  -

 (4) .ألم )ولد(  -

 .ونملة -

 . وأم حسن -

من  ،  كبشة بنت حاطب بن َقْيس بن هيشة بن احلارث بن أمية بن معاوية:  وأمهام 

 . من األَْوس، بني َعْمرو بن َعْوف

 . وعامراً  -

 . م ولد : وأمه

 . وأم سلمة -

 . ب شرية بنت ثابت بن النُّْعاَمن بن احلارث بن َعْبد َرَزاح بن َظَفر: وأمها 

 . وأم احلارث  -

 
 (.  529( رقم الرتمجة )268-4/267الطبقات الكبري ) (1)

( 7674( ترمجة )34/353( أضاف )عثامن( بني )َعْمرو بن َعِدّي(، ويف هتذيب الكامل )7/356يف اإلكامل )  (2)

ة( بدالً من )مر(، ومثله يف االصابة  رَّ أضاف: )َغنْم( بني )َعْمرو بن َعِدّي(، وذكر ابن ماكوال، واملزي أيضًا: )م 

 (. 1197الرتمجة )( رقم 12/259(، وهتذيب التهذيب )1167( ترمجة )4/197)

(، 2403( ترمجة )2/209(، والتجريد )6311( ترمجة )5/315(، وأسد الغابة )3/454انظر عنه: الثقات )  (3)

 (. .  6278( ترمجة )2/118واملقتنى )

 ما بني القوسني أضفته ويف الطبقات )وميمونة ألم، ونملة(.   (4)
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 . أم ولد :  وأمها 

داً :  وشهد أبو نملة ،  وأدرك احلرة،  واملشاهد كلها مع رسول اهلل  ،  واخلندق،  أ ح 

ابنان يومئٍذ  لـه  هو  ،  وحممد ،  عبداهلل:  وقتل  بن  ومات  عبدامللك  خالفة  يف  ذلك  بعد 

 . مروان

 . الذي روى عنه الزهري، أبو نملة بن أيب نملة:  وهو

عن الزهري عن  ،  وحممد بن عبداهلل،  حدثني معمر:  قال،  حممد بن عمر:  أخربنا

جاءه رجل   بينا أنا جالس عند رسول اهلل  :  قال،  نملة بن أيب نملة األنصاري عن أبيه

اليهود اجلنازة ،  يا حممد :  فقال،  من  هذه  تكلم  ،  هل  اهلل  ؟  أعلم:  فقال رسول  ،  اهلل 

اليهودي أهنا تكلم:  فقال  اهلل  ،  أنا أشهد  الكتاب فال  :  فقال رسول  أهل  ما حدثكم 

،  فإن كان حقًا مل تكذبوا به، آمنا باهلل وكتبه ورسله: وقولوا ، تصدقوهم به وال تكذبوهم

 . اطاًل مل تصدقوا بهوإن كان ب

 : )قال الباحث(

رارة بن َعْمرو بن َعِدّي بن احلارث بن مر يف  ،  أفرد ابن سعد ترمجة أليب نملة بن معاذ بن ز 

دًا وما بعدها من املشاهد  . ثم من بني َظَفر، من األنصار األَْوس، الطبقة الثانية ممن شهد أ ح 

مع إخوته يف ترمجة أيب  ،  ومل يذكره ابن سعد،  حممد بن أيب نملة:  وقد أضافت املصادر ألبنائه 

 . وستأيت ترمجته إن شاء اهلل، نملة

،  عامر بن معاذ بن زرارة:  اسمه،  أبو نملة :  قال الواقدي:  وقال،  وذكره أبو العرب التميمي

 (1).وحممد ، عبداهلل: وق تل لـه ابنان ، ممن أدرك يوم احلرة ، من األَْوس، من بني َظَفر

عبدالرب ابن  أبو عمر  أبيه:  وقال،  وذكره  مع  بدرًا  داً :  وقيل،  شهد  أ ح  نملة شهد  أبا  ومل  ،  إن 

 (2) .يشهد بدراً 

:  وقيل،  عامر:  قيل،  أبو نملة األنصاري،  عامرة بن معاذ بن زرارة:  وقال،  وذكره ابن اجلوزي 

 (3) .َعْمرو

 
 (.  183املحن ) (1)

 (. 196( ترمجة )1/230(، واالستغناء )3203( ترمجة )4/1766االستيعاب ) (2)

 (. 282( و )233تلقيح فهوم أهل األثر ) (3)
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 (1).اختلف يف شهود أيب نملة بدراً : وقال ابن قدامة

اسمه عامر : قال الواقدي،  له صحبة، والد نملة بن أيب نملة، أبو نملة األنصاري: زي وقال امل

الَظَفري األَْويس ة بن َظَفر  رَّ م  َغنْم بن َعِدّي بن احلارث بن  وقيل  ،  بن معاذ بن زرارة بن َعْمرو بن 

،  ذلك  وقيل غري،  َغنْم:  بدال من،  عثامن:  وقيل يف نسبه ،  وقيل َعْمرو بن معاذ ،  عامرة بن معاذ:  اسمه

أ حداً  اهلل  ،  شهد  رسول  مع  كلها  واملشاهد  أبيه:  وقيل،  واخلندق  مع  بدرًا  شهد  مل  :  وقيل ،  إنه 

 (3).(2)أبو داود:  روى له، يشهدها 

 (4).وبه جزم ابن سعد، َعْمرو بن معاذ: وقيل: وقال ابن حجر

حجر ابن  أبيه:  وقال  مع  بدرًا  البغوي،  شهد  املدينة،  نملةأبو  :  وقال  ابن  ،  سكن  وأخرج 

عن نملة  ،  عن عاصم بن َعْمرو بن َقَتاَدة،  من طريق حممد بن صالح،  "الدالئل"وأبو نعيم يف  ،  سعد

يف كتبهم ويعلمونه    كانت هيود بني قريظة يدرسون ذكر رسول اهلل  :  قال ،  عن أبيه،  بن أيب نملة

 (5) .ليس به: وقالوا، ظهر حسدوا وبغوافلام ، ومهاجرته إلينا ، واسمه، بصفته ، الولدان

 (6).فيمن شهد بدراً : وذكره الصاحلي الشامي

 . فيمن روى حديثني عن النبي  (9) ،وابن اجلوزي (8) ،وابن حزم (7) ،بقي بن خملد: وذكره

 (11)عَِْدّياحلارث بن معاذ بن ُزرارة بن َعْمرو بن : وامسه (10)،أبو َذرَّة: ( وأخـوه ألبيه وأمه78)

  .(12) النَّْبِيت بن َماِلك  بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: بن احلارث بن مُـّر بن َظَفر وهو
 

 (.  262-261االستبصار ) (1)

 (.  3644( ك/ العلم، ب/ رواية حديث أهل الكتاب، رقم احلديث )2/342سننه ) (2)

 (.  7674( ترمجة )354-34/353هتذيب الكامل ) (3)

 (. 1197( ترمجة )12/59هتذيب الكامل ) (4)

 (. 1167( ترمجة )4/197االصابة ) (5)

 (. 4/124سبل اهلدى والرشاد ) (6)

 (.  467( ترمجة )120مسنده ) (7)

 (.  295جوامع السرية ) (8)

 ( وعنده: قال الربقي: له حديث.  378تلقيح فهوم أهل األثر ) (9)

 (.  530( رقم الرتمجة )4/268الطبقات الكبري ) (10)

ة( بدالً من )مر(، ومثله يف 7/356يف اإلكامل )  (11) رَّ أيضًا: )م  ( أضاف )عثامن( بني )َعْمرو بن َعِدّي( وذكر ابن ماكوال، 

 ( ويأيت نسبه يف ترمجة أيب نملة. 4/66(، وقال يف ترمجته )1167)( ترمجة أخوه أبو نملة 4/197االصابة )

(12)  ( الرتمجة )4/1656انظر عنه يف: االستيعاب  الرتمجة )1/172(، واالستغناء )2945( رقم  (، 104( رقم 

(، 4/101( وذكره باسمه فقط، واألنساب للسمعاين )178(، وتلقيح فهزم أهل األثر )7/356واإلكامل )

)262-261)واالستبصار   الغابة  وأسد   ،)5/102( الرتمجة  رقم   )5863( والتجريد  رقم  2/164(،   )

 (.  386( ترمجة )4/66(، واالصابة )1917الرتمجة )
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ثعلبة:  وأمـه  بن  َمالِك  بن  النُّْعاَمن  بن  رافع  بن  احلارث  بنـت  رارة  ز  بني  ،  أم  من 

 . وكانت من املبايعات ، اخلَْزَرجاحلارث بن 

 : ذرة يبألفولد 

 . حممداً  -

 . بشرية بنت برش بن احلارث بن َعْمرو بن حارثة بن اهلَْيَثم بن َظَفر: وأمه

داً : وشهد أبو ذرة   . مع أبيه وأخيه، أ ح 

 . وتوىف وليس له عقب  

ّر بن َظَفر مجيعًا فلم يبق منهم أحد*  . وقد انقرض ولد م 

 : الباحث()قال 

رارة بن َعْمرو بن َعِدّي  يف الطبقة الثانية  ،  أفرد ابن سعد ترمجة ألبو ذرة احلارث بن معاذ بن ز 

دًا وما بعدها من املشاهد  . ثم من بني َظَفر،  من األنصار األَْوس ،  ممن شهد أ ح 

ْمار: ويقال، َعْمرو: وامسه، أبي َنملة: ابنا، وحممد -عبداهلل : ( وابنـا أخيه80 - 79)  (1)ع

النَّْبِيت : َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: بن معاذ بن ُزرارة بن َعْمرو بن َعِدّي بن احلارث بن ُمـّر بن َظَفر وهو

 . بن َماِلك بن اأَلْوس 

 : )قال الباحث(

ويذكرمها يف  ،  ترمجة عند ابن سعد،  أيب نملة بن معاذ بن زرارة:  مل أجد لعبداهلل وحممد ابني

 . ترمجة أبيهام

 . أم ولد: وأم عبداهلل 

 . حني ذكرهم وأمهاهتم ،  اسمه يف ترمجة أبيه مع إخوته، فلم يذكر ابن سعد، أما حممد

 .وحممد، عبداهلل : قتل أليب نملة يوم احلرة ابنان: وقال ابن سعد

 (2) .حممد بن نملة بن أيب نملة بن زرارة: وذكر خليفة بن خياط 

 
 (.  529( رقم الرتمجة )268-4/267الطبقات الكبري ) (1)

 (.  247تارخيه: ) (2)
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قال  :  ويف موضع آخر عنده قال  (1) ،وحممد بن عبداهلل بن أيب نملة:  رب التميمي وذكر أبو الع

،  ممن أدرك يوم احلرة،  من األَْوس،  من بني َظَفر،  عامر بن معاذ بن زرارة:  اسمه ،  أبو نملة:  الواقدي

 (2) .وحممد،  عبداهلل: وقتل له يومئٍذ ابنان

عبدالرب ابن  ماكوال   (3) ، وذكرمها  قدامة  (4) ،وابن  األثري  (5) ، وابن  وابن    (7) ،واملزي  (6) ،وابن 

 . وغريهم يف ترمجة أبيهام أيب نملة  (8) ،حجر

بن احلارث  َعْمرو بن معاذ بن ُزرارة بن َعْمرو بن َعِدّي: وامسه، بن أبي َنملة (9)منلة: ( وأخوهما81)

 (10).النَّْبِيت بن َماِلك بن اأَلْوس: َكْعب بن اخَلْزَرج بن َعْمرو وهو: بن ُمـّر بن َظَفر وهو
 . من األَْوس 

من ،  كبشة بنت حاطب بن َقْيس بن هيشة بن احلارث بن أمية بن معاوية:  وأمه

 . من األَْوس، بني َعْمرو بن َعْوف

 . وكان له ولد فانقرضوا 

ّر بن َظَفر فلم يبق منهم أحد  . وانقرض ولد م 

 . أبيه: وروى نملة عن 

 .الزهري: وروى عن نملة 

 : )قال الباحث(

 
(، هكذا جاء يف سياق املطبوع، وحيتمل نصه أهنام اثنان، )وحممد وعبداهلل، ابنا أيب نملة(، وحيتمل 181املحن )  (1)

 نصه أنه ابن عبداهلل بن أيب نملة، كام أورده، واهلل أعلم.  

 (.  183املحن ) (2)

 (. 196( ترمجة )1/230(، واالستغناء )3203( ترمجة )4/1766االستيعاب ) (3)

 (.  7/356كامل )اإل (4)

 (.  262االستبصار ) (5)

(، 2403( ترمجة )2/209(، والتجريد )6311( ترمجة )5/315(، وأسد الغابة )3/454انظر عنه: الثقات )  (6)

 (. .  6278( ترمجة )2/118واملقتنى )

 (.  7674( ترمجة )354-34/353هتذيب الكامل ) (7)

 (. 1167( ترمجة )4/197االصابة ) (8)

 (.  1648( رقم الرتمجة )7/254ت الكبري )الطبقا  (9)

(10)  ( الكاشف  عنه:  )3/185انظر  ترمجة   )5980( التهذيب  وتقريب   ،)566( ترمجة  املدين،  7189(  وقال:   )

 مقبول من الثانية.  
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يف الطبقة الثانية من ،  أفرد ابن سعد ترمجة لنملة بن أيب نملة َعْمرو بن معاذ الَظَفري األَْويس

 .من األنصار،  التابعني من أهل املدينة 

 (1).وذكره يعقوب بن سفيان يف تابعي األنصار 

 (2).وذكره ابن ماكوال  

املزي  أبو احلجاج  املازين:  روى عنه:  وقال،  وذكره  بن سعيد  ة  رَّ بن  ،  ضم  وعاصم بن عمر 

 (4) .(3) أبو داود: روى له، ويعقوب بن عمر بن َقَتاَدة، ومروان بن أيب سعيد، والزهري، َقَتاَدة

وأخرج ،  (5) "الثقات"وقد ذكره ابن حبان يف  ،  مل يقع مسمى عند أيب داود:  وقال ابن حجر 

 (6) ."صحيحه"حديثه يف 

 

[] 
 

 .هـــؤالء بنو ُمـّر بن َظَفر

 .وهم آخـــــــر بين َظَفر

 .ويتـلـوهـــم حلفاءهم ومواليهم

  

 
 (.  1/380املعرفة والتاريخ ) (1)

 (.  7/356اإلكامل ) (2)

(3)  ( سننه  والده:  ترمجة  يف  خترجيه  احلديث 2/342وتقدم  رقم  الكتاب،  أهل  حديث  رواية  ب/  العلم،  ك/   )

 ( ومل يسمه أبو داود بل قال: أخربين ابن أيب نملة األنصاري عن أبيه. 3644)

 (. 6474( ترمجة )30/21هتذيب الكامل ) (4)

 (. 5/485الثقات ) (5)

 (. 855( ترمجة )10/475هتذيب التهذيب ) (6)



 د    األوس                                                                        د. عبدالعزيز بن عمر البيتي بنو ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 

 

 76 

 

  َظَفرُحلفاء بين  ومن: 

ْبن  (1)عبداهلل( 82) بن طارق بن َعْمرو بن َماِلك بن تيم بن شعبة بن سعد اهلل بن فران بن بلى 

  .(2)َعْمرو بن احلاف بن ُقضاعة
 . وليس له عقب  

 . بدراً : وقد شهد معه، معتب بن عبيد: ونسب أخاه ألمه، هكذا نسبه حممد بن عمر

 . معتب بن عبدة: وقال، ومل ينسبهام، فساممها فيمن شهد بدراً ،  وأما حممد بن إسحاق

 (3).بيشء "النسب"فلم يذكرمها يف كتاب ، وأما هشام بن حممد بن السائب الكلبي

طارق بن  عبداهلل  داً ،  بدراً :  وشهد  الرجيع ،  وأ ح  غزوة  يف  خرج  فيمن  ،  وكان 

َعِدّي  بن  بيب  خ  مع  ليدخلوه مكة  رباطًا  فشدوه  حليان  بني  من  املرشكون  فلام ،  فأخذه 

الظهران بمر  أسوة:  قال ،  كان  هبؤالء  يل  إن  أصاحبكم  ال  الذين  ،  واهلل  أصحابه  يعني 

يومئذٍ  عنه،  قتلوا  فانحازوا  سيفه  أخذ  ثم  رباطه  من  يده  فيهم  ،  ونزع  يشد  فجعل 

قتلوه باحلجارة حتى  فرموه  الظهران،  ويفرجون عنه  بمر  الرجيع يف  ،  فقربه  يوم  وكان 

 . صفر عىل رأس ستة وثالثني شهرًا من اهلجرة

 : )قال الباحث(

القضاعي البلوي  َعْمرو  بن  طارق  بن  لعبداهلل  ترمجة  سعد  ابن  من  ،  أفرد  األوىل  الطبقة  يف 

 . يف حلفاء بني َظَفر ، طبقات البدريني من األنصار األَْوس

بن ُعبيد بن إياس بن تيم بن شعبة بن سعد اهلل بن فران بن بلى بن  (4)ُمعتِّب :وأخوه ألمه( 83) 

 .  َعْمرو بن احلاف بن ُقضاعة

 : )قال الباحث(

 
 (.  130( رقم الرتمجة )3/420الطبقات الكبري ) (1)

(2)  ( االستيعاب  عنه:  )3/928انظر  ترمجة   )1581( الغابة  وأسد   ،)3/180( ترمجة  والتجريد 3024(   ،)

 (. 4769( ترمجة )2/319(، واالصابة )3369( ترمجة )1/319)

(، ويف  641ىل بني َظَفر، فقال: معتب بن عبيد بن َسَواد بن هتيم بن َظَفر، نسب معد )ذكره ابن الكلبي، ونسبه إ (3)

 (. 642مجهرة النسب قال: معتب بن عبيد بن هتيم بن َظَفر، فأسقط عبيد من نسبه )

 (.  131( رقم الرتمجة )3/421الطبقات الكبري ) (4)
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الواقدي عمر  بن  قال حممد  َظَفر،  هكذا  بن  اهلَْيَثم  بني  يف  ذكرته  من  ،  وقد  ليس  أنه  وبينت 

 (1) .وذكرته هنا للتنبيه، حلفائهم

  .(3) بن َعْمرو بن َطـْلق بن َعْمرو (2)ِسَنان: ومنهم( 84)
ـَذيم   ( 4). من ق َضاَعة، وهو من بني َسالمان بن َسعد بن ه 

َقـنَّع: ويكنى ِسنَان   . أبا املـ 

 .وكانت له سابقة  ورشف  ووالدة  

داً :  وشهد مع رسول اهلل    . وغريها من املشاهد، أ ح 

 . وقد بقي له عقب  

 : )قال الباحث(

يف الطبقة الثانية ممن مل يشهد بدرًا  ،  أفرد ابن سعد ترمجة لسنان بن َعْمرو بن طلق القضاعي

دًا وما بعدها من املشاهد من األنصار األَْوس  . يف حلفاء بني َظَفر، وشهد أ ح 

 . الثانية، وبدون َعْمرو (5).طلق بن أبانة: وعنده بعد َطلق، وذكره ابن الكلبي

   (6).كانت له سابقة ورشف : ابن الكلبيقال : وقال ابن حجر

 .أم احلارث بنت ِسَنان بن َعْمرو بن َطـْلق بن َعْمرو: وابنته( 85)

 : )قال الباحث(
َعْمرو بن طلق ابن سعد،  مل أجد ألم احلارث بنت سنان بن  ويذكرها يف ترمجة  ،  ترمجة عند 

 .ابنيها 

ِزْيد بن َعاِمر بن َسَواد  مر بن  ع  :  ابنا ،  يعقوب :  وأخوه ،  عاصم:  وابناها   النُّْعاَمن بن  َقَتاَدة بن 

 (7).وذكرمها ابن سعد يف الطبقة الثالثة من أهل املدينة من التابعني،  بن َظَفر

 
 (.  498انظر رقم الرتمجة )  (1)

 (.  531( رقم الرتمجة )4/269الطبقات الكبري ) (2)

(3)  ( االستيعاب  عنه:  )2/659انظر  ترمجة   )1077( الغابة  وأسد   ،)2/310( ترمجة  والتجريد 2270(   ،)

 (. 3510( ترمجة )2/82(، واالصابة )2533( ترمجة )1/241)

 (. 722-2/721انظر نسب معد ) (4)

 (.  2/722نسب معد ) (5)

 (. 3510( ترمجة )2/82االصابة ) (6)

 (.  1853 -1852( ترمجة )416-7/415الطبقات الكبري ) (7)
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َقَتاَدةع  :  أما زوجها   وتذكر بعض املصادر أنه من  ،  فلم أجد له ترمجة عند ابن سعد ،  مر بن 

 . وتقدمت ترمجته، أو يف الطبقة الثالثة من التابعني، التابعني

  .(2) بن ألي بن ُعصيم (1)عبد َقْيس: ومنهم( 86) 
 . حليف لبني َظَفر من العرب

داً : شهد   . مع رسول اهلل ، أ ح 

 : )قال الباحث(
عصيم بن  ألي  بن  َقيْس  لعبد  ترمجة  سعد  ابن  وما ،  أفرد  دًا  أ ح  شهد  ممن  الثانية  الطبقة  يف 

 . يف حلفاء بني َظَفر، األَْوسبعدها من املشاهد من األنصار 

 (3) . ال أعرف نسبه يف العرب:  وقال أبو عمر ابن عبدالرب  

   (4) .عبد َقْيس بن الي بن عاصم: وعند ابن حجر 

 (6).بن احلارث (5)ُقـْزمان: ومنهم( 87)
 . من بني عبس

 . وكانت له ابنة ومل يكن له غريها

داً : شهد   . أ ح 

 . وليس له عقب  

د ،  املنافقني وكان من   أ ح  قد  :  وقلن ،  فعريه نساء بني َظَفر ،  فتخلف عن اخلروج إىل 

وبقيت  الرجال  امرأة !  خرج  إال  أنت  ما  صنعت  مما  تستحي  بيته  ،  فأحفظنه .  أال  فدخل 

فأخرج قوسه وجعبته وسيفه وكان يعرف بالشجاعة فخرج يغدو حتى انتهى إىل رسول  

الصف  ،  وهو يسوي صفوف املسلمني   اهلل   انتهى إىل  فجاء من خلف الصفوف حتى 

،  فجعل ي رسل نباًل كأهنا الرماح ،  وكان أول من َرمى بسهم من املسلمني ،  األول فكان فيه 

 
 (.  532( رقم الرتمجة )4/269الطبقات الكبري ) (1)

 (.  3814( ترمجة )1/359(، والتجريد )3420( ترمجة )3/404انظر عنه: أسد الغابة ) (2)

 (، 3420( ترمجة )3/404(، وأسد الغابة )1703( ترمجة )3/1006االستيعاب ) (3)

 (. 5253( ترمجة )2/422بة )االصا  (4)

 (.  533( رقم الرتمجة )270-4/269الطبقات الكبري ) (5)

(، وأنساب  263  -224  -1/223(، واملغازي للواقدي )2/88انظر عنه فـي: السرية النبوية البن هشام )م  (6)

االصابة ( وقال: ما ينبغي أن يذكر يف الصحابة، و152( ترمجة )2/15(، والتجريد )55  -1/54األرشاف )

 (.  7110( ترمجة )3/226)



 د    األوس                                                                        د. عبدالعزيز بن عمر البيتي بنو ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 

 

 79 

فلام انكشف املسلمون كرس  ، م صار إىل السيف ففعل األفاعيل ث ، وإنه ليكت كتيت اجلمل 

قاتلوا عىل األحساب  ،  يا آل األَْوس !  املوت أحسن من الفرار :  جفن سيفه وجعل يقول 

وهو  ،  وجعل يدخل وسط املرشكني حتى ليقال قد قتل ثم يطلع ،  واصنعوا مثل ما أصنع 

فمر به َقَتاَدة  ،  ته اجلراح وكثرت به وأصاب ،  حتى قتل منهم سبعة !  أنا الغالم الَظَفري :  يقول 

إين واهلل ما  :  فقال ! ،  هنيئًا لك الشهادة :  قال !  يا لبيك :  قال !  أبا الغيداق :  فقال ،  بن النُّْعاَمن 

دين  عىل  مر  ع  أبا  يا  تطأ  ،  قاتلت  إلينا حتى  قريش  تسري  ال  أن  احلفاظ  إال عىل  قاتلت  ما 

اجلراحة ،  سعفنا  نفسه ،  وأندبته  ،  فَقَتل  ر !  اهلل  فقال  بالرجل  :  سول  الدين  ليؤيد  اهلل  إن 

 . الفاجر 

 : )قال الباحث(
احلارث بن  زمان  لق  ترمجة  سعد  ابن  داً ،  أفرد  أ ح  شهد  ممن  الثانية  الطبقة  األنصار  ،  يف  من 

 . يف حلفاء بني َظَفر، األَْوس

قتيبة  ابن  أرطأة:  وقال  أ حد  يوم  قزمان  عبد   قتل  بن  مناف  عبد  بن  هاشم  بن  بن رشحبيل 

ؤاب: وغالمًا حبشيًا له يقال له، الدار ،  والقاسط بن رشيح بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار، ص 

،  وعبيدة بن جابر،  وخالد بن األعلم ،  والوليد بن العاص بن هشام ،  وهشام بن أيب أمية بن املغرية

 (1) .وشيبة بن َمالِك بن املرضب

وال يعرف  ،  حليف بني َظَفر،  قزمان:  وقال،  وذكره البالذري يف أسامء املنافقني من األَْوس 

 (2).أبا الغيداق : ويكنى ، نسبه

 ( 3) .حليف لبني َظَفر ، وق زمان:  وقال، وذكره ابن حبيب يف أسامء املنافقني من األَْوس 

الصحابة  من  األول  القسم  يف  ابن حجر  مات  :  وقال،  وذكره  بعض طرق  ،  كافراً قيل  ويف 

ويف  ،  وقيل إهنا تعددت،  وقعت لواحد،  وهذا مبني عىل أن القصة واحدة،  قصته أنه رصح بالكفر 

. . ،  التقى هو واملرشكون أن النبي  : من رواية أيب حازم عن سهل بن سعد (4)"صحيح البخاري"

احلديث اهلل  :  وفيه،  فذكر  رسول  أصحاب  فاذة  ويف  وال  شاذة  يدع  ال  يرضهبا    رجل  اتبعها  إال 

فقال رجل  ! ،  "أما إنه من أهل النار"    فقالوا ما أجزأ عنا أحد كام أجزأ فالن فقال النبي ،  بسيفه

القوم صاحبه:  من  معه،  أنا  املوت،  فخرج  فاستعجل  شديدًا  جرحًا  سيفه  ،  فجرح  نصل  فوضع 

 
 (.  161-160املعارف ) (1)

 (. 1/281أنساب األرشاف ) (2)

 (.  469املحرب ) (3)

 (.  2742( ك/ اجلهاد، ب/ ال يقول فالن شهيد، رقم احلديث )3/1061-1062) (4)
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يعمل بعمل أهل اجلنة  إن الرجل ل":  ويف آخره،  احلديث . .  باألرض ثم حتامل عىل سيفه فقتل نفسه

 (1)."فيام يبدو للناس وهو من أهل النار

 

[] 
 

 َظَفر ولفاء بنـُح ؤالءـــه

 َظَفري بين ــوالــــم وهـلـتـيو

 
 (. 7110( ترمجة )3/226االصابة ) (1)
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  َظَفرموالي بين  منو: 

(1)سهل (88)
 .(2) 
 . موىل بني َظَفر

داً : شهد   . مع رسول اهلل ، أ ح 

 : )قال الباحث(
ترمجة لسهل   ابن سعد  َظَفرأفرد  بني  بعدها من ،  موىل  دًا وما  أ ح  الثانية ممن شهد  الطبقة  يف 

 . يف موايل بني َظَفر ،  املشاهد من األنصار األَْوس

 (4).بن صاحل بن دينار التمار (3)اخلطاب :ومنهم( 89)
 . ثم الَظَفري،  موىل آلل َقَتاَدة بن النُّْعاَمن األنصاري

توىف يف ،    حممد بن صالح بن دينار وأقدموهو أسن من أخيه  ،    أبا عمر:  ويكنى

 . يف خالفة أيب جعفر املنصور،  سنة ثالث وأربعني ومئة 

 : )قال الباحث(
يف الطبقة اخلامسة من التابعني من  ،  أفرد ابن سعد ترمجة للخطاب بن صالح بن دينار التامر

 . أهل املدينة

 (5).ثقة وكان ، عن أمه سالمة بنت معقل أو مغفل: وقال، ذكره البخاري 

 (6) .روى عن البرصيون، كنيته أبو َعْمرو: وقال، وذكره ابن حبان يف ثقات أتباع التابعني 

 ( 8) .حديثًا واحداً  (7)،روى لـه أبو داود ، حممد بن إسحاق: روى عنه :  وقال، وذكره املزي 

 (1).تفرد ابن إسحاق بحديثه : قال الطرباين :  وقال ابن حجر  

 
 (.  534( رقم الرتمجة )4/270الطبقات الكبري ) (1)

(2)  ( االستيعاب  عنه:  )2/667انظر  ترمجة   )1099( واالستبصار   ،)263( الغابة  وأسد  ترمجة  2/321(،   )

 (. 3555( ترمجة )2/89(، واالصابة )2562( ترمجة )1/244(، والتجريد )2297)

 (.  2085( رقم الرتمجة )7/525الطبقات الكبري ) (3)

(4)  ( واألخوات  األخوة  من  الرواة  عنه:  )200انظر  ترمجة   )390( والتَعِدّيل  واجلرح  الرتمجة  3/385(،  رقم   )

 (.  2516( ترمجة )1/655(، وميزان االعتدال )1762)

 (. 685( ترمجة )3/201التاريخ الكبري ) (5)

 (. 272-6/271الثقات ) (6)

 (. 3953( ك/ العتق، ب/ يف عتق أمهات األوالد، حديث )2/420سننه ) (7)

 (. 1697( ترمجة )8/266هتذيب الكامل ) (8)
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 (3).بن صاحل بن دينار التمار (2)حممد :وأخوه( 90)
 بن َعْمرو بن َعاِمر:  موىل

ِ
أم َعْمرو بن َقَتاَدة بن النُّْعاَمن  :  وهي،     عائشة بنت َجْزء

 . الَظَفري

 . وكان جيد العقل قد َلقى الناس وَعلم الِعلم واملغازي،    أبا عبداهلل:  ويكنى

بن عمر :  قال الزنادأخربين  :  قال ،  أخربنا حممد  أيب  بن  قال يل :  قال،  عبدالرمحن 

 . فعليك بمحمد بن صالح بن دينار التامر؛ إن أردت املغازي صحيحة: أيب

 . وكان ثقة قليل احلديث

وهو ابن بضع ،  وتوىف حممد بن صالح سنة ثامن وستني ومئة:  قال حممد بن عمر

 . وثامنني سنة

 : )قال الباحث(
بن   بن صالح  ترمجة ملحمد  ابن سعد  التامرأفرد  من ،  دينار  التابعني  السادسة من  الطبقة  يف 

 . أهل املدينة

املزي عن:  وقال ،  وذكره  نافع:  روى  بن  َقَتاَدة،  محيد  بن  عمر  بن  بن  ،  وعاصم  وعمر 

ابنه صالح بن حممد  :  روى عنه ،  ويعقوب بن عمر بن َقَتاَدة،  ويِزْيد بن رومان،  والزهري، عبدالعزيز

وأيب  ،  قال أمحد بن حنبل،  وحممد بن عمر الواقدي،  سلمة القعنبيوعبداهلل بن م،  بن صالح املدين

 (4) .روى له األربعة، ثقة :  داود

[]ٍ 
 َظَفربين  موالي ؤالءـه

 َماِلك بن اأَلْوس بن ــ النَّْبِيت: وهو َعْمرو ــ بين رـــــآخ مــــوه

 
 (.  289( ترمجة )3/146هتذيب التهذيب ) (1)

 (.  2196( رقم الرتمجة )7/576الطبقات الكبري ) (2)

(3)  ( الكبري  التاريخ  عنـه:  ترمجة )1/117انظر  لرواة من األخوة واألخوات 273(، وطبقات خليفة )340(   ،)

(200( ترمجة   )388( والتَعِدّيل  واجلرح   ،)7/287( الرتمجة  رقم   )1558( والثقات  وميزان 7/390(،   ،)

 (.  354( ترمجة )9/225(، وهتذيب التهذيب )7678( رقم الرتمجة ) 3/581االعتدال )

 (.  5293( ترمجة )378-25/377هتذيب الكامل ) (4)
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 :اخلامتـــة

 :من األَْوس ما ييلَظَفر  من أهم نتائج هذا البحث عن بني  

بنــو أحسب أن هذا البحث هو أول كتاب مفرد يف املكتبة اإلسالمية مجع تراجم بني 

ك بــن األَْوس ت ــــ بــن َمالــِ مــن    َظَفر ــ وهو َكْعب ــ بن اخلَْزَرج بن َعْمرو ــ وهــو النَّْبيــِ

 .مية األوىلخالل القرون اإلسال، وأخبارهم، األنصار

إن عددًا من تراجم هذا البطن نامذج ومشاعل يف حياهتم وسريهم وأخبــارهم ألمــة 

اإلسالم واألجيال املتالحقة ومن ينشد اهلدى واخلري والصالح والقدوة احلسنة من الســلف 

 .الصالح والتأيس بام كانوا عليه من مناقب وفضائل ومآثر ومحٍل للسنة املشـرفة

، لعظيم نفعــه وجليــل قــدره ؛  يتعني االعتناء به،  ساب علم جليليتضح أن علم األن

 .ولرتسيخ األواصـر الربانية املتينة التي فطر الناس عليها، دون مبالغة أو فخر

أحسب أن هذا البطن وترتيبه صورة قريبــة ملــا كــان عليــه ترتيــب وتنظــيم )ديــوان 

حني نظم ،  العطاء( أو )ديوان اجلند( الذي أسسهام أمري املؤمنني اخلليفة عمر بن اخلطاب  

 .وكل قبيلة تتبعها من البطون والفروع والذرية،  الديوان وجعل الناس عىل قبائلهم

ترتيبها النسبي وأحلقت بكل ترمجة أبناءهم وذريــاهتم مجع هذا البحث الرتاجم وفق  

 .مل أسبق إليهامفردة وظهرت تراجم   وقرابتهم

 

 . وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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 مشجر بني ظفر  
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 راجعـــفـهــرس الـمصادر والـم

 . القرآن الكريم  ▪

 هـ. 1407  -1، عز الدين موسى، دار الغرب، ط  ابن سعد وطبقاته ▪

النبوية ▪ السنة  يف  وجهوده  الرازي  زرعة  العلمي  أبو  املجلس  اهلاشمي،  الضعفاء، سعد  وكتابه   ،

 هـ. 1402  -1أجزاء ط  3اجلامعة اإلسالمية باملدينة،  

املدينة ▪ )ت أخبار  البصـري  النمريي  شبة  بن  لعمر  عبدالعزيز    4هـ(،  262،  طبعة/  أجزاء 

 ، دار العليان، بريدة. حاملشـيق

اخلزرج  ▪ قبائل  )ت أخبار  الدمياطي  خلف  بن  عبداملؤمن  حتقيق:  705،  دكتوراه(  )رسالة  هـ(، 

 هـ. 1416د/عبدالعزيز بن عمر بن حممد البيتي، اجلامعة اإلسالمية باملدينة  

املفر ▪ )ت داألدب  البخاري  اجلعفي  إسامعيل  بن  حممد  عامل  256،  احلوت،  كامل  ترتيب/  هـ(، 

 هـ. 1405بريوت، ط الثانية   -الكتب

النبي   ▪ أرداف  مندهأسامي  بن  عبدالوهاب  بن  حييى  خمتار 511)ت   ،  حييى  بعناية/  هـ(، 

 هـ. 1410غزاوي، مؤسسة الريان بريوت، ط األوىل  

) األسامي والكنى ▪ الكبري  الدخيل،    4هـ(،  378، أمحد بن حممد احلاكم  أجزاء، حتقيق/ يوسف 

 هـ. 1414املدينة، ط األوىل   –مكتبة الغرباء األثرية 

القبلة  هـ(، حت487، عل بن أمحد الواحدي ) أسباب نزول القرآن ▪ قيق/ السـيد أمحد صقر، دار 

 هـ. 1404جدة، ط الثانية  

هـ(، حتقيق/ عل  630، عبداهلل بن قدامة املقدسـي ) االستبصار يف نسب الصحابة من األنصار ▪

 نوهيض، دار الفكر بريوت. 

بالكنى  ▪ العلم  من محلة  املشهورين  معرفة  النمري  االستغناء يف  عبدالرب  ابن  عبداهلل  بن  يوسف   ،

الثانية   3هـ(،  463)ت  ط  الرياض،  تيمية  ابن  دار  السواملة،  مرحول  عبداهلل  حتقيق/  أجزاء 

 هـ. 1412

األصحاب ▪ معرفة  يف  )ت االستيعاب  النمري  عبدالرب  ابن  عبداهلل  بن  يوسف  هـ(،  463، 

 هـ. 1412ىل  جملدات حتقيق: عل حممد البجاوي، دار اجليل بريوت، ط األو4
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أجزاء، دار الفكر    6، عل بن حممد الشـيباين اجلزري، ابن األثري،  أسد الغابة يف معرفة الصحابة ▪

 هـ. 1390بريوت  

املحكمة ▪ األنباء  يف  املبهمة  ) األسامء  البغدادي  اخلطيب  ثابت  بن  عل  عز  463،  إخراج/  هـ(، 

 هـ. 1405الدين عل السـيد، مكتبة اخلانجي القاهرة، ط األوىل  

هـ(، حتقيق/ حممد عل 231، حممد بن زياد األعرايب ) أسامء خيل العرب وأنساهبا وذكر فرساهنا ▪

 سلطاين، مؤسسة الرسالة. 

، حتقيق/ عبدالسالم هارون، دار اجليل بريوت، ط  ، حممد بن احلسن بن دريد األزدي االشتقاق ▪

 هـ. 1411األوىل  

الصحابة ▪ متييز  يف  )تاإلصابة  العسقالين  حجر  بن  عل  بن  أمحد  دار    4هـ(،  852،  جملدات، 

 الكتاب العريب بريوت. 

 هـ. 1411، عبداهلل عبار املعنى، ط الثانية أصدق الدالئل يف أنساب بني وائل قبائل عنزه ▪

التاريخ  ▪ ذم  ملن  بالتوبيخ  ) اإلعالن  السخاوي  عبدالرمحن  بن  حممد  فرانز  902،  حتقيق/  هـ(، 

 روزنثال، دار الكتب العلمية بريوت. 

  3هـ(، ج 634، سليامن بن موسى الكالعي )تاالكتفاء يف سـريته عليه السالم والثالثة اخللفاء ▪

 (. 3892خمطوطة مكتبة شسرتبيتي رقم )

  جزآن هـ(،  634، سليامن بن موسى الكالعي )تسول اهلل والثالثة اخللفاءاالكتفاء يف مغازي ر  ▪

 حتقيق/ مصطفى عبدالواحد، مكتبة اخلانجي القاهرة. 

 ، أمحد املختار اجلكني الشنقيطي، مطابع الصفا بمكة. إكامل حتفة األلباب يف شـرح األنساب ▪

عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى واألنساب، عل بن هبة اهلل  اإلكامل يف رفع االرتياب   ▪

 ( ماكوال  ابن  الكتاب    7هـ(،  421األمري  دار  املعلمي،  حييى  بن  عبدالرمحن  حتقيق/  أجزاء 

 اإلسالمي. 

الصحابة ▪ من  فيهم  املختلف  معرفة  إىل  البكجرياإلنابة  عبداهلل  قليج  بن  مغلطاي  املصـري،    ، 

الدين )ت  القاضـي،    جزآنهـ(،  762عالء  املرسـي، وإبراهيم إسامعيل  السـيد عزت  حتقيق/ 

 هـ. 1420مكتبة الرشد الرياض، ط األوىل  
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النحاة ▪ أنباء  عىل  الرواة  القفطي إنباه  يوسف  بن  عل  أبو    4هـ(،  624)   ،  حممد  حتقيق/  أجزاء 

 هـ. 1406الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب القاهرة، ط األوىل 

النمري )ت األنباه عىل قبائل الرواة ▪ هـ(، حتقيق/ إبراهيم  463، يوسف بن عبداهلل ابن عبدالرب 

 هـ. 1405األبياري، دار الكتاب العريب بريوت، ط األوىل  

هـ(، حتقيق/ حممد محيد اهلل، دار املعارف  279حييى البالذري )ت، أمحد بن  أنساب األشـراف ▪

 القاهرة، ط الثالثة. 

واألوالد ▪ األوىل  األنساب  بريوت، ط  العلوم  دار  دمشق،  القلم  دار  عبداحلميد حممود طهامز،   ،

 هـ. 1408

البارودي، دار  أجزاء تعليق/ عبداهلل    5هـ(،  562، عبدالكريم بن حممد السمعاين )ت  األنساب ▪

 هـ. 1408الكتب العلمية بريوت، ط األوىل  

األنساب  ▪ علم  يف  املغريب    اإليناس  الوزير  عل  بن  حسـني  ومؤتلفها،  القبائل  خمتلف  ومعه 

هـ(، إعداد/ محد اجلاسـر، دار الياممة الرياض،  245هـ(، و حممد بن حبيب البغدادي ) 418)

 هـ. 1400ط األوىل  

 هـ. 1410، محد اجلاسـر، منشورات دار الياممة الرياض، ط األوىل  ليهاباهلة القبيلة املفرتى ع  ▪

املشـرفة ▪ السنة  تاريخ  يف  ضـيبحوث  بن  أكرم  واحلكم  ،  العلوم  مكتبة  العمري،  ط  باء  املدينة، 

 هـ. 1415اخلامسة 

جملدات حتقيق/ جمموعة من    8هـ(،  774، إسامعيل بن عمر بن كثري الشافعي )البداية والنهاية ▪

 هـ. 1407األساتذة، دار الكتب العلمية بريوت، ط الثالثة  

مسنده ▪ ومقدمة  القرطبي  خملد  بن  )ت  بقي  خملد  بن  بقي  ضـياء  276،  أكرم  حتقيق/  هـ(، 

 هـ. 1404العمري، ط األوىل 

العرب  ▪ أحوال  معرفة  يف  األرب  البغدادي،  بلوغ  األلوسـي  حممود شكري  شـرح/    3،  أجزاء 

 هـ. 1314كتب العلمية بريوت، ط الثانيةحممد هبجة األثري، دار ال

القاموس ▪ جواهر  من  العروس  )تتاج  الزبيدي  احلسـيني  مرتض  بن  حممد    10هـ(،  1205، 

 جملدات، دار الفكر. 
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هـ(،  1308، صديق بن حسن القنوجي )ت من جواهر مآثر الّطراز اآلخر واألول  التاج املكلل ▪

 هـ. 1416مكتبة دار السالم الرياض، ط األوىل  

الدمشقي  ▪ زرعة  أيب  النصـري )ت تاريخ  بن عمرو  عبدالرمحن  حتقيق/ شكر    جزآن هـ(،  281، 

 م. 1980اهلل نعمة اهلل القوجاين، مطبوعات جممع اللغة العربية دمشق،  

العلم ▪ عنهم  نقل  ممن  الثقات  أسامء  )ت تاريخ  شاهني  ابن  أمحد  بن  عمر  حتقيق/  385،  هـ(، 

 هـ. 1406عباملعطي قلعجي، دار الكتب العلمية بريوت، ط األوىل  

أصبهان ▪ )ت  تاريخ  األصبهاين  نعيم  أبو  املهراين،  أمحد  بن  عبداهلل  حتقيق/  430،  جملدين  هـ(، 

 هـ. 1410سـيد كسـروي حسن، دار الكتب العلمية بريوت، ط األوىل  

 أجزاء ترمجة/ عبداحلليم نجار، ط الثالثة.  6، كارل بروكلامن، األدب العريبتاريخ  ▪

واألعالم  ▪ املشاهري  ووفيات  اإلسالم  الذهبي )تتاريخ  أمحد  بن  هـ(، حتقيق/ عمر  748، حممد 

 هـ. 1407عبدالسالم تدمري وآخرون، دار الكتاب العريب بريوت، ط األوىل  

 م. 1977دين، اهليئة املصـرية العامة للكتاب ، فؤاد سزكني، جملتاريخ الرتاث العريب ▪

الثقات ▪ العجل )تتاريخ  بن عبداهلل  أمحد  الكتب  261،  دار  هـ(، حتقيق/ عبداملعطي قلعجي، 

 هـ. 1405العلمية بريوت، ط األوىل  

هـ(، جملدين حتقيق/ حممود زايد،  256، حممد بن إسامعيل اجلعفي البخاري )ت التاريخ الصغري ▪

 هـ. 1406املعرفة بريوت، ط األوىل  دار 

الطربي ▪ )ت تاريخ  الطربي  جرير  بن  حممد  الفضل    10هـ(،  310،  أبو  حممد  حتقيق/  جملدات 

 إبراهيم، دار املعارف مصـر، ط الثانية. 

أجزاء، دار العلم للماليني بريوت، ط األوىل    4، شاكر بن مصطفى،  التاريخ العريب واملؤرخون  ▪

 م. 1990

البخاري )تالكبريالتاريخ   ▪ اجلعفي  إسامعيل  بن  الكتب    9هـ(،  256، حممد  مؤسسة  جملدات 

 هـ. 1407الثقافية بريوت  

املنورة ▪ املدينة  ) تاريخ  البصـري  النمريي  شبة  بن  عمر  فهيم    4هـ(،  262،  حتقيق/  أجزاء 

 شلتوت، دار األصفهاين جدة. 
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املوصل ▪ )ت  تاريخ  األزدي  إياس  بن  حممد  بن  يزيد  حتق334،  القاهرة  هـ(،  حبيبة،  عل  يق/ 

 هـ. 1387

 جزًء، دار الكتب العلمية بريوت.   14هـ(،  463، عل بن ثابت اخلطيب البغدادي ) تاريخ بغداد ▪

، حممد جرمان األكلبي، دار احلارثي الطائف ط  تاريخ بني خثعم وبالدهم يف املاضـي واحلاضـر ▪

 هـ. 1418األوىل  

خياط ▪ بن  خليفة  خياط  تاريخ  بن  خليفة  )ت  ،  ضـياء  240العصفري  أكرم  حتقيق/  هـ(، 

 هـ. 1405العمري، دار طيبة الرياض، ط الثانية  

ووفياهتم ▪ العلامء  مولد  )ت  تاريخ  الربعي  زبر  بن  عبداهلل  بن  حممد  حممد  379،  حتقيق/  هـ(، 

 هـ. 1410املصـري، مركز املخطوطات والرتاث والوثائق الكويت، ط األوىل  

اخلطاب   ▪ بن  مركز  للديوانتأسـيس عمر  الشامان،  بن سويلم  مسعد  ترمجة/  فايدة،  ، مصطفى 

 هـ. 1418امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ط األوىل  

جملدات، الدار    4هـ(،  852، أمحد بن عل بن حجر العسقالين )ت  تبصـري املنتبه بتحرير املشتبه ▪

 هـ. 1406العلمية دهلي، ط الثانية 

القرش  ▪ أنساب  يف  ) ـينيالتبيني  املقدسـي  قدامة  بن  عبداهلل  نايف  630،  حممد  حتقيق/  هـ(، 

 هـ. 1408الدليمي، عامل الكتب بريوت، ط الثانية  

 دار املعرفة بريوت.  جزآن هـ(،  748، حممد بن أمحد الذهبي )ت جتريد أسامء الصحابة ▪

األنساب ▪ شـرح  يف  األلباب  املجلسـيحتفة  األمني  بن  محاد  أمحد    جزآناملوريتاين،    ،  تعليق/ 

 املختار اجلكني الشنقيطي، وسامه: )الصواب عىل حتفة األلباب(، ط الصفا بمكة. 

أجزاء    3هـ(،  902، حممد بن عبدالرمحن السخاوي )ت التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشـريفة ▪

 هـ. 1399 –نشـر/ أسعد طرابزوين 

 ، دار الفكر العريب. جزآنهـ(، 748، حممد بن أمحد الذهبي )تتذكرة احلفاظ ▪

هـ(، عامد الدين أمحد حيدر،  279، حممد بن عيسى الرتمذي )تتسمية أصحاب رسول اهلل   ▪

 هـ. 1406دار اجلنان بريوت، ط األوىل 
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األربعة ▪ األئمة  بزوائد  املنفعة  )ت  تعجيل  العسقالين  حجر  بن  عل  بن  أمحد  دار  852،  هـ(، 

 الكتاب العريب بريوت. 

والتنويه بذوي األحساب  ▪ األنساب  القرطبي، حتقيق/ سعد ظالم،  التعريف يف  ، أمحد بن حممد 

 دار املنار. 

العظيم ▪ القرآن  )تفسـري  الشافعي  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  حتقيق/    8هـ(،  774،  جملدات 

 عبدالعزيز غنيم وآخرون، دار الشعب القاهرة. 

التهذيب ▪ العسقال تقريب  حجر  بن  عل  بن  أمحد  )ت  ،  دار  852ين  عوامة،  حممد  تقديم/  هـ(، 

 هـ. 1406البشائر بريوت، ط األوىل  

أجزاء حتقيق/    4هـ(،  629، حممد بن عبدالغني البغدادي، ابن نقطة احلنبل )ت تكملة اإلكامل  ▪

 هـ. 1408عبد رب النبي، معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى بمكة، ط األوىل  عبدالقيوم

والوهم ▪ التصحيف  بوادر  عن  منه  أشكل  ما  ومحاية  الرسم  يف  املتشابه  ثابت  تلخيص  بن  عل   ،

 م. 1985حتقيق/ سكينة الشهايب، دار طالس ط األوىل   جزآن هـ(،  463اخلطيب البغدادي )

يف  ▪ األثر  أهل  فهوم  والسـري   تلقيح  التاريخ  )ت عيون  اجلوزي  بن  عبدالرمحن  دار  597،  هـ(، 

 إحياء السنة باكستان. 

واللغات ▪ األسامء  ) هتذيب  النووي  الدين  احلزامي، حمي  بن شـرف  أجزاء،    3هـ(،  676، حييى 

 دار الكتب العلمية. 

التهذيب ▪ )ت  هتذيب  العسقالين  حجر  بن  عل  بن  أمحد  دائرة    12هـ(،  852،  املعارف  جزء، 

 هـ. 1325العثامنية بحيد آباد اهلند، ط األوىل  

الرجال ▪ أسامء  يف  الكامل  املزي  هتذيب  احلجاج  أبو  القضاعي،  عبدالرمحن  بن  يوسف   ،

الرابعة   35هـ(،  742)ت  ط  بريوت،  الرسالة  مؤسسة  معروف،  عواد  بشار  حتقيق/  جملدًا 

 هـ. 1406

املعرفة   ▪ ذوي  عىل  األوهام  مستمر  األفهامهتذيب  ماكوال  وأويل  بن  ااألمري  اهلل  هبة  بن  عل   ،

 هـ(. 421)ت 

، حممد بن عبداهلل القيسـي، ابن  أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم  ضبط   توضـيح املشتبه يف  ▪

)ت الدمشقي  الدين  مؤسسة    10هـ(،  842ناصـر  العرقسوسـي،  نعيم  حممد  حتقيق/  أجزاء 

 هـ. 1414الرسالة بريوت، ط الثانية 
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النسب  ▪ األوىل  ثبوت  ط  جدة،  العريب  البيان  دار  اخلطيب،  حممود  بن  ناصـر  بن  ياسـني   ،

 هـ. 1407

أجزاء دائرة املعارف العثامنية بحيد آباد اهلند، ط   9هـ(،  354الثقات، حممد بن حبان البستي )ت  ▪

 هـ. 1393األوىل  

القرآن  ▪ آي  عن  البيان  الطربي  جامع  جرير  بن  حممد  الفكر    15هـ(،  310) ،  دار  جزًء، 

 هـ. 1408بريوت

جزًء دار الكتاب العريب القاهرة    20، حممد بن أمحد األنصاري القرطبي،  اجلامع ألحكام القرآن ▪

 هـ. 1387

أجزاء دائرة املعارف العثامنية بحيد    9هـ(،  327، عبدالرمحن بن حممد الرازي ) اجلرح والتعديل ▪

 هـ. 1371آباد اهلند، ط األوىل  

القيسـراين )تاجلمع بني رجال الصحيحني  ▪ ابن  املقدسـي،  ،  جزآنهـ(،  507، حممد بن طاهر 

 هـ. 1405دار الكتب العلمية بريوت، ط الثانية 

العرب يف اجلاهلية واإلسالم ▪ القرشـي،  مجهرة أشعار  حتقيق/ حممد عل   جزآن، أليب زيد حممد 

 هـ. 1406اهلاشمي، دار القلم دمشق ط األوىل  

النسب  ▪ )تمجهرة  الكلبي  السائب  بن  حممد  بن  هشام  عامل  204،  حسن،  ناجي  حتقيق/  هـ(، 

 هـ. 1407الكتب بريوت، ط األوىل 

العرب  ▪ أنساب  )تمجهرة  حزم  ابن  أمحد  بن  عل  دار  456،  هارون،  عبدالسالم  حتقيق/  هـ(، 

 املعارف القاهرة، ط اخلامسة. 

هـ(، اجلزء  256بكار بن عبداهلل الزبريي القرشـي )ت، الزبري بن  مجهرة نسب قريش وأخبارها ▪

 هـ. 1381األول حتقيق/ حممود حممد شاكر، مكتبة دار املعرفة القاهرة، ط املدين 

السـرية ▪ )ت جوامع  حزم  ابن  أمحد  بن  عل  حتقيق/  456،  الدين  إهـ(،  وناصـر  عباس،  حسان 

 األسد، دار املعارف بمصـر. 

الصاجي املشهورة يف اجلاهلية واإلسالماحللبة يف أسامء اخليل   ▪ حتقيق/    التاجي   ، حممد بن كامل 

 هـ. 1405حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة بريوت، ط الثانية  

جملدات،    10هـ(،  430، أمحد بن عبداهلل األصبهاين أبو نعيم ) ُحلية األولياء وطبقات األصفياء ▪

 هـ. 1404مطبعة السعادة القاهرة 
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جزًء حتقيق/    13(،  1093، عبدالقادر بن عمر البغدادي )ت لباب العربخزانة األدب ولب   ▪

 هـ. 1408عبدالسالم هارون، مكتبة اخلانجي القاهرة، ط الثانية 

الصحابة ▪ مناقب  يف  السحابة  ) در  الشوكاين  بن عل  عبداهلل 1250، حممد  بن  هـ(، ق/ حسـني 

 هـ. 1404العمري، دار الفكر بريوت، ط األوىل 

اإلمام أمحدالدرر   ▪ العليمي )تاملنضد يف ذكر أصحاب    جزآن هـ(،  928، عبدالرمحن بن حممد 

 هـ. 1412حتقيق/ عبدالرمحن العثيمني، مكتبة التوبة، ط األوىل 

والسـري ▪ املغازي  اختصار  يف  )تالدرر  النمري  عبدالرب  ابن  عبداهلل  بن  يوسف  هـ(،  463، 

 نية. حتقيق/ شوقي ضـيف، دار املعارف القاهرة، ط الثا 

أجزاء تعليق/ عبداملعطي قلعجي، دار    7هـ(،  458، أمحد بن احلسـني البيهقي )ت دالئل النبوة ▪

 هـ. 1408الكتب العلمية بريوت، ودار البيان للرتاث القاهرة، ط األوىل 

 هـ. 1406، عبدالعزيز بن عبداهلل السلومي، مكتبة الطالب اجلامعي مكة، ط األوىل  ديوان اجلند ▪

الذهبي )تالضعفاء واملرتوكنيديوان   ▪ القلم بريوت، ط  جزآنهـ(،  748، حممد بن أمحد  ، دار 

 هـ. 1408األوىل  

بعدهم ▪ ومن  التابعني  أسامء  الدارقطني )تذكر  عمر  بن  عل  بوران    جزآن هـ(،  385،  حتقيق/ 

 هـ. 1406وكامل احلوت مؤسسة الكتب الثقافية بريوت، ط األوىل   -الضناوي 

هـ(، حتقيق/ بوران الضناوي، دار الكتب  826ن عبدالرحيم العراقي )ت، أمحد بذيل الكاشف  ▪

 هـ. 1406العلمية بريوت، ط األوىل  

تاريخ الطربي ▪ إبراهيم،  310، حممد بن جرير الطربي )ت ذيول  الفضل  أبو  هـ(، حتقيق/ حممد 

 دار املعارف القاهرة، ط ثانية. 

البخاري  ▪ الكالبا رجال صحيح  احلسـني  بن  بن حممد  أمحد  )ت  ،  حتقيق/    جزآن هـ(،  398ذي 

 هـ. 1407عبداهلل الليثي، دار املعرفة بريوت ط األوىل  

هـ(، دار  1345، حممد بن جعفر الكتاين )ت الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشـرفة ▪

 هـ. 1406البشائر اإلسالمية بريوت، ط الرابعة  
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واألخوات ▪ اإلخوة  من  ) الرواة  املديني  بن  عل   ،234( السجستاين  داود  أيب  و  هـ(،  275هـ( 

 هـ. 1408حتقيق/ باسم فيصل اجلوابرة، دار الراية الرياض، ط األوىل  

هـ(،  581، عبدالرمحن بن عبداهلل السهيل ) الروض األنف يف تفسـري السـرية النبوية البن هشام  ▪

 أجزاء، دار الفكر.  4

العباد، ▪ خري  هدى  يف  املعاد  الدمشقي  زاد  الزرعي  بكر  أيب  بن  اجلوزية  حممد  القيم  ابن   ،

أجزاء حتقيق/ شعيب األرنأووط، وعبدالقادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط    6هـ(،  751)ت 

 هـ.1414السابعة والعشـرون  

  12هـ(،  943، حممد بن يوسف الصاحلي الشامي )ت سبل اهلدى والرشاد يف سـرية خري العباد ▪

العلمية بريوت، ط األوىل  جزًء حتقيق/ عادل أمح الكتب  دا  د عبداجلواد، وعل حممد معوض، 

 هـ. 1414

ماجة ▪ ابن  ) سنن  القزويني  يزيد  بن  دار    جزآنهـ(،  275، حممد  عبدالباقي،  فؤاد  حتقيق/ حممد 

 هـ.1395إحياء الرتاث العريب  

داود ▪ أيب  )ت سنن  السجستاين  األشعث  بن  سليامن  يوسف    جزآن هـ(،  275،  كامل  دراسة/ 

 هـ. 1409احلوت، دار اجلنان بريوت، ط األوىل  

الرتمذي   ▪ الرتمذي )ت  –سنن  أجزاء    5هـ(،  297اجلامع الصحيح، حممد بن عيسى بن سورة 

 هـ(.1356حتقيق/ أمحد حممد شاكر، دار الباز مكة، ط األوىل  

 أجزاء، عامل الكتب بريوت.  4هـ(، 385)ت ، عل بن عمر الدارقطني سنن الدارقطني  ▪

الكربى ▪ )ت السنن  النسائي  اخلرساين  شعيب  بن  أمحد  حسن    12هـ(،  303،  حتقيق/  جزًء 

 هـ. 1421عبداملنعم شلبي، مؤسسة الرسالة بريوت، الطبعة األوىل 

الكربى ▪ )ت السنن  النسائي  اخلرساين  شعيب  بن  أمحد  عبدالغفار   7هـ(،  303،  حتقيق/  أجزاء 

 هـ. 1411اري، وسـيد كسـروي، دار الكتب العلمية بريوت، ط األوىل  البند

  4هـ(،  303، بشـرح السـيوطي )املجتبى(، أمحد بن شعيب اخلرساين النسائي )ت سنن النسائي ▪

 هـ. 1412جملدات مكتب حتقيق الرتاث، دار املعرفة بريوت، ط الثانية 
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جملدًا حتقيق/ شعيب األرنؤوط،    25  هـ(، 748، حممد بن أمحد الذهبي )ت سـري أعالم النبالء ▪

 هـ. 1405وآخرون مؤسسة الرسالة، بريوت ط الثالثة  

النبوية ▪ ) السـرية  املعافري  هشام  بن  عبدامللك  األبياري،  218،  إبراهيم  حتقيق/  جملدين  هـ(، 

 وآخرون مؤسسة علوم القرآن.

ذهب ▪ من  أخبار  يف  الــذهـب  احلنبل  شذرات  العامد  ابن  العكري،  أمحد  بن  عبداحلي   ،

ط    7هـ(،  1089)ت  دمشق،  كثري  ابن  دار  األرناؤوط،  وحممود  عبدالقادر  حتقيق/  جملدات 

 هـ. 1406

 هـ(، دار الكتب العلمية بريوت. 604، حممود بن مسعود اخلشني )ت شـرح السـرية النبوية ▪

دات حتقيق/ أمحد عبدالغفور عطار، ط  جمل  7هـ(،  393، إسامعيل بن محاد اجلوهري )الصحاح ▪

 هـ. 1402الثانية 

  أجزاء ضبط مصطفى ديب البغا   7هـ(،  256، حممد بن إسامعيل البخاري )ت صحيح البخاري ▪

 هـ. 1407، دار ابن كثري دمشق، ط الثالثة 

مسلم ▪ )ت صحيح  النيسابوري  احلجاج  بن  مسلم  فؤاد    5هـ(،  261،  حممد  حتقيق/  جملدات 

 عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 

الكبري  ▪ )ت الضعفاء  املكي  العقيل  عمرو  بن  حممد  عبداملعطي    4هـ(،  322،  حتقيق/  أجزاء 

 هـ. 1404قلعجي، دار الكتب العلمية بريوت، ط األوىل  

احلديث ▪ وأصحاب  والتابعني  الصحابة  من  املفردة  األسامء  هارون  طبقات  أمحد  الربدجيي  ، 

 م. 1987هـ(، حتقيق/ سكينة الشهايب، دار طالس دمشق، ط األوىل 301)ت 

احلفاظ ▪ )تطبقات  السـيوطي  لعبدالرمحن  األوىل  911،  ط  بريوت،  العلمية  الكتب  دار  هـ(، 

 هـ. 1303

بعدهم(  ▪ ومن  املدينة  أهل  لتابعي  املتمم  )القسم  الكربى  البصـري  الطبقات  سعد  بن  حممد   ،

ط  هـ(،  230) باملدينة،  اإلسالمي  الرتاث  أحياء  العلمي  املجلس  منصور،  حممد  زياد  حتقيق/ 

 هـ. 1403األوىل  

الكربى ▪ )الطبقات  البصـري  سعد  بن  حممد  الصحابة،  من  اخلامسة  الطبقة    جزآن هـ(،  230، 

 هـ. 1414حتقيق/ حممد بن صامل السلمي، مكتبة الصديق الطائف، ط األوىل 
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، الطبقة الرابعة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك، حممد بن سعد البصـري  الطبقات الكربى ▪

األوىل    جزآنهـ(،  230) ط  الطائف،  الصديق  مكتبة  السلومي،  عبداهلل  عبدالعزيز  حتقيق/ 

 هـ. 1415

الكربى  ▪ )الطبقات  البصـري  سعد  بن  حممد  عبداهلل   8هـ(،  230،  رياض  إعداد/  أجزاء 

 هـ. 1417اث العريب بريوت، ط األوىل  عبداهلادي، دار إحياء الرت

جملدات، نشـر/ إحسان عباس، دار    8هـ(،  230، حممد بن سعد البصـري ) الطبقات الكربى  ▪

 هـ. 1403صادر بريوت، ط األوىل 

الكبري  ▪ البصـري )الطبقات  جزًء حتقيق/ عل حممد عمر، مكتبة    11هـ(،  230، حممد بن سعد 

 هـ. 1421اخلانجي القاهرة، ط األوىل 

 هـ. 1407، بكر أبو زيد، دار الرشد الرياض، ط األوىل  طبقات النسابني ▪

هـ(، حتقيق/ أكرم بن ضـياء العمري، دار طيبة  240، خليفة بن خياط العصفري )تالطبقات ▪

 هـ. 1402الرياض ط الثانية  

)ت الطبقات ▪ النيسابوري  احلجاج  بن  مسلم  حسن  261،  بن  مشهور  تعليق/  جملدين  هـ(، 

 هـ. 1411جرة الرياض، ط األوىل سلامن، دار اهل

النسب ▪ يف  املنتهى  وفضالة  املبتديء  اهلمذاين  عجالة  احلازمي  عثامن  بن  موسى  بن  حممد   ،

 م. 1998هـ(، حتقيق/ حممد زينهم عزب، ورفاقه، مكتبة مدبويل 584)ت 

الرجال  ▪ ومعرفة  )ت العلل  الشـيباين  حنبل  بن  أمحد  قوج 241،  طلعت  حتقيق/  جملدين    هـ(، 

 م. 1987بيكيت، املكتبة اإلسالمية استنبول  

املسلمني ▪ التاريخ عند  بريوت، ط  علم  الرسالة  مؤسسة  العل،  ترمجة/ صالح  روزنثال،  فرانز   ،

 هـ. 1403الثانية 

والسـري ▪ والشامئل  املغازي  فنون  يف  األثر  عبداعيون  بن  حممد  الناس ،  سـيد  ابن  اليعمري،  هلل 

 هـ. 1406هـ(، جملدين، مؤسسة عز الدين للنشـر بريوت  734)ت 
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هـ(، جملدين حتقيق/ سهيل زكار، دار  584، عبدالرمحن بن حممد بن حبيش ) الغزوات الضامنة ▪

 هـ. 1412الفكر بريوت، ط األوىل  

املسندة  ▪ األحاديث  متون  يف  الواقعة  املبهمة  األسامء  بغوامض  خلف  بشكوال  ،  بن  عبدامللك  ن 

هـ(، جملدين حتقيق/ عز الدين عل السـيد، وحممد كامل الدين عز الدين، عامل الكتب  578)ت 

 اهـ. 407بريوت، ط األوىل 

الباري بشـرح صحيح اإلمام البخاري ▪   13هـ(،  852، أمحد بن عل بن حجر العسقالين )فتح 

 هـ. 1407السلفية الرياض، ط الثالثة  جزًء حتقيق/ حمب الدين اخلطيب، املكتبة 

البلدان  ▪ هـ(، قسمني حتقيق/ صالح الدين املنجد، مكتبة  279، أمحد بن جابر البالذري ) فتوح 

 النهضة املصـرية القاهرة. 

 ، نديم حممد بن إسحاق الوراق، حتقيق/ رضا جتدد احلائري، دار املسـرية، ط الثالثة. الفهرست ▪

والذيل   ▪ الوفيات  ) عليهافوات  الكتبي  شاكر  بن  حممد  إحسان    5هـ(،  764،  حتقيق/  جملدات 

 عباس، دار صادر بريوت. 

املحيط ▪ الفريوز القاموس  يعقوب  بن  حممد   ،   ( الثانية 817آبادي  ط  الرسالة،  مكتبة  هـ(، 

 هـ. 1407

، معيض رويشـيد مرشد اخلياري، اجلزء األول، مطابع نجد العاملية  قبائل بني رشـيد العبسـية ▪

 هـ. 1416ويت، ط األوىل  الك

 هـ. 1415، املستشـرق/ بروس إنغام، ترمجة/ عطية كريم الظفريي، ط الثانية قبيلة الظفري ▪

واإلسالم ▪ اجلاهلية  يف  طئ  األوىل  قبيلة  ط  دمشق  البشائر  دار  حرفو ،  فياض  عبدالقادر   ،

 هـ. 1416

البحراين، مكتبة التوبة الرياض  ، عبدالغني بن أمحد  قرة العني يف ضبط أسامء رجال الصحيحني ▪

 هـ. 1410

العربية ▪ القبائل  كربيات  من  األوىل  القشعم  ط  دمشق،  املعارف  دار  الشعيبي،  شواخ  عل   ،

 هـ. 1406
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الرواة ▪ قبائل  عىل  األنباه  يليه  واألمم  عبدالربالقصد  ابن  عبداهلل  بن  يوسف  النمري    ، 

 هـ. 1418هـ(، حتقيق/ حممد زينهم حممد عزب، مكتبة مدبويل القاهرة،  463)ت 

القبائل   ▪ التوضـيح لشـرح اجلامع الصحيحقصص األنبياء ومناقب  ، عمر بن عل بن أمحد  من 

)ت  امللقن  ابن  مكة،  804األنصاري،  املكية  املكتبة  عثامن،  حممد  حاج  أمحد  حتقيق/  هـ(، 

 هـ. 1418ط األوىل   ومؤسسة الريان بريوت، 

أجزاء،    3هـ(،  748، حممد بن امحد الذهبي )ت الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ▪

 هـ. 1403دار الكتب العلمية بريوت، ط األوىل  

الرجال  ▪ ضعفاء  يف  )ت الكامل  اجلرجاين  عدي  بن  عبداهلل  الفكر    7هـ(،  365،  دار  جملدات، 

 هـ. 1405بريوت، ط الثانية  

الكتب والفنونكشف   ▪ هـ(،  1068، مصطفى بن عبداهلل، حاجي خليفة )ت الظنون عن أسامء 

 جملدين، دار إحياء الرتاث العريب بريوت. 

واألسامء  ▪ )ت الكنى  الدواليب  أمحد  بن  حممد  الثانية جزآنهـ(،  310،  ط  العلمية،  الكتب  دار   ،

 هـ. 1403

واألسامء ▪ )ت الكنى  النيسابوري  احلجاج  بن  مسلم  عبدالرحيم    زآن ج هـ(،  261،  حتقيق/ 

 هـ. 1404القشقري، املجلس العلمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة ط األوىل  

األنساب  ▪ اللباب يف حترير  السـيوطي )ت لب  أمحد    جزآنهـ(،  911، عبدالرمحن  حتقيق/ حممد 

 هـ. 1411عبدالعزيز، وأخوه أشـرف، دار الكتب العلمية بريوت، ط األوىل  

أجزاء،    3هـ(،  630، عل بن حممد الشـيباين اجلزري، ابن األثري )تاللباب يف هتذيب األنساب  ▪

 هـ. 1400دار صادر، ط  

العرب  ▪ )ت لسان  مظور  ابن  املصـري،  مكرم  بن  حممد  ط    15هـ(،  711،  صادر،  دار  جملدًا، 

 هـ. 1300األوىل  

امليزان ▪ )ت لسان  العسقالين  حجر  بن  عل  بن  أمحد  األعلمي    7هـ(،  852،  مؤسسة  جملدات، 

 هـ. 1390بريوت، ط الثانية  
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 باملدينة. ، عبدالغني بن سعيد األزدي، مكتبة الدار ومشتبه النسبة –املؤتلف واملختلف  ▪

واملختلف ▪ )ت املؤتلف  الدارقطني  عمر  بن  عل  عبداهلل    5هـ(،  385،  موفق  حتقيق/  جملدات 

 هـ. 1406عبدالقادر، دار الغرب، ط األوىل  

العرب  ▪ فخر  يف  األرب  اهليتميمبلغ  حجر  بن  حممد  بن  أمحد  جمدي 973)ت   ،  حتقيق/  هـ(، 

 السـيد إبراهيم، مكتبة القرآن القاهرة. 

واملرتوكني ▪ والضعفاء  املحدثني  من  البستي )ت املجروحني  بن حبان  أجزاء  3هـ(،  354، حممد 

 حتقيق/ حممود زايد، دار الوعي حلب. 

الفوائد ▪ ومنبع  الزوائد  اهليثمي )ت  جممع  بكر  أيب  بن  دار    10هـ(،  807، عل  الكتاب  جملدات 

 العريب بريوت. 

واملرتوكني ▪ الضعفاء  يف  األوىل  املجموع  ط  بريوت،  القلم  دار  السـريوان،  عبدالعزيز  حتقيق/   ،

 هـ. 1405

، نشـر/ حممد سعيد حسن كامل، الطائف، طبعة دار  ( يف األنساب8جمموعة الرسائل الكاملية )  ▪

 الشعب بالقاهرة. 

، نشـر/ حممد سعيد حسن كامل، الطائف، طبعة دار  األنساب( يف  9جمموعة الرسائل الكاملية )  ▪

 الشعب بالقاهرة. 

هـ(، بعناية/ أيلزه ليختن شتيرت، دار اآلفاق اجلديدة  245، حممد بن حبيب البغدادي )ت املحرب ▪

 بريوت. 

هـ(، حتقيق/ حييى وهيب اجلبوري،  333، حممد بن أمحد بن متيم، أبو العرب التميمي )ت املحن ▪

 هـ. 1408الغرب، ط الثانية  دار 

دار    -، برق التوحيدي صاحب زاده، نشـر دار التوحيد خمتصـر الطبقات من الضعفاء والثقات ▪

 هـ. 1407السالم، ط املكتبة العلمية بالهور باكستان

عساكر ▪ البن  دمشق  تاريخ  )ت خمتصـر  منظور  ابن  املصـري،  مكرم  بن  حممد    29هـ(،  711، 

 هـ. 1404عبداحلميد مراد، وآخرون، دار الفكر بريوت، ط األوىل  جملدًا حتقيق/ رياض 

ومؤتلفها ▪ القبائل  )ت خمتلف  البغدادي  حبيب  بن  األبياري، 245، حممد  إبراهيم  حتقيق/  هـ(، 

 هـ. 1400دار الكتاب املصـري  
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، مرعي بن يوسف الكرمي  مسبوك الذهب يف فضل العرب وشـرف العلم عىل شـرف النسب ▪

 هـ. 1411ق/ نجم عبدالرمحن خلف، مكتبة الرشد الرياض، ط األوىل  هـ(، حتقي1033)ت 

احلديث ▪ يف  الصحيحني  عىل  )تاملستدرك  احلاكم  عبداهلل  بن  حممد  دار    4هـ(،  405،  أجزاء 

 الكتب العلمية. 

الطيالسـي  ▪ داود  أيب  الطيالسـي مسند  دواد  بن  سليامن  )ت   ،  املعرفة  204البصـري  دار  هـ(، 

 بريوت. 

جملدات، دار إحياء الرتاث   9هـ(، 241، أمحد بن حنبل الشـيباين )تمسند اإلمام أمحد بن حنبل ▪

 هـ. 1412العريب بريوت، ط األوىل  

، إشـراف/ عبدالرمحن الطيب  جمموعة من البحوث  3ج2ج   1مصادر تاريخ اجلزيرة العربية ج ▪

 هـ. 1379عة الرياض األنصاري، مطبوعات جام

)ت املصنف ▪ الصنعاين  مهام  بن  عبدالرزاق  الرمحن    12هـ(،  211،  حبيب  حتقيق/  جزًء 

 هـ. 1403األعظمي، املكتب اإلسالمي بريوت، ط الثانية 

هـ(، حتقيق/ ثروت عكاشة، دار املعارف  267، عبداهلل بن مسلم بن قتيبة املروزي )تاملعارف ▪

 القاهرة، ط الرابعة. 

والقديممعجم   ▪ احلديث  يف  متيم  بني  وهيب،  أسـر  آل  الناصـر  محد  احلرمني    جزآن ،  مكتبة 

 هـ. 1414الرياض ط األوىل  

األوسط ▪ )ت املعجم  الطرباين  أمحد  بن  سليامن  الطحان،    11هـ(،  360،  حممود  حتقيق/  جزًء 

 هـ. 1405مكتبة املعارف الرياض، ط األوىل  

البلدان  ▪ أجزاء حتقيق/ عبدالعزيز اجلندي،    7هـ(،  626احلموي )ت ، ياقوت بن عبداهلل  معجم 

 هـ. 1410دار الكتب العلمية بريوت، ط األوىل  

الشعراء ▪ املرزبان )ت معجم  املؤتلف واملختلف، حممد بن عمران  بن  384، ومعه  هـ(، وحسن 

 هـ. 1402هـ(، تعليق/ ف. كرنكو، مكتبة القدسـي، ط الثانية  370بشـر االمدي )

الصحابة ▪ )ت  ، معجم  البغدادي  قانع  بن  إبراهيم    15هـ(،  351عبدالباقي  خليل  حتقيق/  قساًم 

 هـ. 1418قوتالي، مكتبة نزار الباز مكة، ط األوىل  
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 ، حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العريب بريوت. املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ▪

صادق قنيبي، دار النفائس بريوت،  ، وضع/ حممد رواس قلعةجي، وحامد  معجم لغة الفقهاء ▪

 هـ. 1408ط الثانية  

الصحابة ▪ نعيم األصبهاين )ت معرفة  أبو  املهراين،  بن عبداهلل  أجزاء حتقيق/    3هـ(،  430، أمحد 

 هـ. 1408حممد راضـي بن حاج عثامن، مكتبة الدار املدينة، ط األوىل  

والتاريخ  ▪ )ت املعرفة  البسوي  سفيان  بن  يعقوب  بن ضـياء    أجزاء   3هـ(،  277،  أكرم  حتقيق/ 

 هـ. 1408العمري، مؤسسة الرسالة بريوت، ط الثانية  

ومؤلفوها ▪ األوىل  ط  املغازي  احللبي  البايب  مصطفى  نشـر  نصار،  حسـني  ترمجة:  هوروفتس،   ،

 هـ. 1369األوىل  

أجزاء حتقيق/ مارسدن جونس، عامل الكتب    3هـ(،  207، حممد بن عمر الواقدي )ت  املغازي ▪

 هـ. 1404بريوت، ط الثالثة  

هـ(، حتقيق/ محد اجلاسـر،  817دي )تبا آ ، حممد بن يعقوب الفريوزاملغانم املطابة يف معامل طابة ▪

 هـ. 1389منشورات دار الياممة الرياض، ط األوىل  

الر ▪ أسامء  ضبط  يف  وأنساهبم املغني  وألقاهبم  الرواة  كنى  ومعرفة  اهلندي  جال  طاهر  حممد   ،

 هـ. 1399هـ(، دار الكتاب العريب بريوت  986)ت 

حتقيق/ حممد املراد، املجلس    جزآن هـ(،  748، حممد بن أمحد الذهبي )ت املقتنى يف سـرد الكنى ▪

 هـ. 1408العلمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة، ط األوىل 

 ، عبدالرمحن ابن خلدون، دار إحياء الرتاث العريب بريوت ط الرابعة. مقدمة ابن خلدون ▪

وامللوك ▪ األمم  تاريخ  اجلوزي )تاملنتظم يف  بن  عبدالرمحن  جزًء حتقيق/ حممد    18هـ(،  597، 

 هـ. 1412ومصطفى عطا، دار الكتب العلمية بريوت، ط األوىل  عطاء، 

، دراسة يف منهجه وموارده وأمهيته، حسن عيسى احلكيم، عامل الكتب ط  املنتظم البن اجلوزي ▪

 هـ. 1405األوىل  
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والوحدان ▪ )تاملنفردات  النيسابوري  القشـريي  احلجاج  بن  مسلم  عبد  261،  حتقيق/  هـ(، 

 هـ. 1407العلمية، بريوت ط األوىل   الغفار البنداري، دار الكتب 

يف   ▪ البغدادي  اخلطيب  بغداد"موارد  طيبة  "تاريخ  دار  العمري،  ضـياء  بن  أكرم  حتقيق/   ،

 هـ. 1405الرياض، ط الثانية  

)ت املوطأ ▪ املدين  احلمريي  أنس  بن  مالك  إحياء  179،  دار  عبدالباقي،  فؤاد  هـ(، حتقيق/ حممد 

 م. 1951الكتب العربية القاهرة 

الرجال ▪ نقد  يف  االعتدال  الذهبي )تميزان  أمحد  بن  حممد  عل    4هـ(،  748،  حتقيق/  جملدات 

 هـ. 1382بمحمد البجاوي، دار املعرفة بريوت 

قريش ▪ )تنسب  الزبريي  عبداهلل  بن  املصعب  املعرف  236،  دار  بروفنيسال،  ليفي  إ.  هـ(، 

 القاهرة، ط الثالثة. 

حتقيق/ ناجي   جزآنهـ(، 204، هشام بن حممد بن السائب الكلبي )ت نسب معد واليمن الكبري ▪

 هـ. 1408حسن، عامل الكتب بريوت، ط األوىل  

ابن سالم )تالنسب ▪ القاسم  عبيد  أبو  الفكر  224،  دار  الدرع،  مريم حممد خري  حتقيق/  هـ(، 

 هـ. 1410بريوت، ط األوىل 

العرب ▪ أنساب  معرفة  يف  األرب  القلقشهناية  عل  بن  أمحد  )ت،  الكتب  821ندي  دار  هـ(، 

 هـ. 1405العلمية بريوت، ط األوىل  

أجزاء حتقيق/ طاهر    5هـ(،  606، مبارك بن حممد اجلزري )تالنهاية يف غريب احلديث واألثر ▪

 هـ. 1383الزاوي، وحممود الطناحي، دار الكتب العربية، ط األوىل  

املصطفى ▪ دار  بأخبار  الوفاء  الدين  وفاء  حمي  حممد  حتقيق/  جملدين  السمهودي،  أمحد  بن  عل   ،

 هـ. 1401عبداحلميد، دار إحياء الرتاث بريوت، ط الثالثة  

الزمان ▪ أبناء  وأنباء  األعيان  )ت  وفيان  خلكان  بن  حممد  بن  أمحد  حتقيق/    8هـ(،  681،  أجزاء 

 م. 1968إحسان عباس، دار صادر بريوت  

صفني ▪ مزاحم  وقعة  بن  نصـر  )ت ،  املؤسسة  212املنقري  هارون،  عبدالسالم  حتقيق/  هـ(، 

 هـ. 1382العربية احلديثة القاهرة، ط الثانية  
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