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 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

 



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

بنل  بنن   : واسنم  ، لنى أبن  لي بنن  عيسى بن عبدالرحمن  :وأخـوه( 24)
ُبَلْي  بن بل  بن ُأَحْيَحن  بنن الاُلنلن بنن َحنرنيج بنن اَلْحاُلَبنل بنن ُبل َ ن  بنن           

 .َعْوف بن َعْمرو بن َعْوف بن َملِلك بن اأَلْوس

ترجمة مفردة ، لم أجد لعيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى األنصاري األَْوسي

 .عند ابن سعد

والد ، عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى األنصاري الكويف: قالو، وذكره المزي

د بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عبداهلل بن عيسى روى ، قاضي الكوفة، وأخو ُمَحمَّ

وعبداهلل بن ، ــ إن كان محفوظًا ــ وزر بن حبيش األسدي، الحكم بن عتيبة: عن

وابنه ، سحاق بن أبي فروةإ: روى عنه، وأبيه عبدالرحمن بن أبي ليلى، عكيم الجهني

د بن ، وعتبة بن أبي حكيم، عبداهلل بن عيسى ــ إن كان محفوظًا ــ وأخوه ُمَحمَّ

وذكره ، ثقة: عن يحيى بن معين، قال إسحاق بن منصور، عبدالرحمن بن أبي ليلى

اليوم "والنسائي يف ، والرتمذي، أبو داود: روى له، "الثقات"ابن حبان يف كتاب 

 .بن ماجةوا، "والليلة

                                                 

(، والتـاري  596( ترجمة )102انظر عنه يف: الرواة من اإلخوة واألخوات لعلي بن المديني ) (1)

ثقــات أتبــات التـــابعين، ( وذكــره يف 7/230(، والثقــات )2739( ترجمــة )6/390الكبيــر )

 (. 405( ترجمة )8/219(، وهتذيب التهذيب )335وجمهرة ابن حزم )

 (. 4638( ترجمة )630-22/629هتذيب الكمال ) (2)



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

: واسننم ، أبن  ليلنى  بنن  عبداللن  بنن عيسنى بننن عبندالرحمن     : ( وابنـه25)
بن ُأَحْيَح  بن الاُللن بن َحرنيج بنن اَلْحاُلَبنل بنن ُبل َ ن       بل  بن ُبَلْي  بن بل 

 .بن َعْوف بن َعْمرو بن َعْوف بن َملِلك بن اأَلْوس

، من بن أبي ليلى األنصاري األَْوسيلم أجد لعبداهلل بن عيسى بن عبدالرح

 .ترجمة مفردة عند ابن سعد

ويف موضع آخر عنده قال  ،يف الكوفيين الثقات، وذكره يعقوب بن سفيان

حدثني عبداهلل بن عيسى بن : قال، وحدثنا سفيان: قال الحميدي: البسوي

ا يفضالن وكان ،وأخوه أكرب من عمهما، وكان عبداهلل، عبدالرحمن بن أبي ليلى

د بن عبدالرحمن  .على عمهما ُمَحمَّ

، عبداهلل: ابن اسمه، ولعيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى: وقال، وذكره ابن حزم

د بن عبدالرحمن بن أبي ليلى فولدت له ابنًا، محدث  تزوج بنت القاضي ُمَحمَّ

 .عبيد: ولقبه، عبدالرحمن :اسمه

                                                 

ــر ) (1) ــاري  الكبي ــه: الت ــن الَقْيســرا  )515( ترجمــة )5/164انظــر عن ( 1/257(، والجمــع نب

( ترجمـة 2/470انعتـدال ) (، وميزان2935( ترجمة )2/104(، والكاشف )638ترجمة )

(4495 ،) 

 (. 3/239المعرفة والتاري  ) (2)

 ولم يذكر البسوي اسم أخيه اآلخر.  (3)

 (. 3/91( و )2/620المعرفة والتاري  ) (4)

 (. 335جمهرة أنساب العرب ) (5)



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

أبو ، عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلىعبداهلل بن : وقال، وذكره ابن عساكر

د األنصاري الكويف عن أنس بن ، حدث عن عبداهلل بن جبير، قدم دمشق، ُمَحمَّ

وكان ، وكان يغتسل بصات، كان يتوضأ يف إناٍء يسع ِرطلين أن رسول اهلل : َمالِك

د بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عبداهلل بن عيسى و ه: كانوا يقولون، ابن أخي ُمَحمَّ

هلك عبداهلل بن عيسى سنة ، وكان ثقة صالحًا، وهو أسن من عمه، أفضل من عمه

 .ثالثين ومئة

، عبداهلل بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى األنصاري: وقال، وذكره المزي

د الكويف د بن عبدالرحمن بن أبي ليلى: ابن أخي، أبو ُمَحمَّ وكان أكرب من ، ُمَحمَّ

وأبيه عيسى بن ، جده عبدالرحمن بن أبي ليلى: عنروى ، وأفضل منه، عمه

وَزْيد بن علي بن الحسين بن علي بن ، وأمية بن هند المز ، عبدالرحمن بن أبي ليلى

د بن ، وعكرمة مولى ابن عباس، وعامر الشعبي، وسعيد بن جبير، أبي طالب وُمَحمَّ

، عبدالعزيزوأبي ُطعمة مولى عمر بن ، وهشام بن عروة، مسلم بن شهاب الزهري

د بن ، ابن ابنه عيسى بن المختار بن عبداهلل بن عيسى: روى عنه، وغيرهم وعمه ُمَحمَّ

، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وإسرائيل بن يونس، عبدالرحمن بن أبي ليلى

وأبو فروة مسلم بن سالم ، وشعبة بن الحجاج، وشريك بن عبداهلل، وسفيان بن عيينة

سمعت شريكًا : قال علي بن حكيم األودي، وآخرون، الكلبي وأبو َجناب، الجهني

وكان ُيَعلِّم العجم ، كان رجل صدق: وقال يف رواية، ُيثني على عبداهلل بن عيسى

                                                 

 (. 60( ترجمة )227-13/226مختصر تاري  دمشق نبن عساكر، نبن منظور ) (1)



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

وعبداهلل ، ابن أخي شربمة، حدثنا عمارة بن القعقات: وقال سفيان بن عيينة، محتسبًا

د بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، بن عيسى هما أفضل : وكانوا يقولون، ابن أخي ُمَحمَّ

وأبو ُزرعة : وزاد، فذكرهما، ثالثة هم أفضل من عمومتهم: وقال غيره، من عميهما

وعثمان بن ، وقال إسحاق بن منصور، ابن أخي إبراهيم بن جرير، بن َعْمرو بن جرير

عن يحيى ، وقال المفضل بن غسان الَغالبي، ثقة  : عن يحيى بن معين، سعيد الدارمي

هو عندي : عن علي ابن المديني، وقال أبو الحسن بن الرباء، كان يتشيع: نبن معي

هو أوثق : وقال عبدالرحمن بن يوسف بن خراش ،صالح: وقال أبو حاتم، منكر

قال  ،"الثقات"وذكره ابن حبان يف كتاب ، ثقة  ثبت: وقال النسائي، ولد أبي ليلى

روى  ،هلك سنة ثالثين ومئة: عينعن يحيى بن م، جعفر بن أبي عثمان الطيالسي

 .له الجماعة

أنه لم يسمع : "العلل"يف ، ذكر أبو إسحاق الحربي: فقال، وزاد ابن حجر أيضًا

، "الصحيح"يف ، فحديثه عن جده، أوردته ألنبه عليه، وهو قول مردود، من جده

                                                 

 (. 583( ترجمة )5/126ديل )الجرح والتع (1)

د بن عبدالرحمن بن أبي ليلى. 7/32وذكره يف ثقات أتبات التابعين ) (2)  ( وقال: هو أجل من ُمَحمَّ

(، 604( ترجمـة )5/352ونقله ابن حجر يف: سـنة خمـس وثالثـين ومئـة، هتـذيب التهـذيب ) (3)

ذهبي: قيـل تـوس سـنة ( قـال: مـات سـنة ثالثـين، وقـال الـ3473( ترجمـة )317ويف التقريب )

 ه(. 140-121( حوادث )153-5/152ثالثين ومئة، تاري  اإلسالم )

 (. 3473( ترجمة )415-15/412هتذيب الكمال ) (4)



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

ر يف موضع وقال ابن حج .هو أوثق آل أبي ليلى: وقال الحاكم، ثقة: وقال العجلي

د الكويف، عبداهلل بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى األنصاري: آخر ، أبو ُمَحمَّ

 .مات سنة ثالثين، من السادسة، ثقة فيه تشيع

أب  بن عبدالرحمن بن عبدالل  بن عيسى بن عبدالرحمن : وابنه (26)
َحرنيج بن  بل  بن ُبَلْي  بن بل  بن ُأَحْيَح  بن الاُللن بن: واسم ، ليلى

 .اَلْحاُلَبل بن ُبل َ   بن َعْوف بن َعْمرو بن َعْوف بن َملِلك بن اأَلْوس

لم أجد لعبدالرحمن بن عبداهلل بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى األنصـاري 

 .ترجمة مفردة عند ابن سعد، األَْوسي

، محـدث، أبي ليلـىعبداهلل بن عيسى بن عبدالرحمن بن : وقال، وذكـره ابن حزم

ــد بــن عبــدالرحمن بــن أبــي ليلــى : فولــدت لــه ابنــًا اســمه، تــزوج بنــت القاضــي ُمَحمَّ

 .هو وابنه بكر بن عبدالرحمن، ولي قضاء الكوفة، عبيد: ولقبه، عبدالرحمن

د بـن عبـدالرحمن بـن أبـي ليلـىؤكد ومن الم مـرت ، أن أمه هي حمادة بنت ُمَحمَّ

د بن عبـدالرحمن: بقوله وأشار ابن حزم لذلك، ترجمتها  ابنـة، وكانت للقاضي ُمَحمَّ

 .حمادة: اسمها

                                                 

 (. 604( ترجمة )353-5/352هتذيب التهذيب ) (1)

 (. 3523( ترجمة )317تقريب التهذيب ) (2)

 (. 335جمهرة أنساب العرب ) (3)

 ( ويبدو أنه لم تكن له غيرها من البنات. 336) جمهرة أنساب العرب (4)



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

بننن عبنندالرحمن بننن عبداللنن  بننن عيسننى بننن        ببننر: ( وابنــه27)
ُأَحْيَحن  بنن الاُلنلن بنن     بل  بنن  بل  بن ُبَلْي  بن رحمن بن أب  ليلى عبدال

لِلنك بنن   َحرنيج بنن اَلْحاُلَبنل بنن ُبل َ ن  بنن َعنْوف بنن َعْمنرو بنن َعنْوف بنن مَ           
 .اأَلْوس

 .األنصاري

ــن ــى : ســمع م ــي ليل ــن أب ــداهلل ب ــن عب ــار ب ــن المخت ــى ب مصــنف "عيس

د  .وكان يحّدث به عنه، "الرحمن بن أبي ليلى بن عبد ُمَحمَّ

 .وولي بكر قضاء الكوفة بضع عشرة سنة ثم ُعزل

عبـدالرحمن أفرد ابن سعد ترجمة لبكر بن عبدالرحمن بن عبداهلل بـن عيسـى بـن 

يف الطبقة الثامنة ، ُأَحْيَحة األنصاري األَْوسيبالل بن  بن أبي ليلى بن بالل بن ُبليل بن

 .من أهل الكوفة

بكر بن عبدالرحمن بن عبداهلل بن عيسى بن : وقال، وذكره ابن حزم األندلسي

 .ولي قضاء الكوفة، عبدالرحمن بن أبي ليلى

                                                 

 (. 3595( رقم الرتجمة )8/530الطبقات الكبير ) (1)

(، والكاشــف 62( ترجمــة )90ه( )220-211انظـر عنــه: تـاري  اإلســالم للــذهبي )حـوادث  (2)

 (. 890( ترجمة )1/485(، وهتذيب التهذيب )636( ترجمة )1/108)

  (.335جمهرة أنساب العرب ) (3)



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

حمن بن عبداهلل بن عيسى بن عبدالرحمن بن بكر بن عبدالر: وقال، وذكره المزي

: روى عـن، وهو بكر بن عبيـد، أبو عبدالرحمن الكويف القاضي، أبي ليلى األنصاري

وهريم بن سـفيان ، وَقْيس بن الربيع، ابن عمه عيسى بن المختار بن عبداهلل بن عيسى

بكـر بـن  أبو شيبة إبـراهيم بـن أبـي: روى عنه، وأبي كدينة يحيى بن المهلب، البجلي

وأبـو َعْمـرو أحمـد بـن حـازم بـن أبـي غـرزة ، وأحمد بن إبراهيم الـدورقي، أبي شيبة

ــن حكــيم األودي، الغفــاري ــن عثمــان ب ــد الكــويف، وأحمــد ب ــن ُمَحمَّ ، وإســماعيل ب

د بن أبي شـيبة، وعبداهلل بن زياد القطوا  عثمـان : وأخـواه، وأبو بكر عبداهلل بن ُمَحمَّ

د بن أبي شيبة د بن أبي شيبة، بن ُمَحمَّ د بن عبداهلل بن نمير، والقاسم بن ُمَحمَّ ، وُمَحمَّ

د بـن العـالء الهمـدا  ـد بـن مسـلم بـن وارة الـرازي، وأبو كريب ُمَحمَّ : وابنـه، وُمَحمَّ

قـال عبـدالرحمن بـن ، ويعقوب بن سفيان الفارسـي، محمود بن بكر بن عبدالرحمن

 : أبي حاتم
ّ
ولم نكتب ، وكان قاضيًا بالكوفة، أيناهر: يقونن، وأبا ُزرعة، سمعت أبي

: وقـال "الثقـات"وذكره أبو حـاتم بـن حبـان يف كتـاب ، ثقة: وقال الدارقطني ،عنه

ـد بـن عبـداهلل الحضـرمي ،أو اثنتـي عشـرة ومـائتين، مات سنة إحدى : وقـال ُمَحمَّ

 .وابن ماجة، والنسائي، أبو داود: روى له، مات سنة تسع عشرة ومائتين

 .ثقة من التاسعة: وقال، ذكره ابن حجرو 

                                                 

 (. 1512( ترجمة )2/389الجرح والتعديل ) (1)

( ولم يضبط نسبه، وقال: بكر بن عبدالرحمن بن عيسى بـن عبـدالرحمن بـن 8/146الثقات ) (2)

 أبي ليلى، القاضي. 

 (. 748( ترجمة )220-4/219هتذيب الكمال ) (3)

 (. 744( ترجمة )127تقريب التهذيب ) (4)



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

بنن   بن عبدالرحمن بن عبدالل  بن عيسىمحمود بن ببر : ( وابنه28)
ُأَحْيَحن  بنن الاُلنلن بنن     بنل  بنن   أب  ليلى بنل  بنن ُبَلْين  بنن     عبدالرحمن بن 

 .بن اأَلْوس بن َعْوف بن َملِلكَحرنيج بن اَلْحاُلَبل بن ُبل َ   بن َعْوف بن َعْمرو 

لــم أجــد ترجمــة لمحمــود بــن بكــر بــن عبــدالرحمن بــن عبــداهلل بــن عيســى بــن 

عنـد ، َحْيَحة األنصـاري األَْوسـيبالل بن ُبليل بن بالل بن أُ  عبدالرحمن بن أبي ليلى 

 .ابن سعد

بن  روى عنه ابنه محمود: وقال، وذكره المزي يف ترجمة أبيه بكر بن عبدالرحمن 

 .بكر بن عبدالرحمن

بنن   بن المختنلر بنن عبداللن  ن بنن عيسنى      عيسى: ( وابن عم أبيه29)

بنن الاُلنلن    ُأَحْيَحن  بنل  بنن   بن أب  ليلى بل  بن ُبَلْي  بنن   الرحمن ( عبد
بنن َملِلنك بنن     بنن َعنْوف   بن َحرنيج بن اَلْحاُلَبل بن ُبل َ   بن َعنْوف بنن َعْمنرو   

 .اأَلْوس

 .األنصاري

                                                 

 (. 748جمة )( تر220-4/219هتذيب الكمال ) (1)

 (. 3485( رقم الرتجمة )8/500الطبقات الكبير ) (2)

ما بين القوسين أضفته فإما أنه سقط من السياق، وإما أن الـراوي قـد اختصـر نسـبه، ونقـل ابـن  (3)

 حجر ترجمته هذه من ابن سعد ، مثل ما نقلته. 



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

وسـمعه ، "د بن عبدالرحمن بن أبـي ليلـىمصنف ُمَحمَّ "وكان قد سمع 

 .قاضي الكوفة، بكر بن عبدالرحمن: عيسى: من

الرحمن(  عيسى بن عبدأفــرد ابن سعد ترجمة لعيسى بن المختار بن عبداهلل )بن 

يف الطبقة الخامسة ، ُأَحْيَحة األنصاري األَْوسيبالل بن بالل بن ُبليل بن  بن أبي ليلى 

 .الكوفة من أهل

عيسى بن المختار بن عبداهلل بن عبـدالرحمن بـن أبـي ليلـى : وقال، وذكره المزي

ــن مصــر : روى عــن، األنصــاري الكــويف ــن ، طلحــة ب ــن عيســى ب ــداهلل ب وجــّده عب

ـد بـن ، وعبدالكريم بن أبـي أميـة البصـري، عبدالرحمن بن أبي ليلى وعـم جـّده ُمَحمَّ

ــى ــي ليل ــن أب ــدالرحمن ب ــن عَ ، عب ــال ب ــرووالمنه ــه، ْم ــن : روى عن ــر ب ــه بك ــن عم اب

روى لـه أبـو ، عبدالرحمن بن عبداهلل بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلـى القاضـي

 .وابن ماجة، والنسائي، داود

عبداهلل بن : بين، عيسى: وسقط عنده من سياق نسبه اسم، هكذا ساق نسبه المزي

وذكـره المـزي علـى ، وابـن حجـر عنـدما ترجمـا لـه ،وأثبتـه الـذهبي، عبدالرحمن

ــه ــن عم ــة اب ــن : الصــواب يف ترجم ــى ب ــن عيس ــداهلل ب ــن عب ــدالرحمن ب ــن عب ــر ب بك

ابن عمه عيسى بن المختار بن : روى عن: وقال، عبدالرحمن بن أبي ليلى األنصاري

 .عبداهلل بن عيسى

                                                 

 (. 4653( ترجمة )28-23/27هتذيب الكمال ) (1)

 (. 6604( ترجمة )3/323ميزان انعتدال ) (2)

 (. 748( ترجمة )4/219هتذيب الكمال ) (3)
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عيسى بن المختار بن عبداهلل بن عيسى بـن عبـدالرحمن بـن أبـي : وقال ابن حجر

ـد بـن عبـدالرحمن، جّده عبداهلل: روى عن، ي الكويفليلى األنصار ، وعم جـّده ُمَحمَّ

ابـن عمـه : وعنـه، وعبدالكريم بن أبـي أميـة، والمنهال بن َعْمرو، وطلحة بن مصر 

كان سمع مصنف ابـن : قال ابن سعد، بكر بن عبدالرحمن بن عبداهلل الكويف القاضي

وقــال  ،صــالح: ل ابــن معـينقـا: "الثقــات"يف ، وقــال ابـن شــاهين، منـه، أبـي ليلــى

تفــــرد عنــــه ابــــن عمــــه بكــــر بــــن ، ُمقــــل: وقــــال الــــذهبي، ثقــــة: الــــدارقطني

 .من التاسعة، ثقة: وقال ابن حجر عنه يف موضع آخر.عبدالرحمن

ُمَحمَّننند بنننن عمنننران بنننن عبداللننن  بنننن عيسنننى بنننن  : ( وابـــن عمـــه30)
ُأَحْيَحن  بنن الاُلنلن بنن     يل  بن بل  بن ُبَلْي  بن رحمن بن أب  ليلى  عبدال

َحرنيج بنن اَلْحاُلَبنل بنن ُبل َ ن  بنن َعنْوف بنن َعْمنرو بنن َعنْوف بنن َملِلنك بنن              
 .اأَلْوس

د  عمران بن عبداهلل بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي بن لم أجد ترجمة لُمَحمَّ

 .سعد عند ابن، ُأَحْيَحة األنصاري األَْوسيبالل بن  ليلى بالل بن ُبليل بن

: وقال، وذكره ابن حجر يف اسم جده الصحابي أبي ليلى األنصاري رضي اهلل عنه

                                                 

 (. 1010( ترجمة )253تاري  أسماء الثقات ) (1)

 (. 4465( ترجمة )2/318(، وذكره يف الكاشف )6604( ترجمة )3/323ميزان انعتدال ) (2)

 (. 424( ترجمة )8/229هتذيب التهذيب ) (3)

 (. 5322( ترجمة )440تقريب التهذيب ) (4)



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

ـد بـن عمـران بـن : ـــ كـذا سـماه ونسـبه حفيـده، داود بـن بـالل: واسم أبي ليلـى ُمَحمَّ

 .عبداهلل بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى

بنن    حمن بن أب  ليلى بل  بنن ُبَلْين  آمننن  بنت عبدالر: ( ومنهـم31)
ُأَحْيَح  بنن الاُلنلن بنن َحنرنيج بنن اَلْحاُلَبنل بنن ُبل َ ن  بنن َعنْوف بنن            بل  بن 

 .َعْمرو بن َعْوف بن َملِلك بن اأَلْوس

ترجمـة عنـد ابـن ، لم أجد آلمنة بنت عبدالرحمن بن أبي ليلى األنصارية األَْوسية

 .سعد

، ة بنت عبـدالرحمن بـن أبـي ليلـىآمن: وقال، يف ثقات التابعين، وذكرها ابن حبان

بنـت أخيهـا : روت عنهـا. . ، بايعنـا رسـول اهلل : قالـت، تروي عـن جـدهتا أم ليلـى

د بن عبدالرحمن بن أبي ليلى  .حمادة بنت ُمَحمَّ

ــى ــي ليل ــن أب ــدالرحمن ب ــت عب ــة بن ــن ، فآمن ــد ب ــت ُمَحمَّ ــادة بن ــة حم ــون عم تك

 .عبدالرحمن بن أبي ليلى

ـد : قـال، حدثنا موسى بن هـارون: فقال، طربا وأشار لذلك أيضًا ال حـدثنا ُمَحمَّ

ـد: قال، بن عمران أبي ليلى عـن عمتهـا آمنـة بنـت ، حدثتني عمتي حمـادة بنـت ُمَحمَّ

 .الحديث. . ، اهلل  رسولبايعنا : قالت، عن جدهتا أم ليلى، عبدالرحمن

، نـت رواحـةيف ترجمـة جـدهتا أم ليلـى ب، وأشار إليها كـذلك ابـن األثيـر الجـزري

                                                 

 (. 390( ترجمة أيسر رقم )1/102اإلصابة ) (1)

 (. 4/63الثقات ) (2)
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ـد بـن : فقال، وهي والدة عبدالرحمن بن أبي ليلى، امرأة أبي ليلى روى حـديثها ُمَحمَّ

د بن عبدالرحمن( د، بن أبي ليلى عمران بن )بن ُمَحمَّ ، عن عمته حمادة بنت ُمَحمَّ

، بايعنـا رسـول اهلل : قالـت، عـن جـدهتا أم ليلـى، عن عمتها آمنة بنـت عبـدالرحمن

 بالَغمس. لينا أن تختضبفكان فيما أخذ ع

د بن عبـدالرحمن : وقال، أما ابن حزم فجعلها ابنة أبي ليلى وكانت للقاضي ُمَحمَّ

روي ، أبي ليلى: بنتا، وآمنة، أم بكر: وعمتاه، روى عنها الحديث، مادةح: ابنة اسمها

 .عنهما الحديث

حمن بنننن أبننن  ليلنننى بنننل  بنننن أم ببنننر بننننت عبننندالر: ( وأختهـــا32)
ُأَحْيَحن  بنن الاُلنلن بنن َحنرنيج بنن اَلْحاُلَبنل بنن ُبل َ ن  بنن           بل  بن بن  ُبَلْي 

 .َعْوف بن َعْمرو بن َعْوف بن َملِلك بن اأَلْوس

ترجمة عند ، لم أجد ألم بكر بنت عبدالرحمن بن أبي ليلى األنصارية األَْوسية

 .ابن سعد

: وقال، كما تقدم، أبي ليلى: وجعلهما ابنتي، وذكرها ابن حزم مع أختها آمنة 

د بن عبدالرحمن ابنة اسمها ، روى عنها الحديث، حمادة: وكانت للقاضي ُمَحمَّ

                                                 

ما بين القوسين أضفته ليستقيم السياق، وأحسبه سقطًا أيضًا من رواية الطربا  التـي تقـدمت،  (1)

 أو نسبوه إلى جده. 

 (. 7579( ترجمة )6/389( أسد الغابة )2)

 (. 336جمهرة أنساب العرب ) (3)



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

 .روي عنهما الحديث، أبي ليلى: بنتا، وآمنة، أم بكر: وعمتاه

 ،أن آمنــة هــي بنــت عبــدالرحمن بــن أبــي ليلــى وقــد ذكــرت بعــا المصــادر 

ولم أقف علـى مـن تـرجم ألم بكـر ، رجمة أختهاكما تقدم يف ت، وليست ابنة أبي ليلى

 .عدا ابن حزم، بنت عبدالرحمن بن أبي ليلى

بنن   بن الحلرث بن ِبل  بنن ُأَحْيَحن   بنت َنيلر  نسيب : ( ومنهم33)
الاُللن بن َحرنيج بن اَلْحاُلَبل بن ُبل َ   بن َعْوف بن َعْمرو بن َعْوف بن َملِلنك  

 .رض  الل  عنهلبن اأَلْوس 

 .بن عقبة بن ُأَحْيَحة بن الُجالح عقبة بن َعُتودة: زوجهات

 .أسلمت وبايعت رسول اهلل 

                                                 

 (. 336انساب العرب )جمهرة  (1)

 (.6/389( ، وأسد الغابة نبن األثير )4/63وتقدمت يف ترجمة آمنة السابقة: الثقات نبن حبان )( 2)

 (. 5213( رقم الرتجمة )10/331الطبقات الكبير ) (3)

( وذكرهــا بالضــم، وأســد الغابــة 345(، وتلقــيح فهــوم أهـل األثــر )419انظـر عنهــا: المحــرب ) (4)

( 3715( ترجمـة )2/308( نقالً عن ابن حبيب، والتجريد )7312الرتجمة ) ( رقم6/281)

( نقـالً عـن ابـن حبيـب، وقـال: كـذا 1057( ترجمـة )4/404نقالً عن ابن حبيب، واإلصابة )

أوردها ابن األثير، بعد أم عمارة، ومقتضاه أن نوهنا مفتوحة، ثم ذكـر ابـن حجـر ترجمـة أخـرى 

عن ابن سعد، ورفع نسبها وقال: تزوجها ابن عبد ود بن  ( ونقل1058( ترجمة )4/404لها )

معتمــدة  "الطبقــات"عقبــة بــن أحيحــة بــن الجــالح، قريبهــا، ورأيتهــا مضــبوطة يف نســخة مــن 

 بالتصغير، وقيل فيها بالفتح. 

( أنه: تزوجها: ابن عبد وّد بـن عقبـة بـن 1058( ترجمة زوجته )4/404تقدم عند ابن حجر ) (5)

 فهل يكون: عقبة بن عبد ود بن عقبة بن أحيحة؟.  أحيحة بن الجالح.
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ََْبننند بنننن بلنننير بنننن سنننه   ُسنننمي : ( ومـــنهم34) بنننن  بننننت َم
بن الاُللن بن َحرنيج بنن اَلْحاُلَبنل بنن ُبل َ ن  بنن َعنْوف بنن َعْمنرو بنن           ُأَحْيَح 

 .رض  الل  عنهلَعْوف بن َملِلك بن اأَلْوس 

 .عبداهلل بن أبي أحمد: تزوجها

 .أسلمت وبايعت رسول اهلل 

                                                 

 (. 5214( رقم الرتجمة )10/331الطبقات الكبير ) (1)

( قال: ُسهيل ين أحيحة بن الجالح بن الحريش، ولـه يقـول 628يف جمهرة النسب نبن الكلبي ) (2)

( 1/371ضـًا )أبو أحيحة: أن أبلغ ُسهيالً أنني ما عشت كافيكا، ويف نسـب معـد نبـن الكلبـي أي

جمهـرة "أثبت سهيالً، ويف الحاشية قال المحقق: يف األصل: َسهل، وهو خطـأ، والتصـحيح عـن 

 .  "النسب

( وقـال: ثبيتـة بنـت نعبـد بـن سـهل بـن أحيحـة، فهـل وقـع تصـحيف 419انظر عنها: المحـرب ) (3)

األثـر  ألسمها عنده، وسقطت عنده من السياق: بشير، بين: معبد بن سهل؟ وتلقيح فهـوم أهـل

 ( وذكرها كما عند ابن سعد، ولم أجد لها ترجمة يف: أسد الغابة، والتجريد، واإلصابة. 335)

هكذا أورده، هنا ولم يرفع نسبه، فهـل يكـون: عبـداهلل بـن أبـي أحمـد بـن جحـش بـن رئـاب  (4)

( 7/65األسدي، حليف بني عبد شمس، له رؤية، انظر عنـه: الطبقـات الكبيـر نبـن سـعد )

( وذكره يف القسم الثا ، أو يكون ابـن 6164( ترجمة )3/85(، واإلصابة )1461ترجمة )

أبي أحمد بن َقيْس بـن لـوذان بـن ثعلبـة بـن عـدي الحـارثي األَْوسـي؟، انظـر ترجمـة أبيـه يف 

(، وتقدمت ترجمة أبيه عند ابن سعد، يف بني عدي بن مجدعة بن حارثة، من 4/4اإلصابة )

  ْوس.بن َمالِك بن األَ  بني َعْمرو



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

ََن َرالُ : منهمو( 35) ََنْيس بنن عمينر بنن لنو ان بنن نَلبن  بنن          ي   بننت 
بنن  عمنرو   َعنْوف بنن  بنن  اَلْحاُلَبنل بنن ُبل َ ن     بن حنريج بنن   مالدع  بن َعْمرو 

 .رض  الل  عنهل َملِلك بن اأَلْوس بنَعْوف 

عمير بن لوذان بن ثعلبة بن مجدعة بن َعْمرو بن بن للفريعة بنت َقْيس لم أجد 

رجم تلكن ابن سعد و، ترجمة عند ابن سعد، حريش بن َجْحُجَبا األنصارية األَْوسية

فهل تكونان ، يف بني حنش بن َعْو  بن َعْمرو بن َعْو ، ريبة بنت َقْيسريعة أو قُ للفُ 

وإحداهما ، من بني َعْو  بن َمالِك بن األَْوسكالهما ؟ اثنتين كما توضحه المصادر

واألخرى يف بني حنش بن ، يف بني جحجبا بن ُكْلَفة بن َعْو  بن َعْمرو بن َعْو 

 .واهلل أعلم، َعْو  بن َعْمرو بن َعْو 

فيمن أسلم وبايع من نساء األنصار ، وقد ذكر ابن حبيب صاحبة هذه الرتجمة

 .من بني جحجبا، األَْوس

وكأنه  .قريبة: ويقال، فريعة بنت َقيْس بن عمير: وقال، ا ابن الجوزيوذكره

ويشكل عليه وعلى ابن ، يشير إلى أهنا ترجمة للفريعة التي من بني حنش بن َعْو 

 .مما يرجح أهنما اثنتان، إياها يف بني جحجبا، وابن حبيب، إيراد ابن إسحاق، سعد

 

                                                 

 (. 419المحرب ) (1)

 (. 341تلقيح فهوم أهل األثر ) (2)



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

 ،وابن حجر ،والذهبي ،ابن األثير الجزري: وذكرها يف بني جحجبى

 .ابن إسحاق: قاله، بايعت رسول اهلل : وقالوا

ََْيس بن ُصَهيَب  َفَضلَل : ( ومنهم36) بنن   بن ُعَبْيد بن َنلِف  بن 
اأَلْصَرم بنن اَلْحاُلَبنل بنن ُبل َ ن  بنن َعنْوف بنن َعْمنرو بنن َعنْوف بنن َملِلنك بنن              

 .اأَلْوس

                                                 

 (. 7196( ترجمة )6/234أسد الغابة ) (1)

 (. 3563( ترجمة )2/296التجريد ) (2)

 (. 869( ترجمة )4/375اإلصابة ) (3)

 (. 4537( رقم الرتجمة )9/405(، و )600( رقم الرتجمة )308-4/307الطبقات الكبير ) (4)

( قـال: ُصـهبة، ويف انسـتيعاب 1/372( ونسـب معـد )629مهرة النسب نبن الكلبـي )يف ج (5)

 ( قال: صهيب. 2080( ترجمة )3/1262)

(، وتاريخـــه الصـــغير 556( ترجمـــة )7/124انظــر ترجمتـــه يف: التـــاري  الكبيـــر للبخـــاري ) (6)

 ( وذكــره يف الصــحابة اللــذين450( ترجمــة )1/198(، والطبقــات لمســلم )1/145-146)

( وذكره يف الصحابة، ، ومعجم الصحابة نبن قـانع 1/341سكنوا مصر، والمعرفة والتاري  )

ــــة )12/4241) ــــات )861( ترجم ــــاكم )3/330(، والثق ــــتدرح للح (، 3/473(، والمس

ــرا  ) ــن الَقْيس ــع نب ــة )2/417والجم (، وأســد 317-316(، وانستبصــار )1596( ترجم

( 117-3/113(، وســـير أعـــالم النـــبالء )73) ( ترجمـــة2/7(، والتجريـــد )4/63الغابـــة )

 (. 23ترجمة )



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

ــه ــَرة(: وُأّم ــن  )ُعَمي ــن الجــالح ب ــة بــن ُأَحْيَحــة ب ــد بــن ُعقب بنــت ُمَحمَّ

 .الَحريش بن َجْحُجَبا

 :فولد فضالة بن ُعبيد

 .ُحميداً  -

أم صفوان بنت ِخـداش بـن عبـداهلل بـن أبـي َقـْيس بـن عبـد ُوّد بـن : وُأّمه

 .نصر بن َمالِك بن َحسل بن عامر بن لؤي

داً  -  .وُمَحمَّ

بـن  من بلى بن َعْمرو بـن الحـا ، من بني ُأنيف، ُأمامة بنت ثابت: وُأّمه

 .ُقضاعة

 .اهلل وعبد -

 .اهلل وُعبيد -

 .وأم جميل -

                                                 

ما بين القوسين يف المطبوت: )َعَفرة( والصواب ما أثبته، وتقدمت ترجمتها يف بداية هذا البطن،  (1)

د، الطبقات ) (، ونقله كذلك المزي عن خليفة بن 85وعند خليفة بن خياط: سحيمة بنت ُمَحمَّ

(، ونقل ابن حجر اسـمها عـن ابـن السـكن 4726رجمة )( ت23/188خياط، هتذيب الكمال )

د بن عقبة بن الجالح، اإلصابة )  (. 6994( ترجمة )3/201فقال، أمه: عقبة بنت ُمَحمَّ



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

بـن  س بن حارثة بن سنان بـن أبـي حارثـةمريم بنت َعْو  بن َقيْ : وأمهم

ة بن  .َنجَبة بن َغيط بن ُمرة بن َعْو  ُمرَّ

 .وَعمراً  -

 .وعائشة -

 .ألم ولد

 .شاعراً ، وكان عبيد بن نافذ

ــا ــن عمــر: أخربن ــد ب ــال ،ُمَحمَّ ــن ســعيد المــز : ق ــح ب عــن ، حــدثنا أفل

لمـا كـان : قـال، عن َفضالة بن عبيـد بـن نافـذ، بن يَزْيد بن أبي ُجندب سهل

ونحــن ، لقينــاه بُقــرين َضــرَطه، بــاءق اليــوم الــذي َقــِدَم فيــه رســول اهلل 

قولـوا قـد جـاء صـاحبكم الـذي : فأرسلنا إلى أهلنـا وقـال، ِغلمان نحتطب

 .أهلنا فأخربناهم وأقبل القوم ا إلىفخرجن: قال، تنتظرون

                                                 

(، وزاد يف موضع بعده قائالً: 1/372( ونسب معد )629ذكره ابن الكلبي يف جمهرة النسب ) (1)

ًا يســبق الخيــل، ويضــرب الحجــر وكــان لعبيــد ذكــر يف حــرو م، وكــان مــن أشــد النــاس حضــر

 (. 630بالحجر برجله فيوري النار، جمهرة النسب )

قرين ضـرطة: جبـل صـغير جنـوب المدينـة ويقـال لـه: قـرن صـريحة ، ويصـب فيـه وادي الرانونـاء ، ( 2)

( ، وتاري  معالم المدينة المنورة قديمًا وحديثًا ألحمـد الخيـاري 1/107أخبار المدينة نبن شبة )

(204.)   



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

د بن عمر والخنـدق ، ُأُحـداً : بعد ذلك، وشهد َفضالة بن ُعبيد: قال ُمَحمَّ

فلـم يـزل  ـا حتـى ، ثـم خـرج إلـى الشـام رسول اهلل مع كلها والمشاهد 

 .مات هناح

سـمعت : قـال، حدثنا ُعمر بن علي الُمقّدمي: قال، أخربنا عفان بن مسلم

سـألت : قـال، عن عبدالرحمن بن ُمحيريـز، عن مكحول، ةالحجاج بن أرطأ

 .وكان ممن بايع تحت الشجرة، َفَضالة بن ُعبيد

ــد بــن عمــر قاضــيًا بالشــام يف زمــن ، وكــان َفَضــالة بــن ُعبيــد: قــال ُمَحمَّ

ومـات  ـا يف خالفـة معاويـة بـن أبـي ، وبنـي  ـا داراً ، ونزل دمشق، معاوية

 .سفيان

 .وله عقب  

الرتجمة األولى يف ، فرد ابن سعد ترجمتين لَفَضالة بن ُعبيد بن نافذ بن َقْيسأ

، الطبقة الثانية من طبقات األنصار ممن لم يشهد بدرًا وشهد ُأُحدًا والمشاهد بعدها

ثم من بني َجْحُجَبا بن ُكْلَفة بن َعْو  بن َعْمرو بن ، يف بني َعْو  بن َمالِك بن األَْوس

 .األخرى فيمن نزل الشأم من أصحاب رسول اهلل  والرتجمة، َعْو 

                                                 

 (. 4537( ترجمة )9/405الطبقات الكبير ) (1)



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

بـن  فضـالة، بأرض الروم سنة تسع وأربعين ويقال شتى: وقال خليفة بن خياط

بـأرض الـروم يف ، يف سنة إحدى وخمسـين، وكذلك شتى فضالة ،عبيد األنصاري

 .آخر ونية معاوية، ومات فضالة بن عبيد يف سنة تسع وخمسين ،البحر

فضالة بن : وقال، فيمن شهد صفين مع معاوية بن أبي سفيان، كره ابن حبيبوذ

ثم خرج إلى الشأم ، والمشاهد كلها مع رسول اهلل ، والخندق، شهد ُأُحداً ، عبيد

 .وكان على قضاء معاوية، ونزل دمشق

 .تويف يف دمشق وسط خالفة معاوية: وقال، وذكره ابن أبي حاتم

 .ابن األعرابي يف أهل الصفةوذكره أبو نعيم عن 

شهد  من أصحاب سيدنا رسول اهلل ، فضالة بن عبيد: وقال، وذكره ابن عساكر

والمشاهد ، أحدًا والخندق ــ والذي ُذكر من أنه شهد ُأُحدًا والخندق هو الصواب ــ

، ونه معاوية على الُغزاة، خرج إلى الشام، ومن الذين بايعوه تحت الشجرة، كلها

، وشهد فتح مصر، وكان خليفة معاوية على دمشق إذا غاب عنها، ه قضاء دمشقوون

                                                 

 ( شتى يقصد  ا الشوايت أي المرابطة يف الشتاء على ثغور البالد يف الجيش اإلسالمي.1)

 (. 209تاريخه ) (2)

 (. 218المصدر السابق ) (3)

 (. 227المصدر السابق ) (4)

 (. 295-294المحرب ) (5)

 . (433( ترجمة )7/77الجرح والتعديل ) (6)

 (. 110( ترجمة )2/17حلية األولياء ) (7)



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

ومات ، وكان قد غزا المغرب مع رويفع بن ثابت، وولي  ا القضاء والبحر لمعاوية

وقيل سنة تسع ، ويقال سنة سبع وخمسين، بالشام بدمشق سنة ثالث وخمسين

 .وخمسين

، بالمعجمة: ونافذ، بفتح الفاء، حابيالص، فضالة بن عبيد: وقال، وذكره النووي

 .وباء موحدة، بجيمين مفتوحتين بينهما حاء ساكنة: وجحجبا

صهيب : ويقال، فضالة بن عبيد بن نافذ بن َقيْس بن صهيبة: وقال، وذكره المزي

، بن األصرم بن جحجبا بن ُكْلَفة بن َعْو  بن َعْمرو بن َعْو  بن َمالِك بن األَْوس

د وعن عمر بن ، روى عن النبي ، صاحب النبي ، األنصاري األَْوسي أبو ُمَحمَّ

وعبداهلل بن عامر ، حنش بن عبداهلل الصنعا : روى عنه، وأبي الدرداء، الخطاب

د بن كعب القرظي، ومجمع بن عبداهلل بن نبتل، اليحصبي وميسرة بن فضالة ، وُمَحمَّ

قدم : وقال الواقدي، داء الصغرىوأم الدر، وأبو يَزْيد الخون  الكبير، بن عبيد

وهو ابن سبع عشرة  ومات رسول اهلل ، المدينة وهو ابن ست سنين رسول اهلل 

 .والباقون، "األدب"روى له البخاري يف  ،سنة

، مات سنة ثالث وخمسين: وغير واحد، قال المدايني: وقال، وذكره ابن حجر

                                                 

 (. 274-20/270مختصر تاري  دمشق نبن عساكر، نبن منظور ) (1)

 (. 53( ترجمة )2/50هتذيب األسماء واللغات ) (2)

هذا القول للواقدي فيه نظر، فعلى قوله هذا يكون عمره يف غزوة ُأُحـد حينئـٍذ تسـع سـنين، ون  (3)

 ذا السن. تثبت له مشاركة يف ه

 (. 4726( ترجمة )189-23/186هتذيب الكمال ) (4)



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

 .واألول الصحيح، مات سنة سبع وستين: وقيل

 روى عن النبي ، أن فضالة بن عبيد: وابن حزم ،وذكر بقي بن مخلد

 .يف كثرة الفتيا كذلك يف أصحاب النبي ، وسماه ابن حزم، خمسين حديثًا

د فضالة بن عبيد بن نافذ : وقال، وذكره يحيى العامري اليمني روى أبو ُمَحمَّ

 .وخرج عنه األربعة، ثينحدي "صحيح مسلم"يف ، األنصاري األَْوسي العمري

ََْيس بن ُصَهيَب  بن اأَلْصَرم : ( وأخوه37) زيلد بن ُعَبْيد بن َنلِف  بن 
 .  و بن َعْوف بن َملِلك بن اأَلْوسبن اَلْحاُلَبل بن ُبل َ   بن َعْوف بن َعْمر

 .ابن سعدعند ، لم أجد ترجمة لزياد بن عبيد بن نافذ بن َقْيس بن صهيبة األَْوسي

د بن عبداهلل بن نمير، عبداهلل الحاكم وذكره أبو ذكر مناقب : وقال، من طريق ُمَحمَّ

، وله صحبة أيضًا، رضي اهلل عنهما، وأخيه زياد بن عبيد، فضالة بن عبيد األنصاري

، وفيها مات أخوه زياد بن عبيد، سنة ثالث وخمسين، بدمشق، ومات فضالة بن عبيد

              مات : قال، وعن إبراهيم بن يعقوب الجوزجا ، بسنة مات بعد أخيه: ويقال

                                                 

 (. 498( ترجمة )268-8/267هتذيب التهذيب ) (1)

 (. 64( ترجمة )85مسنده ) (2)

 (. 279جوامع السيرة ) (3)

 (. 321جوامع السيرة ) (4)

 (. 242-241الرياض المستطابة يف جملة من روى يف الصحيحين من الصحابة ) (5)



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

أبا : وكان يكنى، ودفن بالثوى، بالكوفة، أخو فضالة بن عبيد، زياد بن عبيد

 .المغيرة

إن أن يكون من ، ن أعر  زياداً : فقال، على أبي عبداهلل الحاكم، وعقب الذهبي

: وقال، "التجريد"ره الذهبي يف وذك .وأحسب ابن نمير وهم يف جعله أخًا له، أبيه

 .مات هو وأخوه سنة ثالث وحمسين، أخو فضالة

فلم ،  "اإلصابة" كتابهلابن حجر العسقال  تتبعت زيادًا يف ترتيب وتنظيم و

 أجده.

ََنْيس بنن           : ( وابن أخيـه38) مَنن بنن َفَضنلَل  بنن ُعَبْيند بنن َنلِفن  بنن 
ل َ ن  بنن َعنْوف بنن َعْمنرو بنن َعنْوف بنن         ُصَهيَب  بن اأَلْصَرم بن اَلْحاُلَبل بن ُب

 .َملِلك بن اأَلْوس 

عند ، لم أجد ترجمة لمعن بن فضالة بن عبيد بن نافذ بن َقْيس بن صهيبة األَْوسي

 .ولم يذكره يف ترجمة أبيه مع أبنائه وأمهاهتم، ابن سعد

                                                 

قال ياقوت الحمـوي يف كلمـة: الثويـة موضـع قريـب مـن الكوفـة وقيـل: بالكوفـة وقيـل:  ( ثوى:1)

ُخريبة إلى جانب الحيرة على ساعة منها ، كانت سجنًا يحبس فيها مـن أراد قتلـه ، فكـان يقـال 

 (.102-2/101لمن ُحبس  ا: ثوى أي أقام فسميت الثوية بذلك ،  معجم البلدان )

 (. 3/473المستدرح ) (2)

 (. 3/473تلخيص المستدرح، بالحاشية ) (3)

 (. 2027( ترجمة )1/195) (4)



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

ومـن ولـده معـن بـن : وقـال، بعد جده عبيد ــ الشـاعر ـــ، وذكره هشام ابن الكلبي

 .وولي لمعاوية اليمن، صحب النبي ، فضالة بن عبيد

بـن  عبيد بن نافذ بن صهيبة بن األصرممعن بن فضالة بن : وقال، وذكره ابن حزم

وابنـه : وقـال، بعـد ترجمـة أبيـه، المقدسـي ُقَداَمـةوذكره ابن  .ولي اليمن، جحجبا

 ذكرا له صحبةولم ي .معن بن فضالة ولي اليمن لمعاوية

 ،وابن حجر ،والذهبي ،ابن األثير الجزري: أيضًا وذكر صحبته للنبي 

 .ونقلوا عن ابن الكلبي

بنن  اأَلسنَود بنن اأَلْصنَرم    ِدّي بنن  الَحلرنث بنن َعن  بن  َعبَّلد: ومنهم( 39)

 . اَلْحاُلَبل بن ُبل َ   بن َعْوف بن َعْمرو بن َعْوف بن َملِلك بن اأَلْوس

                                                 

( لــم يــذكر صــحبته للنبــي صــلى اهلل عليــه 1/372(، ويف نســب معــد )629جمهــرة ألنســب ) (1)

 وسلم، ولم يذكر معاوية، وعنده: ولي اليمن. 

 (. 336جمهرة أنساب العرب ) (2)

 (. 317انستبصار ) (3)

 (. 5046( ترجمة )4/462أسد الغابة ) (4)

 (. 1009( ترجمة )2/90التجريد ) (5)

 (. 8161( ترجمة )3/429اإلصابة ) (6)

 (. 604( رقم الرتجمة )4/311الطبقات الكبير ) (7)

(، و جمهـرة 442(، وانشـتقاق )1/372(، ونسـب معـد )630انظر عنه يف: جمهرة النسب ) (8)

(، وانستبصــار 1356الرتجمــة ) ( رقــم2/805(، وانســتيعاب )336أنســاب ابــن حــزم )

= 



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

 .يقاتل عليه، فرس  كان له، "ذي الِخرق"فارس : وهو

 :وكان لعباد من الولد

 .درج، عبداهلل -

 .ون عقب له

علـى  رسـول اهلل والخنـدق والمشـاهد كلهـا مـع ، ُأُحـداً : وشهد عبـاد

فاستشــهد ذلــك اليــوم يف ، وشــهد عليــه يــوم اليمامــة، "ذي الِخــرق"فرســه 

 .سنة اثنتي عشرةخالفة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه 

 :)قال الباحث(

يف الطبقة ، باد بن الحارث بن عدي بن األسود بن األصرمابن سعد ترجمة لع أفرد

يف بني ، ممن لم يشهد بدرًا وشهد ُأُحدًا والمشاهد بعدها األنصارالثانية من طبقات 

 .رو بن َعْو ثم من بني َجْحُجَبا بن ُكْلَفة بن َعْو  بن َعمْ ، َمالِك بن األَْوس بنَعْو  

اأَلسننَود بننن ِدّي بننن الَحننلرنث بننن َعنن بننن عبداللنن  بننن َعبَّننلد: ابنــهو( 40)
اَلْحاُلَبنل بنن ُبل َ ن  بنن َعنْوف بنن َعْمنرو بنن َعنْوف بنن َملِلنك بنن             بنن  اأَلْصَرم 
 .اأَلْوس

                                                 

= 

(، 3077( ترجمـــة )1/291(، والتجريــد )2762( ترجمــة )3/48(، وأســد الغابــة )317)

 (. 4458( ترجمة )2/255واإلصابة )

 ( درج: أي مات ، وللقبيلة انقرضت وفتوا ،  معجم المعا  مادة )درج(.1)



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

 .وقال أنه درج، باد بن الحارثعأبيه ترجمة يف ابن سعد ذكره 

 .موقعة اليمامة يف السنة الثانية عشرة من الهجرة استشهد يف هووالد

بننن َعننِدّي بننن َملِلننك بننن َعننلِمر بننن َماْلَدَعنن  بننن  ُخَبْينن : ( ومنهـــم41)

 .اَلْحاُلَبل بن ُبل َ   بن َعْوف بن َعْمرو بن َعْوف بن َملِلك بن اأَلْوس 

 .رسول اهلل ُأُحدًا مع : شهد

جيع افلمـ، لِحيـان مـع بنـي رسـول اهلل وكان فيمن بعثـه  ، صـاروا بـالرَّ

وأسـروا ُخبيـب بـن ، واستصرخوا عليهم وَقتلوا من َقتلوا منهم، غدروا  م

ثِنَة، عدي فقتلوهمـا ، فقـدموا  مـا مكـة فباعوهمـا مـن قـريش، وَزْيد بن الدَّ

 .وصلبوهما بمكة بالتنعيم، من قومهم رسول اهلل بمن قتل 

                                                 

 (. 604( رقم الرتجمة )4/311الطبقات الكبير ) (1)

 (. 601( رقم الرتجمة )310-4/308ت الكبير )الطبقا (2)

(، وجمهـرة 362-355(، ومغـازي الواقـدي )2/169183انظر عنـه يف: سـيرة ابـن هشـام )م (3)

ــن ســالم )1/372(، ونســب معــد )629النســب ) ــد القاســم اب (، 272(، والنســب نبــي عبي

وجمهـرة (، 442(، وانشـتقاق )3/109(، والثقـات )1/375وأنساب األشرا  للبالذري )

(، وأسد الغابـة 305(، وانستبصار )632( ترجمة )2/440(، وانستيعاب )336ابن حزم )

(، واإلصـابة 1612( رقـم الرتجمـة )1/156(، والتجريـد )1417( رقم الرتجمـة )1/597)

 (. 2222( ترجمة )1/418)



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

ــد بــن ، معــن بــن عيســى: أخربنــا : قــال، إســماعيل بــن أبــي ُفــديكوُمَحمَّ

عــن الحــارث بــن ، عــم ُمســلم بــن ُجنــدب الُهــذلي، حــدثنا ابــن أبــي ذئــب

 .فبيع بمكة، ُاتِي بُخبيب: أنه قال، الربصاء

: فقـال ُخبيـب! ، فخرجوا به من الحرم إلى الِحل ليقتلـوه: قال الحارث

ثـم ، لـون أن تظنـوا أن ذلـك َجـَزت  لـِزدت: ثم قـال! ، دعو  ُأصلي ركعتين

 .اللهم أحصهم عدداً : قال

 .فواهلل ما كنت أظن أن يبقى منا أحد، وأنا حاضر: قال الحارث

د بن عمر: أخربنا عن َعْمرو بـن ، عن الزهري، حدثني معمر: قال، ُمَحمَّ

، عـن أبـي هريـرة، عـن أبيـه، سفيان بن أبي ُأسيد بن العالء بن جرية الثقفـي

 .تل ُخبيب بن عديكان أول من سن الركعتين عند الق: قال

ـد بـن إسـحاق: قال، أخربنا عبداهلل بن إدريس عـن عاصـم ، حـدثنا ُمَحمَّ

، بُخبيب بن عـدي، والَقارة، لما كان من َغدر َعَضل: قال، بن عمر بن قتادة

بناحيــة الحجــاز بصــدور ، وهــو مـاء لُهــذيل -، وأصـحابه مــا كــان بــالرجيع

ــِدموا بُخبيــب ،-الهــدة ثِ ، َق ــد بــن الدِّ ــةوَزْي فابتاعــه ، فأمــا ُخبيــب. مكــة، نَ

                                                 

 (.5/395( الهدة: موضع بين مكة والطائف وهو موضع القرود ، معجم البلدان )1)



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

وكـان أخـا ُحجيـر ألمـه ، لعقبة بن الحـارث بـن عـامر، ُحجير بن أبي إهاب

فـانتهى إلـى ، فلما خرجوا به ليقتلوه وقد نصبوا خشبة ليصلبوه، ليقتله بأبيه

 َفَصـلَّى. دونـك: فقـالوا، إن رأيتم أن تـدعو  أركـع ركعتـين: فقال، التنعيم

أمـا واهلل لـون أن تظنـوا : فقال، ا ثم انصر  إليهمركعتين أتمهما وأحسنهم

فكـان أول : قـال، أ  إنما طولت جزعًا من القتـل نسـتكثرت مـن الصـالة

اللهـم أحصـهم : فقـال، ثم رفعـوه علـى خشـبته، من سن الصالة عند القتل

اللهــم إنــا قــد أبلغنــا رســالة ، ون تغــادر مــنهم أحــداً ، وأقــتلهم بــدداً ، عــدداً 

 .لغداة ما َأتى إلينارسولك فبلغه ا

فلقـد ، كنـت فـيمن حضـر قتـل ُخبيـب: وقال معاوية بن أبي سفيان: قال

ــب ــوة ُخبي ــن دع ــًا م ــى األرض َفَرق ــي عل ــا ســفيان ُيلقين ــت أب ــانوا ، رأي وك

 !.َزلَّت عنه الدعوة، إن الرجل إذا ُدعي عليه فاضجع: يقولون

د بن إسحاق، عبداهلل بن إدريس: أخربنا حـدثني يحيـى ف: قال، عن ُمَحمَّ

واهلل مـا أنـا : سـمعته يقـول: قـال، عـن عقبـة بـن الحـارث، بن عباد عن أبيـه

ولكنـه أخـذ بيـدي أبـو َمْيَسـرة أخـو بنـي ، غر مـن ذلـكصـألنا كنـت أ، قتلته

ثم وضع يده على يدي فأخذها  ـا ثـم ، فوضع الحربة على يدي، الدارعبد

 .قتله



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

بن عثمان بـن عبـداهلل بـن حدثني َعْمرو : قال، عبداهلل بن إدريس: أخربنا

قـال لـي ُخبيـب وكـانوا : قال موهب: قال، مولى الحارث بن عامر، َموَهب

وأن ، أن تســقيني الَعــذب: طلــب إليــك ثالثــًاأ، يــا َموَهــبَّ : جعلــوه عنــدي

 .وأن ُتؤذّني إذا أرادوا َقتلي، ُتجنبني ما ُذبح على النُُّصب

د بن إس، عبداهلل بن إدريس: وأخربنا فحـدثني ابـن : قـال، حاقعن ُمَحمَّ

، وكـان ُحـبس يف بيتهـا ُخبيـب، أبي نجيح أنه حدث عن ماوية مونة ُحجير

واهلل إنـه لمحبـوس يف بيتـي ُمغلـق : قالـت، فكانت ُتحدث بعـد أن أسـلمت

ويف يده قطف عنب مثـل رأس الرجـل ، دونه إذ اطلعت من ِصير الباب إليه

، فلما حضره القتـل: قالت، وما أعلم يف األرض حبة ِعنب تؤكل! يأكل منه

فأعطيـت الموسـى غالمـًا . يا ماوية المسيني حديدة أتطهر  ـا للقتـل: قال

: فقلـت، فـواهلل مـا هـو إن أن ولـى داخـالً عليـه، منا فأمرته فدخل  ـا عليـه

، فيكـون رجـل  برجـل، أصاب الرجل ثأره بقتل هـذا الغـالم  ـذه الحديـدة

ما خافت أمـك  لعمري: من يده ثم قالفلما انتهى الغالم إليه أخذ الحديدة 

 . ذه الحديدة ثم خلى سبيله غدري حين أرسلتك إلي



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

د بن سعد مـن ، من بني نوفل بن عبد منـا ، أبو حسين، والغالم: قال ُمَحمَّ

 .نولده المحدثو

يف ، ك بـن عـامر بـن مجدعـةعـدي بـن َمالـبـن ُخبيـب ابن سـعد ترجمـة ل أفرد

ًا والمشـاهد حـدممـن لـم يشـهد بـدرًا وشـهد أ األنصـارة من طبقـات الطبقة الثاني

ْو  ، بعــدها ة بــن  بــاثــم مــن بنــي َجْحجُ ، بــن األَْوس لــكَما بــنيف بنــي َعــ بــن ُكْلَفــ

 .بن َعْمرو بن َعْو  َعْو 

 ، اهلل فسماه البخاري فيمن شهد بدرًا مع رسول، خال  ذلك "الصحيح"ويف 

فاشرتى خبيبًا بنو الحارث بن عامر . . . ، ": وقال، شهوده بدرًا يف موضع آخر وذكر

حتى إذا ، فمكث عندهم أسيراً ، يوم بدر، وكان خبيب هو قتل الحارث، بن نوفل

. . ، دعو  أصلي ركعتين: فقال، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه. . . أجمعوا على قتله

 : ثم قال، عدداً اللهم أحصهم : ثم قال، فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو

 ولست ُأبالي حين ُأقتل مسلمًا

 

 على أّي ِشقٍّ كان هلل مصرعي 

 وذلك يف َذات اإلله وإن َيشأ 

 

ت   ُيبارح َعلى َأوصال ِشْلٍو ُمَمزَّ

قال ، ويف موضع آخر عنده أيضًا ،"فقتله، ثم قام إليه عقبة بن الحارث 

                                                 

وقال ابن األثير الجزري: أبو حسين بن الحارث بن عـامر بـن نوفـل بـن عبـد منـا ، وهـو جـد  (1)

 (. 1/599عبداهلل بن عبدالرحمن بن أبي حسين، شي  َمالِك. أسد الغابة )

 ( ح/ المغازي، ب/تسمية من ُسمي من أهل بدر. 4/1477صحيح البخاري ) (2)

زوة الرجيع، ورعل، وذكوان، وبئر معونة، ( ح/ المغازي، ب/ غ4/1499صحيح البخاري ) (3)

= 



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

 .ث فقتلهثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحار: البخاري

، عشرة بعث رسول اهلل : قال، من حديث أبي هريرة، وذكر البخاري أيضًا

 .. . ،منهم خبيب األنصاري

يف تسمية من شهد بدرًا من ، وتذكر مصادر أخرى أيضًا خبيب بن عدي

 .المسلمين مع رسول اهلل 

ى خبيبًا فاشرت، يوم بدر، وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر: وقال أبو عمر

وقال ابن ، كذا قال معمر عن ابن شهاب، بنو الحارث بن عامر بن نوفل، يوم الرجيع

وكان حجير أخا ، حليف لهم، وابتات خبيبًا حجير بن أبي إهاب التميمي: إسحاق

                                                 

= 

(، 3858وحــديث عضــل والقــارة، وعاصــم بــن ثابــت، وُخبيــب، وأصــحابه، رقــم الحــديث )

وانظر: ح/ الجهاد، ب/ هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر، ومـن ركـع ركعتـين عنـد القتـل، 

 (. 2880رقم الحديث )

من شهد بدرًا، رقم الحـديث ( ح/ المغازي، ب/ فضل 1466-4/1465صحيح البخاري ) (1)

(3767 .) 

( ح/ التوحيـد، ب/ مـا يـذكر يف الـذات والنعـوت وأسـامي اهلل، 6/2693صحيح البخـاري ) (2)

 (. 6967رقم الحديث )

(، وسبل 427انظر عنه: تلقيح فهوم أهل األثر، نبن الجوزي، وقال: قال أبو نعيم شهد بدرًا ) (3)

أجده يف قوائم: السيرة النبوية نبـن هشـام، ومغـازي  (، ولم4/98الهدى والرشاد للصالحي )

الواقدي، وتاري  خليفة، وجوامع السيرة نبن حزم، والسيرة النبوية نبـن كثيـر، وعيـون األثـر 

 نبن سيد الناس، وجميعهم قد سموا أهل بدر. 
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 .فابتاعه لعقبة بن الحارث ليقتله بأبيه، الحارث بن عامر ألبيه

وعكرمة بن ، ابتياعه أبو إهاب بن عزيز اشرتح يف: وقيل: وقال ابن األثير الجزري

، وأمية بن أبي عتبة، وعبيدة بن حكيم بن األوقص، واألخنس بن شريق، أبي جهل

ودفعوه ، وهم أبناء من قتل من المشركين يوم بدر، وصفوان بن أمية، وبنو الحضرمي

 .إلى أبي سروعة عقبة بن الحارث

وهو أنصاري ، الفقيد: ويقال له ،خبيب بن عدي الشهيد: وقال ابن ناصر الدين

 .ُقتل صربًا بالتنعيم من مكة يف حياة النبي ، أوسي بدري

ُأسر يوم بئر ، له صحبة، خبيب بن عدي: وابن ماكون ،وقال الدارقطني

وتعقبهما مححقا . فقتل به، وكان قتل الحارث، وحمل إلى مكة فبيع  ا، معونة

 .وأنه أسر يوم الرجيع، للصوابكتابيهما وأشارا يف الحاشية 

ومـن روايـة ، شهد بدرًا واستشهد يف عهد النبي : وقال ،وذكره ابن حجر

                                                 

( ولم يسمي ابن إسحاق خبيب بن عدي، يف أهل بـدر، يف بنـي جحجبـي 2/440انستيعاب ) (1)

(، ولـم 706-1/690من األَْوس، ولم يستدركه ابن هشام، يف روايته، انظر: سيرة ابن هشام )

 (. 1/160) "مغازيه"يسمه يف أهل بدر أيضًا الواقدي يف 

 (. 1/598أسد الغابة ) (2)

 (. 3/105توضيح المشتبه ) (3)

 (. 630-2/629المؤتلف والمختلف ) (4)

 (. 2/301اإلكمال ) (5)

 (. 1/418)اإلصابة  (6)



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

إن خبيبًا يسمى بليع : قان، "كتاب اللطائف"يف ، وعن أبي يوسف، ابن أبي شيبة

 .األرض

بنن َعنِدّي بنن َملِلنك بنن َعنلِمر بنن َماْلَدَعن  بنن           الرَِّبْيع: ( وأخـوه42)

 .اُلَبل بن ُبل َ   بن َعْوف بن َعْمرو بن َعْوف بن َملِلك بن اأَلْوس اَلْح

 :فولد الربيع

 .عبداهلل -

 .وَعْوفًا -

 .َجْحُجَباأم سعيد بنت عامر بن حذيفة بن عامر بن َعْمرو بن : وأمهما

 .مع أخيه ُخبيب بن عدي، ُأُحداً : وقد شهد الربيع

يف الطبقة ، عدي بن َمالِك بن عامر بن مجدعةبن ع لربيابن سعد ترجمة ل أفرد

                                                 

( وقــال األلبــا  ضــعيف، 22530( حــديث )5/297( وأخرجــه: اإلمــام أحمــد يف مســنده )1)

( ، 4193( حـديث )4/223( ، والطربا  يف المعجـم الكبيـر )22477( حديث )37/146)

( ، يف مسند الصـحابة يف الكتـب 37660( حديث )34/664والسيوطي يف جامع األحاديث )

 (.16796( رقم )48/324التسعة )

 (. 602( رقم الرتجمة )4/310الطبقات الكبير ) (2)

( ونقل عن ابن سعد. ولم أجـده 1/177(، والتجريد )190انظر عنه: تلقيح فهوم أهل األثر ) (3)

 .  "اإلصابة"ون يف  "أسد الغابة"يف 



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

يف بني ، ممن لم يشهد بدرًا وشهد ُأُحدًا والمشاهد بعدها األنصارالثانية من طبقات 

 .ثم من بني َجْحُجَبا بن ُكْلَفة بن َعْو  بن َعْمرو بن َعْو ، َمالِك بن األَْوس بنَعْو  

بنن  بنن عنلمر    بنن ُح ي ن    ربنن َعنلمِ  لِلنك  بنن مَ  نالاَلنْز(( : ومنهم( 43)
اَلْحاُلَبننل بننن ُبل َ نن  بننن َعننْوف بننن َعْمننرو بننن َعننْوف بننن َملِلننك بننن   َعْمننرو بننن 

 . اأَلْوس

 :فولد الَجْزء

                                                 

( وما بين القوسـين يف المطبـوت )الحـر( 603( رقم الرتجمة )311-4/310الطبقات الكبير ) (1)

( 5215( ترجمة )10/331اإلهمال، وذكره ابن سعد يف ترجمة زوجته كما أثبته، الطبقات )ب

 والحر، انظر مصادر ترجمته.  -جرو  -وقيل فيه: جزء 

ــم الرتجمــة )1/269انســتيعاب ) (2) ــدارقطني )353( رق ــف لل ــف والمختل (، 500(، والمؤتل

ــزاي وبعــده همــزة، ( وقــال: َجــْزء: بفــتح الجــيم 2/89واإلكمــال نبــن مــاكون ) وســكون ال

( ترجمــة 1/336( يف جــرو، و)721( ترجمــة )1/330(، وأســد الغابــة )317وانستبصــار )

( يف 764( ترجمة )1/81( يف الحر، والتجريد )1119( ترجمة )1/472( يف جزء، و)739)

( يف الحـر، ومثلهمـا يف 1292( ترجمـة )1/125( يف جزء، و)781( ترجمة )1/83جرو، و)

( يف جزء، وقال ابن ناصـر الـدين يف 1/236( يف جرو، و )1127( ترجمة )1/232)اإلصابة 

(: جزء ين َمالِك األنصاري، وقيـل فيـه: ِجـُرو بـن َمالِـك، بجـيم مكسـورة، 2/307التوضيح )

وراء ساكنة، ثم واو، ذكره أبو نعيم وغيره، وقيل: الُحرُّ بن َمالِك، بحاء مهملة مضمومة، ثم راء 

ذلك ابن شاهين وغيره، وفرق بينهمـا األميـر، لكنـه يحسـب أن هـذا هـو األول مشددة، ذكره ك

 وأنه بالجيم والزاي، وقيل فيه غير ذلك. 



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

من بني ، سلمة بن سالم بن عمير بن ثابت: تزوجها، َكريَمة -

 .فولدت له، َعْو  َعْمرو بن

 .وَصِفيَّة -

 .وأّم ُشعيب -

بـن  لِك بن ُحذيفة بن عـامر بـن َعْمـرون َماُمطيعة بنت النُعمان ب: وأمهم

 .َجْحُجَبا

 .ُأُحداً : وقد شهد الَجْزء بن َمالِك

 .وتوس وليس له عقب  

 .فلم يبق منهم أحد َجْحُجَباوقد انقرض أيضًا ولد َعْمرو بن 

لطبقة يف ا، للَجْزء بن َمالِك بن عامر بن حذيفة بن عامر بن َعْمروابن سعد ترجمة  أفرد

يف بني َعْو  ، ممن لم يشهد بدرًا وشهد ُأُحدًا والمشاهد بعدها األنصارالثانية من طبقات 

 .ثم من بني َجْحُجبَا بن ُكْلَفة بن َعْو  بن َعْمرو بن َعْو ، َمالِك بن األَْوس بن

ذكره موسى بن عقبة عـن ابـن شـهاب فـيمن استشـهد : وقال أبو عمر ابن عبدالرب 

وسـماه الـذهبي فـيمن استشـهد  ،وسـماه ابـن حبـيش .األنصـار يوم اليمامة مـن

                                                 

 (. 1/269انستيعاب ) (1)

( وعنده: ومن بني جحجبا بن ُكلَْفة: جزء بن َمالِـك بـن عـامر بـن حـذيم. وأحسـب 1/102الغزوات ) (2)

   ة مواضع من سياق ابن سعد، وانظر مصادر ترجمته.أن حذيم، صوابه: حذيفة، كما ورد يف عد



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

، مـن بنـي جحجبـا، جـرو بـن َمالِـك بـن عـامر األنصـاري: وقـال، يومئذ من األنصـار

 .بالزاي، جزء: وقيل

بنن َعنلِمر   َملِلك بن علمر بن ح ي   بن  بريم  بنت الاَلْز(: ابنتهو( 44)
بنن   ف بنن َعْمنرو بنن َعنْوف بنن َملِلنك      ْواَلْحاُلَبل بن ُبل َ   بنن َعن  َعْمرو بن بن 

 .رض  الل  عنهل اأَلْوس

، مـن األَْوس، مـن بنـي َجْحُجَبـا بـن ُكْلَفـة، لم أجد لكريمة بنـت الَجـْزء بـن َمالِـك

 .وهو صحابي شهد ُأُحداً  ،ويذكرها يف ترجمة والدها، ترجمة مفردة عند ابن سعد

مـان بـن َمالِـك بـن ُحذيفـة بـن عـامر بـن َعْمـرو بـن ُمطيعة بنـت النُع: وأمها: وقال

 .أسلمت وبايعت، َجْحُجَبا

، مـن بنـي َعْمـرو بـن َعـْو ، سـلمة بـن سـالم بـن عميـر بـن ثابـت: وتزوج كريمـة

 .فولدت له

على ترجمة أو ذكر فيما اطلعت عليه من المصادر ، ولم أقف لكريمة بنت الَجْزء

 .األخرى

وأبوه سالم ، من بني ثعلبة بن َعْمرو بن َعْو ، روزوجها سلمة بن سالم بن عمي

سالم بن عمير بن ثابت بن ُكْلَفة بن : وهو، عفك األَْوسي يهو قاتل أب، بن عمير

                                                 

 (. 72تاري  اإلسالم )عهد الراشدين( ) (1)

 (. 603( رقم الرتجمة )311-4/310الطبقات الكبير ) (2)

 (. 5215( رقم الرتجمة )10/331الطبقات الكبير ) (3)



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

وأحدًا والخندق والمشاهد ، شهد بدراً ، ثعلبة بن َعْمرو بن َعْو  بن َمالِك بن األَْوس

 .وأحد البكائين، كلها مع رسول اهلل 

 .سلمة بن سالم يف ترجمة أبيه، عدوقد ذكر ابن س

يف مصادر الصحابة أو التابعين وأفردته  اً ذكر  ولم أجد لسلمة بن سالم بن عمير

 .برتجمة عند ذكر أبيه كما تقدم

 

َملِلننك بننن بننن  الاَلننْز(: ابنتننل،  وأم لننَي  -صنن ي  : أختاهــاو( 46 - 45)
ل َ   بن َعنْوف بنن َعْمنرو    اَلْحاُلَبل بن ُبَعْمرو بن بن َعلِمر بن علمر بن ح ي   

 .بن َعْوف بن َملِلك بن اأَلْوس

من ، من بني َجْحُجَبا بن ُكْلَفة، الَجْزء بن َمالِك: ابنتي، وأم شعيب، لم أجد لصفية

وهو  ،هماوذكرهمــا فــي ترجمة أبي، ترجمة مفردة عند ابــن سعـــد، األَْوس

 .كريمة بنت الجزء بن َمالِك: اهميأخت وذكر معهما، صحابي شهد ُأُحداً 

ُمطيعة بنت النُعمان بن َمالِك بن ُحذيفة بن عامر بن َعْمرو بن : نوأمه: وقال 

 .أسلمت وبايعت، َجْحُجَبا

                                                 

 (. 165( رقم الرتجمة )3/445الطبقات الكبير ) (1)

 (. 165( رقم الرتجمة )3/445الطبقات الكبير ) (2)

 (. 603( رقم الرتجمة )311-4/310الطبقات الكبير ) (3)

 (. 5215( رقم الرتجمة )10/331الطبقات الكبير ) (4)



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

، ولهما مشاركة وأخبار مع النبي ، ممن أسلم وبايع النبي  أبوهن وأمهن 

 .ه من المصادرفيما اطلعت علي، أو أم شعيب، ولم أجد من ذكر صفية

 

بن َعلِمر بن بن ح ي   َملِلك ت النَملن بن بنمطيَ : أمهمو( 47)
 اَلْحاُلَبل بن ُبل َ   بن َعْوف بن َعْمرو بن َعْوف بن َملِلنك بنن انأَلْوس   َعْمرو بن 
 .رض  الل  عنهل

 .فولدت له، الجزء بن َمالِك بن عامر بن حذيفة: تزوجها

 .أسلمت وبايعت رسول اهلل 

 .مطيعة: فسماها رسول اهلل ، عاصية: ان اسمهاوك

 

َعْمرو بن َعلِمر بن أم سَيد بنت علمر بن ح ي   : ابنة عّم أبيهاو( 48)
 .اَلْحاُلَبل بن ُبل َ   بن َعْوف بن َعْمرو بن َعْوف بن َملِلك بن اأَلْوسبن 

                                                 

 (. 5215( رقم الرتجمة )10/331الطبقات الكبير ) (1)

الِـك، ( وذكرها يف بني َعْمـرو بـن َعـْو ، ولـم يرفـع نسـبها بعـد: مَ 418انظر عنها يف: المحرب ) (2)

( ترجمـة 6/265(، ولم يرفع نسبها بعد: َمالِـك، وأسـد الغابـة )344وتلقيح فهوم أهل األثر )

( ونقـل عـن ابـن حبيـب، 3668( ترجمـة )2/304( ونقل عن ابن حبيب، والتجريد )7281)

 ( ونقل أيضًا عن ابن حبيب. 999( ترجمة )4/394واإلصابة )

 (.418المحرب نبن حبيب ) 3))



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

َجْحُجَبا األنصارية لم أجد ألم سعيد بنت عامر بن حذيفة بن عامر بن َعْمرو بن 

 .ويذكرها يف ترجمة زوجها، ترجمة مفردة عند ابن سعد، األَْوسية

، الربيع بن عدي بن َمالِك بن مجدعة بن جحجبا بن ُكْلَفة األنصاري األَْوسي: وتزوجها

صـحابي شـهد ، والربيـع بـن عـدي، ـأول من سن ركعتـين قبـل القتلـ، ــ أخو ُخبيب بن عدي

 .الربيع بن عدي: ابني، ًاوَعْوف، عبداهلل: م سعيد بنت عامروولدت له أ، ُأُحداً 

 .فيما اطلعت عليه من المصادر، ولم أقف على من ترجم ألم سعيد بنت عامر

 .تَب ّ ُعبن  َطل َح : ذكر ابن سعد منهمو( 49)

 .ُأُحداً : وجدناه ممن شهد

 .شهد ُأُحداً : فيمن، غير اسمه واسم أبيه، ون ِحلفًا، ولم نعر  له َنسبًا

 .ُقتل يوم اليمامة شهيداً : ووجدناه فيمن

                                                 

 (. 602( ترجمة زوجها الربيع بن عدي رقم )4/310الكبير ) الطبقات (1)

 (. 605( رقم الرتجمة )4/311الطبقات الكبير ) (2)

(، والغزوات نبن 1281( ترجمة )2/770(، وانستيعاب )113انظر عنه يف: تاري  خليفة ) (3)

ه ( وقـال: ذكـر2627( ترجمـة )2/472(، وأسـد الغابـة )317(، وانستبصـار )102حبيش )

(، ومثلــه عنــد 2641( ترجمــة )2/478موســى بــن عقبــة: طليحــة، مصــغرًا. وتــرجم لــه فيــه )

(، ومثلهمــا يف اإلصــابة 2943( ترجمــة )1/279(، و )2928( ترجمــة )1/678الــذهبي )

 (. 4291( ترجمة )2/226(، و )4268( ترجمة )2/222)



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

 األنصاريف الطبقة الثانية من طبقات ، طلحة بن عتبةابن سعد ترجمة  أفردهكذا 

، َمالِك بن األَْوس بنيف بني َعْو  ، ممن لم يشهد بدرًا وشهد ُأُحدًا والمشاهد بعدها

 .ة بن َعْو  بن َعْمرو بن َعْو بني َجْحُجَبا بن ُكْلفَ  عثم م

 

[] 

  



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 



 

بنن   -اإلرالن  األني ن    -عبند النرحمن   : -واسنم   - أبنو َعيين   ( 50)
عبد الل  بن نَلب  بن بيحلن بننن علمر بن الحلرث بنن َملِلنك بنن عنلمر بنن      
أنيف بن اللم بن علئ  الل  بنن تمنيم بنن عنو  مننلن بنن ننننلت بنننن تينننم          

َِسنمي  بنن فنران بنن        -إرال  : وهو -، يراجبننن  بن علمر بن عبيلن  بنن 
َُضلع    .بلّى بن َعْمرو بن الحلف بن 

، عبـدالرحمن: رسـول اهلل فسـماه ، العـزى عبد: وكان اسم أبي عقيل

 .عدو األوثان

                                                 

 (. 158( رقم الرتجمة )440-3/439الطبقات الكبير ) (1)

( ترجمـة 3/362(، وأسـد الغابـة )442(، وجمهـرة ابـن حـزم )114نه: تاري  خليفة )انظر ع (2)

(، 3714( ترجمـــــــــة )1/350(، والتجريـــــــــد )6105( ترجمـــــــــة )5/219(، و)3337)

 (. 2177( ترجمة )2/188و)



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

د بن السائب الكلبي د بن عمر ،هكذا نسبه هشام بن ُمَحمَّ  .وُمَحمَّ

د ب مثـل هـذه ، ُجشـم: ينسـبانه إلـى، وأبو معشر ،ن إسحاقوكان ُمَحمَّ

 .بلّى : ثم يختلفان يف سائر آبائه إلى، النسبة

 رسول اهلل والخندق والمشاهد كلها مع ، وُأُحداً ، بدراً : وشهد

 .وُقتل يوم اليمامة شهيدًا يف خالفة أبي بكر الصديق سنة اثنتي عشرة

 .وله عقب  

د بن عمر ، أخربنا جعفر بن عبداهلل بن أسلم الهمدا : قال، أخربنا ُمَحمَّ

لما كان يوم اليمامة واصطف الناس للقتال كان أول الناس ُجـرح أبـو : قال

، ُرمي بسهم فوقع بـين منكبيـه وفـؤاده فشـطب يف غيـر مقتـل، عقيل األنيفي

وُجـّر ، وهـذا أول النهـار، فأخرج السهم ووهن له ِشقه األيسر لما كـان فيـه

وأبـو ، ما َحِمـي القتـال واهنـزم المسـلمون وجـازوا رحـالهمفل، إلى الرحل

اهلل اهلل : يصـيح باألنصـار، سـمعه معـن بـن عـدي، عقيل واهـن  مـن جرحـه

                                                 

 (. 2/708نسب معد ) (1)

 (. 1/161المغازي ) (2)

 (. 1/690السيرة النبوية نبن هشام )م (3)



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

ــدوكم ــى ع ــّرّة عل ــك حــين صــاحت ، والَك ــوم وذل ــدم الق ــن يق ــق مع وأعن

 .فأخلصوا رجالً رجالً ُيمّيزون، أخلصونا أخلصونا: األنصار

ما تريـد يـا أبـا : فقلت، يريد قومه، قيلفنها أبو ع: قال عبداهلل بن عمر

فقلـت : قـال ابـن عمـر، قد نـّوه المنـادي باسـمي: قال، ما فيك قتال؟ عقيل

ــي الجرحــى ــل، إنمــا يقــول يالرنصــار ن يعن ــو عقي ــا رجــل مــن : قــال أب أن

 .واً بْ ولو َح ، األنصار وأنا أجيبه

م ثـ، فتحزم أبـو عقيـل وأخـذ السـيف بيـده اليمنـى مجـرداً : قال ابن عمر

فـاجتمعوا رحمهـم اهلل جميعـًا ، يالرنصـار َكـرًة كيـوم ُحنـين: جعل ينـادي

ــًة دون عــدوهم حتــى أقحمــوا عــدوهم الحديقــة ، يقــدمون المســلمين ُدْرَب

 .فاختلطوا واختلفت السيو  بيننا وبينهم

فنظرت إلـى أبـي عقيـل وقـد ُقطعـت يـده المجروحـة مـن : قال ابن عمر

الجراح أربعة عشر جرحًا كلهـا قـد فوقعت على األرض وبه من ، المنكب

 .وُقتل عدو اهلل ُمسيلمة، خلصت إلى مقتل

: فقلـت، وهـو صـريع بـآخر رمـق، فوقعت على أبي عقيل: قال ابن عمر

، قلـت أبشــر: قــال؟ ، لمـن الـّدْبرة، بلسـان ُملتــاث، لبيـك: فقــال، أبـا عقيـل
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، فرفــع إصــبعه إلــى الســماء يحمــد اهلل، قــد ُقتــل عــدو اهلل، ورفعــت صــويت

 .ومات يرحمه اهلل

رحمـه اهلل : فقـال، فأخربت عمر بعد أن قدمت خـربَُه كلـه: قال ابن عمر

ــار أصــمــا زال يســأل الشــهادة ويطلبهــا وإن  حاب كــان مــا علمــت مــن خي

 ؟.وقديم إسالم، نبينا

يف الطبقة ، من بلى قضاعة، أفرد ابن سعد ترجمة ألبي عقيل عبدالرحمن األنيفي

يف حلفاء بني جحجبا بن ُكْلَفة بن َعْو  بن ، من طبقات البدريين من األنصار األولى

 .َعْمرو بن َعْو  بن َمالِك بن األَْوس

 ،كان كاتبًا، أبو عقيل البلوي األنصاري: وقال، الرب وذكره أبو عمر ابن عبد

د بن حبيب: ويف موضع آخر قبله قال هو عبدالرحمن بن : فقال، ونسبه ُمَحمَّ

ان( بن بلى بن عمران بن ، بن ثبحان بن عامر بن )أنيف( البلوي اهلل دعب من ولد )فرَّ

 .الحا  بن قضاعة

                                                 

( ترجمــة 2/838(، وترجمــة أخــرى قبلهــا يف عبــدالرحمن )3099( ترجمــة )4/1718انســتيعاب ) (1)

(1432 .) 

( ومـا بـين األقـواس خطـأ يف سـياق المطبـوت، وعنـده: 1432( ترجمـة )2/838انستيعاب ) (2)

)أنيس( ويف الحاشية قال: ويف نسخة ذكر مـا أثبتـه، والكلمـة األخـرى عنـده )فـرار(، ويقـال لـه 

 (. 442(، وجمهرة ابن حزم )6-2/5ر نسب معد )أيضًا )فاران( انظ



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

وخلط ترجمته مع ترجمة أبي عقيل صاحب  ،المقدسي ُقَداَمةوذكره ابن 

ومن ، وكالهما من بلى قضاعة، وكالهما أبو عقيل، الصات الذي لمزه المنافقون

ولكن صاحب ترجمتنا هنا من حلفاء بني َعْمرو بن ،  حلفاء بني َعْمرو بن َعوْ 

 .ثم من بني جحجبا بن ُكْلَفة بن َعْو  بن َعْمرو، َعْو 

أبو ، حليف بني جحجبى من األنصار: وقال بعد أن ساق نسبه، وذكره ابن حجر

 .ــ بفتح العين ــ مشهور بكنيته، عقيل

 .بن َنلبت  َعلِمر: ومنهم( 51)

 .من بني َعْمرو بن َعْو ، ي جحجباحليف لبن

 .ُأُحداً : شهد

 .وقتل يوم اليمامة شهيدًا سنة اثنتي عشرة

                                                 

 (. 319-318انستبصار ) (1)

 (. 778( ترجمة )4/136(، و)5152( ترجمة )2/399اإلصابة ) (2)

 (. 581( رقم الرتجمة )4/296الطبقات الكبير ) (3)

( وذكـره عـن أبـي معشـر، وعـن ابـن إسـحاق، قـال: جـرول بـن 114انظر عنه: تـاري  خليفـة ) (4)

س بن عامر بن ثابت، ويبدو أهنما اثنان، وذكره يف بني العجالن، وهم مـن حلفـاء األَْوس، العبا

( وفصــل عنــده بــين عــامر بــن ثابــت ومــن قبلــه يف 1/102ومثلــه يف الغــزوات نبــن حبــيش )

ـــة 320(، وانستبصـــار )1321( ترجمـــة )2/788األســـماء، وانســـتيعاب ) (، وأســـد الغاب

(، وتـاري  اإلسـالم للـذهبي 2991( ترجمة )1/283د )(، والتجري2683( ترجمة )3/15)

 (. 4371( ترجمة )2/339(، واإلصابة )72)عهد الخلفاء الراشدين( )
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يشهد  لمممن ، يف الطبقة الثانية من األنصار، عامر بن ثابتابن سعد ترجمة ل أفرد

بن يف حلفاء بني َزْيد بن َمالِك بن َعْو  ، بدرًا وشهد ُأُحدًا وما بعدها من المشاهد

 .َعْمرو بن َعْو  بن َمالِك بن األَْوس

 .بن َعبلس  اَلْز(: ومنهم( 52)

 .من بني َعْمرو بن َعْو ، حليف بني َجْحَجبا بن ُكْلَفة

 .امة شهيدًا سنة اثنتي عشرةمُقتل يوم الي

ممن شهد ، من األنصار لثةيف الطبقة الثا، جزء بن عباسابن سعد ترجمة ل أفرد

 .بني َعْمرو بن َعْو  بن َمالِك بن األَْوسمع حلفاء ، وما بعدها من المشاهدندق الخ

، ُقتـل يـوم اليمامـة، حليف بنـي جحجبـا، َجزء بن عباس: وقال، ُقَداَمةوذكره ابن 

، عـن ابـن إسـحاق، وكذلك قال إبراهيم بن سـعد، بفتح الجيم، موسى بن عقبة: قاله

 .وهو من بني العجالن، ضم الجيمب: وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق

 !.وتختلف المصادر يف ضبطه

فيمن قتل باليمامة من ، من رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق، وقال الدارقطني

، عن ابن إسحاق، ومن رواية إبراهيم بن سعد، ُجْرو بن َعياش: بني َمالِك بن األَْوس

                                                 

 (. 963( رقم الرتجمة )5/296الطبقات الكبير ) (1)

 (. 317انستبصار ) (2)



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

، ومن رواية موسى بن عقبة، عجالنمن بني ال، ُجْرو بن عياش: فيمن قتل يوم اليمامة

وقــال ، ُجــرو بـن عبـاس: فــيمن استشـهد يـوم اليمامــة مـن األنصـار، عـن ابـن شـهاب

 .قتل يوم اليمامة شهيداً ، حليف بني جحجبا بن ُكْلَفة، ُجزو بن عباس: الطربي

، يف ترجمة جزء بن َمالِك بن عامر، ونقله أبو عمر ابن عبدالرب من الدارقطني

عن ابن ، من رواية يونس بن بكير، وذكر الدارقطني ُجزء بن عباس: هكذا وقال

َجزء بن : وذكر من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق، بضم الجيم، إسحاق

، وعن موسى بن عقبة مثل ذلك بفتح الجيم، بفتح الجيم، من بني العجالن، العباس

حليف بني ، َجزء بن عباس: قال الطربي، َجزء بن العباس: فيمن استشهد يوم اليمامة

 .قتل يوم اليمامة شهيداً ، جحجبى بن ُكْلَفة

 

[] 
 

  

                                                 

 (. 510-1/509المؤتلف والمختلف ) (1)

 (. 353( ترجمة )1/269انستيعاب ) (2)
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 . َرَبلن( 53)

 .مولى بني جحجبا بن ُكْلَفة

 .ُأُحداً : شهد

 .وُقتل يوم اليمامة شهيدًا سنة اثنتي عشرة

يف الطبقة الثانية ممن لم ، مولى بني جحجبا بن ُكْلَفة، أفرد ابن سعد ترجمة لرباح

يف موالي بني ، يشهد بدرًا وشهد ُأُحدًا وما بعدها من المشاهد من األنصار األَْوس

 .جحجبا

 

                                                 

 (. 606( رقم الرتجمة )4/311ات الكبير )الطبق (1)

ــاري  خليفــة ) (2) (، والغــزوات 749( و )748( ترجمــة )2/487(، وانســتيعاب )113انظــر عنــه: ت

ــيش ) ــن حب ــة )318(، وانستبصــار )1/102نب ــد الغاب ــة )2/49(، وأس ــم الرتجم -1608( رق

-2563جمـة )( تر1/490(، واإلصـابة )1817-1816( ترجمـة )1/175(، والتجريد )1609

2564.)   



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

 .ميسرن: ومنهم( 54)

 .مولى فضالة بن عبيد األنصاري

 .ترجمة عند ابن سعد، مولى فضالة بن عبيد األنصاري األَْوسي، لم أجد لميسرة

، وأبي الدرداء، مونه فضالة بن عبيد: روى عن، دمشقي: وقال، وذكره المزي

الطبقة يف ، ذكره أبو ُزرعة الدمشقي، إسماعيل بن عبيداهلل بن أبي المهاجر: روى عنه

يف الطبقة ، وذكره أبو الحسن بن سميع، وهي العليا، التي تلي أصحاب رسول اهلل 

روى له ابن  ،"الثقات"وذكره ابن حبان يف كتاب ، الثانية من تابعي أهل الشام

 .ماجة حديثًا واحداً 

ثنا الوليد بن ، حدثنا راشد بن سعد الرملي: قال، ونص حديثه عند ابن ماجة

عن فضالة ، مولى فضالة، عن ميسرة، ثنا إسماعيل بن عبيداهلل، نا األوزاعيث، مسلم

هلل أشد َأذنًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن ": قال رسول اهلل: قال، بن عبيد

                                                 

( 8/253(، والجرح والتعديل )1614( ترجمة )376-7/375انظر عنه يف: التاري  الكبير ) (1)

( رقـم الرتجمـة 26/54(، ومختصر تاري  دمشق نبن عساكر، نبـن منظـور )1150ترجمة )

( ترجمــــة 4/232(، وميــــزان انعتــــدال )5858( ترجمــــة )3/169(، والكاشــــف )39)

 (. 695( ترجمة )10/387التهذيب )(، وهتذيب 8959)

 ( وذكره يف ثقات التابعين. 5/425) (2)

 (. 6330( ترجمة )200-29/198هتذيب الكمال ) (3)
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 ."من صاحب القينة إلى قينته، يجهر به

من ، مقبول، دمشقي، ميسرة مولى فضالة بن عبيد: وقال، وذكره ابن حجر

 .الثانية

[] 
 

                                                 

( ح/ إقامة الصالة والسنة فيها، ب/ يف حسن الصوت بـالقرآن، رقـم الحـديث 1/425سننه ) (1)

(1340 .) 

 (. 7041( ترجمة )555تقريب التهذيب ) (2)





من أهم نتائج هذا البحث من بطون بني َعْمـرو بـن َعـْو  بـن َمالِـك بـن 

 :األَْوس ما يلي

د يف المكتبـة اإلسـالمية جمـع أحسب أن هذا البحث هو أول كتاب مفر

، وأخبـارهم، تراجم بني َعْمرو بن َعْو  بن َمالِك بـن األَْوس مـن األنصـار

 .خالل القرون اإلسالمية األولى

إن عددًا مـن تـراجم هـذه البطـون نمـاذج ومشـاعل يف حيـاهتم وسـيرهم 

وأخبارهم ألمة اإلسـالم واألجيـال المتالحقـة ومـن ينشـد الهـدى والخيـر 

والقدوة الحسنة من السلف الصالح والتأسي بما كانوا عليـه مـن والصالح 

 .مناقب وفضائل ومآثر وحمٍل للسنة المشـرفة

لعظــيم نفعــه ؛ يتعــين انعتنــاء بــه، يتضــح أن علــم األنســاب علــم جليــل

ولرتسي  األواصـر الربانية المتينـة التـي ، دون مبالغة أو فخر، وجليل قدره

 .فطر الناس عليها

البطــون وترتيبهــا صــورة قريبــة لمــا كــان عليــه ترتيــب  أحســب أن هــذه

ــوان العطــ ــد( الــذي أسســهوتنظــيم )دي ــوان الجن ــر المــؤمنين  اء( أو )دي أمي
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حــين نظــم الــديوان وجعــل النــاس علــى ، الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 

 .وكل قبيلة تتبعها من البطون والفروت والذرية، قبائلهم

سـبي وألحقـت بكـل ترجمـة جمع هذا البحث الـرتاجم وفـق ترتيبهـا الن

 .أبناءهم وذرياهتم وقرابتهم ومن تبعهم من حلفائهم ومواليهم

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 





 القرآن الكريم . 

 هـ. 1407 -1، عز الدين موسى، دار الغرب، ط ابن سعد وطبقاته 

 وكتابه الضعفاء، سعد الهاشمي، ة النبويةأبو زرعة الرازي وجهوده يف السن ،

 هـ. 1402 -1أجزاء ط  3المجلس العلمي الجامعة اإلسالمية بالمدينة، 

 أجزاء  4هـ(، 262، لعمر بن شبة النميري البصـري )تأخبار المدينة

 طبعة/ عبدالعزيز المشـيقح، دار العليان، بريدة. 

 هـ(، )رسالة 705اطي )ت، عبدالمؤمن بن خلف الدميأخبار قبائل الخزرج

دكتوراه( تحقيق: د/عبدالعزيز بن عمر بن محمد البيتي، الجامعة اإلسالمية 

 هـ. 1416بالمدينة 

 هـ(، ترتيب/ 256، محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري )تاألدب المفرد

 هـ. 1405بيروت، ط الثانية  -كمال الحوت، عالم الكتب

 هـ(، 511هاب بن منده )ت، يحيى بن عبدالوملسو هيلع هللا ىلصأسامي أرداف النبي

 هـ. 1410بعناية/ يحيى مختار غزاوي، مؤسسة الريان بيروت، ط األولى 

 أجزاء،  4هـ(، 378، أحمد بن محمد الحاكم الكبير )األسامي والكنى

 هـ. 1414المدينة، ط األولى  –تحقيق/ يوسف الدخيل، مكتبة الغرباء األثرية 

 هـ(، تحقيق/ السـيد 487دي )، علي بن أحمد الواحأسباب نزول القرآن

 هـ. 1404أحمد صقر، دار القبلة جدة، ط الثانية 
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 المقدسـي  ُقَداَمة، عبداهلل بن االستبصار يف نسب الصحابة من األنصار

 هـ(، تحقيق/ علي نويها، دار الفكر بيروت. 630)

 يوسف بن عبداهلل االستغناء يف معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى ،

أجزاء تحقيق/ عبداهلل مرحول السوالمة، دار  3هـ(، 463بدالرب النمري )تابن ع

 هـ. 1412ابن تيمية الرياض، ط الثانية 

 يوسف بن عبداهلل ابن عبدالرب النمري االستيعاب يف معرفة األصحاب ،

مجلدات تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل بيروت، ط 4هـ(، 463)ت

 هـ. 1412األولى 

 علي بن محمد الشـيبا  الجزري، ابن األثير، ة يف معرفة الصحابةأسد الغاب ،

 هـ. 1390أجزاء، دار الفكر بيروت  6

 علي بن ثابت الخطيب البغدادي األسماء المبهمة يف األنباء المحكمة ،

هـ(، إخراج/ عز الدين علي السـيد، مكتبة الخانجي القاهرة، ط األولى 463)

 هـ. 1405

 محمد بن زياد األعرابي أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها ،

 هـ(، تحقيق/ محمد علي سلطا ، مؤسسة الرسالة. 231)

 محمد بن الحسن بن دريد األزدي، تحقيق/ عبدالسالم هارون، االشتقاق ،

 هـ. 1411دار الجيل بيروت، ط األولى 

 هـ(، 852العسقال  )ت، أحمد بن علي بن حجر اإلصابة يف تمييز الصحابة

 مجلدات، دار الكتاب العربي بيروت.  4
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 ط ، عبداهلل عبار العنزيأصدق الدالئل يف أنساب بني وائل قبائل عنزه ،

 هـ. 1411الثانية 

 محمد بن عبدالرحمن السخاوي اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ،

 هـ(، تحقيق/ فرانز روزنثال، دار الكتب العلمية بيروت. 902)

 سليمان بن موسى االكتفاء يف سـيرته عليه السالم والثالثة الخلفاء ،

 (. 3892مخطوطة مكتبة شسرتبيتي رقم ) 3هـ(، ج 634الكالعي )ت

 سليمان بن موسى الكالعي االكتفاء يف مغازي رسول اهلل والثالثة الخلفاء ،

 هـ(، جزآن تحقيق/ مصطفى عبدالواحد، مكتبة الخانجي القاهرة. 634)ت

 أحمد المختار الجكني الشنقيطي، إكمال تحفة األلباب يف شـرح األنساب ،

 مطابع الصفا بمكة. 

  عن المؤتلف والمختلف يف األسماء والكنى اإلكمال يف رفع االرتياب

أجزاء تحقيق/  7هـ(، 421واألنساب، علي بن هبة اهلل األمير ابن ماكون )

 إلسالمي. عبدالرحمن بن يحيى المعلمي، دار الكتاب ا

 مغلطاي بن قليج عبداهلل اإلنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة ،

هـ(، جزآن تحقيق/ السـيد عزت 762البكجري المصـري، عالء الدين )ت

المرسـي، وإبراهيم إسماعيل القاضـي، مكتبة الرشد الرياض، ط األولى 

 هـ. 1420

 أجزاء  4هـ(، 624لقفطي )، علي بن يوسف اإنباه الرواة على أنباء النحاة

تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي القاهرة، ط األولى 

 هـ. 1406
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 يوسف بن عبداهلل ابن عبدالرب النمري األنباه على قبائل الرواة ،

هـ(، تحقيق/ إبراهيم األبياري، دار الكتاب العربي بيروت، ط األولى 463)ت

 هـ. 1405

 هـ(، تحقيق/ محمد 279حمد بن يحيى البالذري )ت، أأنساب األشـراف

 حميد اهلل، دار المعار  القاهرة، ط الثالثة. 

 عبدالحميد محمود طهماز، دار القلم دمشق، دار العلوم األنساب واألوالد ،

 هـ. 1408بيروت، ط األولى 

 أجزاء تعليق/  5هـ(، 562، عبدالكريم بن محمد السمعا  )ت األنساب

 هـ. 1408رودي، دار الكتب العلمية بيروت، ط األولى عبداهلل البا

 ومعه مختلف القبائل ومؤتلفها، حسـين بن علي  اإليناس يف علم األنساب

هـ(، إعداد/ حمد 245هـ(، و محمد بن حبيب البغدادي )418الوزير المغربي )

 هـ. 1400الجاسـر، دار اليمامة الرياض، ط األولى 

 حمد الجاسـر، منشورات دار اليمامة الرياض، هاباهلة القبيلة المفترى علي ،

 هـ. 1410ط األولى 

 أكرم بن ضـياء العمري، مكتبة العلوم بحوث يف تاريخ السنة المشـرفة ،

 هـ. 1415والحكم بالمدينة، ط الخامسة 

 مجلدات  8هـ(، 774، إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي )البداية والنهاية

 هـ. 1407ذة، دار الكتب العلمية بيروت، ط الثالثة تحقيق/ مجموعة من األسات
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 هـ(، 276، بقي بن مخلد )ت بقي بن مخلد القرطبي ومقدمة مسنده

 هـ. 1404تحقيق/ أكرم ضـياء العمري، ط األولى 

 3، محمود شكري األلوسـي البغدادي، بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب 

العلمية بيروت، ط أجزاء شـرح/ محمد  جة األثري، دار الكتب 

 هـ. 1314الثانية

 محمد بن مرتضى الحسـيني الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس ،

 مجلدات، دار الفكر.  10هـ(، 1205)ت

 صديق بن حسن التاج المكلل من جواهر مآثر الّطراز اآلخر واألول ،

 هـ. 1416هـ(، مكتبة دار السالم الرياض، ط األولى 1308القنوجي )ت

 هـ(، 281، عبدالرحمن بن عمرو النصـري )تيخ أبي زرعة الدمشقيتار

جزآن تحقيق/ شكر اهلل نعمة اهلل القوجا ، مطبوعات مجمع اللغة العربية 

 م. 1980دمشق، 

 عمر بن أحمد ابن شاهين تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم ،

ت، ط األولى هـ(، تحقيق/ عبالمعطي قلعجي، دار الكتب العلمية بيرو385)ت

 هـ. 1406

 عبداهلل بن أحمد المهرا ، أبو نعيم األصبها  )ت تاريخ أصبهان ،

هـ(، مجلدين تحقيق/ سـيد كسـروي حسن، دار الكتب العلمية بيروت، ط 430

 هـ. 1410األولى 

 



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

 أجزاء ترجمة/ عبدالحليم نجار،  6، كارل بروكلمان، تاريخ األدب العربي

 ط الثالثة. 

 محمد بن أحمد الذهبي الم ووفيات المشاهير واألعالمتاريخ اإلس ،

هـ(، تحقيق/ عمر عبدالسالم تدمري وآخرون، دار الكتاب العربي 748)ت

 هـ. 1407بيروت، ط األولى 

 ن، الهيئة المصـرية العامة ا، فؤاد سزكين، مجلدتاريخ التراث العربي

 م. 1977للكتاب 

 هـ(، تحقيق/ عبدالمعطي 261)ت، أحمد بن عبداهلل العجلي تاريخ الثقات

 هـ. 1405قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت، ط األولى 

 هـ(، 256ل الجعفي البخاري )ت، محمد بن إسماعيالتاريخ الصغير

 هـ. 1406تحقيق/ محمود زايد، دار المعرفة بيروت، ط األولى  ،نامجلد

 مجلدات  10هـ(، 310، محمد بن جرير الطربي )تتاريخ الطبري

 قيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعار  مصـر، ط الثانية. تح

 أجزاء، دار العلم  4، شاكر بن مصطفى، التاريخ العربي والمؤرخون

 م. 1990للماليين بيروت، ط األولى 

 9هـ(، 256، محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري )تالتاريخ الكبير 

 هـ. 1407مجلدات مؤسسة الكتب الثقافية بيروت 

 أجزاء  4هـ(، 262، عمر بن شبة النميري البصـري )تاريخ المدينة المنورة

 تحقيق/ فهيم شلتوت، دار األصفها  جدة. 
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 هـ(، تحقيق/ 334، يزيد بن محمد بن إياس األزدي )ت تاريخ الموصل

 هـ. 1387علي حبيبة، القاهرة 

 دار ، اجزء 14هـ(، 463الخطيب البغدادي )، علي بن ثابت تاريخ بغداد

 الكتب العلمية بيروت. 

 محمد جرمان األكلبي، تاريخ بني خثعم وبالدهم يف الماضـي والحاضـر ،

 هـ. 1418دار الحارثي الطائف ط األولى 

 هـ(، تحقيق/ 240، خليفة بن خياط العصفري )ت تاريخ خليفة بن خياط

 هـ. 1405أكرم ضـياء العمري، دار طيبة الرياض، ط الثانية 

 محمد بن عبداهلل بن زبر الربعي )ت العلماء ووفياتهم تاريخ مولد ،

هـ(، تحقيق/ محمد المصـري، مركز المخطوطات والرتاث والوثائق 379

 هـ. 1410الكويت، ط األولى 

 مصطفى فايدة، ترجمة/ مسعد بن تأسـيس عمر بن الخطاب للديوان ،

ط األولى  سويلم الشامان، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،

 هـ. 1418

 أحمد بن علي بن حجر العسقال  )ت تبصـير المنتبه بتحرير المشتبه ،

 هـ. 1406مجلدات، الدار العلمية دلهي، ط الثانية  4هـ(، 852

 هـ(، تحقيق/ 630المقدسـي ) ُقَداَمة، عبداهلل بن التبيين يف أنساب القرشـيين

 هـ. 1408انية محمد نايف الدليمي، عالم الكتب بيروت، ط الث

 



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

 هـ(، جزآن دار 748، محمد بن أحمد الذهبي )تتجريد أسماء الصحابة

 المعرفة بيروت. 

 حماد بن األمين المجلسـي الموريتا ، تحفة األلباب يف شـرح األنساب ،

جزآن تعليق/ أحمد المختار الجكني الشنقيطي، وسماه: )الصواب على تحفة 

 األلباب(، ط الصفا بمكة. 

 محمد بن عبدالرحمن السخاوي اللطيفة يف تاريخ المدينة الشـريفة التحفة ،

 هـ. 1399 –أجزاء نشـر/ أسعد طرابزو  3هـ(، 902)ت

 هـ(، جزآن، دار الفكر 748، محمد بن أحمد الذهبي )تتذكرة الحفاظ

 العربي. 

  هـ(، عماد 279، محمد بن عيسى الرتمذي )تتسمية أصحاب رسول اهلل

 هـ. 1406ر، دار الجنان بيروت، ط األولى الدين أحمد حيد

 أحمد بن علي بن حجر العسقال  تعجيل المنفعة بزوائد األئمة األربعة ،

 هـ(، دار الكتاب العربي بيروت. 852)ت 

 أحمد بن محمد القرطبي، التعريف يف األنساب والتنويه بذوي األحساب ،

 تحقيق/ سعد ظالم، دار المنار. 

 8هـ(، 774، إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي )ظيمتفسـير القرآن الع 

 مجلدات تحقيق/ عبدالعزيز غنيم وآخرون، دار الشعب القاهرة. 

 هـ(، تقديم/ 852، أحمد بن علي بن حجر العسقال  )ت تقريب التهذيب

 هـ. 1406محمد عوامة، دار البشائر بيروت، ط األولى 
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 ي، ابن نقطة الحنبلي ، محمد بن عبدالغني البغدادتكملة اإلكمال

أجزاء تحقيق/ عبدالقيوم عبد رب النبي، معهد البحوث العلمية  4هـ(، 629)ت

 هـ. 1408بجامعة أم القرى بمكة، ط األولى 

  تلخيص المتشابه يف الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف

هـ(، جزآن تحقيق/ سكينة 463، علي بن ثابت الخطيب البغدادي )والوهم

 م. 1985هابي، دار طالس ط األولى الش

 عبدالرحمن بن الجوزي تلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسـير ،

 هـ(، دار إحياء السنة باكستان. 597)ت

 يحيى بن شـر  الحزامي، محي الدين النووي تهذيب األسماء واللغات ،

 أجزاء، دار الكتب العلمية.  3هـ(، 676)

 12هـ(، 852بن علي بن حجر العسقال  )ت  ، أحمدتهذيب التهذيب 

 هـ. 1325، دائرة المعار  العثمانية بحيد آباد الهند، ط األولى اجزء

 يوسف بن عبدالرحمن القضاعي، أبو تهذيب الكمال يف أسماء الرجال ،

مجلدًا تحقيق/ بشار عواد معرو ، مؤسسة  35هـ(، 742الحجاج المزي )ت

 هـ. 1406الرسالة بيروت، ط الرابعة 

 علي بن هبة اهلل تهذيب مستمر األوهام على ذوي المعرفة وأولي األفهام ،

 هـ(. 421األمير بن ماكون )ت

 محمد توضـيح المشتبه يف ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم ،

أجزاء تحقيق/  10هـ(، 842بن عبداهلل القيسـي، ابن ناصـر الدين الدمشقي )ت

 هـ. 1414وسـي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط الثانية محمد نعيم العرقس
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 ياسـين بن ناصـر بن محمود الخطيب، دار البيان العربي ثبوت النسب ،

 هـ. 1407جدة، ط األولى 

 أجزاء دائرة المعار   9هـ(، 354الثقات، محمد بن حبان البستي )ت

 هـ. 1393العثمانية بحيد آباد الهند، ط األولى 

 اجزء 15هـ(، 310بن جرير الطربي ) ، محمدي القرآنجامع البيان عن آ ،

 هـ. 1408دار الفكر بيروت

 دار ا، جزء 20أحمد األنصاري القرطبي،  ، محمد بنالجامع ألحكام القرآن

 هـ. 1387الكتاب العربي القاهرة 

 أجزاء دائرة  9هـ(، 327، عبدالرحمن بن محمد الرازي )الجرح والتعديل

 هـ. 1371د آباد الهند، ط األولى المعار  العثمانية بحي

 محمد بن طاهر المقدسـي، ابن القيسـرا  الجمع بين رجال الصحيحين ،

 هـ. 1405هـ(، جزآن، دار الكتب العلمية بيروت، ط الثانية 507)ت

 ألبي زيد محمد القرشـي، جمهرة أشعار العرب يف الجاهلية واإلسالم ،

 هـ. 1406قلم دمشق ط األولى جزآن تحقيق/ محمد علي الهاشمي، دار ال

 هـ(، تحقيق/ 204، هشام بن محمد بن السائب الكلبي )تجمهرة النسب

 هـ. 1407ناجي حسن، عالم الكتب بيروت، ط األولى 

 هـ(، تحقيق/ 456، علي بن أحمد ابن حزم )تجمهرة أنساب العرب

 عبدالسالم هارون، دار المعار  القاهرة، ط الخامسة. 
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 الزبير بن بكار بن عبداهلل الزبيري القرشـي وأخبارها جمهرة نسب قريش ،

هـ(، الجزء األول تحقيق/ محمود محمد شاكر، مكتبة دار المعرفة 256)ت

 هـ. 1381القاهرة، ط المد  

 هـ(، تحقيق/ أحسان 456بن حزم )ت، علي بن أحمد جوامع السـيرة

 عباس، وناصـر الدين األسد، دار المعار  بمصـر. 

  محمد بن كامل يف أسماء الخيل المشهورة يف الجاهلية واإلسالمالحلبة ،

تحقيق/ حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة بيروت، ط الثانية  ،الصاجي التاجي

 هـ. 1405

 أحمد بن عبداهلل األصبها  أبو نعيم ُحلية األولياء وطبقات األصفياء ،

 هـ. 1404مجلدات، مطبعة السعادة القاهرة  10هـ(، 430)

 13(، 1093، عبدالقادر بن عمر البغدادي )تانة األدب ولب لباب العربخز 

 هـ. 1408تحقيق/ عبدالسالم هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، ط الثانية  اجزءً 

 هـ(، ق/ 1250، محمد بن علي الشوكا  )در السحابة يف مناقب الصحابة

 ـ. ه1404حسـين بن عبداهلل العمري، دار الفكر بيروت، ط األولى 

 عبدالرحمن بن محمد العليمي الدرر المنضد يف ذكر أصحاب اإلمام أحمد ،

هـ(، جزآن تحقيق/ عبدالرحمن العثيمين، مكتبة التوبة، ط األولى 928)ت

 هـ.1412

 الرب النمري  بن عبد، يوسف بن عبداهلل الدرر يف اختصار المغازي والسـير

 هرة، ط الثانية. هـ(، تحقيق/ شوقي ضـيف، دار المعار  القا463)ت
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 أجزاء تعليق/  7هـ(، 458، أحمد بن الحسـين البيهقي )ت دالئل النبوة

عبدالمعطي قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت، ودار البيان للرتاث القاهرة، ط 

 هـ. 1408األولى 

 عبدالعزيز بن عبداهلل السلومي، مكتبة الطالب الجامعي مكة، ديوان الجند ،

  هـ.1406ط األولى 

 هـ(، جزآن، 748، محمد بن أحمد الذهبي )تديوان الضعفاء والمتروكين

 هـ. 1408دار القلم بيروت، ط األولى 

 هـ(، 385، علي بن عمر الدارقطني )تذكر أسماء التابعين ومن بعدهم

وكمال الحوت مؤسسة الكتب الثقافية بيروت،  -جزآن تحقيق/ بوران الضناوي 

 هـ. 1406ط األولى 

 هـ(، تحقيق/ بوران 826، أحمد بن عبدالرحيم العراقي )تاشفذيل الك

 هـ. 1406الضناوي، دار الكتب العلمية بيروت، ط األولى 

 هـ(، تحقيق/ محمد 310، محمد بن جرير الطربي )تذيول تاريخ الطبري

 أبو الفضل إبراهيم، دار المعار  القاهرة، ط ثانية. 

 حسـين الكالباذي )ت ، أحمد بن محمد بن الرجال صحيح البخاري

 هـ. 1407هـ(، جزآن تحقيق/ عبداهلل الليثي، دار المعرفة بيروت ط األولى 398

 محمد بن جعفر الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشـرفة ،

 هـ. 1406هـ(، دار البشائر اإلسالمية بيروت، ط الرابعة 1345الكتا  )ت
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 هـ( و أبي داود 234المديني ) ، علي بنالرواة من اإلخوة واألخوات

هـ(، تحقيق/ باسم فيصل الجوابرة، دار الراية الرياض، ط 275السجستا  )

 هـ. 1408األولى 

 عبدالرحمن بن عبداهلل الروض األنف يف تفسـير السـيرة النبوية البن هشام ،

 أجزاء، دار الفكر.  4هـ(، 581السهيلي )

  ابن بن أبي بكر الزرعي الدمشقيزاد المعاد يف هدى خير العباد، محمد ،

أجزاء تحقيق/ شعيب األرناؤوط، وعبدالقادر  6هـ(، 751القيم الجوزية )ت

 هـ. 1414األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط السابعة والعشـرون 

 محمد بن يوسف الصالحي سبل الهدى والرشاد يف سـيرة خير العباد ،

عبدالجواد، وعلي محمد تحقيق/ عادل أحمد  اجزءً  12هـ(، 943الشامي )ت

 هـ. 1414معوض، دار الكتب العلمية بيروت، ط األولى 

 هـ(، جزآن تحقيق/ محمد 275، محمد بن يزيد القزويني )ةسنن ابن ماج

 هـ. 1395فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العربي 

 هـ(، جزآن 275، سليمان بن األشعث السجستا  )تسنن أبي داود

 هـ. 1409الحوت، دار الجنان بيروت، ط األولى دراسة/ كمال يوسف 

  الجامع الصحيح، محمد بن عيسى بن سورة الرتمذي  –سنن الرتمذي

أجزاء تحقيق/ أحمد محمد شاكر، دار الباز مكة، ط األولى  5هـ(، 297)ت

 هـ(. 1356
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 أجزاء، عالم  4هـ(، 385، علي بن عمر الدارقطني )تسنن الدار قطني

 الكتب بيروت. 

 جزًء  12هـ(، 303، أحمد بن شعيب الخرسا  النسائي )تسنن الكبرىال

تحقيق/ حسن عبدالمنعم شلبي، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة األولى 

 هـ. 1421

 أجزاء  7هـ(، 303، أحمد بن شعيب الخرسا  النسائي )تالسنن الكبرى

وت، ط تحقيق/ عبدالغفار البنداري، وسـيد كسـروي، دار الكتب العلمية بير

 هـ. 1411األولى 

 بشـرح السـيوطي )المجتبى(، أحمد بن شعيب الخرسا  سنن النسائي ،

مجلدات مكتب تحقيق الرتاث، دار المعرفة بيروت، ط  4هـ(، 303النسائي )ت

 هـ. 1412الثانية 

 مجلدًا  25هـ(، 748، محمد بن أحمد الذهبي )تسـير أعالم النبالء

ن مؤسسة الرسالة، بيروت ط الثالثة تحقيق/ شعيب األرنؤوط، وآخرو

 هـ. 1405

 ن تحقيق/ اهـ(، مجلد218بن هشام المعافري ) ، عبدالملكالسـيرة النبوية

 إبراهيم األبياري، وآخرون مؤسسة علوم القرآن. 

 بن ، عبدالحي بن أحمد العكري، شذرات الــذهـب يف أخبار من ذهب

عبدالقادر ومحمود مجلدات تحقيق/  7هـ(، 1089العماد الحنبلي )ت

 هـ. 1406األرناؤوط، دار ابن كثير دمشق، ط 
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 هـ(، دار الكتب 604، محمود بن مسعود الخشني )تشـرح السـيرة النبوية

 العلمية بيروت. 

 مجلدات تحقيق/  7هـ(، 393، إسماعيل بن حماد الجوهري )الصحاح

 هـ. 1402أحمد عبدالغفور عطار، ط الثانية 

 أجزاء  7هـ(، 256بن إسماعيل البخاري )ت ، محمدصحيح البخاري

 هـ. 1407ضبط مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير دمشق، ط الثالثة 

 مجلدات  5هـ(، 261، مسلم بن الحجاج النيسابوري )تصحيح مسلم

 تحقيق/ محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت. 

 أجزاء  4هـ(، 322كي )ت، محمد بن عمرو العقيلي المالضعفاء الكبير

 هـ. 1404تحقيق/ عبدالمعطي قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت، ط األولى 

 أحمد طبقات األسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث ،

هـ(، تحقيق/ سكينة الشهابي، دار طالس دمشق، ط 301هارون الربديجي )ت

 م. 1987األولى 

 هـ(، دار الكتب العلمية 911السـيوطي )ت ، لعبدالرحمنطبقات الحفاظ

 هـ. 1303بيروت، ط األولى 

 )محمد الطبقات الكبرى )القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم ،

هـ(، تحقيق/ زياد محمد منصور، المجلس العلمي 230بن سعد البصـري )

 هـ. 1403أحياء الرتاث اإلسالمي بالمدينة، ط األولى 
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 الطبقة الخامسة من الصحابة، محمد بن سعد البصـري الطبقات الكبرى ،

هـ(، جزآن تحقيق/ محمد بن صامل السلمي، مكتبة الصديق الطائف، ط 230)

 هـ. 1414األولى 

 الطبقة الرابعة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك، الطبقات الكبرى ،

لسلومي، هـ(، جزآن تحقيق/ عبدالعزيز عبداهلل ا230محمد بن سعد البصـري )

 هـ. 1415مكتبة الصديق الطائف، ط األولى 

 أجزاء إعداد/  8هـ(، 230، محمد بن سعد البصـري )الطبقات الكبرى

 هـ. 1417رياض عبداهلل عبدالهادي، دار إحياء الرتاث العربي بيروت، ط األولى 

 مجلدات، نشـر/  8هـ(، 230، محمد بن سعد البصـري )الطبقات الكبرى

 هـ. 1403ار صادر بيروت، ط األولى إحسان عباس، د

 تحقيق/  اجزءً  11هـ(، 230، محمد بن سعد البصـري )الطبقات الكبير

 هـ. 1421علي محمد عمر، مكتبة الخانجي القاهرة، ط األولى 

 هـ. 1407، بكر أبو زيد، دار الرشد الرياض، ط األولى طبقات النسابين 

 تحقيق/ أكرم بن ضـياء هـ(240، خليفة بن خياط العصفري )تالطبقات ،

 هـ. 1402العمري، دار طيبة الرياض ط الثانية 

 ن تعليق/ اهـ(، مجلد261لحجاج النيسابوري )ت، مسلم بن االطبقات

 هـ. 1411مشهور بن حسن سلمان، دار الهجرة الرياض، ط األولى 



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

 محمد بن موسى بن عثمان عجالة المبتدئ وفضالة المنتهى يف النسب ،

هـ(، تحقيق/ محمد زينهم عزب، ورفاقه، مكتبة 584مذا  )تالحازمي اله

 م. 1998مدبولي

 ن اهـ(، مجلد241ن حنبل الشـيبا  )ت، أحمد بالعلل ومعرفة الرجال

 م. 1987تحقيق/ طلعت قوجبيكيت، المكتبة اإلسالمية استنبول 

 فرانز روزنثال، ترجمة/ صالح العلي، مؤسسة علم التاريخ عند المسلمين ،

 هـ. 1403الة بيروت، ط الثانية الرس

 محمد بن عبداهلل اليعمريعيون األثر يف فنون المغازي والشمائل والسـير ، ،

ن، مؤسسة عز الدين للنشـر بيروت اهـ(، مجلد734ابن سـيد الناس )ت

 هـ. 1406

 ن اهـ(، مجلد584ن بن محمد بن حبيش )، عبدالرحمالغزوات الضامنة

 هـ. 1412كر بيروت، ط األولى تحقيق/ سهيل زكار، دار الف

 خلف بن غوامض األسماء المبهمة الواقعة يف متون األحاديث المسندة ،

تحقيق/ عز الدين علي السـيد،  ،ناهـ(، مجلد578دالملك بن بشكوال )تعب

 اهـ. 407ومحمد كمال الدين عز الدين، عالم الكتب بيروت، ط األولى 

 أحمد بن علي بن حجر يفتح الباري بشـرح صحيح اإلمام البخار ،

تحقيق/ محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية  اجزءً  13هـ(، 852العسقال  )

 هـ. 1407الرياض، ط الثالثة 
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 ن تحقيق/ صالح اهـ(، قسم279د بن جابر البالذري )، أحمفتوح البلدان

 الدين المنجد، مكتبة النهضة المصـرية القاهرة. 

 الوراق، تحقيق/ رضا تجدد الحائري،  ، نديم محمد بن إسحاقالفهرست

 دار المسـيرة، ط الثالثة. 

 5هـ(، 764، محمد بن شاكر الكتبي )فوات الوفيات والذيل عليها 

 مجلدات تحقيق/ إحسان عباس، دار صادر بيروت. 

 هـ(، مكتبة 817، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )القاموس المحيط

 هـ. 1407الرسالة، ط الثانية 

  معيا رويشـيد مرشد الخياري، الجزء األول، بني رشـيد العبسـيةقبائل ،

 هـ. 1416مطابع نجد العالمية الكويت، ط األولى 

 المستشـرق/ بروس إنغام، ترجمة/ عطية كريم الظفيري، ط قبيلة الظفير ،

 هـ. 1415الثانية 

 عبدالقادر فياض حرفوش، دار البشائر قبيلة طي يف الجاهلية واإلسالم ،

 هـ. 1416شق ط األولى دم

 عبدالغني بن أحمد البحرا ، قرة العين يف ضبط أسماء رجال الصحيحين ،

 هـ. 1410مكتبة التوبة الرياض 

 علي شواخ الشعيبي، دار المعار  القشعم من كبريات القبائل العربية ،

 هـ. 1406دمشق، ط األولى 
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 بن عبدالرب عبداهلل ن ، يوسف بالقصد واألمم يليه األنباه على قبائل الرواة

هـ(، تحقيق/ محمد زينهم محمد عزب، مكتبة مدبولي 463النمري )ت

 هـ. 1418القاهرة، 

  من التوضـيح لشـرح الجامع الصحيح، عمر قصص األنبياء ومناقب القبائل

هـ(، تحقيق/ أحمد حاج 804بن علي بن أحمد األنصاري، ابن الملقن )ت

ومؤسسة الريان بيروت، ط األولى  محمد عثمان، المكتبة المكية مكة،

 هـ. 1418

 حمد الذهبي أ، محمد بن الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة

 هـ. 1403أجزاء، دار الكتب العلمية بيروت، ط األولى  3هـ(، 748)ت

 7هـ(، 365، عبداهلل بن عدي الجرجا  )تالكامل يف ضعفاء الرجال 

 هـ. 1405لثانية مجلدات، دار الفكر بيروت، ط ا

 هلل، حاجي ، مصطفى بن عبداكشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون

 ن، دار إحياء الرتاث العربي بيروت. اهـ(، مجلد1068خليفة )ت

 هـ(، جزآن، دار 310، محمد بن أحمد الدونبي )تالكنى واألسماء

 هـ. 1403الكتب العلمية، ط الثانية 

 هـ(، جزآن 261النيسابوري )ت ، مسلم بن الحجاجالكنى واألسماء

تحقيق/ عبدالرحيم القشقري، المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمية بالمدينة ط 

 هـ. 1404األولى 
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 هـ(، جزآن 911، عبدالرحمن السـيوطي )تلب اللباب يف تحرير األنساب

تحقيق/ محمد أحمد عبدالعزيز، وأخوه أشـر ، دار الكتب العلمية بيروت، ط 

 ـ. ه1411األولى 

 علي بن محمد الشـيبا  الجزري، ابن األثير اللباب يف تهذيب األنساب ،

 هـ. 1400أجزاء، دار صادر، ط  3هـ(، 630)ت

 15هـ(، 711ظور )تن، محمد بن مكرم المصـري، ابن ملسان العرب 

 هـ. 1300مجلدًا، دار صادر، ط األولى 

 7(، هـ852، أحمد بن علي بن حجر العسقال  )تلسان الميزان 

 هـ. 1390مجلدات، مؤسسة األعلمي بيروت، ط الثانية 

  عبدالغني بن سعيد األزدي، مكتبة ومشتبه النسبة –المؤتلف والمختلف ،

 الدار بالمدينة. 

 مجلدات  5هـ(، 385، علي بن عمر الدارقطني )تالمؤتلف والمختلف

 هـ. 1406تحقيق/ موفق عبداهلل عبدالقادر، دار الغرب، ط األولى 

 أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي مبلغ األرب يف فخر العرب ،

 هـ(، تحقيق/ مجدي السـيد إبراهيم، مكتبة القرآن القاهرة. 973)ت

 محمد بن حبان البستي المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ،

 أجزاء تحقيق/ محمود زايد، دار الوعي حلب. 3هـ(، 354)ت

 10هـ(، 807، علي بن أبي بكر الهيثمي )ت دمجمع الزوائد ومنبع الفوائ 

 مجلدات دار الكتاب العربي بيروت. 



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

 تحقيق/ عبدالعزيز السـيروان، دار المجموع يف الضعفاء والمتروكين ،

 هـ. 1405القلم بيروت، ط األولى 

 ( يف األنساب8مجموعة الرسائل الكمالية ) نشـر/ محمد سعيد حسن ،

 ب بالقاهرة. كمال، الطائف، طبعة دار الشع

 ( يف األنساب9مجموعة الرسائل الكمالية ) نشـر/ محمد سعيد حسن ،

 كمال، الطائف، طبعة دار الشعب بالقاهرة. 

 هـ(، بعناية/ أيلزه ليختن 245، محمد بن حبيب البغدادي )تالمحبر

 شتيرت، دار اآلفاق الجديدة بيروت. 

 هـ(، 333)ت ، محمد بن أحمد بن تميم، أبو العرب التميميالمحن

 هـ. 1408تحقيق/ يحيى وهيب الجبوري، دار الغرب، ط الثانية 

 برق التوحيدي صاحب زاده، نشـر مختصـر الطبقات من الضعفاء والثقات ،

 هـ. 1407دار السالم، ط المكتبة العلمية بالهور باكستان -دار التوحيد

 نظور ، محمد بن مكرم المصـري، ابن ممختصـر تاريخ دمشق البن عساكر

مجلدًا تحقيق/ رياض عبدالحميد مراد، وآخرون، دار الفكر  29هـ(، 711)ت

 هـ. 1404بيروت، ط األولى 

 هـ(، 245، محمد بن حبيب البغدادي )تمختلف القبائل ومؤتلفها

 هـ. 1400تحقيق/ إبراهيم األبياري، دار الكتاب المصـري 



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

 مرعي سبمسبوك الذهب يف فضل العرب وشـرف العلم على شـرف الن ،

هـ(، تحقيق/ نجم عبدالرحمن خلف، مكتبة 1033بن يوسف الكرمي )ت

 هـ. 1411الرشد الرياض، ط األولى 

 محمد بن عبداهلل الحاكم المستدرك على الصحيحين يف الحديث ،

 أجزاء دار الكتب العلمية.  4هـ(، 405)ت

 سليمان بن دواد الطيالسـي البصـري مسند أبي داود الطيالسـي ،

 هـ(، دار المعرفة بيروت. 204)ت

 9هـ(، 241، أحمد بن حنبل الشـيبا  )تمسند اإلمام أحمد بن حنبل 

 هـ. 1412مجلدات، دار إحياء الرتاث العربي بيروت، ط األولى 

 إشـرا / مجموعة من البحوث 3ج2ج 1مصادر تاريخ الجزيرة العربية ج ،

 هـ. 1379عبدالرحمن الطيب األنصاري، مطبوعات جامعة الرياض 

 تحقيق/  اجزءً  12هـ(، 211، عبدالرزاق بن همام الصنعا  )تالمصنف

 هـ. 1403حبيب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي بيروت، ط الثانية 

 هـ(، تحقيق/ ثروت 267، عبداهلل بن مسلم بن قتيبة المروزي )تالمعارف

 عكاشة، دار المعار  القاهرة، ط الرابعة. 

 حمد الناصـر آل وهيب، جزآن يم يف الحديث والقديممعجم أسـر بني تم ،

 هـ. 1414مكتبة الحرمين الرياض ط األولى 

 اجزءً  11هـ(، 360، سليمان بن أحمد الطربا  )تالمعجم األوسط 

 هـ. 1405تحقيق/ محمود الطحان، مكتبة المعار  الرياض، ط األولى 



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

 أجزاء تحقيق/  7هـ(، 626، ياقوت بن عبداهلل الحموي )تمعجم البلدان

 هـ. 1410عبدالعزيز الجندي، دار الكتب العلمية بيروت، ط األولى 

 ومعه المؤتلف والمختلف، محمد بن عمران المرزبان معجم الشعراء ،

هـ(، تعليق/  . كرنكو، مكتبة 370هـ(، وحسن بن بشـر انمدي )384)ت

 هـ. 1402القدسـي، ط الثانية 

 قسمًا  15هـ(، 351انع البغدادي )ت، عبدالباقي بن قمعجم الصحابة

 هـ. 1418تحقيق/ خليل إبراهيم قوتالي، مكتبة نزار الباز مكة، ط األولى 

 محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،

 الرتاث العربي بيروت. 

 وضع/ محمد رواس قلعةجي، وحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء ،

 هـ. 1408لنفائس بيروت، ط الثانية دار ا

 أحمد بن عبداهلل المهرا ، أبو نعيم األصبها  معرفة الصحابة ،

أجزاء تحقيق/ محمد راضـي بن حاج عثمان، مكتبة الدار  3هـ(، 430)ت

 هـ. 1408المدينة، ط األولى 

 أجزاء  3هـ(، 277، يعقوب بن سفيان البسوي )تالمعرفة والتاريخ

 هـ. 1408ضـياء العمري، مؤسسة الرسالة بيروت، ط الثانية  تحقيق/ أكرم بن

 هوروفتس، ترجمة: حسـين نصار، نشـر المغازي األولى ومؤلفوها ،

 هـ. 1369مصطفى البابي الحلبي ط األولى 



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

 أجزاء تحقيق/ مارسدن  3هـ(، 207، محمد بن عمر الواقدي )ت المغازي

  هـ.1404جونس، عالم الكتب بيروت، ط الثالثة 

 محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المغانم المطابة يف معالم طابة ،

هـ(، تحقيق/ حمد الجاسـر، منشورات دار اليمامة الرياض، ط األولى 817)ت

 هـ. 1389

 المغني يف ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم ،

 هـ. 1399هـ(، دار الكتاب العربي بيروت 986محمد طاهر الهندي )ت

 هـ(، جزآن 748، محمد بن أحمد الذهبي )تالمقتنى يف سـرد الكنى

تحقيق/ محمد المراد، المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمية بالمدينة، ط األولى 

 هـ. 1408

 بن خلدون، دار إحياء الرتاث العربي ، عبدالرحمن مقدمة ابن خلدون

 بيروت ط الرابعة. 

 هـ(، 597، عبدالرحمن بن الجوزي )توكالمنتظم يف تاريخ األمم والمل

، دار الكتب العلمية بيروت، ط ءتحقيق/ محمد عطاء، ومصطفى عطا اجزءً  18

 هـ. 1412األولى 

 دراسة يف منهجه وموارده وأهميته، حسن عيسى المنتظم البن الجوزي ،

 هـ. 1405الحكيم، عالم الكتب ط األولى 

 هـ(، 261شـيري النيسابوري )ت، مسلم بن الحجاج القالمنفردات والوحدان

 هـ. 1407تحقيق/ عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت ط األولى 



                                     

 

 بطن من بطون بين َعْمرو بن َعْوف بن َماِلك بن اأَلْوس  –وهم بنو َجْحُجبا – بنو ُكْلَفة بن َعْوف 

  كرم بن ضـياء العمري، دار ، أل"تاريخ بغداد"موارد الخطيب البغدادي يف

 هـ. 1405طيبة الرياض، ط الثانية 

 فؤاد هـ(، تحقيق/ محمد 179، مالك بن أنس الحميري المد  )تالموطأ

 م. 1951عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية القاهرة 

 4هـ(، 748، محمد بن أحمد الذهبي )تميزان االعتدال يف نقد الرجال 

 هـ. 1382مجلدات تحقيق/ علي بمحمد البجاوي، دار المعرفة بيروت 

 هـ(، إ. ليفي 236، المصعب بن عبداهلل الزبيري )تنسب قريش

 القاهرة، ط الثالثة. بروفنيسال، دار المعر  

 هـ(، 204، هشام بن محمد بن السائب الكلبي )تنسب معد واليمن الكبير

 هـ. 1408جزآن تحقيق/ ناجي حسن، عالم الكتب بيروت، ط األولى 

 هـ(، تحقيق/ مريم محمد خير 224بن سالم )ت، أبو عبيد القاسم النسب

 هـ. 1410الدرت، دار الفكر بيروت، ط األولى

 أحمد بن علي القلقشندي رب يف معرفة أنساب العربنهاية األ ،

 هـ. 1405هـ(، دار الكتب العلمية بيروت، ط األولى 821)ت

 5هـ(، 606، مبارح بن محمد الجزري )تالنهاية يف غريب الحديث واألثر 

أجزاء تحقيق/ طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، دار الكتب العربية، ط األولى 

 هـ. 1383



                  
 

 (44العدد ) -جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة 

 ن ا، علي بن أحمد السمهودي، مجلدء بأخبار دار المصطفىوفاء الوفا

تحقيق/ محمد محي الدين عبدالحميد، دار إحياء الرتاث بيروت، ط الثالثة 

 هـ. 1401

 هـ(، 681، أحمد بن محمد بن خلكان )ت وفيان األعيان وأنباء أبناء الزمان

 م. 1968أجزاء تحقيق/ إحسان عباس، دار صادر بيروت  8

 هـ(، تحقيق/ عبدالسالم 212، نصـر بن مزاحم المنقري )توقعة صفين

 هـ. 1382هارون، المؤسسة العربية الحديثة القاهرة، ط الثانية 
 

 

 

 


