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المقدمة
إن الحديث عن الصحابي عمرو بن عبسة لم يختمف كثي ار عن
الحديث عن آي صحابي أخر عايش مجريات اإلحداث الميمة في عيد
الرسول (

صمى اهلل عميو وسمم

) ،فقد كان ىذا الصحابي رافضا لعبادة قومو وابناء

عصره وكان دائما في البحث والسؤال عن الدين الحق لحين سماعو نبأ
خروج الرسول (

صمى اهلل عميو وسمم

) بين أبناء قومو في مكة ،فسرعان ما ذىب

إليو مسمما بين يديو عائدا إلى قومو منتظ ار خروج الرسول (

صمى اهلل عميو وسمم

بعدما اخبره من تعرض الناس إليو إن عممو بو .
لقد روى عمرو بن عبسة العديد من الروايات واألحاديث التي
أصبحت فيما بعد موضع اعتماد لدى العديد من الذين روو لو من أمثال
(مسمم _وأبو داود _والترمذي _والنسائي _وابن ماجو ) وغيرىم من رواة
الحديث ،فركنوا إلييا ونقموىا وبقيت المعتمد األول لمن كتب فييا سواءا في
ىيكميا العام أو معموماتيا ومن ىنا يستمد ىذا البحث أىميتو القائمة عمى
دراسة مرويا ت ه التي لم تشمل فقط ما كان يسمعو من رسول اهلل (صمى اهلل
عميو وسمم) بل ذىبت إلى السؤال عن أمور كثي ار ميمة في حياة المسممين
وبذلك حقق من سؤالو سبقا في معرفتيا ومن ثم تناوليا من قبل الرواة من
بعده  ،وبذلك دون ىذا الصحابي بعضا من الحوادث التي مرت عميو في
عصر الرسالة حتى يمكن أن نعده من أوائل الذين دونوا اشياء عن حياة
الرسول (صمى اهلل عميو وسمم)

عمرو بن عبسة
ىو عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن خمف بن مازن
بن مالك بن ثعمبة بن بيثة بن سميم بن منظور بن عكرمة بن خصفو بن
قيس عيالن بن مضر  )1 (.يكنى أبو نجيح وقيل أبو شعيب (.

 )2وىو اخو

أبو ذر الغفاري المو رممو بنت الوقيعة بن حرام بن غفار بن حميل )3(.
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أسالمو

لقد روي عن عمرو بن عبسة انو كان يعتزل عبادة األوثان كما قال

معب ار عن نفسو بذلك رغبت عن إلية قومي في الجاىمي
يعبدون الحجارة والحجارة التضر وال تنفع (.

ة ورأيت إنيا الباطل

 )4وقال فمقيت رجال من أىل

الكتاب فسألتو عن أفضل الدين ،فقال :يخرج رجال من مكة ويرغب عن
آلية قومو ويدعوا إلى غيرىا وىو يأتي بأفضل الدين ،فإذا سمعت بو فاتبعو،
فمم يكن لي ىم إال مكة اتييا فأسأل ىل حدث فييا امر فيقولون ال فانصرف
إلى اىمي واعترض الركبان الخارجين من مكة فاسأليم ىل حدث فييا امر
فيقولن ال ،فأني لقاعد عمى الطريق إذ مر بي راكب ،قمت  :من أين جئت ،
قال  :من مكة ،قمت  :ىل حدث فييا خبر ،قال ك نعم رجال رغب عن آلية
قومو ودعا إلى غيرىا ،فقمت  :صاحبي الذي أريد فأتيتو فوجدتو مستخفيا
،قمت  :من أنت ن قال  :نبي ،قمت  :وما النبي  ،قال  :رسول ن قمت :
ومن أرسمك  ،قال  :قال اهلل  ،قمت ك بماذا أرسمك  ،قال  :أن توصل
األرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبيل وتكسر األوثان وتعبد اهلل وال تشرك بو
شيئا ،قمت ك نعم ما رسمك بو أشيدك إني قد آمنت بك وصدقت فأمكث
معك أو ما ترى ؟ قال  :قد ترى كراىية الناس لما جئت بو فأمكث في اىمك
فإذا سمعت بي خرجت مخرجا فأتبعني فمما سمعت بو خرج إلى المدينة
سرت حتى قدمت عميو  )5 (.وقال انو اسمم بعد ثالثة وقد روي عنو انو قال
:أنا ربع اإلسالم  )6 (.وقيل لو بأي شي تدعي انك ربع اإلسالم قال  :أتيت
رسول اهلل (

صمى اهلل عميو وسمم

) بمكة فقمت من اتبعك عمى ىذا األمر قال :

حر وعبد واذا معو بالل وأبو بكر (رضي اهلل عنو)(.
 :أتيت رسول اهلل (
اهلل

(صمى اهلل عميو وسمم

صمى اهلل عميو وسمم

 )7وروي أيضا انو قال

) وىو نازل بعكاظ*  ،فقمت  :يا رسول

) من تبعك إلى ىذا األمر  ،قال  :تبعني عميو رجالن

حر وعبد ن فأسممت عند ذلك فمقد رأيتني إذ ذلك ربع اإلسالم (.
كان خامسا)9(.
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وبعد إسالمو عاد إلى قومو استجابة لطمب رسول اهلل (

صمى اهلل عميو

وسمم ) والبد من اإلشارة ىنا إلى الصمة التي كان يرتبط بيا رسول اهلل (
اهلل عميو وسمم

صمى

) ببني سميم قبيمة عمرو  ،ىذه القبيمة التي تعتبر من اكبر قبائل

قيس عيالن وىم بنو سميم بن منصور بن عكرمة بن خصفو بن قيس وكانت
 )10فقد ارتبطت ىذه القبيمة

منازليم في عالية نجد بالقرب من خيبر (.

بعالقات مصاىره مع بني ىاشم وكان قربيم من رسول اهلل (صمى اهلل عميو
)11

وسمم) يرجع إلى عاتكة بنت ىالل السممية أم ىاشم بن عبد مناف (.
كما كانت أم وىب بن عبد مناف من بني سميم أيضا وىي عاتكة بنت
االوقص السممية  )12(.ووىب أبو أمنة أم رسول اهلل (صمى اهلل عميو وسمم) .
فمم يزل عمرو مقيما في قومو يتابع اإلخبار من ىناك حتى جاء
ركب من يثرب  ،فقال ليم عمرو ما فعل ىذا الرجل المكي الذي أتاكم ،
فقالوا أراد قومو قتمو فمم يستطيعوا ذلك وحيل بينيم وبينو ،وتركت الناس
فركبت راحمتي حتى قدمت عميو المدينة فدخمت عميو فقمت يا رسول اهلل
(صمى اهلل عميو وسمم

) تعرفني قال  :نعم الست الذي أتيتني بمكة فقمت بال

 )13(.وكان قدومو عمى النبي (

صمى اهلل عميو وسمم

) بعد انقضاء بدر واحد

والخندق وخيبر وحنين (.

 )14وقد سمع وروى عن النبي (

بعد وفاتو ويذكر إن لو (

35حديثا ) )15 (.وتوفي عمرو أواخر خالفة عثمان

صمى اهلل عميو وسمم

)

(رضي اهلل عنو) لعدم ورود ذكر تو في الفتنة وال في خالفة معاوية )16(.

تالمذتو
لقد اخذ عمرو بن عبسة عمومو في الحديث عن رسول اهلل (
عميو وسمم

)  ،فقد سمع وروى عن النبي (

اخذ عمرو أحاديثو من النبي (

صمى اهلل عميو وسمم

صمى اهلل عميو وسمم
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الرواة في ذلك العصر وفي ما يمي تراجم موجزة لبعض من الذين روو عنو
مرتبة حسب الحروف اليجائية وىم _:

1ـ أبو سالم األسود

:ـ

وىو ممطور أبو سالم األعرج األسود الحبشي  ،نسبة إلى حي من
اليمن ال إلى الحبشة من أىل دمشق  ،روي عنو عن عمي بن أبي طالب
(عميو السالم) وروى عن ثوبان والحارث واألشعري وأبي إمامة وأبي سممى
راعي النبي (

صمى اهلل عميو وسمم

) وعمرو بن عبسة والنعمان بن بشر وأبي

إدريس الخوالني والحكم بن ميناء وأبي كبسة وكعب األحبار وأبي أسماء
الرىبي وآخرون )17(.

2ـ أبو طيبة الكالعي

:ـ

أبو طيبة ويقال أبو ظبية السمفي الكالعي الشامي ألحمصي روى
عن عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنو) وشيد خطبتو بالجابية وروى أيضا
عن أبو إمامة الباىمي وعبدا هلل بن عمرو بن العاص وعبدا هلل بن قيس
وعمرو بن العاص وعمرو بن عبسة ومعاذ بن جبل )18(.

3ـ جبير بن نفير

:ـ

ىو جبير بن نفير الحضرمي ويكنى أبا عبد الرحمن ولد في حياة
النبي (

صمى اهلل عميو وسمم

) واسمم في خالفة أبي بكر (رضي اهلل عنو) وكان

ثقة روى عن أبي بكر وعمر (رضي اهلل عنو) وأبي ذر وأبي الدر دا
وجماع ة آخرون وكان من جمة العمماء حدث في الكتب كميا ماعدا صحيح
البخاري توفي سنة (80ىـ) في خالفة عبد الممك بن مروان )19(.

 4ـ سميم بن عامر الكالعي

:ـ
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ىو سميم بن عامر الكالعي الخبائري  ،أبو يحيى ألحمصي ،
والخبائر ىو بن سواد بن عمرو بن الكالع بن شرحبيل بن حمير ،وذكر بن
حجر انو أدرك النبي (صمى اهلل عميو وسمم) وفي رواية أخرى أدرك
أصحاب النبي (صمى اهلل عميو وسمم) )20(.توفي سنة (130ىـ))21(.

 5ـ سيل بن سعد

:ـ

ىو سيل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعمبة بن حارثة بن عمرو
بن الخزرج بن ساعده األنصاري  ،من مشاىير الصحابة كان اسمو حزنا
فسماه النبي (صمى اهلل عميو وسمم) سيال  ،روى عن النبي (صمى اهلل عميو
وسمم) وعن عمرو بن عبسة وآخرون  ،وعندما توفي النبي (صمى اهلل عميو
وسمم) كان عمره خمس عشرة سنة وىو اخر من مات من الصحابة في
المدينة وتوفي سنة (91ىـ))22(.

 6ـ شرحبيل بن السمط

:ـ

ىو شرحبيل بن السط بن األسود أو األعور ،أو شرحبيل بن
جبمة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الكندي  ،وفد عمى رسول اهلل (صمى اهلل
عميو وسمم) وشيد القادسية (.

 )23وذكر انو كان عامال لمعاوية عمى

حمص كما استعممو عمى بعض جيوشو ،وكان ممن يسكن حمص واستقدمو
معاوية إلى دمشق قبل صفين يستشيره وقيل شيد صفين مع معاوية  ،توفي
سنة (60ىـ))24(.

7ـ شير بن حوشب

:ـ

وىو شير بن حوشب األشعري يكنى بابي عبد الرحمن  ،سمع
من أم سممو وعبدا هلل بن عمر وعبد الرحمن بن غنم  ،وروى عنو قتادة
وآخرون وكان مولى أسماء بنت يزيد بن السكن كما ق أر القرآن عمى عبد اهلل
بن عباس توفي سنة (100ىـ))25(.

8ـ ضمره بن حبيب

:ـ
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ىو ضمره بن حبيب بن صييب الزبيدي  ،يكنى أبو عتبة
ألحمصي  ،ثقة ن توفي سنة (30ىـ))26(.

9ـ عبد الرحمن البيمماني

:ـ

مولى عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنو) سمع بن عمر وروى
عنو سماك بن الفضل وزيد بن اسمم كان ينزل بحران وتوفي في أول خالفة
الوليد بن عبد الممك (.)27

10ـ عدي بن أرطأة

:ـ

ىو عدي بن ارطأة بن جداية بن لوزان الفزاري  ،ويقال من بني
خزامة بن لوزان بن ثعمبة بن عدي بن ف ازره بن ذبيان  ،اخو زيد بن أرطأة ،
من أىل دمشق استعممو عمر بن عبد العزيز (رضي اهلل عنو) عمى البصرة
 ،روى عن عمرو بن عبسة وروى عنو أبو سالم األسود وبكر بن عبدا هلل
ألحزني وعروة بن قبيصة وآخرون توفي سنة (102ىـ))28(.

11ـ عبد الرحمن بن عائذ االزدي
عبد الرحمن بن عائذ الثما ل

:ـ
ي االزدي  ،كنيتو أبو عبدا هلل يروي

عن أبو ذر وروى عنو أىل الشام وكان من عبادىا  ،قدم العراق زمن خالد
بن عبدا هلل ألقسري فكتب عنو العراقيون أىل الكوفة وأىل البصرة (.
روى عن النبي (صمى اهلل عميو وسمم) مرسال وال صحة لو من التابعين كما
روى عن عمر وعمي (رضي اهلل عنو) مرسال)30(.

12ـ عبد اهلل بن مسعود

:ـ

ىو عبد اهلل بن مسعود بن حبيب بن شمخ بن صاىمة بن كاىل
بن الحارث بن تميم بن سعد بن ىذيل بن مدركة بن اليأس بن مضر  ،من
السابقين المياجرين  ،حميف بني زىرة شيد بدر وىاجر اليجرتين وشيد
اليرموك وحدث عن النبي (صمى اهلل عميو وسمم) روى عنو عبدا هلل بن
عباس وعبدا هلل بن عمر وعمران بن الحصين وأبو موسى األشعري وعبدا
417
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هلل بن الزبير وانس بن مالك وجابر بن عبدا هلل وأبو سعيد ألخدري والبراء بن
عازب وأبو ىريره وأبو رافع مولى النبي (صمى اهلل عميو وسمم) وأبو إمامة
الباىمي  ،توفي قبل الخميفة عثمان (رضي اهلل عنو))31(.

13ـ كثير بن مرة

:ـ

ىو كثير بن مرة الحضرمي ألحمصي  ،الفقيو عالم أىل حمص
كان إماما عالما طالبا لمعمم أدرك سبعين بدريا وحدث عن معاذ وأبي الدر
داء وعبادة بن الصامت وطبقتيم وحدث عنو خالد بن معدان ومكحول وسميم
بن عامر وعبدا لرحم ن بن جبير وأبو الزاىرية )32(.

14ـ معدان بن أبي طمحة

:ـ

ىو معدان بن أبي طمحة اليعمري الكناني الشامي  ،روى عن
ثوبان مولى رسول اهلل (صمى اهلل عميو وسمم) وعمر بن الخطاب (رضي اهلل
عنو) وعمرو بن عبسة وأبي الدر داء )33(.

مروياتو التاريخية

الحديث األول (:في إيمان القبائل )
لقد عمرو بن عبسة روايات وأحاديث يمكن اعتمادىا كوقائع أو وصفا
تاريخيا معينا  ،فقد أورد عن رسول اهلل (صمى اهلل عميو وسمم) وصفا لطبيعة
بعض القبائل العربية وصفاتيا ومآثرىا ودورىا فعن عمرو بن عبسة
السممي قال  :كان رسول اهلل (صمى اهلل عميو وسمم) يعرض خيال وعنده
عيينة بن حصن الفزاري * فقال لو النبي (صمى اهلل عميو وسمم) إنا أفرس
بالخيل منك ،قال عيينة  :وانأ أفرس** بالرجال منك  ،فقال لو النبي (صمى
اهلل عميو وسمم) وكيف ذاك  ،قال  :خير الرجال رجال يحممن سيوفيم عمى
عواتقيم جاعمين رماحيم عمى مناسج*** خيوليم البسو الحبر البرود من
أىل نجد ،فقال رسول اهلل (صمى اهلل عميو وسمم)  :كذبت خير الرجال رجال
418
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أىل اليمن اإليمان يمان إلى لخم وجذام وعاممة ومأكول حمير من آكميا
وحضرموت خير من بني الحارث وقبيمة خير من قبيمة وقبيمة شر من قبيمة
واهلل ما أبالي إن ييمك الحارثان كالىما لعن اهلل المموك األربعة جمداء
وفحوساء ومشرحاء وابضعةواختيم العمودة ثم أمرني ربي عزوجل إن العن
قريشا مرتين فمعنتيم ثم أمرني ربي إن أصمي عمييم مرتين فصميت عمييم ثم
لعن تميم بن مر خمسا وبكر بن وائل سبعا ولعن قبيمتين من قبائل تميم
مقاعس ومالوس فقال عصية عصت اهلل ورسولو ثم قال ألسمم وغفار
ومزينة وأخالطيم من جيينة خير من بني أسد وتميم وغطفان وىوازن عند
اهلل يوم القيامة ثم قال شر قبيمة في العرب نجران وبنو تغمب وأكثر القبائل
في الجنة مذحج ومأكول )34(.
وقد تشرفت بعض القبائل العربية بالصالة عمييا من قبل رسول اهلل
(صمى اهلل عميو وسمم) ففي رواية رواىا عمرو بن عبسة عن رسول اهلل
(صمى اهلل عميو وسمم) قال  :صمى رسول اهلل (صمى اهلل عميو وسمم) عمى
السكون والسكاسك وعمى خوالن خوالن العالية وعمى االمموك أمموك ردمان .
()35

الحديث الثاني  ( :في الصدقة والغنيمة )
لقد أورد عمرو بن عبسة احاديثا كانت المعتمد األول عند
المؤرخين كما شكمت ىذه األحاديث قضية تاريخية ساىمت في إرساء دعائم
االقتصاد العربي اإلسالمي في مسالة خمس الغنيمة وألفى  ،فعن عمرو بن
عبسة قال  :صمى بنا رسول اهلل (صمى اهلل عميو وسمم) إلى جنب بعير من
ابل الصدقة ثم التفت ألينا فقال انو ال يحل لي من غنائمكم مثل ىذه واخذ
وبرة من جنب البعير إال الخمس والخمس مردود إليكم )36(.

الحديث الثالث  ( :في الصالة )
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كما أورد عمرو بن عبسة حديثا ميما في الصالة الركن الثاني في
اإلسالم باعتبارىا عماد الدين وآية اإليمان وعالقة اإلنسان بالرحمن  ،فروي
عنو عن النبي (صمى اهلل عميو وسمم) قال  :أبردوا بصالة الظير فان شدة
الحر من فيح جينم  )37 (.لذا فان ىذا الحديث يؤرخ لصالة الظير باعتبار
إن وقتيا قد يصعب عمى اإلنسان تأديتيا ففيو شي من التبسيط والتسييل
لممداومة واالستمرار السيما إن مناخ الجزيرة العربية حار جدا في فصل
الصيف .

الحديث الرابع  (:في سؤالو عن أفضل األعمال )
لم يقتصر عمرو بن عبسة عمى تدوين ما كان يسمعو فقط بل
ذىب إلى ابعد من ذلك حتى أصبحت لو الحظوة في أن يكون لو السبق في

تدوين ما ينقل عن الرسول (صمى اهلل عميو وسمم) فقد روي عن عمرو بن
عبسة انو قال  :أتيت رسول اهلل (صمى اهلل عميو وسمم) فقمت يا رسول اهلل
جعمني اهلل فداك عممني شيئا اجيمو ينفعني وال يضرك  ،ما ساعة اقرب من
ساعة وما ساعة يتقي فييا يعني الصالة  ،فقال  :عميو الصالة والسالم يا
عمرو لقد سألتني عن شي ما سألني عنو احد قبمك إن لمرب عزوجل تدلي
من جوف الميل فيغفر إال ما كان من الشرك والصالة مشيودة حتى تطمع
الشمس)38(.

الحديث الخامس (:عن امة محمد ص )
روي عن عمرو بن عبسة قال  :سألت النبي (صمى اهلل عميو

وسمم) عن قولو تعالى (وكانت بجانب الطور إذ نادينا ) ما كان النداء وما
كانت الرحمة  ،فقال عميو الصالة والسالم  :كتبو اهلل قبل إن يخمق خمقو
بألفي عام ثم وضعو عمى عرشو ثم نادى  :يا امة محمد سبقت رحمتي
غضبي أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني فمن لقيني
منكم يشيد أن ال اهلل وان محمد رسول اهلل صادقا أدخمتو الجنة )39(.
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اليوامش
 .1ابن سعد ،الطبقات،ج، 4ص / 214ج، 7ص. 403
، 3ص . 1192ابن حجر،تيذيب

.2ابن عبد البر ،االستيعاب ،ج
التيذيب ،ج، 8ص.61

.3ابن حجر ،اإلصابة ،ج، 4ص. 307
.4ابن سعد ،الطبقات ،ج

 . 217، 4الشيباني  ،اآلحاد المثاني ،ج

.5ابن سعد ،الطبقات ،ج

، 4ص216ـ  .218السيوطي  ،الخصائص

. 41،

الكبرى ،ج،1ص.44

.6الشيباني ،اآلحاد المثاني ،ج

، 3ص. 39ابن حبان  ،الثقات ،ج

3

3

،ص. 269األصفياني ،حمية األولياء ،ج، 2ص.15
 .7ابن سعد  ،الطبقات  ،ج
المثاني ،ج، 3ص.40

 ، 4ص .215الشيباني  ،اآلحاد

* عكاظ :ـ سوق لمعرب بناحية مكة كانوا يجتمعون فيو كل سنة
فيقيمون شي ار يتسابقون ويتناشدون الشعر ويتفاخرون فمما جاء

اإلسالم ىدم ذلك كمو .أبو جعفر  ،الرياض النظرة ،ج، 1ص.420
 .8ابن سعد  ،الطبقات ،ج

 ،7ص .403الطبري،تاريخ  ،ج ،1

ص.540

.9ابن حجر ،ا تيذيب التيذيب ،ج،8ص .61
.10القمقشندى ،نياية اإلرب ،ص273ـ.274
 .11ابن ىشام  ،السيرة ،ج

ص.14

،1ص  .118الزبيري،نسب قريش،

.12العصامي ،سمط النجوم،ص.363
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 .13ابن سعد ،الطبقات،ج،4ص.216
.14ابن سعد،الطبقات ،ج

،7ص .403ابن حنبل،المسائل،

ج،1ص.100

.15ابن عبد البر ،االستيعاب ،ج ،3ص .1193
.16ابن حجر ،اإلصابة،ج

 ،4ص/660تيذيب التيذيب ،ج

ص.61

 .17ابن عساكر ،تاريخ دمشق،ج ،60ص.263
.18المزي ،تيذيب الكمال،ج

،33ص .447ابن حجر ،اإلصابة،

ج،2ص.156

 ،7ص .440الذىبي ،تذكرة

 .19ابن سعد  ،الطبقات،ج
الحفاظ،ج ،1ص.52
.20المزي ،تيذيب الكمال ،ج
التيذيب ،ج ،4ص.146

 ،11ص .344ابن حجر،تيذيب

 .21ابن حبان ،الثقات،ج،4ص.382
 .22البخاري ،التاريخ الكبير ،ج،4ص.97
.23ابن حجر ،اإلصابة ،ج،3ص.329
.24المزي ،تيذيب الكمال ،ج

 ،12ص .418ابن حجر  ،تيذيب

التيذيب ،ج،4ص.183ابن عساكر ،تاريخ دمشق،ج،22ص.455

 .25البخاري ،التاريخ الكبير،ج

،4ص .285ابن عساكر ،تاريخ

دمشق،ج،23ص.217
 .26ابن حجر ،تقريب التيذيب،ج ،1ص.280
.27البخاري ،التاريخ الكبير،ج

،5ص .263ابن حبان ،الثقات،

ج،5ص91.
422

،8

ممجل ددالل 2008 /

العدد الثامن والعشرون

 .28ابن عساكر ،تاريخ دمشق،ج،40ص57ـ.66
.29ابن حبان ،الثقات،ج

،5ص /107مشاىير عمماء

األمصار،ج،2ص .113

.30الرازي ،الجرح والتعديل،ج،5ص.270
.31الرازي،الجرح والتعديل،ج
دمشق،ج،32ص.52

.32الذىبي ،تذكرة الحفاظ ،ج

 ،5ص .149ابن عساكر،تاريخ
،1ص .52ابن حجر،اإلصابة ،ج

ص.683
.33المزي  ،تيذيب الكمال،ج،28ص.257

*عيينة بن حصن الفزاري:ـوىو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر
بن عمر بن حوبة بن لوذان بن ثعمبة بن عدي بن ف ازره بن ذبيان
بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس غيالن

الفزاري،يكنى أبا مالك ،اسمم بعد الفتح وقيل اسمم قبل الفتح وشيد
الفتح مسمما وشيد حنينا والطائف أيضا وكان من المؤلفة قموبيم
ومن اإلعراب الجفاة وقيل انو دخل عمى النبي (صمى اهلل عميو

وسمم) من غير إذن فقال لو أين اإلذن،فقال  :ما استأذنت عمى احد
من مضر وكان ممن ارتدو

ا ،وتبع طميحة االسدي وقاتل معو،فأخذ

أسي ار إلى أبي بكر (رضي اهلل عنو) فكان صبيان المدينة يقولون(يا
عدو اهلل أكفرت بعد إيمانك) فيقول ما آمنت باهلل طرفة عين ،فأسمم

فأطمقو أبو بكر (رضي اهلل عنو) وتوفي في أواخر خالفة عثمان
(رضي اهلل عنو).ابن حجر،اإلصابة،ج،4ص767ـ.769

**أفرس منك:آي أبصر واعرف.تاج العروس،ج،1ص.4055
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*** مناسج :قالو ا منسج الثوب حيث ينسجونو وىي المناسج.ابن
منظور،لسان العرب ،ج،2ص.3760
 ،2ص.677الطبران ي ،مسند

.34ابن حنبل ،فضائل الصحابة،ج

الشاميين،ج ،2ص.89الييثمي،مجمع الزوائد،ج ،10ص.7

.35ابن حنبل،المسند،ج
الشاميين،ج،1ص.314

.36أبو داود،صحيح ،ج

،4ص.387الطبراني ،مسند
 ،2ص .527التبريزي ،مشكاة

المصابيح،ج،2ص.414ابن منده،الفوائد،ج،1ص.95
،2ص .47المتقي ،كنز

.37الييثمي،مجمع الزوائد،ج
العمال،ج،7ص.616

.38الاللكاني ،اعتقاد أىل السنة ،ج،3ص.445
.39السيوطي  ،الدر المنثور ،ج ،6ص.418
المصادر والمراجع
_ االصفياني  ،أبو نعيم احمد بن عبد اهلل ( ت  430ه )
 -1حمية األولياء وطبقات األصفياء ،ط

 ،4دار الكتاب

العربي ( ،بيروت _ ) 1405
_ البخاري  ،أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم
( ت  256ه )

 -2التاريخ الكبير  ،تحقيق السيد ىاشم الندوي  ،دار الفكر
لمنشر .

_ التبريزي  ،محمد بن عبد الو الخطيب
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 -3مشكاة المصابيح  ،تحقيق محمد ناصر الدين  ،ط
المكتب اإلسالمي لمنشر  ( ،بيروت – ) 1985
_ ابن أبي حاتم  ،أبو محمد عبد الرحمن بن إدريس التميمي الرازي
( ت  327ه )

 -4الجرح والتعديل  ،ط

 ، 1دار إحياء التراث العربي ،

( بيروت – )1952

_ ابن حبان  ،أبو حاتم محمد البستي  ( ،ت  354ه)
 ، 1دار

 -5الثقات  ،تحقيق السيد شرف الدين احمد  ،ط
الفكر لمنشر ) 1975 -1395 ( ،

 -6مشاىير عمماء األمصار  ،تحقيق م .فاليشيمر  ،دار

الكتب العممية  ( ،بيروت – )1959
_ ابن حجر  ،احمد بن عمي العسقالني ( ت  852ه)

 -7تيذيب التيذيب  ،ط ، 1دار الكتب  ( ،بيروت – ) 1984
 -8اإلصابة في تمييز الصحابة  ،تحقيق عمي محمد البجاوي

 ،ط ، 1دار الجيل  ( ،بيروت – ) 1412

 -9تقريب التيذيب  ،تحقيق محمد عوامة  ،ط

 ، 1دار الرشيد

 ( ،سوريا ) 1986
_ ابن حنبل  ،اإلمام احمد بن محمد الشيباني ( ت  241ه )
 -10فضائل الصحابة  ،تحقيق الدكتور وصي اهلل محمد

عباس  ،ط ، 1دار الرسالة لمنشر  ( ،بيروت – ) 1983
 -11مسائل اإلمام احمد  ،مؤسسة قرطبة  ،القاىرة .

_أبو جعفر  ،احمد بن عبد اهلل بن محمد الطبري ( ت  694ه)
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 -12الرياض النضرة في مناقب العشرة  ،تحقيق عيسى عبد
اهلل محمد  ،ط ، 1دار الغرب اإلسالم لمنشر  ( ،بيروت – )1969
_ أبو داود  ،سميمان بن األشعث السجستاني  ( ،ت  275ه )

 -13سنن أبي داود  ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،

دار الفكر .
_ الذىبي  ،شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ( ت
)

 748ه
–

 -14تذكرة الحفاظ  ،دار إحياء التراث العربي  ( ،بيروت
) 1374

_ الزبيدي  ،محمد بن مرتضى ( ت  125ه)
 -15تاج العروس في شرح القاموس  ،المطبعة الخيرية ،
الكويت .

_ الزبيري  ،أبو عبد اهلل مصعب ( ت  236ه)
 -16نسب قريش  ،تحقيق ليفني بروفسنان  ،دار المعارف ،
( مصر)1976 -

_ ابن سعد  ،محمد بن سعد بن منير البصري ( ت  230ه)
 -17الطبقات الكبرى  ،دار صادر  ،بيروت .
_ السيوطي  ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت -
)

 911ه

 -18الدر المنثور  ،دار الفكر لمنشر  ( ،بيروت – ) 1993
 -19الخصائص الكبرى  ،ط

بيروت )1985-

 ، 1دار الكتب العممية ( ،
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_ الشيباني  ،أبو بكر احمد بن عمرو بن الضحاك (ت
ه)
 -20اآلحاد المثاني  ،تحقيق الدكتور باسم فيصل احمد

الجوابرة  ،ط ، 1دار الراية  ،الرياض – ) 1991 0

_ الطبراني  ،سميمان بن احمد بن أيوب ( ت  360ه)
 -21مسند الشاميين  ،تحقيق حمدي بن عبد المجيد السمفي

 ،ط ، 1مؤسسة الرسالة لمنشر  ( ،بيروت – ) 1984
_ الطبري  ،أبو جعفر محمد بن جرير ( ت  310ه)
 -22تاريخ الرسل والمموك  ،ط

( بيروت -

 ، 1دار اكتب العممية ،

) 1407

_ ابن عبد البر  ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل النمري القرطبي
( ت  463ه)

 -23االستيعاب  ،تحقيق عمي محمد البجاوي  ،ط

 ، 1دار

الجيل  ( ،بيروت – ) 1412
_ العصامي  ،عبد الممك محب الدين بن حسين ( ت  1111ه)

 -24سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي  ،المطبعة

السمفية .
_ ابن عساكر  ،أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل بن عبد اهلل
(  571ه)

 -25تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائميا وتسمية من حل بيا
من األوائل أو اجتاز بنواحييا من أىميا وواردييا  ،تحقيق عمي

شيري  ،دار الفكر لمطباعة  ( ،بيروت – ) 1995

_ القمقشندي  ،أبو العباس احمد بن عمي ( ت  821ه)
427

ممجل ددالل 2008 /

العدد الثامن والعشرون

 -26نياية اإلرب في معرفة انساب العرب  ،تحقيق إبراىيم
االبياري  ،ط( ، 1القاىرة – )1959
_ الاللكائي  ،أبو القاسم ىبة اهلل بن الحسن بن منظور (ت

418

ه )

 -27شرح أصول اعتقاد أىل السنة والجماعة من الكتاب
والسنة واجماع الصحابة  ،تحقيق الدكتور احمد سعد حمدان  ،دار

الطيبة  ( ،الرياض – ) 1402

_ المتقي  ،عمي بن حسام الدين المتقي اليندي
 -28كنز العمال في سنن األقوال واألفعال  ،مؤسسة الرسالة

لمنشر  ( ،بيروت – ) 1989

_ المزي  ،جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن
(  742ه )

 -29تيذيب الكمال في أسماء الرجال  ،تحقيق الدكتور بشار

عواد معروف ،ط ، 1مؤسسة الرسالة لمنشر  ( ،بيروت ) 1980-
_ ابن منده  ،عبد الوىاب بن محمد بن اسحاق

 -30الفوائد  ،تحقيق مسعد عبد الحميد  ،ط

 ، 1دار الصحابة

لمتراث  ( ،طنطا – ) 1412
_ ابن منظور  ،جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري
( ت  711ه)

 -31لسان العرب  ،ط ، 1دار الفكر  ،بيروت .
_ ابن ىشام  ،محمد بن عبد الممك ( ت  218ه)

 -32السيرة النبوية  ،تحقيق مصطفى السقا وآخرين  ،مطبعة

مصطفى ألبابي وأوالده  ( ،مصر – ) 1936
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_ الييثمي  ،نور الدين عمي بن أبي بكر ( ت  807ه)
 -33مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ،دار الفكر العربي ،
( بيروت – .) 1412
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