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9 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ِإدام)1( امُسها  َمن 

ِإَداُم ِبْنُت اْلَجُموحِ ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب 3  -77
اْبِن َسَلَمَة األَْنَصاِرّيُة ڤ.

َج َأَداَم َمْسُعوُد ْبُن َكْعِب  َها ُرْهُم بِنُْت اْلَقْيِ ْبِن َكْعٍب، َوَتَزوَّ  س: ُأمُّ

اْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن َمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة.

ِه. َوِهَي ُأْخُت َعْمِرو ْبِن اْلَُموِح اْسُتْشِهَد َيْوَم ُأُحٍد ألَبِيِه َوُأمِّ

َأْسَلَمْت َأَداُم َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( تنبيٌه هام: تجد بعض الصحابيات لم يتم عزو الكالم فيهن إال البن سعد $ في »الطبقات 

الكبرى«، وذلك ألمور:

عدم شهرتهن كغيرهن من الصحابيات المعروفات، فال تجد لهن ذكًرا في غيره من الكتب 3  

التي هي على شرط الكتاب.

أن يذكرن في كتب الصحابة األخرى، نقاًل عن ابن سعد.3  

أن يذكرن في كتب الصحابة األخرى، دون إضافة أقوال أخرى، إنما هي عبارة عن نقوالت 3 7

ليست على شرط الكتاب.

ذكـرت هـذا التنبيـه لئـال يظن ظانٌّ أنني قد اقتصرت على كتاب ابن سـعد وحـده دون مراجعة 

ا من تراجمهن يثبت خالف هذا الظن. الكتب األخرى التي على شرط الكتاب، وكثير جدًّ

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )369/10(.



حابة األماثل 10
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 جر: أخُت َعمِرو بِن الموح َسّيد اخلَْزَرج)1(.

ِإَداُم ِبْنُت ُقْرِط ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم 3  -77
اْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

اٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة. ُة بِنُْت اْلَقْيِ ْبِن َكْعِب ْبِن َسوَّ َها َماِويَّ  س: ُأمُّ

َفْيُل ْبُن َمالِِك ْبِن َخنَْساَء. َجَها الطُّ َتَزوَّ

َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه َوالنُّْعَمَن، َأْسَلَمْت إَِداُم َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( »اإلصابة« البن حجر )118/13(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )375/10(.



11 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ْرَوى
َ

أ امُسها  َمن 

َأْرَوى ِبْنُت اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن 3   77
ُقَصيٍّ ڤ.

ى ْبـِن َعاِمَرَة ْبِن  ـُة بِنْـُت َقْيـِس ْبِن َطِريِف ْبـِن َعْبِد اْلُعزَّ َهـا َغِزيَّ  س: ُأمُّ

َعِمرَيَة ْبِن َوِديَعَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر.

َة ْبِن َسِعيِد ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهٍم، َفَوَلَدْت َلُه:  َجَها َأُبو َوَداَعَة ْبُن َصِبَ َتَزوَّ

ْبَعَة َبنِي َأِب َوَداَعَة)1(. امُلطَِّلَب، َوَأَبا ُسْفَياَن، َوُأمَّ َجِيٍل، َوُأمَّ َحِكيٍم، َوالرَّ

َأْرَوى ِبْنُت َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ ڤ.3   77

َها َفاطَِمُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن ِعْمَراَن ْبِن َمُْزوٍم.  س: ُأمُّ

، َفَوَلَدْت  َجَهـا ِف الَاِهِليَّـِة ُعَمـرْيُ ْبُن َوْهِب ْبـِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقـَيٍّ َتَزوَّ

َلُه: ُطَلْيًبا.

اِر  ْحبِيَل ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن َعْبِد الدَّ ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َأْرَطاُة ْبُن ُشَ

، َفَوَلَدْت َلُه: َفاطَِمَة. اْبِن ُقَيٍّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )50/10(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َة، َوَهاَجَرْت إَِل امَلِدينَِة)1(. ُثمَّ َأْسَلَمْت َأْرَوى بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب بَِمكَّ

 بر: كانت حتت عمري بن وهب بن أب كبري بن عبد بن قي، فولدت 
له: طليًبا، ثم خّلف عليها كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قي، فولدت 

له: أروى.

هـا فاطمـة بنت  وقـد اخُتِلـَف ِف أمِّ أروى بنـت عبـد املطلـب، فقيـل: أمُّ
عمرو بن عائذ بن عمران بن مزوم.

ِه، والزبرِي، وأب طالٍب، وعبِد الكعبة،  فلو صحَّ َهَذا كانت شقيقَة َعْبِد اللَّ
وأمِّ حكيٍم، وأميمَة، وعاتكَة، وبرة.

هـا صفيـة بنت جندب بن حجـري بن رئاب بـن حبيب بن  وقيـل: بـل أمُّ
سواءة بن عامر بن صعصعة.

فلو صحَّ َهَذا كانت شقيقَة الارَث بِن عبد املطلب.

وأهُل النََّسب ال يعرفون لعبد املطلب بنًتا إال من املخزومية، إال صفية 
هرية)2(. وحدها؛ فإهنا من الزُّ

َجَها: ُعَمرْيُ بُن َوْهٍب، َفَوَلَدْت َلُه:  ُة َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َتَزوَّ  ذس: َعمَّ
ُطَلْيًبا، ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها: َأْرَطاُة، َفَوَلَدْت َلُه: َفاطَِمَة.

ُثمَّ َأْسَلَمْت َأْرَوى، َوَهاَجَرْت، َوَأْسَلَم َوَلُدَها ُطَلْيٌب ِف َداِر األَْرَقِم.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )42/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1781/4(.



13 ات �
َّ
أسامي الصحابي

َرَوى َهَذا: اْبُن َسْعٍد.

َوَلْ ُيْسَمْع َلَا بِِذْكٍر َبْعُد، َوالَ َوَجْدَنا َلَا ِرَواَيًة)1(.

َأْرَوى ِبْنُت َكِريِز ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َحِبيِب ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناِف 3   77
اْبِن ُقَصيٍّ ڤ.

َها ُأمُّ َحِكيٍم اْلَبْيَضاُء بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف   س: ُأمُّ
. اْبِن ُقَيٍّ

اُن ْبُن َأِب اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة، َفَوَلَدْت َلُه: ُعْثَمَن، َوآِمنََة اْبنِيَّ  َجَها َعفَّ َتَزوَّ
اَن. َعفَّ

اْلَولِيَد، َوُعَمَرَة، َوَخالًِدا،  َلُه:  َفَوَلَدْت  ُمَعْيٍط،  َأِب  ْبُن  ُعْقَبُة  َجَها  َتَزوَّ ُثمَّ 
َوُأمَّ ُكْلُثوٍم، َوُأمَّ َحِكيٍم، َوِهنًْدا.

ُكْلُثوِم  ُأمِّ  اْبنَتَِها  َبْعَد  امَلِدينَِة  إَِل  َوَهاَجَرْت  َكِريٍز،  بِنُْت  َأْرَوى  َوَأْسَلَمْت 
َتَزْل بِامَلِدينَِة َحتَّى َماَتْت ِف ِخاَلَفِة  بِنِْت ُعْقَبَة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلْ 

اَن)2(. ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ

َها أم َحِكيم بنت َعْبد املطلب، وهي من امُلَهاِجَرات)3(.  ب: أمُّ

اَن، َماَتْت ِف ِخاَلَفِة ُعْثَمَن، اَل ُيْعَرُف َلَا َحِديٌث،   ع: ُأمُّ ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 272(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )218/10(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )25/3(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُر َوَلْ َيِزْد َعَلْيِه)1(. َذَكَرَها امُلَتَأخِّ

اُن بُن أب الَعاِص، َفولدت َلُه: ُعْثَمن، َوُأميَّة.  جو: تَزوجَها َعفَّ

َلُه: الَولِيَد، َوعمَرَة، وخالًدا،  جَها عقَبُة بُن أب معيط، َفولدت  ثمَّ تَزوَّ
َوأمَّ ُكْلُثوٍم، َوأمَّ َحِكيٍم، وهنًدا.

َوأْسلمت أروى َوَهاَجرت إَِل امَلِدينَة، وبايعت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَماَتْت 
ِف خاَلَفة اْبنَها ُعْثَمن)2(.

َأْرَوى ِبْنُت َماِلِك ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم 3 7 77
اْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

ُهَم َأْسَمُء  ِه، ُأمُّ َفْيِل ْبِن َمالٍِك َشِهَد َبْدًرا ألَبِيِه َوُأمِّ  س: ِهَي ُأْخُت الطُّ
اٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة. بِنُْت اْلَقْيِ ْبِن َكْعِب ْبِن َسوَّ

اٍد، َفَوَلَدْت  َجَها َعْمُرو ْبُن َعِديِّ ْبِن ِسنَاِن ْبِن َنابِِئ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ َتَزوَّ
َلُه: َخالًِدا، َوُأمَّ َمنِيٍع اْبنَْي َعْمٍرو.

َوَأْسَلَمْت َأْرَوى َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َأْرَوى ِبْنُت الُمَقوِِّم ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناٍف ڤ.3   77

َة ْبِن ِحْذَيِم ْبِن َسـْعِد  َهـا ِقاَلَبـُة بِنْـُت َعْمـِرو ْبِن َجْعَوَنـَة ْبِن َغِزيَّ  س: ُأمُّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3269/6(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 229(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )374/10(.



15 ات �
َّ
أسامي الصحابي

اْبِن َسْهِم ْبِن َعْمِرو ْبِن ُهَصْيٍص.

وٍح، َوُهـَو اْلَـاِرُث ْبُن َيْعَمَر ْبـِن َحيَّاَن ْبـِن َعِمرَيَة ْبِن  َجَهـا َأُبـو َمـْرُ َتَزوَّ

َة ْبِن ُفَصيََّة ْبِن َسْعِد ْبِن َبْكِر ْبِن َهَواِزَن، َوَكاَن َحِليًفا لِْلَعبَّاِس  َن ْبِن َناِصَ َمالَّ

وٍح)1(. اْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه ْبَن َأِب َمْرُ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )49/10(.
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امل في الت

َّ

الش

أمساء امُسها  َمن 

يِق ْبِن َأِبي ُقَحاَفَة ُعْثَماَن ْبِن َعاِمِر ْبِن 3   77 دِّ َأْسَماُء ِبْنُت َأِبي َبْكٍر الصِّ
َبْيِر ڤ. َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيٍم التَّْيِميَُّة، ُأمُّ َعْبِد اهلِل ْبِن الزُّ

ى ْبِن َأْسَعَد ْبِن َجابِِر ْبِن َمالِِك ْبِن  َها ُقَتْيَلُة بِنُْت َعْبِد اْلُعزَّ  س، ط: ُأمُّ

ِه. يِق ألَبِيِه َوُأمِّ دِّ ، َوِهَي ُأْخُت َعْبِد اللِه ْبِن َأِب َبْكٍر الصِّ ِحْسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

 ، النَِّطاَقْيِ َذاُت  َوِهَي  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َرُسوَل  َوَباَيَعْت  َة،  بَِمكَّ َقِديًم  َأْسَلَمْت 

، َفَجَعَلْت َواِحًدا لُِسْفَرِة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َواآلَخَر  ْتُه بِاْثنَْيِ َأَخَذْت نَِطاَقَها َفَشقَّ

َيْت: َذاَت  ِعَصاًما لِِقْرَبتِِه َلْيَلَة َخَرَج َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَأُبو َبْكٍر إَِل اْلَغاِر، َفُسمِّ

. النَِّطاَقْيِ

 ، ى ْبِن ُقَيٍّ اِم ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ َبرْيُ ْبُن اْلَعوَّ َجَها الزُّ َتَزوَّ

ى،  َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه، َوُعْرَوَة، َوامُلنِْذَر، َوَعاِصًم، َوامُلَهاِجَر، َوَخِدجَيَة اْلُكْبَ

َوُأمَّ الََسَن، َوَعاِئَشَة)1(.

تِي ُيَقال َلَا: َذات النطاقي، َحْيُث زودت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وأباها   ب: ِهي الَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )237/10(، »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري 
)ص: 107(.



17 ات �
َّ
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َحْيُث َأَراَدا اْلَغار، َفلم َتِد َما توكي بِِه اِلَراب، َفقطعت نطاَقَها، َوقد قيل: 
يت: َذات النِّطاقي، َوِهي َوالَِدة َعْبد اللَّه  ذوابتها، وأوكت هَبا اِلَراب، فسمِّ

ابن الزبري، َماَتت بعد َأن ُقتَِل اْبنَها)1(.

ها: قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسد، من  النِّطاقي، أمُّ ذاُت  م:   

ها.  بني مالك بن حسل، وعبد الله بن أب بكر أخوها ألمِّ

َجها الزبرُي بُن العوام بمكة، فولدت له  وهي أمُّ عبد الله بن الزبري، تزوَّ
عدة، ثم طلَّقها. 

وكانـت مـع عبـد اللـه ابنها حتى ُقتِـَل، وبقيت مائة سـنة حتـى عميت، 
وماتـت بمكـة بعـد قتـل عبد الله بـن الزبري، سـنة ثالث وسـبعي، بعد ابنها 

بليال.

وكانت أخت عائشة، زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ألبيها.

قال ابن أب الزناد: كانت أكب من عائشة بعرش سني)2(.

اِم َفَوَلَدْت  َبرْيِ ْبِن الَعوَّ َت الزُّ ، َكاَنْت حَتْ  ع: َكاَنْت ُتْعَرُف بَِذاِت النَِّطاَقْيِ

َقَها، َفَكاَنْت ِعنَْد اْبنَِها َعْبِد اللِه.  َلُه: َعْبَد اللِه، َوُعْرَوَة، َوامُلنِْذَر، ُثمَّ َطلَّ

َكاَنْت ُأْخَت َعاِئَشَة أِلَبِيَها، َوَكاَنْت َأَسنَّ ِمْن َعاِئَشَة، ُولَِدْت َقْبَل التَّْأِريِخ 
يَن َسـنًَة، َوَقْبَل َمْبَعِث النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِعرْشِ ِسـنَِي، َوُولَِدْت َوأِلَبِيَها  بَِسـْبٍع َوِعرْشِ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )23/3(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 982(.
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عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

وَن َسنًَة.  يِق َيْوَم ُولَِدْت َأَحٌد َوِعرْشُ دِّ الصِّ

َبرْيِ  َة َبْعَد َقْتِل اْبنَِها َعْبِد اللِه ْبِن الزُّ َيْت َأْسَمُء َسنََة َثاَلٍث َوَسْبِعَي بَِمكَّ ُتُوفِّ
َها. اٍم، َوَلَا ِماَئُة َسنٍَة َوَقْد َذَهَب َبَصُ بَِأيَّ

ى ْبِن َعْبِد َأْسَعَد  ُأمُّ َأْسَمَء، َوُأمُّ َعْبِد اللِه ْبِن َأِب َبْكٍر: ُقَتْيَلُة بِنُْت َعْبِد اْلُعزَّ
اْبِن َنْصِ ْبِن َمالِِك ْبِن َحَسٍل. 

، َوَعبَّاُد ْبُن  َبرْيِ َرَوى َعْن َأْسَمَء: َعْبُد اللِه ْبُن َعبَّاٍس، َواْبنَُها ُعْرَوُة ْبُن الزُّ
، َوَعاِمُر ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن  َبرْيِ ، َوَأُبو َبْكِر ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن الزُّ َبرْيِ َعْبِد اللِه ْبِن الزُّ
، َوَوْهُب ْبُن َكْيَساَن، َوامُلطَِّلُب ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َحنَْطٍب، َوَعْبُد اللِه ْبُن  َبرْيِ الزُّ
ْحَِن ْبِن َأِب  ـُد ْبـُن امُلنَْكـِدِر، َوَطْلَحُة ْبُن َعْبـِد اللِه ْبِن َعْبـِد الرَّ َأِب ُمَلْيَكـَة، َوُمَمَّ
، َوَصِفيَُّة بِنُْت َشْيَبَة اْلََجبِيُّ ِف آَخِريَن)1(. َبرْيِ َبْكٍر، َوَفاطَِمُة بِنُْت امُلنِْذِر ْبِن الزُّ

 كر: زوُج الزبري بن العوام، وأمُّ عبد الله بن الزبري، وأخُت عائشة 
الصديقة. 

ها قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد بن نص بن مالك بن حنبل  وأمُّ
ابن عامر بن لؤي، ويقال: قتلة. 

لا صحبٌة وروت عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

روى عنهـا: ابناهـا عبـد اللـه وعـروة ابنـا الزبـري، وأبـو واقـد الليثـي، 
وعبد الله بن عباس، وعباد بن عبد الله بن الزبري، وابن أب مليكة، وطلحة 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3253/6(.



19 ات �
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ابن عبد الله بن عبد الرحن بن أب بكر، ومسلم بن عبد الله القريش، وعبد الله 
مول أسمء، وأبو نوفل معاوية بن مسلم بن أب عقرب، ووهب بن كيسان، 
وعبادة بن املهاجر، واملطلب بن عبد الله بن حنطب، وأبو بكر بن عبد الله بن 
الزبري، وممد بن املنكدر التيمي، وفاطمة بنت املنذر، وصفية بنت شيبة، 

وأم كلثوم موالة الجبة.

وشـهدت الريمـوك مـع زوجها الزبري كتـب إيل أبو بكر عبـد الغفار بن 
ممد بن السي)1(.

ت نَِطاَقهـا َلْيَلـَة َخـرَج  ـة َقِديـًم، وبايعـَت، َوشـقَّ  جو: أسـلمت بَِمكَّ

َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل الَغـار، َفجعلت َواِحًدا لُسـفرة َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َواآلخر 
يت: َذات النِّطاقي. عصاًما لقربته، فُسمِّ

َجَها الزبرُي َفولدت َلُه: عبَد الله، َوُعْرَوَة، َوامُلنْذَر، وعاصًم، َوامُلَهاِجَر،  َفَتَزوَّ
َوَخِدجَيَة، َوأمَّ السن، َوَعاِئَشَة. 

َوَماَتْت بعد قتل اْبنَها عبد الله بِلَيال)2(.

ها قيلة -ويقال قتيلة- بنت عبد العزى بن عبد أسعد بن نص   بر: أمُّ

ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. ويقال: بنت عبد العزى بن عبد أسعد 
ابن جابر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤّي.

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )69/ 3، 4(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 230(.
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َّ

الش

َبرْي بن العوام، َوَكاَن إسـالمها قديًم  كانـت أسـمء بنت أب بكر حتـت الزُّ
َبرْي، فوضعته بقباء. ِه بن الزُّ بمكة، وهاجرت إَِل املدينة وهي حامل بَعْبد اللَّ

وتوفيت أسمء بمكة ِف جادى األول سنة ثالث وسبعي بعد قتل ابنها 
َبرْي بيسري، ل تلبث بعد إنزاله من اخلشبة ودفنه إال ليايل، وكانت  ِه بن الزُّ َعْبد اللَّ

قد ذهب بُصها. 

ى: )ذات النَِّطاقـي(، وإنـم قيـل َلَـا ذلـك؛ ألهنـا صنعت  وكانـت ُتسـمَّ
ها بـه  للنَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُسـفرًة حـي أراد الجـرة إَِل املدينـة، َفَعـُرَ عليهـا َمـا تشـدُّ
ها  ـفرَة بنصفه، وانتطقت النصف الثاين، فسـمَّ ت السُّ ت ِخَاَرها، وشـدَّ فشـقَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )ذات النَِّطاقي(. هكذا ذكر ابن إِْسَحاق وغريه)1(. َرُسوُل اللَّ

 ث: هي ذاُت النِّطاقي، أسلمت قديًم بمكة، وبايعت. 

َيت: )ذاَت النطاقي(؛  قيل: أسـلمت بعد سـبعة عرش إنسـاًنا، وإنم ُسمِّ
ت نطاقهـا ليلة خـرج النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مهاجـًرا، فجعلت واحًدا شـداًدا  ألهنـا شـقَّ

لُسفَرتِه، واآلخر عصاًما لِِقربتِه.

وقيل: جعلت النصف اآلخر نطاًقا لا.

ُض امَلْرَضَة)2(. وهي أمُّ عبد الله بن الزبري، وكانت امرأة صالة، كانت مترِّ

هـا قيلة،   ثغ: هـي أمُّ عبـد اللـه بـن الزبـري، وهـي ذات النِّطاقي، وأمُّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1781/4، 1782(.
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 519(.
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وقيل: قتيلة، بنت عبد العزى بن عبد أسعد بن جابر بن مالك بن حسل بن 
عامر بن لؤي. 

وكانت أسن من عائشة، وهي أختها ألبيها، وكان عبد الله بن أب بكر 
أخا أسمء شقيقها.

وإنم قيل لا: )ذات النطاقي(؛ ألهنا صنعت للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وألبيها سفرة 
َها  ت السفرة به، فسمَّ ت نطاقها، وشدَّ ها به، فشقَّ ملا هاجرا، فلم تد ما تشدُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )ذات النِّطاقي(. َرُسوُل اللَّ

ثم إن الزبري طلَّقها، فكانت عند ابنها عبد الله، وقد اختلفوا ف سبب 
وقيل:  فطلَّقها.  ه!  أمُّ توطأ  مثيل ال  قال ألبيه:  الله  عبد  إن  فقيل:  طالقها، 
كانت قد أسنت وولدت للزبري: عبد الله، وعروة، واملنذر. وقيل: إن الزبري 
رضهبا فصاحت بابنها عبد الله، فأقبل إليها، فلم رآه أبوه، قال: أمُّك طالق 

إن دخلت.

فقـال عبـد اللـه: أتعـل أمـي عرضـة ليمينك؟! فدخـل فخلصهـا منه، 
فبانت منه.

روى عنهـا: عبـد اللـه بن عبـاس، وابنها عـروة، وعباد بن عبـد الله بن 
الزبري، وأبو بكر وعامر ابنا عبد الله بن الزبري، واملطلب بن حنطب، وممد 

ابن املنكدر، وفاطمة بنت املندر، وغريهم)1(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )9/6، 10(.
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يَُّة، ُثمَّ امَلَدنِيَُّة، َوالَِدُة اخلَِلْيَفِة   ذس: ُأمُّ َعْبِد اللِه الُقَرِشيَُّة، التَّْيِميَُّة، امَلكِّ

، َوُأْخُت ُأمِّ امُلْؤِمنِْيَ َعاِئَشَة، َوآِخُر امُلَهاِجَراِت َوَفاًة. َبرْيِ َعْبِد اللِه بِن الزُّ

َة َأَحاِدْيَث. َرَوْت ِعدَّ

. َرْت َدْهًرا، َوُتْعَرُف: بَِذاِت النَِّطاَقْيِ َوُعمِّ

ُة. ى الَعاِمِريَّ َها: ِهَي ُقَتْيَلُة بِنُْت َعْبِد الُعزَّ َوُأمُّ

َث َعنَْهـا: اْبنَاَهـا؛ َعْبُد اللِه، َوُعـْرَوُة، َوَحِفْيُدَها؛ َعْبُد اللـِه بُن ُعْرَوَة،  َحـدَّ

، َوَصِفيَُّة بِنُْت َشْيَبَة،  ْيثِيُّ َوَحِفْيُدُه؛ َعبَّاُد بُن َعْبِد اللِه، َواْبُن َعبَّاٍس، َوَأُبو َواِقٍد اللَّ

ـُد بـُن امُلنَْكِدِر، َوَوْهُب بُن َكْيَسـاَن، َوَأُبـو َنْوَفٍل ُمَعاِوَيُة بـُن َأِب َعْقَرٍب،  َوُمَمَّ

، َوَمْوالََها؛  َبـرْيِ ِلـُب بـُن َعْبِد اللِه بـِن َحنَْطٍب، َوَفاطَِمـُة بِنُْت امُلنِْذِر بِن الزُّ َوامُلطَّ

َعْبُد اللِه بُن َكْيَساَن، َواْبُن َأِب ُمَلْيَكَة، َوَنافَِلُتَها؛ َعبَّاُد بُن َحَْزَة بِن َعْبِد اللِه بِن 

ٌة. ؛ َوِعدَّ َبرْيِ الزُّ

َة َسنًَة. َوَكاَنْت َأَسنَّ ِمْن َعاِئَشَة بِبِْضَع َعرْشَ

َهاَجَرْت َحاِماًل بَِعْبِد اللِه. 

. َوِقْيَل: َلْ َيْسُقْط َلَا ِسنٌّ

. َبرْيِ ُمْوَك َمَع َزْوِجَها الزُّ َوَشِهَدِت الرَيْ

، َأْرَبَعُتُهْم َصَحابِيُّْوَن. َبرْيِ َها، َواْبنَُها اْبُن الزُّ َوِهَي، َوَأُبْوَها، َوَجدُّ

َكاَنْت َخامِتَُة امُلَهاِجِرْيَن َوامُلَهاِجَراِت.



23 ات �
َّ
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َفَق َلَا الُبَخاِريُّ َوُمْسـِلٌم َعَل: َثاَلَثَة  ُمْسـنَُدَها: َثَمنَِيٌة َوَخُْسـْوَن َحِدْيًثـا، اتَّ

َعرَشَ َحِدْيًثا، َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ بَِخْمَسِة َأَحاِدْيَث، َوُمْسِلٌم بَِأْرَبَعٍة)1(.

َبرْيِ بَِشْهَرْيِن، َأْو   وقال أيًضا ذس: َماَتْت َبْعَد ابنها َعْبد اللِه بن الزُّ

َنْحِو َذلَِك، َوَلَا َقِريٌب ِمْن ماَئِة َعاٍم.

. وِهَي آِخُر َمْن َماَتْت ِمَن امُلَهاِجَراِت األَُوِل ڤ، َوُيَقاُل َلَا: َذاُت النَِّطاَقْيِ

َكاَنْت َأَسنَّ ِمَن َعاِئَشَة بَِسنََواٍت.

َة َأَحاِدْيَث. َرَوْت ِعدَّ

َث َعنَْهـا: َأْوالَُدَهـا؛ َعْبُد اللِه، َوُعـْرَوُة، َواْبُن َعبَّـاٍس، َوَفاطَِمُة بِنُْت  َحـدَّ

امُلنِْذِر، َواْبُن َأِب ُمَلْيَكَة، َوَوْهُب بُن َكْيَساَن، َواْبُن امُلنَْكِدِر، َوامُلطَِّلُب بُن َعْبِد اللِه، 

َوَخْلٌق.

َهـا َأُبو ُقَحاَفَة َصَحابِيُّوَن،  َوِهـَي َواْبنَُها َعْبـُد اللِه، َوَأُبْوَها َأُبو َبْكٍر، َوَجدُّ

ْت بَِأَخَرٍة. َأرَضَّ

َبرْيُ َقْبَل َمْوتِِه َزَمَن ُعْثَمَن. َقَها الزُّ َوَقْد َطلَّ

َة َمَالِْيَك. َوِقْيَل: َأْعَتَقْت ِعدَّ

َبرْيِ الَفِقْيُه )2(. َوِمْن َأْوالَِدَها: ُعْرَوُة بُن الزُّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 287، 288، 296(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 379، 380(.
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ى  َها ُقَتْيَلُة بِنُْت َعْبِد اْلُعزَّ  ذت: آِخُر امُلَهاِجِريَن َوامُلَهاِجَراِت َوَفاًة، َوُأمُّ
ُة. الَعاِمِريَّ

ا عباد،  ، َواْبنَاُهَ َبرْيِ ِه، َوُعْرَوُة اْبنَا الزُّ ُة َأَحاِديَث، َرَوى َعنَْها: َعْبُد اللَّ َلَا ِعدَّ
َيا َقْبَلَها،  ، َوُتُوفِّ ْيثِيُّ ِه، َوابن َعبَّاٍس، َوَأُبو َواِقٍد اللَّ ِه، َوَمْوالَها َعْبُد اللَّ َوَعْبُد اللَّ
، َوابن  َبرْيِ ِه بـن الزُّ ، َوَعبَّاُد بن َحْـَزَة بن َعْبِد اللَّ َبـرْيِ َوَفاطَِمـُة بِنْـُت امُلنْـِذِر بن الزُّ
َأِب ُمَلْيَكَة، َوَأُبو َنْوَفٍل ُمَعاِوَيُة بن َأِب َعْقَرٍب، ووهب بن َكْيَساَن، َوامُلطَِّلُب 

ُد بن املنكدر، َوَصِفيَُّة بِنُْت َشْيَبَة. ِه، َوُمَمَّ ابن َعْبِد اللَّ

ُموَك َمَع اْبنَِها عبد الله وزوجها، وهي وابنها وأبوها وجدها  َوَشِهَدِت اْلرَيْ
صحابيون)1(.

َبَة ْبِن َجْنَدِل ْبِن َأِبيِر ْبِن َنْهَشِل ْبِن 3   77 َأْسَماُء ِبْنُت َساَلَمَة ْبِن ُمَخرَّ
َداِرٍم ِمْن َبِني َتِميٍم التَِّميميَُّة ڤ.

َها َسْلَمى بِنُْت ُزَهرْيِ ْبِن َأبرِِي ْبِن هَنَْشِل ْبِن َداِرٍم، ِمْن َبنِي مَتِيٍم.  س: ُأمُّ

َة، َوَباَيَعْت، َوَهاَجَرْت إَِل َأْرِض الََبَشِة اِلْجَرَة الثَّانَِيَة  َأْسَلَمْت َقِديًم بَِمكَّ
َمـَع َزْوِجَهـا َعيَّـاِش ْبـِن َأِب َربِيَعَة ْبِن امُلِغرَيِة ْبـِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمـَر ْبِن َمُْزوٍم، 

َفَوَلَدْت َلُه ُهنَالَِك: َعْبَد اللِه ْبَن َعيَّاٍش)2(.

 ب: اْمَرَأة َعيَّاش بن أب ربيَعة امَلْخُزوِمي، من مهاجرات الََبَشة)3(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )285/10(.)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )785/2(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )23/3(.



25 ات �
َّ
أسامي الصحابي

 بر: كانت من املهاجرات، هاجرت َمَع زوجها عياش بن أب ربيعة 
إَِل أرض البشة، وولدت له هبا: عبد الله بن عياش بن أب ربيعة، ثم هاجرت 

إل املدينة، وتكنى أمَّ الالس.

ِه بُن عياش بن أب ربيعة. روت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. وروى عنها: ابنُها َعْبُد اللَّ

وأما أمُّ عياش بن أب ربيعة، فهي أمُّ أب جهل، والارث ابني هشام بن 
ِه بن أب ربيعة أخي عياش بن أب ربيعة.  امُلِغرَيِة، وهي َأْيًضا: أمُّ َعْبد اللَّ

ة أسـمء بنت سـلمة زوجة  هـا أسـمء بنـت مرمة بن جندل، وهي عمُّ وأمُّ
عياش بن أب ربيعة هذه املذكورة، وما أظن تلك أسلمت)1(. 

َلِميَُّة، اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3 - 77 ، أمُّ َمِنيعٍ، السُّ َأْسَماُء ِبْنُت َعْمِرو ْبِن َعِديٍّ

 ع: َشِهَدِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاْلَعَقَبِة)2(.

 بر: من املبايعات بيعة العقبة)3(.

 ثغ: من املبايعات حتت العقبة، وهي ابنة عمة معاذ بن جبل)4(.

َأْسـَماُء ِبْنـُت ُعَمْيـِس ْبـِن َمْعِد ْبِن َتْيِم ْبـِن اْلَحاِرِث ْبـِن َكْعِب ْبِن 3   77
َماِلِك ْبِن ُقَحاَفَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َزْيِد ْبِن 
َماِلِك ْبِن َنْسِر ْبِن َوْهِب اهلِل ْبِن َشْهَراِن ْبِن َعْفَرِس ْبِن َأْفَتَل، َوُهَو 

ِجَماُع َخْثَعٍم اْلَخْثَعِميَُّة ڤ.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3260/6(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1783/4(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )14/6(.)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1784/4(.
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َها ِهنٌْد َوِهَي َخْوَلُة بِنُْت َعْوِف ْبِن ُزَهرْيِ ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َحَاَطَة   س: ُأمُّ
ِمْن ُجَرٍش)1(.

ها   ط: أمهـا هنـد وهـي خولـة بنـت عوف بن زهـري بن جـرش، وأمُّ

سلمى بنت عميس. 

َجها حزُة بُن عبد املطلب، فولدت له: ابنته عمرَة،  أسلمت قديًم وتزوَّ
اُد بُن الاد الليثي،  َجها شدَّ وُقتَِل حزُة بُأُحٍد، فتأيَّمت سلمى ابنة عميس، فتزوَّ
اد، فهو أخو ابنة حزة ألمها، وهو ابن خالة ولد  فولدت له: عبَد الله بن شدَّ

العباس بن عبد املطلب، وابن خالة خالد بن الوليد بن املغرية. 

فأما أسمء بنت عميس، فإهنا عاشت بعد وفاة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حينًا، 
وروت عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)2(. 

 ب: اْمَرَأة أب بكر الّصديق ڤ، َوَكاَنت قبل َذلِك حَتت َجْعَفر بن 
أب َطالب)3(.

 ع: َكاَنـْت ِمـَن امُلَهاِجـَراِت ِمَّْن َلَا ِهْجَرَتاِن: ِهْجَرُة الََبَشـِة، َوِهْجَرٌة 
بِامَلِدينَِة.

َهاَجـَرْت َمـَع َزْوِجَهـا َجْعَفِر ْبـِن َأِب َطالٍِب، َفَوَلَدْت َلُه بَِأْرِض اْلََبَشـِة: 
ـًدا اْبنَْي َجْعَفـِر ْبِن َأِب َطالِـٍب، ُثمَّ ُقتَِل َعنَْهـا َجْعَفٌر،  َعْبـَد اللـِه، َوَعْوًنـا، َوُمَمَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )266/10(.
)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 114(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )24/3(.
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يِق  دِّ َد ْبَن َأِب َبْكٍر الصِّ يُق ڤ، َفَوَلَدْت َلُه: ُمَمَّ دِّ َفَخلََّف َعَلْيَها َأُبو َبْكٍر الصِّ

َجَها َعيِلُّ ْبُن َأِب َطالٍِب ڤ،  َ َعنَْها، َفَتَزوَّ َجَرِة، ُثمَّ ُتُوفِّ ِة الَوَداِع بِالشَّ َعاَم ِحجَّ

 . ُه َماَت َقْبَل َأبِيِه َعيِلٍّ َفَوَلَدْت َلُه: َيَْيى ْبَن َعيِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب، ِقيَل: إِنَّ

َوِهَي َأْسَمُء بِنُْت ُعَمْيِس ْبِن َمْغنٍَم، َوِقيَل: َمْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن َمالِِك ْبِن ُقَحاَفَة 

اٍم، َوِقيـَل: اْبِن َعاِمِر ْبـِن َربِيَعَة ْبِن َخْثَعـَم ْبِن َأْنَمَر ْبِن َمْعـِد ْبِن َعْدَناَن،  َـّ اْبـِن مَت

َوِقيَل: ُقَحاَفَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن برِْشِ 

اْبِن َشْهَراِن ْبِن ِعْفَرٍس اخْلَْثَعِميَُّة.

َوِهَي إِْحَدى اأْلََخَواِت امُلْؤِمنَاِت، َكاَنْت ُأْخُتَها َمْيُموَنُة َزْوَج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 

َوُأمُّ اْلَفْضـِل اْمـَرَأُة اْلَعبَّـاِس ُأْخُتَهـا، َوَزْينَُب بِنْـُت ُعَمْيٍس اْمَرَأُة َحْـَزَة ُأْخُتَها، 

اِد ْبِن اْلَاِد ُأْخُتَها.  َوَسْلَمى بِنُْت ُعَمْيٍس اْمَرَأُة َشدَّ

َكاَن ُيَقاُل َلَا: َأْكَرُم َعُجوٍز ِف اأْلَْرِض َأْصَهاًرا. 

َرَوى َعنَْهـا: ُعَمـُر ْبـُن اخْلَطَّـاِب، َواْبـُن َعبَّـاٍس، َوَعْبـُد اللـِه ْبـُن َجْعَفـٍر، 

ٍد، َوُعْرَوُة  اِد ْبِن اْلَاِد، َوُعَبْيُد ْبُن ِرَفاَعَة، َواْلَقاِسُم ْبُن ُمَمَّ َوَعْبُد اللِه ْبُن َشدَّ

ْحَِن، َوُمَاِهٌد، َوَعَطاُء  ، َوَسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب، َوَأُبو َبْكِر ْبُن َعْبِد الرَّ َبرْيِ اْبُن الزُّ

، َوَعْبـُد اللِه ْبـُن َباَبـاُه، َوَقْيُس ْبـُن َأِب َحاِزٍم،  اْبـُن َأِب َرَبـاٍح، َوَأُبـو َزْيـٍد امَلـَديِنُّ

.)1( ، َوَفاطَِمُة بِنُْت اْلَُسْيِ ْبِن َعيِلٍّ ْعبِيُّ َوالشَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3256-3255/6(.
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 خق: لـا صحبـٌة وروايـٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت زوجـُة جعفر بن أب 
َجها عيلُّ بُن أب طالب، وهي  يق، ثمَّ تزوَّ دِّ َجها أبو بكٍر الصِّ طالب، ثم تزوَّ

ڤ خثعمية. روى عنها: سعيد بن املسيب)1(.

ها هند بنت عوف بن زهري بن الارث بن كنانة، وهي أخت   بر: أمُّ
ميمونة زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأخت لبابة أّم الفضل زوجة العباس، وأخت أخواهتا، 
 ، فأسمء وأختها سلمى، وأختها سالمة اخلثعميات ُهنَّ أخوات ميمونة ألمٍّ

. ، وستٌّ ألٍب وأمٍّ وُهنَّ تسع، وقيل: عرٌش أخوات ألمٍّ

كانت أسمء بنت عميس من املهاجرات إَِل أرض البشة َمَع زوجها 
ِه، وعوًنا، ثم هاجرت  جعفر بن أب طالب، فولدت له هناك: ممًدا َأْو َعْبَد اللَّ
َجها َأُبو َبْكر الصديق، فولدت  إَِل املدينة، فلم ُقتَِل جعفُر بُن أب طالب تزوَّ
َجها َعيِلُّ بُن َأِب َطالٍِب، فولدت  َد بَن أب بكر، ثم مات عنها، فتزوَّ له: ُمَمَّ

له: َيَْيى بن َعيِل بن َأِب َطالٍِب، ال خالف ِف ذلك.

وقيـل: كانت أسـمء بنت عميـس اخلثعمية حتت حزة بـن عبد املطلب، 
اد بن  ى أمة اللَّه، وقيل: أمامة، ثم خّلف عليها بعده شدَّ فولدت له: ابنة ُتسمَّ
ْحَِن  ِه، وَعْبد الرَّ الاد الليثي ثم العتواري حليف بني هاشم، فولدت له: َعْبد اللَّ

ابني شداد، ثم خّلف عليها بعد شداد جعفر بن أب طالب. 

اٍد: سـلمى بنت عميس ال أسـمء  وقيـل: إن التـي كانت حتت حزَة وشـدَّ
أختها.

)1( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )508/1(.
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روى عن أسمء بنت عميس من الصحابة: ُعَمُر بُن اخلَطَّاِب، وأبو ُموَسى 
ِه بُن جعفر بن أب طالب)1(. األشعري، وابنُها َعْبُد اللَّ

 ث: أسلمت قديًم بمكة، وبايعت، وهاجرت إيل البشة مع زوجها 
جعفر بن أب طالب، فولدت له: ممًدا، وعبَد الله، وعوًنا، ثم هاجرت معه 
َجها أبو بكر الصديق، فولدت له: ممًدا، فلم  إل املدينة، فلم ُقتَِل جعفر تزوَّ
له، ثم تزوجها عيلُّ بن أب طالب، فولدت له:  مات الصديق، أوىص أن ُتغسِّ

ييى.

 روى عنها : ابن عباس، وأبو موسى األشعرى، وغريها)2(.

َة َقِديًم، وبايعت، َوَهاَجرت إَِل الََبَشة َمَع َزوجَها   جو: أسلمت بَِمكَّ
ًدا، وعوًنا، ثمَّ ُقتَِل  َجْعَفر بن أب َطالب، َفولدت َلُه ُهنَالك: عبَد الله، وممَّ
َله،  ًدا، َوَمات َعنَْها، َوأوىص َأن تَغسِّ َجَها َأُبو بكر، َفولدت َلُه: ُمَمَّ َعنَْها، َفَتَزوَّ

َجَها َعيلُّ بُن أب َطالب، َفولدت َلُه: ييى وعوًنا)3(. ثمَّ تَزوَّ

 نق: أمُّ عبد الله بن َجْعَفر، َلَا ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، خلف َعَلْيَها بعد َجْعَفر 
أبو بكر، َوبعد أب بكر َعيلُّ بُن أب َطالب ڤ)4(.

ها هند بنت عوف بن زهري بن الارث الكنانية.   ثغ: أمُّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1784/4، 1785(.
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 520(.

)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 231(.
)4( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )4220(.
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أسـلمت أسـمء قديـًم، وهاجرت إيل البشـة مـع زوجها جعفـر بن أب 
ًدا.  طالب، فولدت له بالبشة: عبَد الله، وعوًنا، وممَّ

َجها أبو  ثم هاجرت إل املدينة، فلم ُقتَِل عنها جعفر بن أب طالب تزوَّ
بكر الصديق، فولدت له: ممد بن أب بكر. 

َجها عيلُّ بُن أب طالب، فولدت له: ييى، ال خالف  ثم مات عنها فتزوَّ
ف ذلك.

ه أسمء بنت عميس، ول يقل ذلك  وزعم ابُن الكلبي أنَّ عون بن عيل أمُّ
غرُيه فيم علمنا.

وأسمء أخت ميمونة بنت الارث، َزوُج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأخُت أمِّ الفضل 
، وقيل: تسع  هم، وكنُّ عرش أخوات ألمٍّ امرأة العباس، وأخت أخواهتم ألمِّ

َجها حزُة بُن عبد املطلب، فولدت له: بنًتا.  أخوات. وقيل: إن أسمء تزوَّ

جها بعده شداُد بُن الاد، ثم جعفر.  ثم تزوَّ

وهذا ليس بيشء. 

َجها حزُة: سلمي بنَت عميس أخت أسمء.  إنم التي تزوَّ

وكانت أسمء بنت عميس أكرم الناس أصهاًرا، فمن أصهارها: النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
وحزُة، والعباُس ڤ، وغريهم.

روى عـن أسـمء: عمـر بن اخلطـاب، وابن عبـاس، وابنها عبـد الله بن 
جعفر، والقاسم بن ممد، وعبد الله بن شداد بن الاد- وهو ابن أختها-، 



31 ات �
َّ
أسامي الصحابي

وعروة بن الزبري، وابن املسيب، وغريهم)1(.

 ذس: ِمـَن امُلَهاِجـَراِت األَُوِل. ِقْيَل: َأْسـَلَمْت َقْبَل ُدُخْوِل َرُسـْوِل اللِه 

يَّاُر إَِل الََبَشِة، َفَوَلَدْت َلُه ُهنَاَك:  ملسو هيلع هللا ىلص َداَر األَْرَقِم، َوَهاَجَر هِبَا َزْوُجَها َجْعَفٌر الطَّ
ًدا، َوَعْوًنا. َعْبَد اللِه، َوُمَمَّ

َج هِبَا  َفَلمَّ َهاَجَرْت َمَعُه إَِل امَلِدْينَِة َسنََة َسْبٍع، َواْسُتْشِهَد َيْوَم ُمْؤَتَة، َتَزوَّ
َة الَوَداِع،  ْت َحجَّ ًدا َوْقَت اإِلْحَراِم، َفَحجَّ ْيُق، َفَوَلَدْت َلُه: ُمَمَّ دِّ َأُبو َبْكٍر الصِّ

َج هِبَا َعيِلُّ بُن َأِب َطالٍِب. َلْتُه، َوَتَزوَّ ْيُق، َفَغسَّ دِّ َ الصِّ ُثمَّ ُتُوفِّ

ألَْسَمَء َحِدْيٌث ِف )ُسنَِن األَْرَبَعِة(.

اٍد،  َث َعنَْها: اْبنَُها؛ َعْبُد اللِه بُن َجْعَفٍر، َواْبُن ُأْختَِها؛ َعْبُد اللِه بُن َشدَّ َحدَّ
ٍد، َوآَخُرْوَن. ، َوالَقاِسُم بُن ُمَمَّ ْعبِيُّ َوَسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب، َوُعْرَوُة، َوالشَّ

.)2( َعاَشْت َبْعَد َعيِلٍّ

 ذت: هاجـرت مـع زوجهـا جعفـر إَِل البشـة، فلـم استشـهد بُمؤتة 
 . َجها َبْعَده َأُبو بكر الصديق، ثم بعده عيلٌّ تزوَّ

. فعبد الله بن جعفر، وممد بن أب بكر، وييى بن عيل َأِب طالب إخوة ألمٍّ

روت أحاديث.

ِه بن شّداد بن الاد، وَسِعيد  ِه، وابن أختها َعْبد اللَّ َوَعنَْها: ابنها َعْبد اللَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )14/6، 15(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 283، 284، 287(.
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، والقاسـم بن ممـد، وُعْروة بن الزبـري، وفاطمة بِنْت  ـْعبِيُّ ابن املسـَيب، َوالشَّ
َعيِلّ بن َأِب طالب، وفاطمة بِنْت السي، وآخرون.

َوِهَي أخت ميمونة أمُّ املْؤِمنَِي، وأمُّ الفضل زوجة العباس من األم.

وقيل: ُكّن تسع أخوات)1(.

ها، وأخت   جر: كانت أخت ميمونة بنت الارث، زوُج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ألمِّ
. ، أو ألٍب وأمٍّ جاعة من الصحابيات ألٍب أو أمٍّ

، وستٌّ ألمٍّ وأٍب.  هتن تسع. وقيل: عرٌش ألمٍّ يقال: إن عدَّ

ها خولة بنت عوف بن زهري)2(. وأمُّ

َأْسَماُء ِبْنُت ُقْرِط ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم 3   77
اْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

اٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة.  ُة بِنُْت اْلَقْيِ ْبِن َكْعِب ْبِن َسوَّ َها َماِويَّ  س: ُأمُّ

َبيَِّع.  َفْيُل ْبُن النُّْعَمِن ْبِن َخنَْساَء ْبِن ِسنَاٍن، َفَوَلَدْت َلُه: الرُّ َجَها الطُّ َتَزوَّ

َأْسَلَمْت َأْسَمُء َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َأْسَماُء ِبْنُت ُمْحِرِز ْبِن َعاِمِر ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم 3   77
اِر ڤ.  اْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )478/2(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )132/13(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )375/10(.
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أسامي الصحابي

َها ُأمُّ َسْهِل بِنُْت َأِب َخاِرَجَة َعْمِرو ْبِن َقْيِس ْبِن َمالِِك ْبِن َعِديِّ   س: ُأمُّ

اِر.  اْبِن َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َجَهـا َأُبـو َبِشـرٍي، َوُهـَو َقْيُس ْبـُن ُعَبْيِد ْبِن الُـرِّ ْبِن َعْمِرو ْبـِن الَْعِد ْبِن  َتَزوَّ

اِر.  َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َفَوَلَدْت َلُه: َبِشرًيا، َوالَْعَد، َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َبَة ْبِن َجْنَدِل ْبِن َأِبيِر ْبِن َنْهَشِل ْبِن َداِرٍم ِمْن 3   77 َأْسَماُء ِبْنُت ُمَخرَّ
َبِني َتِميٍم التَّْيِميَُّة ڤ.

َهـا اْلَعنَـاُق بِنْـُت اْلَبَّـاِر ْبـِن َعـْوِف ْبـِن َأِب َحاِرَثـَة ْبـِن َزْيِد ْبِن   س: ُأمُّ

َعْمِرو ْبِن َغنِْم ْبِن َتْغِلَب ْبِن َواِئٍل. 

َجَها ِهَشاُم ْبُن امُلِغرَيِة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َمُْزوٍم، َفَوَلَدْت َلُه: َأَبا َجْهٍل،  َتَزوَّ

َواْلَـاِرَث اْبنَـْي ِهَشـاٍم، ُثمَّ َماَت َعنَْها ِهَشـاُم ْبـُن امُلِغرَيِة، َفَخَلـَف َعَلْيَها َبْعَدُه 

َأُخـوُه َأُبـو َربِيَعـَة ْبـُن امُلِغرَيِة، َفَوَلـَدْت: َلُه َعيَّاًشـا، َوَعْبَد اللـِه، َوُأمَّ ُحَجرْيٍ َبنِي 

َأِب َربِيَعَة. 

ْبِن  ُعَمَر  إَِل ِخاَلَفِة  َوَبِقَيْت  امَلِدينََة،  َوَقِدَمِت  َوَباَيَعْت،  َأْسَمُء،  َأْسَلَمْت 

اخلَطَّاِب َأْو َبْعَدَها)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )394/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )284/10(.
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ة َعْبد اللَّه بن َعيَّاش بن أب ربيَعة امَلْخُزوِمي)1(.  ب: َجدُّ

 ع: ِهَي ُأمُّ اْلُاَلِس، َوُأمُّ َعيَّاٍش، َوَعْبِد اللِه َبنِي َأِب َربِيَعَة. 

ِذ اْبِن َعْفَراَء، َذَكَرَها  َبيُِّع بِنُْت ُمَعوِّ َرَوى َعنَْها: َعْبُد اللِه ْبُن َعبَّاٍس، َوالرُّ
ُر)2(. امُلَتَأخِّ

َأْسَماُء ِبْنُت ُمْرِشَدَة ْبِن َجْبِر ْبِن َماِلِك ْبِن ُحَوْيِرَثَة ْبِن َحاِرَثَة ڤ. 3   77

َمُة بِنُْت َمْسُعوِد ْبِن َكْعِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن َمَْدَعَة  َها َسالَّ  س: ُأمُّ
اْبِن َحاِرَثَة.

اُك ْبُن َخِليَفَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد األَْشَهِل،  حَّ َجَها الضَّ َتَزوَّ
ُد ْبُن  َجَها ُمَمَّ تِي َتَزوَّ َة، َوَأَبا َبْكٍر، َوُعَمَر، َوُثَبْيَتَة الَّ َفَوَلَدْت َلُه: َثابًِتا، َوَأَبا ُجَبرْيَ

َمْسَلَمَة، َوَبْكَرَة، َوَحَاَدَة، َوَصِفيََّة. 

َوَأْسَلَمْت َأْسَمُء، َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َأْسَماُء ِبْنُت النُّْعَماِن ْبِن َأِبي اْلَجْوِن ْبِن اأَلْسَوِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن 3 7 77
َشَراِحيَل ْبِن اْلَجْوِن ْبِن آِكِل اْلِمَراِر اْلِكْنِدّي ڤ.

َجَها ِعْكِرَمُة ْبُن  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَقْد َسِمْعُت َمْن َيُقوُل: َتَزوَّ  س: َقاَل ُمَمَّ

ِة َوَلْ َيُكْن َوَقَع َعَلْيَها ِحَجاُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلْيَس َذلَِك  دَّ َأِب َجْهٍل ِف الرِّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )24/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3261/6(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )316/10(.
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بَِثْبٍت)1(.

َجها، واختلفوا ِف قصة فراقه َلَا)2(. ِه ملسو هيلع هللا ىلص تزوَّ  بر: أجعوا أن َرُسوَل اللَّ

َكِن ْبِن َقْيِس ْبِن َزُعوَراَء، ُأمُّ َعاِمٍر، اأَلْشَهِليَُّة 3   77 َأْسَماُء ِبْنُت َيِزيَد ْبِن السَّ
اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.

َكِن ْبِن َرافِِع ْبِن   س: اْسُمَها ُفَكْيَهُة، َوُيَقاُل: َأْسَمُء بِنُْت َيِزيَد ْبِن السَّ

اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد األَْشَهِل.

َها ُأمُّ َسْعِد بِنُْت ُخَزْيِم ْبِن َمْسُعوِد ْبِن َقْلِع ْبِن َحِريِش ْبِن َعْبِد األَْشَهِل. َوُأمُّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ َعاِمٍر َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

َوَرَوْت َعنُْه َأَحاِديَث، َوَشِهَدْت َمَعُه َبْعَض امَلَشاِهِد.

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَقْد َشِهَدْت ُأمُّ َعاِمٍر األَْشَهِليَُّة َخْيَبَ َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. َقاَل ُمَمَّ

 ب: َلَا ُصْحَبة)4(.

 ع: َدَخَلْت َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنَْها: َأُبو ُسْفَياَن َمْوَل اْبِن َأِب َأْحََد)5(.

ُموِك تِْسَعًة   وقال أيًضا ع: ِهَي بِنُْت َعمِّ ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َقَتَلْت َيْوَم اْلرَيْ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )141-138/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1785/4(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )302-301/10(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )23/3(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3533/6(.
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وِم بَِعُموِد ُفْسَطاطَِها)1(. ِمَن الرُّ

 بر: أحـُد نسـاء بني عبد األشـهل، هـي من املبايعات، وهـي ابنه عمة 
معاذ بن جبل.

تكنى أم سلمة، وقيل: أم عامر، مدنية، كانت من ذوات العقل والدين. 

د، وشهر بن حوشب، وإسحاق بن راشد،  روى عنها: ممود بن ُمَمَّ
وغريهم)2(.

 كر: لا صحبٌة، روت عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث صالة. 

روى عنها: أبو سفيان مول ابن أب أحد األنصاري، وعبد الرحن بن 
ثابت بن الصامت األنصاري، وشهر بن حوشب األشعري، وماهد بن جب، 

وممود بن عمرو، وإسحاق بن راشد، ومهاجر موالها. 

وأسمء من الاليت بايعن َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وشهدت الريموك)3(.

َقَها)4(. َجَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ثمَّ َطلَّ  جو: تَزوَّ

َة أحاديث، وعند أب داود بسنٍد   جر: روت َعن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص عدَّ
ا،  حسٍن عنها قالت: سمعُت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ال َتْقُتُلوا أوالَدُكنَّ ِسًّ

فإن الَغْيَل ُيْدِرُك الفاِرَس فُيَدْعثُِرُه، عن فرِسه«.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3258/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1787/4، 1788(.

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )69/ 31، 32(.
)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 234(.
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روى عنه: ابن أخيها ممود بن َعمرو األَنصاِري، ومهاجر بن أب مسلم 
موالها، وشهر بن حوشب)1(.

ِة ُمَعاِذ بِن َجَبٍل. ُة، األَْشَهِليَُّة، بِنُْت َعمَّ  ذس: ُأمُّ َسَلَمَة األَْنَصاِريَّ

ِمَن امُلَباِيَعاِت امُلَجاِهَداِت.

َرَوْت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُجَْلَة َأَحاِدْيَث.

ْوِم. ُمْوِك تِْسَعًة ِمَن الرُّ َوَقَتَلْت بَِعُمْوِد ِخَباِئَها َيْوَم الرَيْ

َها  ِغـرْيِ ُهَو َقْبُ ِة الَباِب الصَّ ِذي بَِمْقـَبَ َسـَكنَْت ِدَمْشـَق، َوَقْبُ ُأمِّ َسـَلَمَة الَّ
-إِْن َشاَء اللُه -.

َث َعنَْها: َمْواَلَها؛ ُمَهاِجٌر، َوَشـْهُر بُن َحْوَشـٍب، ُوُمَاِهٌد، َوإِْسَحاُق  َحدَّ
ابُن َراِشٍد، َواْبُن ُأْختَِها؛ َمُْمْوُد بُن َعْمٍرو، َوآَخُرْوَن.

ْضَواِن، َوَباَيَعْت َيْوَمِئٍذ. ْت َبْيَعَة الرِّ َا َحَضَ َوِقْيَل: إهِنَّ

َعاَشْت إَِل َدْوَلِة َيِزْيَد بِن ُمَعاِوَيَة)2(.

َأْسَماُء ِبْنُت َيِزيَد اأَلْشَعِريَّة ڤ.3   77

 ب: َلَا ُصْحَبة)3(.

)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 296، 297(.)1( »اإلصابة« البن حجر )146/13(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )24/3(.
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ُ

أ امُسها  َمن 

ُأَماَمُة ِبْنُت ِبْشِر ْبِن َوْقِش ْبِن ُزْغَبَة ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل ڤ.3   77

َها َفاطَِمُة بِنُْت برِْشِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َأِب َغنِْم ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو   س: ُأمُّ

َها  اْبِن َعْوِف ْبِن اخْلَْزَرِج، َوِهَي ُأْخُت َعبَّاِد ْبِن برِْشٍ َشِهَد َبْدًرا، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُقتَِل َيْوَم اْلَيَمَمِة َشِهيًدا.

َج ُأَماَمَة بِنَْت برِْشٍ َمُْموُد ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن َسَلَمَة ْبِن َخالِِد ْبِن َعِديِّ  َوَتَزوَّ
اْبِن َمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ِمْن األَْوِس، َفَوَلَدْت َلُه.

ُد ْبُن ُعَمَر؛ َأنَّ ُأَماَمَة بِنَْت برِْشٍ ِهَي ُأمُّ َعيِلِّ ْبِن َأَسِد ْبِن ُعَبْيِد ْبِن  َوَذَكَر ُمَمَّ
، َواْلَْدُل إِْخَوُة ُقَرْيَظَة َوَدْعَوهُتُْم ِف َبنِي ُقَرْيَظَة. َسْعَيَة اْلَْديِلِّ

ـِد ْبِن ُعـَمَرَة: ُأمُّ َعيِلِّ ْبُن َأَسـِد ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َسـْعَيَة  َوَقـاَل َعْبـُد اللـِه ْبُن ُمَمَّ
اْلَْديِلِّ ُأمُّ َعيِلِّ بِنُْت َساَلَمَة ْبِن َوْقِش ْبِن ُزْغَبَة ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد األَْشَهِل. 

ِد ْبِن ُعَمَر)1(. َأْسَلَمْت ُأَماَمُة، َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َقْوِل ُمَمَّ

ُأَماَمُة ِبْنُت َحْمَزَة ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن 3 - 77
ُقَصيٍّ ڤ. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )305/10(.
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َها َسْلَمى بِنُْت ُعَمْيِس ْبِن َمْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن َمالِِك ْبِن ُقَحاَفَة ْبِن   س: ُأمُّ

تِي اْخَتَصَم فِيَها َعيِلٌّ َوَجْعَفٌر اْبنَا َأِب َطالِِب ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب،  َخْثَعٍم، َوُأَماَمُة الَّ

َوَزْيُد ْبُن َحاِرَثَة)1(.

َها َسْلَمى بِنُْت ُعَمْيِس ْبِن َمْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن َمالِِك ْبِن  وقال أيًضا س: ُأمُّ

ِد ْبِن  َها ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ ُقَحاَفَة ِمْن َخْثَعٍم ُأْخُت َأْسَمَء بِنِْت ُعَمْيٍس، َهَكَذا َسمَّ

 . اِئِب اْلَكْلبِيُّ السَّ

ُه: ِهـَي ُعـَمَرُة بِنْـُت َحْـَزَة، َوَقـاَل ِهَشـاٌم: ُعـَمَرُة َرُجـٌل، َوُهـَو  َوَقـاَل َغـرْيُ

ُه َخْوَلُة بِنُْت َقْيِس ْبِن َقْهٍد، ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن  اْبُن َحَْزَة َوبِِه َكاَن ُيَكنَّى. َوُأمُّ

اِر)2(. النَّجَّ

 ط: عاشت َبْعَد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وروت عنه)3(. 

ُأَماَمُة ِبْنُت َخِديجِ ْبِن َراِفعِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة، 3   77
ُأْخُت َراِفعِ ْبِن َخِديجٍ ڤ.

ُد ْبُن ُعَمَر: ُأَماَمُة بِنُْت َرافٍِع.   س: َهَكَذا َقاَل ُمَمَّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

َها َحِليَمُة بِنُْت ُعْرَوَة ْبِن َمْسُعوِد ْبِن ِسنَاِن ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة  َوُأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )48/10(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )153/10(.

)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 111، 112(.
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اْبِن َبَياَضَة ِمَن اخْلَْزَرِج.

َجَها ُأَسْيُد ْبُن ُظَهرْيِ ْبِن َرافِِع ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة  َتَزوَّ
ًدا، َوُأمَّ ُكْلُثوٍم، َوُأمَّ اْلََسِن)1(. ِمَن األَْوِس، َفَوَلَدْت َلُه: َثابًِتا، َوُمَمَّ

ُأَماَمـُة ِبْنـُت ِسـَماِك ْبـِن َعِتيِك ْبِن اْمـِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيـِد ْبِن َعْبِد 3   77
اأَلْشَهِل ڤ. 

َها ُأمُّ ُجنُْدِب بِنُْت ِرَفاَعَة ْبِن َزْنَبِ ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْوِف   س: ُأمُّ

 . ُة ُأَسْيِد ْبِن ُحَضرْيٍ اْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ِمَن األَْوِس، َوِهَي َأْيًضا َعمَّ

يَك ْبَن َأَنِس ْبِن َنافِِع ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد  َجْت ُأَماَمُة َشِ َتَزوَّ
األَْشَهِل، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه، َوُأمَّ َصْخٍر، َوُأمَّ ُسَلْيَمَن، َوِجيَبَة. 

َوَأْسَلَمْت ُأَماَمُة بِنُْت ِسَمٍك، َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُأَماَمُة ِبْنُت َصاِمِت ْبِن َقْيِس ْبِن َأْصَرَم ْبِن ِفْهِر ْبِن َثْعَلَبَة ڤ. 3    7

َباُب بِنُْت َمالِِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِزيِز ْبِن َمالِِك ْبِن َعْوِف  َها الرَّ  س: ُأمُّ

َجَها  اِمِت ألَبِيِه َتَزوَّ اْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ِمْن األَْوِس َوِهَي ُأْخُت ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
َم ْبـِن ُعَبْيِد ْبِن َسـاِلِ ْبِن َعْوٍف َأْسـَلَمْت  ُجَْيـُع ْبـُن َمْسـُعوِد ْبـِن َعْمـِرو ْبِن َأْصَ

ُأَماَمُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )309/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )299/10(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )353/10(.
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ُأَماَمُة ِبْنُت ُعْثَماَن ْبِن َخْلَدَة ْبِن َمْخَلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق ڤ. 3    7

ُه  ِه. َوُأمُّ  س: ِهَي ُأْخُت َأِب ُعَباَدَة َسْعُد ْبُن ُعْثَمَن َشِهَد َبْدًرا ألَبِيِه َوُأمِّ

اِد ْبِن َغنِْم  َوُأمُّ ُأَماَمَة ُأمُّ َجِيِل بِنُْت ُقْطَبَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َحِديَدَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ

ْذِع ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َحَراِم  َجَها َثابُِت ْبُن اْلِ اْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، َتَزوَّ

اْبِن َكْعِب ْبِن َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ْبِن اخْلَْزَرِج. 

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُأَماَمُة ِبْنُت ِعَصاِم ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِطيََّة ْبِن َبَياَضَة ڤ.3    7

اِر.  َجَها َكْبَشُة ْبُن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ  س: َتَزوَّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ْبِن 3 7  7 َعِديِّ  ْبِن  ُعَبْيِد  ْبِن  ِسَناِن  ْبِن  َخْنَساَء  ْبِن  ُقْرِط  ِبْنُت  ُأَماَمُة 
َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َجَها  اٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة، َتَزوَّ ُة بِنُْت اْلَقْيِ ْبِن َكْعِب ْبِن َسوَّ َها َماِويَّ  س: ُأمُّ

َيِزيُد ْبُن َقْيظِيِّ ْبِن َصْخِر ْبِن َخنَْساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد. 

َأْسَلَمْت ُأَماَمُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )363/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )361/10(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )375/10(.



حابة األماثل 42
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ِث ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم 3    7 ُأَماَمُة ِبْنُت ُمَحرِّ
اْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

ِل ِف اْلَنَِّة،  ْحَداَحِة َصاِحِب اْلَعْذِق امُلَذلَّ َها َسْلَمى بِنُْت َأِب الدَّ  س: ُأمُّ

ْحَداَحِة ْبُن مَتِيِم ْبِن إَِياَس ِمْن َبنِي ُقَضاَعَة َحِليُف َبنِي َعْمِرو ْبِن  َوُهَو َأُبو الدَّ

َفْيِل ْبِن َمالِِك ْبِن َخنَْساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد  بِيُع ْبُن الطُّ َج ُأَماَمَة الرَّ َعْوٍف، َتَزوَّ

اُك ْبُن َحاِرَثَة ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيٍد  حَّ ِمْن َبنِي َسِلَمَة، ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها الضَّ

ِمْن َبنِي َسِلَمَة. 

َأْسَلَمْت ُأَماَمُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )377/10(.



43 ات �
َّ
أسامي الصحابي

آِمَنة امُسها  َمن 

َة ْبِن َكِبيِر 3    7 آِمَنُة ِبْنُت ُرَقْيِش ْبِن ِرَياِب ْبِن َيْعَمَر ْبِن َصِبَرَة ْبِن ُمرَّ
اْبِن َغْنِم ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسٍد ڤ.

َة،   س: ِهَي ُأْخُت َيِزيَد ْبِن ُرَقْيٍش ِمْن َأْهِل َبْدٍر، َأْسَلَمْت َقِديًم بَِمكَّ
َوَهاَجَرْت إَِل امَلِدينَِة َمَع َأْهِل َبْيتَِها)1(.

اَن ْبِن أَِبي الَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس األَُمِويَّة ڤ.3    7 آِمَنُة ِبْنُت َعفَّ

 ثغ: أسـلمت يـوم الفتـح، كانـت عند سـعد حليف بنـي مزوم، من 
الاليت بايعن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم الفتح مع هند امرأة أب سفيان)2(.

 جر: أخت أمري املؤمني عثمن.

قـال َأبـو موسـى: أسـلمت يـوم الفتـح، وكانت عند سـعد حليـف بني 
ملسو هيلع هللا ىلص مع هند امرأة أب  مزوم، وكانت من النسوة الاليت بايعن َرُسوَل اللِه 
سـفيان عـل أال يرشكـن باللـه شـيًئا، وال يرقـَن، وال يزني. ذكـر ذلك ابُن 

إسحاق ف »املغازي« )3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )231/10(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )6/6(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )114/13(.



حابة األماثل 44
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

آِمَنُة ِبْنُت ُقْرِط ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم 3 -  7
اْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

اٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة.  ُة بِنُْت اْلَقْيِ ْبِن َكْعِب ْبِن َسوَّ ها َماِويَّ  س: ُأمُّ

َجَها َأْوُس ْبُن امُلَعلَّ ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َحاِرَثَة ِمْن َبنِي َغْضِب ْبِن ُجَشِم ْبِن  َتَزوَّ

 . اخْلَْزَرِج، َفَوَلَدْت: َلُه َأَبا َسِعيِد ْبِن َأْوِس ْبِن امُلَعلَّ

َأْسَلَمْت آِمنَُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )376/10(.



45 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ة َميَّ
ُ

أ امُسها  َمن 

ُأَميَُّة ِبْنُت َخِليَفَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن َعاِمِر ْبِن ُفَهْيَرَة 3    7
اْبِن َبَياَضَة ڤ.

َجَها َفْرَوُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َوَذَفَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة،   س: َتَزوَّ

َفَوَلَدْت َلُه: ُأمَّ َسْعِد بِنَْت َفْرَوَة.

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ْلِت اْلِغَفاِريَُّة ڤ.3    7 ُأَميَُّة ِبْنُت َقْيِس ْبِن َأِبي الصَّ

ْجـَرِة، َوَشـِهَدْت َمَع َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص   س: َأْسـَلَمْت َوَباَيَعـْت َبْعـَد اْلِ
.)2( َخْيَبَ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )362/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )277/10(.



حابة األماثل 46
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َمْيَمة
ُ

أ امُسها  َمن 

ُأَمْيَمُة ِبْنُت َأِبي َحْثَمَة، َواْسُمُه َعْبُد اهلِل ْبُن َساِعَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن 3    7
َعِديِّ ْبِن ُجَشِم ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ڤ.

ُة بِنُْت ُعَمرْيِ ْبِن ُعْقَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن  َها ُحجَّ  س: ُأمُّ

َجَها ِهاَلُل ْبُن اْلَاِرِث ْبِن َربِيَعَة ْبِن ُمنِْقِذ ْبِن َعِفيٍف،  ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة، َتَزوَّ

. ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َأُبو َسنَْدِر ْبُن اْلَُصْيِ ْبِن بَِجاٍد األَْسَلِميُّ

َوَأْسَلَمْت ُأَمْيَمُة، َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُأَمْيَمـُة ِبْنـُت َأِبي ُسـْفَياَن ْبـِن َحْرِب ْبـِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشـْمِس ْبِن 3    7
َعْبِد َمَناٍف ڤ. 

َها ُصَفيَّا بِنُْت َأِب اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس.  س: ُأمُّ

ى ْبِن َأِب َقْيِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِ ْبِن  َجَها ُحَوْيطُِب ْبُن َعْبِد اْلُعزَّ َتَزوَّ

، َفَوَلَدْت َلُه: َأَبا ُسْفَياَن، ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها  َمالِِك ْبِن ِحْسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ْحَِن)2(. َصْفَواُن ْبُن ُأَميََّة ْبِن َخَلٍف، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد الرَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )311/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )227/10(.



47 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ُأَمْيَمُة ِبْنُت َأِبي اْلَهْيَثِم َماِلِك ْبِن التَّْيَهاِن ْبِن َماِلِك ِمْن َبِليِّ ُقَضاَعَة 3    7
َحِليِف َبِني َعْبِد اأَلْشَهِل ْبِن ُجَشٍم ڤ.

َها ُمَلْيَكُة بِنُْت َسْهِل ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْمِرو ْبِن ُجَشٍم.  س: ُأمُّ

ِد ْبِن ُعَمَر)1(. َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ

ُأَمْيَمُة ِبْنُت ِبْشٍر ِمْن َبِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ڤ.3 7  7

 ع: ُأمُّ َعْبـِد اللـِه ْبـِن َسـْهٍل، اْمَرَأُة َسـْهِل ْبِن ُحنَْيٍف، َكاَنـْت َقْبَل َذلَِك 

ـاَن ْبـِن َدْحَداَحـَة، َوفِيَهـا َنَزَلـْت: ﴿ہ ہ ہ ھ ھ  ـَت َحسَّ حَتْ

ھ ھ ےے﴾ ]املمتحنة: 10[)2(.
ُأَمْيَمُة ِبْنُت اْلَحاِرِث ڤ.3    7

.)3( َبرْيِ ْحَِن ْبِن الزُّ  ع: اْمَرَأُة َعْبِد الرَّ

َجهـا رفاعُة ثمَّ  َبـرْيِ طلََّقها ثالًثـا، فتزوَّ ْحَـِن ْبـِن الزُّ  جر: اْمـَرَأُة َعْبـِد الرَّ

ج عبَد الرحن،  َقنِي، َأَفَأتَزوَّ طلََّقها رفاعُة، فقالت: يا َرُسوَل اللِه، إِنَّ ِرَفاَعَة َطلَّ

قال: »َهْل َجاَمَعِك؟«، قالت: ما معه إال مثل ُهْدَبة الثوب، َفَقاَل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 

»اَل َحتَّى َتُذوِقي ُعَسْيَلَتُه َوَيُذوَق ُعَسْيَلَتِك«)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )307/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3265/6(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3264/6(.
)4( »اإلصابة« البن حجر )162/13(.



حابة األماثل 48
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُأَمْيَمُة ِبْنُت َخَلِف ْبِن َأْسَعَد ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة اْلُخَزاِعيَُّة ڤ.3    7

 ع: اْمــَرَأُة َخالـِـِد ْبــِن َســِعيِد ْبِن اْلَعــاِص، َهاَجــَرْت إَِل َأْرِض اْلََبَشــِة 

ُر َعِن  َمَع َزْوِجَها، َوَوَلَدْت هِبَا خِلَالٍِد: َسِعيًدا، َوَأَمُة بِنُْت َخالٍِد، َذَكَرُه امُلَتَأخِّ
ْينَُة)1(. َم ِهَي ُأَمْينَُة، َأْو ُهَ ، َوَقاَل: ُأَمْيَمُة، َوإِنَّ ْهِريِّ الزُّ

 بر: زوج خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، هاجرت معه إَِل أرض 
البشة، وولدت له هناك: سعيد بن خالد، وأمة بنت خالد. 

ويقال ِف أميمة: هيمة بنت خلف بن أسعد بن عامر اخلزاعية. 

ف، والله أعلم)2(. وقد َقاَل فِيَها بعُض النَّاس: أمينة فصحَّ

ُة طلحة الطَّلحات الواد املشهور.  جر: عمَّ

كانت زوج خالد بن سعيد بن العاص، فأسلمت قديًم، وهاجرت معه 
إل البشة. 

وُيقال: اسُمها أمينة بالنون بدل امليم، وُيقال: هينة بالاء بدل األلف. 

َها آمنة، واشتهرت بكنيتها)3(. فولدت له: أمَّ خالد بنت خالد، فسمَّ

ُأَمْيَمُة ِبْنُت ُرَقْيَقَة ِبْنِت َأِبي َصْيِفيِّ ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناٍف ڤ.3    7

ْؤَيـــا ِف اْستِْســـَقاِء   ع: َوُرَقْيَقـــُة ِهـــَي ُأمُّ َمَْرَمـــَة ْبـــِن َنْوَفـــٍل، َصاِحَبـــُة الرُّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3265/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1790/4، 1791(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )163/13(.
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َعْبِد امُلطَِّلِب َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ها رقيقة بنت خويلد، أخت خدجية بنت خويلد.   كر: أمُّ

لا صحبٌة، وهي من املبايعات، شهدت مؤتة. 

وقدمت عل معاوية دمشق، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

روى عنها: ممد بن املنكدر، وابنتها حكيمة بنت أميمة)2(.

ها رقيقة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، أخُت خدجية زوج   بر: أمُّ
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهي أميمة بنت عبد بن بجاد بن عمري بن الارث بن حارثة بن 

سعد بن تيم بن مرة. 

روى َعْن أميمة بنت رقيقة: ممُد بُن املنكدر، وابنتها حكيمُة بنُت أميمة)3(.

، وِهَي بِنُْت ُأْخِت َخِدجَيَة بِنِْت   ذت: اْسُم َأبِيَها َعْبُد بن بَِجاٍد التَّْيِميُّ
َها. ُخَوْيِلٍد ألُمِّ

ِعَداُدَها ِف َصَحابيَّاِت َأْهِل امَلِدينَِة.

ُد بن امُلنَْكِدِر.  ِه بن َعْمٍرو، َوُمَمَّ َرَوى َعنَْها: اْبنَُتَها ُحَكْيَمُة، َوَعْبُد اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َا َباَيْعُت َرُسوَل اللَّ ُه َسِمَع ِمنَْها، َوبَِأهنَّ َح ابُن امُلنَْكِدِر بَِأنَّ َوَصَّ

َوالَِديُث ِف »امْلَوطَّأِ«)4(.

)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )69/ 47(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3263/6(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1791/4(.

)4( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )792/2(.
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ها رقيقة بنت خويلد بن أسد أخت خدجية.  جر: أمُّ

روت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنها: ممد بن املنكدر، وبنتها ُحَكْيَمة بالتصغري 
بنت رقيقة)1(.

ُأَمْيَمُة ِبْنُت َعْبِد اهلِل ْبِن ِبَجاِد ْبِن ُعَمْيِر ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َحاِرَثَة ْبِن 3 -  7
َة التَّْيِميَُّة. َسْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُمرَّ

َوُيَقـاُل َلهـا َأْيًضـا: ُأَمْيَمُة ِبْنـُت ُرَقْيَقَة ِبْنـِت َأِبي َصْيِفيِّ ْبِن َهاِشـِم ْبِن 
َعْبِد َمَناٍف ڤ.

ُد ْبُن امُلنَْكِدِر، َوَرَوْت َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  تِي َرَوى َعنَْها ُمَمَّ  س: ِهَي الَّ

حديًثا ِف َبْيَعتِِه النَِّساَء. 

َوِهَي ُأَمْيَمُة بِنُْت َعْبِد اللِه ْبِن بَِجاِد ْبِن ُعَمرْيِ ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َحاِرَثَة ْبِن 
َة.  َسْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُمرَّ

ى ْبِن ُقَيٍّ ُأْخُت َخِدجَيَة  َها ُرَقْيَقُة بِنُْت ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ َوُأمُّ
بِنِْت ُخَوْيِلٍد َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

، َفَوَلَدْت  َجَها َحبِيُب ْبُن ُكَعْيِب ْبِن ُعَترْيٍ الثََّقِفيُّ َبْت ُأَمْيَمُة، َوَتَزوَّ َواْغَتَ
ُب  َة َقِديًم، َوُكنَّ ِمَّْن ُيَعذَّ َة، َواْبنََتَها، َوُأمَّ ُعَبْيٍس، َوِزنِّرَيَة، َأْسَلْمَن بَِمكَّ َلُه: النَّْهِديَّ
، َفَقاَل َلُه َأُبوُه َأُبو ُقَحاَفَة: َيا ُبنَيَّ  يُق َفَأْعَتَقُهنَّ دِّ اُهنَّ َأُبو َبْكٍر الصِّ ِف اللِه، َفاْشَتَ
َعَفاَء؟ َفَقاَل  ي َهُؤاَلِء الضُّ ُجِل، َوَفاَرْقَت َقْوَمَك، َوَتْشَتِ اْنَقَطْعَت إَِل َهَذا الرَّ

)1( »اإلصابة« البن حجر )164/13(.
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َلُه: َيا َأَبْه َأَنا َأْعَلُم بَِم َأْصنَُع.

اَها َطِحٌي لَِسيَِّدهِتَا َتْطَحنُُه َأْو َتُدقُّ َلَا َنَوى،  ِة َيْوَم اْشَتَ َوَكاَن َمَع النَّْهِديَّ

َفَقاَل َلَا َأُبو َبْكٍر: ُردِّي إَِلْيَها َطِحينََها َأْو َنَواَها، َفَقاَلْت: الَ َحتَّى َأْعَمَلُه َلَا، 

َها َفَعِمَيْت،  َوَذلَِك َبْعَد َأْن َباَعْتَها َوَأْعَتَقَها َأُبو َبْكٍر، َوُأِصيَبْت ِزنِّرَيُة ِف َبَصِ

ِه َما َأَصاَبْتنِي َوَهَذا ِمَن اللِه،  ى، َفَقاَلْت: اَل َواللَّ َفِقيَل َلَا: َأَصاَبْتِك الالَُّت َواْلُعزَّ

ٍد)1(. ُه إَِلْيَها، َفَقاَلْت ُقَرْيٌش: َهَذا َبْعُض ِسْحِر ُمَمَّ َها َوَردَّ ُه َعْن َبَصِ َفَكَشَف اللَّ

َها.  َا َكاَنْت ُأْخَت َخِدجَيَة أِلُمِّ  ع: َخاَلُة َفاطَِمَة بِنِْت النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ِقيَل: إهِنَّ

ُد ْبُن امُلنَْكِدِر، َوِهَي ُأَمْيَمُة بِنُْت َعْبِد ْبِن  َرَوى َعنَْها: ُحَكْيَمُة اْبنَُتَها، َوُمَمَّ

بَِجاِد ْبِن ُعَمرْيِ ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َسِعيٍد)2(.

ها رقيقة بنت خويلد بن أسد، وهي تعرُف بأميمة بنت رقيقة.   كو: أمُّ

بايعت النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وروت عنه. 

روى عنها: ممُد بُن املنكدر؛ وقيل: أميمة بنت أب النجاد. 

روت عنها: ابنُتها حكيمة)3(.

ُأَمْيَمُة ِبْنُت ُسْفَياَن بِن َوْهِب بِن اأَلشَيِم، ِمْن َبِني الَحاِرِث بِن 3    7
َعْبِد َمَناة بِن كَناَنة ڤ.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )243/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3262/6(.
)3( »اإلكمال« البن ماكوال )520/1(.
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 ب: َلَا ُصْحَبة)1(.

 جر: زوُج أب سفيان بن حرب.

أسلمت بعد الفتح وبايعت ذكر ذلك ابن َسعد، وقال: إهنا أمُّ َعبد الله، 
قال، وُيقال: كان إسالُمُها بعَد الفتح )2(. 

ُأَمْيَمُة ِبْنُت َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ ڤ.3    7

َجَها  َها َفاطَِمُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن ِعْمَراَن ْبِن َمُْزوٍم، َوَتَزوَّ  س: ُأمُّ

َة ْبِن َكبرِِي ْبِن َغنِْم ْبِن  َة ْبِن ُمرَّ ِف اْلَاِهِليَِّة َجْحُش ْبُن ِرَياِب ْبِن َيْعَمَر ْبِن َصِبَ
ُدوَداَن ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة َحِليُف َحْرِب ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس. 

َفَوَلـَدْت َلـُه: َعْبَد اللِه، َشـِهَد َبْدًرا، َوُعَبْيـَد اللِه، َوَعْبًدا، َوُهـَو َأُبو َأْحََد، 
َوَزْينََب بِنَْت َجْحٍش َزْوَج َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَحْنََة بِنَْت َجْحٍش. 

.)3( َوَأْطَعَم َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُأَمْيَمَة بِنَْت َعْبِد امُلطَِّلِب َأْرَبِعَي َوْسًقا ِمْن مَتِْر َخْيَبَ

 بر: كانـت عنـد جحـش بـن رئاب أخـي بني غنم بن دودان بن أسـد 
ابن خزيمة.

ِه، وعبيد اللَّه، وأب َأْحَد، وزينب، وأم حبيبة، وحنة بني  وهي أمُّ َعْبد اللَّ
جحش بن رئاب)4(.

)2( »اإلصابة« البن حجر )167/13(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )25/3(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )46/10(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1781/4(.
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ـُة َرُسـْوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوالِـَدُة َعْبِد اللـِه، َوُأمِّ امُلْؤِمنِـْيَ َزْينََب،   ذس: َعمَّ

، َحِلْيِف  َوُعَبْيِد اللِه، َوَأِب َأْحََد َعْبٍد، َوَحْنََة، َأْوالَِد َجْحِش بِن ِرَياٍب األََسِديِّ

ُقَرْيٍش.

َأْسَلَمْت، َوَهاَجَرْت.

َا ُأَمْيَمُة بِنُْت َربِْيَعَة اْبِن َعمِّ َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الَاِرِث بِن َعْبِد امُلطَِّلِب،  َوِقْيَل: إهِنَّ

. تِي َأْسَلَمْت، َوُأْطِعَمْت ِمْن مَتِْر َخْيَبَ الَاِشِميَُّة، َأْعنِي الَّ

ـَة َمـا َهاَجـَرْت، َواَل َأْدَرَكِت اإِلْسـاَلَم  ى الَعمَّ َوالظَّاِهـُر َأنَّ ُأَمْيَمـَة الُكـْبَ

َأْعَلُم-. -َفاللُه 

ًة -َفاللُه َأْعَلُم-)1(. ، َوَرَوى ِف َذلَِك ِقصَّ َلْ َيَْتمَّ بِِذْكِر إِْساَلِمَها إاِلَّ الَواِقِديُّ

ُأَمْيَمـُة ِبْنـُت ُعْقَبـَة ْبِن َعْمـِرو ْبِن َعـِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشـِم ْبِن 3    7
َحاِرَثَة ڤ.

َها ُأمُّ ُعَمرْيِ بِنُْت َعْمِرو ْبِن َعِديٍّ ِمْن َبنِي َحنَْظَلَة ِمْن َبنِي مَتِيٍم،   س: ُأمُّ

َج ُأَمْيَمـَة َسـْهُل ْبُن َعتِيـِك ْبِن النُّْعَمِن ْبـِن َعْمٍرو ِمْن َوَلِد َمْبـُذوٍل، َوُهَو  َوَتـَزوَّ

اِر.  َعاِمُر ْبُن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت ُأَمْيَمُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 273، 274(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )310/10(.
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ُأَمْيَمُة ِبْنُت َعْمِرو ْبِن َسْهِل ْبِن َمْعَبِد ْبِن َمْخَرَمَة ْبِن َقْلعِ ْبِن َحِريِش 3    7
اْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل ڤ.

ِد ْبِن ُعَمَر)1(.  س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ

ْلِت الِغَفاِريَة ڤ.3    7 ُأَمْيَمة ِبْنُت َقْيِس ْبِن َأِبي الصَّ

 ب: َلَا ُصْحَبٌة، ِمَّن َباَيعت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُأَمْيَمُة ِبْنُت النُّْعَماِن ْبِن شراحيل الجونية ڤ.3 7  7

ج النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص هبـا، فلـم دخـل عليها قالت: أعـوذ بالله منك،   م: تـزوَّ
َحها َوَمتََّعها. فقال: »ُعْذِت بُِمَعاٍذ«، فَرَّ

ويقال: إن التي استعاذت فاطمة بنت الضحاك، ويقال: إهنا مليكة)3(.

ُأَمْيَمُة ِبْنُت النُّْعَماِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد َرَزاحِ ْبِن ُظَفَر ڤ.3    7

يِك ْبِن َأَنِس ْبِن َرافِِع ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس  َها ُأمُّ َصْخِر بِنُْت َشِ  س: ُأمُّ
اْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد األَْشَهِل.

اِد ْبِن ُظَفَر، َفَوَلَدْت َلُه النُّْعَمَن. َجَها ُعَبْيُد ْبُن َأْوِس ْبِن َمالِِك ْبِن َسوَّ َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ُأَمْيَمُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )306/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )25/3(.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 975(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )321/10(.
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ُأَمْيَمُة َوُيَقاُل: ُأَبيَُّة ِبْنُت َبِشيِر ْبِن َسْعِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُجاَلِس ْبِن 3    7
َزْيِد ْبِن َماِلٍك اأَلَغرِّ ڤ. 

َها َعْمَرُة بِنُْت َرَواَحَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس، َوِهَي ُأْخُت   س: ُأمُّ

ِه.  النُّْعَمِن ْبِن َبِشرٍي ألَبِيِه َوُأمِّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُأَمْيَمُة، َوُيَقاُل: ُأَماَمُة ِبْنُت ُسْفَياَن ْبِن َوْهِب ْبِن اأَلْشَيِم ِمْن َبِني 3    7
اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة ڤ.

َهـا ُأمُّ َعْبـِد اللـِه َوَكاَنـْت ُأَمْيَمُة اْمَرَأَة َأِب ُسـْفَياَن ْبِن َحْرِب ْبِن   س: ُأمُّ

ُأَميََّة، َفَأْسَلَمْت َيْوَم اْلَفْتِح َوَباَيَعْت، َوُيَقاُل َبْعَد َذلَِك بَِقِليٍل)2(.

ُأَمْيَمُة موالة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.3 -  7

 ط: َمواَلُة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوت َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )340/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )280/10(.
)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 112(.
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َنْيسة
ُ

أ امُسها  َمن 

ُأَنْيَسُة ِبْنُت ُخَبْيِب ْبِن َيَساِف ْبِن ِعَنَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َخِديجِ ْبِن 3    7
َعاِمِر ْبِن ُجَشِم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ األَْنَصاِريََّة ڤ. 

ِس ْبِن َمالِِك ْبِن اْمِرِئ الَقْيِس.  َها َزْينَُب بِنُْت َقْيِس ْبِن َشمَّ  س: ُأمُّ

، َفَوَلَدْت َلـُه: َعْبَد اللِه،  َجَهـا َزْيـُد ْبـُن َخاِرَجـَة ْبِن َزْيِد ْبـِن َأِب ُزَهـرْيٍ َتَزوَّ

ًدا، َوُأمَّ ُكْلُثوٍم.  َوُمَمَّ

ْت َمَعُه)1(. َوَأْسَلَمْت ُأَنْيَسُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَحجَّ

ْحَِن)2(. ْحَِن، َرَوى َعنَْها، ُخَبْيُب ْبُن َعْبِد الرَّ ُة ُخَبْيِب ْبِن َعْبِد الرَّ  ع: َعمَّ

 جر: روت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنها: ابُن أخيها خبيب بن عبد الرحن 
ابن خبيب بن يساف)3(.

ُأَنْيَسُة ِبْنُت ُرَقْيِم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َخْطَمَة ڤ. 3    7

َها َسَلَمُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن ِغَياِث ْبِن َرَزاٍح.   س: ُأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )341/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3266/6(.
)3( »اإلصابة« البن حجر )179/13(.
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 . َجَها َوْحَوُح ْبُن َثابِِت ْبِن اْلَفاِكِه اخْلَْطِميُّ َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ُأَنْيَسُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُأَنْيَسُة ِبْنُت َساِعَدَة ْبَن َعاِئِش ْبِن َقْيِس ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َزْيِد ْبِن 3  7 7
ُأَميََّة ڤ. 

 س: ِهَي ُأْخُت ُعَوْيِم ْبِن َساِعَدَة ِمْن َأْهِل َبْدٍر. 

ُة بِنُْت َساِلِ ْبِن َسَلَمَة ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيِد ْبِن َمالٍِك.  َها ُعَمرْيَ َوُأمُّ

اِر.  اَقَة ْبِن َحاِرَثَة، ِمْن َبنِي َعِديِّ ْبِن النَّجَّ َجَها َعْمُرو ْبُن ُسَ َتَزوَّ

َوَأْسَلَمْت ُأَنْيَسُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُأَنْيَسُة ِبْنُت َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن اْلَعْجاَلَن ْبِن َعاِمِر 3  7 7
اْبِن َبَياَضَة ڤ.

َجَهـا َعبَّـاُس ْبـُن ُعَبـاَدَة ْبِن َنْضَلـَة ْبِن َمالِِك ْبـِن اْلَعْجاَلَن ْبِن   س: َتَزوَّ

َزْيـِد ْبـِن َغنْـِم ْبـِن َسـاِلِ ْبِن َعـْوِف ْبِن َعاِمِر ْبـِن َعْوِف ْبـِن اخْلَْزَرِج، ُثـمَّ َخَلَف 
َعَلْيَها َعْمُرو ْبُن َأْوِس ْبِن َعاِمِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َوْقِش ْبِن َطِريِف ْبِن اخْلَْزَرِج ْبِن 

َساِعَدَة. 

َأْسَلَمْت ُأَنْيَسُة، َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )335/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )327/10(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )362/10(.
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ُأَنْيَسُة ِبْنُت ُعْرَوَة ْبِن َمْسُعوِد ْبِن ِسَناِن ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن 3  7 7
ُأَميََّة ْبِن َبَياَضَة ڤ.

َها ُرَغْيَبُة بِنُْت َثْعَلَبَة ْبِن َمالِِك ْبِن َعْجاَلَن ْبِن َزْيِد ْبِن َغنِْم ْبِن   س: ُأمُّ

َساِلِ ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اخْلَْزَرِج.

َجَها َحنَْظَلُة ْبُن َمالِِك ْبِن َخالِِد ْبِن ُكَلْيِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َخْزَمَة ْبِن َبَياَضَة. َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ُأَنْيَسُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُأَنْيَسُة ِبْنُت َعْمٍرو، َوُهَو َأُبو َخاِرَجَة ْبُن َقْيِس ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ 3 77 7
اِر ڤ. اْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ُهَم  ِه، َوُأمُّ َة ْبِن َعْمٍرو َشِهَد َبْدًرا ألَبِيِه َوُأمِّ  س: ِهَي ُأْخُت َأِب َسِليٍط ُأَسرْيَ

آِمنَُة بِنُْت َأْوِس ْبِن ُعْجَرَة ِمْن َبيِلٍّ َحِليِف َبنِي َعْوِف ْبِن اخْلَْزَرِج.

اِد ْبِن ُظَفَر ِمـْن األَْوِس، َفَوَلـَدْت َلُه:  َجَهـا النُّْعـَمُن ْبـُن َعاِمـِر ْبِن َسـوَّ َتَزوَّ
َقَتاَدَة َشِهَد َبْدًرا، َوُأمَّ َسْهٍل. 

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َمالُِك ْبُن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر، 
 ، َوُهَو ُخْدَرُة ْبُن َعْوِف ْبِن اْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج، َفَوَلَدْت َلُه: َأَبا َسِعيٍد اخْلُْدِريَّ

َواْلُفَرْيَعَة.

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )360/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )392/10(.
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اِد 3  7 7 ُأَنْيَسُة ِبْنُت َعَنَمَة ْبِن َعِديِّ ْبِن ِسَناِن ْبِن َناِبِئ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ
اْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َها ُجَهْيَزُة بِنُْت اْلَقْيِ ْبِن َكْعِب، ِمْن َبنِي َسِلَمَة، َوِهَي ُأْخُت   س: ُأمُّ

َج ُأَنْيَسَة َعْبُد اللِه ْبُن َعْمِرو  ِه، َتَزوَّ َثْعَلَبَة ْبِن َعنََمَة، َشِهَد الَعَقَبَة َوَبْدًرا ألَبِيِه َوُأمِّ
اْبِن َحَراٍم.

َوَأْسَلَمْت ُأَنْيَسُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُأَنْيَسُة ِبْنُت ُمَعاِذ ْبِن َماِعِص ْبِن َقْيِس ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن 3  7 7
ُزَرْيٍق ڤ.

َجَها َعاِمُر ْبُن  َها ُأمُّ َثابِِت بِنِْت ُعَبْيِد ْبِن َوْهِب ْبِن َأْشَجَع، َتَزوَّ  س: ُأمُّ

َعْمِرو ْبِن َخالَِدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َمَْلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق. 

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

ُأَنْيَسُة ِبْنُت ِهاَلِل ْبِن الُمَعلَّى ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعِديِّ ْبِن 3  7 7
َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َماِلِك ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َحِبيِب ْبِن َعْبِد َحاِرَثَة ڤ. 

َها َسْلَمى بِنُْت َطالِِق ْبِن اْلُعَكْيِم ْبِن َعْبِد َمنَاٍف ِمْن َبنِي ُسَلْيٍم.   س: ُأمُّ

َجَهـا الَعْجـاَلُن ْبـُن النُّْعـَمِن ْبِن َعاِمِر ْبـِن َعْجاَلَن ْبِن َعْمـِرو ْبِن َعاِمِر  َتَزوَّ
اْبِن ُزَرْيٍق.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )380/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )366/10(.
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َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُأَنْيَسُة َوُيَقاُل: َنِفيَسُة ِبْنُت َثْعَلَبَة ْبِن َزْيِد ْبِن َقْيِس ْبِن النُّْعَماِن 3 -7 7
اْبِن َماِلٍك اأَلَغرِّ ڤ. 

اِئُب  َجَها السَّ َها ُأَنْيَسُة بِنُْت َواِقِد ْبِن َعْمِرو ْبِن اإِلْطنَاَبِة، َتَزوَّ  س: ُأمُّ

ِد ْبِن ُسَوْيٍد. اْبُن َخالَّ

َأْسَلَمْت ُأَنْيَسُة بِنُْت َثْعَلَبَة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )367/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )340/10(.
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األِلف َحْرف  من  األفراد 

ُأَثْيَلُة ِبْنُت اْلَحاِرِث ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َصْخِر ْبِن َحَراِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر 3  7 7
اِر ڤ. اْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

اَن.  َها َفاطَِمُة بِنُْت َزْيِد َمنَاَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِزِن ِمْن َغسَّ  س: ُأمُّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

آِسَيُة ِبْنُت َفَرجٍ اْلُجْرُهِميَُّة ڤ.3  7 7

َة)2(.  ع: َنَزَلِت اْلَُجوَن ِمْن َمكَّ

َأَمُة ِبْنُت َخاِلِد ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس، 3    7
ُأمُّ َخاِلٍد، اأُلَمِويَُّة ڤ.

ْينَُة بِنُْت َخَلِف ْبِن َأْسَعَد ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة ْبِن ُسَبْيِع  ها ُهَ  س: ُأمُّ

اْبِن ُجْعُثَمَة ْبِن َسْعِد ْبِن ُمَلْيِح ْبِن َعْمٍرو ِمْن ُخَزاَعَة، َوَكاَن َخالُِد ْبُن َسِعيٍد 

ْينَُة بِنُْت َخَلٍف، َفَوَلَدْت َلُه ُهنَاَك:  َقْد َهاَجَر إَِل َأْرِض الََبَشِة، َوَمَعُه اْمَرَأُتُه ُهَ

، َوَقْد َبَلَغْت  ِفينََتْيِ َأَمَة بِنَْت َخالٍِد، َفَلْم َتَزْل بَِأْرِض الََبَشِة َحتَّى َقِدُموا ِف السَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )388/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3267/6(.
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عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َأَمُة َوَعِقَلْت. 

اِم َأَمَة بِنَْت َخالٍِد، َفَوَلَدْت َلُه:  َبرْيُ ْبُن اْلَعوَّ َج الزُّ ُد ْبُن ُعَمَر: َوَتَزوَّ َقاَل ُمَمَّ

، َفَكاَن ُيَقاُل ألََمَة: ُأمُّ َخالٍِد)1(. َبرْيِ َعْمًرا، َوَخالًِدا اْبنَِي الزُّ

ام، اْسمَها: أمة، َلَا ُصْحَبة)2(.  ب: اْمَرَأة الزبري بن الَعوَّ

َمَع  البشة  بأرض  ولدت  بكنيتها،  مشهورة  خالد،  أمَّ  تكنى  بر:   
أخيها َسِعيد بن خالد بن سعيد بن العاص. 

ها أميمة -ويقال هيمة- بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن  أمُّ
َبرْي بن العوام.  َج أمة بنت خالد الزُّ خزاعة، تزوَّ

َبرْي.  َبرْي، وبخالد ابنها من الزُّ َبرْي، وخالد بن الزُّ ولدت له: عمرو بن الزُّ

كانت تكنى أم خالد. 

ذ من عذاب القب.  روت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أهنا سمعته يتعوَّ

روى عنها: ُموَسى، وإبراهيم ابنا عقبة)3(.

ْينَُة، َوِقيَل: َأِمينَُة.  َها ُهَ اِم، َوُأمُّ َبرْيِ ْبِن اْلَعوَّ  ع: اْمَرَأُة الزُّ

، َوَسـِعيُد ْبُن  َرَوى َعنَْهـا: ُموَسـى ْبـُن ُعْقَبـَة، َوُكَرْيُب ْبُن ُسـَلْيٍم اْلِكنِْديُّ

َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص)4(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )24/3(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )223-222/10(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3267/6(.)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1790/4(.



63 ات �
َّ
أسامي الصحابي

 ثغ: ولـدت بـأرض البشـة مع أخيها َسـِعيد بن َخالِد بن َسـِعيد بن 

العاص بن أمية بن عبد شمس. 

ها أميمة- وقيل: هينة بنت خلف. وأمُّ

ج أمُّ خالد الزبري بن العّوام، ولدت له: عمر بن الزبري، وخالد بن  تزوَّ
الزبري، وبه كانت تكنى.

روى عنهـا: موسـى، وإبراهيـم ابنـا عقبـة، وكريب بن سـليم الكندي، 
وغريهم)1(.

يَُّة، الََبِشيَُّة امَلْولِِد. ُة، امَلكِّ  ذس: الُقَرِشيَُّة، األَُمِويَّ

. اْسُمَها: َأَمُة. َلَا ُصْحَبٌة، َوَرَوْت َحِدْيَثْيِ

اِم، َفَوَلَدْت َلُه: َعْمًرا َوَخالًِدا. َبرْيُ بُن الَعوَّ َجَها الزُّ َوَتَزوَّ

َث َعنَْها: َسِعْيُد بُن َعْمِرو بِن َسِعْيِد بِن الَعاِص، َوُمْوَسى بُن ُعْقَبَة،  َحدَّ
ا. ُهَ َوَغرْيُ

َحابِيَّاِت َوَفاًة. َوَأُظنَُّها آِخَر الصَّ

اِم َسْهِل بِن َسْعٍد)2(. َبِقَيْت إَِل َأيَّ

 ذت: ولدت ألبيها بالََبشة، ولا ُصْحبٌة وروايٌة حديثي.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )24/6(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 470، 471(.
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َّ
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َّ

الش

ام فولدت َلُه: َعْمًرا، وخالًدا. برْيُ بُن العوَّ َجها الزُّ وتزوَّ

َرَوى عنها: َسِعيد بن َعْمرو بن َسِعيد بن اْلَعاِص، وموسى بن ُعقبة. 

حابّيات)1(. وأظنُّها آخر من مات من النّساء الصَّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )894/2(.



اء حر�ف ال�ب





67 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ة َبرَّ امُسها  َمن 

ُة ِبْنُت َأِبي ِتْجَراَة ْبِن َأِبي ُفَكْيَهَة، َواْسُمُه: َيَساٌر ڤ.3    7 َبرَّ

اِر، َوَلُْم فِيِهْم ِواَلَداٌت،  ُْم ِمَن األَْزِد ُحَلَفاُء َبنِي َعْبِد الدَّ  س: َيُقوُلوَن: إهِنَّ

ُة َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َوَقْد َرَوْت َبرَّ

ار، َهاَجرت إَِل َأرض الََبَشة)2(.  ب: موالة لبني َعْبد الدَّ

ْعُي«.   ع: َسِمَعِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف امَلْسَعى َيُقوُل: »ُكتَِب َعَلْيُكُم السَّ

ُة بِنُْت َعْبِد اللِه ْبِن َكْعِب ْبِن َمالِِك)3(. َرَوْت َعنَْها: َصِفيَُّة بِنُْت َشْيَبَة، َوُعَمرْيَ

ُة ِبْنُت َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ ڤ. 3    7 َبرَّ

َجَها  َها َفاطَِمُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن ِعْمَراَن ْبِن َمُْزوٍم، َتَزوَّ  س: ُأمُّ

ِف اْلَاِهِليَِّة َعْبُد األََسِد ْبُن ِهاَلِل ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم، َفَوَلَدْت َلُه: 

َأَبا َسَلَمَة ْبَن َعْبِد األََسِد، َوَشِهَد َبْدًرا، َوُهَو َزْوُج ُأمِّ َسَلَمَة بِنِْت َأِب ُأَميََّة ْبِن 

َة َبْعَد َعْبِد األََسِد ْبِن ِهاَلٍل َأُبو  امُلِغرَيِة َقْبَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َخَلَف َعَل َبرَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )234/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )39/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3275/6(.
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امل في الت
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الش

ى ْبِن َأِب َقْيِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِ ْبِن َمالِِك ْبِن َحَسِل ْبِن  ُرْهِم ْبُن َعْبِد اْلُعزَّ

َة ْبَن َأِب ُرْهٍم َشِهَد َبْدًرا)1(. ، َفَوَلَدْت َلُه: َأَبا َسْبَ َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )45/10(.



69 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ة
َ

ك َبَ امُسها  َمن 

َبَرَكُة اْلَحَبِشيَُّة ڤ.3 7  7

َبْت َبْوَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(. تِي َشِ  ع: َذَكَرَها ِف َحِديِث ُأَمْيَمَة بِنِْت ُرَقْيَقَة، ِهَي الَّ

 جو: خادمة أمِّ َحبِيَبة زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 جر: كانـت مـع أم حبيبـة بنـت أب سـفيان ختدمهـا هنـاك، ثم قدمت 

معها، وهي التي شبت بول النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فيم جاء ف حديث أميمة بنت رقيقة، 
وخلطها أبو عمر بأم أيمن، فقال: أظن بركة هذه هي أم أيمن. انتهى.

وحله عل ذلك ما ذكر هو ف صدر بركة أم أيمن، أهنا هاجرت الجرتي 
إل أرض البشة واملدينة.

وف كـون أم أيمـن هاجـرت إل أرض البشـة نظـر، فإهّنـا كانـت ختـدم 
جهـا مـواله زيـد بن حارثـة، وزيد ل ياجر إل البشـة، وال  النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وزوَّ
أحٌد من كان خيدم النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص إذا ذاك، فظهر أّن هذه البشية غري أم أيمن، 

وإن وافقتها ف االسم)3(.

)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« )ص: 237(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3277/6(.
)3( »اإلصابة« البن حجر )13/ 197(.
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الش

َبَرَكُة ِبْنُت َيَساٍر ڤ.3    7

اِر، َوُهـْم َيُقوُلوَن: َنْحُن  َراَة َمـْوَل َبنِي َعْبِد الدَّ  س: ِهـَي ُأْخـُت َأِب ِتْ

اِر.  ِمْن َأْهِل الَيَمِن ِمَن األَْزِد ُحَلَفاُء لَِبنِي َعْبِد الدَّ

َة َقِديًم، َوَباَيَعْت َوَهاَجَرْت إَِل َأْرِض الََبَشِة اِلْجَرَة  َأْسَلَمْت َبَرَكُة بَِمكَّ

، َوَكاَن َيَساٌر ُيَكنَّى َأَبا ُفَكْيَهَة)1(. الثَّانَِيَة َمَع َزْوِجَها َقْيِس ْبِن َعْبِد اللِه األََسِديِّ

 ب: َهاَجرت َمَع َزوجَها قيس بن َعْبد اللَّه اأْلَسدي إَِل َأرض الََبَشة)2(.

، َمْواَلُة َأِب ُسْفَياَن، َهاَجَرْت َمَع   ع: اْمَرَأُة َقْيِس ْبِن َعْبِد اللِه اأْلََسِديِّ

َزْوِجَها إَِل َأْرِض اْلََبَشِة)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )234/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )38/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3277/6(.



71 ات �
َّ
أسامي الصحابي

بَِشرية امُسها  َمن 

َبِشـيَرُة ِبْنـُت َثاِبـِت ْبـِن النُّْعَماِن ْبـِن اْلَحاِرِث ْبـِن َعْبـِد َرَزاحِ ْبِن 3    7
ُظَفَر ڤ. 

ُق ْبُن َعْمِرو ْبِن َحاِرَثَة ْبِن  َها ُشَمْيَلُة بِنُْت اْلَاِرِث، َوُهَو ُأَبرْيِ  س: ُأمُّ

اْلَْيَثِم ْبِن ُظَفَر. 

َجَها َأُبو َنْمَلَة ْبُن ُمَعاِذ ْبِن ُزَراَرَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن اْلَاِرِث ْبِن  َتَزوَّ
َمرِّ ْبِن ُظَفَر. 

َأْسَلَمْت َبِشرَيُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َبِشيَرُة ِبْنُت النُّْعَماِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد َرَزاحِ ْبِن ُظَفَر ڤ. 3    7

يِك ْبِن َأَنِس ْبِن َرافِِع ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس  َها ُأمُّ َصْخِر بِنُْت َشِ  س: ُأمُّ

اْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد األَْشَهِل. 

َجَها َسْهُل ْبُن اْلَاِرِث ْبِن ُعْرَوَة ْبِن َعْبِد َرَزاِح ْبِن ُظَفَر، َفَوَلَدْت َلُه:  َتَزوَّ
بِيَع، َوُأمَّ اْلَاِرِث.  الرَّ

َوَأْسَلَمْت َبِشرَيُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)2( السابق )321/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )321/10(.
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الش

الباء َحْرف  من  األفراد 

ُبَثْيَنُة ِبْنُت النُّْعَماِن ْبِن َعْمِرو ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعْمِرو ْبِن 3 -  7
ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة ڤ.

َها َحبِيَبُة بِنُْت َقْيِس ْبِن ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن األَْعَجِم ْبِن   س: ُأمُّ

الَاِرِث ْبِن األَْدَرِم ْبِن َغالِِب ْبِن فِْهٍر، َواْسُم األَْدَرِم: َتْيُم الالَِّت ِمْن ُقَرْيٍش. 

ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َحْزِم ْبِن َزْيِد ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد ْبِن  َجَها ُمَمَّ َتَزوَّ
اِر.  َعْوِف ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َبــْرَزُة ِبْنــُت َمْســُعوِد ْبــِن َعْمــِرو ْبــِن ُعَمْيــِر بــِن َعــْوِف بــِن َثِقيٍف 3    7
الثََّقِفيَّة ڤ. 

َها َأَمُة بِنُْت َخَلِف ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجٍَح.   س: ُأمُّ

 ، ، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه األَْكَبَ َجَها َصْفَواُن ْبُن ُأَميََّة ْبِن َخَلٍف اْلَُمِحيُّ َتَزوَّ
َبرْيِ َيْوَم ُقتَِل، َوَوَلَدْت َأْيًضا لَِصْفَواَن:  َوُهَو الطَِّويُل ُقتَِل َمَع َعْبِد اللِه ْبِن الزُّ

، َوُأَميََّة، َوُأمَّ َحبِيٍب. ِهَشاًما األَْكَبَ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )361/10(.
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ِة الَوَداِع)1(. َأْسَلَمْت َبْرَزُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َحجَّ

 ب: َلَا ُصْحَبٌة)2(.

 جر: أسلمت معه وهي أم ابنه َعبد الله بن صفوان، وكان عند صفوان 
ملَّا أسلم ست نسوة)3(.

ِبْرَوُع ِبْنُت َواِشٍق اأْلَْشَجِعيَُّة ڤ.3    7

 ب: قىض فِيَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َقِضيَّة، َوِهي أشجعية)4(.

 ع: َلَا ِذْكٌر ِف َحِديِث َمْعِقِل ْبِن ِسنَاَن ِف َقِضيَِّة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َلَا ملَّا 
َ َعنَْها َزْوُجَها)5(. ُتُوفِّ

 بر: مات عنها زوجها هالل بن مرة األشجعي، ول يفرض َلَا صداًقا. 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بمثل صداق نسائها)6(. فقىض َلَا َرُسوُل اللَّ

ُبَرْيَدُة ِبْنُت ِبْشِر ْبِن اْلَحاِرِث، َوُهَو ُأَبْيِرُق ْبُن َعْمِرو ْبِن َحاِرَثَة ْبِن 3    7
اْلَهْيَثِم ْبِن ُظَفَر ڤ.

َها ُأَمْيَمُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة.   س: ُأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )281/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )38/3(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )196/13(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )38/3(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3278/6(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1795/4(.
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َجَها َعبَّاُد ْبُن هَنِيِك ْبِن إَساِف ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة،  َتَزوَّ

َوَخَلَف َعَلْيَها َأُخوُه َأُبو َمْعِقِل ْبُن هَنِيِك ْبِن إَساٍف، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه، ُثمَّ 

اِد ْبِن اْلَْيَثِم ْبِن ُظَفَر، َفَوَلَدْت  َخَلَف َعَلْيَها َأُبو ُبْرَدَة ْبِن َأِسرِي ْبِن ُعْرَوَة ْبِن َسوَّ

َلُه: ُمَعتًِّبا.

، َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َأْسَلَمْت ُبَرْيَدُة بِنُْت برِْشٍ

َبِريَرُة َمْواَلُة َعاِئَشَة ڤ.3    7

َها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.  ب: كاَتَبْتَها َعاِئَشة ڤ واعتقت، َوَكاَن َزوجَها عبًدا َفَخريَّ

 ع: َرَوْت َعنَْها َعاِئَشُة، َواْبُن َعبَّاٍس، َوُعْرَوُة، َوَعْبُد امَلِلِك ْبُن َمْرَواَن، 

يٍز)3(. َوَعْبُد اللِه ْبُن ُمرَْيِ

 بر: مـوالة عائشـة بنـت أب بكـر الصديـق، كانت مـوالة لبعض بني 
هـالل فكاتبوهـا، ثـم باعوها من عائشـة، وجاء الديث ِف شـأهنا بـأن الوالء 

ملن أعتق. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص فكانت ُسنَّة.  ها َرُسوُل اللَّ َ وعتقت حتت زوج ، فخريَّ

ا، ففي نقل أهل املدينة أنه َكاَن  واخُتِلَف ِف زوجها هل َكاَن عبًدا َأْو ُحرًّ
ا)4(.  ى: مغيًثا، وف نقل أهل العراق أنه َكاَن ُحرًّ عبًدا ُيَسمَّ

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )38/3(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )323/10(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3276-3275/6(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1795/4(.
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.  ذس: َمْوالُة ُأمِّ امُلْؤِمنِْيَ َعاِئَشَة، َلَا َحِدْيٌث ِعنَْد النََّساِئيِّ

ُه. َرَوى َعنَْها: َعْبُد امَلِلِك بُن َمْرَواَن، َوَغرْيُ

ُه بَِفَواِئَد َجٍَّة )1(. َم َعَل َحِدْيثَِها اْبُن ُخَزْيَمَة َوَغرْيُ َقْد َتَكلَّ

َكِن ْبِن َعِديِّ ْبِن ُعَبْيِد ْبِن 3    7 ُبَزْيَعُة ِبْنُت َأِبي َخاِرَجَة ْبِن َأْوِس ْبِن السَّ
ِفْهِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغْنِم ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

َها َمْرَيُم بِنُْت ِعْصَمَة ْبِن َزْيِد ْبِن ُمَلْيِل ْبِن َوَبَرَة ْبِن َخالِِد ْبِن   س: ُأمُّ

الَعْجاَلَن ْبِن َزْيِد ْبِن َغنِْم ْبِن َساِلِ ْبِن َعْوٍف.

َم ْبـِن فِْهِر ْبِن  اِمِت ْبِن َقْيـِس ْبِن َأْصَ َجَهـا الَولِيـُد ْبـُن ُعَبـاَدَة ْبـِن الصَّ َتَزوَّ
َثْعَلَبَة ْبِن َغنٍْم. 

َأْسَلَمْت ُبَزْيَعُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُبْسَرُة ِبْنُت َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة َوِقيَل: َصْفَواُن ْبُن َنْوَفِل ْبِن َأَسِد 3 7  7
اْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُقَصيٍّ الُقَرِشيَُّة اأَلَسِديَُّة ڤ. 

َة ْبِن ِهاَلِل  َهـا َسـاملَُِة بِنْـُت ُأَميَّـَة ْبِن َحاِرَثـَة ْبِن األَْوَقِص ْبِن ُمـرَّ  س: ُأمُّ

َها ُعْقَبُة ْبُن َأِب  َثَة ْبِن ُسَلْيٍم، َوَأُخوَها ألُمِّ اْبِن َفالِِج ْبِن َذْكَواَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن هُبْ
ُمَعْيِط ْبِن َأِب َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة. 

ُة ِعنَْد امُلِغرَيِة ْبِن َأِب الَعاِص، َفَوَلَدْت َلُه: ُمَعاِوَيَة ْبَن امُلِغرَيِة،  َوَكاَنْت ُبْرَ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 297، 298(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )356/10(.
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َف َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُأُحٍد، َوُهَو َجدُّ َعْبِد امَلِلِك ْبِن  ِذي ُقتَِل ُمنَْصَ َوُهَو الَّ

َمْرَواَن، َوُأمُّ َعْبِد امَلِلِك َعاِئَشُة بِنُْت ُمَعاِوَيَة ْبِن امُلِغرَيِة ْبِن َأِب اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة. 

َكِر)1(. ُة َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا ِف َمسِّ الذَّ َوَقْد َرَوْت ُبْرَ

ُة َعْبِد امَلِلِك)2(.  ص: َخاَلُة َمْرَواَن ْبِن اْلََكِم َوِهَي َجدَّ

ُة َأبِيَها)3(. ِه ملسو هيلع هللا ىلص عمَّ  ب: من امُلَهاِجَرات، َخِدجَيُة اْمَرَأُة َرُسوِل اللَّ

َت امُلِغرَيِة ْبِن َثابٍِت، َوِهَي  ُة حَتْ : َكاَنْت ُبْرَ يُّ َبرْيِ  ع: َقاَل ُمْصَعٌب الزُّ

ِمَن امُلَباِيَعاِت.

َرَوى َعنَْها: َعْبُد اللِه ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َوَمْرَواُن ْبُن اْلََكِم، َوَسِعيُد 

، َوُأمُّ ُكْلُثوِم بِنُْت ُعْقَبَة. َبرْيِ اْبُن امُلَسيِِّب، َوُعْرَوُة ْبُن الزُّ

ُة َعْبِد امَلِلِك ْبِن َمْرَواَن. َوِهَي َخاَلُة َمْرَواَن ْبِن الََكِم، َوَجدَّ

ُتَعدُّ ِف اِلَجاِزيَِّي)4(.

هـا سـاملة بنـت أمية بـن حارثة بن األوقص السـلمية، وهي ابنة   بر: أمُّ
ه.  أخي ورقة بن نوفل، وأخت عقبة بن أب معيط ألمِّ

كانت برة بنت صفوان عند امُلِغرَية بن أب العاص، فولدت له: معاوية، 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )233/10(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )37/6(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )37/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3271/6(.
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وعائشة، فكانت عائشة حتت مروان بن الكم، وهي أمُّ عبد امللك بن مروان. 

روى عنها من الصحابة: أمُّ كلثوم بنت عقبة بن أب معيط.

كر. وروى عنها مروان بن الكم حديث َمّس الذَّ

وهي من املبايعات)1(.

 كو: لا صحبٌة، روت عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا، روى عنها: مروان بن 
الكم وغريه، وفيه ُخْلف)2(.

 جو: َرَوت َعن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وبايعت)3(.

ِبْشَرُة ِبْنُت ُمَلْيِل ْبِن َوَبَرَة ْبِن َخاِلِد ْبِن اْلَعْجاَلِن ْبِن َزْيِد ْبِن َغْنِم 3    7
اْبِن َساِلِم ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

َها ُأمُّ َزْيِد بِنُْت َنْضَلَة ْبِن َمالِِك ْبِن الَعْجاَلِن ْبِن َزْيِد ْبِن َغنِْم   س: ُأمُّ

اْبِن َساِلِ ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف.

َجَها َحَْزُة ْبُن الَعبَّاِس ْبِن ُعَباَدَة ْبِن َنْضَلَة ْبِن َمالِِك ْبِن الَعْجاَلِن ْبِن  َتَزوَّ

ًدا، َوُحَْيًدا، َوَخِدجَيَة، َوَكْلَثَم َبنِي َحَْزَة. َزْيٍد، َفَوَلَدْت َلُه: ُمَمَّ

ُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(. َأْسَلَمْت برِْشَ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1796/4(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )328/7(.

)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 230(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )351/10(.
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اْلَبُغوُم ِبْنُت الُمَعذَِّل َوُهَو َخاِلُد ْبُن َعْمِرو ْبِن ُسْفَياَن ْبِن اْلَحاِرِث 3    7
اْبِن َزبَّاَن ْبِن َعْبِد َياِليَل ِمْن َبِني اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة ڤ.

 س: ِهَي ُأمُّ َعْبِد اللِه األَْصَغِر ْبِن َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة َوَصْفَواَن ْبِن َصْفَواَن، 

َوَعْمِرو ْبِن َصْفَواَن.

ِة اْلَوَداِع، َوَقْد ُرِوَي َلنَا  َأْسَلَمِت اْلَبُغوُم َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َحجَّ
َا َأْسَلَمْت َقْبَل َذلَِك َيْوَم اْلَفْتِح)1(. َأهنَّ

ُبَقْيَرُة ڤ.3    7

 ب: اْمَرَأة اْلَقْعَقاع بن أب َحْدَرد، َلَا ُصْحَبٌة)2(.

ُبَهْيَسـُة ِبْنـُت َعْمـِرو ْبِن َخْلـَدَة ْبِن َعاِمِر ْبـِن َمْخَلِد ْبـِن َعاِمِر ْبِن 3 -  7
ُزَرْيٍق ڤ.

َها ُأمُّ الََكِم، َوِهَي ُفَكْيَهُة بِنُْت امُلطَِّلِب ْبِن َخْلَدَة ْبِن َمَْلِد ْبِن   س: ُأمُّ

َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق. 

ْيَسُة، َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. َأْسَلَمْت هُبَ

َبْيَضاء ِإْحَدى ِنَساِء َبِني اْلَحاِرِث بِن ِفْهٍر ڤ.3    7

 ب: َوالَِدة ُسَهْيل، َوَصفَوان، َلَا ُصْحَبة)4(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )38/3(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )281/10(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )38/3(.)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )364/10(.



اء حر�ف ال�تَّ





81 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ُتَماِضُر ِبْنُت اأَلْصَبغِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ِحْصِن ْبِن َضْمَضِم 3    7
اْبِن َعِديِّ ْبِن َجَناِب ْبِن ُهَبٍل ِمْن َكْلٍب ڤ.

َها ُجَوْيِرَيُة بِنُْت َوَبَرَة ْبِن ُروَمانِِس، ِمْن َبنِي ِكنَاَنَة ْبِن َعْوِف   س: ُأمُّ

اْبِن ُعْذَرَة ْبِن َزْيٍد الالَِّت ْبِن ُرَفْيَدَة ِمْن َكْلٍب. 

ْحَِن  ُل َكْلبِيٍَّة َنَكَحَها ُقَريِشُّ َوَلْ َتِلْد لَِعْبِد الرَّ ُد ْبُن ُعَمَر: َوِهَي َأوَّ َقاَل ُمَمَّ
َغرْيَ َأِب َسَلَمَة)1(.

اِر ڤ.3    7 ْيِبيَُّة، ِمْن َبِني َشْيَبَة ْبِن َعْبِد الدَّ َتْمِلُك الشَّ

َفا  ة، نظرت إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من غرَفة َلَا َبي الصَّ  ب: اْمَرَأة من أهل َمكَّ

ْعَي َفاْسَعْوا«.  َه َكَتَب َعَلْيُكُم السَّ واملروة، َوُهَو َيُقول: »إِنَّ اللَّ

َحِديثَها ِعنْد َصِفيَّة بنت شيَبة)2(.

التَّْوَأَمُة ِبْنُت ُأَميََّة ْبِن َخَلِف ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجَمحٍ ڤ.3    7

ِمَن  مَتِيٍم  َبنِي  ِمْن  اْلَاِرِث  ْبِن  ْبِن َعْمِرو  بِنُْت َحبِيِب  َلْيَل  َها  ُأمُّ س:   

َبِت التَّْوَأَمُة ِعنَْد َعاِصِم ْبِن الَْعِد الَفَزاِريِّ َوَوَلَدْت َلُه، َوَكاَنِت  اِجِم اْغَتَ الَبَ
َهِذِه  َيْت  َوُسمِّ بِاْسٍم،  تِْلَك  َيْت  َفُسمِّ َبْطٍن  ِف  َلَا  َوُأْخٌت  ِهَي  ُولَِدْت  التَّْوَأَمُة 

التَّْوَأَمَة)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )282/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )42/3(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )256/10(.
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تِي ُنِسَب َصالح مول التَّْوَأَمة إَِلْيَها)1(.  ب: َلَا ُصْحَبٌة، َوِهي الَّ

َا َباَيَعِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.  ع: َلَا ِذْكٌر اَل ُرْؤَيَة َلَا، َوُيَقاُل: إهِنَّ

َتِميَمُة ِبْنُت َأِبي ُسْفَياَن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن ُضَبْيَعَة 3    7
اْبِن َزْيٍد ڤ. 

ِع ْبِن اْلَعطَّاِف ْبِن  ُموُس بِنُْت النُّْعَمِن ْبِن َعاِمِر ْبِن ُمَمِّ َها الشَّ  س: ُأمُّ

ُضَبْيَعَة.

َجَها َعْبُد اللِه ْبُن َسْهِل ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن َكْعِب ْبِن َعاِئَشَة ِمْن َبنِي  َتَزوَّ
َواِقٍف ِمْن األَْوِس.

َأْسَلَمْت مَتِيَمُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ُتَوْيَلُة ِبْنُت َأْسَلَم األَْنَصاِريَُّة ڤ.3 7  7

ٌة ِمْن َبنِي َحاِرَثَة)4(. َا َأْنَصاِريَّ  ع، ثغ: َباَيَعِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ِقيَل إهِنَّ

 بر: صلَّت القبلتي)5(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )42/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3282/6(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )326/10(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3282/6(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )44/6(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1919/4(.
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ِبيـعِ ْبـِن َعْمِرو ْبِن َعـِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشـِم ْبِن 3    7 ُثَبْيَتـُة ِبْنـُت الرَّ
َحاِرَثَة ڤ. 

َهـا َسـْهَلُة بِنْـُت اْمـِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َكْعـِب ْبِن َعاِمِر ْبـِن َعِديِّ ْبِن   س: ُأمُّ

َمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة. 

َجَها َأْوُس ْبُن َقْيظِيِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة، َفَوَلَدْت  َتَزوَّ
َلُه: َعْبَد اللِه َوُكَباَثَة َوِعَراَبَة. 

بِيِع َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َأْسَلَمْت ُثَبْيَتُة بِنُْت الرَّ

ُثَبْيَتُة ِبْنُت َسِليِط ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن 3    7
اِر ڤ. َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ِة ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َمْبُذوِل  مَّ َها ُسَخْيَلُة بِنُْت الصِّ  س: ُأمُّ

اِر.  اْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َجَها َعْبُد اللِه ْبُن َصْعَصَعَة ْبِن َوْهِب ْبِن َعِديِّ ْبِن َمالِِك ْبِن َعِديِّ  َتَزوَّ
ْحَِن، َوَسـاملََِة،  ـاِر، َفَوَلَدْت َلـُه: َعْبَد الرَّ اْبـِن َعاِمـِر ْبـِن َغنِْم ْبِن َعـِديِّ ْبِن النَّجَّ

َوَمْيُموَنَة.

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُثَبْيَتُة ِبْنُت النُّْعَماِن ْبِن َعْمِرو ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َخاِلِد ْبِن َعْمِرو ْبِن 3    7
ُأَميََّة ڤ.

)2( السابق )393/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )310/10(.
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َها َحبِيَبُة بِنُْت َقْيٍس ِمْن َبنِي َغالِِب ْبِن فِْهٍر.   ع: ُأمُّ

اِر.  ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم ِمْن َبنِي النَّجَّ َجَها ُمَمَّ َتَزوَّ

َوَأْسَلَمْت ُثَبْيَتُة، َوَباَيَعِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُثَبْيَتـُة ِبْنـُت يعـاِر ْبِن َزْيِد ْبـِن ُعَبْيِد ْبِن َزْيـِد ْبِن َماِلـِك ْبِن َعْوٍف 3 -  7
األَْنَصاِريَُّة ڤ.

تِي َأْعَتَقْت َساملًِا   س: ِهَي اْمَرَأُة َأِب ُحَذْيَفَة ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة، َوِهَي الَّ

َفَتَبنَّاُه َأُبو ُحَذْيَفَة.

َا َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. ُد ْبُن ُعَمَر َأهنَّ َذَكَر ُمَمَّ

 بر: كانت من املهاجرات األول، ومن فضالء النساء الصحابيات. 

وهـي زوج أب حذيفـة بـن عتبـة بـن ربيعة بن عبد شـمس، وهي موالة 
ِذي يقال له: سال مول أب حذيفة، أعتقته سائبة، فوال سال  سال بن معقل الَّ

أبا حذيفة، وُقتَِل سالٌ مول أب حذيفة يوم اليممة ُهَو وأبو حذيفة)3(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3284/6(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )330/10(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1799/4(.
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اَمة
َ

ُجذ امُسها  َمن 

ْعِديَّة ڤ.3    7 ُجَذاَمُة ِبْنُت اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ِرَفاَعَة السَّ

ُر،  ْيَمَء، َذَكَرَها امُلَتَأخِّ َبَها الشَّ ِة، َأّم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َلقَّ ْعِديَّ  ع: ُأْخُت َحِليَمَة السَّ

َوَقاَل: اَل ُيْعَرُف َلَا ِرَواَيٌة)1(.

ِف  ِذْكٌر  َلَا  َضاَعِة،  الرَّ ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوِل  ُأْخُت  ع:  أيًضا  وقال   

ْج َلَا َشْيًئا)2(. َحِديٍث، َذَكَرَها ُسَلْيَمُن، َوَلْ خُيَرِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص من الرضاعة.   بر: أخت َرُسوِل اللَّ

أغـارت خيُل َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص عل هوازن، وأخذوهـا فيمن أخذوا من 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص،  بي، فقالت لم: أنا أخت صاحبكم. فلم قدموا هبا َعَل َرُسوِل اللَّ السَّ
ب هبا، وبسط َلَا  د، أنا أختك، وعرفته بعالمة عرفها، فرحَّ قالت له: َيا ُمَمَّ
ِعنِْدي  َفَأِقْيِمي  َأْحَبْبِت  »إِْن  َوَقاَل:  عيناه،  ودمعت  َعَلْيِه،  فأجلسها  رداءه، 
ُمْكَرَمـة ُمَبََّبـة، َوإِْن َأْحَبْبـِت َأْن َتْرِجِعـي إَِل َقْوِمـِك َأوَصْلُتـِك«. فقالـت: بـل 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة أعبـد وجارية  أرجـع إَِل قومـي. فأسـلمت، فأعطاهـا َرُسـوُل اللَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3288/6(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3375/6(.
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وأعطاها نعم وشاء)1(.

عدية، ُأْخُت َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص   جو: لقبها الشيمء، َوِهي بنت حليمة السَّ
ال امُلْهمَلة)2(.  من الرَضاَعة، َوَبْعضهْم َيُقول: جدامة بِاِليم َوالدَّ

ُجَذاَمُة ِبْنُت َوْهٍب اأْلََسِديَُّة ڤ.3    7

ُر َأْن ِقيَل: ُخَذاَمُة َوَذَكَر   ع: َرَوْت َعنَْها َعاِئَشُة ُأمُّ امُلْؤِمنَِي، َوَذَكَر امُلَتَأخِّ
َتَلْف فِيِه)3(. ُه َلْ خُيْ ، َوَحَكى َوْهَم َواِهٍم؛ َفإِنَّ َل َأَصحُّ َأنَّ اأْلَوَّ

 بر: أسلمت بمكة، وبايعت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فهاجرت َمَع قومها إَِل املدينة، 
وكانت حتت أنيس بن قتادة بن ربيعة، من بني َعْمرو بن عوف. 

روت عنها عائشة حديث الغيلة)4(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1870/4، 1871(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 239(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3287/6(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1800/4(.



91 ات �
َّ
أسامي الصحابي

مجيلة امُسها  َمن 

َجِميَلُة ِبْنُت ُأَبيِّ ْبِن َسُلوٍل ڤ.3  - 7

 ع: ُأْخُت َعْبِد اللِه، َوِقيَل: اْبنَُة َعْبِد اللِه، َوُهَو َوْهٌم. 

َت َحنَْظَلَة ْبِن َأِب َعاِمٍر، َفُقتَِل َعنَْها َيْوَم ُأُحٍد، ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها  َكاَنْت حَتْ
ٍس، َفاْخَتَلَعْت ِمنُْه بَِحِديَقتِِه، ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َمالُِك ْبُن  َثابُِت ْبُن َقْيِس ْبِن َشمَّ
ْخُشـِم ِمـْن َبنِـي َعـْوِف ْبِن اخْلَْزَرِج، ُثـمَّ َخَلَف َعَلْيَهـا ُخَبْيُب ْبُن َيَسـاٍف ِمْن  الدُّ

.)1( ِد ْبِن َسْعٍد اْلَواِقِديِّ ُر، َعْن ُمَمَّ َبنِي اْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج، َذَكَرُه امُلَتَأخِّ

 بر: امرأة ثابت بن قيس بن شمس، وهي التي خالعته وردت َعَلْيِه 

حديقته. هكذا روى البصيون، وخالفهم أهُل املدينة، َفَقاُلوا: إهنا حبيبة 
بنت سهل األنصارية.

َت َحنَْظَلَة بن  َكنَّاَها ابن امُلَسيِِّب ُأمَّ َجِيٍل، َوَكاَنْت َقْبَل َثابِِت بن َقْيٍس حَتْ
َأِب َعاِمٍر اْلَغِسيِل. 

ْخُشِم.  َجَها َبْعَد َثابِِت بن َقْيٍس َمالُِك بن الدُّ ُثمَّ َتَزوَّ

َجَها َبْعَدُه ُخَبْيُب بن َأَساَف األنصاري)2(. ُثمَّ َتَزوَّ

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1802/4(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3286/6(.
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َجِميَلُة ِبْنُت َأِبي َصْعَصَعَة، َواْسُمُه: َعْمُرو ْبُن َزْيِد ْبِن َعْوِف ْبِن 3  - 7
اِر ڤ. َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغْنِم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َها ُأَنْيَسُة بِنُْت َعاِصِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو   س: ُأمُّ

اِر.  اْبِن َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َم ْبِن فِْهِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم  اِمِت ْبِن َقْيِس ْبِن َأْصَ َجَها ُعَباَدُة ْبُن الصَّ َتَزوَّ

اْبِن َعْوِف ْبِن اخْلَْزَرِج، َفَوَلَدْت َلُه: الَولِيَد ْبَن ُعَباَدَة. 

اَقَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن  بِيُع ْبُن ُسَ ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها الرَّ

َعـِديِّ ْبـِن َكْعـِب ْبـِن اخْلَْزَرِج ْبـِن اْلَاِرِث ْبـِن اخْلَـْزَرِج، َفَوَلَدْت َلـُه: َعْبَد اللِه، 

ًدا، َوُبَثْينََة.  َوُمَمَّ

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َخْلَدُة ْبُن َأِب َخالِِد ْبِن َقْيِس ْبِن َخالِِد ْبِن َمَْلِد ْبِن َعاِمِر 

اْبِن ُزَرْيٍق ِمْن اخْلَْزَرِج.

َأْسَلَمْت َجِيَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َجِميَلُة ِبْنُت َثاِبِت ْبِن َأِبي اأَلْقَلِح، َواْسُمُه: َقْيُس ْبُن ُعَصْيَمُة ْبُن 3  - 7
َماِلِك ْبِن َأَمَة ْبِن ُضَبْيَعَة اأْلَْوِسيُّ ڤ.

َجَها ُعَمُر ْبُن اخلَطَّاِب، َفَوَلَدْت َلُه: َعاِصَم ْبَن ُعَمَر.   س: َتَزوَّ

ِع ْبِن اْلَعطَّاِف ْبِن ُضَبْيَعَة،  ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َيِزيُد ْبُن َجاِرَيَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُمَمِّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )388/10(.
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ْحَِن ْبَن َيِزيَد. َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد الرَّ

َوَأْسَلَمْت َجِيَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َها َعاِصم بن أب اأْلَْفَلح)2(. َج هَبا عمُر بُن اخلطَّاب، َعمُّ  ب: تزوَّ

 ع: اْمَرَأُة ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب، ُأمُّ َعاِصِم ْبِن ُعَمَر)3(.

 بر: أخُت َعاِصم بن ثابت بن أبى األقلح، امرأة ُعَمر بن اخْلَطَّاِب، 
تكنى أم َعاِصم بابنها َعاِصم بن ُعَمر بن اخْلَطَّاِب، َكاَن اسمها: )عاصية(، 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )جيلة(. ها َرُسوَل اللَّ فسمَّ

تزوجها ُعَمر بن اخْلَطَّاِب ِف سنة سبع من الجرة، فولدت له: َعاِصَم 
ابَن ُعَمر بن اخلَطَّاِب.

ْحَِن  َجها َيِزيُد بُن جارية، فولدت له: َعْبَد الرَّ ثم طلقها ُعَمر بن اخلَطَّاِب، فتزوَّ
ْحَِن بن َيِزيد بن جارية أخو عاصم بن ُعَمر بن  ابَن َيِزيد بن جارية، فَعْبد الرَّ

ه)4(. اخلَطَّاِب ألمِّ

ه   كو: امـرأة عمـر بـن اخلطاب ڤ، كان اسـمها: )عاصيـة(، فغريَّ
النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وجيلة امرأة ثابت بن قيس وهي التي نرشت عليه)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )326/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )67/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3285/6(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1802/4، 1803(.

)5( »اإلكمال« البن ماكوال )128/2، 129(.
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ها النَّبِيُّ   جو: َزْوَجة عمر بن اخلطاب، َكاَن اْسُمَها: )عاصية(، فسمَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: )جيَلة()1(. 

َجِميَلُة ِبْنُت ُخَزْيَمَة ْبِن َخَزَمَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َأِبي َبْكِر ْبِن َغْنِم ْبِن 3 7- 7
َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ َوُيَقاُل اْسُمَها َحِبيَبُة ڤ.

َها َعِمرَيُة بِنُْت َعِديِّ ْبِن َمالِِك ْبِن َحَراِم ْبِن َخِديِج ْبِن ُمَعاِوَيَة   س: ُأمُّ

اْبِن َمالٍِك ِمْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ِمَن األَْوِس. 

َجَها َعْبُد اللِه ْبُن َسْعِد ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْبِد ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد األَْشَهِل.  َتَزوَّ
َأْسَلَمْت َجِيَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َجِميَلُة ِبْنُت َزْيٍد األَْنَصاِريَُّة ڤ.3  - 7

 ثغ، جر: أخت علبة بن زيد، بايعت النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ِبيعِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َأِبي ُزَهْيِر ْبِن َماِلِك ْبِن 3  - 7 َجِميَلُة ِبْنُت َسْعِد ْبِن الرَّ
اْمِرِئ اْلَقْيِس ڤ.

اِر،  َها َعْمَرُة بِنُْت َحْزِم ْبِن َزْيِد ْبِن َلْوَذاَن، ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن النَّجَّ  س: ُأمُّ

َها.  بِيِع َوَلٌد َغرْيَ َوَلْ َيُكْن لَِسْعِد ْبِن الرَّ

اِك ْبِن َزْيِد ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد  حَّ َجَها َزْيُد ْبُن َثابِِت ْبِن الضَّ َتَزوَّ

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 237(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )356/10(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )53/6(، »اإلصابة« البن حجر )247/13(.
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اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َسـْعًدا، َوَخاِرَجـَة، َوَيَْيى،  َعـْوِف ْبـِن َغنْـِم ْبِن َمالِِك ْبـِن النَّجَّ

َوإِْسَمِعيَل، َوُسَلْيَمَن، َوُأمَّ ُعْثَمَن، َوُأمَّ َزْيٍد. 

َوَكاَنْت َجِيَلُة ُتْدَعى ُأمَّ َسْعٍد)1(.

ُر)2(.  ع: اْمَرَأُة َزْيِد ْبِن َثابٍِت، َرَوى َعنَْها: َثابُِت ْبُن َقْيٍس، فِيَم َذَكَرَها امُلَتَأخِّ

َجِميَلُة ِبْنُت ِسَناِن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن ُجَشِم ْبِن 3  - 7

َحاِرَثَة ڤ.

َهاِم ْبُن ُسَلْيِم ْبِن َضْبِع ْبِن َعاِمِر ْبِن َمَْدَعَة ْبِن  َجَها ُعَبْيُد السِّ  س: َتَزوَّ

ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة، َفَوَلَدْت َلُه: َثابًِتا. 

َأْسَلَمْت َجِيَلُة، َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. 

َجِميَلُة ِبْنُت َصْيِفيِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة ڤ.3 -- 7

اُر بِنُْت َقْيِس ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َمَْدَعَة  َها النَّوَّ  س: ُأمُّ

اْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْلَاِرِث، َوُجَْيَلُة ِهَي ُأْخُت َغَلَبَة ْبِن َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن 

ِه.  ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة ألُمِّ

َج َجِيَلَة َعتِيُك ْبُن َقْيِس ْبِن َهْيَشَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ُأَميََّة ْبِن ُمَعاِوَيَة  َوَتَزوَّ

ِمْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف. 

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3291/6(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )337/10(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )311/10(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َأْسَلَمْت َجِيَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللَّ

َجِميَلُة ِبْنُت َعْبِد اهلِل ْبِن ُأَبيِّ ْبِن َماِلِك ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن 3  - 7
َماِلِك ْبِن َساِلِم ْبِن َغْنِم ْبِن َعْوٍف ڤ.

َها َخْوَلُة بِنُْت امُلنِْذِر ْبِن َحَراِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن َعِديِّ   س: ُأمُّ

اِر ِمْن َبنِي َمَغاَلَة.  اْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

اِهِب َعْبِد َعْمِرو ْبِن َصْيِفيِّ ْبِن النُّْعَمِن  َجَها َحنَْظَلُة ْبُن َأِب َعاِمٍر الرَّ َتَزوَّ

َة ْبِن ُضَبْيَعَة ْبِن َزْيٍد ِمْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ِمْن األَْوِس َفُقتَِل  اْبِن َمالِِك ْبِن ُأمَّ

َعنَْها َيْوَم ُأُحٍد َشِهيًدا، َوَوَلَدْت: َعْبَد اللِه ْبَن َحنَْظَلَة َبْعَدُه. 

ِس ْبِن َمالِِك ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن  ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َثابُِت ْبُن َقْيِس ْبِن َشمَّ

َمالِـِك ْبـِن َثْعَلَبـَة ْبِن َكْعـِب ْبِن اخْلَـْزَرِج ْبِن اْلَاِرِث ْبـِن اخلَـْزَرِج، َفَوَلَدْت: َلُه 

ًدا. ُمَمَّ

ْخُشِم ْبِن ِمْرَضَخَة ْبِن َغنِْم ْبِن َعْوِف ْبِن  ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َمالُِك ْبُن الدُّ

َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اخْلَْزَرِج. 

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها ُخَبْيُب ْبُن َيَساِف ْبِن ِعنََبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َخِديِج ْبِن َعاِمِر 

اْبِن ُجَشِم ْبِن اْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج. 

َوَأْسَلَمْت َجِيَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )310/10(.
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َها َشِهَد َبْدًرا، َوُقتَِل  َوَأُخو َجِيَلَة َعْبُد اللِه ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن ُأَبٍّ ألَبِيَها َوُأمِّ

ُد ْبُن َثابِِت ْبِن َقْيِس ْبِن  اِهِب َوُمَمَّ اْبنَاَها َعْبُد اللِه ْبُن َحنَْظَلَة ْبِن َأِب َعاِمٍر الرَّ

اِهُب ُهَو َغِسيُل امَلاَلِئَكِة)1(. ِة، َوَحنَْظَلُة ْبُن َأِب َعاِمٍر الرَّ ٍس َيْوَم اْلَرَّ َشمَّ

ِس)2(. مَّ  ب: اْمَرَأة َثابِِت بن َقْيِس بن الشَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )357/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )66/3(.
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ُجَوْيِرَية امُسها  َمن 

ُجَوْيِرَيُة َوِقيَل: َجِميَلُة ِبْنُت َأِبي َجْهِل ْبِن ِهَشاِم ْبِن الُمِغيَرِة ْبِن 3  - 7
َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم ڤ.

َها َأْرَوى بِنُْت َأِب اْلِعيِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس.   س: ُأمُّ

َجَها َعتَّاُب ْبُن ُأَسْيِد ْبِن َأِب اْلِعيِص ْبِن ُأَميََّة.  َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت، َوَتَزوَّ

َجَها َأَباُن ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة، َفَلْم َتِلْد َلُه َشْيًئا.  ُثمَّ َتَزوَّ

تِي َخَطَبَها َعيِلُّ ْبُن َأِب َطالٍِب َفَجاَء َبنُو امُلِغرَيِة إَِل َرُسوِل اللِه  َوُجَوْيِرَيُة ِهَي الَّ

َم َفاطَِمُة بِْضَعٌة  ُجوُه، َوَقاَل: إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْسَتْأِمُروَنُه ِف َذلَِك، َفَلْم َيْأَذْن َلُْم َأْن ُيَزوِّ

ِمنِّي َيُسوُءيِن َما َساَءَها)1(.

 ب: أسـلمت، َوَحُسـَن إْسـاَلُمَها، َسـِمعت النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقـول: »َخـْرُ 

َقْرِن«)2(. النَّاِس 

 ع: َأْدَرَكِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوْت َعنُْه)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )249/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )66/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3285/6(.
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ُجَوْيِرَيُة ِبْنُت َأِبي ُسْفَياَن ْبِن َحْرِب ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن 3    7
َعْبِد َمَناٍف ڤ.

َها ِهنُْد بِنُْت ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة.   س: ُأمُّ

. ى ْبِن ُقَيٍّ اِئُب ْبُن َأِب ُحَبْيِش ْبِن امُلطَِّلِب ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ َجَها السَّ َتَزوَّ

ْحَِن ْبُن اْلَاِرِث ْبِن ُأَميََّة األَْصَغِر ْبِن َعْبِد َشْمٍس)1(. ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َعْبُد الرَّ

 كر: أخت أم حبيبة، ويزيد، ومعاوية بني أب سفيان. 

أسلمت بعد الفتح، وبايعت سيِّدَنا َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وشهدت الريموك، 
وسكنت دمشق.

هم جيًعا هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف.  وأمُّ

دخلت جويرية بنت أب سفيان عل أخيها معاوية، تشكو إليه األرق، 
ر  يا أخته؟ قالت: أما والله إنه ملن غري أل، وما هو إال تفكُّ فقال: ول ذاك 
فيك وف عيل بن أب طالب، وتفضيل الناس عليًّا عليك، وأنت ابن صخر 

ابن حرب بن أمية)2(. 

 كر: أخت أم حبيبة، ويزيد، ومعاوية بني أب سفيان. 

أسلمت بعد الفتح، وبايعت سيِّدَنا َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وشهدت الريموك، 
وسكنت دمشق.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )228/10(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )69/ 86(.
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هم جيًعا هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف.  وأمُّ

دخلت جويرية بنت أب سفيان عل أخيها معاوية، تشكو إليه األرق، 
ر  فقـال: ول ذاك يـا أختـه؟ قالـت: أمـا واللـه إنه ملن غـري أل، وما هـو إال تفكُّ
فيك وف عيل بن أب طالب، وتفضيل الناس عليًّا عليك، وأنت ابن صخر 

ابن حرب بن أمية)1(.

ُجَوْيِرَيُة ِبْنُت اْلَحاِرِث ْبِن َأِبي ِضَراِر ْبِن َحِبيِب ْبِن َعاِئِذ ْبِن َماِلِك 3    7
اْبِن َجِذيَمَة ْبِن َسْعِد ْبِن َعْمٍرو، َوُهَو الُمْصَطِلُق ِمْن ُخَزاَعَة ڤ.

ِح ْبِن َمالِِك ْبِن  ْفِر ْبِن َسْ َجَها ُمَسافُِع ْبُن َصْفَواَن ِذي الشَّ  س: َتَزوَّ

َجِذيَمَة، َفُقتَِل َيْوَم امُلَرْيِسيِع)2(.

 ق: كان النَّبـيُّ أغـار عـل بنـي امُلصطلـق، وهـم غاّرون ال يشـعرون 
باليش، ونعمهم ُتْسَقى عل املاء، فكانت جويرية بنت الارث ما أصاب، 

َجها. فتزوَّ

وتوفيت سنة ست وخسي)3(.

َيْت َسنََة ِستٍّ َوَخِْسَي)4(.  ص: ُتُوفِّ

َجها مسافع بن صفوان ذي الشفر بن أب سح بن مالك بن   ط: تزوَّ

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )69/ 86(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )113/10(.

)3( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 139(.
)4( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )436/5(.
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جذيمة، فُقتَِل يوم املريسيع)1(. 

َهات امُلؤمنَِي، َوَكاَنت من سبي  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، من ُأمَّ  ب: َزْوَجُة َرُسوِل اللَّ

امُلرْيِسيع، َوُهَو َموِضع من َأرض ُخَزاَعة، أْعتقَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص واستنكحها، َوجعل 
َصَداقَها كلَّ َسبيٍّ من َقومَها.

َماَتت سنة ِسّت َوخسي ِف واَلَية ُمَعاِوَية، َوصلَّ َعَلْيَها َمْرَوان)2(.

َجها ف سنة خس ف شعبان،   م: أصاهبا يوم املريسيع، فأعتقها وتزوَّ
وتوفيت باملدينة، سنة ست وخسي ف ربيع األول.

روى عنهـا: عبـد اللـه بـن عبـاس، وجابـر بـن عبد اللـه، وعبـد الله بن 
عمرو، وأبو أيوب العتكي، وعبيد بن السباق، والطفيل بن أخي جويرية، 

وكلثوم بن عامر)3(.

ٍس، َفاْصَطَفاَها   ع: َسيَِّدُة َقْوِمَها، َوَقَعْت ِف َسْهِم َثابِِت ْبِن َقْيِس ْبِن َشمَّ

َجَها، َوَجَعَل َصَداَقَها ِعْتَق ُكلِّ َأِسرٍي ُسبَِي ِمْن َبنِي  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْعَتَقَها، َوَتَزوَّ

تِـي َهـَدَم فِيَهـا َمنَـاَة، َغـْزَوِة امُلَرْيِسـيِع، َوَأْعَتَق  امُلْصَطِلـِق، َسـَباَها ِف َغْزَوتِـِه الَّ

بِِعْتِقَها َأْرَبِعَي َأْهِل َبْيٍت ِمْن ُخَزاَعَة، َوِقيَل: ِماَئَة َأْهِل َبْيٍت ِمْن َبنِي امُلْصَطِلِق.

َوَكاَنْت ِمْن َأْعَظِم النَِّساِء َبَرَكًة َعَل َقْوِمَها. 

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 100(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )66/3(.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 963-962(.
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َيْت بِامَلِدينَِة َسنََة ِستٍّ  ْجَرِة، َوُتُوفِّ َجَها ِف َشْعَباَن ِمْن َسنَِة ِستٍّ ِمَن اْلِ َتَزوَّ
ِل.  َوَخِْسَي ِف َربِيٍع اأْلَوَّ

، َوُعَبْيُد  َرَوى َعنَْها: اْبُن َعبَّاٍس، َواْبُن ُعَمَر، َوَجابٌِر، َوَأُبو َأيُّوَب اْلَعَتِكيُّ
َفْيُل اْبُن َأِخي ُجَوْيِرَيَة)1(. بَّاِق، َوالطُّ اْبُن السَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص يوم املريسيع، وهي غزوة   بر: زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، سَباَها َرُسوُل اللَّ
بني امُلْصَطِلق ِف سنة خس من التاريخ. وقيل: ِف سنة ست.

ول خيتلفـوا أنـه أصاهبـا ِف تلـك الغـزوة، وكانـت قبلـه حتت مسـافع بن 
صفـوان املصطلقـي، وكانـت قـد وقعـت ف سـهم ثابـت بن قيس بن شـمس 
َأِو ابن عم له، فكاتبته َعَل نفسها، وكانت امرأة جيلة. قالت عائشة: كانت 
جويرية عليها حالوة ومالحة، ال يكاد يراها أحٌد إال وقعت ِف نفسه. قالت: 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص تستعينه عل كتابتها. قلت: فوالله َما ُهَو إال أن رأيتها  فأتت َرُسوَل اللَّ
َعـَل بـاب الجـرة، فكرهتهـا وعرفت أنه سـريى منهـا َما رأيـت. فقالت: َيا 
ِه، أنا جويرية بنت الارث بن أب رضار سيد قومه، وقد أصابني  َرُسوَل اللَّ
من األمر َما ل خيف عليك، فوقعت ِف السهم لثابت بن قيس َأْو البن عم له، 
فكاتبته َعَل نفيس، وجئت أستعينك. َفَقاَل َلَا: هل لك ِف خري من ذلك؟ 
َقاَل: أقيض كتابتك وأتزوجك. قالت:  ملسو هيلع هللا ىلص؟  ِه  اللَّ َيا َرُسوَل  ُهَو  قالت: وما 
ج  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص تـزوَّ نعـم. َقـاَل: قـد فعلـت. وخـرج اخلـب إَِل النـاس أن َرُسـوَل اللَّ
ِف  َما  ملسو هيلع هللا ىلص، فأرسلوا  ِه  اللَّ َرُسوِل  الناس: ِصْهر  َفَقاَل  جويرية بنت الارث، 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3230-3229/6(.
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أيديم من سبايا بني امُلْصَطِلق: قالت عائشة: فال نعلم امرأة كانت أعظم 
بركة َعَل قومها منها)1(.

ه ملسو هيلع هللا ىلص؛ وقيـل: بـل كان اسـم ميمونـة   كو: كان اسـمها: )بـرة(، فغـريَّ
ملسو هيلع هللا ىلص)2(. ه  فَغريَّ

ِعنْد مسافع  َوَكاَنت قبله  َغْزَوة بني املصطلق،  ملسو هيلع هللا ىلص ِف  َأَصاهَبَا  جو:   
ابن َصْفَوان. َوقيل: َصْفَوان بن َمالك، َفَوَقعت ِف سهم َثابت بن قيس بن 
جَها َوَذلَِك ِف شْعَبان  ملسو هيلع هللا ىلص كَتاَبتَها َوَتَزوَّ شمس، فكاتبها َفقىض َرُسوًل الله 

. سنة ِستٍّ

ها َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص: )جَوْيِرية(، َفَلمَّ سـمع  َوَكاَن اْسـُمَها: )برة(، فسـمَّ
النَّاس بذلك، أرسُلوا َما ِف َأْيديم من َسَباَيا بني املصطلق، َفأعتق بتزوجيه 

اَها ماَئة أهل َبيت.  إِيَّ

َوتوفيت ِف ربيع األول سـنة ِسـتٍّ َوخسـي. َوقيل: سـنة خسـي َوِهي 
ابنة خس َوِستَِّي سنة)3(.

 ث: أمُّ املؤمني، سبَّاها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ف غزوة امُلَريسيع، وهي غزوة بني 
امُلصَطِلـق ف سـنة خـس، وقيـل: سـت، فوقعت ف سـهم ثابت بـن قيس بن 

س، فكاتبها عل تسع أواٍق)4(.  شمَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1804/4، 1805(.
)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 24(.)2( »اإلكمال« البن ماكوال )253/1(.

)4( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 522(.
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 ثغ: سباها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يوم املريسيع. وهي غزوة بني املصطلق، 
 . سنة خس، وقيل: سنة ستٍّ

وكانت حتت مسافع بن صفوان املصطلقي، فوقعت ف سهم ثابت بن 
قيس بن شمس أو ابن عم له)1(.

نَِة اخلَاِمَسِة،  السَّ ِف  امُلَرْيِسْيِع،  َغْزَوِة  َيْوَم  ُسبَِيْت   ، امُلْؤِمنِْيَ ُأمُّ  ذس:   

، َوَكاَنْت ِمْن َأْجَِل النَِّساِء. َ َة، َفُغريِّ َوَكاَن اْسُمَها: َبرَّ

َأَتـِت النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َتْطُلـُب ِمنْـُه إَِعاَنـًة ِف َفَكاِك َنْفِسـَها، َفَقـاَل: »َأْو َخْرٌ ِمْن 
ُجِك«. َذلَِك؟ َأَتَزوَّ

َج هِبَـا؛ َوَأْطَلـَق َلَا األَُسـاَرى ِمـْن َقْوِمَهـا، َوَكاَن َأُبْوَها  َفَأْسـَلَمْت، َوَتـَزوَّ
َسيًِّدا ُمَطاًعا.

ـبَّاِق، َوُكَرْيـٌب، َوُمَاِهٌد، َوَأُبو  َث َعنَْهـا: اْبُن َعبَّـاٍس، َوُعَبْيُد بُن السَّ َحـدَّ
، َوآَخُرْوَن. ْوَب َيَْيى بُن َمالٍِك األَْزِديُّ َأيُّ

. َيْت ُأمُّ امُلْؤِمنِْيَ ُجَوْيِرَيُة ِف َسنَِة َخِْسْيَ ُتُوفِّ

َيْت َسنََة ِستٍّ َوَخِْسْيَ ڤ. َوِقْيَل: ُتُوفِّ

َجاَء َلَا َسْبَعُة َأَحاِدْيَث، ِمنَْها ِعنَْد الُبَخاِريِّ َحِدْيٌث، َوِعنَْد ُمْسِلٍم َحِدْيَثاِن)2(.

 ذت: سبَّاها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم املَرْيسيع ف السنة اخلامسة، َوَكاَن اسمها: 

)2( »سير أعالم النبالء« )2/ 261، 263(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )56/6(.
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ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص.  )َبرة(، فغريَّ

وكانـت قبلـه عنـد ابن عمهـا صفوان بـن أب الشـفر فتزوجهـا، وجعل 
صداقها عتق َجَاَعة من قومها. 

ُثمَّ قدم َأُبوها الارث بن َأِب رِضار عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأسلم.

وكانت ف ِمْلك اليمي، فأعتقها وتزوجها.

لا أحاديث، َرَوى عنها: ابن عباس، وُعَبيد بن السباق، وُكَرْيب، وماهد، 
وَأُبو أيوب األزدي ييى بن مالك، وغريهم.

ُتُوفيت باملدينة َسنَة سٌت وخسي، وصلَّ عليها مروان)1(.

 جر: ملا غزا النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بني املصطلق غزوة املريسيع ف سنة خٍس أو 
ستٍّ وسباهم، وقعت جويرية. 

وكانت حتت مسافع بن صفوان املصطلقي ف سهم ثابت بن قيس)2(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )481/2، 482(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )256/13(.
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الجمي َحْرف  من  األفراد 

ٍل ڤ.3    7 َجاِرَيُة ِبْنُت َعْمِرو ْبِن ُمَؤمَّ

ُب ِف اللِه، َوَكاَن ُعَمُر ْبُن  َة َقِديًم، َوَكاَنْت ِمَّْن ُيَعذَّ  س: َأْسَلَمْت بَِمكَّ

هُبَا َحتَّى  َها َعِن اإِلْساَلِم، َفُيَعذِّ دَّ هُبَا لرَِيُ ِذي ُيَعذِّ اخْلَطَّاِب َقْبَل َأْن ُيْسِلَم ُهَو الَّ
ِه َما َأَدَعَك إاِلَّ َسآَمًة . َفَتُقوُل: َكَذلَِك َيْفَعُل بَِك  َيْفُتَ ُثمَّ َيَدُعَها، َوَيُقوُل: َواللَّ

َربَُّك)1(.

ُجَداَمُة ِبْنُت َجْنَدٍل اأَلَسِديَُّة ڤ.3 7  7

َة، َوَباَيَعْت، َوَهاَجَرْت إَِل امَلِدينَِة َمَع َأْهِلَها.  س: َأْسَلَمْت َقِديًم بَِمكَّ

َت ُأَنْيِس ْبِن َقَتاَدَة ْبِن  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَكاَنْت ُجَذاَمُة بِنُْت َجنَْدٍل حَتْ َقاَل ُمَمَّ
َربِيَعَة ْبِن َخالِِد ْبِن الَاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن 

َعْوِف ْبِن ِعيُّوِق ْبِن األَْوِس َقْد َشِهَد َبْدًرا، َوُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد َشِهيًدا. 

َوَقْد َرَوْت ُجَذاَمُة َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)2(.

 ب: من امُلَهاِجَرات)3(.

)2( السابق )231/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )244/10(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )67/3(.
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 ثغ: أسـلمت بمكـة، وبايعـت النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهاجـرت مـع قومها إل 
املدينة، وكانت حتت أنيس بن قتادة بن ربيعة، من بني عمرو بن عوف. 

روت عنها عائشة)1(.

َجْعَدُة ِبْنُت ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك 3    7
اِر ڤ. اْبِن النَّجَّ

اِد ْبِن َمالِِك ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن  َعاُة بِنُْت َعِديِّ ْبِن َسوَّ َها الرُّ  س: ُأمُّ

اِر. النَّجَّ

َجَها النُّْعَمُن ْبُن َنَفِع ْبِن َزْيِد ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن  َتَزوَّ
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َحاِرَثَة ْبَن النُّْعَمِن، َشِهَد َبْدًرا.  النَّجَّ

ُثـمَّ َخَلـَف َعَلْيَهـا الَُبـاُب ْبـُن األَْرَقَم ْبِن َعـْوِف ْبِن َوْهِب ْبـِن َعْمِرو ْبِن 
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: الَاِرَث.  َعْبِد ْبِن َعْوِف ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت َجْعَدُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُجَماَنُة ِبْنُت َأِبي َطاِلِب ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ڤ. 3    7

 . َها َفاطَِمُة بِنُْت َأَسِد ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَيٍّ  س: ُأمُّ

َجَها َأُبو ُسْفَياَن ْبُن اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف  َتَزوَّ
، َفَوَلَدْت َلُه: َجْعَفَر ْبَن َأِب ُسْفَياَن.  اْبِن ُقَيٍّ

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )412/10(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )48/6(.
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َوَأْطَعَمَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َخْيَبَ َثاَلثَِي َوْسًقا)1(.

َجْمَرُة ِبْنُت َعْبِد اهلِل اْلَيْرُبوِعيَُّة ڤ.3    7

 ب: َلَا ُصْحَبٌة)2(.

 ع: ِعَداُدَها ِف َأْهِل اْلُكوَفِة)3(.

ُجَمْيَنُة ِبْنُت َعْبِد اُلعَّزى ڤ.3 -  7

َبرْي  ْحَِن بن عوام أخي الزُّ  بر: كانت من املبايعات، وهي زوج َعْبد الرَّ
ابن العوام أم بنيه، ال أعلم لا رواية)4(. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )48/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )67/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3289/6(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1804/4(.
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َحِبيبة امُسها  َمن 

اِر ڤ.3    7 َحِبيَبُة ِبْنُت َأِبي َتْجَراَة، اْلَعْبَدِريَُّة، ِمْن َبِني َعْبِد الدَّ

 س: َقْد َرَوْت َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

 ب: َلَا ُصْحَبة)2(.

 ع: َرَأِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف امَلْسَعى)3(.

اِهِب، َواْسُمُه: َعْبُد َعْمِرو ْبِن َصْيِفيِّ ْبِن 3    7 َحِبيَبُة ِبْنُت َأِبي َعاِمٍر الرَّ
النُّْعَماِن ْبِن َماِلِك ْبِن َأَمَة ْبِن ُضَبْيَعَة ڤ. 

َها َسْلَمى بِنُْت َعاِمِر ْبِن ُحَذْيَفَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َجْحَجَبا   س: ُأمُّ
اْبِن ُكْلَفَة، ِمْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف. 

، َفَوَلَدْت َلُه: َأْسَمَء بِنَْت َزْيٍد.  َجَها َزْيُد ْبُن اخلَطَّاِب ْبِن ُنَفْيٍل اْلَعَدِويُّ َتَزوَّ

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َسْعُد ْبُن َخْيَثَمَة، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه ْبَن َسْعٍد.

َوَأْسَلَمْت َحبِيَبُة بِنُْت َأِب َعاِمٍر، َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )100/3(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )235/10(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3296/6(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )325/10(.
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َحِبيَبُة ِبْنُت َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة ْبِن ُعُدِس ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن 3    7
اِر ڤ. َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ُة بِنُْت َسْهِل ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة  َها ُعَمرْيَ  س: ُأمُّ

اِر.  اْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َجَهـا َسـْهُل ْبـُن ُحنَْيِف ْبِن َواِهـِب ْبِن الُعَكْيـِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبـِن الَاِرِث  َتَزوَّ
اْبـِن َمَْدَعـَة ْبـِن َعْمـِرو ْبِن َحنَِش ْبِن َعـْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعـْوٍف ِمْن األَْوِس، 
َفَوَلـَدْت َلـُه: َأَبـا ُأَماَمَة ْبَن َسـْهٍل، َفَجاَء بِِه َسـْهٌل إَِل َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: 

ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َسْهاًل(، َوَكنَّاُه َأَبا ُأَماَمَة.  ِه َفَسمَّ َسمِّ

َأْسَلَمْت َحبِيَبُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ِه  ه َرُسوُل اللَّ َجها سهُل بُن حنيف، فولدت له: أبا أمامة، فسمَّ  بر: تزوَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: )أسعد(، وكنَّاه أبا أمامة. 

وأختها الفارعة امرأة نبيط بن جابر، من بني مالك بن النجار)2(.

َة ْبِن َكِبيِر 3    7 َحِبيَبُة ِبْنُت َجْحِش ْبِن ِرَياِب ْبِن َيْعَمَر ْبِن َصِبَرَة ْبِن ُمرَّ
اْبِن َغْنِم ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسٍد ُأمُّ َحِبيِب ڤ.

َها ُأَمْيَمُة بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاٍف، َوَحبِيَبُة   س: ُأمُّ

َوِهَي امُلْسَتَحاَضُة، َوَبْعُض َأْصَحاِب الَِديِث َيْقِلُب اْسَمَها، َفَيُقوُل: ُأمُّ َحبِيَبَة؛ 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )409/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1806/4(.
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َم ِهَي ُأمُّ َحبِيٍب، َواْسُمَها: َحبِيَبُة)1(. َوإِنَّ

َحِبيَبُة ِبْنُت َخاِرَجَة ْبِن َزْيِد ْبِن َأِبي ُزَهْيِر ْبُن َماِلِك ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس 3    7
اْبِن َماِلٍك الَخْزَرِجيُّ اأَلَغّر ڤ.

َهـا ُهَزْيَلـُة بِنْـُت ُعْتَبـَة ْبِن َعْمـِرو ْبِن َخِديِج ْبِن َعاِمِر ْبِن ُجَشـٍم   س: ُأمُّ

 . بِيِع ْبِن َأِب ُزَهرْيٍ َها َسْعُد ْبُن الرَّ َوَأُخوَها ألُمِّ

يُق، َفَوَلَدْت َلُه: ُأمَّ ُكْلُثوٍم، ُثمَّ َخَلَف َعَل َحبِيَبَة  دِّ َجَها َأُبو َبْكٍر الصِّ َتَزوَّ
َبْعَد َأِب َبْكٍر ُخَبْيُب ْبُن إَِساِف ْبِن ِعنََبَة ْبِن ُعَمٍرو.

َأْسَلَمْت َحبِيَبُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ب: اْمَرَأة أب بكر الّصديق)3(.

َحِبيَبُة ِبْنُت َزْيِد ْبِن َخاِرَجَة ْبِن َأِبي ُزَهْيٍر اْلَخْزَرِجّي ڤ.3 7  7

يِق، َلَا ِذْكٌر َواَل ُيْعَرُف َلَا ِرَواَيٌة)4(. دِّ  ع: َزْوَجُة َأِب َبْكٍر الصِّ

َحِبيَبُة ِبْنُت َسْهِل ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغْنِم 3    7
اِر األَْنَصاِريَُّة ڤ.  اْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َها َعْمَرُة بِنُْت َمْسُعوِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمنَاَة ِمْن َبنِي   س: ُأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )230/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )338/10(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )100/3(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3298/6(.
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اِر)1(. َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل   ب: اْمـَرَأة َثابـت بـن قيس بن الشـمس، َقاَلت لَرُسـول اللَّ
َأَنا َواَل َثابٌِت«. 

ْحَن)2(. َرَوت َعنَْها: عْمَرة بنت َعْبد الرَّ

َجَهـا َثابُِت ْبُن   ع: َكاَن النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعـَزَم َعـَل َتْزِوجِيَها ُثـمَّ َتَرَكَها، َفَتَزوَّ
ٍس، َرَوْت َعنَْها َعْمَرُة)3(. َقْيِس ْبِن َشمَّ

 جو: عزم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل تَزوجَها ثمَّ َتركَها)4(. 

جها ثابُت بُن قيس بن شمس. جها، ثم تركها فتزوَّ  ثغ: أراد ملسو هيلع هللا ىلص أن يتزوَّ

روت عنها عمرة. 

وهي التي اختلعت من زوجها ثابت بن قيس بن شمس. 

م أن التي اختلعت منه جيلة بنت أب ابن سلول)5(. وقد تقدَّ

َحِبيَبُة ِبْنُت َعْمِرو ْبِن ِحْصٍن ِمْن َبِني َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق ڤ.3    7

 ع: َأْسَلَمْت، َباَيَعِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، اَل ُيْعَرُف َلَا ِرَواَيٌة)6(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )414/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )100/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3294/6(.
)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 239(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )61/6(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3299/6(.
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 ثغ: أسلمت وبايعت، ال ُتعرف لا رواية)1(.

اِد ْبِن ُظُفَر ڤ. 3    7 َحِبيَبُة ِبْنُت َقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َسوَّ

اِد ْبِن ُظُفَر. َها َعِمرَيُة بِنُْت َمْسُعوِد ْبِن َأْوِس ْبِن َمالِِك ْبِن َسوَّ  س: ُأمُّ

اِر،  َجَها ُمَعاُذ ْبُن اْلَاِرِث ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن َعْفَراَء ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن النَّجَّ َتَزوَّ

َفَوَلَدْت َلُه: ُعَبْيَد اللِه. 

ِس ْبـِن َمالِِك ْبِن  ُثـمَّ َخَلـَف َعَلْيَهـا َأُبـو َفَضاَلَة ْبـُن َثابِِت ْبِن َقْيِس ْبِن َشـمَّ

اْمِرِئ الَقْيِس ْبِن َمالِِك ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن اخْلَْزَرِج ْبِن الَاِرِث ْبِن اخلَْزَرِج، 

َفَوَلَدْت َلُه: َخاِرَجَة.

َأْسَلَمْت َحبِيَبُة بِنُْت َقْيٍس، َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ثغ: هــي أمُّ عبيــد اللــه بــن معــاذ بــن الــارث ابــن عفــراء، بايعــت 
ملسو هيلع هللا ىلص)3(. ِه  َرُسوَل اللَّ

َحِبيَبُة ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َخاِلٍد ِمْن َبِني َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق ڤ.3 -  7

 ع، ثغ: َباَيَعِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، اَل ُيْعَرُف َلَا ِرَواَيٌة)4(.

اِد ْبِن ُظُفَر ڤ.3    7 َحِبيَبُة ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َأْوِس ْبِن َماِلِك ْبِن َسوَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )62/6(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )319/10(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )62/6(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3299/6(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )63/6(.
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ُموُس بِنُْت َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحَراٍم ِمْن َبنِي  َها الشَّ  س: ُأمُّ
َسِلَمَة.

َجَها ِسنَاُن ْبُن َعْمِرو ْبِن َطْلِق ْبِن َعْمٍرو ِمْن َبنِي َساَلَماَن ْبِن َسْعِد  َتَزوَّ
ُهَذْيٍم َحِليِفِهْم، َفَوَلَدْت َلُه: امُلَقنََّع، َوُأمَّ الَاِرِث. 

َأْسَلَمْت َحبِيَبُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َحِبيَبُة ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َمْخَلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن 3    7

ُزَرْيٍق ڤ.

بِيِع ْبـِن َرافِِع ْبـِن ُمَعاِوَيَة ْبِن  َهـا اْلَفاِرَعـُة بِنْـُت اْلَُبـاِب ْبـِن الرَّ  س: ُأمُّ

ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر، َوُهَو ُخْدَرُة ْبُن َعْوِف ْبِن اْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج. 

ْحَِن ْبُن َعْمِرو ْبِن َخالَِدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َمَْلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن  َجَها َعْبُد الرَّ َتَزوَّ
ُزَرْيٍق.

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُأمُّ 3    7 ُظَفَر  ْبِن  اْلَهْيَثِم  ْبِن  اِد  َسوَّ ْبِن  ُعَبْيِد  ْبِن  ُمَعتِِّب  ِبْنُت  َحِبيَبُة 
َحِبيِب ڤ.

اِد ْبـِن اْلَْيَثِم ْبِن ُظَفـَر، َفَوَلَدْت  َجَهـا َأِسـرُي ْبـُن ُعْرَوَة ْبِن َسـوَّ  س: َتَزوَّ

َلُه: َأَبا ُبْرَدَة.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )320/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )364/10(.
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َأْسَلَمْت َحبِيَبُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 جر: َباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

وكانت عند برش بن الارث، فولدت له: بريرة)2(.

َحِبيَبُة ِبْنُت ُمَلْيِل ْبِن َوَبَرَة ْبِن َخاِلِد ْبِن اْلَعْجاَلِن ْبِن َزْيِد ْبِن َغْنِم 3    7
اْبِن َساِلِم ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

َها ُأمُّ َزْيِد بِنُْت َنْضَلَة ْبِن َمالِِك ْبِن الَعْجاَلِن ْبِن َزْيِد ْبِن َغنِْم   س: ُأمُّ

اْبِن َساِلِ ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اخلَْزَرِج. 

َجَها َفْرَوُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َوَذَفَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة، َفَوَلَدْت  َتَزوَّ
ْحَِن.  َلُه: َعْبَد الرَّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َجَها َفْرَوُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َوَرَقَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن   ع: َباَيَعِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَتَزوَّ

ْحَِن)4(. َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد الرَّ

َجها فروة بن َعمرو بن ورقة بن عبيد بن   جر: بايعت النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وتزوَّ
عامر بن بياضة، فولدت له: عبد الرحن بن فروة)5(.

)2( »اإلصابة« البن حجر )281/13(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )323/10(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3299/6(.)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )351/10(.
)5( »اإلصابة« البن حجر )281/13(.
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َحَسَنة امُسها  َمن 

َحَسَنُة ِبْنُت َثاِبِت ْبِن اْلَفاِكِه ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َساِعَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن 3    7

اِئَعُة ڤ. َغيَّاَن ْبِن َعاِمِر ْبِن َخْطَمَة الرَّ

َها َكْبَشُة بِنُْت َأْوِس ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة.   س: ُأمُّ

اِئَعُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َأْسَلَمْت الرَّ

َحَسَنُة ُأمُّ ُشَرْحِبيَل اْبِن َحَسَنَة، َوُهَو اْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن الُمَطاعِ 3 7  7
اْبِن َعْمٍرو اْلِكْنِديُّ ڤ.

الََبَشِة  َأْرِض  إَِل  َوَهاَجَرْت  َوَباَيَعْت،  َقِديًم،  َة  بَِمكَّ َأْسَلَمْت  س:   

ْحبِيَل ْبِن َحَسنََة)2(. اِلْجَرَة الثَّانَِيَة َمَع اْبنَِها ُشَ

 ب: من مهاجرات الََبَشة، َوَكاَنت َحَسنَة موالة معمر بن حبيب بن 

وهب بن حذافة بن جح)3(.

 ع: َلَا ِذْكٌر فِيَمْن َهاَجَرْت إَِل اْلََبَشِة)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )335/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )272/10(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3292/6(.)3( »الثقات« البن ِحبَّان )99/3(.
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 بر: هاجرت إل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع زوجها ُسْفَيان بن معمر الَُمِحي)1(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1811/4(.
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َحف امُسها  َمن 

َحْفَصـُة ِبْنـُت ُعَمـَر ْبـِن اْلَخطَّـاِب ْبـِن ُنَفْيـِل ْبِن َعْبـِد اْلُعـزَّى ْبِن 3    7
ِرَيـاحِ ْبـِن َعْبـِد اهلِل ْبِن ُقْرِط ْبـِن َرَزاحِ ْبِن َعـِديِّ ْبِن َكْعِب ْبـِن ُلَؤيٍّ أمُّ 

الُمؤِمِنيَن ڤ. 

َها َزْينَُب بِنُْت َمْظُعوِن ْبِن َحبِيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجٍَح   س: ُأمُّ

ُأْخُت ُعْثَمَن ْبِن َمْظُعوٍن. 

ِف  َوَأْرَبِعَي  َخٍْس  َسنََة  َشْعَباَن  ِف  َحْفَصُة  َيْت  ُتُوفِّ ُعَمَر:  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َقاَل 
ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن، َوِهَي َيْوَمِئٍذ اْبنَُة ِستَِّي َسنًَة)1(.

َجها  همي، ثم تزوَّ  ق: كانت حتت خنيس، أخي عبد الله بن حذافة السَّ

َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكان خنيس رسوَل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إل كرى، وال عقب له.

ه وأبيه، وماتت باملدينة ف خالفة  وحفصة، أخت عبد الله بن عمر، ألمِّ
عثمن ڤ)2(.

َيْت َحْفَصُة َسنََة َخٍْس َوَأْرَبِعَي، َوَقاُلوا: ِستٍّ َوَأْرَبِعَي)3(.  ص: ُتُوفِّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )84-80/10(.

)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 135(.
)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )407/5(.
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ة، َوِهي أمُّ امُلؤمنَِي. ِه ملسو هيلع هللا ىلص، أسلمت بَِمكَّ  ب: َزْوَجُة َرُسوِل اللَّ

َها َزْينَب بنت َمْظُعون. أمُّ

ان فِيَم قيل)1(. َماَتت َحْفَصُة بِامَلِدينَِة ِف خاَلَفة ُعْثَمن بن َعفَّ

، وهي   م: زوُج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أخت عبد الله، وعبد الرحن األكب ألمٍّ
زينب بنت مطعون بن حبيب بن وهب بن حذفة بن جح.

وكانت من املهاجرات، وكانت قبل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حتت خنيس بن حذافة 
السهمي.

ها زيد، وأخوالا: عثمن، وقدامة، وعبد الله،  وشهد أبوها عمر، وعمُّ
وابن خاله: السائب بن عثمن بدًرا.

بن عفان، سنة ثالث، وقيل: سنة خس من  وماتت ف خالفة عثمن 
خالفته.

روى عنها: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن صفوان، وحارثة بن وهب، 
واملطلب بن أب وداعة، وغريهم)2(.

 ع: َزْوَجُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَنْت ِمَن امُلَهاِجَراِت، َوَكاَنْت ِهَي، َوَعْبُد اللِه، 

ُهْم َزْينَُب بِنُْت َمْظُعوِن ْبِن َحبِيِب ْبِن  ، ُأمُّ ْحَِن اأْلَْكَبُ إِْخَوًة أِلٍَب َوُأمٍّ َوَعْبُد الرَّ

َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجََح. 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )98/3(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 948-947(.
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، َوَشِهَد ُخنَْيٌس َبْدًرا. ْهِميِّ َت ُخنَْيِس ْبِن ُحَذاَفَة السَّ َكاَنْت َقْبَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حَتْ

َقَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َ بِامَلِدينَِة، َوَخلََّف َعَلْيَها َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َطلَّ َوُتُوفِّ

اَمٌة.  اَمٌة َقوَّ َا َصوَّ يُل، َفَقاَل: إِنَّ اللَه َيْأُمُرَك َأْن ُتَراِجَع َحْفَصَة َفإهِنَّ َفَأَتاُه ِجْبِ

َيْت َعاَم إِْفِريِقيََّة، َوَماَتْت ِف ِواَلَيِة َمْرَواَن َعَل امَلِدينَِة.  ُتُوفِّ

اٍت، َفاأْلُوَل: َسنََة َأْرَبٍع َوَثاَلثَِي، َوالثَّانَِيُة:  َوَكاَنْت َغْزَوُة إِْفِريِقيََّة َثاَلَث َمرَّ

يَن،  َيْت َسنََة َسْبٍع َأْو َثَمٍن َوِعرْشِ َسنََة َأْرَبِعَي، َوالثَّالَِثُة: َسنََة َخِْسَي، ُوِقيَل: ُتُوفِّ

َيْت َسنََة َخٍْس َأْو ِستٍّ َوَأْرَبِعَي)1(. َوِقيَل: ُتُوفِّ

ْهِمي، َوَهاَجرت َمَعه إَِل امَلِدينَة،   جو: َكاَنت ِعنْد ُخنَْيس بن حذافة السَّ

َفـَمَت َعنَْهـا بعـد اِلْجـَرة مقدم النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من بـدٍر، فخلف َعَلْيَها َرُسـوُل اللِه 

يل َفَقاَل: إِنَّ اللَه َيْأُمرك َأن ُتراِجَع َحْفَصَة؛  ملسو هيلع هللا ىلص، ثمَّ َطلَّقَها َتْطِليَقة، َفَأَتاُه ِجْبِ

اَمة، َفَراجعَها.  اَمة َقوَّ َا َصوَّ َفإهِنَّ

َوقيل: إِنََّم هم بَِطاَلِقَها َول يفعل)2(. 

ِه بـن ُعَمَر ألبيه وأمه،   بر، ثغ: زوج النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهـي أخـت َعْبد اللَّ

هم زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جح.  وأمُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص حتت خنيس  كانت حفصة من املهاجرات، وكانت قبل َرُسوِل اللَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3213/6(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 23(.
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ـْهِمي، فلم تأيَّمـت ذكرها عمـر ألب بكر،  ابـن ُحَذافـة بـن قيس بـن عدي السَّ
وعرضهـا عليـه، فلـم يرجـع إليه َأُبـو َبْكٍر كلمـة، فغضب من ذلـك عمر، ثم 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقـاَل ُعْثَمن:  عرضهـا َعـَل ُعْثـَمن حـي ماتـت رقيـة بنـت َرُسـوِل اللَّ

َما أريد أن أتزوج اليوم. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص فشكا إليه ُعْثَمن وأخبه بعرضه حفصة  فانطلق عمر إَِل َرُسوِل اللَّ
ُج  ُج َحْفَصَة َمْن ُهَو َخْرٌ ِمْن ُعْثَمن، َوَيَتَزوَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيَتَزوَّ َعَلْيِه، َفَقاَل َرُسول اللَّ
ِه  َجها َرُسـوُل اللَّ ُعْثـَمُن َمـْن ِهـَي َخـْرٌ ِمْن َحْفَصـَة«. ثم خطبهـا إَِل عمر فتزوَّ
َفَقاَل له: ال تد عيلَّ ِف نفسك، فإن  بَن اخلَطَّاِب  ُعَمَر  َبْكر  َأُبو  ملسو هيلع هللا ىلص، فلقي 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، ولو  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ذكر حفصة، فلم أكن ألُفيش ِسَّ َرُسوِل اللَّ َرُسوَل اللَّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص عند أكثرهم ِف سـنة ثالث من  َجهـا َرُسـوُل اللَّ ْجُتهـا. وتزوَّ تركهـا لتزوَّ

الجرة.

طلَّقها تطليقة ثم ارتعها، وذلك أن جبائيل ڠ، َقاَل: راجع حفصة، 
فإهنا قوامة صوامة، وإهنا زوجتك ِف النة.

وتوفيـت ف حـي بايَع السـُن بُن عـيل ڤ ملعاوية، وذلـك ِف جادى 
األول سنة إحدى وأربعي)1(.

فِْيـُع، بِنُْت َأِمـرْيِ امُلْؤِمنِْيَ َأِب َحْفٍص ُعَمَر  ـْتُ الرَّ ، السِّ  ذس: ُأمُّ امُلْؤِمنِـْيَ

ابِن اخلَطَّاِب.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1811/4، 1812(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )65/6، 68(.
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 ، ـْهِميِّ هِتَا ِمْن ُخنَْيِس بِن ُحَذاَفَة السَّ َجَهـا النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد اْنِقَضـاِء ِعدَّ َتَزوَّ

َأَحِد امُلَهاِجِرْيَن، ِف َسنَِة َثاَلٍث ِمَن اِلْجَرِة.

، َفَعَل َهَذا َيُكْوُن ُدُخْوُل  َوُرِوَي: َأنَّ َمْولَِدَها َكاَن َقْبَل امَلْبَعِث بَِخْمِس ِسنِْيَ

ْيَن َسنًَة. النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص هِبَا َوَلَا َنْحٌو ِمْن ِعرْشِ

َة َأَحاِدْيَث. َرَوْت َعنُْه: ِعدَّ

؛ َوَحاِرَثُة بُن  َرَوى َعنَْها: َأُخْوَها؛ اْبُن ُعَمَر، َوِهَي َأَسنُّ ِمنُْه بِِستِّ ِسنِْيَ

ِلـُب بـُن َأِب َوَداَعَة، َوَعْبـُد اللِه بـُن َصْفَواَن  َوْهـٍب، َوُشـَترْيُ بـُن َشـَكٍل، َوامُلطَّ

، َوَطاِئَفٌة. الَُمِحيُّ

ٍء؛ َوَعَرَضَها  َمْت، َعَرَضَها َأُبْوَها َعَل َأِب َبْكٍر، َفَلْم جُيِْبُه بيَِشْ َوَكاَنْت ملَّا َتَأيَّ

، َوَشـَكا  َج الَيْوَم. َفَوَجـَد َعَلْيِهَم، َواْنَكَرَ َعـَل ُعْثـَمَن، َفَقـاَل: َبَدا يِل َأالَّ َأَتـَزوَّ

ُج  ُج َحْفَصَة َمْن ُهـَو َخْرٌ ِمْن ُعْثـَمَن؛ َوَيَتَزوَّ َحاَلـُه إَِل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقـاَل: »َيَتـَزوَّ

َجُه ُعَمُر. ُعْثَمُن َمْن ِهَي َخْرٌ ِمْن َحْفَصَة«. ُثمَّ َخَطَبَها، َفَزوَّ

َج َرُسْوُل اللِه ُعْثَمَن بِاْبنَتِِه ُرَقيََّة َبْعَد َوَفاِة ُأْختَِها. َوَزوَّ

َفإِنَّ   ، َعيَلَّ َتِْد  الَ  َوَقاَل:  َفاْعَتَذَر،  َبْكٍر،  َأُبو  َلِقَيُه  ُعَمُر،  َجَها  َزوَّ َأْن  َومَلَّا 

َتَرَكَها  َوَلْو  ُه،  ِسَّ ألُْفيِشَ  َأُكْن  َفَلْم  َحْفَصَة؛  َذَكَر  َقْد  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسْوَل 

ْجُتَها. َلَتَزوَّ

ْيَل ڠ  َوُرِوَي َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َطلََّق َحْفَصَة َتْطِلْيَقًة، ُثمَّ َراَجَعَها بَِأْمِر ِجْبِ
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اَمٌة، َوِهَي َزْوَجُتَك ِف الَنَِّة(. إِْسنَاُدُه َصالٌِح. اَمٌة، َقوَّ َا َصوَّ َلُه بَِذلَِك، َوَقاَل: )إهِنَّ

، َعاَم الََمَعِة. َيْت َحْفَصُة: َسنََة إِْحَدى َوَأْرَبِعْيَ ُتُوفِّ

َيْت َسنََة َخٍْس َوَأْرَبِعْيَ بِامَلِدْينَِة، َوَصلَّ َعَلْيَها َوايِل امَلِدْينَِة َمْرَواُن. َوِقْيَل: ُتُوفِّ

َوُمْسنَُدَها ِف ِكَتاِب َبِقيِّ بِن َمَْلٍد: ِستُّْوَن َحِدْيًثا.

ْيَخاِن َعَل َأْرَبَعِة َأَحاِدْيَث، َواْنَفَرَد ُمْسِلٌم بِِستَِّة َأَحاِدْيَث. َفَق َلَا الشَّ اتَّ

َوِقْيَل: َبنَى هِبَا َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َشْعَباَن، َسنََة َثاَلٍث)1(.

ْجَرِة. َجَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َسنَة َثاَلٍث ِمَن اْلِ  ذت: َتَزوَّ

ِة بَِخْمِس ِسنَِي. َا ُولَِدْت َقْبَل النُُّبوَّ َوُيْرَوى أهنَّ

ـِه بن ُعَمـَر، َوَحاِرَثُة بن  ُة َأَحاِديـَث؛ َرَوى َعنَْهـا: َأُخوَهـا َعْبُد اللَّ َلَـا ِعـدَّ

ِه بن َصْفَواَن  ، وشتري بن َشَكٍل، َوامُلطَِّلُب بن َأِب َوَداَعَة، َوَعْبُد اللَّ َوْهٍب اخْلَُزاِعيُّ
ـِه- ِهَي َزْينَـُب ُأْخُت  ُهـَم -َأْعنِـي َحْفَصـَة َوَعْبَد اللَّ ُهـْم. َوُأمُّ ، َوَغرْيُ اْلَُمِحـيُّ

ُعْثَمَن بن َمْظُعوٍن.

، َأَحُد  ـْهِميِّ ـَت ُخنَْيِس بن ُحَذاَفَة السَّ َوَكاَنـْت َحْفَصـُة َقْبـَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حَتْ
َمْت َعَرَضَها ُعَمُر َعَل َأِب َبْكٍر َفَلْم جُيِْبُه،  َ بِامَلِدينَِة، َفَلمَّ َتَأيَّ َمْن َشِهَد َبْدًرا َفُتُوفِّ

َج اْلَيْوَم، َفَشَكاُه  َفَغِضَب ُعَمُر، ُثمَّ َعَرَضَها َعَل ُعْثَمَن َفَقاَل: اَل ُأِريُد َأْن َأَتَزوَّ
ُج ُعْثَمُن  ُج َحْفَصَة َمْن ُهـَو َخْرٌ ِمْن ُعْثـَمَن؛ َوَيَتَزوَّ إَِل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقـاَل: »َيَتـَزوَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 230-227(.
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َجُه ُعَمُر، ُثمَّ َلِقَي َأُبو َبْكٍر ُعَمَر  َمْن ِهَي َخْرٌ ِمْن َحْفَصَة«. ُثمَّ َخَطَبَها ِمنُْه َفَزوَّ
ُه،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َذَكَر َحْفَصَة َفَلْم َأُكْن أِلُْفيِشَ ِسَّ َفَقاَل: اَل ِتْد َعيِلَّ َفإِنَّ َرُسوَل اللَّ

ْجُتَها)1(. َفَلْو َتَرَكَها َلَتَزوَّ

َجهـا النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  هـا زينـب بنـت مظعـون، وكانت قبـل أن يتزوَّ  جر: أمُّ

هُتا  عند خنيس بن حذافة، وكان من َشِهَد َبْدًرا، ومات باملدينة فانقضت عدَّ
فعرضهـا عمـُر عـل أب بكـٍر فسـكت، فعرضها عـل عثمن حي ماتـت رقيُة 

بنت النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ما أريد أن أتزوج اليوم.

ُج َحْفَصَة َمْن ُهَو َخْرٌ ِمْن  فذكر ذلك عمر لَرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »َيَتَزوَّ
ُج ُعْثَمُن َمْن ِهَي َخْرٌ ِمْن َحْفَصَة«، فلقي َأبو بكٍر عمَر، فقال:  ُعْثَمَن؛ َوَيَتَزوَّ
ال تد عيل؛ فإنَّ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ذكر حفصة، فلم أكن أفيش ِسَّ َرُسوِل اللِه 

جتها. ملسو هيلع هللا ىلص، ولو تركها لتزوَّ

ج َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حفصَة بعد عائشة. وتزوَّ

َأخرجه ابن سعد، وهذا لفظه ف بعض طرقه، وأصله ف الصحيح. 

روت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن عمر. 

روى عنها: أخوها َعبد الله، وابنه حزة، وزوجته صفية بنت أب عبيد، 
ومـن الصحابـة فمـن بعدهـم: حارثـة بـن وهـب، واملطلـب بـن أب وداعة، 
وأم مبـرش، األَنصاِرّيـة، وعبـد الرحن بـن الارث بن هاشـم، وعبد الله بن 

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )404/2، 405(.
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صفوان بن أمية، وآخرون)1(.

َحْفَصـُة ِبْنـُت َحاِطـِب ْبِن َعْمـِرو ْبـِن ُعَبْيِد ْبـِن ُأَميََّة ْبـِن َزْيٍد ُأمُّ 3    7
ُزَراَرَة ڤ.

 س: ُأْخـُت اْلَـاِرِث ْبـِن َحاطِـٍب َوَثْعَلَبـَة ْبـِن َحاطٍِب ِمْن َأْهـِل َبْدٍر، 
ُهْم َجِيًعا ُأَماَمُة بِنُْت َصاِمِت ْبِن َخالِِد ْبِن َعطِيََّة ْبِن َحْوِط ْبِن َحبِيِب ْبِن  َوُأمُّ

َعْمِرو ْبِن َعْوٍف. 

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُة ِبْنُت َعْمٍرو ڤ.3    7 ُحقَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.  ب: َصلَِّت اْلقْبَلَتْيِ َمَع َرُسوِل اللَّ

 ع: َصلَِّت اْلِقْبَلَتْيِ َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص )4(.

 بر: كانت قد َصلَِّت القبلتي. روى عنها: َأُبو ملز أهنا كانت تلبس 
املعصفر ِف اإلحرام)5(.

)1( »اإلصابة« البن حجر )284/13، 285(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )328/10(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )100/3(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3293/6(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1812/4(.
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َّ

الش

َحِليمة امُسها  َمن 

ْعِديَُّة َواْسُم َأِبي ُذَؤْيٍب: َعْبُد اهلِل ْبُن 3 -  7 َحِليَمُة ِبْنُت َأِبي ُذَؤْيٍب السَّ
اْلَحاِرِث ْبِن ِحبَّاَن ْبِن َسْعِد ْبِن َبْكِر ْبِن َهَواِزَن ڤ.

تِي َأْرَضَعْتُه، َوِهَي بِنُْت َأِب ُذَؤْيٍب َعْبِد اللِه   ع: ُأمُّ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الَّ

اْبِن اْلَاِرِث ْبِن َحيَّاَن ْبِن َسْعِد ْبِن َبْكِر ْبِن َهَواِزَن، َوِهَي ُأمُّ َعْبِد اللِه َوُأَنْيَسَة 

َضاَعِة. َأَخَوْي َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الرَّ

ى ْبِن َسْعِد ْبِن َبْكٍر.  َت الَاِرِث ْبِن َعْبِد الُعزَّ َكاَنْت حَتْ

َرَوى َعنَْها: َعْبُد اللِه ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأِب َطالٍِب)1(.

تِي َأْرَضَعْتُه َوَفَصَلْتُه)2(.  وقال أيًضا: ع: َوِهَي ُأمُّ َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص   بر: أمُّ النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص من الرضاعة، هي التي أرضعت َرُسوَل اللَّ

َحتَّى أكملت رضاعه، ورأت له برهاًنا وعلًم جلياًل، تركنا ذكره لشهرته. 

روت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنها: َعْبد الله بن جعفر)3(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3252/6(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3292/6(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1813/4(.
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تِي َأْرَضَعْته.   جو: أمُّ َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الَّ

ثـت َعـن َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َولـا َحِديٌث َطِويـٌل ِف رَضاع  أسـلمت َوحدَّ
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

َحِليَمُة َوُيَقاُل َلَها: َجِميَلُة ِبْنُت ُعْرَوَة ْبِن َمْسُعوِد ْبِن ِسَناِن ْبِن 3    7
َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة ْبِن َبَياَضَة ڤ.

َها ُرَغْيَبُة بِنُْت َثْعَلَبَة ْبِن َمالِِك ْبِن الَعْجاَلَن ْبِن َزْيِد ْبِن َغنِْم   س: ُأمُّ

اْبِن َساِلٍ.

َجَها َخِديُج ْبُن َرافِِع ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة ِمَن األَْوِس،  َتَزوَّ

َفَوَلَدْت َلُه َرافًِعا َوِرَفاَعَة اْبنَْي َخِديٍج. 

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 231(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )360/10(.
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ـْيمة ُحَ امُسها  َمن 

ُحَمْيَمُة ِبْنُت اْلُحَماِم ْبِن اْلَجُموحِ ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب ْبِن 3    7
َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

 س: ِهَي ُأْخُت ُعَمرْيِ ْبِن اْلَُمِم َشِهَد َبْدًرا َواْسُتْشِهَد َيْوَمِئٍذ.

اُر بِنُْت َعاِمِر ْبِن َنابِِئ ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراٍم.  َها النَّوَّ َوُأمُّ

ي ْبِن َكْعِب ْبِن َغنِْم ْبِن  َج ُحَْيَمَة ِسنَاُن ْبُن َقْيِس ْبِن األَْسَوِد ْبِن ُمرِّ َتَزوَّ
َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، َفَوَلَدْت َلُه: َمْسُعوًدا. 

َأْسَلَمْت ُحَْيَمُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُحَمْيَمُة ِبْنُت َصْيِفيِّ ْبِن َصْخِر ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن 3    7
َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َها َناِئَلُة بِنُْت َقْيِس ْبِن النُّْعَمِن ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن   س: ُأمُّ

َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة. 

اُء ْبُن َمْعُروٍر، ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َزْيُد ْبُن َحاِرَثَة اْلَكْلبِيُّ ِحبُّ  َجَها الَبَ َتَزوَّ
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )370/10(.
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َأْسَلَمْت ُحَْيَمُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

اُء ْبـُن َمْعـُروٍر، ُثـمَّ َخَلـَف َعَلْيَهـا َزْيـُد ْبـُن َحاِرَثـَة،  َجَهـا اْلـَبَ  ع: َتَزوَّ
ملسو هيلع هللا ىلص)2(. النَّبِيَّ  َوَباَيَعِت  َأْسَلَمْت 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )372/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3302/6(.
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َّ

الش

اء َحوَّ امُسها  َمن 

اُء ِبْنُت َراِفعِ ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل ڤ. 3    7 َحوَّ

َها ِف امُلَباِيَعاِت َوَلْ َنِجْد لَِرافِِع  ُد ْبُن ُعَمَر، َوَسمَّ  س: َهَكَذا َنَسَبَها ُمَمَّ

ْعَبُة.  اْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ِف َنَسِب األَْنَصاِر إاِلَّ اْبنًَة َواِحَدًة اْسُمَها الصَّ

َها ُخَزْيَمُة بِنُْت َعِديِّ ْبِن َعْبِس ْبِن َحَراِم ْبِن ُجنُْدٍب ِمْن َبنِي َعِديِّ ْبِن  َوُأمُّ
ْعَبُة ِهَي ُأْخُت َأِب اْلَْيَرِ َأَنِس ْبِن َرافِِع ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد  اِر، َوالصَّ النَّجَّ

اْبِن َعْبِد األَْشَهِل)1(.

اُء ِبْنُت َيِزيَد ْبِن َسَكِن ْبِن ُكْرِز ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل 3    7 َحوَّ
ُأمُّ ُبَجْيٍد ڤ.

َها ِعْقَرُب بِنُْت ُمَعاِذ ْبِن النُّْعَمِن ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن   س: ُأمُّ

َعْبِد األَْشَهِل، َوِهَي ُأْخُت َرافِِع ْبِن َيِزيَد َشِهَد َبْدًرا. 

اِد ْبــِن ُظُفَر،  َجَهــا َقْيــُس ْبــُن اخْلَُطْيــِم ْبــِن َعــِديِّ ْبــِن َعْمــِرو ْبــِن َســوَّ َوَتَزوَّ
َفَوَلَدْت َلُه: َثابًِتا. 

تِي َأْوىَص هِبَا َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوِهَي الَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )299/10(.
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َقْيَس ْبَن اخْلَُطْيِم. 

ـَة َقْبَل اِلْجَرِة، َفَحُسـَن  َوَكاَنـْت َأْسـَلَمْت َقِديـًم، َوَرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ
إِْسـاَلُمَها، َوَبَلَغ َذلَِك َرُسـوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَواَف َقْيُس ْبُن اخْلَُطْيِم َذا امَلَجاِز ُسـوًقا 
ـَة َفَأَتـاُه َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَدَعاُه إَِل اإِلْسـاَلِم َوَحـَرَص َعَلْيِه،  ِمـْن َأْسـَواِق َمكَّ
َوَلِكنَّ  َلََسٌن،  إَِلْيِه  َتْدُعو  ِذي  الَّ َوإِنَّ  إَِلْيِه،  َتْدُعو  َما  َأْحَسَن  َما  َقْيٌس:  َفَقاَل 
الَْرَب َشَغَلْتنِي َعْن َهَذا الَِديِث، َوَجَعَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُيِلحُّ َعَلْيِه َوُيَكنِّيِه، 
َل، َفَقاَل  َوَيُقـوُل: »َيـا َأَبـا َيِزيَد َأْدُعـوَك إَِل اللِه«، َوَيـُردُّ َعَلْيِه َقْيٌس َكاَلَمـُه األَوَّ
اَء َقْد َبَلَغنِي َأنََّك ُتِسُء ُصْحَبَتَها  َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َأَبا َيِزيَد إِنَّ َصاِحَبَتَك َحوَّ
ا«، َقاَل: َنَعْم َوَكَراَمًة  ْض َلَ َه َواْحَفْظنِي فِيَها َواَل َتَعرَّ ِق اللَّ ُمْذ َفاَرَقْت ِدينََك َفاتَّ
، َوَكاَن َقْيٌس ُيـيِسُء إَِلْيَها َقْبَل َذلَِك  َأْفَعـُل َمـا َأْحَبْبـَت، اَل َأْعِرُض َلَا إاِلَّ بَِخـرْيٍ
ًدا  اُء َلِقيـُت َصاِحَبـِك ُمَمَّ ُكلَّ اإِلَسـاَءِة ُثـمَّ َقـِدَم َقْيـٌس امَلِدينَـَة، َفَقـاَل: َيـا َحـوَّ
ِه  ِه َواٍف َلُه بَِم َأْعَطْيُتُه َفَعَلْيِك بَِشْأنِِك، َفَواللَّ َفَسَأَلنِي َأْن َأْحَفَظِك فِيِه َوَأَنا َواللَّ

الَ َينَاُلِك ِمنِّي َأذى َأَبًدا.

اُء َما َكاَنْت خُتِْفي ِمَن اإِلْساَلِم َفاَل َيْعِرُض َلَا َقْيٌس، َفُيَكلَُّم  َفَأْظَهَرْت َحوَّ
ـٍد، َفَيُقـوُل َقْيٌس: َقْد  ِف َذلِـَك َوُيَقـاُل َلـُه: َيـا َأَبـا َيِزيـَد، اْمَرَأُتَك َتتَّبِـُع ِديَن ُمَمَّ

ٍد َأْن اَل َأُسوَءَها َوَأْحَفَظُه فِيَها)1(. َجَعْلُت ملَُِحمَّ

ـَكِن ْبِن   ع: َكاَنـْت ِمـَن امُلَباِيَعـاِت ِمـَن اأْلَْنَصاِر، ِهـَي بِنُْت َزْيِد ْبِن السَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )306/10(.
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ُد ْبُن إِْسـَحاَق، َعْن َعاِصِم  ُكـْرِز ْبـِن َزُعـوَراَء ِمـْن َبنِي َعْبِد اأْلَْشـَهِل، َقاَلـُه ُمَمَّ
اْبِن ُعَمَر ْبِن َقَتاَدَة. 

ُة َبنِي ُبَجْيٍد.  َأْسَلَمْت َقْبَل َزْوِجَها َقْيِس ْبِن اْلَطِيِم، َوَهاَجَرْت، َوِهَي َجدَّ
اُء بِنُْت َرافِِع ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ِمْن َبنِي َعْبِد اأْلَْشَهِل)1(. َوِقيَل: ِهَي َحوَّ

 بر: كانت من املبايعات)2(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3300/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1814/4(.
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َّ
أسامي الصحابي

الَحْوالء امُسها  َمن 

اْلَحْوالَُء ِبْنُت ُتَوْيِت ْبِن َحِبيِب ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُقَصيٍّ 3 7  7
الُقَرِشيَُّة اأَلَسِديَُّة ڤ.

ْجَرِة)1(.  س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد اْلِ

 ب: َلَا ُصْحَبٌة)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت من املجتهدات ِف العبادة،   بر: هاجرت إَِل َرُسوِل اللَّ

َه  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اللَّ وفيهـا جـاء الديـث أهنا كانت ال تنام الليل. َفَقاَل َرُسـوُل اللَّ
اَل َيَملُّ َحتَّى َتَلُّوا اْكُلُفوا ِمَن الَعَمِل َما َلُكْم بِِه َطاَقٌة«)3(. 

  جو: أسلمت بعد اِلْجَرة، وبايعت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ى بن ُقىص.  ث: من بني أسد بن عبد الُعزَّ

أسلمت بعد الجرة، وبايعت، وهاجرت من املجتهدات ف العبادة)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )233/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )100/3(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1815/4(.
)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 230(.

)5( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 524(.
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 ثغ: هاجرت إل املدينة، وكانت كثرية العبادة)1(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )75/6(.



137 ات �
َّ
أسامي الصحابي

الـحـاء َحْرف  من  األفراد 

َحبَُّة ِبْنُت َعْمِرو ْبِن ِحْصِن ْبِن َخْلَدَة ْبِن َمْخَلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق ڤ.3    7

َها َحبِيَبُة بِنُْت َقْيِس ْبِن َخْلَدَة ْبِن َمَْلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق.   س: ُأمُّ

اِد ْبِن َغنْـِم ْبِن َكْعِب  َجَهـا َصْيِفـيُّ ْبُن َأْسـَوَد ْبـِن َعبَّاِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َسـوَّ َتَزوَّ
اْبِن َسَلَمَة.

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َحْبَتُة ِبْنُت ُجَبْيِر ْبِن النُّْعَماِن ْبِن ُأَميََّة ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس، َوُهَو اْلَبَرُك 3    7
اْبُن َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ڤ.

اٍت  َها ِمْن َبنِي َعْبِد اللِه ْبِن َغَطَفاَن، َوِهَي ُأْخُت َعْبِد اللِه َوَخوَّ  س: ُأمُّ

ِهَم َشِهَدا َبْدًرا.  اْبنَْي ُجَبرْيٍ ألَبِيِهَم َوُأمِّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َحَبِشيَُّة اْلَعَدِويَُّة َعِديُّ ُخَزاَعَة ڤ.3    7

 ع، ثغ: َزْوَجُة ُسْفَياَن ْبِن َمْعَمِر ْبِن َحبِيٍب، ِمْن ُمَهاِجَرِة الََبَشِة)3(.

)2( السابق )332/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )364/10(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3303/6(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )58/6(.
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َحْرَمَلُة ِبْنُت َعْبِد ْبِن اأَلْسَوِد ْبِن َجِذيَمَة ْبِن ُأَقْيِش ْبِن َعاِمِر ْبِن 3 -  7
َبَياَضَة ْبِن ُسَبْيعِ ْبِن َجْعَثَمَة ْبِن َسْعِد ْبِن ُمَلْيحِ ْبِن َعْمٍرو ِمْن ُخَزاَعَة ڤ. 

ـَة َقِديـًم، َوَباَيَعـْت، َوَهاَجـَرْت إَِل َأْرِض اْلََبَشـِة   س: َأْسـَلَمْت بَِمكَّ

ْحبِيَل ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد  ْجَرَة الثَّانَِيَة َمَع َزْوِجَها َجْهِم ْبِن َقْيِس ْبِن َعْبِد ُشَ اْلِ

، َفَهَلَكْت َحْرَمَلُة ُهنَاَك بَِأْرِض اْلََبَشِة، َوَوَلَدْت  اِر ْبِن ُقَيٍّ َمنَاِف ْبِن َعْبِد الدَّ

ِلَْهِم ْبِن َقْيٍس: ُحَرْيَمَلَة، َوَعْبَد اللِه، َوَعْمًرا. 

َها َأَمٌة لَِعْمِرو ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن  َوَكاَن ُيَقاُل: ُأمُّ ُحَرْيَمَلَة، َوُأمُّ

.)1( َنْصِ ْبِن َمالِِك ْبِن َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

 بر: هاجرت إَِل أرض البشة َمَع زوجها جهم بن قيس)2(. 

ُحْزَمُة ِبْنُت َقْيٍس الِفْهِريَُّة ڤ.3    7

 ع: ُأْخُت َفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس، اْمَرَأُة َسِعيِد ْبِن َزْيٍد)3(.

َجهـا َسـِعيُد بـُن زيـد بن   بر: أخـت فاطمـة بنـت قيـس الفهريـة، تزوَّ
َعْمرو بن نفيل، فولدت له)4(.

اَنُة الُمَزَنيَُّة ڤ.3    7 َحسَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )271/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1931/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3303/6(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1810/4(.
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أسامي الصحابي

ـاَنُة   بر: َكاَن اسـُمها جثامة، َفَقاَل َلَا َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َبْل َأْنِت َحسَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص يصلها،  امُلَزنِيَُّة«. كانت صديقة خدجية زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان َرُسوِل اللَّ

ويقول: »ُحْسُن الَعْهِد ِمَن اإِلْيَمن«)1(. 

َة ْبِن َكِبيِر 3    7 َحْمَنُة ِبْنُت َجْحِش ْبِن ِرَياِب ْبِن َيْعَمَر ْبِن َصِبَرَة ْبِن ُمرَّ
اْبِن َغْنِم ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسٍد اأَلَسِديَُّة ڤ.

 . َها ُأَمْيَمُة بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَيٍّ  س: ُأمُّ

َوَكاَن َجْحـُش ْبـُن ِرَيـاِب َحِليَف َحـْرِب ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشـْمٍس، َوَكاَنْت 
اِر، َفَوَلَدْت َلُه اْبنًَة،  َحْنَُة ِعنَْد ُمْصَعِب ْبِن ُعَمرْيِ ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف الدَّ

َوُقتَِل َعنَْها َيْوَم ُأُحٍد)2(.

 ب: َسـَألت النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعن ااِلْسـتَِحاَضة، َوُهَو جحـش بن ِرَئاب بن 

يعمر بن صَبة بن مّرة بن عبري بن غنم بن دودان بن َأسد بن ُخَزْيَمة. 

َها ُأَمْيَمة بنت َعْبد امْلطلب)3(. أمُّ

 ع: ُأْخُت َزْينََب بِنِْت َجْحٍش َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَنْت ِمَن امُلَهاِجَراِت، 

ـَت َطْلَحَة ْبِن  َكاَنـْت َيـْوَم ُأُحـٍد ُتَداِوي اْلَْرَحى، َوَتْسـِقي اْلَعْطَشـى، َكاَنْت حَتْ
ُعَبْيِد اللِه، َفَوَلَدْت َلُه: ِعْمَراَن ْبَن َطْلَحَة)4(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )229/10(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1810/4(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )99/3(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3293/6(.
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 بر: أخـت زينـب بنـت جحش، كانـت عند مصعب بن عمـري، وُقتَِل 
َجها طلحُة بُن عبيـد اللَّه، فولدت له: ممـًدا، وعمران  عنهـا يـوم ُأُحـٍد فتزوَّ

ابني طلحة بن عبيد اللَّه.

وكانت حنة من خاض ِف اإلفك َعَل عائشة، وجلدت ِف ذلك َمَع من 
ح جلَدهم، وكانت تستحاض هي وأختها أم حبيبة  ُجِلَد فيه عند من َصحَّ

بنت جحش.

روى عنها: ابنها عمران بن طلحة بن عبيد اللَّه)1(.

 وقال أيًضا بر: أم حبيبة، وأكثرهم يسقطون الاء، فيقولون: أم حبيب. 

ْحَِن بن عوف، وكانت تستحاض. كانت حتت َعْبد الرَّ

رَي يقولون: إن املستحاضة حنة.  وأهُل السِّ

والصحيح عند أهل الديث: أهنم كانتا تستحاضان جيًعا. 

وقد قيل: إن زينب بنت جحش استحيضت وال يصّح.

وف »املوطـأ«: َوْهـٌم، أن زينـب بنـت جحش اسـتحيضت، وأهنا كانت 
ْحَِن بن عوف.  حتت َعْبد الرَّ

ْحَِن  وهذا غلٌط، إنم كانت حتت زيد بن حارثة، ول تكن حتت َعْبد الرَّ
ابن عوف، والغلط ال يسلم منه أحٌد. 

وزعم بعض الناس أن أمَّ حبيبة هذه اسمها: حبيبة)2(.

)2( السابق )1928/4، 1929(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1813/4(.
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ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبيِّ  عن  وروايٌة  صحبٌة  لا  املؤمني،  أمُّ  زينب  أخُت  كو:   
وكانت زوجة طلحة بن عبيد الله)1(.

، َوَحَضت ُأُحًدا َتْسِقي امَلاء وتداوي  َجَها ُمصعُب بُن ُعَمرْيٍ  جو: تَزوَّ

جَها َطْلَحُة بُن عبيد الله، َفولدت َلُه:  اْلَْرحى، َفُقتَِل َعنَْها َيْوم ُأُحٍد ثمَّ تَزوَّ

اد، َوعْمَران)2(. جَّ ًدا السَّ ُمَمَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت من  ُة َرُسوِل اللَّ ها أميمة بنت عبد املطلب، عمَّ  ثغ: أمُّ
قال ف اإلفك عل عائشة ڤ ، فعلت ذلك حية ألختها زينب، إال أن زينب 
ڤ ل تقل فيها شيًئا، فقال بعضهم: إهنا ُجلدت مع من ُجِلَد فيه، وقيل: 

ل جيلد أحد.

وكانت من املهاجرات، وشهدت ُأُحًدا، فكانت تسقي العطشى، وحتمل 
الرحى وتداويم. 

روت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنها: ابنها عمران بن طلحة)3(.

ِة  تِي َناَلْت ِمْن َعاِئَشَة ِف ِقصَّ  ذس: ُأْخُت زينب أمُّ املؤمني، وِهَي الَّ

ا َزْينَُب، َفَعَصَمَها اللُه بَِوَرِعَها. اِمي َعْن ُأْختَِها َزْينََب، َوَأمَّ اإِلْفِك، َفَطِفَقْت حُتَ

ْحَِن بِن َعْوٍف، َوَلَا ِهْجَرٌة. َوَكاَنْت َحْنَُة َزْوَجُة َعْبِد الرَّ

)1( »اإلكمال« البن ماكوال )514/2(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 230(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )69/6، 70(.
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َجَها َطْلَحُة،  ؛ َفُقتَِل َعنَْها، َفَتَزوَّ َت ُمْصَعِب بِن ُعَمرْيٍ  َوِقْيَل: َبْل َكاَنْت حَتْ
ًدا، َوِعْمَراَن. َفَوَلَدْت َلُه ُمَمَّ

تِي َكاَنْت ُتْسَتَحاُض، َوَكاَنْت ُأْخُتَها ُأمُّ َحبِْيَبَة ُتْسَتَحاُض َأْيًضا. َوِهَي الَّ

ُة َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: ُأَمْيَمُة)1(. ُهنَّ َعمَّ َوُأمُّ

اْلَحْنَفاُء ِبْنُت َأِبي َجْهِل ْبِن ِهَشاِم ْبِن الُمِغيَرِة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن 3    7
ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم ڤ.

َها َأْرَوى بِنُْت َأِب اْلِعيِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس.   س: ُأمُّ

َجَها ُسَهْيُل ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد ُودِّ  َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت، َوَتَزوَّ
، َفَوَلَدْت َلُه: ِهنًْدا.  اْبِن َنْصِ ْبِن َمالِِك ْبِن َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

َجَها َأْيًضا)2(. َوَيْذُكُروَن َأنَّ ُأَساَمَة ْبَن َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة َقْد َتَزوَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 215، 216(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )249/10(.
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خاِلةد امُسها  َمن 

َخاِلَدُة ِبْنُت َأِبي َلَهِب ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم ڤ.3    7

َها ُأمُّ َجِيٍل بِنِْت َحْرِب ْبِن ُأَميََّة.   س: ُأمُّ

، َفَوَلَدْت َلُه)1(. اَن الثََّقِفيُّ َجَها ُعْثَمُن ْبُن َأِب اْلَعاِص ْبِن برِْشِ ْبِن َعْبِد ُدْهَ َتَزوَّ

َخاِلـَدُة ِبْنـُت اأَلْسـَوِد ْبـِن َعْبِد َيُغوَث ْبـِن َوْهِب ْبِن َعْبـِد َمَناِف ْبِن 3 7  7
ُزْهَرَة ڤ.

َها آِمنَُة بِنُْت َنْوَفِل ْبِن ُوَهْيِب ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُزْهَرَة.   س: ُأمُّ

َجَها  َأْسَلَمْت َخالَِدُة بِنُْت األَْسَوِد بِامَلِدينَِة، َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَتَزوَّ
َعْبُد اللِه ْبُن األَْرَقَم ْبِن َعْبِد َيُغوَث ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُزْهَرَة)2(.

 ب: من امُلَهاِجَرات)3(.

َخاِلَدُة ِبْنُت َعْمِرو ْبِن َوَذَفَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة ڤ.3    7

َها ِهنُْد بِنُْت َخالِِد ْبِن َيَساِف ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َخِديِج ْبِن   س: ُأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )51/10(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )236/10(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )116/3(.
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َعاِمِر ْبِن ُجَشِم ْبِن اْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج.

َجَها َأُبو ُعَباَدَة َسْعُد ْبُن ُعْثَمَن ْبِن َخالِِد ْبِن َمَْلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيِق  َتَزوَّ

اْبِن َعاِمِر ْبِن اخْلَْزَرِج.

َأْسـَلَمْت َخالِـَدُة َوَباَيَعْت َرُسـوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوِهَي ُأْخُت َفـْرَوَة ْبِن َعْمٍرو 

ألَبِيِه َشِهَد اْلَعَقَبَة َوَبْدًرا)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )360/10(.
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خديجة امُسها  َمن 

َخِديَجـُة ِبْنـُت اْلُحَصْيـِن ْبِن اْلَحـاِرِث ْبِن الُمطَِّلِب ْبـِن َعْبِد َمَناِف 3    7
اْبِن ُقَصيٍّ ڤ.

 س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْطَعَمَها َرُسوُل اللِه َوُأْخَتَها 

ِهنًْدا بَِخْيَبَ ِمَئَة َوْسٍق)1(.

 ب: من امُلَهاِجَرات)2(.

َخِديَجُة ِبْنُت ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسٍد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُقَصيِّ ْبِن ِكاَلِب 3    7
، ُتْكَنى ُأمَّ ِهْنٍد الُقَرِشيَُّة اأَلَسِديَُّة ڤ. َة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ اْبِن ُمرَّ

َهـا َهاَلـُة بِنْـُت َعْبـِد َمنَاِف ْبـِن اْلَاِرِث ْبـِن ُمنِْقِذ ْبـِن َعْمِرو ْبِن   س: ُأمُّ

َها: اْلَعِرَقُة َوِهَي ِقاَلَبُة بِنُْت ُسَعْيِد ْبِن َسْهِم ْبِن  ، َوُأمُّ َمِعيِص ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ى ْبِن  َها: َعاتَِكـُة بِنُْت َعْبـِد اْلُعزَّ ، َوُأمُّ َعْمـِرو ْبـِن ُهَصْيـِص ْبـِن َكْعِب ْبـِن ُلـَؤيٍّ

َهـا: اخْلَُطيَّا َوِهَي  َة ْبِن َكْعـِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبـِن َغالٍِب، َوُأمُّ ُقـَيِّ ْبـِن ِكاَلِب ْبـِن ُمـرَّ

َها:  َة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغالٍِب، َوُأمُّ َرْيَطُة بِنُْت َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُمرَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )216/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )114/3(.
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َناِئَلُة بِنُْت ُحَذاَفَة ْبِن ُجَِح ْبِن َعْمِرو ْبِن ُهَصْيِص ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغالِِب 
اْبِن فِْهِر ْبِن َمالٍِك.

َجَها َأَحٌد َقْد ُذِكَرْت لَِوَرَقَة ْبِن  َوَكاَنْت َخِدجَيُة بِنُْت ُخَوْيِلٍد َقْبَل َأْن َيَتَزوَّ
َجَها َأُبو  ى ْبِن ُقَيٍّ َفَلْم ُيْقَض َبْينَُهَم نَِكاٌح، َفَتَزوَّ َنْوَفِل ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ
َهاَلـَة، َواْسـُمُه: ِهنْـُد ْبـُن النَّبَّاِش ْبـِن ُزَراَرَة ْبـِن َوْقَداَن ْبـِن َحبِيِب ْبِن َسـاَلَمَة 
ٍف ِف  اْبِن ُغَويِّ ْبِن َجْرَوَة ْبِن َأِسيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن مَتِيٍم، َوَكاَن َأُبو َهاَلَة َذا َشَ
ُج  ، َوَكاَنْت ُقَرْيٌش ُتَزوِّ اِر ْبِن ُقَيٍّ َة َوَحاَلَف هِبَا َبنِي َعْبِد الدَّ َقْوِمِه، َوَنَزَل َمكَّ
َحِليَفُهْم، َفَوَلَدْت َخِدجَيُة ألَِب َهاَلَة: َرُجاًل ُيَقاُل َلُه: ِهنٌْد، َوَهاَلُة َرُجٌل َأْيًضا. 

ُثـمَّ َخَلـَف َعَلْيَهـا َبْعـَد َأِب َهاَلـَة َعتِيُق ْبـُن َعابِِد ْبـِن َعْبِد اللِه ْبـِن ُعَمَر ْبِن 
َجَها َصْيِفيُّ ْبُن ُأَميََّة ْبِن َعابِِد  َمُْزوٍم، َفَوَلَدْت َلُه َجاِرَيًة، ُيَقاُل َلَا: ِهنٌْد، َفَتَزوَّ
ـًدا، َوُيَقاُل  َهـا، َفَوَلَدْت َلُه: ُمَمَّ اْبـِن َعْبـِد اللـِه ْبِن ُعَمـَر ْبِن َمْـُزوٍم، َوُهَو اْبُن َعمِّ
ـٍد َهـَذا: َبنُـو الطَّاِهَرِة ملَِـَكاِن َخِدجَيـَة، َوَكاَن َلـُه َبِقيٌَّة بِامَلِدينَـِة َوَعِقٌب  لَِبنِـي ُمَمَّ

َفاْنَقَرُضوا، َوَكاَنْت َخِدجَيُة ُتْدَعى ُأمَّ ِهنٍْد. 

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَنْحُن َنُقوُل َوَمْن ِعنَْدَنا ِمْن َأْهِل الِعْلِم؛ إِنَّ َخِدجَيَة  َقاَل ُمَمَّ
َجَها َرُسوُل اللِه  َا َكاَنْت َيْوَم َتَزوَّ َة َسنًَة، َوإهِنَّ ُولَِدْت َقْبَل اْلِفيِل بَِخْمَس َعرْشَ

ملسو هيلع هللا ىلص بِنَْت َأْرَبِعَي َسنًَة)1(.

َجَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقْد َحَكْينَا  ُل اْمَرَأٍة َتَزوَّ  وقال أيًضا س: ِهَي َأوَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )18-15/10(.
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ِة،  اَها َقْبـَل النُُّبوَّ َهـا، َوَتْزِويَج َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص إِيَّ َأْمَرَهـا، َوَكَتْبنَـا َنَسـَبَها َوَخَبَ
َج َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَدَها)1(. ِل اْلِكَتاِب، َوَتَزوُّ َوإِْساَلَمَها َوَوَلَدَها، َوَوَفاهَتَا ِف َأوَّ

ها:  ها: فاطمة بنت زائدة بن األصم، من بني عامر بن لؤي. وأمُّ  ق: أمُّ
هالة بنت عبد مناف، من: بني الارث، من بني معيص.

وخدجية: أمُّ أوالد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َجيًعا، إال إبراهيم، فإنه من مارية القبطية.

وكانت خدجية عند: عتيق بن خالد املخزومّي، فولدت له: جارية، ثم 
، من بني حبيب بن  جها بعده: أبو هالة زرارة بن نّباش األسيدي متيميٌّ تزوَّ

جروة، ومات بمكة ف الاهلية.

َجها َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص بعده، ول  وكانت ولدت له: هند بن أب هالة، فتزوَّ
ينكـح عليهـا امرأًة حتـى ماتت، وربَّى ابنهـا هنًدا وكان ربيبـه، وكان يقول: 
ـا وأًخا وُأخًتا، أب: َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأمي: خدجية،  أنـا أكـرم النـاس أًبا وُأمًّ

وأختي: فاطمة، وأخي: القاسم.

ه: )هنًدا(، أيًضـا، وهلك ف  وولِـَد لنـد ربيـب َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ابٌن سـمَّ
الطاعون الارف.

جها، وهو ابن خس وعرشين سنة، ول تزل معه إل أن  وكان ملسو هيلع هللا ىلص تزوَّ
ُقبضـت أربًعـا وعرشيـن سـنة وشـهوًرا، وكانت وفاهتـا بعد وفـاة أب طالب 

عّمه بثالثة أيام)2(.

)2( »المعارف« البن قتيبة )ص: 132، 133(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )52/10(.
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 ط: من النساء اللوايت متن قبل هجرة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بمكة، وكانت 

تكنـى أم هنـد ڤ، وهنـد ابـٌن لا من أب هالـة بن النباش بـن زرارة، زوج 
ملسو هيلع هللا ىلص كنيت به، وتوفيت قبل الجرة بثالث سني، وهي  النَّبيِّ  كان لا قبل 

يومئذ ابنة خس وستي سنة كذاك)1(.

 ط: تكنـى أم هنـد بابنـة لـا ولدهتا من عتيـق بن عابد بن عبـد الله بن 

عمـر بـن مـزوم، يقـال لـا: هند، وبابـن لا ولدته مـن أب هالة بـن النباش بن 
زرارة بن وقدان بن حبيب بن سالمة بن غوى بن جروة بن أسيد بن عمرو 

ابن متيم، يقال له: هند)2(.  

ة قبل اِلْجَرة. ِه ملسو هيلع هللا ىلص، توفيت بَِمكَّ  ب: َزْوَجُة َرُسوِل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمنَْها كلهم إاِلَّ  ام، َوَأْواَلد َرُسوِل اللَّ َماَتت بعد أب َطالب بَِثاَلَثة َأيَّ

ُه من َماِرَية اْلقْبطِيَّة)3(. إِْبَراِهيم، َفإِنَّ

َجَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَنْت ُتْدَعى ِف الَاِهِليَِّة  ُل َزْوَجٍة َتَزوَّ  ع: ِهَي َأوَّ

َها َفاطَِمُة بِنُْت َزاِئَدَة ْبِن ُجنُْدٍب، َوُهَو اأْلََصمُّ ْبُن َصْخِر ْبِن َعْبِد  الطَّاِهَرَة، ُأمُّ

، َوُأمُّ َفاطَِمَة َهاَلُة بِنُْت َعْبِد َمنَاِف ْبِن اْلَاِرِث ْبِن  َمِعيِص ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

 . ُمنِْقِذ ْبِن َعْمِرو ْبِن َمِعيِص ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 2(.
)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 86(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )114/3(.
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َت َعتِيِق ْبـِن َعْبِد اللِه  َوَكاَنـْت َخِدجَيـُة َقْبـَل َأْن َينِْكَحَها َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حَتْ

اْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم، َفَوَلَدْت َلُه: ِهنَْد ْبَن َعتِيٍق، ُثمَّ َخلََّف َعَلْيَها َبْعَد َعتِيٍق َأُبو 

ْبِن َعِديٍّ  ْبِن َساَلَمَة  ْبِن َحبِيِب  ْبِن َوْقَداَن  ْبِن ُزَراَرَة  ْبُن النَّبَّاِش  َهاَلَة َمالُِك 

، َفَوَلَدْت َلُه:  اِر ْبِن ُقَيٍّ ِمْن َبنِي ُأَسْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن مَتِيٍم َحِليُف َبنِي َعْبِد الدَّ

ِهنَْد ْبَن َأِب َهاَلَة، َوَهاَلَة ْبَن َأِب َهاَلَة، َفِهنُْد ْبُن َعتِيٍق، َوِهنُْد َوَهاَلُة اْبنَا َأِب َهاَلَة 

ِهْم، ُكلُّ َذلَِك َذَكَرُه  َثاَلَثُتهثْم إِْخَوٌة أِلَْواَلِد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َخِدجَيَة َبنُو ُأمِّ

اٍر. َبرْيُ ْبُن َبكَّ الزُّ

 . ِد ْبِن َصْيِفيٍّ امَلْخُزوِميِّ نِْد ْبِن َعتِيٍق َجاِرَيًة َفِهَي ُأمُّ ُمَمَّ َوِقيَل: َوَلَدْت ِلِ

يَن  َج َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َخِدجَيَة َقْبَل ُنُزوِل اْلَوْحِي َعَلْيِه َوُهَو اْبُن َخٍْس َوِعرْشِ َتَزوَّ

يـَن َسـنًَة، َوَلَا َأْرَبُعوَن َسـنًَة،  َجَهـا َوُهـَو اْبُن إِْحـَدى َوِعرْشِ َسـنًَة، َوِقيـَل: َتَزوَّ

اَلِة،  َيْت َقْبَل َفْرِض الصَّ ِة َسْبُع ِسنَِي، َفُتُوفِّ َفَمَكَثْت ِعنَْدُه إَِل َأْن َمىَض ِمَن النُُّبوَّ

اٍم.  ْجَرِة بَِثاَلِث ِسنَِي َبْعَد َأِب َطالٍِب بَِثاَلَثِة َأيَّ َوَقْبَل اْلِ

َيْت.  َها َواَل َعَلْيَها َحتَّى ُتُوفِّ َوَلْ َينِْكْح َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َغرْيَ

َها، َوَلَا َيْوَم َماَتْت َخٌْس َوِستُّوَن َسنًَة، َفَكاَنْت  َنَزَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َقْبِ

يَن َسنًَة.  ُمْكُثَها ِعنَْد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َخًْسا َوِعرْشِ

َقْتُه)1(. ُل َمْن آَمنَْت بِِه ِمَن النَِّساِء َوَصدَّ َوِهَي َأوَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3201/6(.
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 بر: زوُج النَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ول خيتلفــوا أنــه ولــد لــه ملسو هيلع هللا ىلص منهــا ولــده كلهــم 

حاشا إِْبَراِهيم.

َجه إياها َعْمرو بن أسد بن عبد العزى بن قي. زوَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص إذ تزوج خدجية ابن إحدى وعرشين سنة. وقيل:  َوَكاَن َرُسول اللَّ
ابن خس وعرشين سنة، َوُهَو األكثر. وقيل: ابن ثالثي سنة.

وأجعـوا أهنـا ولـدت له أربـع بنات كلهـن أدركن اإلسـالم، وهاجرن، 
فهن: زينب، وفاطمة، ورقية، وأم كلثوم.

ى القاسم، وبه َكاَن يكنى ملسو هيلع هللا ىلص، َهَذا ما  وأجعوا أهنا ولدت له ابنا ُيَسمَّ
ج ِف  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ل يتـزوَّ ال خـالف فيـه بـي أهـل العلـم ال خيتلفـون أن َرُسـوَل اللَّ
ج عليها أحًدا من نسائه َحتَّى ماتت، ول تلد  الاهلية غري خدجية، وال تزوَّ

له من املهارى غريها. 

وهي أول من آمن باللَّه ۵ ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا قول قتادة، والزهري، 
د بن عقيل، وابن إِسَحاق وجاعة، َقاُلوا: خدجية أول من  ِه بن ُمَمَّ وَعْبد اللَّ

آمن باللَّه من الرجال والنساء ول يستثنوا أحًدا.

ئِيــَل ڠ  ــُة، إِنَّ ِجْبَ وروي مــن وجــوه أن النَّبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: »َيــا َخِدْيَ
َلَم«.  ُيْقِرُئِك السَّ

د، اقرأ َعَل خدجية من  وبعضهم يروي َهَذا اخلب أن جبئيل، َقاَل: َيا ُمَمَّ
ِمْن  َلَم  ُيْقِرُئِك السَّ ئِيُل  َهَذا ِجْبَ ُة،  ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َخِدْيَ النَّبِيُّ  َفَقاَل  رهبا السالم، 
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َربِِّك«. فقالت خدجية: اللَّه ُهَو السالم، ومنه السالم، وعل جبئيل السالم. 

واختلف ِف وقت وفاهتا، َفَقاَل َأُبو عبيدة معمر بن املثنى: توفيت خدجية 
قبل الجرة بخمس سني. وقيل: بأربع سني. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص عائشة. َوَقاَل قتادة: توفيت  وكانت وفاهتا قبل تزويج َرُسول اللَّ
خدجية قبل الجرة بثالث سني.

َقاَل َأُبو ُعَمَر: قول قتادة عندنا أصّح.

اٍم. َا َكاَنْت َوَفاهُتَا َبْعَد َمْوِت َأِب َطالٍِب بَِثالَثِة َأيَّ  َقاَل َأُبو ُعَمَر: ُيَقاُل إهِنَّ

َيْت ِف َشْهِر َرَمَضاَن،  َيْت بِنَْت َخٍْس َوِستَِّي َسنٍَة، ُتُوفِّ َا َكاَنْت َيْوَم ُتُوفِّ َوِقيَل: إهِنَّ

ُه)1(. ُد بن ُعَمَر َوَغرْيُ َوُدفِنَْت ِف اْلَُجوِن، َذَكَرُه ُمَمَّ

جَهـا أحًدا َفلم   جو: َكاَنـت قـد ذكـرت لورقـة بـن َنْوَفل قبـل َأن َيَتَزوَّ
يْقـض َبينهـَم نِـَكاح، َفَتَزوجَهـا َأُبـو َهالـة واْسـمه: ِهنْـد، َوُيَقـال: َمالـك بـن 
النباش، َفولدت َلُه: هنًدا، وهالة، وها ذكران، ثمَّ خلف َعَلْيَها بعده َعتيق 
م عتيًقا عل  ابن َعاِئذ امَلْخُزوِمي، َفولدت َلُه َجاِرَية اْسمَها: ِهنْد، َوَبْعضهْم قدَّ
جَها َرُسوُل اللِه  أب َهالة، ثمَّ خلف َعَلْيَها َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَنت َيْوم تَزوَّ
ة سـبع ِسـنِي. َوقيل:  ملسو هيلع هللا ىلص بنـت َأْرَبِعـَي سـنة، َوتوفيـت بعد َأن مىض من النُُّبوَّ
ـاَلة، َفلم ينْكح َغرَيَهـا َحتَّى توفيت،  عـرش، َوُهـَو أصح قبـل َأن تفرض الصَّ

َوَكاَن َلَا َيْومِئٍذ خس َوِستُّوَن سنة.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1825-1817/4(.
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َوِهي أول اْمَرَأة آَمنت بِِه َوَجِيع َأْواَلده ِمنَْها غري إِْبَراِهيم)1(. 

 ث: كانت ُتدعى ف الاهلية الطَّاهرة. 

َجهـا النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قبـل النبـوة، ولا  وهـي أول مـن أسـلم باإلجـاع، وتزوَّ
أربعـون سـنة، ولـه خـس وعـرشون سـنة، ول ينكح قبلهـا، وال نكـح عليها 

حتى ماتت، وجيع أوالده منها غري إبراهيم، فإنه من مارية .

قـال رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص: »َخْرُ نَِسـائَِها َمْرَيـُم بِنُْت ِعْمـَراَن، َوَخْرُ نَِسـائَِها 
َخِدَيُة بِنُْت ُخَوْيلٍِد« .

 وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: »َحْسـُبَك ِمـْن نَِسـاِء اْلَعامَلِـَن: َمْرَيُم بِنْـُت ِعْمـَراَن، َوَخِدَيُة 
ٍد، َوآِسَيُة اْمَرَأُة فِْرَعْوَن«. بِنُْت ُخَوْيلٍِد، بِنُْت ُمَمَّ

وماتت خدجية بمكة قبل الجرة بخمس سني، وقيل : بأربع، وقيل : 
بثالث، وهو الصحيح.

وكان قد مىض من النبوة عرُش سني، أو ما يقارهبا، وكانت مدة مقامها مع 
رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص خًسـا وعرشين سـنة، وُدفِنت بالَُجون، ونزل َرُسـوُل اللِه 

ملسو هيلع هللا ىلص ف حفرهتا)2(.

ل خلق الله  َجها، وأوَّ ل امرأة تزوَّ  ثغ: أمُّ املؤمني، زوُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أوَّ
مها رجٌل وال امرأٌة. أسلم بإجاع املسلمي، ل يتقدَّ

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 22(.
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 526(.
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َج َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص خدجيَة ڤ قبل الوحي وعمره حينئذ خس  وتزوَّ
ها عمُرو بُن أسد. َجها منه عمُّ وعرشون سنة، وقيل: إحدى وعرشون سنة، زوَّ

ِه ْبُن عبد املطلب:  د ْبُن َعْبد اللَّ ها ُمَمَّ وملا خطبها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، قال عمُّ
خيطب خدجية بنت خويلد، هذا الفحل ال يقدع أنفه.

وكان عمرها حينئذ أربعي سنة وأقامت معه أربًعا وعرشين سنة)1(.

، َوَسيَِّدُة نَِساِء الَعامَلِْيَ ِف َزَماهِنَا، ُأمُّ َأْواَلِد َرُسْوِل اللِه   ذس: ُأمُّ امُلْؤِمنِْيَ

َقُه َقْبَل ُكلِّ َأَحٍد، َوَثبََّتْت َجْأَشُه، َوَمَضْت بِِه إَِل  ُل َمْن آَمَن بِِه، َوَصدَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأوَّ

َها َوَرَقَة. اْبِن َعمِّ

َوَمنَاِقُبَها َجٌَّة.

نًَة، َمُصْوَنًة، َكِرْيَمًة،  َوِهَي ِمَّْن َكُمَل ِمَن النَِّساِء، َكاَنْت َعاِقَلًة، َجِلْيَلًة، َديِّ

َهاِت  ُلَهـا َعـَل َسـاِئِر ُأمَّ ِة، َوَكاَن النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيْثنِـي َعَلْيَهـا، َوُيَفضِّ ِمـْن َأْهـِل الَنَـّ

ِمِن  َما ِغْرُت  َتُقْوُل:  َكاَنْت  َعاِئَشَة  إِنَّ  بَِحْيُث  َتْعظِْيِمَها،  َوُيَبالُِغ ِف   ، امُلْؤِمنِْيَ

َة، ِمْن َكْثَرِة ِذْكِر النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َلَا. اْمَرَأٍة َما ِغْرُت ِمْن َخِدجْيَ

ُة َأْوالٍَد،  ِج اْمَرَأًة َقْبَلَها، َوَجاءُه ِمنَْها ِعدَّ َا َلْ َيَتَزوَّ َوِمْن َكَراَمتَِها َعَلْيِه ملسو هيلع هللا ىلص َأهنَّ

َا  ى إَِل َأْن َقَضْت َنْحَبَها، َفَوَجَد لَِفْقِدَها، َفإهِنَّ ، َوالَ َتَرَّ ْج َعَلْيَها َقطُّ َوَلْ َيَتَزوَّ

َكاَنْت نِْعَم الَقِرْيِن.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )78/6، 80(.
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َوَكاَنْت ُتنِْفُق َعَلْيِه ِمْن َماِلَا، َوَيتَِّجُر ُهَو ملسو هيلع هللا ىلص َلَا.

َها بَِبْيٍت ِف الَنَِّة ِمْن َقَصٍب، اَل َصَخَب فِْيِه َواَل َنَصَب. َ َوَقْد َأَمَرُه اللُه َأْن ُيَبرشِّ

ُة. َها: ِهَي َفاطَِمُة بِنُْت َزاِئَدَة الَعاِمِريَّ َوُأمُّ

، ُثـمَّ َخَلَف َعَلْيَها  ـَت َأِب َهاَلَة بـِن ُزَراَرَة التَِّمْيِميِّ اًل حَتْ ـُة َأوُّ َكاَنـت َخِدجْيَ
َبْعَدُه: َعتِْيُق بُن َعابِِد بِن َعْبِد اللِه بِن ُعَمَر بِن َمُْزْوٍم، ُثمَّ َبْعَدُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَبنَى 

ْوَن َسنًَة. هِبَا، َوَلُه َخٌْس َوِعرْشُ

َة َسنًَة. َوَكاَنْت َأَسنَّ ِمنُْه بَِخْمَس َعرْشَ

َيْت ِف َرَمَضاَن، َوُدفِنَْت بِالَُجْوِن، َعْن َخٍْس َوِستِّْيَ َسنًَة. َوِقْيَل: ُتُوفِّ

َوِهَي َأْقَرُب إَِل ُقَيٍّ ِمَن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِرُجٍل.

ـاِم،  َلـًة، َفَعَرَضـْت َعَل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن خَيُْرَج ِف َماِلَا إَِل الشَّ َوَكاَنـْت ُمَتَموِّ
َة. َفَخَرَج َمَع َمْواَلَها َمْيَرَ

ُة َما َجـاَء بِِه، َفَأْضَعـَف، َفَرِغَبْت فِْيـِه، َفَعَرَضْت  َفَلـمَّ َقـِدَم، َباَعـْت َخِدجْيَ
ْيَن َبْكَرًة. َجَها، َوَأْصَدَقَها ِعرْشِ َنْفَسَها َعَلْيِه، َفَتَزوَّ

ًعا، َوُرَقيَُّة، َوَزْينَُب  يُِّب، َوالطَّاِهُر، َماُتوا ُرضَّ َفَأْوالَُدَها ِمنُْه: الَقاِسُم، َوالطَّ
َوُأمُّ ُكْلُثْوٍم، َوَفاطَِمُة)1(.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 112-109، 114(.
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َ
ُخل امُسها  َمن 

ُخَلْيـَدُة ِبْنـُت اْلُحَباِب ْبـِن ُجَزى ْبِن َعْمـِرو ْبِن َعاِمِر ْبـِن َعْبِد َرَزاحِ 3 -  7
اْبِن ُظَفَر ڤ. 

َها بِنُْت ُمْدلِِج ْبِن اْلَيَمِن ْبِن َجابٍِر اْلَعْبيِسِّ َحِليِف َبنِي َعْبِد األَْشَهِل.  س: ُأمُّ

َجَها َعْبُد اللِه ْبُن َسْعِد ْبِن ُمَعاِذ ْبِن النُّْعَمِن ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن  َتَزوَّ
َعْبِد األَْشَهِل، َفَلْم َتِلْد َلُه َشْيًئا.

َأْسَلَمْت ُخَلْيَدُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُخَلْيَدُة ِبْنُت َثاِبِت ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر ڤ.3    7

َجَها َكْعُب ْبُن َعْمِرو ْبِن اإِلْطنَاَبِة ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َعْبُد اللِه   س: َتَزوَّ

اْبُن َأَنِس ْبِن َسَكِن ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َيَساِف ْبِن ِعنََبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َخِديِج ْبِن َعاِمِر 
اْبِن ُجَشِم ْبِن الَاِرِث. 

َأْسَلَمْت ُخَلْيَدُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُخَلْيَدُة ِبْنُت َقْيِس ْبِن َثاِبِت ْبِن َخاِلِد ْبِن َأْشَجَع ِمْن َبِني ُدْهَماَن 3    7
اأَلْشَجِعيَّة ڤ.

)2( السابق )346/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )322/10(.



حابة األماثل 158
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

اُء ْبـُن َمْعـُروٍر ِمـْن َبنِي َسـِلَمَة، َوُهَو َأَحـُد النَُّقَباِء،  َجَهـا اْلـَبَ  س: َتَزوَّ

اِة امَلْسُموَمِة  ِذي َأَكَل ِمَن الشَّ اِء، َشِهَد َبْدًرا، َوُهَو الَّ َفَوَلَدْت َلُه: برِْشَ ْبَن اْلَبَ

َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

اِء َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَوْت َعنُْه)1(. َأْسَلَمْت ُخَلْيَدُة ُأمُّ برِْشِ ْبِن اْلَبَ

 ب: َلَا ُصْحَبة)2(.

 بر: يقال َلَا: أّم مبرش َأْيًضا. قيل: اسمها خليدة، ول يصح. 

ِه بن كعب بن مالك أهنا سمعت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  روى عنها َعْبد اللَّ
نَِّة«.  »َأْرَواُح امُلْؤِمنَِن ِف َأْجَواِف َطْرٍ ُخْضٍ َتْعُلُق بَِشَجِر اْلَ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َخْرَ النَّاِس َرُجٌل  روى عنها ماهد أهنا سمعت َرُسوَل اللَّ
آِخٌذ ِعنَاَن َفَرِسِه َينَْتظُِر َأْن َيِغْرَ َأْو ُيَغاُر َعَلْيِه«)3(.

بِّيَُّة ڤ.3  7 7 ُخَلْيَدُة ِبْنُت َقْعَنٍب الضَّ

 ع، بر: َكاَنْت ِمَن امُلَباِيَعاِت)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )296/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )117/3(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1926/4، 1927(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3319/6(، »االستيعاب« البن عبد البر )1826/4(.
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َخْنساء امُسها  َمن 

َخْنَساُء ِبْنُت ِخَذاِم ْبِن َخاِلٍد األَْنَصاِريَُّة ڤ.3  7 7

 س: َأْسَلَمْت، َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوْت َعنُْه)1(.

 ب: َلَا ُصْحَبٌة)2(.

 كو: لا صحبٌة وروايٌة)3(.

َخْنَساُء ِبْنُت ِرَئاِب ْبِن النُّْعَماِن ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن 3  7 7
َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َهـا َأَداُم بِنْـُت َحـَراِم ْبـِن َربِيَعَة ْبـِن َعِديِّ ْبِن َغنِْم ْبـِن َكْعِب ْبِن   س: ُأمُّ

ُة َجابِِر ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ِرَئاٍب َشِهَد َبْدًرا.  َسَلَمَة، َوِهَي َعمَّ

اٍد.  َجَها َعاِمُر ْبُن َعِديِّ ْبِن ِسنَاِن ْبِن َنابِِئ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ َتَزوَّ

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها النُّْعَمُن ْبُن َخنَْساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َغنٍْم. 

َأْسَلَمْت َخنَْساُء َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )116/3(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )423/10(.
)3( »اإلكمال« البن ماكوال )476/2(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )376/10(.
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َلِميَُّة ڤ.3 77 7 اِعَرُة السُّ ِرْيِد الشَّ َخْنَساُء ِبْنُت َعْمِرو ْبِن الشَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َمَع قومها من بني ُسَليم فأسلمت   بر: قدمت َعَل َرُسوِل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن يستنشدها فيعجبه شعرها، وكانت  معهم، فذكروا أنَّ َرُسوَل اللَّ

تنشده، َوُهَو يقول: »هيه َيا ُخنَاس«، َأْو يومي بيده. 

َقاُلـوا: وكانـت اخلنسـاء ِف أول أمرها تقول البيتي والثالثـة، َحتَّى ُقتَِل 
هـا معاويـة بن َعْمـرو، قتله هاشـم وزيد املريـان، وصخر  أخوهـا ألبيهـا وأمِّ
أخوها ألبيها، َوَكاَن أحبهم إليها؛ ألنه َكاَن حليًم جواًدا مبوًبا ِف العشرية، 
َوَكاَن غزا بني أسد فطعنه َأُبو ثور األسدي، فمرض منها قريًبا من حول ثم 

مات، فلم قتل أخواها أكثرت من الشعر، وأجادت. 

وأجـع أهـُل العلـم بالشـعر أنه ل يكن امـرأة قط قبلها وال بعدها أشـعر 
منها، وقالوا: اسم اخلنساء متارض)1(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1827/4(.
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ة
َ
َخْول امُسها  َمن 

َخْوَلُة ِبْنُت اأْلَْسَوِد ْبِن ُحَذاَفَة، ُتْكَنى ُأمَّ َحْرَمَلَة، الُخَزاِعيَُّة ڤ.3  7 7

 ع: ِمْن ُمَهاِجَرِة اْلََبَشِة، َوِقيَل: ُخَوْيَلُة)1(.

 ثغ: هاجرت مع زوجها جهيم بن قيس)2(.

َخْوَلُة ِبْنُت ثامٍر اأْلَْنَصاِريَّة ڤ.3  7 7

ث َعنَْها: النُّْعَمن بن أب َعيَّاش الزرقي)3(.  نق: َلَا ُصْحَبٌة، حدَّ

َخْوَلُة ِبْنُت َثْعَلَبَة ْبِن َأْصَرَم ْبِن ِفْهِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغْنِم ْبِن َعْوٍف 3  7 7
اأْلَْنَصاِريَّة ڤ.

َم ْبـِن فِْهٍر َأُخو  اِمـِت ْبـِن َقْيـِس ْبـِن َأْصَ َجَهـا َأْوُس ْبـُن الصَّ  س: َتَزوَّ

اِمِت َوِهَي امُلَجاَدَلُة.  ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3317/6(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )91/6(.

)3( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )935(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )353/10(.
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اِمـت، ل يرو َعنَْها  اِمـت أخـي عَباَدة بن الصَّ  لح: اْمـَرَأة َأْوس بـن الصَّ

إاِلَّ ُيوُسف بُن عبد الله بن َسالم)1(.

اِمت، َوِهي  اِمت أخي عَباَدة بن الصَّ  ب: َكاَنت حَتت َأْوس بن الصَّ

املجاِدلة، َوُيَقال َلَا: ُخَوْيَلة.

روى َعنَْها: ُيوُسف بن َعْبد اللَّه بن َسالم)2(.

 ع: امُلَظاَهـُر ِمنَْهـا، ُمَْتَلـٌف ِف اْسـِمَها َوَنَسـبَِها، َفِقيَل: َخْوَلـُة، َوِقيَل: 

ُخَوْيَلُة بِنُْت ُخَوْيِلٍد، َوِقيَل: بِنُْت َمالِِك ْبِن َثْعَلَبَة، َوِقيَل: بِنُْت َثْعَلَبَة ْبِن َمالِِك 

اِمِت َأِخي  ـَت َأْوِس ْبـِن الصَّ اِمـِت َكاَنْت حَتْ ْخُشـِم، َوِقيـَل: بِنْـُت الصَّ اْبـِن الدُّ

ُعَباَدَة، َفَظاَهَر ِمنَْها َفَأْنَزَل اللُه ۵ فِيَها ُحْكَم الظَِّهاِر)3(.

َة ْبِن 3 -7 7 َخْوَلُة ِبْنُت َحِكيِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اأَلْوَقِص ْبِن ُمرَّ
ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َذْكَواَن ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َبْهَثَة ْبِن  ِهاَلِل ْبِن َفاِلجِ 

َلِميَُّة ڤ. ُسَلْيٍم السُّ

ُة  َها َضِعيَفُة بِنُْت اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس، َوَكاَن ُمرَّ  س: ُأمُّ

َج َعْبُد َمنَاٍف اْبنََتُه  َة َفَحاَلَف َعْبَد َمنَاِف ْبِن ُقَيٍّ َنْفَسُه َوَتَزوَّ اْبُن ِهاَلٍل َقِدَم َمكَّ

َة َفِهَي ُأمُّ َهاِشٍم َوَعْبُد َشْمٍس َوامُلطَِّلُب َبنِي َعْبِد َمنَاٍف)4(. َعاتَِكَة بِنَْت ُمرَّ

)1( »المنفردات والوحدان« لإلمام مسلم )رقم: 83(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3310/6(.)2( »الثقات« البن ِحبَّان )116/3(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )152/10(.



163 ات �
َّ
أسامي الصحابي

 ب: من امُلَهاِجَرات)1(.

 م: يقال: هي أم شيك األزدية، وهبت نفسها للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ال ُيعرف 
لا حديث)2(.

تِي َوَهَبْت َنْفَسَها لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.   ع: اْمَرَأُة ُعْثَمَن ْبِن َمْظُعوٍن، ِهَي الَّ

َرَوى َعنَْها: َسْعُد ْبُن َأِب َوقَّاٍص)3(.

وهبت  التي  وهي  شيك،  أم  تكنى  مظعون،  بن  ُعْثَمن  امرأة  بر:   
نفسها للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف قول بعضهم، وكانت امرأة صالة فاضلة. 

وروى عنهـا: َسـِعيد بـن املسـيب، وممد بـن ييى بن حبـان، وعمر بن 
عبد العزيز)4(. 

َجَها ُعْثَمُن بُن َمْظُعون)5(.  جو: وهبت َنفسَها للنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأرجأها َفَتَزوَّ

تِي وهبت َنفسَها للنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َخْوَلة بنت َعْمرو،   وقال أيًضا: جو: الَّ
بعث إَِلْيَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يستسلفها)6(. 

َخْوَلُة ِبْنُت َخْوِليِّ ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن 3  7 7
َساِلٍم ڤ.

)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 977(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )115/3(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3307-3306/6(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1832/4(.
)5( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 27(.

)6( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 239(.



حابة األماثل 164
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ِه َشـِهَد َبْدًرا َوَشـِهَد ُغْسـَل   س: ِهَي ُأْخُت َأْوِس ْبِن َخْويِلٍّ ألَبِيِه َوُأمِّ

َها َجِيَلُة بِنُْت ُأَبِّ ْبِن َمالِِك ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َساِلٍ. النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُأمُّ

َأْسَلَمْت َخْوَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َخْوَلُة ِبْنُت َصاِمِت ْبِن َقْيِس ْبِن َأْصَرَم ْبِن ِفْهِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغْنِم 3  7 7
اْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

اِمـِت ِمـْن َأْهِل َبـْدٍر ألَبِيِهَم   س: ِهـَي ُأْخـُت ُعَبـاَدَة َوَأْوٍس اْبنَـِي الصَّ

ُة اْلَعْيِ بِنُْت ُعَباَدَة ْبِن َنْضَلَة ْبِن َمالِِك ْبِن اْلَعْجاَلِن ْبِن َزْيِد  ُهْم ُقرَّ ِهَم، ُأمُّ َوُأمِّ

اْبِن َغنِْم ْبِن َساِلِ ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اخْلَْزَرِج.

َم ْبِن َعْمِرو ْبِن  ْحَِن َيِزيُد ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن َخْزَمَة ْبِن َأْصَ َجَها َأُبو َعْبِد الرَّ َتَزوَّ

ُعَمَرَة ِمْن َبنِي ُغَصْينََة ِمْن َبيِلٍّ َحِليٌف َلُْم، َفَوَلَدْت َلُه: َعاِمًرا، َوُأمَّ ُعْثَمَن. 

تِي  َا ِهَي الَّ َأْسَلَمْت َخْوَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَبْعُضُهْم َيْرِوي َأهنَّ

ُه ۵: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾  َجاَدَلْت ِف َزْوِجَها، َفَأْنَزَل اللَّ

ٌد، اْبنَا ُعَبْيٍد، َواْلَفْضُل  َنا َيْعَل َوُمَمَّ : َأْخَبَ ْعبِيِّ ]المجادلة: 1[، ِمْن َحِديِث الشَّ

اء، َعْن َعاِمٍر.  ، َعْن َزَكِريَّ اْبُن ُدَكْيٍ

َم ِهَي َخْوَلُة بِنُْت َثْعَلَبَة)2(. َوَهَذا َخَطٌأ، إِنَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )359/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )352/10(.



165 ات �
َّ
أسامي الصحابي

َخْوَلُة ِبْنُت َعاِصٍم اْمَرَأُة ِهاَلِل ْبِن ُأَميََّة ڤ.3    7

َق النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُهَم، َلَا ِذْكٌر ِمْن  تِي َقَذَفَها َزْوُجَها، َوَفرَّ  ع، جر: ِهَي الَّ

َواَيِة)1(. ُدوِن الرِّ

َخْوَلُة ِبْنُت َعْبِد اهلِل اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3    7

.)2( ُة َجْعَفِر ْبِن َسِعيٍد اْلُقَرِشِّ  ص: َخاِدَمُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوِهَي َجدَّ

يَِّي)3(.  ع: ِعَداُدَها ِف الَبْصِ

ة حفص بن سعيد)4(. ِه ملسو هيلع هللا ىلص، جدَّ  ثغ: خادُم َرُسوِل اللَّ

َخْوَلُة ِبْنُت ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك 3    7
اِر ڤ. اْبِن النَّجَّ

اِد ْبِن َمالِِك ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن  َعاُة بِنُْت َعِديِّ ْبِن َسوَّ َها الرُّ  س: ُأمُّ

اِر. النَّجَّ

َجَها َصاِمُت ْبُن َزْيِد ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيِق ْبِن َعاِمِر ْبِن اخلَْزَرِج،  َتَزوَّ
َفَوَلَدْت َلُه: ُمَعاِوَيَة.

َأْسَلَمْت َخْوَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3314/6(، »اإلصابة« البن حجر )348/13(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )211/6(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )94/6(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3315/6(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )412/10(.



حابة األماثل 166
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َخْوَلـُة ِبْنـُت ُعْقَبـة ْبِن َراِفـعِ ْبِن اْمـِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيـِد ْبِن َعْبِد 3 7  7
اأَلْشَهِل ڤ.

َها َسْلَمى بِنُْت َعْمِرو ْبِن ُخنَْيِس ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َزْيٍد   س: ُأمُّ

ُة َمُْموِد ْبِن َلبِيِد ْبِن ُعْقَبَة. ِمْن َبنِي َساِعَدَة، َوِهَي َعمَّ

ِة ْبِن َعتِيٍك ِمْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َمْبُذوٍل  مَّ َجْت َخْوَلُة اْلَاِرَث ْبَن الصِّ َتَزوَّ
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َسْعًدا. ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن النَّجَّ

اِد  ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َعْبُد اللِه ْبُن َقَتاَدَة ْبِن النُّْعَمِن ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َسوَّ
اْبِن ُظُفَر ِمَن األَْوِس، َفَوَلَدْت َلُه: َعْمًرا.

َأْسَلَمْت َخْوَلُة بِنُْت ُعْقَبَة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َكِن ْبِن َقْيِس ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َحَراِم ْبِن 3    7 َخْوَلُة ِبْنُت َقْيِس ْبِن السَّ
اِر ڤ.  ُجْنُدِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َهـا ُأمُّ َخْوَلـَة بِنْـُت ُسـْفَياَن ْبـِن َقْيِس ْبـِن َزُعوَراَء ْبِن َحـَراِم ْبِن   س: ُأمُّ

ار.  ُجنُْدٍب ِمْن َبنِي َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َجَها ِهَشاُم ْبُن َعاِمِر ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَْسَحاِس ْبِن َمالٍِك ِمْن َبنِي  َتَزوَّ
اِر.  َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )406/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )301/10(.



167 ات �
َّ
أسامي الصحابي

َخْوَلُة ِبْنُت َقْيِس ْبِن َقْهِد ْبِن َقْيِس ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن 3    7
ٍد اأْلَْنَصاِريَُّة،  اِر، َوِهَي ُخَوْيَلُة، َوِهَي ُأمُّ ُمَحمَّ َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َوِقيَل: ُأمُّ َحِبيَبَة ڤ.

َهـا اْلُفَرْيَعـُة بِنْـُت ُزَراَرَة ْبـِن ُعُدِس ْبـِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبـَة ْبِن َغنِْم   س: ُأمُّ

اِر.  اْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

 ، َجْت َخْوَلُة َحَْزَة ْبَن َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَيٍّ َتَزوَّ
َفَوَلَدْت َلُه: َيْعَل، َوُعَمَرَة، َواْبنََتْيِ َلُه َلْ ُتْدِرَكا. 

ُثـمَّ َخَلـَف َعَلْيَهـا َبْعـَد َحْـَزَة َحنَْظَلُة ْبـُن النُّْعَمِن ْبـِن َعْمِرو ْبـِن َمالِِك ْبِن 
ًدا.  َعاِمِر ْبِن اْلَعْجاَلَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق، َفَوَلَدْت َلُه: ُمَمَّ

َأْسَلَمْت َخْوَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َت َحَْزَة)2(.   ص: َكاَنْت حَتْ

 ب: اْمَرَأة َحَْزة بن َعْبد املطلب)3(.

 ع: ُقتَِل َعنَْها َحَْزُة ْبُن َعْبِد امُلطَِّلِب، َوَخَلَف َعَلْيَها النُّْعَمُن ْبُن َعْجاَلَن 

 . اأْلَْنَصاِريُّ

: َخْوَلُة بِنُْت َقْيٍس ِهي َخْوَلُة بِنُْت َثاِمٍر)4(. َوَقاَل َعيِلُّ ْبُن امَلِدينِيِّ

)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )55/6(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )413/10(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )115/3(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3304/6(.



حابة األماثل 168
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َخْوَلُة ِبْنُت َقْيٍس اْلُجَهِنيَُّة ُأمُّ ُصَبيَّة ڤ.3    7

ْجَرِة، َوَرَوْت َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث)1(.  س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َبْعَد اْلِ

 ب: َلْيَست بِاْمَرَأة َحَْزة بن عبد املطلب)2(.

َخْوَلُة ِبْنُت َماِلِك ْبِن ِبْشِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق ڤ. 3 -  7

َجَها ِزَياُد ْبُن َزْيِد ْبِن النُّْعَمِن ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق.   س: َتَزوَّ

َأْسَلَمْت َخْوَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َخْوَلُة ِبْنُت الُمْنِذِر ْبِن َزْيِد ْبِن َلِبيِد ْبِن ِخَداِش ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم 3    7
اِر ُأمُّ ُبْرَدَة ڤ.  اْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َها َزْينَُب بِنُْت ُسْفَياَن ْبِن َقْيِس ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َحَراِم ْبِن ُجنُْدِب   س: ُأمُّ

اِر.  اْبِن َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

اُء ْبـُن َأْوِس ْبـِن اْلَْعـِد ْبِن َعْوِف ْبـِن َمْبُذوِل ْبـِن َعْمِرو ْبِن  َجَهـا الـَبَ َتَزوَّ
اِر.  َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

تِي َأْرَضَعْت إِْبَراِهيَم  َأْسَلَمْت ُأمُّ ُبْرَدَة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوِهَي الَّ
اْبَن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )279/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )115/3(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )366/10(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )406/10(.
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َّ
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص   بر: هي التي أرضعت إِْبَراِهيَم ابن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، دفعه َرُسوُل اللَّ

ه مارية، فلم تزل ترضعه َحتَّى مات عندها، فهي زوج  إليها ساعَة وضعته أمُّ
الباء بن أوس)1(.

تِي َأْرَضَعْت إِْبَراِهيَم اْبَن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.  جو: ِهَي الَّ

َخْوَلُة ِبْنُت اْلُهَذْيِل ْبِن ُهَبْيَرَة ْبِن َقِبيَصَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َحِبيِب ْبِن 3    7
ُحْرَفَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َبْكِر ْبِن َحِبيِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َغْنِم ْبِن َتْغِلَب ڤ. 

َها اْبنَُة َخِليَفَة ْبِن َفْرَوَة ْبِن َفَضاَلَة ْبِن َزْيِد ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن   س: ُأمُّ

اخْلَْزَرِج اْلَكْلبِيِّ ُأْخُت ِدْحَيَة ْبِن َخِليَفَة)3(.

جَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَهَلكت قبل َأن تصل إَِلْيِه)4(.  جو: تَزوَّ

َخْوَلُة ِبْنُت َيَساٍر ڤ.3    7

 ع: اْسَتْفَتِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َطَهاَرِة ثَِياهِبَا)5(.

َخْوَلُة ِبْنُت اْلَيَماِن اْلَعْبِسَيُة ڤ.3    7

 ب: ُأْخت ُحَذْيَفَة بِن الَيَمن، َلَا ُصْحَبٌة، روى َعنَْها َأُبو َسلَمة)6(.

)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« )ص: 239(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1926/4(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )154/10(.

)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 27(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3314/6(.

)6( »الثقات« البن ِحبَّان )117/3(.
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 ع: ُأْخُت ُحَذْيَفَة. َوِقيَل: َفاطَِمُة. 

َرَوى َعنَْها: َأُبو َسَلَمَة، َواْمَرَأُة ِرْبِعيِّ ْبِن ِحَراٍش)1(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3309/6(.



171 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ة َخرْيَ امُسها  َمن 

َخْيَرُة ِبْنُت َأِبي ُأَميََّة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َماِلِك ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَحنَّاِط، 3    7
َلِم ڤ.  اُط ْبُن َكْعِب ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َغْنِم ْبِن السَّ َوُيَقاُل: النَّحَّ

َجَهـا ِمْكنَـُف ْبـُن ُمَيَِّصـَة ْبِن َمْسـُعوِد ْبِن َكْعِب ْبـِن َعاِمِر ْبِن   س: َتَزوَّ

َعِديِّ ْبِن َمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْلَاِرِث. 

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ْرَداء الُكْبَرى ڤ.3 7  7 َخْيَرُة ِبْنُت َأبي َحْدَرٍد، األْسَلِميَّة، ُأمُّ الدَّ

ْرَداء الُكْبَى، َوقيل: إِن اْسَمَها َكِريَمة)2(.  ب: َلَا ُصْحَبة، َوِهي أم الدَّ

ُة، َوِقيَل: ُهَجْيَمُة.   ع: ِقيَل: اْسُمَها َخرْيَ

َرَوى َعنَْها: ُمَعاُذ ْبُن َأَنٍس، َوَطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد اللِه ْبِن َكِريٍز، َوَمْيُموُن ْبُن 

ِمْهَراَن، َوَعْبُد اللِه ْبُن َباَباُه)3(.

رداء، يقال: اسمها خرية بنت أب حدرد األسلمي.   بر: زوجة أب الدَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )336/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )116/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3495/6(.
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اسم أمِّ الدرداء الصغرى هجيمة بنت حيي الوصابية، والصحبة ألمِّ 
الدرداء الكبى. 

وكانت من فضالء النساء وعقالئهن، وذوات الرأي منهن َمَع العبادة 
والنسك. توفيت قبل أب الدرداء بسنتي، وكانت وفاهتا بالشام ِف خالفة 

ُعْثَمن بن عفان. 

وكانـت قـد حفظـت َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وعـن زوجهـا أب الـدرداء عويمر 
األَْنَصاِري.

ِه بن  روى َعْن أمِّ الدرداء جاعة من التابعي، منهم: صفوان بن َعْبد اللَّ
صفوان، وميمون بن مهران، وزيد بن أسلم، وأم الدرداء الصغرى.

َقاَل َأُبو ُعَمَر: أم الدرداء الصغرى هي َأْيًضا زوج أب الدرداء، ال أعلم 
َلَا خًبا يدل َعَل صحبة َأْو رواية. 

ومن خبها أن معاوية خطبها بعد أب الدرداء فأبت أن تزّوجه)1(.

 كو: أم الدرداء الكبى زوجة أب الدرداء، لا صحبٌة وروايٌة، روت 
عن أب الدرداء، يقال: ماتت قبله)2(. 

  كر: زوج أب الدرداء، لا صحبٌة، وروت عن َسيِّدنا َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عنها: سهل بن معاذ عن أبيه، وصفوان بن عبد الله، وعبد الله 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1934/4، 1935(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )30/2(.



173 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ابن باباه، ومعاذ بن أنس، وطلحة بن عبيد الله، وميمون بن مهران. 

َب اخَلْمَر  ثت أمُّ الدرداء أهنا سمعت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َمْن َشِ حدَّ
َلْ َيْرَض اللُه َعنُْه َأْرَبِعْنَ َصَباًحا، َفإِْن َماَت َماَت َكافًِرا«. 

َثت أمُّ الدرداء أنَّ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص لقيها يوًما، فقال: »ِمْن َأْيَن ِجْئِت  وَحدَّ
ْرَداء«، فقالـت: مـن المم، فقال لا َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمـا ِمِن اْمَرَأٍة  َيـا ُأمَّ الـدَّ

ا ِفْ َغْرِ َبْيتَِها إاِلَّ َهَتَكْت َما َبْينََها َوَبْنَ اللِه«.  َتنِْزُع ثَِياَبَ

ِن ۵«. ْحَ وف حديٍث آخر بمعناه: »إاِلَّ َهَتَكْت ُكلَّ ِسْتٍ َبْينََها َوَبْنَ الرَّ

قـال ميمـون بـن هبدان: سـألت أمَّ الدرداء: هل سـمعت مـن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ُل َمـا ُيوَضـُع ِفْ املِْيَزاِن  شـيًئا؟، قالـت: نعـم، سـمعت النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، يقـول: »َأوَّ

اخُلُلق احَلَسن«. 

قـال الافـظ: هـذا الديـث وهٌم؛ فـإن أمَّ الـدرداء الكـبى، توفيت ف 
حيـاة أب الـدرداء، وميمـون بـن مهـران ولد عام المعة سـنة أربعـي؛ وإنم 

يروي عن أمِّ الدرداء الصغرى، ول تسمع من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا. 

وهذا الديُث مفوٌظ عن أمِّ الدرداء عن أب الدرداء عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص )1(.

ثت َعن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.  جو: أسلمت َوحدَّ

 ث: اسمها َخريُة بنت أب َحدرد األسلمية، زوجة أب الدرداء. 

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )69/ 114(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 232(.
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وكانت من فضالء الصحابيات، وُعقالئِهن، وذوات الرأى منهن، مع 
العبادة والنُّسك.

روى عنها : صفوان بن عبد الله، وميمون بن مهران، وسهل بن معاذ .

وماتت قبل أبى الدرداء بسنتي)1(.

)1( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 527(.
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الخاء َحْرف  من  األفراد 

اْلَخْرَقاُء ڤ.3    7

ِه ملسو هيلع هللا ىلص،  تِي َكاَنت متيط اأْلََذى َعن َمْسِجد َرُسوِل اللَّ ْوَداء الَّ  ب: ِهَي السَّ
َفَلمَّ َماَتت َجاَء فصل عل قبها)1(.

 ع: اْمَرَأٌة َكاَنْت َسْوَداَء َتُقمُّ َمْسِجَد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ِخْرِنيُق ِبْنُت اْلُحَصْيِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َخَلِف ْبِن َعْبِد ُنْهِم ْبِن ُخَرْيَبَة 3    7
اْبِن َجْهَمَة ْبِن َغاِضَرَة ْبِن َحَبِشيََّة ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمٍرو ِمْن ُخَزاَعَة ڤ. 

 س: َأْسَلَمْت َفَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَوْت َعنُْه)3(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )117/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3322/6(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )272/10(.
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أسامي الصحابي

ُدْبَيُة ِبْنُت َثاِبِت ْبِن َخاِلِد ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َخْنَساَء ْبِن ُعَسْيَرَة ْبِن 3    7
اِر ُأمُّ ِسَماٍك ڤ. َعْبِد ْبِن َعْوِف ْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َة. َها إَِداُم بِنُْت َعْمِرو ْبِن ُمَعاِوَيَة ِمْن َبنِي ُمرَّ  س: ُأمُّ

اِر، َفَوَلَدْت  اِك ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن النَّجَّ حَّ َجَها َيِزيُد ْبُن َثابِِت ْبِن الضَّ َتَزوَّ
َلُه: ُعَمَرَة.

َأْسَلَمْت ُأمُّ ِسَمٍك َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُة ِبْنـُت َأِبـي َلَهـِب َعْبد اْلُعزَّى ْبـِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشـِم ْبِن 3 -  7 ُدرَّ
َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ الُقَرِشيَُّة ڤ.

َها ُأمُّ َجِيٍل بِنُْت َحْرِب ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس.  س: ُأمُّ

، َفَوَلَدْت َلُه:  َجَها الَاِرُث ْبُن َعاِمِر ْبِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَيٍّ َتَزوَّ
الَولِيَد َوَأَبا الََسِن، َوُمْسِلًم، ُثمَّ ُقتَِل َيْوَم َبْدٍر َكافًِرا، َفَخَلَف َعَلْيَها ِدْحَيُة ْبُن 

.)2( َخِليَفَة ْبِن َفْرَوَة اْلَكْلبِيُّ

 ب: َلَا ُصْحَبٌة.

تِي َأنزَل اللُه  َها أمُّ جيل بنت َحْرب بن ُأميَّة، َواْسُمَها: َفاِخَتة، َوِهي الَّ َوأمُّ
فِيَها: ﴿ڱ ڱ﴾ ]املسد: 1[)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )421/10(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )50/10(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )118/3(.
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َت الَاِرِث ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َنْوَفٍل،   ع: َقِدَمِت امَلِدينََة ُمَهاِجَرًة، َكاَنْت حَتْ
َفَوَلَدْت َلُه: ُعْقَبَة، َوالَولِيَد، َوَأَبا ُمْسِلٍم. 

.)1( َوِقيَل: َكاَنْت ِعنَْد ِدْحَيَة ْبِن َخِليَفَة اْلَكْلبِيِّ

 بر: كانت عند الارث بن نوفل بن الارث بن عبد املطلب، فولدت 
له: عقبَة، ووليًدا، وأبا مسلم)2(.

 ذس: بِنُْت َعمِّ َرُسـْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأِب َلٍَب بِن َعْبِد امُلطَِّلِب الَاِشـِميَُّة، 
ِمَن امُلَهاِجَراِت.

َها الَاِرِث بِن َنْوَفٍل. َلَا َحِدْيٌث َواِحٌد ِف »امُلْسنَِد«، ِمْن ِرَواَيِة اْبِن اْبِن َعمِّ

.)3( َج هِبَا ِدْحَيُة الَكْلبِيُّ َوِقْيَل: َتَزوَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3324/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1835/4، 1836(.

)3( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 275، 276(.



ال حر�ف الدفَّ





183 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ُة ڤ.3    7 ُذرَّ

 ع: اْمَرَأٌة ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َغرْيُ َمنُْسوَبٍة. 

ُد ْبُن امُلنَْكِدِر، َوَزْيُد ْبُن َأْسَلَم)1(. َرَوى َعنَْها: ُمَمَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3327/6(.





اء حر�ف الّرَ





187 ات �
َّ
أسامي الصحابي

َباب الرَّ امُسها  َمن 

َباُب ِبْنُت اْلَبَراِء ْبِن َمْعُروِر ْبِن َصْخِر ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن 3    7 الرَّ
ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َها ُحَْيَمُة بِنُْت َصْيِفيِّ ْبِن َصْخِر ْبِن َخنَْساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد   س: ُأمُّ

ِمْن َبنِي َسِلَمَة. 

اَقَة ْبِن ُخنَاٍس ِمْن َبنِي َسِلَمَة، َفَوَلَدْت  َجَها ُمَعاُذ ْبُن الَاِرِث ْبِن ُسَ َتَزوَّ
َلُه: َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ. 

َباُب َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َأْسَلَمِت الرَّ

َباُب ِبْنُت َحاِرَثَة ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر، َوُهَو ُخْدَرُة ڤ.3    7 الرَّ

َجَها ُكَلْيُب ْبُن َيَساِف ْبِن ِعنََبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َخِديِج ْبِن َعاِمِر   س: َتَزوَّ

اْبِن ُجَشِم ْبِن الَاِرِث. 

َباُب َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َأْسَلَمْت الرَّ

َباُب ِبْنُت َكْعِب ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل ڤ.3    7 الرَّ

َجِت اْلَيَمَن ْبَن َجابٍِر اْلَعْبيِسَّ َحِليَفُهْم، َفَوَلَدْت َلُه: ُحَذْيَفَة،   س: َتَزوَّ

)2( السابق )345/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )373/10(.



حابة األماثل 188
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َوَسْعًدا، َوَصْفَواَن، َوُمْدِلًا، َوَلْيَل َبنِي الَيَمِن. 

َباُب بِنُْت َكْعٍب َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َأْسَلَمِت الرَّ

َباُب ِبْنُت النُّْعَماِن ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل ڤ.3    7 الرَّ

َهـا ُمَعـاَذُة بِنْـُت َأَنـِس ْبِن َقْيِس ْبـِن ُعَبْيِد ْبِن َزْيِد ْبـِن ُمَعاِوَيَة ْبِن   س: ُأمُّ

اِر، َوُهْم َبنُو ُحَدْيَلَة.  َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ُة َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ.  َباُب بِنُْت النُّْعَمِن، ِهَي َعمَّ َوالرَّ

َباُب بِنُْت النُّْعَمِن ُزَراَرَة ْبَن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن اْلَاِرِث ْبِن  َجِت الرَّ َوَتَزوَّ

َة ْبِن َكْعٍب، َوُهَو ُظُفُر ْبُن اخْلَْزَرِج ْبِن َعْمٍرو، َوُهَو النَّبِيُت ْبُن َمالِِك ْبِن األَْوِس،  ُمرَّ

َفَوَلَدْت َلُه: ُمَعاَذ ْبَن ُزَراَرَة، َوُهَو َأُبو َأِب َنْمَلَة َصاِحِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

َباِب َمْعُروُر ْبُن َصْخِر ْبِن َخنَْساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن  ُثمَّ َخَلَف َعَل الرَّ

اَء ْبَن َمْعُروٍر،  َعِديِّ ْبِن َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ِمْن اخلَْزَرِج، َفَوَلَدْت َلُه: الَبَ

اُء َقْبَل َأْن َيْقَدَم َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  ، َوَماَت اْلـَبَ َوُهـَو َأَحـُد النَُّقَبـاِء ااْلْثنَْي َعـرَشَ

ُه َفَصلَّ َعَلْيِه .  امَلِدينََة ِف اِلْجَرِة، َفَأَتى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َقْبَ

َباُب بِنُْت النُّْعَمِن َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َوَأْسَلَمِت الرَّ

)2( السابق )298/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )303/10(.



189 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ع َبـيِّ الرُّ امُسها  َمن 

َبيُِّع ِبْنُت َحاِرَثَة ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر ڤ.3 7  7 الرُّ

َا َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. ُد ْبُن ُعَمَر َأهنَّ  س: َذَكَر ُمَمَّ

َبيُِّع ِبْنُت الطَُّفْيِل ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد 3    7 الرُّ
اْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َها َأْسَمُء بِنُْت ُقْرِط ْبِن َخنَْساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن   س: ُأمُّ

َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة.

َجَها َأُبو َيَْيى َعْبُد اللِه ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن النُّْعَمِن ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد.  َتَزوَّ

َبيُِّع َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َأْسَلَمِت الرُّ

اِد ْبِن 3    7 َبيُِّع ِبْنُت ُمَعوِِّذ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َسوَّ الرُّ
اِريَُّة ڤ.  اِر األَْنَصاِريَُّة النَّجَّ َماِلِك ْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َهـا ُأمُّ َيِزيـَد بِنْـُت َقْيـِس ْبـِن َزُعـوَراَء ْبِن َحـَراِم ْبِن ُجنْـُدِب ْبِن   س: ُأمُّ

اِر.  َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )345/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )374/10(.



حابة األماثل 190
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َد ْبَن إَِياَس.  َجَها إَِياُس ْبُن اْلُبَكرْيِ ِمْن َبنِي َلْيٍث، َفَوَلَدْت َلُه: ُمَمَّ َتَزوَّ

َبيُِّع َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َأْسَلَمِت الرُّ

 ب: َلَا ُصْحَبٌة، وعفراء أمُّ معوذ، َوَأبوُه الَاِرث بن ِرَفاَعة بن اْلَاِرث 
ابن َسواد بن َمالك بن غنم)2(.

 بر: َلَـا صحبـٌة وروايـٌة، روى عنها: أهُل املدينـة، وكانت ربم غزت 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص. َمَع َرُسول اللَّ

روى عنها من التابعي: سليمن بن يسار، وعباد بن الوليد، وأبو عبيدة 
د بن عمر بن ياس، ونافع وخالد بن ذكوان، وعبد الله بن ممد بن  ابن ُمَمَّ

عقيل)3(.

ثت َعن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَنت خترج   جو: أسلمت وبايعت، َوحدَّ
َمَعه ِف الَغَزَوات تداوي الَْرحى)4(.

 ثغ: لـا صحبـٌة. روى عنهـا: أهـل املدينـة، وكانـت ربـم غـزت مـع 
ملسو هيلع هللا ىلص فتداوي الرحى، وترد القتل إل املدينة.  اللِه  َرُسوِل 

وكانت من املبايعات حتت الشجرة بيعة الرضوان)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )415/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )132/3(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1837/4، 1838(.
)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 233(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )107/6(.



191 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ـاِر، َلَا: ُصْحَبـٌة، َوِرَواَيٌة، َوَقـْد َزاَرَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص   ذس: ِمـْن َبنِـي النَّجَّ

َصبِْيَحَة ُعْرِسَها، ِصَلًة لَِرِحَِها.

َرْت َدْهًرا، َوَرَوْت َأَحاِدْيَث. ُعمِّ

ْحَِن، َوُسَلْيَمُن بُن َيَساٍر، َوُعَباَدُة بُن  َث َعنَْها: َأُبو َسَلَمَة بُن َعْبِد الرَّ َحدَّ

ِد  الَولِْيِد بِن ُعَباَدَة، َوَعْمُرو بُن ُشَعْيٍب، َوَخالُِد بُن َذْكَواَن، َوَعْبُد اللِه بُن ُمَمَّ

ابِن َعِقْيٍل، َوآَخُرْوَن.

، َقَتَل َأَبا َجْهٍل. ْيَ َوَأُبْوَها ِمْن ِكَباِر الَبْدِريِّ

َيْت: ِف ِخاَلَفِة َعْبِد امَلِلِك، َسنََة بِْضٍع َوَسْبِعْيَ ڤ. ُتُوفِّ

تَِّة)1(. َوَحِدْيُثَها ِف الُكُتِب السِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َصبِيَحَة َبنَى هِبَا.  ذت: َلَا ُصْحَبٌة، َدَخَل َعَلْيَها َرُسوُل اللَّ

َة َأَحاِديَث، َوَطاَل ُعْمُرَها. َرَوْت ِعدَّ

اِمِت،  َرَوى َعنَْهـا َخالِـُد بن َذْكَواَن، َوُعَباَدُة بن الَولِيـِد بن ُعَباَدَة بن الصَّ

ِه بن  َوُسـَلْيَمُن بـن َيَسـاٍر، َوَأُبو َسـَلَمَة، َوَنافٌِع، َوَعْمـُرو بن ُشـَعْيٍب، َوَعْبُد اللَّ

ِد بن ُعَقْيٍل، َوآَخُروَن)2(. ُمَمَّ

َبيُِّع ِبْنُت ُمَعوِِّذ ْبِن َعْفَراَء اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3    7 الرُّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 198، 199(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )812/2(.



حابة األماثل 192
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

، َوَعْبُد اللِه ْبُن  ِر ْبِن َياِسٍ ُد ْبُن َعمَّ  ع: َرَوى َعنَْها: َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن ُمَمَّ

ْحَِن، َوَخالُِد ْبُن َذْكَواَن، َوُسَلْيَمُن ْبُن  ِد ْبِن َعِقيٍل، َوَأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ ُمَمَّ

ْحَِن ْبِن َثْوَباَن، َوالنُّْعَمُن ْبُن َساِلٍ.  ُد ْبُن َعْبِد الرَّ َيَساٍر، َوُمَمَّ

ا ِمْن َذَهٍب، َوَأَمَرَها َأْن َتتَِّخَذَها ُحِليًّا.  َأْعَطاَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َكفًّ

َوَكاَنْت َتْغُزو َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُتَداِوي اْلَْرَحى َوَتُردُّ اْلَقْتَل)1(.

َبيُِّع ِبْنُت النَّْضِر ْبِن َضْمَضِم ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن ُجْنُدِب ْبِن 3 -  7 الرُّ
اِر ُأمُّ َحاِرَثَة األَْنَصاِريَُّة ڤ.  َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

اِر. اِد ْبِن َمالِِك ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ َها ِهنُْد بِنُْت َزْيِد ْبِن َسوَّ  س: ُأمُّ

اَقـُة ْبـُن الَاِرِث ْبـِن َعِديِّ ْبِن َمالِـِك ْبِن َعِديِّ ْبـِن َعاِمِر ْبِن  َجَهـا ُسَ َتَزوَّ

اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َحاِرَثَة، َشِهَد َبْدًرا ُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا،  َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

. َوُأمَّ ُعَمرْيٍ

َأْسَلَمْت ُأمُّ َحاِرَثَة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ب: َلَا ُصْحَبٌة)3(.

ُة َأَنِس ْبِن َمالٍِك ڤ)4(.  ع: ُأمُّ َحاِرَثَة َعمَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3332/6(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )394/10(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )132/3(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3331/6(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص.   بر: هي أمُّ حارثة بن ساقة املستشهد بي يدي َرُسوِل اللَّ

ِه،  ومـن حديثهـا: أهنا جـاءت إَِل َرُسـوِل ملسو هيلع هللا ىلص، فقالت لـه: َيا َرُسـوَل اللَّ
أخبين َعْن حارثة، فإن َكاَن من أهل النة صبت، وإن َكاَن غري ذلك فستى 
َا ِجنَاٌن َكثَِرٌة، َوإِنَّ َحاِرَثَة ِمنَْها ِف اْلِفْرَدْوِس  َما أصنع. َفَقاَل: »َيا ُأمَّ َحاِرَثَة، إِنَّ

اْلَْعَل«)1(.

 كو: عمة أنس بن مالك، وهي أم حارثة بن ساقة، استشهد بي يدي 
َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

 جو: أسلمت وبايعت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَسَألت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعن اْبنَها 
َحاِرَثة ملا ًقتَِل، َفَقاَلت: إِن َكاَن ِف النَّة صبت، َوإِن َكاَن غري َذلِك أجهدت 
الِفْرَدْوَس  َأَصاَب  ه  َوإِنَّ اَلنَِّة،  ِفْ  ِجنَاٌن  َا  إِنَّ َحاِرَثَة،  ُأمَّ  »َيا  َفَقاَل:  البكاء،  ِف 

اْلَْعَل«)3(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1838/4(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )19/4(.

)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 233(.
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ُرَزْيَنة امُسها  َمن 

ُرَزْيَنُة ڤَخاِدُم َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص.3    7

 س: َأْسَلَمْت َوَرَوْت َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث)1(.

 ع: َمْواَلُة َصِفيََّة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحِديُثَها ِعنَْد اْبنَتَِها َأَمِة اللِه)2(.

 نق: موالة َصِفيَّة زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َلَا ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة. 

َرَوت َعنَْها اْبنَتَها: أمة الله بنت رزينة، وروى َعن: أمة الله أمينة أم عليلة 
بنت الُكَمْيت العتكية)3(.

ُرَزْيَنُة أمُّ عليلة ڤ.3    7

 ب: َلَا ُصْحَبٌة)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )294/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3334/6(.
)3( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )2543(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )133/3(.
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ة ـيَّ
َ

ُرق امُسها  َمن 

ُرَقيَُّة ِبْنُت َأِبي َصْيِفيِّ ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناٍف ُأمُّ َمْخَرَمَة ڤ.3  - 7

 . اِر ْبِن ُقَيٍّ َها َهاَلُة بِنُْت َكَلَدَة ْبِن َعْبِد الدَّ  س: ُأمُّ

َجَها َنْوَفُل ْبُن ُأَهْيِب ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُزْهَرَة، َفَوَلَدْت َلُه: َمَْرَمَة ْبَن  َتَزوَّ
َنْوَفٍل)1(.

َها َهاَلُة َوُيَقاُل: مُتَارِضُ بِنُْت َكَلَدَة بِنِْت َعْبِد َمنَاِف   وقال أيًضا س: ُأمُّ

، َوَكاَنْت ِعنَْد َنْوَفِل ْبِن ُأَهْيِب ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَيِّ  اِر ْبِن ُقَيٍّ اْبِن َعْبِد الدَّ

اْبِن ُزْهَرَة ْبِن ِكاَلٍب، َفَوَلَدْت َلُه: َمَْرَمَة، َوَصْفَواَن، َوُأَميََّة)2(.

 ع: َكاَنْت لَِدَة َعْبِد امُلطَِّلِب، َذَكَرَها ُسَلْيَمُن ْبُن َأْحََد فِيَمْن َلَا ُصْحَبٌة، 

ْعَوِة)3(. َوَما ُأَراَها َبِقَيْت إَِل اْلَبْعَثِة َوالدَّ

اِر ڤ.3  - 7 ُرَقيَُّة ِبْنُت َثاِبِت ْبِن َخاِلِد ْبِن النُّْعَماِن ِمْن َبِني َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َا َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(. ُد ْبُن ُعَمَر َأهنَّ  س: َذَكَر ُمَمَّ

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )211/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )51/10(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3328/6(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )422/10(.
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ُرْقَيُة ِبْنُت َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص.3  - 7

 . ى ْبِن ُقَيٍّ َها َخِدجَيُة بِنُْت ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ  س، ط: ُأمُّ

ِة، َفَلمَّ ُبِعَث  َجَهـا ُعْتَبـُة ْبـُن َأِب َلَـِب ْبـِن َعْبـِد امُلطَِّلِب َقْبـَل النُُّبـوَّ َكاَن َتَزوَّ

ُه: »ڈ ڈ ژ ژ«، َقاَل َلُه َأُبـوُه َأُبو َلٍَب: َرْأِس  َرُسـوُل اللـِه َوَأْنـَزَل اللَّ

ِق اْبنََتُه، َفَفاَرَقَها َوَلْ َيُكْن َدَخَل هِبَا.  ِمْن َرْأِسَك َحَراٌم إِْن َلْ ُتَطلِّ

َها َخِدجَيُة بِنُْت ُخَوْيِلٍد، َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه  َوَأْسَلَمْت ِحَي َأْسَلَمْت ُأمُّ

ملسو هيلع هللا ىلص ِهَي َوَأَخَواهُتَا ِحَي َباَيَعُه النَِّساُء. 

اَن َوَهاَجَرْت َمَعُه إَِل َأْرِض اْلََبَشِة، اِلْجَرَتْيِ َجِيًعا،  َجَها ُعْثَمُن ْبُن َعفَّ َوَتَزوَّ

ُل َمْن َهاَجَر إَِل اللِه  َبْعَد ُلوٍط«. َُم لَوَّ َقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ

ْجـَرِة األُوَل َقـْد َأْسـَقَطْت ِمـْن ُعْثـَمَن َسـْقًطا، ُثـمَّ َوَلـَدْت  َوَكاَنـْت ِف اْلِ

ُه: َعْبـَد اللـِه، َوَكاَن ُعْثَمُن ُيْكنَى بِـِه ِف اإِلْسـاَلِم، َوَبَلَغ  َلـُه َبْعـَد َذلِـَك اْبنًا َفَسـمَّ

َتِلْد َلُه َشْيًئا َبْعَد  ، َفنََقَرُه ِديٌك ِف َوْجِهِه، َفَطَمَر َوْجُهُه َفَمَت، َوَلْ  ِسنُُّه َسنََتْيِ

َذلِـَك، َوَهاَجـَرْت إَِل امَلِدينَـِة َبْعـَد َزْوِجَها ُعْثَمَن ِحَي َهاَجَر َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، 

ُز إَِل َبْدٍر َفَخلَف َعَلْيَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُعْثَمَن  َوَمِرَضْت َوَرُسوُل اللِه َيَتَجهَّ

َيْت َوَرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِبْدٍر ِف َشْهِر َرَمَضاَن َعَل َرْأِس َسْبَعَة  اَن َفُتُوفِّ اْبَن َعفَّ

َعرَشَ َشْهًرا ِمْن ُمَهاِجِر َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

اُب  َ َي التُّ َوَقِدَم َزْيُد ْبُن َحاِرَثَة ِمْن َبْدٍر َبِشرًيا، َفَدَخَل امَلِدينََة ِحَي ُسوِّ
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َعَل ُرَقيََّة بِنِْت َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ع: َكاَنْت ِعنَْد ُعْتَبَة ْبِن َأِب َلٍَب، َفَلمَّ َنَزَلْت: »ڈ ڈ ژ ژ«، 

َقَهـا، َوَلْ َيُكْن  َسـَأَل النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُعْتَبـَة َطاَلَقَهـا، َوَسـَأَلْتُه َأْيًضـا ُرَقيَّـُة َذلِـَك َفَطلَّ
اَن، َوَهاَجَرْت َمَع  َدَخَل هِبَا َكَراَمًة َلَا َوَهَواًنا َلُه، َفَخلََّف َعَلْيَها ُعْثَمُن ْبُن َعفَّ
ـاَن إَِل َأْرِض الََبَشـِة، َفَوَلَدْت َلـُه: َعْبَد اللـِه، َوبِِه َكاَن  َزْوِجَهـا ُعْثـَمَن ْبـِن َعفَّ
ُيْكنَى ُعْثَمُن، ُثمَّ َقِدَمِت امَلِدينََة َفَمِرَضْت هِبَا، َفَخَرَج النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َبْدٍر، َفَأَمَر 

َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُعْثَمَن بِامُلَقاِم َمَعَها. 

ا بِنَْصِ اللِه َنبِيَُّه، َوبِاْلَغنِيَمِة  ً َيْت َيْوَم َقِدَم َزْيُد ْبُن َحاِرَثَة امَلِدينََة ُمَبرشِّ َوُتُوفِّ
َب النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لُِعْثَمَن َمَع َأْهِل َبْدٍر بُِسْهَمهِنِْم، َفَقاَل ُعْثَمُن: َوَأْجِري  بَِبْدٍر، َفَضَ

َيا َرُسوَل اللِه؟ َقاَل: »َوَأْجُرَك«)2(.

ها خدجية بنت خويلد،... ال أعلم خالًفا أن زينب أكب بناته ملسو هيلع هللا ىلص.  بر: أمُّ

ِه  وأما وفاة رقية فالصحيح ِف ذلك أن ُعْثَمن ختلَّف عليها بأمر َرُسوِل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل بدر، وتوفيت يوم وقعة  ملسو هيلع هللا ىلص، وهي مريضة ِف حي خروج َرُسوِل اللَّ

بدر، وُدفِنَت يوم جاء زيد بن حارثة بشرًيا بم فتح اللَّه عليهم ببدر. 

ال خـالف بـي أهـل السـري أن ُعْثـَمن بـن عفان إنـم ختلَّف عن بـدٍر عل 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأنه رضب له بسهمه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص بأمر َرُسوِل اللَّ امرأته رقية بنت َرُسوِل اللَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )36/10(، »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير )ص: 87(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3197-3196/6(.
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وأجره. وكانت بدر ِف رمضان من السنة الثانية من الجرة)1(.

َجها عثمن بن عفان وتوفيت عنده ڤ)2(.   كو: تزوَّ

ة َفَلـمَّ بعث  جَهـا عتَبـُة بـُن أب َلـب قبـل النُُّبـوَّ َهـا َخِدجَيـة تَزوَّ  جو: أمُّ

َرُسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص َوُأنـِزَل َعَلْيـِه »ڈ ڈ ژ ژ«، َقـاَل َأُبـو َلـب اِلْبنِـِه: 
َرْأِس من َرأسك حَرام إِن ل تطلق اْبنَته ففارقها، َول يكن دخل هَبا.

َها َخِدجَية وبايعت َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص ِهَي َوَأَخَواهَتا  وأسلمت ِحي أسلمت أمُّ
ان، َوَهاَجرت َمَعه إَِل َأرض الََبَشة  جَها ُعْثَمُن بُن َعفَّ ِحي َبايعه النَِّساء، َفَتَزوَّ
الجرتـي َجِيًعـا، َوَكاَنـت قـد أسـقطت مـن ُعْثَمن سـقًطا، ثمَّ ولـدت َلُه بعد 
َذلِك: عبد الله، َوَكاَن ُعْثَمن يكنى بِِه ف اإلسالم، َوبلغ ِستَّ ِسنِي، فنقره 

ديٌك ِف َوجهه َفَمَت، َول َتلد َشْيًئا بعد َذلِك.

ز إَِل بدر، فخلف  َوَهاَجرت إَِل امَلِدينَة ومرضت َوَرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يتجهَّ
َيْت َوَرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ببدر، عل َرأس َسـْبَعة عرش شـهًرا  ُعْثـَمن َعَلْيَهـا، َفُتُوفِّ
مـن اِلْجـَرة، َوقـدم زيُد بُن َحاِرَثة بشـرًيا من بـدر، َفدخل امَلِدينََة ِحي سـوي 

اب عل رقية، َول يْشهد َدفنَها َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص)3(. َ التُّ

ها خدجية بنت خويلد ڤ.  ثغ: أمُّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1842-1839/4(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )88/4(.

)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 31(.
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ج  ج ابنته رقية من عتبـة بن أب لب، وزوَّ وكان َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص قـد زوَّ
أختها أم كلثوم عتيبة بن أب لب، فلم نزلت سورة »تبت« قال لم أبوها أبو 

لب، وأمهم أم جيل بنت حرب بن أمية حالة الطب: فارقا ابنتي ممد.

ففارقاها قبل أن يدخال هبم كرامة من الله تعال لم وهواًنا البني أب لب.

ج عثمن بن عفان رقية بمكة، وهاجرت معه إل البشة، وولدت  فتزوَّ
ه: عبد الله، وكان عثمن يكنى به، فبلغ الغالم ستَّ سني  له هناك ولًدا، فسمَّ
فنقر عينه ديٌك، فورم وجهه ومرض ومات، وكان موته ف جادى األول سنة 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، ونزل أبوه عثمن ف حفرته. أربع، وصلَّ عليه َرُسوُل اللَّ

وقال قتادة: )إن رقية ل تلد من عثمن ولًدا( . 

وهذا ليس بصحيح، إنم أختها أم كلثوم ل تلد من عثمن، وكان تزوجها 
بعد رقية، وهذا يدل عل أن رقية أكب من أم كلثوم. 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص إل بـدر كانـت ابنتـه رقيـة مريضـة، فتخلَّف  وملـا سـار َرُسـوُل اللَّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص لـه بذلك، فتوفيـت يوم وصـول زيد بن  عليهـا عثـمن بأمـر َرُسـوِل اللَّ
ا بظفر َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص باملرشكي، وكانت قد أصابتها الصبة،  ً حارثة ُمَبرشِّ

فمتت هبا.

وقيل: ماتت قبل وصول زيد، وُدفِنَت عند ورود زيد، فبينم هم يدفنوهنا 
سمع الناُس التكبري، فقال عثمن: ما هذا التكبري؟ فنظروا فإذا زيد عل ناقة 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص الدعاء بشرًيا بقتل بدر والغنيمة، ورضَب َرُسوُل اللَّ
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لُِعْثَمَن بسهمه وأجره، ال خالف بي أهل السري ف ذلك)1(.

ُة. َها: َخِدجْيَ  ذس: ُأمُّ

ِة. َجَها ُعْتَبُة بُن َأِب َلٍَب َقْبَل النُُّبوَّ َقاَل اْبُن َسْعٍد: َتَزوَّ

َكَذا َقاَل، َوَصَواُبُه: َقْبَل اِلْجَرِة )2(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )113/6، 114(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 250، 251(.
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ة
َ
َرْمل امُسها  َمن 

َرْمَلُة ِبْنُت َأِبي ُسْفَياَن َصْخُر ْبُن َحْرِب ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس، 3 7- 7
ُأمُّ َحِبيَبَة، اأُلَمِويَُّة ڤ.

ُة  َهـا َصِفيَّـُة بِنْـُت َأِب اْلَعـاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشـْمٍس، َعمَّ  س، ط: ُأمُّ

اَن.  ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ

َة ْبِن  َة ْبـِن ُمرَّ َجَهـا ُعَبْيـُد اللـِه ْبُن َجْحـِش ْبِن ِرَياِب ْبـِن َيْعَمَر ْبِن َصِبَ َتَزوَّ

َكبِـرِي ْبـِن َغنْـِم ْبـِن ُدوَداَن ْبِن َأَسـِد ْبـِن ُخَزْيَمَة َحِليـُف َحْرِب ْبـِن ُأَميَّـَة، َفَوَلَدْت 

 ، َج َحبِيَبـَة َداُوُد ْبـُن ُعْرَوَة ْبـِن َمْسـُعوٍد الثََّقِفيُّ َلـُه: َحبِيَبـَة، َفُكنَِّيـْت هِبَـا، َفَتـَزوَّ

َوَكاَن ُعَبْيُد اللِه ْبُن َجْحٍش َهاَجَر بُِأمِّ َحبِيَبَة َمَعُه إَِل َأْرِض الََبَشِة ِف اِلْجَرِة 

َ بَِأْرِض الََبَشِة َوَثَبَتْت ُأمُّ َحبِيَبَة َعَل  َ َواْرَتدَّ َعِن اإِلْساَلِم َوُتُوفِّ الثَّانَِيِة، َفَتنَصَّ

ِدينَِهـا اإِلْسـاَلِم َوِهْجَرهِتَـا، َوَكاَنْت َقْد َخَرَجـْت بِاْبنَتَِها َحبِيَبَة بِنْـِت ُعَبْيِد اللِه 

َة)1(. ْجَرِة إَِل َأْرِض اْلََبَشِة َوَرَجَعْت هِبَا َمَعَها إَِل َمكَّ اْبِن َجْحٍش َمَعَها ِف اْلِ

 ق: كانت حتت عبيد الله بن جحش األسدي، فتنصَّ وهلك بأرض 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )94/10(، »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري 
)ص: 96، 97(.
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َجها َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص بعده.  البشة، فتزوَّ

يـر الـذي ُحِـَل عليـه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ف بيتها، فهو بـاق باملدينة عند  وكان الرَّ
مول لا.

وبقيت إل خالفة معاوية)1(.

َيْت َسنََة َأْرَبٍع َوَأْرَبِعَي)2(.  ص: ُتُوفِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص أمُّ امُلؤمنَِي، اْسُمَها: َرمَلة.   ب: َزْوَجُة َرُسوِل اللَّ

َها َصِفيَّة بنت َأب الَعاِص بن ُأميَّة)3(. َماَتت سنة ثِنَْتْيِ َوَأْرَبعي، َوأم َحبِيَبة أمُّ

، وهلك بأرض البشة،   م: كانت حتت عبيد الله بن جحش، فتنصَّ
َجها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بعده. فتزوَّ

، وأمهرها من عنده، وكان وليها  اه، سنة ستٍّ َجها إيَّ وكان النََّجايِشُّ زوَّ
عثمن بن عفان.

وتوفيـت ف خالفـة معاوية بن أب سـفيان، سـنة ثنتـي وأربعي، وقيل: 
أربع وأربعي.

روى عنها: معاوية، وعنبسة ابني أب سفيان، وأنس بن مالك، ومعاوية 
ابن حديج، وعبد الله بن عتبة، وأبو سفيان بن سعيد بن األخنس، وغريهم)4(.

)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )417/5(.)1( »المعارف« البن قتيبة )ص: 136(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )131/3(.

)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 952-951(.
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 ع: َزْوَجـُة النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اْسـُمَها: َرْمَلُة، َكاَنْت ِمْن ُمَهاِجَراِت الََبَشـِة َمَع 

ا.  ً َزْوِجَها ُعَبْيِد اللِه ْبِن َجْحٍش، َفَمَت ُعَبْيُد اللِه َعنَْها ُمَتنَصِّ

، َوَأْمَهَر َعنُْه  َج َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُأمَّ َحبِيَبَة، َوَعَقَد َلُه َعَلْيَها النََّجايِشُّ َوَتَزوَّ
َأْرَبَعِمَئِة ِدينَاٍر. 

اَن ڤ َأْنَكَح َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُأمَّ َحبِيَبَة، َوَذلَِك  َوِقيَل: إِنَّ ُعْثَمَن ْبَن َعفَّ
ُة ُعْثَمَن ْبِن  َها َصِفيََّة بِنَْت َأِب اْلَعاِص ُأْخَت ُعْثَمَن ْبِن َأِب اْلَعاِص، َعمَّ َأنَّ ُأمَّ

اَن. َعفَّ

َوِقيـَل: َويِل ُعْقـَدَة نَِكاِحَهـا َخالِـُد ْبـُن َسـِعيِد ْبـِن َأِب ُأَحْيَحـَة، َوَبَعَث هِبَا 
ْحبِيَل اْبِن َحَسنََة.  النََّجايِشُّ َمَع ُشَ

، َوِقيَل: َأْرَبٍع َوَأْرَبِعَي)1(. َيْت ِف ِواَلَيِة ُمَعاِوَيَة ڤ َسنََة ثِنَْتْيِ َوُتُوفِّ

 بر: أمُّ حبيبة زوُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، اختلف ِف اسمها، فقيل: رملة. وقيل: 

رَيِ  هند، واملشهور: َرْملة، َوُهَو الصحيح عند جهور أهل العلم بالنََّسِب والسِّ
َبرْي. والديِث واخلِب، وكذلك َقاَل الزُّ

وكانـت أمُّ حبيبـة حتـت عبيد اللَّه بن جحش األسـدي -أسـد خزيمة- 
خرج هبا مهاجًرا من مكة إَِل أرض البشة َمَع املهاجرين، ثم افتتن وتنص، 
، وثبََّتها اللَّه َعَل اإلسالم والجرة  ومات نصانيًّا، وأبت أمُّ حبيبة أن تتنصَّ
جه إياها عثمن بن عفان. ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فزوَّ َحتَّى قدمت املدينة، فخطبها َرُسوُل اللَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3216/6(.
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َهَذا قول يروى َعْن قتادة. 

اَها ِخالَف َقـْوِل َقَتاَدَة إِنَّ  َجـُه إِيَّ : إِنَّ النََّجـايِشَّ َزوَّ َبـرْيُ َقـاَل ُمْصَعـٌب َوالزُّ

اَها بِامَلِدينَِة. َجُه إِيَّ ُعْثَمَن َزوَّ

ُه َتَعاَل. ِحيُح إِْن َشاَء اللَّ َوُهَو الصَّ

َبرْي ِف ذلك أخباًرا كثرية كلها يشهد لتزويج النجايش إياها  وقد ذكر الزُّ
 بأرض البشة، إال أنه ذكر االختالف فيمن زوجها وعقد عليها، َفَقاَل قوم:
ُعْثَمن، َوَقاَل آخرون: خالد بن َسِعيد بن العاص. َوَقاَل قوم: بل النجايش 
عقد عليها، فإنه أسلم، َوَكاَن وليها هناك، وإنم ل يل أبوها أبو سفيان بن 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. حرب نكاحها؛ ألنه َكاَن يومئذ مرشًكا مارًبا لَِرُسوِل اللَّ

 وقال أيًضا بر: زوُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وتوفيت أمُّ حبيبة سنة أربع وأربعي، 

ول خيتلفوا ِف وقت وفاهتا.

ـِه، وأب َأْحَد  وكانـت أمُّ حبيبـة عنـد عبيـد اللَّه بن جحش أخـي َعْبد اللَّ
ابني جحش بن رئاب بن يعمر األسدي، حلفاء بني أمية، فولدت له: حبيبة 
بأرض البشة، َوَكاَن قد هاجر َمَع زوجته أم حبيبة إَِل أرض البشة مسلًم، 
ثم تنصَّ هنالك، ومات نصانيًّا، وبقيت أمُّ حبيبة مسلمة بأرض البشة، 

خطبها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إل النََّجايِش)2(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1845-1843/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1929/4(.
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 كر: أمُّ املؤمني زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روت عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن أمِّ املؤمني زينب بنت جحش. 

روى عنها: أخواها معاوية وعنبسة )1(.

 جو: َكاَنت ِعنْد عبيد الله بن جحش بن رياب، َفولدت َلُه: َحبِيَبة، 

فكنيت هَبا، َوَهاَجر عبيد الله بِأمِّ َحبِيَبة إَِل َأرض الََبَشة ِف اِلْجَرة الثَّانَِية، 

وتنصَّ وارتدَّ َعن اإلساَلِم، َوُتوفِّ ُهنَاَك، َوثبتت أمُّ َحبِيَبة عل دينَها وهجرهتا، 

َفبعث َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص َعْمرَو بَن ُأميَّة الضمِريَّ إَِل النََّجايِشِّ ليخطب َعَلْيِه 

اه، َوَذلَِك سنة سبع من اِلْجَرة، وأصدق النََّجايِشُّ َعن  جَها إِيَّ أمُّ َحبِيَبة َفَزوَّ

ْحبِيل ابن َحَسـنَة. َوقيل:  َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْرَبعِمَئـة ِدينَـار، َوبعث هَبا َمـَع ُشَ

َجَهـا، َوُيَقـال: قدمـت إَِل امَلِدينَة،  وكلـت َخالِـد بن سـعيد بـن اْلَعـاِص، َفَزوَّ

ان.  اه ُعْثَمُن بُن َعفَّ َجَها إِيَّ َفَخَطَبَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَزوَّ

واألول أصح، َوتوفيت سنة َأربع َوَأْرَبعي)2(.

ها صفية  ملسو هيلع هللا ىلص وريض عنها. وأمُّ ِه  اللَّ َرُسوِل  َزْوُج  املؤمني،  أمُّ  ثغ:   

بنت أب العاص عمة عثمن بن عفان بن أب العاص. 

قيل: اسمها رملة. وقيل: هند. أسلمت قديًم بمكة، وهاجرت إل البشة 

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )69/ 130، 131(.

)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 23(.
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مع زوجها عبيد الله بن جحش، فتنصَّ بالبشة، ومات هبا، وأبت هي أن 
َجها  ِه ملسو هيلع هللا ىلص وهي بالبشة، زوَّ َجها َرُسوُل اللَّ ، وثبتت عل إسالمها، فتزوَّ تتنصَّ
منه عثمُن بُن عفان، وقيل: عقد عليها َخالِد بُن َسِعيد بن العاص بن أمية، 
وأمهرها النََّجايِشُّ عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص أربعمئة دينار، وأول عليها عثمن لم. 

وقيل: أول عليها النجايش، وحلها شحبيل ابن حسنة إل املدينة.

َجها وهي باملدينة. وقد قيل: إنَّ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص تزوَّ

روى مسلم بن الجاج ف »صحيحه«: أن أبا سفيان طلب من النَّبِيِّ 
َجها فأجابه إل ذلك.  ملسو هيلع هللا ىلص أن يتزوَّ

َجها  ملسو هيلع هللا ىلص كان قد تزوَّ ِه  اللَّ َرُسوَل  ُيَعدُّ من أوهام مسلٍم؛ ألن  وهذا ما 
وهي بالبشة قبل إسالم أب سفيان، ل خيتلف أهُل السري ف ذلك، وملا جاء 
أبو سفيان إل املدينة قبل الفتح، ملا أوقعت قريش بخزاعة، ونقضوا عهد 
د العهد، فدخل عل ابنته أم  َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، فخاف، فجاء إل املدينة ليجدِّ

حبيبة، فلم تتكه جيلس عل فراش َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وقالت: أنت مرشك.

ِه  وقال قتادة: ملا عادت من البشة مهاجرة إل املدينة خطبها َرُسوُل اللَّ
َجها. ملسو هيلع هللا ىلص، فتزوَّ

وكذلك روى الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. 

َجها وهي بالبشة.  وروى معمر، عن الزهري: أن رسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص تزوَّ

وهو أصح. 
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وملا بلغ اخلب إل أب سفيان أنَّ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص نكح أمَّ حبيبة ابنته، قال: 
)ذلك الفحل، ال يقدع أنفه !(.

، وتوفيت سنة أربع وأربعي. وقيل:  ِه ملسو هيلع هللا ىلص سنة ستٍّ َجها َرُسوُل اللَّ وتزوَّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص أرسـل عمـرو بن أميـة الضمري إل النجـايش خيطب أمَّ  إن َرُسـوَل اللَّ

َجها إياه. حبيبة، فزوَّ

وروت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنها أخوها معاوية بن أب سفيان، وكان 
سألا: هل كان النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصيلِّ ِف الثوب الذي جيامع فيه؟ قالت: نعم، إذا 

ل ير فيه أذى. وروى عنها غريه)1(. 

َبُة. يَِّدُة امُلَحجَّ ، السَّ  ذس: ُأمُّ امُلْؤِمنِْيَ

ُمْسنَُدَها: َخَْسٌة َوِستُّْوَن َحِدْيًثا.

. َد ُمْسِلٌم بَِحِدْيَثْيِ ، َوَتَفرَّ َفَق َلَا الُبَخاِريُّ َوُمْسِلٌم َعَل َحِدْيَثْيِ َواتَّ

ُسْوِل ملسو هيلع هللا ىلص َلْيَس ِف َأْزَواِجِه َمْن ِهَي َأْقَرُب َنَسًبا إَِلْيِه  َوِهَي ِمْن َبنَاِت َعمِّ الرَّ
اِر  َج هِبَا َوِهَي َناِئَيُة الدَّ ِمنَْها، َوالَ ِف نَِساِئِه َمْن ِهَي َأْكَثُر َصَداًقا ِمنَْها، َواَل َمْن َتَزوَّ

َأْبَعُد ِمنَْها.

ُعِقـَد َلـُه ملسو هيلع هللا ىلص بِالََبَشـِة، َوَأْصَدَقَها َعنُْه َصاِحُب الََبَشـِة َأْرَبـَع ماَئِة ِدْينَاٍر، 
َزَها بَِأْشَياَء. َوَجهَّ

َة َأَحاِدْيَث. َرَوْت ِعدَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )117-115/6(.
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َث َعنَْهـا: َأَخَواَهـا؛ اخلَِلْيَفُة ُمَعاِوَيُة، َوَعنَْبَسـُة، َواْبُن َأِخْيَهـا؛ َعْبُد اللِه  َحـدَّ
ُن، َوَصِفيَُّة بِنُْت  مَّ ، َوَأُبو َصالٍِح السَّ َبرْيِ ابُن ُعْتَبَة بِن َأِب ُسْفَياَن، َوُعْرَوُة بُن الزُّ
 ، َشـْيَبَة، َوَزْينَـُب بِنْـُت َأِب َسـَلَمَة، َوُشـَترْيُ بُن َشـَكٍل، َوَأُبو امَلِلْيِح َعاِمـٌر الَُذيِلُّ

َوآَخُرْوَن.

َوَقِدَمْت ِدَمْشَق َزاِئَرًة َأَخاَها.

ِة  تِي بَِمْقَبَ َم الَّ َها بِامَلِدْينَِة، َوإِنَّ َء، َبْل َقْبُ َها بِِدَمْشَق، َوَهَذا اَل يَشْ َوُيَقاُل: َقْبُ

ُة. : ُأمُّ َسَلَمَة َأْسَمُء بِنُْت َيِزْيَد األَْنَصاِريَّ ِغرْيِ َباِب الصَّ

اَن  ، َوَكاَن الَويِلُّ ُعْثـَمَن بَن َعفَّ ُعِقـَد َعَلْيَهـا لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِالََبَشـِة َسـنََة ِسـتٍّ
-َكَذا َقاَل-.

َد َعْقَد الُْدَنِة، َدَخَل  َوِقْيَل: إِنَّ ُأمَّ َحبِْيَبَة ملَّا َجاَء َأُبْوَها إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لُِيَؤكِّ
ِك. ْ َعَلْيَها، َفَمنََعْتُه َأْن جَيِلَس َعَل فَِراِش َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ملََِكاِن الرشِّ

َجُه بِـُأمِّ َحبِْيَبَة،  ـا َمـا َوَرَد ِمْن َطَلِب َأِب ُسـْفَياَن ِمـَن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيَزوِّ َوَأمَّ
. َفَم َصحَّ

ِدْيِد الَعْقِد. اِرُحْوَن َعَل التَِمِس َتْ َوَلِكنَّ الَِدْيَث ِف »ُمْسِلٍم«، َوَحََلُه الشَّ

ُة، َفَوِهَم  َجُه بِاْبنَتِِه األُْخَرى، َواْسـُمَها: َعـزَّ َوِقْيـَل: َبـْل َطَلَب ِمنْـُه َأْن ُيَزوِّ
َراِوي الَِدْيِث، َوَقاَل ُأمَّ َحبِْيَبَة.

َوَقـْد َكاَن ألُمِّ َحبِْيَبـَة: ُحْرَمـٌة َوَجاَلَلٌة، َوالَ ِسـيََّم ِف َدْوَلـِة َأِخْيَها؛ َوملََِكانِِه 
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.)1( ِمنَْها. ِقْيَل َلُه: َخاُل امُلْؤِمنِْيَ

ِه بن   ذت: َرَوى َعنَْها: أخواها ُمَعاِوَية، وعنبسة، وابن أخيها َعْبد اللَّ
ُعتبة، وُعْروة، وَأُبو صالح الَسَمن، وصفَية بِنْت شيبة، وجاعة.

، َحِليُف بني  ِه بن َجْحِش بن ِرَئاٍب اأْلََسِديُّ َجها أواًل ُعبيد اللَّ وقد تزوَّ
َ عبيد اللَّه،  َعْبد شمس، فولدت ِمنُْه: حبيبة بأرض البشة ف الجرة، ُثمَّ ُتُوفِّ
َجها بالنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  ، فزوَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص النََّجايِشَّ وقد تنصَّ بالبشة، فكاتب َرُسوُل اللَّ
، َوَكاَن الذي ويل عقد النكاح خالد  وأصدق َعنُْه أربعمئة دينار ف َسنَة ستٍّ
ابن َسِعيد بن العاص بن أمية، َوَدَخَل هِبَا النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َسنَة سبع، وعمرها يومئذ 

بضع وثالثون َسنَة.

َم تلك أم سلمة. وَوهم من َقاَل: توفيت قبل ُمَعاِوَية بسنة، إِنَّ

توفيـت أم حبيبـة ڤ باملدينـة َعَل الصحيح، وقيل: توفيت بدمشـق، 
وكانت َقْد أتتها تزور أخاها)2(.

 جر: زوُج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. تكنى أم حبيبة وهي هبا أشهر من اسمها.

وقيل: بل اسمها هند، ورملة أصح. 

ها صفية بنت أب العاص بن ُأَميَّة. أمُّ

َجهـا حليفهـم ُعَبيـد اللـه بن  ولـدت قبـل البعثـة بسـبعة عـرش عاًمـا تزوَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 222-218(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )447/2، 448(.
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جحـش بـن رئـاب بـن يعمر األسـدي مـن بني أسـد بـن خزيمة فأسـلم، ثم 
هاجرا إل البشة، فولدت له: حبيبة، فبها كانت تكنى. 

وقيل: إنم ولدهتا بمكة وهاجرت وهي حامل هبا إل البشة.

ج حبيبَة داوُد بُن ُعرَوة بن مسعود.  وقيل: ولدهتا بالبشة، وتزوَّ

وملا تنصَّ زوُجها عبيُد الله بُن جحش وارتدَّ َعن اإلسالم فارقها)1(.

َرْمَلُة ِبْنُت َأِبي َعْوِف ْبِن ُصَبْيَرَة ْبِن َسِعيِد ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهٍم ڤ.3  - 7

َماُء بِنُْت اْلَاِرِث ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو  َها ُأمُّ َعْبِد اللِه َوِهَي َصْ  س: ُأمُّ

ْمِس.  َة ْبِن ُحَطْيٍط، َوُهَو َراِعي الشَّ َة ْبِن َغارِضَ اْبِن َيْرُبوِع ْبِن َنارِضَ

َة َقِديًم َقْبَل ُدُخوِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َداَر األَْرَقَم.  َأْسَلَمْت َرْمَلُة بَِمكَّ

ْجَرَة الثَّانَِيَة َمَع َزْوِجَها امُلطَِّلِب ْبِن  َوَباَيَعْت َوَهاَجَرْت إَِل َأْرِض اْلََبَشِة اْلِ

َأْزَهَر ْبِن َعْبِد َعْوِف ْبِن َعْبِد ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ُزْهَرَة، َفَوَلَدْت َلُه ُهنَاَك: َعْبَد اللِه 

اْبَن امُلطَِّلِب)2(.

 ب: اْمَرَأة املطلب بن َأْزَهر بن َعْبد َعْوف، َلَا ُصْحَبٌة)3(.

َرْمَلُة ِبْنَت اْلَحاِرِث، َوُهَو اْلَحاِرُث ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َزْيِد 3  - 7
اِر، ُتَكنَّى ُأمَّ َثاِبِت ڤ.  اْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )255/10(.)1( »اإلصابة« البن حجر )391/13(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )132/3(.
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َهـا َكْبَشـُة بِنْـُت َثابِـِت ْبِن النُّْعَمِن ْبـِن َحَراِم ْبِن َعْمـِرو ْبِن َزْيِد   س: ُأمُّ

اِر.  َمنَاَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ْبِن  َغنِْم  ْبِن  اِد  ْبِن َسوَّ اْلَاِرِث  ْبِن  ِرَفاَعَة  ْبِن  اْلَاِرِث  ْبُن  ُمَعاُذ  َجَها  َتَزوَّ
اِر. َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت َرْمَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َرْمَلُة ِبْنُت َشْيَبَة ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناٍف ڤ.3  - 7

اِك بِنُْت َوْقَداَن ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد ُودٍّ ِمْن َبنِي  َها ُأمُّ ِشَ  س: ُأمُّ

. َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

اَن، َفَوَلَدْت َلُه: َعاِئَشَة، َوُأمَّ َأَباَن، َوُأمَّ َعْمٍرو  َج َرْمَلَة ُعْثَمُن ْبُن َعفَّ َتَزوَّ
َناِد َواْسـُمُه: َعْبُد اللـِه ْبُن َذْكَواَن َمـْوَل َرْمَلَة بِنِْت  َبنَـاَت ُعْثـَمَن، َوَكاَن َأُبـو الزِّ

َشْيَبَة ْبِن َربِيَعَة. 

َأْسَلَمْت َرْمَلُة َوَباَيَعْت)2(.

 ب: َلَا ُصْحَبٌة)3(.

 بر: كانت من املهاجرات، هاجرت َمَع زوجها ُعْثَمن بن عفان)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )415/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )227/10(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )131/3(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1846/4(.
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َرْمَلُة ِبْنُت َعْبِد اهلِل ْبِن ُأَبيِّ ْبِن َماِلِك ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َماِلِك 3 -- 7
اْبِن َساِلِم ْبِن َغْنٍم ڤ.

َها ُلْبنَى بِنُْت ُعَباَدَة ْبِن َنْضَلَة ْبِن َمالِِك ْبِن الَعْجاَلَن ْبِن َزْيِد   س: ُأمُّ

اْبِن َغنِْم ْبِن َساِلِ ْبِن َعْوٍف. 

َجَها ِعْصَمُة ْبُن َزْيِد ْبِن ُمَلْيِل ْبِن َوَبَرَة ْبِن َخالِِد ْبِن الَعْجاَلَن ْبِن َزْيِد  َتَزوَّ

اْبِن َغنِْم ْبِن َساِلِ ْبِن َعْوٍف. 

َأْسَلَمْت َرْمَلُة َوَباَيَعِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )358/10(.
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ة
َ

َرْيط امُسها  َمن 

َرْيَطُة ِبْنُت اْلَحاِرِث ْبِن ُجَبْيَلَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيٍم 3  - 7
التَّْيِميَُّة ڤ. 

َها َزْينَُب بِنُْت َعْبِد اللِه ْبِن َساِعَدَة ْبِن َمْشنُوِء ْبِن َعْبِد ْبِن َحْبَتٍ   س: ُأمُّ

ِمْن ُخَزاَعَة، َوِهَي ُأْخُت َصبِيَحَة ْبِن الَاِرِث. 

َة َقِديًم َوَباَيَعْت، َوَهاَجَرْت إَِل َأْرِض الََبَشِة اِلْجَرَة الثَّانَِيَة  َوَأْسَلَمْت بَِمكَّ

َمَع َزْوِجَها اْلَاِرِث ْبِن َخالِِد ْبِن َصْخِر ْبِن َعاِمِر ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيٍم، 

َ ُموَسـى بَِأْرِض الََبَشـِة،  َفَوَلَدْت َلُه ُهنَاَك: ُموَسـى، َوَعاِئَشـَة، َوَزْينََب، َفُتُوفِّ

َوَهَلَكْت َرْيَطُة بِنُْت الَاِرِث بِالطَِّريِق َوِهَي َراِجَعٌة)1(.

 ب: َهاَجرت َمَع َزوجَها الَاِرث بن َخالِد بن جح إَِل َأرض الََبَشة)2(.

 بر: هاجرت َمَع زوجها إَِل أرض البشة، وولدت له هناك ُموَسى 
وأخواته:

عائشة، وزينب، وفاطمة بني الارث بن خالد بن صخر بن عامر بن 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )243/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )133/3(.
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كعب بن سعد بن تيم بن مرة، ثم خرجوا من أرض البشة إَِل املدينة، فلم 
وردوا مـاء مـن ميـاه الطريق شبـوا منه فلم يروحـوا عنه َحتَّـى توفيت ريطة 

وبنوها املذكورون إال فاطمة بنت الارث)1(.

 جر: هاجرت مع زوجها الارث بن خالد التيمي إل البشة فولدت له)2(.

َرْيَطُة ِبْنُت ُسْفَيان ڤ.3  - 7

َا اْمَرَأة ابن َمْسُعود، َوَما أَراُه بَِمْحُفوظ)3(.  ب: َلَا ُصْحَبٌة، َوقد قيل: إهِنَّ

َرْيَطُة ِبْنُت َعْبِد اهلِل الثََّقِفّي ڤ.3    7

 س: اْمـَرَأُة َعْبـِد اللـِه ْبِن َمْسـُعوٍد، َوُأمُّ َوَلـِدِه، َوَكاَنِت اْمـَرَأًة َصنَاًعا، 

َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اللِه، إيِنِّ اْمَرَأٌة َذاُت َصنَْعٍة َأبِيُع ِمنَْها َوَلْيَس يِل َوالَ لَِزْوِجي 

ٌء. َوَسـَأْلُتُه َعـِن النََّفَقـِة َعَلْيِهـْم، َفَقـاَل: »َلـِك ِف َذلِـَك َأْجٌر َما  َوالَ لَِوَلـِدي يَشْ

َأْنَفْقِت َعَلْيِهْم«)4(.

 ب: اْمَرَأة ابن َمْسُعود، َلَا ُصْحَبة)3(.

َا بِنْـُت َعْبِد اللِه   ع: اْمـَرَأُة َعْبـِد اللـِه ْبِن َمْسـُعوٍد َوُأمُّ َوَلـِدِه، َوِقيَل: إهِنَّ

الثََّقِفيَُّة)5(.

)2( »اإلصابة« البن حجر )405/13(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1847/4(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )133/3(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )274/10(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3330/6(.
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ْبِن َعاِمِر ْبِن ُحَذْيَفَة ْبِن َسْعِد ْبِن 3    7 َرْيَطَة ِبْنَت ُمَنبِِّه ْبِن اْلَحجَّاجِ 
ْهِميَُّة ڤ.  َسْهٍم السَّ

 ، ْهِميُّ َجَها َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص ْبِن َواِئٍل السَّ َها ِمْن َخْثَعٍم، َوَتَزوَّ  س: ُأمُّ

َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه ْبَن َعْمٍرو)1(.

 ب: أمُّ َعْبد اللَّه بن َعْمرو، َلَا ُصْحَبة)2(.

 ع: ُأمُّ َعْبِد اللِه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت، َلَا ِذْكٌر ِف 
َحِديٍث)3(.

 ثغ: أمُّ عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ها زينب بنت وائل بن هشام بن سعيد بن سهم. وأمُّ

أسلمت وبايعت، لا ذكر وليس لا حديث)4(. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )255/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )133-132/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3331/6(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )121/6(.
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اء الرَّ َحْرف  َمن  األفراد 

َرَجاُء الَغَنِويَُّة ڤ.3    7

 ب: اْمَرَأة روى َعنَْها ابن ِسرِيين َرَأْت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ِد ْبِن ِسرِييَن)2(.  ع: َرَأِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َحِديُثَها ِعنَْد ُمَمَّ

 بر: امـرأٌة مـن الصحابة، سـكنت البصة. ولا حديـٌث واحٌد، روى 
د بن سريين)3(. عنها ُمَمَّ

ُرَغْيَبُة ِبْنُت َسْهِل ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن 3 7  7
اِر ڤ. َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َها َعْمَرُة بِنُْت َمْسُعوِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمنَاَة ِمْن َبنِي   س: ُأمُّ

اِر.  َمالِِك ْبِن النَّجَّ

اِر. َجَها َرافُِع ْبُن َأِب َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ُرَغْيَبُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )134/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3336/6(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1838/4(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )413/10(.
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ِرَفاَعُة َوِهَي ُأمُّ اْلَقاِسِم ِبْنُت َثاِبِت ْبِن اْلَفاِكِه ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َساِعَدَة 3    7
اْبِن َعاِمِر ْبِن َغيَّاَن ْبِن َعاِمِر ْبِن َخْطَمَة ڤ. 

 . َها َكْبَشُة بِنُْت َأْوِس ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة اخْلَْطِميِّ  س: ُأمُّ

َجَها َمُْموُد ْبُن َوْحَوِح ْبِن األَْسَلُت.  َتَزوَّ

َوَأْسَلَمْت ِرَفاَعُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُرَمْيَثُة اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3    7

ة َعاِصم بن عمر بن َقَتاَدة الظفري)2(.  ب: َلَا ُصْحَبٌة، َوِهي َجدَّ

ُة َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن َقَتاَدَة)3(.  ع: َجدَّ

َرْوَضُة ڤ.3    7

 ثغ، جر: أسلمت باملدينة، كانت موالة المرأة من أهل املدينة، أسلمت 
هي وموالهتا عند ُقُدوِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة)4(.

َرْيَحاَنُة ِبْنُت َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُخَناَفَة ْبِن َشْمُعوَن ْبِن َزْيٍد، ِمْن 3 -  7
َبِني النَِّضيِر ڤ.

َجـًة َرُجـاًل ِمـْن َبنِـي ُقَرْيَظـَة ُيَقاُل َلـُه اْلََكُم َفنََسـَبَها   س: َكاَنـْت ُمَتَزوِّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )334/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )134/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3334/6(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )120/6(، »اإلصابة« البن حجر )400/13(.
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َواِة إَِل َبنِي ُقَرْيَظَة لَِذلَِك)1(. َبْعُض الرُّ

 بر: سية َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ماتت قبل وفاة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، يقال: إن وفاهتا 
ة الوداع)2(. كانت سنة عرش مرجعه من َحجَّ

 جو: َكاَنـت ِعنْـد رجـل مـن بنـي ُقَرْيَظة ُيَقـال َلُه: )الكم(، فسـباها 
ة  َجَها ِف سـنة ِسـتٍّ َوَماَتْت مرجعه من حجَّ َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفأْعتقَها، َوَتَزوَّ

الَوَداع فدفنها بِالَبِقيِع)3(. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )125/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1847/4(.

)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 25(.



ا�ي حر�ف الرفَّ
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ب
َ
َزْي امُسها  َمن 

َزْيَنُب ِبْنُت َأِبي ُسْفَياَن ْبِن َحْرِب ْبِن ُأَميََّة اْلُقَرِشيَُّة ڤ.3    7

، َرَوى َعنَْها َعْلَقَمُة ْبُن َعْبِد اللِه)1(.  ع: اْمَرَأُة ُعْرَوَة ْبِن َمْسُعوٍد الثََّقِفيِّ

 جر: أخت أم املؤمني أم حبيبة كانت زوج ُعرَوة بن مسعود الثَّقفي)2(.

َزْيَنُب ِبْنُت َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد اأْلََسِد ْبِن ِهالٍل الَمْخُزوِمّي ڤ.3    7

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َزْينَب()3(. ها َرُسوُل اللَّ ة(، فسمَّ  ب: َكاَن اْسمَها: )َبرَّ

َها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َزْينَب(.  ة(، َفَسمَّ  ع: َربِيَبُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَن اْسُمَها: )َبرَّ

ْحَِن، َوُعـْرَوُة ْبُن  ، َوَأُبو َسـَلَمَة ْبـُن َعْبِد الرَّ َرَوى َعنَْهـا: َعـيِلُّ ْبُن اْلَُسـْيِ
.)4( َبرْيِ الزُّ

َها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َزْينََب بِنُْت َأِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد اأْلََسِد،   وقال أيًضا ع: َسمَّ

َربِيَبُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3344/6(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )400/13(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )145/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3337/6(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3274/6(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  بر: ربيبُة َرُسوِل اللَّ

ها َرُسوُل الله  ة(، فسمَّ ها أمُّ سلمة َزْوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَن اسم زينب: )َبرَّ أمُّ
ملسو هيلع هللا ىلص: )زينب(. 

د بن َعْمرو بن عطاء عنها وعن زينب بنت جحش َأْيًضا.  ذكره ُمَمَّ

َها بَِأْرِض الََبَشِة، َوَقِدَمْت هِبَا، َوَحِفَظْت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  َوَلَدهْتَا ُأمُّ

ويروى أهنا دخلت َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو يغتسل فتصح ِف وجهها، َقاَل: 
فلم يزل ماء الشباب ِف وجهها َحتَّى كبت وعجزت. 

ِه بن زمعة بن األسود األسدي،  وكانت زينب بنت أب سلمة عبد َعْبد اللَّ
فولدت له، وكانت من أفقه نساء أهل زماهنا)1(.

ين َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )زينب()2(.  ة(، فسمَّ  كو: قالت: كان اسمي: )َبرَّ

ها أمُّ سلمة زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.   ثغ: َربيبُة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأمُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )زينب(.  ها َرُسوُل اللَّ ة(، فسمَّ كان اسُمها: )َبرَّ

وُنِقَل مثل هذا عن زينب بنت جحش ڤ. 

ها بأرض للحبشة، وقدمت هبا معها)3(. ولدهتا أمُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُأْخُت ُعَمَر، ولدهتا ُأمُّ َسَلَمَة بِاْلََبَشِة.  ذت: َربِيَبُة َرُسوِل اللَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1854/4، 1855(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )253/1(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )131/6(.
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َها، َوَزْينََب بِنِْت  َهاِت امُلْؤِمنَِي األَْرَبَعِة: ُأمِّ َرَوْت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعْن ُأمَّ
َجْحٍش، َوَعاِئَشَة، َوُأمِّ َحبِيَبَة.

 ، َرَوى َعنَْها: ُحَْيُد بن َنافٍِع، َوِعَراُك بن َمالٍِك، َوُعْرَوُة، َوَعيِلُّ بن الَُسْيِ
، َوُكَلْيُب بن  ِه، َوَأُبو ِقالَبَة الَْرِميُّ ِه بن َعْبِد اللَّ ٍد، َوُعَبْيُد اللَّ َواْلَقاِسُم بن ُمَمَّ
ُد بن َعْمِرو بن َعَطاٍء، َواْبنَُها َأُبو ُعَبْيَدَة بن  َواِئٍل، َوَعْمُرو بن ُشَعْيٍب، َوُمَمَّ

ِه بن َزْمَعَة، َوآَخُروَن. َعْبِد اللَّ

توفيت قريًبا من سنة أربع وسبعي)1(.

َم ُأمُّ امُلْؤِمنِْيَ بِالََبَشِة.  ذس: َربِْيَبُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُأْخُت ُعَمَر، َوَلَدهْتُ

َرَوْت َأَحاِدْيَث، َوَلَا َعْن: َعاِئَشَة، َوَزْينََب بِنِْت َجْحٍش، َوُأمِّ َحبِْيَبَة، َوَجَاَعٍة.

ٍد، َوَأُبو ِقاَلَبَة  ، َوالَقاِسُم بُن ُمَمَّ َث َعنَْها: ُعْرَوُة، َوَعيِلُّ بُن الَُسْيِ َحدَّ
ُد بُن َعْمِرو بِن َعَطاٍء، َوُعَبْيُد اللِه بُن َعْبِد اللِه بِن  ، َوُكَلْيُب بُن َواِئٍل، َوُمَمَّ الَْرِميُّ

ُعْتَبَة، َوِعَراُك بُن َمالٍِك، َواْبنَُها؛ َأُبو ُعَبْيَدَة بُن ُعَبْيِد اللِه بِن َزْمَعَة، َوآَخُرْوَن.

.)2( َيْت: َقِرْيًبا ِمْن َسنَِة َأْرَبٍع َوَسْبِعْيَ ُتُوفِّ

ه النَّبيُّ  ة(، فغريَّ  جر: هي زينب ربيبة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، كان اسُمها: )َبرَّ
ها: )زينب()3(. ها فسمَّ ج أمَّ ملسو هيلع هللا ىلص ملا تزوَّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )814/2(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 200، 201(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )201/13(.
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َزْيَنُب ِبْنُت َأِبي ُمَعاِوَيَة، َوِقيَل: ُمَعاِوَيُة الثََّقِفيَُّة ڤ.3    7

 س: اْمَرَأُة َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد. 

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َوَرَوْت َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

 ط: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َوَرَوْت َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)2(.  

 ب: اْمَرَأة َعْبد اللَّه بن َمْسُعود، سكنت الُكوَفة َمَع َزوجَها)3(.

 ع: اْمَرَأُة َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد، َرَوى َعنَْها َعْبُد اللِه ْبُن َمْسُعوٍد، َوَأُبو 
ُهَرْيَرَة، َوَأُبو َسِعيٍد، َوَعاِئَشُة، َوُبْرُ ْبُن َسِعيٍد)4(.

ِه بن َمْسُعود.   بر: امرأة َعْبد اللَّ

وروى عنها بر بن َسِعيد وابن أخيها)5(.

َة ْبِن 3    7 َزْيَنـُب ِبْنـُت َجْحـِش ْبـِن ِرَيـاِب ْبِن َيْعَمـَر ْبِن َصِبـَرَة ْبِن ُمـرَّ
َكِبيـِر ْبـِن َغْنِم ْبـِن ُدوَداَن ْبِن َأَسـِد ْبِن ُخَزْيَمـَة اأْلََسـِديُّ َحِليُف َبِني 

َعْبِد َشْمٍس ڤ.

.)6( َها ُأَمْيَمُة بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَيٍّ  س: ُأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )275/10(.
)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 114(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )145/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3338/6(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1856/4(.
)6( »الطبقات الكبير« البن سعد )98/10(.
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ها: أميمة بنت عبد املطلب. ة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أمُّ  ق: هي بنت عمَّ

ل من  ل من مات من أزواجه بعد وفاته ف خالفة عمر، وهي أوَّ وهي أوَّ
ُحَِل ف نعش -وكانت خليقة- فلم رأى ُعمُر النَّعَش، قال: نِْعَم ِخَباء الظَِّعينة)1(.

يَن)2(. َيْت َسنََة ِعرْشِ  ص: ُتُوفِّ

ها أميمة بنـت عبد املطلب   ط: أخـت عبـد الرحـن بن جحـش، وأمُّ
ابن هاشم)3(.  

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوأمُّ امُلؤمنَِي.  ب: َزْوَجُة َرُسوِل اللَّ

َماَتت سنة عرْشين بِامَلِدينَِة، َوصلَّ َعَلْيَها عمر بن اخلطاب ڤ. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَفاة بعده.  ُل نَساِء َرُسول اللَّ َوِهي أوَّ

َها ُأَمْيَمة بنت َعْبد املطلب.  َوأمُّ

ة،  َوَزْينَب بنت جحش ِهي أول من حلت ونعشت من النَِّساء ِف َهِذه األُمَّ
وفيَها نزل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]األحزاب: 37[ 

اآْلَية)4(.

ها: أميمة بنت عبد املطلب. ة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أمُّ  م: هي بنت عمَّ

َجهـا سـنة ثـالث، وهـي أول مـن مات مـن أزواجـه بعـد وفاته، ف  تزوَّ

)2( »اآلحاد والمثاني« )426/5(.)1( »المعارف« البن قتيبة )ص: 136(.
)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 99(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )144/3، 145(.
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خالفة عمر بن اخلطاب، سنة عرشين، وأول من جعل عل جنازته النعش.

روت عنها: أم حبيبة، وعائشة، وأنس بن مالك، وممد بن عيل بن السن، 
وممد بن عبد الله بن جحش)1(.

ُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَنْت  َها ُأَمْيَمُة بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم، َعمَّ  ع: ُأمُّ

ُل نَِساِئِه  َجَها بِامَلِدينَِة َبْعَد َسنَِة َثاَلٍث ِمَن اِلْجَرِة، َوِهَي َأوَّ ِمَن امُلَهاِجَراِت، َتَزوَّ

َت َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة  يَن ِمَن اِلْجَرِة، َكاَنْت َقْبَلُه حَتْ َيْت َسنََة ِعرْشِ ُلُوًقا بِِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُتُوفِّ

َفْوِق َسْبِع َسَمَواٍت  ِمنُْه ِمْن  َجَها اللُه  َنبِيَِّها، ُثمَّ َزوَّ َا َوُسنََّة  ُمَها ِكَتاَب َرهبِّ ُيَعلِّ

َدَقِة، َوُصوَلًة لَِرِحَِها، َبُذوَلًة  ، َوالصَّ اَهًة َكثرَِيَة اخلرَْيِ يَل، َكاَنْت َأوَّ بَِشَهاَدِة ِجْبِ

َدَقـِة، َتْفَتِخـُر َعـَل َأْزَواِج النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِـَأنَّ اللـَه ۵  ملَِاِلَـا، َطِويَلـَة اْلَيَدْيـِن بِالصَّ

ـاُه، َأْوَلَ َعَلْيَهـا َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َولِيَمـًة َأْشـَبَع امُلْسـِلِمَي فِيَهـا ُخْبًزا  َجَهـا إِيَّ َزوَّ

ِذي َفَرَضَها  َوَلًْم، َوِف َشْأهِنَا َوَولِيَمتَِها َنَزَلْت آَيُة اِلَجاِب، َكاَنْت َعَطاُؤَها الَّ

َقْتَها  َل َعَطاٍء لُِعَمَر َفرَّ ُعَمُر أِلَْزَواِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اْثنَا َعرَشَ َأْلًفا، َفَلمَّ َحََل إَِلْيَها َأوَّ

ِف َذِوي َقَراَبتَِها َوَأْيَتاِمَها، ُثمَّ َقاَلِت: اللُهمَّ اَل ُيْدِرُكنِي َعَطاٌء لُِعَمَر َبْعَد َهَذا، 

ُد ْبُن  َها ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد، َوُمَمَّ َفَمَتْت َوَصلَّ َعَلْيَها ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب، َوَدَخَل َقْبَ

ُد ْبُن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد اللِه،  َعْبِد اللِه ْبِن َجْحٍش، َوَعْبُد اللِه ْبُن َأِب َأْحََد، َوُمَمَّ

ُل َمْن ُصنَِع َلَا َنْعُش اْلَنَاَزِة، َوُدفِنَْت بِاْلَبِقيِع)2(. َوَأوَّ

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 960(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3223-3222/6(.
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ة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. ها أميمة بنت عبد املطلب بن هاشم عمَّ  بر: أمُّ

وال خـالف أهنـا كانـت قبلـه حتـت زيد بـن حارثة، وأهنـا التي ذكـر اللَّه 
تعال قصتها ِف القرآن بقوله ۵: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ 

]األحزاب: 37[. 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأطعـم  َجهـا َرُسـوُل اللَّ فلـم طلَّقهـا زيـد وانقضـت عّدهتـا، تزوَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َقـاَل َلَا: َما اسـمك؟  عليهـا خبـًزا ولـًم، وملـا دخلـت َعَل َرُسـوِل اللَّ

ها: )زينب(. ة(، فسمَّ قالت: )َبرَّ

ٌد  م ُمَمَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص تكلَّم ف ذلك املنافقون، وقالوا: حرَّ َجها َرُسوُل اللَّ وملا تزوَّ
ج امرأة ابنه، فأنزل اللَّه ۵: ﴿ې ى ى ائ ائ  نساَء الولد، وقد تزوَّ
ـه تعـال: ﴿ڳ  ەئ ەئ﴾ إَِل آخـر اآليـة ]األحـزاب: 40[. َوَقـاَل اللَّ
ڳ﴾ اآلية ]األحزاب: 5[، فدعي من يومئذ زيد بن حارثة، َوَكاَن ُيدعى: 

د)1(. زيد بن ُمَمَّ

ها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )زينب()2(. ة(، فسمَّ  كو: أمُّ املؤمني، كان اسُمها: )َبرَّ

ة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َكاَنت قبله  َها ُأَمْيَمة بنت عبد املطلب، عمَّ  جو: أمُّ

َجَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بِامَلِدينَِة  ِعنْد زيد بن َحاِرَثة، َوَكاَنت من امُلَهاِجَرات، َفَتَزوَّ
ِف سنة خس من اِلْجَرة، َوتوفيت سنة عرْشين، َوِهي بنت َثاَلث َوخسي)3(.

)2( »اإلكمال« البن ماكوال )253/1(.)1( »االستيعاب« )1849/4، 1850(.
)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 24(.
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ة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،   ث: أمُّ املؤمني، من َبنِي أسد بن ُخزيمة، وهي ابنة عمَّ
ها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )زينب(. ة(، فسمَّ وكان اسمها: )َبرَّ

لله  أتقى  الدين  ف  منها  خرًيا  امرأٌة  تكن  ول  شأهنا:  ف  عائشة  قالت 
لنفسها ف  اًل  تبذُّ للرحم، وأعظم صدقة، وأشد  وأصدق حديًثا، وأوصل 

ق به، وتتقرب إل الله ۵. العمل الذي تتصدَّ

وماتت سنة عرشين ولا ثالث وخسون سنة)1(.

َها: ُأَمْيَمُة بِنُْت َعْبِد  ِة َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُأمُّ ، َواْبنَُة َعمَّ  ذس: ُأمُّ امُلْؤِمنِْيَ
امُلطَِّلِب بِن َهاِشٍم.

َوِهَي ُأْخُت: َحْنََة، َوَأِب َأْحََد.

ِمَن امُلَهاِجَرات األَُوِل، َكاَنْت ِعنَْد َزْيٍد َمْوَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

تِي َيُقْوُل اللُه فِْيَها: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  َوِهَي الَّ
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ 

]األحزاب: 37[ .

َجَها اللُه َتَعاَل بِنَبِيِِّه بِنَصِّ ِكَتابِِه، باَِل َويِلٍّ َوالَ َشاِهٍد، َفَكاَنْت َتْفَخُر  َفَزوَّ
َجنِي اللُه ِمْن  ، َوَزوَّ َجُكنَّ َأَهالِْيُكنَّ ، َوَتُقْوُل: )َزوَّ َهاِت امُلْؤِمنِْيَ بَِذلَِك َعَل ُأمَّ

َفْوِق َعْرِشِه(.

)1( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 528(.
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َمِء(. : )َكاَنْت َتُقْوُل: إِنَّ اللَه َأْنَكَحنِي ِف السَّ َوِف ِرَواَيِة الُبَخاِريِّ

َوَكاَنْت ِمْن َساَدِة النَِّساِء ِدْينًا، َوَوَرًعا، َوُجْوًدا، َوَمْعُرْوًفا ڤ.

تَِّة. َوَحِدْيُثَها ِف الُكُتِب السِّ

ُد بُن َعْبِد اللـِه بِن َجْحـٍش، َوُأمُّ امُلْؤِمنِْيَ ُأمُّ  َرَوى َعنَْهـا: اْبـُن َأِخْيَهـا؛ ُمَمَّ
ٍد. َحبِْيَبَة، َوَزْينَُب بِنُْت َأِب َسَلَمَة. َوَأْرَسَل َعنَْها: الَقاِسُم بُن ُمَمَّ

ْيَن، َوَصلَّ َعَلْيَها ُعَمُر. َيْت ِف َسنَِة ِعرْشِ ُتُوفِّ

ْوًقا ِب: َأْطَوُلُكنَّ َيًدا«. ُعُكنَّ حُلُ تِي َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقْوُل: »َأْسَ َوِهَي الَّ

َم َعنَى: ُطْوَل َيِدَها بِامَلْعُرْوِف. َوإِنَّ

َج بَِزْينَـَب ِف ِذي الَقْعـَدِة، َسـنََة َخْـٍس، َوِهـَي  َوِقْيـَل: إِنَّ النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َتـَزوَّ
َسنًَة. ْيَن  َوِعرْشِ َخٍْس  بِنُْت  َيْوَمِئٍذ 

.)1( ًة، َوُيَقاُل َلَا: ُأمُّ امَلَساِكْيِ اَمًة، َبارَّ اَمًة، َقوَّ َوَكاَنْت َصاِلًَة، َصوَّ

ها أميمة بنت عبد املطلب بن هاشم.   ذت: أخت أب أحد وحنة، وأمُّ

َجها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص سـنة ثالث، وقيل: سـنة خس، وقيل: سـنة أربٍع،  تزوَّ
وهو أصح. 

وكانـت قبلـه عنـد مـواله زيد بن حارثـة، قال الله تعـال: ﴿ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]األحـزاب: 37[ ، فكانت زينب تفخر َعَل نساء 

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 213-211، 217(.
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جني الله من فوق عرشه(. َجُكّن أهاليُكّن، وزوَّ النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وتقول: )زوَّ

نـًة ورعًة، كثرية الـب والصدقة، وكانت أول نسـائه ملسو هيلع هللا ىلص لوًقا  وكانـت َديِّ
به، وصلَّ عليها عمر.

َلَـا َأَحاِديـُث. َرَوى َعنَْهـا: ُأمُّ َحبِيَبـَة بِنْـُت َأِب ُسـْفَياَن، َوَزْينَـُب بِنُْت َأِب 
ِه بن َجْحٍش. َوَأْرَسَل َعنَْها اْلَقاِسُم بن  ُد بن َعْبِد اللَّ َسَلَمَة، َوابن َأِخيَها ُمَمَّ

ٍد. ُمَمَّ

نَِة اْثنَْي  َهاِت امُلْؤِمنَِي ِف السَّ يَن، َوَكاَن ُعَمُر َقْد َقَسَم أِلُمَّ َيْت َسنََة ِعرْشِ ُتُوفِّ
َعـرَشَ َأْلـَف ِدْرَهـٍم لِـُكلِّ َواِحـَدٍة، إاِلَّ ُجَوْيِرَيَة َوَصِفيََّة؛ َفَقَسـَم َلَُم ِسـتََّة آاَلٍف 

.)1( ْهِريُّ لُِكلِّ َواِحَدٍة، لَِكْوهِنَِم ُسّبَيَتا. َقاَلُه الزُّ

َزْيَنُب ِبْنُت اْلُحَباِب ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن 3    7
اِر ڤ. َعْمِرو ْبِن َغْنِم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َجَها َقْيُس ْبُن َعْمِرو ْبِن َسْهِل ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َزْيِد   س: َتَزوَّ

اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َسِعيَد ْبَن َقْيٍس.  اْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َزْيَنُب ِبْنُت ُحَمْيِد ْبِن ُزَهْيِر ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى 3 7  7
اْبِن ُقَصيٍّ ڤ.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 117، 118(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )388/10(.
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 ع: ُأمُّ َعْبِد اللِه ْبِن ِهَشاٍم)1(.

 جر: والدة َعبد الله بن هشام.

ثبت ذكرها ف الصحيح وف مسند َأحد وغريه)2(.

َزْيَنُب ِبْنُت َحْنَظَلَة ْبِن َقَساَمَة ْبِن َقْيِس ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َطِريِف ْبِن 3    7
َماِلِك ْبِن ُجْدَعاَن ْبِن ُذْهِل ْبِن ُروَماَن ِمْن َطيٍِّئ ڤ.

 بر: كانت زينب بنت حنظلة حتت أسامة بن زيد بن حارثة، فطلَّقها، 
ج َزْينَُب بِنُْت َحنَْظَلَة، َوَأَنا َأْمُهُره«،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َيَتَزوَّ فلمَّ حلَّت َقاَل َرُسوُل اللَّ

ِه النحام. َجها نعيم بن َعْبد اللَّ فزوَّ

وكانت زينب بنت حنظلة قدمت هي وأبوها وعمتها الرباء بنت قسامة 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. َعَل َرُسوِل اللَّ

َزْيَنُب ِبْنُت ُخَزْيَمَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد َمَناِف 3    7
اْبِن ِهاَلِل ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة الِهاَلِليَُّة ڤ.

ى بَِذلَِك ِف الَاِهِليَِّة)4(.  س، ط: ِهَي ُأمُّ امَلَساِكِي، َكاَنْت ُتَسمَّ

جها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص،   ق: كانت حتت عبيدة بن الارث بن املطلب، ثم تزوَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3341/6(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )424/13(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1852/4، 1853(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )112/10(، »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري 

)ص: 88(.
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وكان يقال لا: أم املساكي، وماتت قبله)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن ُيَقال َلَا: أم امَلَساِكي، توفيت ِف   ب: َزْوَجُة َرُسوِل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َحَياة َرُسوِل اللَّ

َجها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يقال   م: كانت حتت عبيدة بن الارث، ثم تزوَّ
لا: أم املساكي، وتوفيت قبل وفاة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َيْت هِبَا لَِكْثَرِة إِْطَعاِمَها امَلَساِكَي، َلبَِثْت   ع: ُتْعَرُف بُِأمِّ امَلَساِكَي، ُسمِّ

َيْت ِف َحَياِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَصلَّ َعَلْيَها.  َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيِسرًيا، َوُتُوفِّ

َفْيِل، َوِقيَل: اْلَُصْيِ ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب،  َوَكاَنْت َقْبَلُه ِعنَْد الطُّ
َوِقيَل: ُعَبْيَدَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب)4(.

 بر: أم املسـاكي، زوج النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،... كانـت تدعـى أم املسـاكي ِف 
َجها  ـِه بن جحش، ُقتَِل عنها يـوم ُأُحٍد، فتزوَّ الاهليـة، وكانـت حتت َعْبد اللَّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص سـنة ثـالث، ول تلبـث عنـده إال يسـرًيا، شـهرين َأْو ثالثة،  َرُسـوُل اللَّ

وتوفيت ِف حياته)5(.

اُهم، َوَكاَنت   جو: َكاَنت تسمى ِف الَاِهِليَّة: أم امَلَساِكي، إلطعامها إيَّ

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 135(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )145/3(.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 955(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3229-3228/6(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1853/4(.
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جَها َأُخوُه ُعَبْيَدة بن الَاِرث َفُقتَِل َعنَْها  ِعنْد الطَُّفْيل بن الَاِرث َفطلقَها، َفَتَزوَّ
َيْوم بدٍر َشِهيًدا)1(.

 جر: أمُّ املؤمني زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ق عليهم. وكانت ُيَقاُل َلَا: أم املساكي؛ ألهنا كانت تطعمهم وتتصدَّ

َجها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص. وكانت حتت َعبد الله بن جحش فاستشهد بأحد فتزوَّ

وقيل: كانت حتت الطفيل بن الارث بن املطلب، ثمَّ خلف عليها أخوه 
ها، وكان دخوله  عبيدة بن الارث، وكانت أخت ميمونة بنت الارث ألمِّ
ملسو هيلع هللا ىلص هبا بعد دخوله عل حفصة بنت عمر، ثم ل تلبث عنده إال شهرين أو 

ثالثة وماتت)2(.

؛ لَِكْثَرِة َمْعُرْوفَِها. ، ُتْدَعى َأْيًضا: ُأمَّ امَلَساِكْيِ  ذس: ُأمُّ امُلْؤِمنِْيَ

َجَها َرُسـْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص؛  ُقتِـَل َزْوُجَهـا َعْبُد اللـِه بُن َجْحٍش َيـْوَم ُأُحٍد، َفَتَزوَّ
َيْت ڤ. َوَلِكْن َلْ مَتُْكْث ِعنَْدُه إاِلَّ َشْهَرْيِن َأْو َأْكَثَر، َوُتُوفِّ

َفْيِل بِن الَاِرِث. اًل ِعنَْد الطُّ َوِقْيَل: َكاَنْت َأوَّ

َوَما َرَوْت َشْيًئا.

َها)3(. َوِهَي ُأْخُت ُأمِّ امُلْؤِمنِْيَ َمْيُمْوَنَة ألُمِّ

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 24(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )426/13(.

)3( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 218(.
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َزْيَنُب ِبْنُت َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص 3    7

 ، ى ْبِن ُقَيٍّ َها َخِدجَيُة بِنُْت ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ  س، ط: ُأمُّ

بِيِع  َجَها اْبُن َخاَلتَِها َأُبو اْلَعاِص ْبُن الرَّ َوَكاَنْت َأْكَبَ َبنَاِت َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َتَزوَّ
ِة.  ى ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَيٍّ َقْبَل النُُّبوَّ اْبِن َعْبِد اْلُعزَّ

ُج، َوُأمُّ َأِب اْلَعـاِص َهاَلـُة بِنُْت  َل َبنَـاِت َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ُتـَزوَّ َوَكاَنـْت َأوَّ
ى ْبِن ُقَيٍّ َخاَلُة َزْينََب بِنِْت َرُسوِل اللِه.  ُخَوْيِلِد ْبُن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ

َ َعـيِلٌّ َوُهـَو  َوَوَلـَدْت َزْينَـُب ألَِب اْلَعـاِص: َعِليًّـا، َوُأَماَمـَة اْمـَرَأًة، َفُتـُوفِّ
َجَهـا َعيِلُّ ْبُن َأِب َطالِـٍب َبْعَد َمـْوِت َفاطَِمَة بِنِْت  َصِغـرٌي، َوَبِقَيـْت ُأَماَمـُة، َفَتَزوَّ

ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َرُسوِل اللِه 

 ص: َكاَنْت إِْحَدى َمْن ُتَعدُّ ِمَن اْلُفَقَهاِء)2(.

 ط: من النساء اللوايت متن قبل هجرة َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص بمكة، وكانت 
أسّن بنات َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان سبب وفاهتا: أهنا ملا أخرجت من مكة إل 
ملسو هيلع هللا ىلص أدركها هباُر بُن األسود، ورجٌل آخر فدفعها أحدها فيم  اللِه  َرُسوِل 
قيل، فسقطت عل صخرة، فأسقطت، فاهراقت الدم، فلم يزل هبا وجعها 

حتى ماتت منه)3(.

)1( »الطبقـات الكبيـر« البن سـعد )31/10(، »المنتخب من ذيل المذيـل« البن جرير الطبري 
)ص: 87(.

)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )22/6(.
)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 2(.
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 م: كانت حتت أب العاص بن الربيع، واسمه: القاسم، ويقال: مقسم، 

ه أخت خدجية بنت  ه هالة بنت خويلد، وأبو العاص ابن خالة زينب، أمُّ وأمُّ
َجها وهو ُمرشٌك، فأتت زينب الطائف، ثم أتت  خويلد، وهو زوجها، تزوَّ
املدينة، فقدم أبو العاص املدينة فأسلم وَحُسَن إسالُمه، فردَّ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عليه 

ها إليها بالنكاح. زينب بنكاح جديد، ويقال: ردَّ

وماتت زينب باملدينة بعد الجرة لسبع سني وشهرين، ثم هلك بعدها 
أبو العاص، وأوىص إل الزبري بن العوام)1(.

ى ْبِن  بِيِع ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ َت اْبِن َخاَلتَِها َأِب اْلَعاِص ْبِن الرَّ  ع: َكاَنْت حَتْ

َعْبـِد َشـْمِس ْبـِن َعْبـِد َمنَـاٍف، َكاَنـْت ُأمُّ َأِب اْلَعـاِص َهاَلـُة بِنْـُت ُخَوْيِلـٍد ُأْخَت 

َخِدجَيَة، َوَكاَنْت َزْينَُب َأْكَبَ َبنَاِت َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِسنًّا، َفَوَلَدْت أِلَِب اْلَعاِص 

َ َعيِلٌّ َوَقـْد َناَهـَز اْلُُلـَم، َوَكاَن َرِديَف  اْبنًـا اْسـُمُه َعـيِلُّ ْبـُن َأِب اْلَعـاِص، َفُتـُوفِّ

َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َعـَل َناَقتِِه َيـْوَم اْلَفْتِح، َوَوَلَدْت َأْيًضـا اْبنًَة اْسـُمَها ُأَماَمُة بِنُْت 

ِمُلَها ِف َصاَلتِِه، َوَأْسَلَم َأُبو اْلَعاِص  تِي َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْ َأِب اْلَعاِص، َوِهَي الَّ

َبْعَد َأْن ُأِسَ َيْوَم َبْدٍر، َفَبَعَثْت َزْينَُب بِنُْت َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف فَِداِء َأِب اْلَعاِص 

بِِقـاَلَدٍة َلَـا، َكاَنـْت َخِدجَيـُة َأْدَخَلْتَهـا فِيَهـا َعـَل َأِب اْلَعـاِص ِحَي َبنَـى َعَلْيَها، 

ًة َشـِديَدًة، َفَقـاَل النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِْن َرَأْيُتْم  َفَلـمَّ َرآَهـا َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َرقَّ َلَـا ِرقَّ

ـا َفاْفَعُلوا«، َفَقاُلـوا: َنَعْم، َوَأَخَذ  وا َعَلْيَها ِقَلَدَتَ ـا َأِسـَرَها َوَتـُردُّ َأْن ُتْطلُِقـوا َلَ

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 926(.
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ـَة،  َ َسـبِيَل َزْينَـَب إَِذا َرَجـَع إَِل َمكَّ َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َعـَل َأِب اْلَعـاِص َأْن خُيَـيلِّ

َفَبَعـَث َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َزْيَد ْبَن َحاِرَثَة بَِخامَتِِه َعاَلَمـًة َلَا، َفَحَمَلَها إَِل امَلِدينَِة، 

َي  َها َوُهَو ُمْهَتمٌّ َمُْزوٌن، َفَلمَّ َخَرَج ُسِّ َفَمَتْت بِامَلِدينَِة، َوَنَزَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َقْبِ

َف َعنَْها ِضيَق  َعنُْه َوَقاَل: »ُكنُْت َذَكْرُت َزْينََب َوَضْعَفَها، َفَسَأْلُت اللَه َأْن ُيَفِّ

َن َعَلْيَها«، َوَذلَِك لَِسْبِع ِسنَِي َوَشْهَرْيِن ِمَن اِلْجَرِة،  ُه َفَفَعَل َوَهوَّ ، َوَغمَّ اْلَقْبِ

اِم)1(. َبرْيِ ْبِن الَعوَّ َ َبْعَدَها َأُبو الَعاِص، َوَأْوىَص إَِل الزُّ ُثمَّ ُتُوفِّ

 بر: كانت زينب أكب بناته ملسو هيلع هللا ىلص، ال خالف أعلمه ِف ذلك إال َما ال 
يصح وال ُيلتفت إليه، وإنم االختالف بي زينب والقاسم أيم ُولَِد له ملسو هيلع هللا ىلص 
ُل مـن ُولَِد له القاسـم، ثم  أواًل، فقالـت طائفـٌة مـن أهـل العلـم بالنسـب: أوَّ

زينب. 

َوَقاَل ابن الكلبي: زينب ثم القاسم.

قال أبو عمر: كان رسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمبًّا فِيَها. 

أسلمت وهاجرت حي أبى زوجها َأُبو العاص بن الربيع أن ُيسلم.

ولدت من أب العاص غالًما يقال له: عيل، وجارية اسمها: أمامة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص سنة ثمن  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف حياة َرُسوِل اللَّ وتوفيت زينب بنت َرُسوِل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص  من الجرة، َوَكاَن سبب موهتا أهنا ملا خرجت من مكة إَِل َرُسوِل اللَّ
عمد َلَا هبار بن األسود ورجل آخر فدفعها أحدها فِيَم ذكروا، فسقطت 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3195-3194/6(.
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َحتَّى  يزل هبا مرضها ذلك  فلم  الدماء،  َعَل صخرة، فأسقطت وأهراقت 
ماتت سنة ثمن من الجرة، َوَكاَن زوجها ِمبًّا فِيَها)1(.

جَها ابُن َخاَلتَها َأُبو الَعاِص ابن الّربيع، َوَكاَنت  َها َخِدجَية تَزوَّ  جو: أمُّ

أم أب الَعـاِص َهالـة بنـت خويلـد ُأْخـت َخِدجَيـة، َوَكاَن َزْينَـب أكـب َبنَـات 
َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفولـدت ألب الَعـاِص: عليًّـا، َفتوف َوقد ناهـز الُُلم، َوَكاَن 
تِي  َرِديـَف َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص عل َناَقته َيـْوم الَفْتح، َوولـدت َلُه: ُأَماَمـة، َوِهي الَّ
َكاَن َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص يملَهـا ِف صاَلتـه، َوُأِسَ َأُبـو اْلَعاِص َيـْوم بدٍر َفبعثت 
َزْينَـب ِف فدائـه بقـالدة َلَـا َكاَنـت َخِدجَيـة أدخلتهـا فِيَهـا َعَلْيِه ِحـي بنى هَبا، 
ا  ة َشـِديَدة َوَقـاَل: »إِْن َرَأْيُتـْم َأْن ُتْطلُِقوا َلَ َفَلـمَّ َرآَهـا َرُسـوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص رقَّ َلَا رقَّ

ا«، َفَقاُلوا: نعم.  وا َعَلْيَها ِقَلَدَتَ َها َوَتُردُّ َأِسْرَ

َوأخذ َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص عل أب الَعاِص َأن خييلِّ َسبِيَل َزْينَب إِذا َرَجَع إَِل 
ة، َوبعث َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص زيَد بَن َحاِرَثة فحملها إَِل امَلِدينَة. َمكَّ

َوتوفيت َزْينَب سنة َثَمن من اِلْجَرة َونزل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف قبها)2(.

َجَهـا ِف َحَيـاِة  ـيَِّداِت، َتَزوَّ  ذس: َأْكـَبُ َأَخَواهِتَـا، ِمـَن امُلَهاِجـَراِت السَّ

َج هِبَا: َعيِلُّ بُن َأِب  تِي َتَزوَّ َها: اْبُن َخاَلتَِها َأُبو الَعاِص؛ َفَوَلَدْت َلُه: ُأَماَمَة، الَّ ُأمِّ

ِذي ُيَقاُل: إِنَّ َرُسْوَل اللِه  َطالٍِب َبْعَد َفاطَِمَة، َوَوَلَدْت َلُه: َعيِلَّ بَن َأِب الَعاِص، الَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1853/4، 1854(.

)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 31(.
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ملسو هيلع هللا ىلص َأْرَدَفُه َوَراءُه َيْوَم الَفْتِح، َوَأُظنُُّه َماَت َصبِيًّا.

ِة. َوَهَذا َبِعْيٌد. َج بَِزْينََب َقْبَل النُُّبوَّ َوَذَكَر اْبُن َسْعٍد: َأنَّ َأَبا الَعاِص َتَزوَّ

. َأْسَلَمْت َزْينَُب، َوَهاَجَرْت َقْبَل إِْساَلِم َزْوِجَها بِِستِّ ِسنِْيَ

ُه  ًكا، َفَأَسَ َفُرِوَي َعْن َعاِئَشَة بإِْسنَاٍد َواٍه: َأنَّ َأَبا الَعاِص َشِهَد َبْدًرا ُمرْشِ

َة ِف فَِداِء ُأَساَراُهْم، َجاَء ِف  ؛ َفَلمَّ َبَعَث َأْهُل َمكَّ َعْبُد اللِه بُن ُجَبرْيٍ األَْنَصاِريُّ

فَِداِء َأِب الَعاِص َأُخْوُه َعْمٌرو، َوَبَعَثْت َمَعُه َزْينَُب بِِقاَلَدٍة َلَا ِمْن َجْزِع َظَفاٍر 

ُة - ِف فَِداِء َزْوِجَها. - َأْدَخَلْتَها هِبَا َخِدجْيَ

َفَلمَّ َرَأى َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الِقاَلَدَة َعَرَفَها، َوَرقَّ َلَا، َوَقاَل: »إِْن َرَأْيُتْم َأْن 

َ َسـبِْيَلَها  َها َفَعْلُتـْم؟«. َقاُلوا: َنَعْم. َفَأَخـَذ َعَلْيِه الَعْهَد َأْن خُيَيلِّ ـا َأِسـْرَ ُتْطلُِقـوا َلَ

إَِلْيِه، َفَفَعَل.

. َوِقْيَل: َهاَجَرْت َمَع َأبِْيَها، َوَلْ َيِصحَّ

ِل َسنَِة َثَمٍن)1(. َيْت: ِف َأوَّ ُتُوفِّ

 وقـال أيًضـا ذس: َأْكـَبُ َبنَـاِت َرُسـْوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَنـْت ڤ َأْكَبَ 

َعطِيََّة.  ُأمُّ  َلْتَها  َوَغسَّ اِلْجَرِة،  ِمَن  َثَمٍن  َسنََة  َيْت  َوُتُوفِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َرُسْوِل  َبنَاِت 

اُه«. إِيَّ »َأْشِعْرَنَا  َوَقاَل:  َحْقَوُه،  َفَأْعَطاُهنَّ 

َوَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيِبَُّها، َوُيْثنِي َعَلْيَها ڤ.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 246، 247، 250(.
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َعاَشْت َنْحَو َثاَلثِْيَ َسنًَة)1(.

ــَلْتَها ُأمُّ َعطِيَّــَة  ــنَِة َوَغسَّ َيــْت ِف َهــِذِه السَّ  ذت: َكاَنــْت َأْكــَبَ َبنَاتـِـِه، ُتُوفِّ

اُه«. َها، َوَأْعَطاُهنَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َحْقَوُه َفَقاَل: »َأْشِعْرَنَا إِيَّ ُة َوَغرْيُ اأْلَْنَصاِريَّ

الة)2(. وبِنُْتها ُأمامة بِنُْت َأِب العاص هي التي َكاَن النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يملها ِف الصَّ

ج منهن ولدت قبـل البعثة بمدة،  ُل مـن تزوَّ  جر: هـي أكـب بناتـه وأوَّ
قيل: إهنا عرش سني. 

َجها ابُن خالتها َأبو العاص  واخُتِلَف هل القاسم قبلها أو بعدها، وتزوَّ
ه هالة بنت خويلد)3(. بن الربيع العبشمي، وأمُّ

ْعِب ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن 3 -  7 َزْيَنُب ِبْنُت َسْهِل ْبِن الصَّ
َساِلٍم اْلُحْبَلى ڤ.

َجَها َوِديَعُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َمالِِك ْبِن َساِلٍ   س: َتَزوَّ
اْلُْبَل.

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

َزْيَنُب ِبْنُت َصْيِفيِّ ْبِن َصْخِر ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن 3    7
َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 334، 335(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )1/ 350(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )414/13(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )359/10(.
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َها َناِئَلُة بِنُْت َقْيِس ْبِن النُّْعَمِن ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن   س: ُأمُّ
َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة. 

ًمـا، َوامُلنِْذَر  َجَهـا اْلَُبـاُب ْبـُن امُلنْـِذِر ْبـِن اْلَُموِح، َفَوَلـَدْت َلُه: ِخرْشِ َتَزوَّ
اْبنَِي اْلَُباِب. 

َأْسَلَمْت َزْينَُب َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َزْيَنُب ِبْنُت ُعْثَماَن بِن َمْظُعوَن بِن َحِبيِب بِن َوْهِب بِن ُحَذاَفَة 3    7
اْبِن ُجَمحٍ ڤ.

 ب: َلَا ُصْحَبٌة)2(.

اِس ْبِن َماِلِك ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َماِلٍك 3    7 َزْيَنُب ِبْنُت َقْيِس ْبِن َشمَّ
اأَلَغرِّ ڤ.

َها َخْوَلُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َقْيِس ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ِمْن َبنِي اْلَاِرِث   س: ُأمُّ

ٍس َخطِيِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ألَبِيِه. اْبِن اخْلَْزَرِج، َوِهَي ُأْخُت َثابِِت ْبِن َقْيِس ْبِن َشمَّ

َجْت َزْينَُب بِنُْت َقْيٍس ُخَبْيَب ْبَن إَِساِف ْبِن ِعنََبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َخِديٍج،  َتَزوَّ

َفَوَلَدْت َلُه: ُأَنْيَسَة. 

َوَأْسَلَمْت َزْينَُب َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )372/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )145/3(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )338/10(.



241 ات �
َّ
أسامي الصحابي

َزْيَنُب ِبنُت َقْيِس بِن َمْخَرَمَة ْبِن الُمطَِّلِب ْبْن َعْبِد َمَناٍف الُقَرِشيَُّة 3    7
الُمَطَلِبيَُّة ڤ.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوِهي ُأْخت َعْبد اللَّه َوُمَّمد   ب: َصلَّت اْلقْبَلَتْيِ َمَع َرُسوِل اللَّ

اْبني قيس بن مرَمة)1(.

 ، املفرِّ ي  دِّ السُّ موالة  وهي  جيًعا،  القبلتي  صلَّت  قد  كانت  بر:   

أعتقت أباه)2(.

، أعتقت أباه.  ي املفرِّ دِّ  ثغ: صلَّت القبلتي جيًعا، وهي موالة السُّ

روى أسباط بن نص، عن السدي، عن أبيه قال: كاتبتني زينب بنت 
مناف، عل عرشة آالف درهم،  بن عبد  املطلب  بني  بن مرمة، من  قيس 

فتكت يل ألفا، وكانت قد صلت القبلتي مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َزْيَنُب ِبْنُت ُنَبْيِط ْبِن َجاِبِر ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن 3    7
اِر ڤ. َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َبْل  َا َكاَنْت ِمَن اأْلَْنَصاِر، َوِقيَل:  ْبِن َمالٍِك، ِقيَل: إهِنَّ َأَنِس  اْمَرَأُة  ع:   

ِمْن َأْحََس)4(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )146/3(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1857/4(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )133/6(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3341/6(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َهـا اْلَفاِرَعـُة َوِهـَي اْلُفَرْيَعُة بِنُْت َسـْعِد ْبـِن ُزَراَرَة ْبِن ُعُدِس ْبِن   س: ُأمُّ

اِر.  َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َجَها َأَنُس ْبُن َمالٍِك)1(. َتَزوَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )443/10(.



243 ات �
َّ
أسامي الصحابي

اي الزَّ َحْرف  من  األفراد 

ُزَغْيَبُة ِبْنُت ُزَراَرَة ْبِن ُعُدِس ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك 3 7  7
اِر األَنَصاِريَُّة ڤ. اْبِن النَّجَّ

َها ُسَعاُد بِنُْت َرافِِع ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر ْبِن َعْوِف   س: ُأمُّ

اْبِن اْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج.

َجَها الِغْرُد، َوُهَو َخالُِد ْبُن اْلَْسَحاِس ْبِن َمالِِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر  َتَزوَّ
اِر.  اْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت ُزَغْيَبُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ها سعاد بنت رافع بن معاوية بن عبيد   جر: أخت َأسعد بن زرارة أمُّ
ابن األبجر.

وكانت من املبايعات)2(.

وِميَُّة ڤ.3    7 ِزنِّيَرُة الرُّ

اللُه  َفَردَّ  بِإِْساَلِمَها،  ُقَرْيٌش  هْتَا  َ َفَعريَّ َها،  بَِبَصِ َفُأِصيَبْت  َأْسَلَمْت  ع:   

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )409/10(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )412/13(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َها)1(. َعَلْيَها َبَصَ

 ثغ: كانت من السـابقات إل اإلسـالم، أسـلمت ف أول اإلسـالم، 
أبو جهل يعذهبا.  بني مزوم، فكان  قيل: كانت موالة  هبا املرشكون.  وعذَّ
وقيل: كانت موالة بني عبد الدار، فلم أسلمت عميت، فقال املرشكون: 
أعمتها الالت والعزى لكفرها هبم! فقالت: وما يدري الالت والعزى من 
يعبدها؟!، إنم هذا من السمء، ورب قادر عل ردِّ بصي، فأصبحت من 

ٍد.  الغد وقد ردَّ اللُه بَصها، فقالت قريش: هذا من سحر ممَّ

وملـا رأى أبـو بكـر ڤ مـا ينالا من العـذاب، اشـتاها فأعتقها، وهي 
أحد السبعة الذين أعتقهم أبو بكر)2(.

ُب ف الله، وكان َأبو   جر: كانت من السابقات إل اإلسالم ومن ُيَعذَّ
جهل يعذهبا.

وهي مذكورٌة ف السبعة الذين اشتاهم َأبو بكر الصديق وأنقذهم من 
التعذيب)3(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3345/6(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )123/6(.
)3( »اإلصابة« البن حجر )413/13(.
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247 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ى
َ

ط
خْ

ُ
س امُسها  َمن 

اِد ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب 3    7 ُسْخَطى ِبْنُت َأْسَوَد ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ
اْبِن َسَلَمَة ڤ.

اٍد  َها ُحَْيَمُة بِنُْت ُعَبْيِد ْبِن َأِب َكْعِب ْبِن اْلَقْيِ ْبِن َكْعِب ْبِن َسوَّ  س: ُأمُّ

ِمْن َبنِي َسِلَمَة. 

َجَها َماِعُص ْبُن َقْيِس ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيِق ْبِن َعْبِد َحاِرَثَة.  َتَزوَّ

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها ُعَبْيُد ْبُن امُلَعلَّ ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيٍد ِمْن 

َوَلِد َغْضِب ْبِن ُجَشِم ْبِن اخْلَْزَرِج. 

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

اِد 3    7 ُسْخَطى ِبْنُت َقْيِس ْبِن َأِبي َكْعِب ْبِن اْلَقْيِن ْبِن َكْعِب ْبِن َسوَّ
اْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َهـا َناِئَلـُة بِنْـُت َسـاَلَمَة ْبِن َوْقِش ْبـِن ُزْغَبَة ْبِن َزُعـوَراَء ْبِن َعْبِد   س: ُأمُّ

األَْشَهِل.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )380/10(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

اَقَة ْبِن َخنَْساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة،  َجَها الَاِرُث ْبُن ُسَ َتَزوَّ

ِه.  َوِهَي ُأْخُت َسْهِل ْبِن َقْيٍس َشِهَد َبْدًرا َواْسُتْشِهَد َيْوَم ُأُحٍد ألَبِيِه َوُأمِّ

َوَأْسَلَمْت ُسْخَطى َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )381/10(.



249 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ُسعاد امُسها  َمن 

ُسَعاُد ِبْنُت َراِفعِ ْبِن َأِبي َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغْنِم ْبِن 3 -  7
اِر ُأمُّ َسَلَمَة ڤ. َماِلِك ْبِن النَّجَّ

اِر. َها ُرَغْيَبُة بِنُْت َسْهِل ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اْلَاِرِث ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن النَّجَّ  س: ُأمُّ

َجَها َأْسَلُم ْبُن َحِريِش ْبِن َعِديِّ ْبِن َمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْلَاِرِث ِمَن  َتَزوَّ

األَْوِس، َفَوَلَدْت َلُه َسَلَمَة ْبَن َأْسَلَم َشِهَد َبْدًرا. 

َأْسَلَمْت ُسَعاٌد، َوِهَي ُأمُّ َسَلَمَة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُسَعاُد ِبْنُت َراِفعِ ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر ڤ.3    7

َة ْبِن َبَياَضَة.  بِيِع بِنُْت َمالِِك ْبِن َعاِمِر ْبِن ُفَهرْيَ َها ُأمُّ الرَّ  س: ُأمُّ

اِر،  َجَها ُزَراَرُة ْبُن ُعُدِس ْبُن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ َتَزوَّ

اِر، َوَسْعًدا، َوَمْسُعوًدا، َوُرَؤْيَبَة،  َفَوَلَدْت َلُه: َأَبا ُأَماَمَة َأْسَعَد َنِقيَب َبنِي النَّجَّ

َواْلُفَرْيَعَة َبنِي ُزَراَرَة ْبِن ُعُدٍس. 

َوَأْسَلَمْت ُسَعاُد بِنُْت َرافٍِع َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )421/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )346/10(.
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عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُسَعاُد ِبْنُت َسَلَمَة ْبِن ُزَهْيِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم 3    7
اْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َها ُأمُّ َقْيِس بِنُْت َحَراِم ْبِن َلْوَذاِن ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد   س: ُأمُّ

اْبِن َثْعَلَبَة، َوِمْن َوَلِد َغْضِب ْبِن ُجَشِم ْبِن اخْلَْزَرِج.

َجَها ُجَبرْيُ ْبُن َصْخِر ْبِن ُأَميََّة ْبِن َخنَْساَء ْبِن ُعَبْيٍد. َتَزوَّ

تِي َسـَأَلْت َرُسـوَل اللِه  َأْسـَلَمْت ُسـَعاٌد َوَباَيَعْت َرُسـوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوِهَي الَّ

ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيَباِيَعَهـا َعـَل َمـا ِف َبْطنَِهـا َوَكاَنـْت َحاِمـاًل، َفَقاَل َلَا َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُة احَلَرائِِر«)1(. »َأْنِت ُحرَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )378/10(.



251 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ُسْعَدى امُسها  َمن 

ُسْعَدى ِبْنُت َأْوِس ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن َخْطَمَة ڤ.3    7

َها َلْيَل بِنُْت ُعَبْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن َخْطَمَة.   س: ُأمُّ

َجَها َصاِمُت ْبُن َعِديِّ ْبِن َقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َمالٍِك األََغرُّ ِمْن َبْلَحاِرِث،  َتَزوَّ
َفَوَلَدْت َلُه: ُسَوْيَد ْبَن َصاِمٍت. 

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َسْهُل ْبُن اْلَاِرِث ْبِن ُجْعُدَبَة، ِمْن َبنِي َواِقٍف، َفَوَلَدْت َلُه.

َأْسَلَمْت ُسْعَدى َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

يَُّة ڤ.3    7 ُسْعَدى ِبْنُت َعْوٍف الُمرِّ

 ع: اْمَرَأُة َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد اللِه، َوِهَي: ُسْعَدى بِنُْت َعْوِف ْبِن َخاِرَجَة 
اْبِن ِسنَاَن، َوِقيَل: بِنُْت َعْوِف ْبِن اْلَاِرِث. 

ُد  َرَوى َعنَْها: َيَْيى ْبُن َطْلَحَة، َوَطْلَحُة ْبُن َيَْيى، َوُزَفُر ْبُن َعِقيٍل، َوُمَمَّ
اْبُن ِعْمَراَن ْبِن َطْلَحَة)2(.

جو: اْمَرَأة َطْلَحة بن عبيد الله)3(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3363/6(.)1( »الطبقات الكبير« )334/10(.
)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 242(.
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َسِعيةد امُسها  َمن 

َسِعيَدُة ِبْنُت َبِشيِر ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيٍد ڤ.3    7

 س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُسَعْيَدُة ِبْنُت َعْبِد َعْمِرو ْبِن َمْسُعوِد ْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل ْبِن َحاِرَثَة 3 7  7
َياعِ ڤ. اِر َوُتَكنَّى ُأمَّ الرِّ ْبِن ِديَناِر ْبِن النَّجَّ

اُء بِنُْت َقْيِس ْبِن َمالِِك ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد األَْشَهِل  َمرْيَ َها السُّ  س: ُأمُّ

اْبِن َحاِرَثَة ْبِن ِدينَاٍر. 

اِد ْبِن َغنِْم  َجَها َأُبو الَيَرِ َكْعُب ْبُن َعْمِرو ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ َتَزوَّ
ِمْن َبنِي َسِلَمَة ِمَن اخْلَْزَرِج.

ُثـمَّ َخَلـَف َعَلْيَهـا َكْعـُب ْبـُن َزْيـِد ْبـِن َقْيِس ْبـِن َمالِِك ْبـِن َكْعِب ْبـِن َعْبِد 
األَْشَهِل ْبِن َحاِرَثَة ْبِن ِدينَاٍر، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه، َوُجَْيَلَة. 

اِك  حَّ َياِع َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوِهَي ُأْخُت النُّْعَمِن َوالضَّ َأْسَلَمْت ُأمُّ الرِّ
ِهَم َشِهَدا َبْدًرا)2(. اْبنَْي َعْبِد َعْمٍرو ألَبِيِهَم َوُأمِّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )328/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )406/10(.
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مة
َ

َسل امُسها  َمن 

َساَلَمُة ِبْنُت اْلُحرِّ اْلُجْعِفيَُّة ڤ.3    7

 س: َأْسَلَمْت َوَرَوْت َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

 ب: ُأْخت َخرَشة، َلَا ُصْحَبة)2(.

، َقاَلُه َأُبو َبْكِر ْبُن َأِب َشْيَبَة)3(.  ع: ِقيَل: ِهَي ُأْخُت َخَرَشَة ْبِن الُرِّ

 بر: أخت خرشة بن الر. روت َعِن النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، منها: أهنا 
اٌب َوُمبٌِر«. سمعت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َيُكوُن ِف َثِقيٍف َكذَّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: »َيـْأِت َعـَل النَّـاِس َزَمـاٌن  ومنهـا: أهنـا سـمعت َرُسـول اللَّ
ِبِْم«.  ُيَصلِّ  َمْن  َيُِدوَن  اَل  َساَعًة  َيُقوُموَن 

حديثها عند نساء من أهل الكوفة)4(.

َساَلَمُة ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َكْعِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن 3    7
َحاِرَثَة ڤ.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )293/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )184/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3356/6(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1860/4(.
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َها َأَداُم بِنُْت الَُموِح ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراٍم ِمْن َبنِي َسِلَمَة.   س: ُأمُّ

َصــَة، َوُمَيَِّصــَة، َواألَْحــَوِص َبنـِـي َمْســُعوِد ْبــِن َكْعــٍب  َوِهــَي ُأْخــُت ُحَويِّ
ِهْم.  ألَبِيِهْم َوُأمِّ

َج َسالَمَة ُمْرِشَدُة ْبُن َجْبِ ْبِن َمالِِك ْبِن ُحَوْيِرَثَة ْبِن َحاِرَثَة، َفَوَلَدْت َلُه. َوَتَزوَّ

َوَأْسَلَمْت َساَلَمُة بِنُْت َمْسُعوٍد َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َسالَمُة ِبنُت َمْعِقٍل الَقْيِسيَّة ڤ.3    7

 ب: َلَا ُصْحَبٌة من عدوان)2(.

 َساَلَمُة ڤ.

 ع: َحاِضنَُة إِْبَراِهيَم اْبِن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنَْها: َأَنُس ْبُن َمالٍِك)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )315/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )184/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3358/6(.
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َمى
ْ
َسل امُسها  َمن 

َسـْلَمى ِبْنُت َأْسـَلَم ْبـِن َحِريِش ْبِن َعـِديِّ ْبِن َمْجَدَعَة ْبـِن َحاِرَثَة 3 -  7
ُأمُّ َعْبِد اهلِل ڤ.

َها ُأمُّ َخالِِد بِنُْت َخالِِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة، َوِهَي   س: ُأمُّ

ُأْخُت َسَلَمَة ْبِن َأْسَلَم ْبِن َحِريٍش ألَبِيِه. 

َجَها هَنِيُك ْبُن إَِساِف ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة.  َتَزوَّ

َوَأْسَلَمْت ُأمُّ َعْبِد اللِه َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

اِف ْبِن َسْعِد 3    7 َسْلَمى ِبْنُت َزْيِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن َبَياَضَة ْبِن َخفَّ
َة ْبِن َماِلِك ْبِن اأَلْوِس ڤ.  اْبِن ُمرَّ

اَلُة بِنُْت امُلنِْذِر ْبِن اْلَُموِح ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب  حَّ َها الرَّ  س: ُأمُّ

اْبِن َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ِمْن اخلَْزَرِج. 

اِد ْبِن َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة  َجَها َعْمُرو ْبُن َعبَّاِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ َتَزوَّ
ِمْن اخْلَْزَرِج.

َأْسَلَمْت َسَلَمُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)2( السابق )336/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )315/10(.
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َسْلَمى ِبْنُت َعْمِرو ْبِن ُخَنْيِس ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َزْيِد ْبِن 3    7
َثْعَلَبَة ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ڤ.

َها ِهنُْد بِنُْت امُلنِْذِر ْبِن اْلَُموِح ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب ْبِن   س: ُأمُّ

َغنْـِم ْبـِن َكْعِب ْبِن َسـَلَمَة، َوِهَي ُأْخـُت امُلنِْذِر ْبِن َعْمٍرو، َشـِهَد اْلَعَقَبـَة َوَبْدًرا، 
ِه.  َوَكاَن َنِقيًبا، َوُقتَِل َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة َشِهيًدا ألَبِيِه َوُأمِّ

َج َسْلَمى ُعْقَبُة ْبُن َرافِِع ْبِن اْمِرِئ الَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد األَْشَهِل.  َتَزوَّ

َأْسَلَمْت َسْلَمى َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َسْلَمى ِبْنُت ُعَمْيِس ْبِن َمْعِد ْبِن َتِميِم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َكْعِب ْبِن 3    7
َماِلِك ْبِن ُقَحاَفَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َزْيِد ْبِن 
َماِلِك ْبِن َنْسِر ْبِن َوْهِب اهلِل ْبِن َشْهَراِن ْبِن َعْفَرِس ْبِن َأْفِتَل، َوُهَو 

ِجَماُع َخْثَعٍم اْلَخْثَعِميَُّة ڤ.

َها ِهنٌْد َوِهَي َخْوَلُة بِنُْت َعْوِف ْبِن ُزَهرْيِ ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َحَاَطَة   س: ُأمُّ

اْبِن ُجَرٍش. 

َجَها َحَْزُة ْبُن َعْبِد امُلطَِّلِب  َأْسَلَمْت َقِديًم َمَع ُأْختَِها َأْسَمَء بِنِْت ُعَمْيٍس، َوَتَزوَّ
َة، َفَأْخَرَجَها َعيِلُّ ْبُن  تِي َكاَنْت بَِمكَّ اْبِن َهاِشٍم، َفَوَلَدْت َلُه: اْبنََتُه ُعَمَرَة، َوِهَي الَّ
، َوَزْيُد ْبُن َحاِرَثَة، َوَجْعَفُر ْبُن  َأِب َطالٍِب ِف ُعْمَرِة الَقِضيَِّة، َفاْخَتَصَم فِيَها َعيِلٌّ
َأِب َطالِـٍب، َوَأَراَد ُكلُّ َواِحـٍد َأْخَذَهـا إَِلْيِه، َفَقىَض هِبَا َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِلَْعَفِر 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )347/10(.
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اْبـِن َأِب َطالِـٍب ِمـْن َأْجـِل َأنَّ َخاَلَتَهـا َأْسـَمَء بِنَْت ُعَمْيـٍس َكاَنْت ِعنْـَدُه، َوَقاَل 

تَِها َوالَ َعَل َخاَلتَِها«، َوُقتَِل َحَْزُة  َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ امَلْرَأَة الَ ُتنَْكُح َعَل َعمَّ

اُد  َجَها َشدَّ َمْت َسْلَمى بِنُْت ُعَمْيٍس، َفَتَزوَّ اْبُن َعْبِد امُلطَِّلِب بُِأُحٍد َشِهيًدا، َفَتَأيَّ

َها،  اٍد َفُهَو َأُخو اْبنَِة َحْـَزَة ألُمِّ ، َفَوَلـَدْت َلُه: َعْبـَد اللِه ْبَن َشـدَّ ْيثِـيُّ اْبـُن الَـاِد اللَّ

َوُهَو اْبُن َخاَلِة َوَلِد اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب ألُمِّ اْلَفْضِل بِنِْت الَاِرِث، َوُهَو 

اْبُن َخاَلِة َخالِِد ْبِن الَولِيِد ْبِن امُلِغرَيِة)1(.

اِد ْبِن الَاِد، إِْحَدى اأْلََخَواِت   ع: ُأْخُت َأْسَمَء بِنِْت ُعَمْيٍس اْمَرَأُة َشدَّ

امُلْؤِمنَاِت)2(.

 بر: أخت أسمء بنت عميس، َلَا صحبٌة.

كانت حتت حزة بن عبد املطلب ڤ، فولدت له: أمة اللَّه بنت حزة، 
ِه،  ثم خلف عليها بعده شداد بن أسامة بن الاد الليثي، فولدت له: َعْبد اللَّ

ْحَِن. وقد قيل: إن التي كانت حتت حزة أسمء بنت عميس.  وَعْبد الرَّ

ثم خلف عليها بعده شداد بن أوس، ثم بعده شداد جعفر. 

واألصحُّ عندي -والله أعلم- أن أسمء بنت عميس كانت حتت جعفر، 
وأنَّ سلمى أختها كانت حتت حزة)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )270/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3354/6(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1861/4(.
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اد بن الَاد)1(.  َحاَبة، َوِهي أمُّ عبد الله بن َشدَّ  نق: ُتَعدُّ ِف الصَّ

 ثغ: أخت أسمء، وهي إحدى األخوات الاليت قال فيهن َرُسوُل اللِه 

ملسو هيلع هللا ىلص: »الََخَواُت ُمؤِمنَاٌت«.

وكانت سلمى زوج حزة بن عبد املطلب ڤ، ثم خلف عليها بعده 
شّداد بن أسامة ابن الاد الليثي، فولدت له: عبد الله، وعبد الرحن. 

وقيل: إن التي كانت حتت حزة أسمء بنت عميس، فخلف عليها بعده 
شداد، ثم جعفر. وليس بيشء)2(.

َسْلَمى ِبْنُت َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر 3    7
ار، ُأمُّ الُمْنِذِر، اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ. اْبِن غنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ـــَع  ـــْيِ َم ـــت إَِل اْلقْبَلَت ـــار، صلَّ ـــن النج ـــدي ب ـــي ع ـــاء بن ـــد نَس  ب: أح

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. َرُسوِل اللَّ

 بر: تكنى أمَّ املندر، وهي أخت سليط بن قيس، وسليط من شهد 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص من جهة أبيه.  بدًرا، وهي إحدى خاالت َرُسوِل اللَّ

كانت من صلَّ القبلتي، وبايعت بيعة الرضوان. 

روت عنها: أم سليط بن أيوب بن الكم)4(.

)1( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )4221(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )184/3(.)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )148/6(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1861/4، 1862(.
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 ، ُتُه، َوَقْد َصلَِّت اْلِقْبَلَتْيِ  ع: إِْحَدى َخااَلِت النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ِقيَل: َأْو َعمَّ

ِمَن امُلَباِيَعاِت)1(.

 ثغ: بايعت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َسْلَمى ِبْنُت َيَعاٍر ڤ.3    7

َا َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. ُد ْبُن ُعَمَر َأهنَّ  س: َذَكَر ُمَمَّ

َسْلَمى َمْواَلُة النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَخاِدَمُتُه ڤ.3 7  7

َا َمْواَلُة َصِفيََّة بِنِْت َعْبِد امُلطَِّلِب، َوَكاَنْت   س: َسِمْعُت َمْن َيُقوُل: إهِنَّ

َسْلَمى اْمَرَأَة َأِب َرافٍِع َمْوَل َرُسوِل اللِه َوُأمَّ َأْواَلِدِه. 

تِي َكاَنْت ُتْقبُِل َخِدجَيَة بِنَْت ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسٍد ِف ِوالََدهِتَا إَِذا َوَلَدْت  َوِهَي الَّ

َتاُج إَِلْيِه، َوِهَي َقبَِلْت َماِرَيَة ُأمَّ إِْبَراِهيَم  ِمْن َرُسوِل اللِه َوُتِعدُّ َقْبَل َذلَِك َما حَتْ

بِإِْبَراِهيـَم اْبـِن َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَخَرَجـْت إَِل َزْوِجَها َأِب َرافِـٍع، َفَأْعَلَمْتُه َأنَّ 

َ َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص بِـِه، َفَوَهَب َلُه  َماِرَيـَة َوَلـَدْت ُغاَلًمـا، َفَجـاَء َأُبـو َرافِـٍع َفُبرشِّ

َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُغاَلًما.

َوَقْد َشِهَدْت َسْلَمى َخْيَبَ َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3351/6(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )146/6(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )330/10(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )216/10(.
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 ط: موالة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، عاشت بعد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وروت عنه 
أحاديث)1(. 

َا موالة َصِفيَّة بنت   ب: موالة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اْمَرَأة أب َرافع، َوقد قيل: إهِنَّ

َعْبد املطلب)2(.

َـا َمـْواَلُة َصِفيَّـَة بِنْـِت َعْبـِد امُلطَِّلِب اْمـَرَأُة َأِب َرافٍِع،   ع، ثغ: ُيَقـاُل: إهِنَّ
َرَوْت َعنَْها َعاِئَشُة ڤ)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، هي موالة صفية بنت عبد املطلب، يقال   بر: خادُم َرُسوِل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص وأم بنيه.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وهي امرأة أب رافع مول َرُسوِل اللَّ َلَا: موالة َرُسوِل اللَّ

روى عنها: عبيد اللَّه بن أب رافع.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت قابلة  وسلمى هذه هي التي قبلت إِْبَراِهيم ابن َرُسول اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  بني فاطمة ابنة َرُسوِل اللَّ

، ومع أسمء بنت عميس.  َلت فاطمَة َمَع زوجها َعيلٍّ وهي التي غسَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(. وشهدت سلمى هذه خيب َمَع َرُسوِل اللَّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وهـي مـوالة صفية بنت عبـد املطلب،   ثغ: خـادُم َرُسـوِل اللَّ

وهي امرأة أب رافع. ويقال: إهنا أيًضا موالة للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 112(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )184/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3352/6(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1862/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )147/6(.
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ــِه ملسو هيلع هللا ىلص، وقابلــة إبراهيــم ابــن  وكانــت قابلــة بنــي فاطمــة بِنـْـت َرُســوِل اللَّ
َرُسوِل الله -صلَّ الله عليهم-.

وهـي التـي غسـلت فاطمـة مـع زوجهـا عـيل ومع أسـمء بنـت عميس. 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. وشهدت َخْيَبَ َمَع َرُسوِل اللَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )147/6(.
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ة ـيَّ مُسَ امُسها  َمن 

ُسَميَُّة ِبْنُت ُخبَّاٍط ڤ.3    7

 س: َمـْواَلُة َأِب ُحَذْيَفـَة ْبـِن امُلِغـرَيِة ْبـِن َعْبـِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبـِن َمُْزوٍم، 

 . ِر ْبِن َياِسٍ َوِهَي ُأمُّ َعمَّ

ِجَع َعـْن ِدينَِها َفَلْم  ُب ِف اللِه لَِتْ ـَة، َوَكاَنـْت ِمَّْن ُيَعـذَّ َأْسـَلَمْت َقِديـًم بَِمكَّ
ْت َحتَّى َمرَّ هِبَا َأُبو َجْهٍل َيْوًما، َفَطَعنََها بَِحْرَبٍة ِف ُقُبِلَها، َفَمَتْت  َتْفَعْل، َوَصَبَ

ُه.  َرِحََها اللَّ

ُل َشِهيٍد ِف اإِلْساَلِم، َوَكاَنْت َعُجوًزا َكبرَِيًة َضِعيَفًة، َفَلمَّ ُقتَِل َأُبو  َوِهَي َأوَّ
َك«)1(. ُه َقاتَِل ُأمِّ : »َقْد َقَتَل اللَّ ِر ْبِن َياِسٍ َجْهٍل َيْوَم َبْدٍر، َقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص لَِعمَّ

 ب: مـوالة أب ُحَذْيَفـة بـن امُلغـرَية بـن َعْبد اللَّـه بن َعْمرو بـن َمُْزوم أمُّ 
عمر بن َياس)2(.

، َمـْواَلُة َأِب ُحَذْيَفـَة ْبـِن امُلِغرَيِة ْبِن َعْبـِد اللِه ْبِن  َر ْبـِن َيـاِسٍ  ع: ُأمُّ َعـمَّ

ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )251/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )184/3(.
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ْساَلِم)1(. َل َشِهيَدٍة اْسُتْشِهَدْت ِف اإْلِ بَِي ِف اللِه، َوَأوَّ َكاَنْت ِمَن امُلَعذَّ

 بر: أم عـمر بـن يـاس، كانـت أمـة ألب حذيفة بن املغرية بـن عبد الله 
َجها من حليفه ياس بن عامر بن مالك العنيس، والد  ابن ُعَمَر بن مزوم فزوَّ

ًرا فأعتقه َأُبو حذيفة، وأبوه من عنس.  عمر بن ياس، فولدت له: عمَّ

اللَّه،  َعَل األذى ِف ذات  اللَّه، وصبت  ِف  بت  ُعذِّ وكانت سمية من 
وكانت من املبايعات اخلريات الفاضالت رحها اللَّه. 

َقاَل ابُن قتيبة: خلف عليها بعد ياس األزرق، َوَكاَن غالًما روميًّا للحارث 
ابن كلدة، فولدت له: سلمة بن األزرق، فهو أخو عمر ألمه. 

وهذا غلٌط من ابن قتيبة فاحش، وإنم خلف األزرق َعَل سمية أم زياد 
زوجة مواله الارث بن كلدة منها؛ ألنه َكاَن مول لم، فسلمة بن األزرق 
أخو زياد ألمه، ال أخو عمر، وليس بي سمية أم عمر، وسمية أم زياد نسب 

وال سبب. 

ُل شـهيدة ِف اإلسـالم، وجأهـا َأُبـو جهـل بحربـة ِف  وسـمية أمُّ عـمر أوَّ
قبلها فقتلها، وماتت قبل الجرة ڤ)2(.

 جو: موالة أب ُحَذْيَفة بن امُلغرَية، َوِهي أم عمر بن َياس. 

ب ِف الله َتَعاَل لتجع َعن دينَها  ة َقِديًم، َوَكاَنت بِمن ُيعذَّ أسلمت بَِمكَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3361/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1863/4، 1864(.
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َفلم تفعل، َفمرَّ هَبا َيْوًما َأُبو جهل َفَطَعنََها ِف َقلبَها َفَمَتْت، َفِهَي أول شهيدة 
ِف اإلْساَلم)1(.

 ثغ: كانـت أمـة ألب حذيفة بن املغـرية املخزومي، وكان ياس حليًفا 
ًرا، فأعتقه َأُبو حذيفة.  َجه سمية، فولدت َلُه: عمَّ ألب حذيفة، فزوَّ

وكانت من السابقي إل اإلسالم، قيل: كانت سابع سبعة ف اإلسالم. 

ب ف الله ۵أشد العذاب)2(. وكانت من ُيَعذَّ

ُسَميَُّة ِبْنُت َمْعَبِد ْبِن َبِشيِر ْبِن َسْهِل ْبِن ُأَحْيَحَة ْبِن اْلُجاَلحِ ڤ. 3    7

َجَها َعْبُد اللِه ْبُن َأِب َأْحََد.  س: َتَزوَّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 230(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )152/6(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )331/10(.
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َسْوَدة امُسها  َمن 

َسْوَدُة ِبْنُت َأِبي ُضَبْيٍس اْلُجَهِنيَُّة ڤ.3    7

ْجَرِة، َوَكاَنْت ألَبِيَها ُصْحَبٌة)1(.  س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َبْعَد اْلِ

َسْوَدُة ِبْنُت َحاِرَثَة ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َنَفعِ ْبِن َزْيِد ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة 3 -  7
اِر ڤ. اْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َهـا ُأمُّ َخالِـِد بِنْـُت َخالِـِد ْبـِن َيِعيـَش ْبِن َقْيـِس ْبِن َزْيـِد َمنَاَة ْبِن   س: ُأمُّ

اِر.  َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َجَها َعْبُد اللِه ْبُن َأِب َحَراِم ْبِن َقْيِس ْبِن َمالِِك ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد األَْشَهِل  َتَزوَّ

اِر. اْبِن َحاِرَثَة ْبِن ِدينَاِر ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت َسْوَدُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َسْوَدُة ِبْنُت َزْمَعَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِر 3    7
اْبـِن َماِلـِك ْبـِن َحَسـِل ْبـِن َعاِمِر ْبـِن ُلَؤيِّ ْبـِن َغاِلِب ْبـِن ِفْهٍر الُقرِشـيَُّة 

الَعاِمِريَُّة ڤ.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )280/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )410/10(.
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كران بن عمرو، وهو من مهاجري البشة، فمت   ق: كانت حتت السَّ

ج من نسائه  جها َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص بعده، وهي أّول من تزوَّ ول يعقب، فتزوَّ
بعد خدجية)1(.

َجها السكراُن بُن عمرو وخرجا جيًعا مهاجرين إل أرض   ط: تزوَّ

البشة ف الجرة الثانية)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوأمُّ امُلؤمنَِي.  ب: َزْوَجُة َرُسوِل اللَّ

ـة، َومن َزَعـم َأن َهِذه  َهـا الشـموس بنـت قيس بن َعْمـرو اأْلَْنَصاِريَّ َوأمُّ
ُأْخت َعْبد اللَّه بن َزمَعة فقد وهم.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بعد موت َخِدجَية بنت  ج هَبا َرُسول اللَّ ل اْمَرَأة تزوَّ َوَسْوَدة ِهَي أوُّ
خويلد.

َوَماَتْت َسْوَدة سنة خس َوخسي)3(.

ـَة َبْعـَد َمْوِت َخِدجَيَة، َوَبْعـَد َأْن َعَقَد َعَل  َجَهـا النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ  ع: َتَزوَّ

َت اْبِن َعمٍّ َلَا، ُيَقاُل َلُه: َسْكَراُن ْبُن َعْمٍرو ِمْن َبنِي َعاِمِر  َعاِئَشَة، َوَكاَنْت حَتْ

، َكاَنِت اْمَرَأًة َجِسيَمًة َذاَت ُخُلٍق)4(. اْبِن ُلَؤيٍّ

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 133، 134(.
)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 92(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )183/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3227/6(.
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ج هبـا النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بعد موت خدجيـة، وكانت قبله  ُل مـن تـزوَّ  ذت: أوَّ
َلـْت وهبت يومها  ـكران أخي ُسـَهْيل بـن عمرو العامـري، ومّلا َتَكهَّ عنـد السَّ

لعائشة لتكون من زوجات النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف النَّة.

َرَوى َعنَْها: ابن عّباس، وييى بن عبد الله األنصاري.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  وُتُوفّيـت ف آخـر خالفـة ُعَمـر، وقـد انفردت بُصحبـة َرُسـوِل اللَّ
ّية، ُثمَّ بني بعائشة َبْعُد، ولا تسع  َأْرَبٌع سني ال يشاركها فيه امرأة وال َسِ

سني، وكانت َسْوَدة من سادات النّساء)1(.

ها الشموس بنت قيس بن زيد، األَنصاِرّية.  جر: أمُّ

جها  جها السكران بن َعمرو أخو سهيل بن َعمرو فتوف عنها فتزوَّ كان تزوَّ
َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

جها بعد خدجية رواه ابن إسحاق)2(. ل امرأة تزوَّ وكانت أوَّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 160، 161(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )505/13(.
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ة
َ
َسْهل امُسها  َمن 

َسْهَلُة ِبْنُت ُسَهْيِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِر 3    7
اْبِن َماِلِك ْبِن ِحْسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ الُقَرِشيَُّة الَعاِمريَُّة ڤ.

ى ْبِن َأِب َقْيِس ْبِن َعْبـِد ُودِّ ْبِن َنْصِ  َهـا َفاطَِمـُة بِنْـُت َعْبِد اْلُعـزَّ  س: ُأمُّ

. اْبِن َمالِِك ْبِن ِحْسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ـَة َوَباَيَعـْت َوَهاَجـَرْت إَِل َأْرِض اْلََبَشـِة اِلْجَرَتـْيِ  َأْسـَلَمْت َقِديـًم بَِمكَّ
َجِيًعـا َمـَع َزْوِجَهـا َأِب ُحَذْيَفـَة ْبـِن ُعْتَبَة ْبـِن َربِيَعَة ْبـِن َعْبِد َشـْمٍس، َوَوَلَدْت َلُه 

َد ْبَن َأِب ُحَذْيَفَة.  ُهنَاَك: ُمَمَّ

َجَها َبْعَد َأِب ُحَذْيَفَة َعْبُد اللِه ْبُن األَْسَوِد ْبِن َعْمٍرو ِمْن َبنِي َمالِِك  َوَتَزوَّ
اْبِن َحَسٍل، َفَوَلَدْت َلُه: َسِليَط ْبَن َعْبِد اللِه. 

َة ْبِن ِهاَلِل  ُخ ْبُن َسِعيِد ْبِن َقاِئِف ْبِن األَْوَقِص ْبِن ُمرَّ ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َشمَّ
َثَة ْبِن ُسَلْيِم ْبِن َمنُْصوٍر، َفَوَلَدْت َلُه: َعاِمَر  اْبِن َفالِِج ْبِن َذْكَواَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن هُبْ

ٍخ.  اْبَن َشمَّ

ْحَِن ْبـُن َعْوِف ْبِن َعْبـِد َعْوِف ْبِن الَـاِرِث ْبِن  ُثـمَّ َخَلـَف َعَلْيَهـا َعْبـُد الرَّ
ْحَِن.  ُزْهَرَة، َفَوَلَدْت َلُه: َساِلَ ْبَن َعْبِد الرَّ
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َوَقْد َكاَنْت َسْهَلُة بِنُْت ُسَهْيٍل َقْد َتَبنَّْت َساملًِا َمْوَل َأِب ُحَذْيَفَة، َوَكاَن َيْدُخُل 
َص َلَا َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُتْرِضَعُه َخَْس َرَضَعاٍت)1(. َعَلْيَها َفَرخَّ

 ب: َلَا ُصْحَبٌة من مهاجرات الََبَشة، َهاَجرت َمَع َزوجَها أب ُحَذْيَفة 
ابن عتَبة بن ربيَعة)2(.

 ع: اْمَرَأُة َأِب ُحَذْيَفَة ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة)3(.

 بر: هي امرأُة أب حذيفة بن عتبة بن ربيعة. 

خصة ِف رضاع الكبري. روى عنها: القاسم بن  روت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الرُّ
ْحَِن بن عوف، خلف عليها بعد أب حذيفة.  د، وهي زوجة َعْبد الرَّ ُمَمَّ

َد بَن أب  ولدت سهلُة بنُت سهيل ألب حذيفة بن عتبة بن ربيعة: ُمَمَّ
حذيفة.

ِه بن األسود من بني مالك بن حسل: سليَط بَن َعْبد الله  وولدت لَعْبد اللَّ
ابن األسود.

وولدت لشمخ بن سعيد بن قائف: بكرَي بَن شمخ. 

ْحَِن بن عوٍف)4(. ْحَِن بن عوٍف: سالَ بَن َعْبد الرَّ وولدت لَعْبِد الرَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )256/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )184/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3346/6(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1866/4(.
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 ثغ: هي امرأة أب حذيفة بن عتبة بن ربيعة. 

وهاجرت معه إل البشة، وهي من السابقي إل اإلسالم، وولدت له 
بالبشة: ممد بن أب حذيفة)1(.

َسْهَلُة ِبْنُت َعاِصِم ْبِن َعِديٍّ اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3  7 7

 ب: َلَا ُصْحَبٌة)2(.

َها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َسْهَلَة()3(.  ع: ُولَِدْت َيْوَم ُحنَْيٍ َفَسمَّ

ْحَِن بن عوف َأْيًضا.  بر: زوجة َعْبد الرَّ

تروي َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه أسهم َلَا يوم خيب)4(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )154/6(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )184/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3348/6(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1866/4(.
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ُسَهْيمة امُسها  َمن 

ُسَهْيَمُة ِبْنُت َأْسَلَم ْبِن َحِريِش ْبِن َعِديِّ ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ڤ.3  7 7

َهـا ُسـَعاُد بِنْـُت َرافِـِع ْبِن َأِب َعْمـِرو ْبِن َعاِئِذ ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم   س: ُأمُّ

ـاِر، َوِهَي ُأْخُت َسـَلَمَة ْبِن َأْسـَلَم ْبِن َحِريٍش ِمـْن َأْهِل َبْدٍر  اْبـِن َمالِـِك ْبـِن النَّجَّ
ِه. ألَبِيِه َوُأمِّ

َجَهـا ُمَيَِّصـُة ْبـُن َمْسـُعوِد ْبِن َكْعـِب ْبِن َعاِمـِر ْبِن َعِديِّ ْبـِن َمَْدَعَة  َتَزوَّ
اْبـِن َحاِرَثَة.

َوَأْسَلَمْت ُسَهْيَمُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُسَهْيَمُة ْبِنُت ُعَمْيٍر الُمَزِنيَُّة ڤ.3  7 7

 ع: اْمَرَأُة ُرَكاَنَة ْبِن َعْبِد َيِزيَد)2(.

ِه   بر: زوُج ركانَة بِن عبِد َيِزيد، طلَّقها زوجها ألبتة، فأخب َرُسوَل اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، َفَقاَل: والله َما أردت إال واحدة)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )314/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3360/6(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1866/4(.
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اِد ْبِن ُظُفَر ڤ.3 77 7 ُسَهْيَمُة ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َأْوِس ْبِن َماِلِك ْبِن َسوَّ

ُموُس بِنُْت َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحَراٍم ِمْن َبنِي  َها الشَّ  س: ُأمُّ
َسِلَمَة.

َجَها اْبُن َخاِلَا َجابُِر ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن   َتَزوَّ
ْحَِن َوُأمَّ َحبِيٍب.  َحَراٍم، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد الرَّ

َوَأْسَلَمْت ُسَهْيَمُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )319/10(.
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َسْوَدة امُسها  َمن 

َسْوَدُة ِبْنُت َزْمَعَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن ُودِّ ْبِن َنْصِر ْبِن 3  7 7
َماِلِك ْبِن َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ ڤ.

ُموُس بِنُْت َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن َلبِيِد ْبِن ِخَداِش  َها الشَّ  س: ُأمُّ

اِر، ِمَن األَْنَصاِر.  اْبِن َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ـْكَراُن ْبـُن َعْمـِرو ْبـِن َعْبـِد َشـْمِس ْبِن َعْبـِد ُودِّ ْبِن َنـْصِ ْبِن  َجَهـا السَّ َتَزوَّ

 . َمالِِك ْبِن َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

َعْمٍرو،  ْبُن  ْكَراُن  السَّ َزْوُجَها  َوَأْسَلَم  َوَباَيَعْت،  َقِديًم،  َة  بَِمكَّ َوَأْسَلَمْت 

ْجَرِة الثَّانَِيِة)1(. َوَخَرَجا َجِيًعا ُمَهاِجِريَن إَِل َأْرِض اْلََبَشِة ِف اْلِ

هـا الشـموس بنـت قيـس بن زيد بن َعْمرو بـن لبيد بن خراش   بر: أمُّ
ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار.

َجها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بمكة بعد موت خدجية وقبل العقد َعَل عائشة،  تزوَّ
ج  َهَذا قول قتادة، وأب عبيدة، وكذلك روى عقيٌل َعِن ابن شهاب، وأنه تزوَّ

سودَة قبل عائشة.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )52/10(.
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َجها بعد عائشـة، وكذلك َقاَل  د بن عقيـل: تزوَّ ـِه بـن ُمَمَّ َوَقـاَل َعْبـد اللَّ
يونُس، َعِن ابن شهاب. 

جهـا إال بعـد مـوت خدجيـة، وكانـت قبـل ذلك  وال خـالف أنـه ل يتزوَّ
حتت ابن عمٍّ َلَا يقال له: السكران بن َعْمرو أخو سهيل بن َعْمرو، من بني 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص فهمَّ  عامـر بـن لـؤي وكانـت امرأة ثقيلة ثبطة، وأسـنت عند َرُسـوِل اللَّ
بطالقهـا، فقالـت: ال تطلقني وأنت ِف حلٍّ من شـأين، فإنـم أودُّ أن ُأحرش ِف 
ُزمرة أزواجك، وإين قد وهبت يومي لعائشة، وإين ال أريد َما تريد النساء. 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّـى توف عنها َمَع سـائر من تـوف عنهن من  فأمسـكها َرُسـوُل اللَّ
أزواجه ڤ.

وف سـودة نزلـت: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿٿ﴾ ]النساء: 128[)1(.

ْكَران   جو: أسلمت َقِديًم وبايعت، َوَكاَنت ِعنْد اْبِن َعمٍّ َلَا ُيَقال َلُه: السَّ

ابن َعْمرو، َوأسلم َأْيًضا وهاجرا َجِيًعا إَِل َأرض الََبَشة ِف اِلْجَرة الثَّانَِية، 
ة َماَت َزوجَها. َفَلمَّ قدما إَِل َمكَّ

َجَهـا  َوقيـل: َمـاَت بِالََبَشـِة، َفَلـمَّ حلَّـت خطبَهـا َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَتَزوَّ
ة، َوَهاَجر هَبا إَِل امَلِدينَة، َفَلمَّ َكبت َأَراَد َطالقَها، َفَسَألته َأن  َودخل هَبا بَِمكَّ

اَل يفعل، َوَأن َيدعَها ِف نَِساِئِه، َوجعلت َلْيَلتَها لَعاِئَشة، َفَأْمسكَها. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1867/4(.
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ال سنة َأربع َوخسي)1(.  َوتوفيت بِامَلِدينَِة ِف َشوَّ

َج هِبَا النَّبِيُّ  ُل َمْن َتَزوَّ ُة، َوِهَي َأوَّ ، الُقَرِشيَُّة، الَعاِمِريَّ  ذس: ُأمُّ امُلْؤِمنِْيَ

َة، َواْنَفَرَدْت بِِه َنْحًوا ِمْن َثاَلِث ِسنِْيَ َأْو َأْكَثَر، َحتَّى َدَخَل بَِعاِئَشَة. ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد َخِدجْيَ

َوَكاَنْت َسيَِّدًة َجِلْيَلًة، َنبِْيَلًة، َضْخَمًة.

. ْكَراِن بِن َعْمٍرو، َأِخي ُسَهْيِل بِن َعْمٍرو الَعاِمِريِّ اًل ِعنَْد: السَّ َوَكاَنْت َأوَّ

تِـي َوَهَبْت َيْوَمَها لَِعاِئَشـَة، ِرَعاَيًة لَِقْلِب َرُسـْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَنْت  َوِهـَي الَّ

َقْد َفِرَكْت ڤ.

. َج َلَا الُبَخاِريُّ َلَا َأَحاِدْيُث، َوَخرَّ

. َث َعنَْها: اْبُن َعبَّاٍس، َوَيَْيى بُن َعْبِد اللِه األَْنَصاِريُّ َحدَّ

َيْت ِف آِخِر ِخاَلَفِة ُعَمَر بِامَلِدْينَِة. ُتُوفِّ

( َحِدْيٌث َواِحٌد،  ِحْيَحـْيِ ُيـْرَوى لَِسـْوَدَة: َخَْسـُة َأَحاِدْيَث، ِمنَْها ِف )الصَّ

.)2( َعِن الُبَخاِريِّ

َسْوَدُة اْلُقَرِشيَُّة ڤ.3  7 7

 ع: َخَطَبَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَنْت ُمْصبَِيًة، َفَقاَلْت: َأْكَرُه َأْن َيَضُعوا 

ِصْبَيتِي ِعنَْد َرْأِسَك َفَحِمَدَها َعَلْيِه َوَدَعا َلَا)3(.

)2( »سير أعالم النبالء« )2/ 265، 266، 269(.)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« )ص: 22(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3365/6(.
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ني السِّ َحْرف  من  األفراد 

ُسَبْيَعُة ِبْنُت اْلَحاِرِث اأَلْسَلِميَُّة ڤ.3  7 7

َ َعنَْها)1(. َت َسْعِد ْبِن َخْوَلَة َفُتُوفِّ  س: َكاَنْت حَتْ

 ب: اْمَرَأة سعد بن َخْوَلة)2(.

 بر: كانـت امـرأة سـعد بـن خولـة، فتـوف عنهـا بمكـة، َفَقـاَل َلَـا َأُبو 

السنابل بن بعكك: إن أجلك أربعة أشهر وعرش، وقد كانت وضعت بعد 
وفاة زوجها بليال. وقيل: خس وعرشون ليلة، وقيل: أقل من ذلك. 

فلـم َقـاَل َلَـا َأُبو السـنابل ذلك أتـت إَِل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأخبته، َفَقـاَل َلَا: 
»َقـْد َحَلْلـِت َفاْنكِِحـي َمْن ِشـْئِت«. وبعضهـم يـروي: »إَِذا َأَتاِك َمـْن َتْرَضْنَ 

ِجي«.  َفَتَزوَّ

روى عنها فقهاء أهل املدينة، وفقهاء أهل الكوفة من التابعي حديثها َهَذا.

ـِه بـُن ُعَمَر أن َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمِن اْسـَتَطاَع  وروى عنهـا َعْبـُد اللَّ
ا َأَحٌد إاِلَّ ُكنُْت َلُه َشِفيًعا َأْو  ُه َلْن َيُموَت ِبَ ِمنُْكْم َأْن َيُموَت بِامَلِدينَِة َفْلَيُمْت َفإِنَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )272/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )185/3(.
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َشِهيًدا َيْوَم اْلِقَياَمِة«.

ِه بُن ُعَمَر هي غري األول. وزعم العقييلُّ أن سبيعَة التي روى عنها َعْبُد اللَّ

وال يصّح ذلك عندي)1(.

اُء وقيل: ِبْنُت َنْبَهاَن بِن َعْمٍرو اْلَغَنِويَُّة ڤ.3 -7 7 َسرَّ

 س: َأْسَلَمْت َوَرَوْت َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث)2(.

 ب: َلَا ُصْحَبٌة)3(.

 كو: روت عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روت عنها: ساكنة بنت العد، وربيعة بن 
عبد الرحن بن حصن)4(.

 وقال أيًضا كو: لا صحبٌة وروايٌة، روت عنها: ساكنة بنت العد)5(.

اَنُة ِبْنُت َحاِتٍم الطَّاِئيُّ ڤ.3  7 7 َسفَّ

، ُسـبَِيْت َفُقِدَم هِبَا َعَل َرُسـوِل اللِه   ع: ُأْخـُت َعـِديِّ ْبِن َحاتٍِم الطَّاِئيُّ

َلِم، َوَأْعَطاَها  اًما ُثمَّ َمنَّ َعَلْيَها بِالسَّ ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة ِف َسَباَيا ِمْن َطيٍِّئ، َفَحَبَسَها َأيَّ

َها إَِل َمْأَمنَِها، َوَأَشاَرْت إَِل َأِخيَها َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم بِاْلُقُدوِم  َنَفَقًة َوِكْسَوًة َوَردَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1859/4(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )293/10(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )185/3(.
)4( »اإلكمال« البن ماكوال )520/1(.
)5( »اإلكمال« البن ماكوال )294/4(.
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َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُساَلَفُة ِبْنُت اْلَبَراِء ْبِن َمْعُروِر ْبِن َصْخِر ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن 3  7 7
ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن َغْنِم ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َها ُحَْيَمُة بِنُْت َصْيِفيِّ ْبِن َصْخِر ْبِن َخنَْساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد   س: ُأمُّ

ِمْن َبنِي َسِلَمَة. 

َجَها َأُبو َقَتاَدَة ْبُن ِرْبِعيِّ ْبِن َبْلَدَمَة ِمْن َبنِي َسِلَمَة، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه،  َتَزوَّ
ْحَِن. َوَعْبَد الرَّ

َأْسَلَمْت ُساَلَفُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُسـَمْيَكُة ِبْنـُت َجبَّـاِر ْبِن َصْخـِر ْبِن ُأَميََّة ْبِن َخْنَسـاَء ْبـِن ُعَبْيِد ْبِن 3    7
َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َها ُأمُّ اْلَاِرِث بِنُْت َمالِِك ْبِن َخنَْساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد ِمْن   س: ُأمُّ

َبنِي َسِلَمَة.

َجَها النُّْعَمُن ْبُن ُجَبرْيِ ْبِن َصْخِر ْبِن ُأَميََّة ْبِن َخنَْساَء.  َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ُسَمْيَكُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َلِميَُّة ڤ.3    7 ْلِت السُّ َسَناُء ِبْنُت َأْسَماَء ْبِن الصَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3362/6(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )373/10(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )378/10(.
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َجها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، فمتت قبل أن يدخل هبا)1(.   بر: تزوَّ

ُسَنيَنة ِبْنُت ِمْخَنِف ْبِن َزْيٍد النُّكريُة ڤ.3    7

ثت عنها: حبة بنت شمخ النكرية)2(.  كو: لا صحبٌة وروايٌة، حدَّ

َمْيَراُء ِبْنُت َقْيِس ْبِن َماِلِك ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل ْبِن َحاِرَثَة 3 7  7 السُّ
اْبِن ِديَناٍر ڤ.

َهـا َسـْلَمى بِنْـُت األَْسـَوِد ْبِن َحَراِم ْبـِن َعْمِرو ْبِن َزْيـِد َمنَاَة ْبِن   س: ُأمُّ

اِر.  َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َجَهـا َعْبـُد َعْمـِرو ْبـِن َمْسـُعوِد ْبِن َعْبِد األَْشـَهِل ْبـِن َحاِرَثَة ْبـِن ِدينَاِر  َتَزوَّ
اَك َشِهَدا َبْدًرا، َوُقْطَبَة ُقتَِل َيْوَم بِْئِر  حَّ اِر، َفَوَلَدْت َلُه: النُّْعَمَن، َوالضَّ اْبِن النَّجَّ

َياِع ُمَباَيَعٌة.  َمُعوَنَة َشِهيًدا، َوُأمُّ الرِّ

اِء الَاِرُث ْبـُن َثْعَلَبَة ْبـِن َكْعِب ْبِن َعْبِد األَْشـَهِل  ـَمرْيَ ُثـمَّ َخَلـَف َعـَل السُّ
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َسـَلًم َشـِهَد َبْدًرا َوُقتِـَل َيْوَم ُأُحٍد  اْبـِن َحاِرَثـَة ْبـِن ِدينَـاِر ْبِن النَّجَّ

َشِهيًدا، َوُأمُّ الَاِرِث ُمَباَيَعٌة. 

اُء بِنُْت َقْيٍس، َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. َمرْيَ َوَأْسَلَمِت السُّ

َسْمَراُء ِبْنُت َنِهيٍك ڤ.3    7

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1865/4، 1866(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )264/4، 265(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )408/10(.
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 ب: َلَا ُصْحَبٌة)1(.

 ع: َأْدَرَكِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُسْنُبَلُة ِبْنُت َماِعِص ْبِن َقْيِس ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق ڤ.3    7

اِد ْبِن َغنٍْم  َهـا ُسـْخَطى بِنْـُت َأْوِس ْبـِن َعبَّاِد ْبـِن َعْمِرو ْبِن َسـوَّ  س: ُأمُّ

ِمْن َبنِي َسِلَمَة. 

َجَها َأُبو ُعَباَدَة َسْعُد ْبُن ُعْثَمَن ْبِن َخْلَدَة ْبِن َمَْلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق. َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ُسنُْبَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوِهَي ُأْخُت ُمَعاٍذ َوَعاِئٍذ اْبنَْي 
َماِعٍص ألَبِيِهَم َشِهَدا َبْدًرا)3(.

ِسيِريُن اْلِقْبِطيَُّة ڤ.3    7

ْحَن بن حسان بن َثابت)4(.  ب: أمُّ َعْبد الرَّ

ا امُلَقْوِقُس َمِلُك   ع: ُأْخُت َماِرَيَة ُأمِّ إِْبَراِهيَم اْبِن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َأْهَداُهَ

ى َماِرَيَة َفَوَلَدْت َلُه: إِْبَراِهيَم، َوَوَهَب ِسرِييَن  الِقْبِط إَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَتَرَّ

اَن ْبِن َثابٍِت)5(. ْحَِن ْبَن َحسَّ اَن: َعْبَد الرَّ اَن ْبِن َثابٍِت، َفَوَلَدْت ِلَسَّ ِمْن َحسَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )185/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3368/6(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )365/10(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )185/3(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3366/6(.
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 بر: أخـت ماريـة القبطيـة، أهداهـا جيًعـا املقوقـس صاحـب مـص 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َمَع مأبور اخلي، فاختَذ َرُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص مارية  واإلسكندرية إَِل َرُسوِل اللَّ
ْحَِن بن حسان بن  لنفسه، ووهب سريين لسان بن ثابت، وهي أمُّ َعْبد الرَّ

ْحَِن بُن حسان)1(. ثابت، روى عنها: ابنُها َعْبُد الرَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1868/4(.





�ن �ي حر�ف السثِّ
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َّ
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فاء
ِّ

الش امُسها  َمن 

اِد ْبِن 3 -  7 ـَفاُء ِبْنـُت َعْبـِد اهلِل ْبِن َعْبِد َشـْمِس ْبِن َخَلِف ْبـِن َصدَّ الشِّ
َعْبِد اهلِل ْبِن ُقْرِط ْبِن َرَزاحِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب ڤ.

َها َفاطَِمُة بِنُْت َوْهِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن ِعْمَراَن ْبِن َمُْزوٍم.   س: ُأمُّ

ْجَرِة َقِديًم َوَباَيَعِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص.  َفاُء َقْبَل اْلِ َأْسَلَمِت الشِّ

َجَها َأُبو َحْثَمَة ْبُن ُحَذْيَفَة ْبِن َغانِِم ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَبْيِد ْبِن  َوَتَزوَّ

ُعَوْيِج ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب، َفَوَلَدْت َلُه: ُسَلْيَمَن ْبَن َأِب َحْثَمَة، َوَوَلَدْت َأْيًضا 

ملَِْرُزوِق ْبِن ُحَذْيَفَة ْبِن َغانِِم ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَوْيِج ْبِن َعِديِّ 

اْبِن َكْعٍب َأَبا َحِكيِم ْبِن َمْرُزوٍق.

َفاُء إَِل امَلِدينَِة)1(. يًفا َوَهاَجَرِت الشِّ َوَكاَن َشِ

ًة ِمَن امُلَباِيَعاِت امُلَهاِجَراِت،   ع: ُأمُّ ُسَلْيَمَن ْبِن َأِب َحْثَمَة، َكاَنْت َعَدِويَّ

ـَم َحْفَصـَة ُرْقَيـَة النَّْمَلـِة، َواْسـَتْعَمَلَها ُعَمـُر ْبُن  َأَمَرَهـا َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُتَعلِّ

َمًة)2(. َها، َوَكاَنْت َكاتَِبًة ُمَعلِّ وِق، َواَل َنْعَلُم اْمَرَأًة اْسُتْعِمَلْت َغرْيَ اخْلَطَّاِب َعَل السُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )254/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3371/6(.
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عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 بر: أمُّ ُسَلْيَمن بن أب حثمة، هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس 

ِه بن قرط بن رزاح بن عدي  ابن خلف بن صّداد -ويقال رضار- بن َعْبد اللَّ
ابن كعب، القرشية، العدوية، من املبايعات.

ها فاطمة بنت أب وهب بن َعْمرو بن عائذ بن ُعَمَر بن مزوم.  أمُّ

أسلمت الشفاء قبل الجرة فهي من املهاجرات األول، وبايعت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص يأتيها ويقيل عندها ِف  كانت من عقالء النساء وفضالئهن، َوَكاَن َرُسوُل اللَّ
بيتها، وكانت قد اختذت له فراًشا وإزاًرا ينام فيه، فلم يزل ذلك عند ولدها 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َعلِِّمي َحْفَصـَة ُرْقَيَة  َحتَّـى أخـذه منهـم مـروان، َوَقاَل َلَـا َرُسـوُل اللَّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص داًرا عند الكاكي،  النَّْمَلـِة«، كـم علمتهـا الكتاب وأقطعها َرُسـوُل اللَّ
فنزلتها َمَع ابنها ُسَلْيَمن، َوَكاَن عمر يقدمها ِف الرأي ويرضاها ويفضلها، 

ها َشْيًئا من أمر السوق.  وربم والَّ

وروى عنها: َأُبو َبْكر بن ُسَلْيَمَن بن أب حثمة، وعثمن بن ُسَلْيَمَن بن 
أب حثمة)1(.

 نق: َلَا ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َوِهي أمُّ ُسَلْيَمن بن أب حْثَمة)2(. 

 ثغ: أسلمت قديًم، وهي من املبايعات، ومن املهاجرات األول. 

ها فاطمة بنت أب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمر بن مزوم.  وأمُّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1868/4، 1869(.
)2( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )3491(.
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وكانت من عقالء النساء وفضالئهن، وكان َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يقيل عندها.

واختـذت لـه فراًشـا وإزاًرا ينـام فيـه، فلـم يزل ذلـك عندها حتـى أخذه 
منهم مروان. 

وكانـت ترقـي مـن النملـة، فأمرها َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص أن تعلمها حفصة، 
وأقطعها َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص داًرا عند الكاكي، فنزلتها مع ابنها سليمن.

 وكان عمر ريض الله عنه يقدمها ف الرأي ويرضاها.

روى عنها: أبو بكر وعثمن ابنا سليمن بن أب حثمة)1(.

َفاُء ِبْنُت َعْوِف ْبِن َعْبِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُزْهَرَة ْبِن ِكاَلٍب ڤ. 3    7 الشِّ

َها َسْلَمى بِنُْت َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة ْبِن ُسَبْيِع ْبِن َجْعَثَمَة ْبِن َسْعِد   س: ُأمُّ

اْبِن َمِليِح ِمْن ُخَزاَعَة. 

َجَها َعْوُف ْبُن َعْبِد َعْوِف ْبِن َعْبِد ْبِن الَاِرِث ْبِن ُزْهَرَة، َفَوَلَدْت َلُه:  َتَزوَّ
ْحَِن َشـِهَد َبْدًرا، َواألَْسـَوَد َأْسـَلَم َوَهاَجـَر َقْبَل اْلَفْتـِح، َوَعاتَِكَة، َوَأَمَة  َعْبَد الرَّ

َبنِي َعْوٍف. 

َفاُء بِنُْت َعْوٍف َواْبنَُتَها َعاتَِكُة بِنُْت َعْوِف ْبِن َعْبِد َعْوٍف  َوَأْسَلَمِت الشِّ
َوَباَيَعَتا َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

ْحَِن ْبِن َعْوٍف ِمَن امُلَهاِجَراِت، َوَجاَءْت فِيَها  َفاُء ُأمَّ َعْبِد الرَّ َوَكاَنِت الشِّ
ْحَِن ْبُن  َيْت ِف َحَياِة َرُسوِل اللِه، َفَقاَل َعْبُد الرَّ ُسنَُّة الَعَتاَقِة َعِن امَليِِّت، َوُتُوفِّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )162/6(.
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ي؟ َفَقاَل َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َنَعْم«.  َعـْوٍف: َيـا َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ُأْعتِـُق َعـْن ُأمِّ
َفَأْعَتَق َعنَْها)1(.

ْحَِن بن عوف، هاجرت َمَع أختها عاتكة هي أم   بر: أخت َعْبد الرَّ
َبرْي.  املسور بن مرمة، كذا َقاَل الزُّ

وقد قيل: إن الشفاء أمه)2(.

ْحَن، َواألسوَد،  جَها َعْوُف بُن عبد َعْوف، َفولدت َلُه: عبَد الرَّ  جو: تَزوَّ
َفاُء، وبايعت َوتوفيت ِف َحَياة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. وعاتكَة، َوأْسلمِت الشِّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )235/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر »1870/4(.

)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 230(.
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ُموس
َّ

الش امُسها  َمن 

اِهِب، َواْسُمُه َعْبُد َعْمِرو ْبِن َصْيِفيِّ 3    7 ُموُس ِبْنُت َأِبي َعاِمٍر الرَّ الشَّ
اْبِن النُّْعَماِن ْبِن َماِلِك ْبِن َأَمَة ْبِن ُضَبْيَعَة ْبِن َزْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َعْوِف 

اْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ڤ.

َها َعِميُق بِنُْت الَاِرِث ِمْن َبنِي َواِقٍف.   س: ُأمُّ

ـُموَس َثابِـُت ْبـُن َأِب األَْقَلـِح، َواْسـُمُه: َقْيُس ْبـُن ُعَصْيَمَة ْبِن  َج الشَّ َتـَزوَّ

َمالِِك ْبِن َأَمَة ْبِن ُضَبْيَعَة، َفَوَلَدْت َلُه: ِعَصاَم ْبَن َثابٍِت َشِهَد َبْدًرا َوُقتَِل َيْوَم 

َجَهـا ُعَمُر ْبُن  ْيَلـُة بِنُْت َثابِـٍت ُمَباَيَعـٌة، َتَزوَّ ُبـَر، َوُجَ ِجيـِع َشـِهيًدا َوَحَْتـُه الدُّ الرَّ

اخْلَطَّاِب، َفَوَلَدْت َلُه: َعاِصَم ْبَن ُعَمَر. 

ُموُس بِنُْت َأِب َعاِمٍر َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َأْسَلَمِت الشَّ

ُموُس ِبْنُت َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب ْبِن 3    7 الشَّ
َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َهـا ِهنْـُد بِنْـُت َقْيـِس ْبـِن اْلُقَرْيِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن ِسـنَاِن ْبـِن َكْعِب ْبِن   س: ُأمُّ

َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )325/10(.
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الش

َجَها َمُْموُد ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن َسَلَمَة ْبِن َخالٍِد ِمْن َبنِي َحاِرَثَة، ُثمَّ َخَلَف  َتَزوَّ
اٍد ِمْن َبنِي ُظَفَر َفَوَلَدْت َلُه. َعَلْيَها َمْسُعوُد ْبُن َأْوِس ْبِن َمالِِك ْبِن َسوَّ

ُموُس َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َأْسَلَمِت الشَّ

ُموُس ِبْنُت َماِلِك ْبِن َقْيِس ْبِن ُمْحِرِث ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َثْعَلَبَة 3    7 الشَّ
اِر ڤ. اْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َها ُسَهْيَمُة بِنُْت ُعَوْيِمِر ْبِن األَْشَقِر ْبِن َخنَْساَء ْبِن َمْبُذوٍل.   س: ُأمُّ

ُموُس َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َأْسَلَمِت الشَّ

ُموُس ِبْنُت النُّْعَماِن ْبِن َعاِمِر ْبِن ُمَجمِّعِ ْبِن اْلَعطَّاِف ْبِن ُضَبْيَعَة 3    7 الشَّ
اْبِن َزْيٍد اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.

ِف ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َزْيِد ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َزْيِد ْبِن  َها َساملَُِة بِنُْت ُمَطرِّ  س: ُأمُّ

َمالِِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف. 

َجَها َأُبو ُسْفَياَن ْبُن اْلَاِرِث ْبِن َقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن ُضَبْيَعَة، َفَوَلَدْت َلُه.  َتَزوَّ

ُموُس بِنُْت النُّْعَمِن َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. َوَأْسَلَمِت الشَّ

ـَس   ب: َلَـا ُصْحَبـٌة. َقاَلـت: َرَأْيـُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحـْيَ َقِدَم امَلِدينَة، َوأسَّ

َهـَذا امَلْسـِجد، َوُهـَو َيْأُخذ الََجر، فيأتيـه الرجل، َفَيُقول: َأي َرُسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )368/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )389/10(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )326/10(.
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بِأب َوأمي َأْعطِنِي أكفك، َفَيُقول: »اَل ُخْذ ُحَجًرا ِمْثَلُه«)1(.

ْت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َتْأِسيَس َمْسِجِد ُقَباَء، َكاَنْت ِمَن امُلَباِيَعاِت)2(.  ع: َحَضَ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص حي بنى   بر: مدنية. روى عنها عبيد بن وديعة أن َرُسوَل اللَّ
مسجده، َكاَن جبئيل ڠ يؤم له الكعبة، ويقيم له قبلة املسجد)3(.

ـَس مسـجد قبـاء، وكانت من   ثغ: حـضت َمـَع النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحـَي أسَّ
املبايعات)4(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )190/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3373/6(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر »1870/4(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )165/6(.



حابة األماثل 292
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ني
ِّ

الش َحْرف  من  األفراد 

َشَراُف ِبْنُت َخِليَفَة ْبِن َفْرَوَة اْلَكْلِبيَُّة ڤ.3 7  7

.)1(  س: ُأْخُت ِدْحَيَة ْبِن َخِليَفَة اْلَكْلبِيِّ

َيْدُخْل  َجَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلْ  ، َتَزوَّ  ع: ُأْخُت ِدْحَيَة ْبِن اخْلَِليَفِة اْلَكْلبِيِّ
َعَلْيَها)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص فهلكت  َجَها َرُسوُل اللَّ ، َتَزوَّ  بر: ُأْخُت ِدْحَيَة ْبِن اخْلَِليَفِة اْلَكْلبِيِّ
قبل دخوله هبا)3(.

َجَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َول يْدخل هَبا)4(.  جو: ُأْخُت ِدْحَيَة تَزوَّ

َشِقيَقُة ِبْنُت َماِلِك ْبِن َقْيِس ْبِن ُمْحِرِث ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن 3    7
اِر ڤ. َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َها ُسَهْيَمُة بِنُْت ُعَوْيِمِر ْبِن األَْشَقِر ْبِن َخنَْساَء ْبِن َمْبُذوِل ْبِن   س: ُأمُّ
اِر.  َعْمِرو ْبِن َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )154/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3374/6(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1868/4(.

)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 27، 243(.
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اَقَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َعِديِّ ْبِن َمالِِك ْبِن َعاِمِر ْبِن  َجَها الَاِرُث ْبُن ُسَ َتَزوَّ
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه َوُأمَّ ُعَبْيٍد اْبنَِي اْلَاِرِث.  َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت َشِقيَقُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُشَمْيَلُة ِبْنُت اْلَحاِرِث، َوُهَو ُأَبْيِرُق ْبُن َعْمِرو ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْلَهْيَثِم 3    7
اْبِن ُظَفَر ڤ. 

َهـا ُأَثْيَلـُة بِنْـُت َعْبـِد امُلنْـِذِر ْبـِن ُزَبرْيِ ْبِن َزْيـِد ْبِن ُأَميََّة ْبـِن َزْيِد ْبِن   س: ُأمُّ

َمالِـِك ْبـِن َعـْوِف ْبـِن َعْمِرو ْبِن َعـْوٍف ِمـْن األَْوِس، َوِهَي ُأْخـُت َأِب ُلَباَبَة ْبِن 
َعْبِد امُلنِْذِر.

َج ُشـَمْيَلَة بِنْـَت اْلَاِرِث َثابُِت ْبـُن النُّْعَمِن ْبِن اْلَاِرِث ْبـِن َعْبِد َرَزاِح  َتـَزوَّ
اْبِن ُظَفَر، َفَوَلَدْت َلُه: َخالًِدا، َوَبِشرَيَة. 

َأْسَلَمْت ُشَمْيَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )389/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )323/10(.





اد حر�ف الصَّ
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ْعَبة الصَّ امُسها  َمن 

ْبِن 3    7 َعِديِّ  ْبِن  َعاِئِذ  ْبِن  َأْوِس  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َجَبِل  ِبْنُت  ْعَبُة  الصَّ

َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن ُأَديِّ ْبِن َسْعٍد ڤ.

َها ِهنُْد بِنُْت َسْهٍل ِمْن ُجَهْينََة ُثمَّ ِمْن َبنِي اْلَوْقَفِة، َوِهَي ُأْخُت   س: ُأمُّ
ِه.  ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ألَبِيِه َوُأمِّ

اِر، َفَوَلَدْت  َجَها َثْعَلَبُة ْبُن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ َتَزوَّ
َلُه ُعَبْيَد ْبَن َثْعَلَبَة.

ْعَبُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َأْسَلَمِت الصَّ

ْعَبَة ِبْنَت َسْهِل ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْمِرو ْبِن ُجَشٍم ڤ.3 -  7 الصَّ

ِد ْبِن ُعَمَر)2(.  س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )382/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )307/10(.
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ة صفيَّ امُسها  َمن 

َبْيِر ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ڤ. 3    7 َصِفيَُّة ِبْنُت الزُّ

َها َعاتَِكُة بِنُْت َأِب َوْهِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن ِعْمَراَن ْبِن َمُْزوٍم.  س: ُأمُّ

 َأْطَعَمَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َخْيَبَ َأْرَبِعَي َوْسًقا)1(.

َصِفيَُّة ِبْنُت َثاِبِت ْبِن اْلَفاِكِه ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َساِعَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن 3    7
َغيَّاَن ْبِن َعاِمِر ْبِن َخْطَمَة ڤ.

َها َكْبَشُة بِنُْت َأْوِس ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة اخْلََطمَة ُمَباِيَعٌة.   س: ُأمُّ

 . ْحَِن ْبُن َأْوِس ْبِن َعْمٍرو اخْلَْطِميُّ َج َصِفيََّة َعْبُد الرَّ َوَتَزوَّ

َوَأْسَلَمْت َصِفيَُّة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوِهَي ُأْخُت ُخَزْيَمَة ْبِن َثابِِت 

ِه)2(. َهاَدَتْيِ ألَبِيِه َوُأمِّ ِذي الشَّ

َصِفيَُّة ِبْنُت ُحَييِّ ْبِن َأْخَطَب ْبِن َسْعَيَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َكْعِب 3    7
اِم ْبـِن َيْنُحوِم ڤ،  اْبـِن اْلَخـْزَرجِ ْبِن َأِبـي َحِبيِب ْبِن النَِّضيـِر ْبِن النَّحَّ

ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل ِمْن َسْبِط َهاُروَن ْبِن ِعْمَراَن. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )47/10(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )334/10(.
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ُة بِنُْت َسَمْوَأٍل ُأْخُت ِرَفاَعَة ْبِن َسَمْوَأٍل ِمْن َبنِي ُقَرْيَظَة  َها َبرَّ  س: ُأمُّ

إِْخَوِة النَِّضرِي.

َجَها  ُم ْبُن ِمْشـَكٍم اْلُقَرظِيُّ ُثـمَّ َفاَرَقَها، َفَتَزوَّ َجَها َسـالَّ َوَكاَنـْت َصِفيَُّة َتَزوَّ
 . يُّ َفُقتَِل َعنَْها َيْوَم َخْيَبَ بِيِع ْبِن َأِب اْلَُقْيِق النَّْضِ ِكنَاَنُة ْبُن الرَّ

ـُد ْبـُن ُعَمَر: َوَأْطَعَمَها َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِخْيَبَ َثَمنَِي َوْسـًقا مَتًْرا  َقـاَل ُمَمَّ
يَن َوْسًقا َشِعرًيا، َوُيَقاُل َقْمًحا.  َوِعرْشِ

ـُد ْبـُن ُعَمـَر: َوَماَتـْت َصِفيَّـُة بِنْـُت ُحَييٍّ َسـنََة َخِْسـَي ِف ِخاَلَفِة  َقـاَل ُمَمَّ
ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن)1(.

 ق: كانت حتت رجل من يود خيب، يقال له: سالم بن ِمْشَكم الُقَرظي، 
ثم خّلف عليها: كنانة بن الّربيع بن أب القيق، فضب َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص عنَقه 

جها. ألمٍر أحلَّ َدَمه، وسبى أهَله وتزوَّ

وتوفيت سنة ستٍّ وثالثي)2(.

َيْت َسنََة َخِْسَي ڤ)3(.  ص: ُتُوفِّ

هـا بـرة بنت سـموأل أخت رفاعة بن سـموأل مـن بني قريظة   ط: أمُّ
َجها سـالُم بُن ِمْشـكم القرظـي، ثم فارقها  أخـو النضـري، وكانـت صفية تزوَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )124-116/10(.
)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 138(.

)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )440/5(.
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الش

َجها كنانة بن الربيع بن أب القيق النضي، فُقتَِل عنها يوم خيب)1(.   فتزوَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوجعل   ب: َزْوَجُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوأمُّ امُلؤمنَِي، أْعتقَها َرُسوُل اللَّ
عتقَها َصَداقَها. 

َماَتـت ِف إَِمـاَرة ُمَعاِوَيـة بـن أب ُسـْفَيان، َوقد قيل: إِن َصِفيَّة َماَتت سـنة 
.)2( ِسّت َوَثاَلثَِي ِف خاَلَفة َعيلٍّ

 م: أصاهبا يوم خيب -يعني النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص-، ف املحرم سنة سبع، وكان 
حتـت رجـل مـن يود خيب، يقـال له: كنانـة، َقَتُله َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وسـباها 

جها، وجعل عتقها صداقها، توفيت سنة ست وثالثي. وأعتقها، ثم تزوَّ

روى عنها: عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وعيل بن حسي، ومسلم 
ابن صفوان، وكنانة مول صفية)3(.

ِم َسـنََة َسـْبٍع ِمَن اِلْجَرِة   ع: َسـَباَها َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َخْيَبَ ِف امُلَحرَّ

َت ِكنَاَنَة ْبِن َأِب اْلَُقْيِق، َقَتَلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْعَتَق َصِفيََّة، َوَجَعَل  َكاَنْت حَتْ
ِعْتَقَها َصَداَقَها. 

َيْت َسنََة ِستٍّ َوَثاَلثَِي، َوِقيَل: َسنََة َخِْسَي، َوِهَي َصِفيَُّة بِنُْت ُحَييِّ  ُتُوفِّ
اْبـِن َأْخَطـَب ْبـِن َأِب َيَْيى ْبـِن َكْعِب ْبِن اخلَـْزَرِج ْبِن َأِب َحبِيِب ْبـِن النَِّضرِي ْبِن 
يـِح ْبِن التُّوَماِن ْبِن ِسـْبِط ْبِن الَيَسـِع ْبِن َسـْعِد ْبـِن اَلِوي ْبِن  ِ اخْلَـْزَرِج ْبـِن الضَّ

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 102(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )197/3(.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 965(.
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ـاِم ْبـِن َبنُْحوِم ْبِن َعـْزَرى ْبِن َهاُروَن ْبـِن ِعْمَراَن ْبـِن َبْصَهِر ْبِن  ُجَبـرْيِ ْبـِن النَّحَّ

َها َعْمَرُة بِنُْت ُجَحرْيِ  َقْهِث ْبِن اَلِوي ْبِن َيْعُقوَب ْبِن إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراِهيَم، َوُأمُّ

ُد ْبُن  اْبـِن َعْمـٍرو ِمـْن َبنِـي َقْينَُقـاٍع ُحَلَفـاِء َبنِي َعْمـِرو ْبِن اخْلَـْزَرِج، َنَسـَبَها ُمَمَّ

إِْسَحاَق)1(.

ها برة بنت سموأل.  بر: أمُّ

َجها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف سنة سبع من الجرة.  تزوَّ

َيْت َصِفيَُّة ِف َشْهِر َرَمَضاَن ِف َزَمِن ُمَعاِوَيَة َسنََة َخِْسَي)2(. ُتُوفِّ

 كو: اصطفاها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وأعتقها وجعل عتقها صداقها)3(.

  د: زوُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوآله َوسلَّم َتْسِليًم كثرًيا)4(.

َجَها كنَاَنُة بُن  َجَها َسالُم بُن ِمْشكم القرظِّي، ثمَّ َفارقَها، َفَتَزوَّ  جو: تَزوَّ

الّربيع بن القيق، َفُقتَِل َعنَْها َيْوم َخْيَب فسباَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْومِئٍذ واصطفاها 
لنَفِسِه، َفأْسلمت، وأعتقها، َوجعل عتقَها َصَداقَها. 

َوقيل: َوقعت ِف سهم دْحَية الكلبي، فاشتاها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بسبعة 
أرؤس، َوَماَتْت ِف سنة خسي، َوقيل: اثنتي َوخسي، َوقيل: ِستٍّ َوَثاَلثَِي، 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3232-3231/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1871/4، 1872(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )582/2(.
)4( »معرفة أسامي أرداف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« ليحيى بن عبد الوهاب ابن منده )ص: 69(.
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ودفنت بِالَبِقيِع)1(.

اِئْيَل بِن إِْسَحاَق  ِوي بِن َنبِيِّ اللِه إِْسَ  ذس: ُأمُّ امُلْؤِمنِْيَ ِمْن ِسْبِط الالَّ

ِة َرُسْوِل اللِه َهاُرْوَن ڠ. يَّ ابِن إِْبَراِهْيَم ۏ ُثمَّ ِمْن ُذرِّ

َجَها َقْبَل إِْساَلِمَها: َساَلُم بُن َأِب الَُقْيِق، ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها: ِكنَاَنُة بن  َتَزوَّ
َأِب الَُقْيـِق، َوَكاَنا ِمْن ُشـَعَراِء الَيُهـْوِد، َفُقتَِل ِكنَاَنُة َيْوم َخْيَبَ َعنَْها، َوُسـبَِيْت، 
َـا اَل َينْبِِغي َأْن  ، َفِقْيَل لِلنَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعنَْها؛ َوَأهنَّ َوَصـاَرْت ِف َسـْهِم ِدْحَيـَة الَكْلبِـيِّ
َضُه َعنَْها َسْبَعَة َأْرُؤٍس، ُثمَّ إِنَّ النَّبِيَّ  َتُكْوَن إاِلَّ َلَك، َفَأَخَذَها ِمْن ِدْحَيَة، َوَعوَّ

َجَها، َوَجَعَل ِعْتَقَها َصَداَقَها. ملسو هيلع هللا ىلص ملَّا َطُهَرْت َتَزوَّ

، َوإِْسَحاُق بُن َعْبِد اللِه بِن الَاِرِث، َوِكنَاَنُة  َث َعنَْها: َعيِلُّ بُن الَُسْيِ َحدَّ
َمْوالََها، َوآَخُرْوَن.

ْيَفًة، َعاِقَلًة، َذاَت َحَسٍب، َوَجَاٍل، َوِدْيٍن ڤ. َوَكاَنْت َشِ

َبَها  َوَقْد َمرَّ ِف امَلَغاِزي: َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل هِبَا، َوَصنََعْتَها َلُه ُأمُّ ُسَلْيٍم، َوَركَّ
، َوَحَجَبَهـا، َوَأْوَلَ َعَلْيَهـا، َوَأنَّ الَبِعـرْيَ َتَعـَس هِبِـَم، َفَوَقَعـا،  َوَراءُه َعـَل الَبِعـرْيِ

َمُهَم اللُه َتَعاَل. َوَسلَّ

. َيْت َسنََة َخِْسْيَ . َوِقْيَل: ُتُوفِّ َيْت َسنََة ِستٍّ َوَثاَلثِْيَ ِقْيَل: ُتُوفِّ

َوَكاَنْت َصِفيَُّة َذاَت ِحْلٍم، َوَوَقاٍر)2(.

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 24، 25(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 233-231، 235، 238(.
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 ذت: ِمْن ِسْبِط اَلِوي بن َيْعُقوَب بن إِْسَحاَق بن إِْبَراِهيَم ۏ، ُثمَّ 

اَلِم.  ِمْن َوَلِد َهاُروَن َأِخي ُموَسى َعَلْيِهَم السَّ

، ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها ِكنَاَنُة بن َأِب اْلَُقْيِق، َوَكاَنا ِمْن  ٌم اْلَيُهوِديُّ َجَها َسالَّ َتَزوَّ
 ، ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َخْيَبَ ، َفَسـَباَها َرُسـوُل اللَّ ُشـَعَراِء اْلَيُهـوِد، ُثـمَّ ُقتَِل ِكنَاَنُة َيْوَم َخْيَبَ

َوَجَعَل َصَداَقَها ِعْتَقَها.

ِه بن اْلَاِرِث، َوَمْواَلَها  ، َوإِْسَحاُق بن َعْبِد اللَّ َرَوى َعنَْها: َعيَلُّ بن الَُسْيِ
ُهْم. ِكنَاَنُة، َوَغرْيُ

َيْت َسنََة َخِْسَي، َوِقيَل: َسنََة ِستٍّ َوَثاَلثَِي)1(. َوَكاَنْت ِمْن ُعَقاَلِء النَِّساِء، ُتُوفِّ

 جر: كانت حتت سالم بن مشكم، ثمَّ خلف عليها كنانة بن أب القيق، 

بِي فأخذها دحية، ثم استعداها  فقتل كنانة يوم خيب، فصارت صفية مع السَّ
َجهـا، ثبـت ذلـك ف الصحيحـي مـن حديث أنس  النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فأعتقهـا وتزوَّ

اًل ومتًصا)2(. مطوَّ

َصِفيَُّة ِبْنُت شيَبة ڤ.3    7

 ب: َسِمَعت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وَرَأْته، َطاف َعام الَفْتح عل بعرٍي)3(.

اِم ڤ.3    7 َبْيِر ْبِن اْلَعوَّ َصِفيَُّة ِبْنُت َعْبِد الُمطَِّلِب، ُأمُّ الزُّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )416-414/2(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )533/13(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )197/3(.
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 ق: كانت عند الارث بن حرب بن أمية، ثمَّ خّلف عليها العّوام بن 
خويلد، وهي: أمُّ الزبري بن العّوام.

ت النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إال صفّيُة أمُّ الزبري. ول ُتسلم من عمَّ

وتوفيت صفّية ف خالفة عمر بن اخلطاب ڤ)1(.

ٍت: الَبْيَضـاُء، َوِهَي ُأمُّ   ع: َكاَن َلـُه -َصَلـَواُت اللـِه َعَلْيـِه- ِسـتُّ َعـمَّ

ُهنَّ َفاطَِمُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ  ُة، ُأمُّ َحِكيٍم، َوَعاتَِكُة، َوُأَمْيَمُة، َوَأْرَوى، َوَبرَّ
، َوَعْبِد اْلَكْعَبِة  َبرْيِ اْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم، َوِهَي ُأمُّ َعْبِد اللِه، َوَأِب َطالٍِب، َوالزُّ
َها َهاَلـُة بِنُْت ُوَهْيـِب ْبِن َعْبِد  ِلـِب، ُأمُّ ِلـِب َوَصِفيَّـُة بِنْـُت َعْبِد امُلطَّ َبنِـي َعْبـِد امُلطَّ
ِلـِب، َوَلْ ُيْسـِلْم ِمـْن  ِم َوَحَجـٍل َبنِـي َعْبـِد امُلطَّ َهـا ُأمُّ َحْـَزَة، َوامُلَقـوِّ َمنَـاٍف، َوُأمُّ
َبرْيِ ْبِن  َبرْيَ بَِأِخيَهـا الزُّ ِت اْبنََهـا الزُّ اِم، َوَسـمَّ َبـرْيِ ْبِن اْلَعوَّ تِـِه إاِلَّ َصِفيَّـُة ُأمُّ الزُّ َعمَّ
َا َأْسـَلَمْت، َواَل ُيْعَرُف  ِلـِب، َواْخُتِلـَف ِف إِْسـاَلِم َعاتَِكـَة، َفِقيـَل: إهِنَّ َعْبـِد امُلطَّ

ْساَلِمَها َحِقيَقٌة.  إِلِ

، َوِهنُْد بِنُْت اْلَاِرِث امَلاِزنِيَُّة.  َبرْيُ َرَوى َعْن: َصِفيََّة اْبنَُها الزُّ

َيْت َصِفيَُّة ِف ِخاَلَفِة ُعَمَر ْبِن اخلَطَّاِب ڤ)2(. ُتُوفِّ

ها هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة. ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأمُّ ُة َرُسوِل اللَّ  بر: عمَّ

وهي شقيقة حزة واملقوم وحجل بني عبد املطلب. 

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 128، 129(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3250/6(.
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كانت صفية ِف الاهلية حتت الارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس، 
ثم هلك عنها. 

َبرْي، والسـائب،  َجهـا العـواُم بـُن خويلد بن أسـد، فولدت لـه: الزُّ وتزوَّ
وعبد الكعبة، وعاشت زماًنا طوياًل. 

وتوفيت ِف خالفة ُعَمر بن اخلَطَّاِب سنة عرشين، ولا ثالث وسبعون 
سـنة، وُدفِنَـت بالبقيـع بفنـاء دار امُلِغـرَية بن شـعبة. وقد قيل: إن العـوام َكاَن 

عليها قبل، وليس بيشء)1(.

ُة َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوِهَي َشِقْيَقُة َحَْزَة، َوُأمُّ َحَواِريِّ النَّبِيِّ   ذس: َعمَّ

َها ِمْن َبنِي ُزْهَرَة. ، َوُأمُّ َبرْيِ ملسو هيلع هللا ىلص الزُّ

َ َعنَْها. َجَها: الَاِرُث َأُخو َأِب ُسْفَياَن بِن َحْرٍب، َفُتُوفِّ َتَزوَّ

 ، َبرْيَ َة بِنِْت ُخَوْيِلٍد، َفَوَلَدْت َلُه الزُّ اُم َأُخو َسيَِّدِة النَِّساِء َخِدجْيَ َوَجَها: الَعوَّ َوَتزَّ
اِئَب، َوَعْبَد الَكْعَبِة. َوالسَّ

ِت النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِسَواَها. ُه َما َأْسَلَم ِمْن َعمَّ ِحْيُح َأنَّ َوالصَّ

ْت، َواْحَتَسَبْت.  ِع َأِخْيَها َحَْزَة، َوَصَبَ َوَلَقْد َوَجَدْت َعَل َمْصَ

َوِهَي ِمَن امُلَهاِجَراِت األَُوِل، َوَما َأْعَلُم َهْل َأْسَلَمْت َمَع َحَْزَة َأِخْيَها، َأْو 
َبرْيِ َوَلِدَها. َمَع الزُّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1873/4(.
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اٌن  اِن بِن َثابٍِت، َقاَلْت: َوَكاَن َحسَّ َوَقْد َكاَنْت َيْوَم اخلَنَْدِق ِف ِحْصِن َحسَّ

، َفَجَعَل ُيطِْيُف بِاِلْصِن، َوامُلْسِلُمْوَن ِف  ِة، َفَمرَّ بِاِلْصِن َيُْوِديٌّ يَّ رِّ َمَعنَا ِف الذُّ

ِهْم. ُنُحوِر َعُدوِّ

َا َنَزَلْت َوَقَتَلِت الَيُهْوِديَّ بَِعُمْوٍد. ُثمَّ َساَقِت الَِدْيَث، َوَأهنَّ

ْيَن، َوُدفِنَْت بِالَبِقْيِع، َوَلَا بِْضُع َوَسْبُعْوَن َسنًَة)1(. َيْت َصِفيَُّة: ِف َسنَِة ِعرْشِ ُتُوفِّ

هم ُزْهرية. ِه ملسو هيلع هللا ىلص شقيقة حزة وحجل وامُلَقّوم، وُأمُّ ُة َرُسوِل اللَّ  ذت: َعمَّ

َجها العـواُم بُن  َجهـا الـارُث بـُن حرب بـن أمية فتوف عنهـا، وتزوَّ تزوَّ
خويلد، فولدت له: الزبري حواريَّ َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وعبَد الكعبة.

ت الَرُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص سواها.  والصحيُح أنه ل ُيْسِلم من عمَّ

ووجدت عل أخيها حزة َوْجًدا شديًدا، وصبْت واحتسبْت. 

وكانـت يـوم اخلنـدق ف حصـن حسـان بن ثابـت، قالت: وهـو معنا ف 
، فجعل ُيطيُف بالصن، واملسلمون  ية، فمرَّ بالصن يوديٌّ رِّ الصن مع الذُّ
هم، فذكرت الديث، وأهّنا نزلت وقتلت اليهودي بعموٍد كم  ف ُنُحور عدوِّ

م ف غزوة اخلندق. تقدَّ

ُتُوفّيت صفية سنة عرشين، وُدفنت بالبقيع َعْن بضٍع وسبعي سنة)2(.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 271-269(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 121(.
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َصِفيَُّة ِبْنُت َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ ڤ.3 7  7

َها َهاَلُة بِنُْت ُوَهْيِب ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُزْهَرَة ْبِن ِكاَلٍب، َوِهَي   س: ُأمُّ

ِه.  ُأْخُت َحَْزَة ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب ألُمِّ

َجَها ِف الَاِهِليَِّة الَاِرُث ْبُن َحْرِب ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن  َكاَن َتَزوَّ
، َفَوَلَدْت َلُه: َصِفيًّا َرُجاًل.  َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَيٍّ

 ، ى ْبـِن ُقَيًّ اَم ْبـَن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسـِد ْبـِن َعْبِد اْلُعزَّ ُثـمَّ َخَلـَف َعَلْيَهـا اْلَعـوَّ
اِئَب، َوَعْبَد الَكْعَبِة.  ، َوالسَّ َبرْيَ َفَوَلَدْت َلُه: الزُّ

َوَأْسَلَمْت َصِفيَُّة، َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَهاَجَرْت إَِل امَلِدينَِة َوَأْطَعَمَها 
.)1( َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْرَبِعَي َوْسًقا بَِخْيَبَ

ها هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب، وهي   ط: أمُّ
َجها ف الاهلية الارث بن حرب  ه، كان تزوَّ أخت حزة بن عبد املطلب ألمِّ

ابن أمية بن عبدشمس، فولدت له: صفيًّا. 

ثم خلف عليها العوام بن خويلد بن أسد، فولدت له: الزبري، والسائب، 
وعبد الكعبة.

وأسـلمت وبايعـت َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وهاجـرت إل املدينـة، وعاشـت 
بعده إل خالفة عمر بن اخلطاب)2(. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )41/10(.
)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 111(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 ط: أسلمت صفية وبايعت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وهاجرت إل املدينة، 

وتوفيـت ف خالفـة عمـر بـن اخلطاب، وُقـِبَت بالبقيـع بفنـاء دار املغرية بن 
شعبة. 

وقال عيل بن ممد: قتلت صفيُة ابنُة عبد املطلب رجاًل مبارزة)1(. 

َهـا َهالـة بنت وهيب بـن َعْبد منَاف بن  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، أمُّ ـُة َرُسـوِل اللَّ  ب: عمَّ

ام. زهَرة، َوِهي َوالَِدة الزبري بن الَعوَّ

َماَتت ِف خاَلَفة عمر بن اخلطاب ڤ، وُدفِنَت بِالَبِقيِع. َوِف ِرَواَيٍة: ِف 
َدار امُلغرَية)2(.

ُة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أمُّ الزبري بن العوام.   م: َعمَّ

روى عنها: الزبري، وهند ابنة الارث املازنية)3(.

َيْت  ُة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وڤ، َعاَشْت إَِل ِخاَلَفِة ُعَمَر، َوُتُوفِّ  ع: َعمَّ

ِف ِخاَلَفتِِه، َلَا ِف َوَفاِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َغرْيُ َمْرثِيٍَّة)4(.

َصِفيَُّة ڤ.3    7

 بر: خادُم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 92(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )197/3(.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 934-933(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3377/6(.



309 ات �
َّ
أسامي الصحابي

روت عنها: أمة اللَّه بنت رزينة ِف الكسوف مرفوًعا)1(.

َصِفيَُّة ڤ.3    7

 بر: امرأة من الصحابة.

حديثها عند أهل الكوفة. روى عنها: مسلم بن صفوان)2(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1873/4(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1873/4(.
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َّ
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َّ

الش

اد الصَّ حرف  من  األفراد 

َصْخَرُة ِبْنُت َأِبي ُسْفَياَن ْبِن َحْرِب ْبِن ُأَميََّة ڤ.3    7

َها َصِفيَُّة بِنُْت َأِب َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة.   س: ُأمُّ

يٍق الثََّقِفيُّ َفَوَلَدْت َلُه)1(. َجَها َسِعيُد ْبُن األَْخنَِس ْبِن َشِ َتَزوَّ

اُء ِبْنُت ُبْسٍر الَماِزِنيَُّة ڤ.3 -  7 مَّ الصَّ

 ب: ُأْخت َعْبد اللَّه بن ُبْر، َكاَن اْسُمَها: هبية، فسموها: الصمء)2(.

.)3( ، َوِقيَل: بِنُْت ُبْرٍ  ع: ُمَْتَلٌف ِف َنَسبَِها، َفِقيَل: ُأْخُت ُبْرٍ

ِه بر.  بر: أخت َعْبد اللَّ

روت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف النهي َعِن الصيام يوم السبت. حديثها شامي. 
قيل: اسمها هبية)4(.

ْيَتِة اللَّْيِثيَّة ڤ.3    7 مَّ الصُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )228/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )198-197/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3380/6(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1874/4(.



311 ات �
َّ
أسامي الصحابي

 ب: َسـِمَعت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »من اْسـَتَطاَع ِمنُْكم َأن َيُموت بِامَلِدينَِة 
ُه من َماَت َبا كنت َلُه َشِفيًعا َأو َشِهيًدا«.  َفْليْفَعل؛ َفإِنَّ

ِه بن عتَبة)1(. ِه بن َعْبِد اللَّ َرَواُه َعنَْها ُعَبْيِد اللَّ

ُث َعْن َصِفيََّة)2(. دِّ  ع: اْمَرَأٌة ِمْن َبنِي َلْيِث ْبِن َبْكٍر، حُتَ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )198/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3587/6(.





اد حر�ف الصفَّ





315 ات �
َّ
أسامي الصحابي

َباَعة
ُ

ض امُسها  َمن 

َبْيِر ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن 3    7 ُضَباَعُة ِبْنُت الزُّ
ُقَصيٍّ الَهاِشِميَُّة ڤ.

َها َعاتَِكُة بِنُْت َأِب َوْهِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن ِعْمَراَن ْبِن َمُْزوٍم.  س: ُأمُّ

َراٍء، َوَكاَن َحِليًفا  َجَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص املِْقَداَد ْبَن َعْمِرو ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن هَبْ َزوَّ

ْهِريِّ َفَتَبنَّاُه، َوَكاَن ُيَقاُل َلُه: املِْقَداُد ْبُن األَْسَوِد. لأَِلْسَوِد ْبِن َعْبِد َيُغوَث الزُّ

َفَوَلَدْت ُضَباَعُة لِْلِمْقَداِد: َعْبَد اللِه، َوَكِريَمَة، َوُقتَِل َعْبُد اللِه َيْوَم الََمِل، 

َفَمرَّ بِِه َعيِلُّ ْبُن َأِب َطالٍِب َقتِياًل، َفَقاَل: بِْئَس اْبُن األُْخِت َأْنَت، َوَكاَن َمَع َعاِئَشَة، 

َبرْيِ ِف َخْيَبَ َأْرَبِعَي َوْسًقا)1(. َقاَل: َوَأْطَعَم َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُضَباَعَة بِنَْت الزُّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َأن تْشـَتط  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، أمرَهـا َرُسـوُل اللَّ  ب: بنـت َعـمِّ َرُسـوِل اللَّ
ِف إحرامهـا. 

َها َعاتَِكة بنت أب وهب بن َعْمرو بن َعاِئذ بن عمَران بن َمُْزوم)2(.  َوأمُّ

َت املِْقَداِد ْبِن األَْسَوِد، َوَوَلَدْت َلُه.   ع: َكاَنْت حَتْ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )46/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )198/3(.
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َرَوى َعنَْها: اْبُن َعبَّاٍس، َوَجابٌِر، َوَأَنٌس، َوَعاِئَشُة، َوإِْسَحاُق ْبُن َعْبِد اللِه 

، َوَزْينَُب بِنُْت ُنَبْيٍط)1(. َبرْيِ اْبِن اْلَاِرِث، َوُعْرَوُة ْبُن الزُّ

جهـا املقـداُد بـُن َعْمـرو الَبْهـَرايِنّ حليـف بنـي زهـرة، ُيعَرف   بر: تزوَّ

ِه  ِه، وكريمة، فُقتَِل َعْبُد اللَّ باملقداد بن األسود لتبنيه له، فولدت له: َعْبد اللَّ
يوم المل َمَع عائشة ڤ. 

لضباعة َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث منها االشتاط ِف الج. 

َبرْي)2(. روى عنها: األعرج، وعروة بن الزُّ

 ذس: بِنُْت َعمِّ َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الَاِشِميَُّة، ِمَن امُلَهاِجَراِت.

َت املِْقَداِد بِن األَْسَوِد، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه، َوَكِرْيَمَة. َوَكاَنْت حَتْ

ٌة َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َلَا َأَحاِدْيُث َيِسرْيَ

 ، َبــرْيِ َرَوى َعنَْهــا: اْبنَُتَهــا؛ َكِرْيَمــُة، َوَســِعْيُد بــُن امُلَســيِِّب، َوُعــْرَوُة بــُن الزُّ

ْحَِن األَْعَرُج، َوَأَنُس بُن َمالٍِك. َوَعْبُد الرَّ

َث َعنَْها ِمَن الُقَدَماِء: اْبُن َعبَّاٍس، َوَجابٌِر. َوَحدَّ

َوُقتَِل َوَلُدَها َعْبُد اللِه بُن املِْقَداِد َيْوَم الََمِل َمَع ُأمِّ امُلْؤِمنِْيَ َعاِئَشَة.

َبِقَيْت ُضَباَعُة إَِل َبْعِد َعاِم َأْرَبِعْيَ فِْيَم َأَرى ڤ)3(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1874/4(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3383/6(.
)3( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 274، 275(.



317 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَزْوَجُة امْلِْقَداِد بن اأْلَْسَوِد.  ذت: بِنُْت َعمِّ َرُسوِل اللَّ

َرَوى َعنَْهـا: َزْوُجَهـا، َوبِنُْتَهـا َكِريَمـُة بِنُْت امْلِْقَداِد، َوَسـِعيُد بن امُلَسـيِّب، 

َوُعْرَوُة بن الزبري، واألعرج)1(.

 جر: بنت عمِّ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، زوج املقداد بن األَسود، فولدت له: َعبَد الله، 
وكريمة.

وروت ضباعة َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وعن زوجها املقداد. 

روى عنها: ابن عباس، وعائشة، وبنتها كريمة بنت املقداد، وابن املسيب، 
وُعرَوة، واألعرج، وغريهم)2(.

ُضَباَعُة ِبْنُت َعاِمِر ْبِن ُقْرٍط اْلَعاِمِريَُّة ڤ.3  - 7

َة)3(.  ع: َأْسَلَمْت بَِمكَّ

 جو: خطبَها َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َأبِيَها َسـلَمة بن ِهَشـام، َفَقاَل: َحتَّى 

أستأَمَرها.

َا قد َكـبت، َفَلمَّ َجاَء َأبوَها إَِلْيَهـا وأخبها، َقاَلت:  َوقيـل للنَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إهِنَّ

َجُه، َفرجع إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفسكت َعنَْها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(. اْرِجع، َفَزوَّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )416/2(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )5/14(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3387/6(.
)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 27(.
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ُضَباَعُة ِبْنُت َعْمِرو ْبِن ِمْحَصِن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِتيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن 3  - 7
اِر ڤ.  َمْبُذوٍل، َوُهَو َعاِمُر ْبُن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

 س: ِهَي ُأْخُت َثْعَلَبَة ْبِن َعْمٍرو َشِهَد َبْدًرا، َوُأْخُت َأِب َعْمٍرو َبِشرٍي 

اِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َقْرُبوٍس.  ِهْم، َوُأمُّ ُضَباَعَة َعْمَرُة بِنُْت َهزَّ ألُمِّ

َجَها ُعَبْيُد ْبُن ُعَمرْيِ ْبِن َوْهِب ْبِن َعْبِد األَْشَهِل ْبِن َحاِرَثَة ْبِن ِدينَاِر  َتَزوَّ

اِر. اْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت ُضَباَعُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )419/10(.
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اد الضَّ َحْرف  من  األفراد 

الضيزَنُة ِبْنُت َأِبي َقْيٍس ڤ.3  - 7

 جر: أسلمت وهاجرت)1(.

)1( »اإلصابة« البن حجر )11/14(.





اء حر�ف الطَّ
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ُطَعْيَمُة ِبْنُت ُجَرْيجٍ ڤ.3 7- 7

 ع: َلَا ِذْكٌر، َوَلْيَس َلَا َحِديٌث)1(.

طفيُة ِبْنُت َوْهٍب ڤ.3  - 7

 ثغ: أمُّ أب موسى األشعري، أسلمت وهاجرت)2(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3390/6(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )180/6(.





اء َّ حر�ف الطظ





327 ات �
َّ
أسامي الصحابي

َظْبَيُة ِبْنُت اْلَبَراِء ْبِن َمْعُروٍر ڤ.3  - 7

.)1(  ع: اْمَرَأُة َأِب َقَتاَدَة اأْلَْنَصاِريِّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3391/6(.





�ن حر�ف الع�ي
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عائشة امُسها  َمن 

يِق ْبِن َأِبي ُقَحاَفَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْمِرو 3  - 7 دِّ َعاِئَشُة ِبْنُت َأِبي َبْكٍر الصِّ
َة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ ڤ. اْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُمرَّ

اَن ْبـِن الَاِرِث ْبِن  َهـا ُأمُّ ُروَمـاَن بِنْـُت ُعَمـرْيِ ْبـِن َعاِمِر ْبِن ُدْهَ  س: ُأمُّ

َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن ِكنَاَنَة.

َة َمَضْت ِمْن  َيْت َعاِئَشُة َلْيَلَة الثُّاَلَثاِء لَِسْبَع َعرْشَ ُد ْبُن ُعَمَر: ُتُوفِّ َقاَل ُمَمَّ

َيْوَمِئٍذ  اْلِوْتِر َوِهَي  َبْعَد  َلْيَلتَِها  ِمْن  َوُدفِنَْت  َثَمٍن َوَخِْسَي،  َرَمَضاَن َسنََة  َشْهِر 

بِنُْت ِستٍّ َوِستَِّي َسنًَة)1(.

َنا ذاك امَلَداِئنِي)2(.  خ: ماتت عائشة بامَلِدْينَة، وصلَّ عليها أبو هريرة. َأْخَبَ

اِعِدي. َ بامَلِدْينَة: َسْهل بن َسْعد السَّ وآخر من ُتوفِّ

ُه آِخُر َمن َبِقَي ِمن َأْصَحاِب  َقاَل َأُبو َضْمَرة َأَنُس بن ِعَياٍض: سمعُت َأنَّ
َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )76-58/10(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 58(.
)3( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 59(.
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ج ملسو هيلع هللا ىلص بكًرا غريها، وكان تزّوجه إياها بمكة، وهي بنت   ق: ل يتزوَّ
ستِّ سني، ودخل هبا باملدينة، وهي بنت تسع سني، بعد سبعة أشهر من 

مقدمه املدينة. 

وُقبَِض َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وهي بنت ثمين عرشة سنة، وتكنى: أّم عبد الله.

قاربت  وقد  وخسي،  ثمن  سنة  وتوفيت  معاوية،  خالفة  إل  وبقيت 
السبعي. 

ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقالت: إين قد أحدثت بعده،  وقيل لا: ندفنك مع َرُسوِل اللِه 
فادفنوين مع أخوايت.

فُدفِنَت بالبقيع، وأوصت إل عبد الله بن الّزبري)1(.

َيْت  َها ُأمُّ ُروَماَن، َوَسِمْعُت َأَبا َبْكِر ْبَن َأِب َشْيَبَة َيُقوُل: ُتُوفِّ  ص: ُأمُّ

َعاِئَشُة ڤ َسنََة َثَمٍن َوَخِْسَي)2(.

 نس: من ُفَقَهاء اأْلَْنَصار من َأْصَحاب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص من أهل امَلِدينَة)3(.

ديق،  يقة بنت الصِّ دِّ ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوأمُّ امُلؤمنِـَي، الصِّ  ب: َزْوَجـُة َرُسـوِل اللَّ

أُة من َفوق سبع سموات، كنيتها أم َعْبد اللَّه.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، املبَّ َحبِيَبُة َرُسوِل اللَّ

ماتت سنة سبع وخسي ِف واَلَية ُمَعاِوَية، َوَكاَنت بنت َثَمن عرَشة ِحي 

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 134(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )388/5(.

)3( »تسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعدهم« للنسائي )ص: 126(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل جنَّته.  ُقبَِض َرُسوُل اللَّ

َوأمُّ َعاِئَشة أمُّ ُروَمان بنت َعامر بن ُعَوْيِمر بن َعْبد شمس)1(. 

ج بكًرا غريها، وهي بنت  َجها بمكة، ول يتزوَّ  م: كان النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص تزوَّ

ست سني، ودخل هبا باملدينة، وهي بنت تسع سني، بعد سبعة أشهر من 
مقدمه املدينة، وقبض وهي بنت ثمن عرشة سنة، وبقيت إل خالفة معاوية، 
وتوفيت سنة ثمن، وقيل: سبع وخسي، وقد قاربت السبعي، وأوصت أن 

تدفن بالبقيع، وكان وصيها: عبد الله بن الزبري بن العوام.

كنَّاها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أمَّ عبد الله.

ها أم رومان بنت سبيع بن دهان بن الارث بن عبد بن مالك بن  أمُّ
كنانة، نسبها مصعب الزبريي)2(.

 ش: ماتت سنة ثمن ، وقيل: سنة سبع وخسي، باملدينة)3(.

َأُة ِمْن َفْوِق َسْبِع  يِق َحبِيَبُة َحبِيِب اللِه، امُلَبَّ دِّ يَقُة بِنُْت الصِّ دِّ  ع: الصِّ

ْج  َة َوِهَي بِْكٌر، َوَبنَى هِبَا بِامَلِدينَِة، َوَلْ َيَتَزوَّ َسَمَواٍت، َعَقَد َعَلْيَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ

، َوَدَخَل هِبَا َوِهَي بِنُْت تِْسٍع َعَل َرْأِس َسْبَعِة  َجَها بِنَْت ِستٍّ َها، َتَزوَّ بِْكًرا َغرْيَ

َأْشُهٍر َبْعَد َمْقَدِمِه امَلِدينََة. 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )323/3(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 940-939(.

)3( »طبقات الفقهاء« ألبي إسحاق الشيرازي )47/1(.
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اِم ُمَعاِوَيَة َسنََة  َيْت ِف َأيَّ َة َسنًَة، َوُتُوفِّ َ ملسو هيلع هللا ىلص َعنَْها َوِهَي بِنُْت َثَمِن َعرْشَ ُتُوفِّ

َثَمٍن َوَخِْسَي، َوِقيَل: َسْبٍع.

َوَأْوَصْت َأْن ُتْدَفَن بِالَبِقيِع َمَع َصَواِحَباهِتَا، َكناَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بُِأمِّ َعْبِد اللِه. 

اَن ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد ْبِن َمالِِك ْبِن ِكنَاَنَة)1(. َها ُأمُّ ُروَماَن بِنُْت ُسَبْيِع ْبِن َدْهَ ُأمُّ

ها أمُّ رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس   بر: زوُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأمُّ
 ابن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهان بن الارث بن غنم بن مالك بن كنانة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بمكة قبل الجرة بسنتي. َهَذا قول أب عبيدة. َجها َرُسوُل اللَّ تزوَّ

وقال غريه: بثالث سني، وهي بنت ست سني، وقيل: بنت سبع.

وابتنى هبا باملدينة، وهي ابنة تسع، ال أعلمهم اختلفوا ِف ذلك.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص قد أري  ى له، َوَكاَن َرُسوُل اللَّ وكانت ُتذكر لبري بن مطعم وُتسمَّ
عائشة ِف املنام ِف سقة من حرير، فتوفيت خدجية، َفَقاَل: »إِْن َيُكْن َهَذا ِمْن 

َبرْي. َجها بعد موت خدجية بثالث سني فِيَم ذكر الزُّ ِه يْمِضِه«. فتزوَّ ِعنِْد اللَّ

َوَكاَن موت خدجية قبل مرجه إَِل املدينة مهاجًرا بثالث سني.

َهَذا أول َما قيل ِف ذلك وأصحه إن شاء اللَّه تعال.

وقـد قيـل ِف مـوت خدجيـة: إنه َكاَن قبـل الجرة بخمس سـني. وقيل: 
بأربع.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3208/6(.
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اٍل،  اٍل، َواْبتِنَاُؤُه هِبَا ِف َشـوَّ َقـاَل َأُبـو ُعَمـَر: َكاَن نَِكاُحُه ملسو هيلع هللا ىلص َعاِئَشـَة ِف َشـوَّ

 ، اٍل َعَل َأْزَواِجِهنَّ َوَكاَنْت حُتِبُّ َأْن ُتْدِخَل النَِّسـاَء ِمْن َأْهِلَها َوَأِحبَّتَِها ِف َشـوَّ

اٍل.  َوَتُقوُل: َهْل َكاَن ِف نَِساِئِه ِعنَْدُه َأْحَظى ِمنِّي، َوَقْد َنَكَحنِي َواْبَتنَى ِبَ ِف َشوَّ

َة َسنًَة، َوَكاَن ُمْكُثَها َمَعُه ملسو هيلع هللا ىلص تِْسَع  َ َعنَْها ملسو هيلع هللا ىلص َوِهَي بِنُْت َثَمِن َعرْشَ َوُتُوفِّ

ِسنَِي.

َة َسنًَة. َعرْشَ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف  َقاَل َأُبو ُعَمَر: ل ينكح ملسو هيلع هللا ىلص بكًرا غريها، واستأذنت َرُسوَل اللَّ
َبرْي ِه بن الزُّ الكنية، َفَقاَل َلَا: اكتنى بابنك َعْبد اللَّ

يعني: ابَن أختها. 

َقاَل َأُبو ُعَمَر: أمر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بالذين رموا عائشَة باإلفك حي نزل القرآن 
رِي والعلِم باخلب.  بباءهتا، فُجِلدوا الدَّ ثمني فِيَم ذكر جاعٌة من أهِل السِّ
َوَقاَل قوٌم: إن حسان بن ثابت ل جيلد معهم، وال يصح عنه أنه خاض ِف 

اإلفك والقذف، ويزعمون أنه القائل:

ــِه َمــا َكاَن أهلــه وحنـة إذ َقاُلـوا هجـرًيا ومسـطحلقــد ذاق َعْبــد اللَّ

ِه هو عبد الله بن أب بن سلول. وَعْبد اللَّ

حـون جلـد حسـان بـن ثابـت، وجيعلونه مـن جلة أهل  وآخـرون يصحِّ
اإلفك ِف عائشة. 
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وأنشد ابُن إِْسَحاق َهَذا البيت َعَل خالف َما مىض ِف أبيات ذكرها، 
َفَقاَل قائل من املسلمي:

ــِه َمــا َكاَن أهلــه وحنـة إذ َقاُلـوا هجـرًيا ومسـطحلقــد ذاق َعْبــد اللَّ

ـِه بـن أب بن سـلول ل يكن من يسـت  وهـذا عنـدي أصـح؛ ألن َعْبـد اللَّ
جلده عن الميع لو جلد.

وقـد روي أن حسـان بن ثابت اسـتأذن عل عائشـة بعد مـا ُكفَّ بصه، 
فأذنـت لـه، فدخـل عليهـا فأكرمته، فلـم خرج من عندهـا قيل َلَـا: أهذا من 

القوم؟ قالت: أليس يقول:

ـــد منكـــم وقـــاءفـــإن أب ووالـــده وعـــريض لعـــرض ُمَمَّ

َهَذا البيت يغفر له كل ذنب)1(.

ة لبـري بن مطعم َفَخَطَبَها َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل:   جو: َكاَنـت ُمَسـمَّ

جَها  َأُبو بكر َيا َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص َدْعنِي َحتَّى أسلها من ُجَبري سالًّ َرفِيًقا َفَتَزوَّ

، َوقيل: بَِثاَلث ِسـنِي،  ال قبل اِلْجَرة بِسـنَتْيِ ـة ِف َشـوَّ َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ

َوِهي بنت ِسّت ِسنِي، َوبنى هَبا بِامَلِدينَِة، َوِهي بنت تسع ِسنِي، َوبقيت ِعنْده 

تسع ِسنِي. 

ج بكًرا َغريَها.  َوَمات َوِهي بنت َثَميِن عرَشة سنة، َول يَتَزوَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1885-1881/4(.
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ْبعي،  َوَماَتْت سنة سبع َوخسي. َوقيل: َثَمن َوخسي، َوقد قاربت السَّ
ُهَرْيَرة، َوَكاَن  َأُبو  َعَلْيَها  بِالَبِقيِع من صواحباهتا، َوصلَّ  وأوصت َأن تدفن 

َخليَفة َمْرَوان بِامَلِدينَِة)1(.

جها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بمكة سنة عرش من النبوة، قبل الجرة بثالث   ث: تزوَّ
سني، ولا ست سني، وقيل غري ذلك.

وأعرس هبا باملدينة عل رأس ثمنية عرش شهًرا من الجرة، ولا تسع سني 
ج بكًرا غريها. وبقيت معه تسع، ومات عنها ولا ثمين عرشة سنة، ول يتزوَّ

 .» َبْرِ واستأذنته ف الكنية فقال لا: »َتَكنِّى ْباْبِن ُأْختِِك َعْبِد اللِه ْبِن الزُّ

 وكانت فقيهة، عاملة فصيحة، فاضلة، كثرية الديث عن ُرُسوِل اللِه 
ملسو هيلع هللا ىلص، عارفة بأيام العرب، وأشعارها.

َقِة  ، َوَرُجٌل َيِْمُلِك ِف َسَ َتْنِ وقال لا َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َرَأْيُتِك ِف امَلنَاِم َمرَّ
ِه ۵  ُيْمِضِه«. ِمَن احَلِرير، َفَيُقوُل: َهِذِه اْمَرَأُتَك؟ َفَأُقوُل: إِْن َكاَن َهَذا ِمْن ِعنِْد اللَّ

َلم«.  يُل ُيْقِرُئِك السَّ وقال لا َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يوًما: »َيا َعائَِشَة، َهَذا ِجْبِ
فقلت: وعليه السالم ورحة الله وبركاته، ترى ماال نرى .

وماتت سـنة سـبع وخسـي، وقيل: سـنة ثمن وخسـي باملدينة، ولا من 
العمر سبع وستون سنة، ودفنت بالبقيع)2(.

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 22(.
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 530(.
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 ثغ: أمُّ املؤمني، زوُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأشهر نسائه.

ها أم رومان ابنة عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عّتاب بن أذينة  وأمُّ
ابن سبيع بن دهان بن الارث بن غنم بن مالك بن كنانة الكنانية.

وروت عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص كثرًيا.

روى عنها: عمر بن اخلطاب، وكثري من الصحابة، ومن التابعي ما ال 
يىص)1(.

، َخِلْيَفِة َرُسـْوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َأِب َبْكٍر  ْيِق األَْكَبِ دِّ  ذس: بِنْـُت اإِلَمـاِم الصِّ

، َزوَجُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْفَقُه نَِسـاِء  ـُة، ُأمُّ امُلْؤِمنِـْيَ يَّـُة، النََّبِويَّ الُقَرِشـيَُّة، التَّْيِميَّـُة، امَلكِّ

ِة َعَل اإِلْطاَلِق. األُمَّ

َها: ِهَي ُأمُّ ُرْوَماَن بِنُْت َعاِمِر بِن ُعَوْيِمِر بِن َعْبِد َشْمٍس بِن َعتَّاِب بِن  َوُأمُّ
ُأَذْينََة الِكنَانِيَُّة.

َجَهـا َنبِـيُّ اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َقْبـَل ُمَهاَجِرِه َبْعـَد َوَفاِة  َهاَجـَر بَِعاِئَشـَة َأَبَواَهـا، َوَتَزوَّ
َة بِنِْت ُخَوْيِلٍد، َوَذلَِك َقْبَل اِلْجَرِة بِبِْضَعَة َعرَشَ َشْهًرا، َوِقْيَل:  ْيَقِة َخِدجْيَ دِّ الصِّ

. بَِعاَمْيِ

َفُه  ِمْن َغْزَوِة َبْدٍر،  ، ُمنََصَ اٍل َسنََة اْثنََتْيِ َوَدَخَل هِبَا ِف َشوَّ

َوِهَي اْبنَُة تِْسٍع.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )188/6، 192(.
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ا، َطيًِّبا، ُمَباَرًكا فِْيِه. َفَرَوْت َعنُْه: ِعْلًم َكثرِْيً

 ، َوَعْن: َأبِْيَها، َوَعْن: ُعَمَر، َوَفاطَِمَة، َوَسْعٍد، َوَحَْزَة بِن َعْمٍرو األَْسَلِميِّ

َوُجَداَمَة بِنِْت َوْهٍب.

ِة َأَحاِدْيَث. و)ُمْسنَُد َعاِئَشَة(: َيْبُلُغ َأْلَفْيِ َوماَئَتْيِ َوَعرْشَ

َفَق َلَا الُبَخاِريُّ َوُمْسِلٌم َعَل: ماَئٍة َوَأْرَبَعٍة َوَسْبِعْيَ َحِدْيًثا. اتَّ

. . َواْنَفَرَد ُمْسِلٌم بِتِْسَعٍة َوِستِّْيَ َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ بَِأْرَبَعٍة َوَخِْسْيَ

، َوَكاَنْت  َوَعاِئَشُة ِمَّْن ُولَِد ِف اإِلْساَلِم، َوِهَي َأْصَغُر ِمْن َفاطَِمَة بَِثَميِن ِسنِْيَ

ْيَن(. ا َيِدْينَاِن الدِّ َتُقْوُل: )َلْ َأْعِقْل َأَبَويَّ إاِلَّ َوُهَ

َة َساِئَس الِفْيِل َشْيًخا َأْعَمى َيْسَتْعطِي.  َقْت بَِمكَّ َا َلِ َوَذَكَرْت َأهنَّ

ِج  َيَتَزوَّ َوَلْ  اُء(،  َلَا: )الَُمرْيَ ُيَقاُل  َثمَّ  َوِمْن  َجِْيَلًة،  َبْيَضاَء  اْمَرَأًة  َوَكاَنِت 

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َبْل  ِة ُمَمَّ َها، َوالَ َأَحبَّ اْمَرَأًة ُحبََّها، َوالَ َأْعَلُم ِف ُأمَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِْكًرا َغرْيَ

َوالَ ِف النَِّساِء ُمْطَلًقا اْمَرَأًة َأْعَلَم ِمنَْها.

َا َأْفَضُل ِمْن َأبِْيَها، َوَهَذا َمْرُدْوٌد، َوَقْد َجَعَل  َوَذَهَب َبْعُض الُعَلَمِء إَِل َأهنَّ

ْنَيا َواآلخَرِة، َفَهْل  َا َزْوَجُة َنبِيِّنَا ملسو هيلع هللا ىلص ِف الدُّ ٍء َقْدًرا، َبْل َنْشَهُد َأهنَّ اللُه لُِكلِّ يَشْ

َة َشْأٌو الَ ُيْلَحُق، َوَأَنا َواِقٌف ِف  ْيَقِة َخِدجْيَ دِّ َفْوَق َذلَِك َمْفَخٌر، َوإِْن َكاَن لِلصِّ

َة َعَلْيَها، ألُُمْوٍر َلْيَس َهَذا َمْوِضُعَها.  تِِهَم َأْفَضُل، َنَعْم َجَزْمُت بَِأْفَضِليَِّة َخِدجْيَ َأيَّ

ـا َوبَِسـْوَدَة ِف َوْقـٍت  َج هِبَ ـَة، َفَتـَزوَّ ـا إِْثـَر َوَفـاِة َخِدجْيَ ـُه ملسو هيلع هللا ىلص هِبَ َوَكاَن َتْزِوجْيُ
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اٍل،  َد هِبَا َثاَلَثَة َأْعَواٍم َحتَّى َبنَى بَِعاِئَشَة ِف َشوَّ َواِحٍد، ُثمَّ َدَخَل بَِسْوَدَة، َفَتَفرَّ

َيَتَظاَهُر بِِه،  َج بِْكًرا ِسَواَها، َوَأَحبََّها ُحبًّا َشِدْيًدا َكاَن  َبْعَد َوْقَعِة َبْدٍر، َفَم َتَزوَّ

بَِحْيـُث إِنَّ َعْمـَرو بـَن الَعاِص -َوُهَو ِمَّْن َأْسـَلَم َسـنََة َثَمٍن ِمَن اِلْجَرِة- َسـَأَل 

النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: َأيُّ النَّاِس َأَحبُّ إَِلْيَك َيا َرُسْوَل اللِه؟ َقاَل: »َعائَِشُة«. َقاَل: َفِمَن 

َجاِل؟ َقاَل: »َأُبْوَها«. الرِّ

َوافِِض، َوَما َكاَن ڠ لُِيِحبَّ إاِلَّ َطيًِّبا. َوَهَذا َخَبٌ َثابٌِت َعَل َرْغِم ُأُنْوِف الرَّ

ْذُت َأَبا َبْكٍر َخلِْيًل،  َ ِة، التَّ َوَقْد َقاَل: »َلْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا َخلِْيًل ِمْن َهِذِه الُمَّ

ُة اإِلْسَلِم َأْفَضُل«. َوَلكِْن ُأُخوَّ

تِِه، َفَمْن َأْبَغَض َحبِْيَبْي  تِِه، َوَأْفَضَل اْمَرَأٍة ِمْن ُأمَّ َفَأَحبَّ َأْفَضَل َرُجٍل ِمْن ُأمَّ

َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفُهَو َحِريٌّ َأْن َيُكْوَن َبِغْيًضا إَِل اللِه َوَرُسْولِِه.

ْوَن  َوُحبُُّه ڠ لَِعاِئَشَة َكاَن َأْمًرا ُمْسَتِفْيًضا، َأالَ َتَراُهْم َكْيَف َكاُنوا َيَتَحرَّ

بًا إَِل َمْرَضاتِِه؟ َداَياُهْم َيْوَمَها، َتَقرُّ هِبَ

ُة ُعُمِرَها: َثاَلٌث َوِستُّْوَن َسنًَة، َوَأْشُهٌر )1(. َوُمدَّ

 ذت: فقيهة نساء األمة.

َدَخَل هِبَا النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ف شَوال َبْعَد بدر، ولا من العمر تسع سني.

َرَوى عنهـا َجَاَعـة مـن الصحابة، واألسـود، ومروق، وابن املسـيب، 

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 135، 143-139، 193(.
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، وماهد، وِعْكِرمة، َوَعَطاِء بن َأِب َرَباٍح، َوابن  ْعبِيُّ وُعْروة، والقاسم، والشَّ

َأِب ُمَلْيَكـَة، ومعـاذة العدويـة، وعمـرة األنصاريـة، ونافـع مـول ابـن عمـر، 

وخلق كثري.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َفْضُل َعائَِشـَة َعَل النَِّسـاِء، َكَفْضـِل الثَِّريِد َعَل  َقـاَل َرُسـوُل اللَّ

َسائِِر الطََّعاِم«.

َلم«.  يُل ُيْقِرُئِك السَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص يوًما: »َيا َعائَِشَة، َهَذا ِجْبِ وقالت: َقاَل َرُسوُل اللَّ

فقلت: عليه السالم ورحة الله وبركاته، ترى ما ال أرى.

اَء إَِل النَّبِيِّ  يَل َجاَء بُِصوَرهِتَا ِف ِخْرَقٍة َحِريٍر َخْضَ َوَعْن َعاِئَشَة: َأنَّ ِجْبِ

نَُه. ِمِذيُّ َوَحسَّ ْ ْنَيا َواآْلِخَرِة. َرَواُه التِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َهِذِه َزْوَجُتَك ِف الدُّ

ُه،  ومـن عجيـب َمـا ورد أن أبا ممد بـن حزم، مع كونه أعلـم َأْهل زمانَّ

ذهب إَِل أن عائشة أفضل من أبيها، َوَهَذا ما خرق بِِه اإلجاع.

ِه َما َنَزَل  ـُه َواللَّ َوَقـاَل النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيـا ُأمَّ َسـَلَمَة، اَل ُتْؤِذينِي ِف َعائَِشـَة؛ َفإِنَّ

َها«. اِف اْمَرَأٍة ِمنُْكنَّ َغْرَ َعَلَّ اْلَوْحُي، َوَأَنا ِف حِلَ

َوَلْو َلْ يكن إاِلَّ َما ف القرآن من الباءة لكفى بذلك شًفا.

ولا حظ وافر من الفصاحة والبالغة، مع َما لا من املناقب ڤ.

ُتوفيت َعَل الصحيح َسنَة سبع وخسي باملدينة؛ قاله هشام بن ُعروة، 
وأحد بن حنبل، وشباب.
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وُدفنت بالبقيع لياًل، فاجتمع النَّاس وحضوا، فلم ُتر ليلة أكثر ناًسا 
منها، وصلَّ عليها َأُبو هريرة، ولا ستٌّ وستون َسنَة، وذلك ف َسنَة ثمن)1(. 

 ذك: حبيبــُة َرُســوِل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص بنــت خليفــة َرُســوِل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص أب بكــر 
الصديق ڤ. 

من أكب فقهاء الصحابة، كان فقهاء أصحاب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يرجعون 
ه هبا جاعة. إليها، تفقَّ

ال بعد وقعـة بـدر، فأقامت ف صحبتـه ثمنية  بنـى هبـا النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ف شـوَّ
أعوام وخسة أشهر، فكانت أحب نسائه إليه.

ونزلــت اآليــات ف تبئتهــا مــا رماهــا بــه أهــُل اإلفك، وعاشــت خًســا 
وستي سنة. 

ث عنها جاعة من الصحاب. حدَّ

كانت غزيرة العلم بحيث إن عروة يقول: ما رأيُت أحًدا أعلم بالطب 
منها)2(.

َعاِئَشُة ِبْنُت َأِبي ُسْفَياَن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن ُضَبْيَعَة 3 -- 7
اْبِن َزْيٍد ڤ.

ـِد ْبِن ُعـَمَرَة: َمْرَيـُم بِنُْت َأِب ُسـْفَياَن ْبِن   س: َقـاَل َعْبـُد اللـِه ْبـُن ُمَمَّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )511-508/2(.
)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )13(.
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اْلَاِرِث ْبِن َقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن ُضَبْيَعَة ْبِن َزْيٍد. 

َجَها ُمَعاُذ ْبُن  َها َسَلَمُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َيْعَمَر ْبِن ُعْجَرَة ِمْن ُهَذْيٍل، َتَزوَّ َوُأمُّ

ِع ْبِن الَعطَّاِف ْبِن ُضَبْيَعَة.  َعاِمِر ْبِن َجاِرَيَة ْبِن ُمَمِّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َعاِئَشُة ِبْنُت ُجَزى ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْبِد َرَزاحِ ْبِن ُظَفَر ڤ.3  - 7

اٍد  َجَها َأُبو امُلنِْذِر َيِزيُد ْبُن َعاِمِر ْبِن َحِديَدَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ  س: َتَزوَّ

ِمـْن َبنِـي َسـِلَمَة َأُخـو ُقْطَبَة ْبـِن َعاِمِر ْبـِن َحِديَدَة ِمْن َأْهـِل َبـْدٍر، َفَوَلَدْت ألَِب 

ْحَِن.  امُلنِْذِر: امُلنِْذَر َوَعْبَد الرَّ

َأْسَلَمْت َعاِئَشُة بِنُْت ُجَزى َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َحَراِم 3  - 7 ْبِن  اْلَحاِرِث  ْبِن  َثْعَلَبَة  ْبِن  اْلَحاِرِث  ْبِن  ُعَمْيِر  ِبْنُت  َعاِئَشُة 
اْبِن َكْعِب ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َا َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. ُد ْبُن ُعَمَر َأهنَّ  س: َذَكَر ُمَمَّ

َعاِئَشُة ِبْنُت ُقَداَمَة بِن َمْظُعون الُقَرِشيَُّة الُجَمِحيَُّة ڤ.3    7

َها ُعْثَمَن بَن َمْظُعون الَُمِحيَّ َوُهَو َميِّت   ب: َرَأْت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَقبِّل َعمَّ

إِْن ُحِفَظ رؤيتها النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف اخلََب، َفإِن َصحَّ َذلِك فلَها ُصْحَبة، َوإِن ل َيصح 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )327/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )322/10(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )371/10(.
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َذلِك فسأذكرها ِف كتاب التَّابِعي)1(.

 بر، ثغ: هـي وأمهـا ريطة ابنة أب ُسـْفَيان مـن املبايعات، تعد ِف أهل 
املدينة)2(.

 ثغ: هي وأمها رائطة بنت سفيان اخلزاعية من املبايعات)3(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )323/3(. 
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1886/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )194/6(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )194/6(.
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عاِتكة امُسها  َمن 

َعاِتَكُة ِبْنُت ُأَسْيِد ْبِن َأِبي الِعْيِص ْبِن ُأَميَُّة ْبُن َعْبِد َشْمٍس ڤ.3    7

 بر: َلَا صحبة، وال أعلمها روت َشْيًئا)1(.

َعاِتَكـُة ِبْنـُت َخاِلـِد ْبـِن ُخَلْيِف ْبِن ُمْنِقِذ ْبـِن َرِبيَعَة ْبـِن َأْصَرَم ْبِن 3    7
ُضَبْيِس ْبِن َحَراِم ْبِن َحَبِشيََّة ْبِن َسُلوِل ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمٍرو ِمْن ُخَزاَعَة 

ُأمُّ َمْعَبٍد ڤ.

ى ْبِن ُمنِْقِذ  َها، َوُيَقـاُل َلُه: مَتِيُم ْبُن َعْبِد اْلُعـزَّ ـَت اْبـِن َعمِّ  س: َكاَنـْت حَتْ

َم ْبـِن ُضَبْيـِس ْبِن َحَراِم ْبِن َحَبِشـيََّة ْبِن َسـُلوِل ْبـِن َكْعِب ْبِن  اْبـِن َربِيَعـَة ْبـِن َأْصَ

تِي َنَزَل ِعنَْدَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َعْمٍرو ِمْن ُخَزاَعَة، َوَكاَن َمنِْزُلَا بُِقَدْيٍد َوِهَي الَّ

ِحَي َهاَجَر إَِل امَلِدينَِة)2(.

.)3(  ع: َصاِحَبُة اخلَْيَمَتْيِ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف خيمتها حي خرج من   بر: هـي التـي نـزل عليها َرُسـوُل اللَّ

مكة إَِل املدينة مهاجًرا، وذلك املوضع يدعى إَِل اليوم بخيمة أم معبد)4(. 

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )273/10(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1875/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1876/4(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3400/6(.



حابة األماثل 346
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 كو: هي التي نزل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص خيمتها حي هاجر إل املدينة)1(.

تِـي نـزل َعَلْيَهـا َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ِحـي َهاجـر إَِل امَلِدينَة،   جو: ِهـي الَّ
َا أسلمت َيْومِئٍذ، َوقيل: بل قدمت إَِل امَلِدينَة َوأْسلمت.  َوُيَقال: إهِنَّ

وحديثها ِف صفة َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص َمْشُهور )2(. 

 ثغ: هي أم معبد، كنيت بابنها معبد، وكان زوجها أكثم بن أب الون 
اخلزاعي، وهو أبو معبد. وهي التي نزل هبا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ملا هاجر إل املدينة، 

وحديثه معها مشهور، وذلك املنزل يعرف اليوم بخيمة أم معبد)3(.

َعاِتَكُة ِبْنُت َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُنَفْيِل ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ِرَياحِ ْبِن 3 7  7
َعْبِد اهلِل ْبِن ُقْرِط ْبِن َرَزاحِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب الُقَرِشيَُّة الَعَدِويَُّة ڤ.

ِر ْبِن َمالِِك ْبِن َربِيَعَة ْبِن ُلَكْيِز  ِميِّ ْبِن َعمَّ َها ُأمُّ ُكْرٍز بِنُْت اْلَْضَ  س: ُأمُّ

اْبِن َمالِِك ْبِن َعْوٍف، َأْسَلَمْت َفَباَيَعْت َوَهاَجَرْت)4(.

 ب: ُأْخت سعيد بن زيد، َلَا ُصْحَبٌة)5(.

ِه بـن عمر بن  هـا أم كريـز بنت َعْبـد اللَّ  بر: أخـت َسـِعيد بـن زيـد، أمُّ
مالك الضمّي. 

)1( »اإلكمال« البن ماكوال )416/2(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 231(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )182/6(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )252/10(.

)5( »الثقات« البن ِحبَّان )324/3(.
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ِه بـُن أب بكر الصديق، وكانت  َجها َعْبُد اللَّ كانـت من املهاجـرات، تزوَّ
حسـناء جيلـة ذات خلـق بـارع، فأولع هبا وشـغلته َعـْن مغازيه، فأمـره أبوه 

بطالقها لذلك، فقال:

ــا ــم مكاهن ــا وخي ــون طلقه مقيــًم متنــي النفــس أحــالم نائــميقول
ــي أهــل بيــت جيعهــم َعـَل كثـرة مني إلحـدى العظائموإن فراق
ــمأراين وأهــيل كالعجــول ترّوحت ــار الروائ ــل العش ــا قب إل بّوه

فعزم َعَلْيِه أبوه َحتَّى طلَّقها، ثم تبعتها نفسه، فهجم َعَلْيِه َأُبو َبْكر، َوُهَو 
يقول:

ومــا نــاح قمــري الــمم املطــوقأعاتــك ال أنســاك َمــا ذر شــارق
يــوم وليلــة قلبــي كل  إليــك بــم ختفــي النفــوس معلــقأعاتــك 
ــقول أر مثــيل طلــق اليــوم مثلهــا ــرم تطل ــري ج ــا ِف غ وال مثله
وخلق ســوٌي ِف الياء ومصدقَلـَـا خلــق جــزل ورأي ومنصــب

فرقَّ له أبوه، فأمره فارتعها.

فقال حي ارتعها:

ِذي ُهَو كائنأعاتــك قــد طلقــت ِف غــري ريبــة وروجعـت لألمر الَّ
ــه غــاد ورائــح َعــَل النــاس فيــه ألفــة وتبايــنكذلــك أمــر اللَّ
ــه ســاكنومــا زال قلبــي للتفــرق طائــًرا وقلبــي ملــا قــد قــرب اللَّ
ــخطة ــه س ــك أين ال أرى في وأنــك قــد متــت عليك املحاســنليهن
ــه وجهــه ــائنوأنــك مــن زيــن اللَّ ــه ش ــه اللَّ ــه زان ــس لوج ولي
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ملسو هيلع هللا ىلص فرمي بسهم فمت منه  ِه  اللَّ َرُسوِل  َمَع  الطائَف  ِه  اللَّ َعْبُد  ثم شهد 
بعد باملدينة، فقالت عاتكة ترثيه:

ــصارزئــت بخــري النــاس بعــد نبيهــم ــا َكاَن ق ــر وم ــد أب بك وبع
ــة ــي حزين ــك عين ــت ال تنف عليــك وال ينفــك جلــدي أغــبافآلي
ــبافلــه عينــا مــن رأى مثلــه فتــى ــاج وأص ــى ِف الي ــر وأح أك
إَِل املوت َحتَّى يتك الرمح أحراإذا شعــت فيــه األســنة خاضهــا

َجها زيد بن اخلطاب َعَل اختالف ِف ذلك، فُقتَِل عنها يوم اليممة  فتزوَّ
شهيًدا، ثم تزوجها ُعَمر بن اخلَطَّاِب ِف سنة اثنتي عرشة من الجرة، فأول 
عليهـا، ودعـا أصحاَب َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وفيهـم َعيِلّ بن َأِب َطالِـٍب، َفَقاَل له: 
َيا أمري املؤمني، دعني أكلم عاتكة. َقاَل: نعم. فأخذ عيل بجانب اخلدر، ثم 

َقاَل: َيا عدية نفسها أين قولك:

ــة ــي حزين ــك عين ــت ال تنف عليــك وال ينفــك جلــدي أغــبافآلي

فبكت. َفَقاَل عمر: َما دعاك إل هذا يا أبا حسن؟ كل النساء يفعلن َهَذا.

ثم قتل عنها عمر، فقالت تبكيه:

ونحيــب بعــبة  جــودي  النجيــبعــي  اإلمــام  َعــَل  متــيل  ال 
والتثــــــويبفجعتنــي املنــون بالفــارس املعلم اليــــــاج  يــــــوم 
ظقد ســقته املنون كأس شــعوبقل ألهل الضاء والبؤس موتوا
 وما رثت به عمر ڤ قولا:
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ـــع الرقـــاد فعـــاد عينـــي عائـــد املعمـــودمن قلبـــي  تضمـــن  مـــا 
ـــرة ـــذارك م ـــهرين ح ـــد َكاَن يس ــهيدق ــي التسـ ــق لعينـ ــوم حـ فاليـ
وصعيـــدأبكـــي أمـــري املؤمنـــي ودونـــه صفائـــح  للزائريـــن 

تها ِف اخلروج إَِل املسجد  َبرْي بن العوام، وقد ذكرنا قصَّ ثم تزوجها الزُّ
معه ومع عمر قبله ِف كتاب »التمهيد« ِف )باب َيَْيى بن َسِعيد َعْن عمرة(.

ام عنها قالت أيًضا ترثيه: َبرْيُ بُن العوَّ فلم ُقتَِل الزُّ

معــردغــدر ابــن جرمــوز بفــارس هبمــة غــري  َوَكاَن  اللقــاء  يــوم 
نبهتــه لوجدتــه لــو  َعْمــرو  ال طائًشــا رعش النــان وال اليدَيــا 
ــه ــا ل يثن ــد خاضه ــرة ق ــم غم عنهــا طــرادك َيــا بــن فقــع القرددك
مــن مــىض مــن يــروح ويغتــديثكلتــك أمــك إن ظفــرت بمثلــه
ملســلًم قتلــت  إن  ربــك  حلــت عليــك عقوبــة املتعمــدواللــه 

َبرْي شط أال يمنعها من املسجد، وكانت امرأة خليفة، فكانت إذا   َوَكاَن الزُّ
 هتيأت إَِل اخلروج للصالة، َقاَل َلَا: والله إنك لتخرجي وإين لكاره، فتقول:
فامنعني فأجلس. فيقول: كيف وقد شطت لك أال أفعل، فاحتال فجلس 
َعَل كفلها، فاستجعت،  ت وضع يده  الغلس، فلم مرَّ الطريق ِف  َعَل  َلَا 
ثم انصفت إَِل منزلا، فلم حان الوقت الَِّذي كانت خترج فيه إَِل املسجد 
َبرْي: مالك ال خترجي إَِل الصالة؟ قالت: فسد الناس.  ل خترج، َفَقاَل َلَا الزُّ

واللـه ال أخـرج مـن منـزيل. فعلـم أهنا سـتفي بم قالـت، فقـال: ال روع 
يا بنت عمر. وأخبها اخلب، فقتل عنها يوم المل.
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َبـرْي،  هتـا مـن الزُّ ثـم خطبهـا َعـيِلُّ بـُن َأِب َطالِـٍب ڤ بعـد انقضـاء عدَّ
فأرسـلت إليـه إين ألضـّن بـك يا ابن عمِّ َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َعِن القتـل، َوَكاَن 
َبـرْي إذ ُقتِـَل أبـوه قـد أرسـل إَِل عاتكة بنت زيد بـن َعْمرو بن  ـِه بـن الزُّ َعْبد اللَّ
نفيل يقول: يرحك اللَّه، أنت امرأة من بني عدي، ونحن قوم من بني أسد، 
وإن دخلـت ِف أموالنـا أفسـدهتا علينـا، وأرضرت بنـا. فقالـت: رأيـك َيا أبا 
بكـر، َمـا كنـت لتبعـث إيلَّ بـيشء إال قبلتـه، فبعـث إليها بثمني ألـف درهم، 

فقبلتها، وصالت عليها.

َجهـا السـن بن عـيل فتوف عنها، َوُهَو آخر مـن ذكر من أزواجها،  وتزوَّ
والله أعلم)1(.

 ثغ: هي ابنة عمِّ عمر بن اخلطاب جيتمعان ف نفيل. 

كانـت مـن املهاجـرات إل املدينـة، وكانـت امـرأة عبـد الله بـن أب بكر 
الصديق، وكانت حسناء جيلة، فأحبها ُحبًّا شديًدا حتى غلبت عليه وشغلته 

عن مغازيه وغريها، فأمره أبوه بطالقها)2(.

َعاِتَكـُة ِبْنـُت َعْبـِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشـِم ْبِن َعْبِد َمَنـاِف ْبِن ُقَصيٍّ 3    7
الُقَرِشيَُّة الَعَدِويَُّة ڤ.

َها َفاطَِمُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن ِعْمَراَن ْبِن َمُْزوٍم.   س: ُأمُّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1876/4- 1880(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )183/6(.
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َجَها ِف الَاِهِليَِّة َأُبو ُأَميََّة ْبُن امُلِغرَيِة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم،  َتَزوَّ

ا، َوَقِريَبَة.  َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه، َوُزَهرْيً

َة َوَهاَجَرْت إَِل امَلِدينَِة، َوَكاَنْت  ُثمَّ َأْسَلَمْت َعاتَِكُة بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب بَِمكَّ

ْت هِبَا َأَخاَهـا اْلَعبَّاَس  َقـْد َرَأْت ُرْؤَيـا َأْفَزَعْتَهـا َوَعُظَمـْت ِف َصْدِرَهـا، َفَأْخـَبَ

ُف َأْن َيْدُخَل َعَل  ُثَك، َفإيِنِّ َأخَتَوَّ اْبَن َعْبِد امُلطَِّلِب َوَقاَلْت: اْكُتْم َعيَلَّ َما ُأَحدِّ

َقْوِمَك ِمنَْها َشٌّ َوُمِصيَبٌة، َوَكاَنْت َرَأْت ِف امَلنَاِم َقْبَل ُخُروِج ُقَرْيٍش إَِل َبْدٍر 

َخ بَِأْعَل َصْوتِِه َيا آَل ُغَدَر،  َراِكًبا َأْقَبَل َعَل َبِعرٍي َحتَّى َوَقَف بِاألَْبَطِح ُثمَّ َصَ

اٍت، َقاَلْت َفَأَرى النَّاَس  َخ هِبَا َثاَلَث َمرَّ اْنِفُروا إَِل َمَصاِرِعُكْم ِف َثاَلٍث َصَ

َظْهِر  َبِعرُيُه َعَل  بِِه  َمُثَل  إِْذ  َيتَّبُِعوَنُه  َوالنَّاُس  امَلْسِجَد  َدَخَل  ُثمَّ  إَِلْيِه.  اْجَتَمُعوا 

َخ بِِمْثِلَها  َخ بِِمْثِلَها َثاَلًثا، ُثمَّ َمُثَل بِِه َبِعرُيُه َعَل َأِب ُقَبْيٍس، َفَصَ اْلَكْعَبِة، َفَصَ

َثاَلًثا، ُثمَّ َأَخَذ َصْخَرًة ِمْن َأِب ُقَبْيٍس، َفَأْرَسَلَها، َفَأْقَبَلْت هَتِْوي َحتَّى إَِذا َكاَنْت 

َة إاِلَّ  َة َواَل َداٌر ِمْن ُدوِر َمكَّ ْت َفَم َبِقَي َبْيٌت ِمْن ُبُيوِت َمكَّ بَِأْسَفِل اْلََبِل اْرَفضَّ

َدَخَلْتُه ِمنَْها َفْلَذٌة، َوَلْ َيْدُخْل َداًرا َواَل َبْيًتا ِمْن ُبُيوِت َبنِي َهاِشٍم َوالَ َبنِي ُزْهَرَة 

ُمْغَتمًّ  َفَخَرَج  َلُرْؤَيا  َهِذِه  إِنَّ  الَعبَّاُس:  َأُخوَها  َفَقاَل  ٌء،  ْخَرِة يَشْ ِمْن تِْلِك الصَّ

َحتَّى َلِقَي الَولِيَد ْبَن ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة، َوَكاَن َلُه َصِديًقا َفَذَكَرَها َلُه، َواْسَتْكَتَمُه 

ُثوا بُِرْؤَيا َعاتَِكَة، َفَقاَل َأُبو َجْهٍل: َيا َبنِي َعْبِد  َفَفَشا الَِديَث ِف النَّاِس، َفَتَحدَّ

َا  ِلـِب َأَمـا َرِضيُتـْم َأْن َتنَبَّـَأ ِرَجاُلُكـْم َحتَّى َتنَبََّأ نَِسـاُؤُكْم َزَعَمـْت َعاتَِكُة َأهنَّ امُلطَّ

ا َوإاِلَّ  بَُّص بُِكـْم َثاَلًثا، َفإِْن َيُكْن َما َقاَلـْت َحقًّ َرَأْت ِف امَلنَـاِم َكـَذا َوَكـَذا، َفَسـنََتَ
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َر  ُكْم َأْكَذُب َأْهِل َبْيٍت ِف اْلَعَرِب، َفَقاَل َلُه اْلَعبَّاُس: َيا ُمَصفِّ َكَتْبنَا َعَلْيُكْم َأنَّ

ْؤِم ِمنَّا، َفَلمَّ َكاَن ِف اْلَيْوِم الثَّالِِث ِمْن ُرْؤَيا َعاتَِكَة،  اْستِِه َأْنَت َأْوَل بِاْلَكِذِب َواللُّ

َقـِدَم َضْمَضـُم ْبـُن َعْمـٍرو َوَقـْد َبَعَثـُه َأُبو ُسـْفَياَن ْبُن َحْرٍب َيْسـَتنِْفُر ُقَرْيًشـا إَِل 

َل َرْحَلُه،  َة َفَجَدَع ُأُذيَنْ َبِعرِيِه َوَشقَّ َقِميَصُه ُقُباًل َوُدُبًرا َوَحوَّ الِعرِي، َفَدَخَل َمكَّ

ٌد َوَأْصَحاُبُه  َوُهَو َيِصيُح: َيا َمْعرَشَ ُقَرْيٍش اللَّطِيَمَة اللَّطِيَمَة َقْد َعَرَض َلَا ُمَمَّ

ِه َما َأَرى َأْن ُتْدِرُكوَها، َفنََفُروا إَِل ِعرِيِهْم َوَمَشْوا إَِل َأِب  اْلَغْوَث اْلَغْوَث َواللَّ

ى اَل َأْخُرُج َواَل َأْبَعُث َأَحًدا، َوَما  ِت َوالُعزَّ َلٍَب لَِيْخُرَج َمَعُهْم َفَقاَل: َوالالَّ

ُه َكاَن َيُقوُل ُرْؤَيا َعاتَِكَة َأْخٌذ  َمنََعُه ِمْن َذلَِك إاِلَّ إِْشَفاًقا ِمْن ُرْؤَيا َعاتَِكَة، َوإِنَّ

بِاْلَيِد. 

ِت َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَّْن َلْ ُتْدِرِك اإِلْساَلَم)1(. َوَكاَنْت ِمْن َعمَّ

ُة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روت عنها: أم كلثوم بنت عقبة بن أب معيط)2(.  م: َعمَّ

ْؤَيا بُِمَصاِب ُقَرْيٍش بَِبْدٍر)3(. ُة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َصاِحَبُة الرُّ  ع: َعمَّ

ُة َعَل ُمَصاِب َأْهِل  الَّ ْؤَيا الدَّ ُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َصاِحَبُة الرُّ  وقال أيًضا ع: َعمَّ

َحاَبِة)4(. ُر ِف الصَّ َبْدٍر، َرَوْت َعنَْها ُأمُّ ُكْلُثوِم بِنُْت ُعْقَبَة، َذَكَرَها امُلَتَأخِّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )44/10(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 936-935(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3397/6(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3251/6(.
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 بر: اخُتِلَف ِف إسالمها، واألكثر يأبون ذلك. وقد جرى ذكرها َمَع 
أروى بنت عبد املطلب ِف أول َهَذا الكتاب، ول خيتلف ِف إسالم صفية)1(.

 وقال أيًضا بر: كانـت عنـد أب أميـة بـن امُلِغـرَيِة املخزومي، فولدت 

ِه، وُزهرًيا، وقريبة)2(. له: َعْبَد اللَّ

ْحَن)3(.  ُة َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص َعاتَِكة بنت َعْوف ُأْخت عبد الرَّ  جو: عمَّ

ُة َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْسَلَمْت، َوَهاَجَرْت.  ذس: َعمَّ

ْؤَيـا َثبََّطْت  ْؤَيـا ِف َمْهِلـِك َأْهـِل َبـْدٍر، َوتِْلـَك الرُّ َوِهـَي َصاِحَبـُة تِْلـَك الرُّ
َأَخاَها َأَبا َلٍَب َعْن ُشُهوِد َبْدٍر.

ْؤَيا)4(. َوَلْ َنْسَمْع َلَا بِِذْكٍر ِف َغرْيِ الرُّ

ُة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  جر: َعمَّ

كانت زوج َأب ُأَميَّة بن املغرية والد ُأمِّ َسَلمة زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وُرِزَقت 
منه: َعبد الله، وقريبة، وغريها)5(.

َعاِتَكُة ِبْنُت َعْوِف ْبِن َعْبِد َعْوِف ْبِن َعْبِد اْلَحاِرِث ْبِن ُزْهَرَة ْبِن 3    7

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1880/4(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1781/4(.
)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 244(.

)4( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 272(.
)5( »اإلصابة« البن حجر )22/14(.
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ِكاَلٍب ڤ.

ـَفاُء بِنُْت  ُهَم الشِّ ـِه، َوُأمُّ ْحَـِن ْبِن َعـْوٍف ألَبِيِه َوُأمِّ  س: ُأْخـُت َعْبـِد الرَّ

َعْوِف ْبِن َعْبِد ْبِن الَاِرِث ْبِن ُزْهَرَة. 

َجَها َمَْرَمُة ْبُن َنْوَفِل ْبِن ُأَهْيِب ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُزْهَرَة ْبِن ِكاَلٍب،  َتَزوَّ

، َوُأمَّ َصْفـَواَن َبنِي  ْلـَت األَْكَبَ ، َوالصَّ َفَوَلـَدْت َلـُه: املِْسـَوَر، َوَصْفـَواَن األَْكَبَ

َمَْرَمَة.

َأْسَلَمْت َعاتَِكُة بِنُْت َعْوٍف. 

َفاُء بِنُْت َعْوٍف، َوَباَيَعَتا َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َها الشِّ َوُأمُّ

 ب: َلَا ُصْحَبٌة)2(.

ْحَِن بن عوف، وأمُّ املسور بن مرمة.   بر: أخُت َعْبد الرَّ

هاجرت هي وأختها الشفاء، فهي من املهاجرات)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )235/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )325/3(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1880/4(.
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َ
َعْبةد امُسها  َمن 

َعْبَدُة ِبْنُت اْلَحاِرِث ُبَحْيَنُة، َوُهَو األََرتُّ ْبُن الُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمَناِف 3    7
اْبِن ُقَصيٍّ ڤ.

ى  َها ُأمُّ َصْيِفيِّ بِنِْت األَْسَوِد ْبِن امُلطَِّلِب ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ  س: ُأمُّ

. اْبِن ُقَيٍّ

َجَهـا َمالِـٌك َرُجـٌل ِمـْن األَْزِد َحِليٌف َلُـْم، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبـَد اللِه اْبَن  َتَزوَّ
ُبَحْينََة، َوُجَبرْيَ اْبَن ُبَحْينََة. 

َوَقــْد َصِحَبَهــا النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْســَلَمْت ُبَحْينـَـُة، َوَباَيَعــْت َرُســوَل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص، 
َوَأْطَعَمَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َثاَلثَِي َوْسًقا)1(.

َعْبَدُة ِبْنُت َعْبِد ُودِّ ْبِن َسَواِء ْبِن ُقَرْيِم ْبِن َصاِهَلَة ْبِن َكاِهِل ْبِن 3 -  7
اْلَحاِرِث ْبِن َتِميِم ْبِن َسْعِد ْبِن ُهَذْيِل، ڤ.

َها ِهْنُد ِبْنُت َعْبِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُزْهَرَة ْبِن ِكاَلٍب.   ط: ُأمُّ

َأْسَلمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقد َرَوت عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )217/10(.
)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 114(.



حابة األماثل 356
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 ب: أمُّ عبد اللَّه بن َمْسُعود، َلَا ُصْحَبٌة)1(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )324/3(.



357 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ة َعزَّ امُسها  َمن 

ُة ِبْنُت َأِبي َلَهِب ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ڤ.3    7 َعزَّ

َها ُأمُّ َجِيٍل بِنُْت َحْرِب ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس.   س: ُأمُّ

، َفَوَلَدْت  َلِميُّ َجَها َأْوَف ْبُن َحِكيِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن األَْوَقِص السُّ َتَزوَّ

َلُه: ُعَبْيَدَة، َوَسِعيًدا، َوإِْبَراِهيَم َبنِي َأْوَف)1(.

ُة ِبْنُت اْلَحاِرِث ْبِن َحْزِن ْبِن ُبَجْيِر ْبِن اْلُهَزِم ْبِن ُرَوْيَبَة ْبِن َعْبِد اهلِل 3    7 َعزَّ
اْبِن ِهاَلِل ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة ڤ.

َجَها َعْبُد اللِه ْبُن َمالِِك ْبِن اْلَُزِم ْبِن ُرَوْيَبَة، َفَوَلَدْت َلُه: ِزَياًدا،   س: َتَزوَّ

: َيِزيَد ْبِن األََصمِّ َصاِحَب  اِئيِّ ْحَِن، َوَبْرَزَة، َفَوَلَدْت َبْرَزُة لأَِلَصمِّ الَبكَّ َوَعْبَد الرَّ

َعْبِد اللِه ْبِن الَعبَّاِس ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب. 

َة بِنـْـِت  َوِف ِرَواَيــٍة ُأْخــَرى: َأنَّ َبــْرَزَة ُأمَّ َيِزيــَد ْبــِن األََصــمِّ ِهــَي ُأْخــُت َعــزَّ

الَاِرِث ألَبِيَها.

َة بِنَْت اْلَاِرِث َكاَنْت ِعنَْد  ، َوَأنَّ َعزَّ َها بِنُْت َعاِمِر ْبِن ُمَعتٍِّب الثََّقِفيِّ َوُأمُّ

َرُجٍل ِمْن َبنِي ِكاَلٍب، َفَوَلَدْت فِيِهْم)2(.

)2( السابق )265/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )51/10(.



حابة األماثل 358
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُة ِبْنُت َخاِبٍل اْلُخَزاِعيَُّة ڤ.3    7 َعزَّ

 ب: َلَا ُصْحَبٌة)1(.

 ع: َباَيَعِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُة اأْلَْشَجِعيَُّة ڤ.3    7 َعزَّ

 ع: َلَا ُصْحَبٌة، َمْواَلُة َأِب َحاِزٍم)3(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )324/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3401/6(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3402/6(.



359 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ُعَصْيَمة امُسها  َمن 

ُعَصْيَمُة ِبْنُت َأِبي اأَلْقَلِح، َواْسُمُه: َقْيُس ْبُن ُعَصْيَمَة ْبِن َماِلِك 3    7
اْبِن َأَمَة ْبِن ُضَبْيَعَة ڤ.

َها اْلَفاِرَعُة بِنُْت َصْيِفيِّ ْبِن النُّْعَمِن ْبِن َمالِِك ْبِن َأَمَة ْبِن ُضَبْيَعَة.  س: ُأمُّ

اِهُب َوَلْيَس َلُه َعِقٌب.  َجَها َعاِمُر ْبُن َأِب َعاِمٍر الرَّ  َتَزوَّ

َوَأْسَلَمْت ُعَصْيَمُة بِنُْت َأِب األَْقَلِح َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُعَصْيَمُة ِبْنُت ُجَباِر ْبِن َصْخِر ْبِن ُأَميََّة ْبِن َخْنَساَء ْبِن ُعَبْيِد ْبِن 3 7  7
َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َا َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. ُد ْبُن ُعَمَر اْلَواِقِديُّ َأهنَّ  س: َذَكَر ُمَمَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )325/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )379/10(.



حابة األماثل 360
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َرب
ْ

ِعق امُسها  َمن 

َكِن ْبِن َراِفعِ ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر ڤ.3    7 ِعْقَرُب ِبْنُت السَّ

ْبِن  ْبِن َعْمِرو  َمنَاَة  ْبِن َعْبِد  ْبِن ُكْرِز  ْبُن ُصَهْيِب  َثابُِت  َجَها  َتَزوَّ س:   

َغيَّاَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َطِريِف ْبِن اخلَْزَرِج ْبِن َساِعَدَة. 

َأْسَلَمْت ِعْقَرُب َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ِعْقــَرُب ِبْنــُت َســاَلَمَة ْبــِن َوْقــِش ْبــِن ُزْغَبــَة ْبــِن َزُعــوَراَء ْبــِن َعْبِد 3    7
اأَلْشَهِل ڤ.

َها ُسَهْيَمُة بِنُْت َعْبِد اللِه ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن َنْجَدَة ْبِن ُنَمرْيٍ ِمْن َبنِي   س: ُأمُّ

َواِقٍف ِمْن األَْوِس، َوِهَي ُأْخُت َسَلَمَة ْبِن َساَلَمَة ْبِن َوْقٍش ألَبِيِه. 

َجْت ِعْقَرُب َرافَِع ْبَن َيِزيَد ْبِن ُكْرِز ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد األَْشَهِل،  َوَتَزوَّ

َفَوَلَدْت َلُه: ُأَسْيًدا. 

َوَأْسَلَمْت ِعْقَرُب َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ِعْقَرُب ِبْنُت ُمَعاِذ ْبِن النُّْعَماِن ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد 3    7

)2( السابق )304/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )347/10(.



361 ات �
َّ
أسامي الصحابي

اأَلْشَهِل ڤ.

َها َكْبَشُة بِنُْت َرافِِع ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر، َوُهَو ُخْدَرُة   س: ُأمُّ

ِه.  اْبُن َعْوِف ْبِن اْلَاِرِث ْبِن اخلَْزَرِج َوِهَي ُأْخُت َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ألَبِيِه َوُأمِّ

َجْت ِعْقَرُب َيِزيَد ْبِن ُكْرِز ْبِن َزُعوَراِء ْبِن َعْبِد األَْشَهِل، َفَوَلَدْت َلُه:  َتَزوَّ

اَء اْبنَْي َيِزيَد ْبِن ُكْرٍز، ُثمَّ َخَلَف َعَل ِعْقَرَب: َقْيُس ْبُن اخْلَُطْيِم ْبِن  َرافًِعا، َوَحوَّ

اِد ْبِن ُظُفَر، َفَوَلَدْت َلُه: َيِزيَد، َوبِِه َكاَن ُيَكنَّى َقْيٌس،  َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ

َوُقتَِل َيْوَم ِجْرِ َأِب ُعَبْيٍد، َوَثابًِتا اْبنَْي َقْيٍس. 

َوَأْسَلَمْت ِعْقَرُب َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )298/10(.



حابة األماثل 362
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َعْمَرة امُسها  َمن 

َعْمَرُة اأُلوَلى ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن 3 -  7
اِر ڤ. َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ُة بِنْـُت َعْمـِرو ْبـِن َحـَراِم ْبِن َعْمِرو ْبـِن َزْيِد َمنَـاَة ْبِن  َهـا ُعَمـرْيَ  س: ُأمُّ

اِر.  َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َجَها َزْيُد ْبُن َمالِِك ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد األَْشَهِل، َفَوَلَدْت  َتَزوَّ
َلُه: َسْعًدا، َشِهَد َبْدًرا َوَثابًِتا اْبنَْي َزْيٍد. 

َأْسَلَمْت َعْمَرُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َعْمَرُة الثَّاِلَثُة ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمَناَة ڤ.3    7

ُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمنَاَة.  َها ُعَمرْيَ  س: ُأمُّ

َجَهـا َثابِـُت ْبـُن امُلنْـِذِر ْبِن َحَراٍم، َفَوَلـَدْت َلُه: َأَبا َشـْيٍخ ُأَبَّ ْبَن َثابٍِت،  َتَزوَّ
اَن ْبِن َثابٍِت ألَبِيِه.  َشِهَد َبْدًرا، َوُهَو َأُخو َحسَّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َعْمَرُة الثَّاِنَيُة ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمَناَة ڤ.3    7

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )418/10(.



363 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َحَراٍم.  َها ُعَمرْيَ  س: ُأمُّ

َم ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنٍْم، َفَوَلَدْت: َلُه  َجَها َأْوُس ْبُن َزْيِد ْبِن َأْصَ َتَزوَّ

ٍد، َواْسُمُه: َمْسُعوٌد.  َأَبا ُمَمَّ

ُثـمَّ َخَلـَف َعَلْيَهـا َسـْهُل ْبُن َثْعَلَبـَة ْبِن الَاِرِث بـِن َزْيٍد ِمْن َبنِـي َمالِِك ْبِن 

اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َعْمًرا، َوُرَغْيَبَة.  النَّجَّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َعْمَرُة ِبْنُت الَحاِرث بِن َأِبي ِضَرار اْلُخَزاِعيَُّة ڤ.3   -7

 ب: َلَا ُصْحَبٌة)2(.

 جر: أخت أم املؤمني جويرية)3(.

َعْمَرُة ِبْنُت َحَراٍم اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3   -7

 ب: َلَا ُصْحَبٌة)4(.

ـَت َسـْعِد ْبِن  َـا َعْمـَرُة بِنْـُت َحـْزٍم، َوَكاَنـْت حَتْ ـُر: َأهنَّ  ع: َذَكَرَهـا امُلَتَأخِّ

َيْوَم ُأُحٍد)5(. بِيِع، َفُقتَِل َعنَْها  الرَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )418/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )324/3(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )48/14(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )324/3(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3394/6(.
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عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َعْمَرُة اْلَخاِمَسُة ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمَناَة ڤ.3   -7

ُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمنَاَة، َوِهَي  َها ُعَمرْيَ  س: ُأمُّ

 . اِريِّ ُأمُّ َقْيِس ْبِن َعْمٍرو النَّجَّ

َأْسَلَمْت َعْمَرُة بِنُْت َمْسُعوٍد َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

اِبَعُة ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمَناَة ڤ.3 7 -7 َعْمَرُة الرَّ

ُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمنَاَة.  َها ُعَمرْيَ  س: ُأمُّ

َجَهـا ُعَبـاَدُة ْبـُن ُدَلْيِم ْبـِن َحاِرَثَة ْبِن َأِب َحِزيَمَة، ِمْن َبنِي َسـاِعَدَة،  َتَزوَّ

َفَوَلَدْت َلُه: َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة. 

َيـْت َوَرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َأْسـَلَمْت َعْمـَرُة َوَباَيَعـْت َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُتُوفِّ

ْجَرِة،  ِل َسنََة َخٍْس ِمَن اْلِ ِف َغْزَوِة ُدوَمِة اْلَنَْدِل، َوَكاَنْت ِف َشْهِر َربِيٍع األَوَّ

َها َفَصلَّ َعَلْيَها)1(. َوَكاَن َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة َمَعُه، َفَقِدَم َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَجاَء َقْبَ

 بر: أم سعد بن عبادة، وكانت من املبايعات، توفيت ِف سنة خس 
من الجرة)2(.

َعْمَرُة ِبْنُت َرَواَحَة ْبَن َثْعَلَبَة ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن اْمِرِئ 3   -7
اْلَقْيِس ْبِن َماِلٍك اأَلَغرِّ اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.

َها َكْبَشُة بِنُْت َواِقِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن َمالِِك   س: ُأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )419/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1887/4(.



365 ات �
َّ
أسامي الصحابي

اْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن اخلَْزَرِج َوِهَي ُأْخُت َعْبِد اللِه ْبِن َرَواَحَة ْبِن َثْعَلَبَة ِمْن 

ِه.  َأْهِل َبْدٍر ألَبِيِه َوُأمِّ

َج َعْمـَرَة بِنْـَت َرَواَحَة: َبِشـرُي ْبُن َسـْعِد ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن ُجـاَلِس ْبِن َزْيِد  َتـَزوَّ

اْبِن َمالٍِك، َفَوَلَدْت َلُه: النُّْعَمَن ْبَن َبِشرٍي، َوَكاَن َعْمُرو ْبُن َعاِمِر ْبِن َزْيِد َمنَاَة، 

ُيَقاُل َلُه: اْبُن اإِلْطنَاَبِة. 

َأْسَلَمْت َعْمَرُة بِنُْت َرَواَحَة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ب: ُأْخُت َعْبِد اللِه ْبِن َرَواَحَة)2(.

 ع: ُأْخُت َعْبِد اللِه ْبِن َرَواَحَة ُأمُّ النُّْعَمِن ْبِن َبِشرٍي)3(.

، وأمِّ   بر: ُأْخُت َعْبِد اللِه ْبِن َرَواَحَة زوجُة بشرِي بِن سعد األَْنَصاِريِّ
النعمن بن بشري ڤ. 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، فدعـا بتمـرٍة  ملـا ولـدت النعـمَن بـَن بشـري حلتـه إَِل َرُسـوِل اللَّ
ـِه، ادع اللَّه أن  فمضَغهـا، ثـم ألقاهـا ِف فيـه فحنََّكه هبا، فقالت: َيا َرُسـوَل اللَّ
يكثر ماله وولده، َفَقاَل: »َأَما َتْرَضْنَ َأْن َيِعْيَش َكَم َعاَش َخاَلُه َحِْيًدا، َوُقتَِل 

َشِهْيًدا، َوَدَخَل اَلنََّة«. 

من حديثها َعِن النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص أنه َقاَل: »َوَجَب اخُلُروُج َعَل كلِّ َذاِت نَِطاٍق«)4(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )324/3(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )339/10(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3393/6(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1887/4(.



حابة األماثل 366
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َعْمَرُة ِبْنُت َحاِرَثَة ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َنَفعِ ْبِن َزْيِد ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة 3   -7
اِر ڤ. اْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َها ُأمُّ َخالِِد بِنُْت َخالِِد ْبِن َيِعيَش ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد   س: ُأمُّ

اِر.  َمنَاَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َجَها َقْيُس ْبُن َعْمِرو ْبِن َسْهِل ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن الَاِرِث ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة  َتَزوَّ

اِر.  اْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ُثـمَّ َخَلـَف َعَلْيَهـا ُعْثـَمُن ْبُن َسـْهِل ْبـِن ُحنَْيِف ْبـِن َواِهِب ْبـِن الُعَكْيِم ْبِن 

َثْعَلَبَة ْبِن الَاِرِث ْبِن َمَْدَعَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َحنٍَش ِمْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف. 

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َعْمَرُة ِبْنُت َحْزِم ْبِن َزْيِد ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َغْنِم 3   -7
اِر ڤ.  اْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ُهْم  ِهْم، ُأمُّ  س: ِهَي ُأْخُت ُعَمَرَة َوَعْمٍرو َوَمْعَمِر ْبِن َحْزٍم ألَبِيِهْم َوُأمِّ

َجِيًعا َخالَِدُة بِنُْت َأِب َأَنِس ْبِن ِسنَاِن ْبِن َوْهِب ْبِن َلْوَذاَن ِمْن َبنِي َساِعَدَة. 

بِيِع ْبِن َعْمِرو ْبِن َأِب ُزَهرْيِ ْبِن َمالٍِك ِمْن َبنِي الَاِرِث  َجَها َسْعُد ْبُن الرَّ َتَزوَّ

اْبِن اخْلَْزَرِج. 

َأْسَلَمْت َعْمَرُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)2( السابق )416/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )411/10(.



367 ات �
َّ
أسامي الصحابي

َعْمَرُة ِبْنُت َخاِلِد َأِبي َأيُّوَب ْبِن َزْيِد ْبِن ُكَلْيِب ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْبِد 3 - -7
اِر ڤ. َمَناِف ْبِن َعْبِد َعْوِف ْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َها ُأمُّ َأيُّوَب بِنُْت َقْيِس ْبِن َسْعِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن اْمِرِئ   س: ُأمُّ

الَقْيِس ِمْن َبنِي الَاِرِث ْبِن اخلَْزَرِج. 

َجَها َصْفَواُن ْبُن َأْوِس ْبِن َجابِِر ْبِن ُقْرِط ْبِن َقْيِس ْبِن َوْهِب ْبِن َكْعِب  َتَزوَّ

اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َخالَِد ْبَن َصْفَواَن.  اْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت َعْمَرُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

َعْمَرُة ِبْنُت َسْعِد ْبِن َسْعِد ْبِن َماِلِك ْبِن َخاِلِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحاِرَثَة 3   -7
اْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ڤ.

 . اِعِديِّ  س: ِهَي ُأْخُت َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ

َا َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. ُد ْبُن ُعَمَر َأهنَّ َذَكَر ُمَمَّ

ُة  َهـا ِهنْـُد بِنْـُت َعْمـٍرو ِمـْن َبنِـي ُعـْذَرَة َوِهـَي َعمَّ  وقال أيًضا س: ُأمُّ

 . اِعِديِّ َسْهِل ْبِن َسْعِد ْبِن َسْعِد ْبِن َمالٍِك السَّ

ُق ْبُن َعْمِرو ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْلَْيَثِم ْبِن  ُ ْبُن اْلَاِرِث، َوُهَو ُأَبرْيِ َجَها ُمَبرشِّ َتَزوَّ

ُظَفَر، َفَوَلَدْت َلُه: ِرَفاَعَة. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )417/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )350/10(.



حابة األماثل 368
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َأْسَلَمْت َعْمَرُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

اِد ْبِن 3   -7 َعْمَرُة ِبْنُت َقْيِس ْبِن َأِبي َكْعِب ْبِن اْلَقْيِن ْبِن َكْعِب ْبِن َسوَّ
َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َها َناِئَلُة بِنُْت َساَلَمَة ْبِن َوْقِش ْبِن ُزْغَبَة ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد األَْشَهِل.  س: ُأمُّ

َجَها ِزَياُد ْبُن َثْعَلَبَة ِمْن َبنِي َساِعَدَة.  َتَزوَّ

َأْسَلَمْت َعْمَرُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

اِد ْبِن ُظُفَر ڤ. 3   -7 َعْمَرُة ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َأْوِس ْبِن َماِلِك ْبِن َسوَّ

اِد ْبِن ُظُفَر.  َها َلْيَل بِنُْت اخْلَُطْيِم ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ  س: ُأمُّ

ـُد ْبـُن َمْسـَلَمَة ْبِن َسـَلَمَة ْبـِن َخالِِد ْبـِن َعِديِّ ْبـِن َمَْدَعَة ْبِن  َجَهـا ُمَمَّ َتَزوَّ

َحاِرَثَة، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه. 

َها َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. َوَأْسَلَمْت َعْمَرُة بِنُْت َمْسُعوٍد َمَع ُأمِّ

اِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َقْرُبوِس ْبِن َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن 3   -7 َعْمَرُة ِبْنُت َهزَّ
َلْوَذاَن ْبِن َساِلِم ْبِن َعْوٍف ڤ.

َا َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(. ُد ْبُن ُعَمَر َأهنَّ  س: َذَكَر ُمَمَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )350/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )381/10(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )319/10(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )352/10(.



369 ات �
َّ
أسامي الصحابي

َعْمَرُة ِبْنُت َيِزيد ْبِن الُجوِن الكالبيَُّة ڤ.3   -7

 م: وصفهـا أبوهـا للنَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقـال: وأزيـدك، ل متـرض قط، فقال 
«، فطلََّقها ول يبن هبا)1(. ا ِعنَْد اللِه َخْرٌ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْيَس َلَ

 بر: قيـل: عمـرة بنـت يزيد بن عبيد ابن رواس بـن كالب الكالبية، 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص فبلغه أن هبا برًصا، فطلََّقها ول يدخل  َجها َرُسوُل اللَّ وهذا أصح. تزوَّ

هبا. 

ذت منه حـي أدخلت  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص فتعوَّ َجهـا َرُسـوُل اللَّ وقيـل: إهنـا التـي تزوَّ
َعَلْيـِه، َفَقـاَل َلَـا: »َلَقـْد ُعـْذِت بُِمَعاٍذ«، فَطلََّقها، وأمر أسـامَة بَن زيـد فمتََّعها 

بثالثة أثواب)2(.

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 977(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1887/4، 1888(.



حابة األماثل 370
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َعِمرَية امُسها  َمن 

َعِميَرُة ِبْنُت َأِبي َحْثَمَة، َواْسُمُه َعْبُد اهلِل ْبُن َساِعَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن 3 7 -7
َعِديِّ ْبِن ُجَشِم ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ڤ. 

بِيِع بِنُْت َأْسَلَم ْبِن َحِريِش ْبِن َعِديِّ ْبِن َمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة. َها ُأمُّ الرَّ  س: ُأمُّ

َجَها َيِزيُد ْبُن ُأَسْيِد ْبِن َساِعَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن ُجَشِم ْبِن َمَْدَعَة  َتَزوَّ

اْبِن َحاِرَثَة.

اِد ْبِن ُظُفَر.  ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َيِزيُد ْبُن َبْرَذِع ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َسوَّ

َأْسَلَمْت َعِمرَيُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُعَمْيَرُة ِبْنُت َثاِبِت ْبِن النُّْعَماَن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد َرَزاحِ ْبِن ُظَفَر ڤ.3   -7

ُق ْبُن َعْمِرو ْبِن َحاِرَثَة ْبِن  َها ُشَمْيَلُة بِنُْت اْلَاِرِث، َوُهَو ُأَبرْيِ  س: ُأمُّ

اْلَْيَثِم ْبِن َظَفٍر. 

َأْسَلَمْت َعِمرَيُة بِنُْت َثابٍِت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َعِميَرُة ِبْنُت اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد َرَزاحِ ْبِن ُظَفَر ڤ.3   -7

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )311/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )321/10(.
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اِد ْبِن اْلَْيَثِم ْبِن ُظَفَر، َوِهَي ُأْخُت َنْصِ ْبِن  َها َسْوَدُة بِنُْت َسوَّ  س: ُأمُّ

ِه، َشِهَد َبْدًرا.  اْلَاِرِث ألَبِيِه َوُأمِّ

َجَها َعِديُّ ْبُن َحَراِم ْبِن اْلَْيَثِم ْبِن ُظَفَر.  َتَزوَّ

ِد ْبِن ُعَمَر)1(. َأْسَلَمْت َعِمرَيُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ

َعْمِرو 3   -7 ْبِن  َنْضَلَة  ْبِن  َيَساِف  ْبِن  النُّْعَماِن  ْبِن  ِبيعِ  الرَّ ِبْنُت  ُعَمْيَرُة 
اِر ڤ. اْبِن َعْوِف ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َها ُأمُّ َوَلٍد، َأْسَلَمْت ُعَمرْيَ  س: ُأمُّ

ُعَمْيـَرُة ِبْنـُت ُجَبْيـِر ْبِن َصْخِر ْبـِن ُأَميََّة ْبِن َخْنَسـاَء ْبـِن ُعَبْيِد ْبِن 3 - -7
َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َها ُسَعاُد بِنُْت َسَلَمَة ْبِن ُزَهرْيِ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن   س: ُأمُّ

َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة. 

اِد ْبِن  َجَهـا َكْعـُب ْبـُن َمالِـِك ْبِن َأِب َكْعِب ْبـِن اْلَقْيِ ْبِن َكْعِب ْبِن َسـوَّ َتَزوَّ
َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه، َوُعَبْيَد اللِه، َوَفَضاَلَة، َوَوْهًبا، 

َوَمْعَبًدا، َوَخْوَلَة، َوُسَعاَد. 

ُة، َوِهَي ُأمُّ َمْعَبٍد َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَصلَّْت َمَعُه  َوَأْسَلَمْت ُعَمرْيَ
، َوَرَوْت َعنُْه)3(. اْلِقْبَلَتْيِ

)2( السابق )417/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )320/10(.
)3( السابق )378/10(.
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ُعَمْيـَرُة ِبْنـُت َحَباَشـَة ْبـِن ُجَوْيِبِر ْبِن ُعَبْيـِد ْبِن َغيَّاَن ْبـِن َعاِمِر ْبِن 3   -7
َخْطَمَة ُأمُّ اْلُقَهْيِد ڤ. 

َها َلْيَل بِنُْت ُصْحَبَة ِمْن َأْشَجَع.   س: ُأمُّ

َجَها َأْوُس ْبُن َعْمِرو ْبِن ُعَبْيٍد، َفَوَلَدْت َلُه.  َتَزوَّ

َوَأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َعِميَرُة ِبْنُت َسْعِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن ُجَشِم ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن 3   -7
َحاِرَثَة ڤ.

َها ُأمُّ َعاِمِر بِنُْت ُسَلْيِم ْبِن َضْبِع ْبِن َعاِمِر ْبِن َمَْدَعَة ْبِن ُجَشِم   س: ُأمُّ

اْبِن َحاِرَثَة. 

َجَها ُكَباَثُة ْبُن َأْوِس ْبِن َقْيظِيِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة. َتَزوَّ

َوَأْسَلَمْت َعِمرَيُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ْعِديِّ َواْسُمُه َعْمُرو ْبُن َوْقَداَن ْبِن َعْبِد َشْمِس 3   -7 َعِميَرُة ِبْنُت السَّ
اْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِر ْبِن َماِلِك ْبِن َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ ڤ.

َة، َوَباَيَعْت َوَهاَجَرْت إَِل َأْرِض الََبَشِة اِلْجَرَة   س: َأْسَلَمْت َقِديًم بَِمكَّ

، َوُهَو َأُخو  الثَّانَِيَة َمَع َزْوِجَها َمالِِك ْبِن َزْمَعَة ْبِن َقْيٍس ِمْن َبنِي َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

َسْوَدَة بِنِْت َزْمَعَة َزْوِج َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

)2( السابق )312/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )335/10(.
)3( السابق )258/10(.
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 ثغ: َهاَجَرْت إَِل َأْرِض الََبَشِة )1(.

ُعَمْيـَرُة ِبْنـُت َسـْهِل ْبِن َثْعَلَبـَة ْبِن اْلَحـاِرِث ْبِن َزْيِد ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن 3   -7
اِر ڤ. َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َها ُأَمْيَمُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َقْيِس ْبِن َوْقِش ْبِن َثْعَلَبَة   س: ُأمُّ

اْبِن َطِريِف ْبِن اخْلَْزَرِج ْبِن َساِعَدَة. 

َجَها َأُبو ُأَماَمَة َأْسَعُد ْبُن ُزَراَرَة ْبِن ُعُدِس ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم  َتَزوَّ

اِر، َفَوَلـَدْت َلُه َبنَاَتُه: الُفَرْيَعَة، َوَكْبَشـَة، َوَحبِيَبَة، َأْسـَلْمَن  اْبـِن َمالِـِك ْبِن النَّجَّ

ُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. ُهنَّ ُعَمرْيَ َوَباَيْعَن َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َأْسَلَمْت ُأمُّ

َعِميَرُة ِبْنُت َسْهِل ْبِن َراِفعٍ األَْنَصاِريَُّة ڤ.3   -7

ِذي مَلََزُه امُلنَافُِقوَن، َلَا َواِلْبنَِها ُصْحَبٌة)3(. اَعْيِ الَّ  ع: َصاِحِب الصَّ

 كو: صحابية، وأبوها صاحب الصاعي الذي ملزه املنافقون)4(.

َعِميــَرُة ِبْنــُت ُظَهْيــِر ْبــِن َراِفــعِ ْبــِن َعــِديِّ ْبــِن َزْيــِد ْبــِن ُجَشــِم ْبــِن 3 7 -7
َحاِرَثَة ڤ.

َهـا َفاطَِمـُة بِنْـُت بِـرْشِ ْبِن َعـِديِّ ْبـِن ُأَبِّ ْبِن َغنِْم ْبـِن َعْوِف ْبِن   س: ُأمُّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )203/6(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )415/10(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3396/6(.

)4( »اإلكمال« البن ماكوال )276/6(.
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َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، ِمْن َبنِي َقْوَقٍل ِمْن اخْلَْزَرِج ُحَلَفاِء َبنِي َعْبِد األَْشَهِل. 

َجَها ِمْرَبُع ْبُن َقْيظِيِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة ِمَن األَْوِس،  َتَزوَّ
ْحَِن، َوَعْبَد اللِه ُقتاَِل َيْوَم اِلْرِ َشِهيَدْيِن  اَرَة، َوَعْبَد الرَّ َفَوَلَدْت َلُه: َزْيًدا، َوُصَ

الَ َعِقَب َلَُم. 

َأْسَلَمْت َعِمرَيُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُعَمْيَرُة َوِهَي َعْمَرُة ِبْنُت ُعَبْيِد ْبِن َمْطُروِف ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َزْيِد ْبِن 3   -7
ُعَبْيِد ْبِن َزْيٍد ڤ.

َجَها َثْعَلَبُة ْبُن ِسنَاِن ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة ْبِن َبَياَضَة،   س: َتَزوَّ

َفَوَلَدْت َلُه: َلبِيًدا، َوَعْمَرَة. 

ُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َأْسَلَمْت ُعَمرْيَ

ُعَمْيَرُة ِبْنُت ُعَمْيِر ْبِن َساِعَدَة ْبِن َعاِئِش ْبِن َقْيِس ْبِن النُّْعَماِن 3   -7
اْبِن َزْيِد ْبِن ُأَميََّة ڤ.

َة ْبِن َعاِمِر ْبـِن َكْعِب ْبِن  َهـا ُأَماَمـُة بِنْـُت ُبَكـرْيِ ْبِن َثْعَلَبَة ْبـِن ُجَديَّ  س: ُأمُّ

َمالِِك ْبِن َعْضِب ْبِن ُجَشِم ْبِن اخْلَْزَرِج. 

ِع ْبِن اْلَعطَّاِف ْبِن ُضَبْيَعَة.  َجَها بَِجاُد ْبُن ُعْثَمَن ْبِن َعاِمِر ْبِن ُمَمِّ َتَزوَّ

َوَأْسَلَمْت َعِمرَيُة بِنُْت ُعَمرْيٍ َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

)2( السابق )329/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )309/10(.
)3( السابق )328/10(.
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ُعَمْيـَرُة ِبْنـُت ُقـْرِط ْبِن َخْنَسـاَء ْبِن ِسـَناِن ْبـِن ُعَبْيِد ْبِن َعـِديِّ ْبِن 3   -7
َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

اٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة. ُة بِنُْت اْلَقْيِ ْبِن َكْعِب ْبِن َسوَّ َها َماِويَّ  س: ُأمُّ

َجَها ُقْطَبُة ْبُن َعْبِد َعْمِرو ْبِن َمْسُعوِد ْبِن َعْبِد األَْشَهِل ْبِن َحاِرَثَة ْبِن  َتَزوَّ
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َمنُْدوَس. ِدينَاِر ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُعَمْيـَرُة ِبْنـُت َقْيـِس ْبِن َعْمـِرو ْبِن ُعَبْيـِد ْبِن َماِلِك ْبـِن َعِديِّ ْبِن 3 - -7
اِر األَْنَصاِريَُّة ڤ. َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َا َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. ُد ْبُن ُعَمَر َأهنَّ  س: َذَكَر ُمَمَّ

 ثغ: أخت سهل بن قيس الشهيد بُأُحٍد، بايعت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ُعَمْيَرُة ِبْنُت ُكْلُثوِم ْبِن اْلَهْدِم ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َزْيِد 3   -7
اْبِن ُعَبْيِد ْبِن َزْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ڤ.

َجَها ُعْتَبُة ْبُن ُعَوْيِم ْبِن َساِعَدَة ْبِن َعاِئِش ْبِن َقْيِس ْبِن النُّْعَمِن   س: َتَزوَّ

اْبِن َزْيِد ْبِن ُأَميََّة.

ُة بِنُْت ُكْلُثوٍم َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(. َأْسَلَمْت ُعَمرْيَ

)2( السابق )393/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )375/10(.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )208/6(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )328/10(.
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ِد ْبِن ُعْقَبَة ْبِن ُأَحْيَحَة ْبِن اْلُجاَلحِ ْبِن اْلَحِريِش 3   -7 ُعَمْيَرُة ِبْنُت ُمَحمَّ
اْبِن َجْحَجَبا ْبِن ُكْلَفَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ڤ. 

ِد ْبِن  َهـا ِمـْن آِل َأِب َفـْرَوَة ِمـْن ُهَذْيٍل َوِهـَي ُأْخُت امُلنِْذِر ْبـِن ُمَمَّ  س: ُأمُّ

ُعْقَبَة َشِهَد َبْدًرا. 

ِم ْبِن َجْحَجَبا ْبِن ُكْلَفَة،  َة ُعَبْيُد ْبُن َنافِِذ ْبِن ُصَهْيَبَة ْبَن َأْصَ َج ُعَمرْيَ َوَتَزوَّ
َفَوَلَدْت َلُه: َفَضاَلَة ْبَن ُعَبْيٍد. 

ُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َأْسَلَمْت ُعَمرْيَ

َعِميَرُة ِبْنُت ُمْرِشَدَة ْبِن َجْبِر ْبِن َماِلِك ْبِن ُحَوْيِرَثَة ْبِن َحاِرَثَة ڤ.3  7-7

َمُة بِنُْت َمْسُعوِد ْبِن َكْعِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن َمَْدَعَة  َها َسالَّ  س: ُأمُّ
اْبِن َحاِرَثَة.

َجَها ُسَوْيُد ْبُن النُّْعَمِن ْبِن َمالِِك ْبِن َعاِمِر ْبِن َمَْدَعَة ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة. َتَزوَّ

َوَأْسـَلَمْت َعِمـرَيُة َوَباَيَعـْت َرُسـوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَذَكـَر َبْعـُض األَْنَصاِر َأنَّ 
ُمْرِشَدَة ْبَن َجْبٍ َصاِحُب َغَرِز النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

اِد ْبِن ُظُفَر ڤ.3  7-7 َعِميَرُة ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َأْوِس ْبِن َماِلِك ْبِن َسوَّ

اِد ْبِن ُظُفَر.  َها َلْيَل بِنُْت اخْلَُطْيِم ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ  س: ُأمُّ

اِد ْبِن ُظُفَر، َفَوَلـَدْت َلُه: َحبِيَبَة،  َجَهـا َقْيـُس ْبـُن َزْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َسـوَّ َتَزوَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )331/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )316/10(.



377 ات �
َّ
أسامي الصحابي

َجَها َثابُِت ْبُن َقْيِس ْبِن اخْلَُطْيِم.  تِي َتَزوَّ ُمَباَيَعٌة، َوُأمُّ ُجنُْدٍب الَّ

ـــِم َوَباَيَعـــْت  ـــِت اخْلَُطْي ـــَل بِنْ َهـــا َلْي ـــُت َمْســـُعوٍد َمـــَع ُأمِّ َأْســـَلَمْت َعِمـــرَيُة بِنْ
َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُعَمْيَرُة ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن ُزَراَرَة ْبِن ُعُدِس ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن 3  7-7
اِر ڤ. َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َها فِيَم َذَكُروا اْمَرَأٌة ِمْن َبنِي َمُْزوٍم ِمْن ُقَرْيٍش.   س: ُأمُّ

َة َعْلَقَمُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َثِقِف ْبِن َمالِِك ْبِن َمْبُذوٍل ِمْن َبنِي  َج ُعَمرْيَ َوَتَزوَّ
اِر.  َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َأْسَلَمْت ُعَمرْيَ

اِد 3 7-77 ُعَمْيَرُة ِبْنُت ُمَعوِِّذ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َسوَّ
اِر ڤ. اْبِن َماِلِك ْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َهـا ُأمُّ َيِزيـُد بِنْـُت َقْيـِس ْبـِن َزُعـوَراَء ْبِن َحـَراِم ْبِن ُجنْـُدِب ْبِن   س: ُأمُّ

اِر.  َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

اِر، َفَوَلَدْت َلُه:  َجَها َأُبو َحَسِن ْبُن َعْبِد َعْمِرو ِمْن َبنِي َماِزِن ْبِن النَّجَّ َتَزوَّ
َة َبنِي َأِب َعْمٍرو.  يَّ ُعَمَرَة، َوَعْمًرا، َوَسِ

ُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. َوَأْسَلَمْت ُعَمرْيَ

)2( السابق )410/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )319/10(.
)3( السابق )416/10(.
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َكِن ْبِن َراِفعِ ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد 3  7-7 َعِميَرُة ِبْنُت َيِزيَد ْبِن السَّ
اْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل ڤ.

َها ُأمُّ َسْعِد بِنُْت ُخَزْيِم ْبِن َمْسُعوِد ْبِن َقْلِع ْبِن َحِريِش ْبِن َعْبِد   س: ُأمُّ
األَْشَهِل.

َجـْت َعِمـرَيُة َمنُْظـوَر ْبـَن َلبِيِد ْبِن ُعْقَبَة ْبـِن َرافِِع ْبِن اْمـِرِئ اْلَقْيِس ْبِن  َتَزوَّ
َة.  َزْيِد ْبِن َعْبِد األَْشَهِل، َفَوَلَدْت َلُه: الَاِرَث، َوُعَثرْيَ

َوَأْسَلَمْت َعِمرَيُة بِنُْت َيِزيَد َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )301/10(.



379 ات �
َّ
أسامي الصحابي

الَعني َحْرف  من  األفراد 

اْلَعْجَماُء اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3  7-7

 ع: َخاَلُة َأِب ُأَماَمَة ْبِن َسْهٍل)1(.

َعْفـَراُء ِبْنـُت ُعَبْيـِد ْبـِن َثْعَلَبَة ْبـِن ُعَبْيِد ْبـِن َثْعَلَبَة ْبـِن َغْنِم ْبِن 3  7-7
اِر ڤ. َماِلِك ْبِن النَّجَّ

اِد ْبِن َمالِِك ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن  َعاُة بِنُْت َعِديِّ ْبِن َسوَّ َها الرُّ  س: ُأمُّ
اِر. النَّجَّ

اِد ْبِن َمالِِك ْبـِن َغنِْم ْبِن  َجَهـا الَـاِرُث ْبـُن ِرَفاَعـَة ْبـِن الَاِرِث ْبِن َسـوَّ َتَزوَّ
ًذا، َوَعْوًفا، َشِهُدوا َبْدًرا.  اِر، َفَوَلَدْت َلُه: ُمَعاًذا، َوُمَعوِّ َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت َعْفَراُء َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َعِقْيَلُة ِبْنُت ُعَبْيِد ْبِن الَحاِرِث العتَواِريَُّة ڤ.3 -7-7

 بر: كانـت مـن املهاجـرات واملبايعـات، مدنية. حديثها عند ُموَسـى 
ابن عبيدة.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3403/6(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )412/10(.
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ـِذي ُذِكـَر عند النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقـال: »َذلَِك  وهـي أخـت مرمـة بـن شيح الَّ
َسد الُقْرآن«)1(. َرُجٌل اَل َيَتوَّ

 كو: لا صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روت عنها: ابنتها حجية بنت قريط.

وقيل: حجية بنت قرطة)2(.

 ثغ: كانت من املهاجرات واملبايعات. مدنية. 

روت عنها: ابنتها حجة بنت قريط. وقيل: حجية بنت قرطة. 

 وروى عـن ابنتهـا حجيـة: زيـد بن عبـد الرحن بن أب سـالمة -وقيل:
ابن سالمة- وهي أمه)3(.

ُعَماَرُة ِبْنُت َحَباَشَة ْبِن ُجَوْيِبِر ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َغيَّاَن ْبِن َعاِمِر ْبِن 3  7-7
َخْطَمَة ڤ. 

َها َلْيَل بِنُْت ُصْحَبَة ِمْن َأْشَجَع، َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.  س: ُأمُّ

اِد ْبِن اْلَهْيَثِم ْبِن ُظَفَر ڤ.3  7-7 َعْيَساُء ِبْنُت اْلَحاِرِث ْبِن َسوَّ

َها ِقاَلَبُة بِنُْت َصْيِفيِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة.   س: ُأمُّ

َجَهـا َأَنـُس ْبُن َفَضاَلـَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َحَراِم ْبِن اْلَْيَثـِم ْبِن ُظَفَر، َفَوَلَدْت  َتَزوَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1886/4، 1887(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )22/7(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )198/6(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )335/10(.
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وَن َرُجاًل َوَخُْس نِْسَوٍة. ِد ْبِن َأَنٍس اْثنَاِن َوِعرْشُ َد ْبَن َأَنٍس، َفُولَِد ملَُِحمَّ َلُه: ُمَمَّ

 َوَأْسَلَمْت َعْيَساُء َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ِعْيَسى ِبْنُت الَجزَّار الَعْصِريَُّة ڤ.3   -7

 كو: لا صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )322/10(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )180/2(.
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385 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ْوِسيَُّة ُأمُّ َشِريٍك اأْلَْزِديَُّة ڤ.3   -7 ُغَزْيَلُة ِبْنُت َجاِبِر ْبِن َحِكيٍم الدَّ

 ، ُد ْبُن ُعَمَر َيُقوُل: ِهَي ِمْن َبنِي َمِعيِص ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ  س: َكاَن ُمَمَّ

ُه َيُقوُل: ِهَي َدْوِسيٌَّة ِمَن األَْزِد.  َوَكاَن َغرْيُ

يٍك َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث)1(.  ُد ْبُن ُعَمَر: َرَوْت ُأمُّ َشِ َقاَل ُمَمَّ

تِي  ـٌة، َوِهَي الَّ َـا ُغَزْيَلـُة بِنْـُت َجابٍِر، َوِهـَي َأْنَصاِريَّ ـُر َأهنَّ  ع: َذَكـَر امُلَتَأخِّ

َوَهَبْت َنْفَسَها لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

َرَوى َعنَْها: َجابُِر ْبُن َعْبِد اللِه، َوَسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب، َوَشْهُر ْبُن َحْوَشٍب)2(.

 وقال أيًضا: ع: ِقيَل: اْسُمَها ُغَزْيَلُة. 

َرَوى َعنَْها: َجابٌِر، َوَسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب. 

َا إِْحَدى نَِساِء اأْلَْنَصاِر)3(. َوِقيَل: إهِنَّ

 بر: يقال: إهنا التي وهبت نفسها للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

واختلف ِف ذلك، وقيل ِف جاعة سواها ذلك. 

روى عنها: َسِعيد بن املسيب أنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أمر بقتل األوزاغ. 

ِه.  وقد روى عنها جابُر بُن َعْبد اللَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )150-149/10(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3406/6(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3517/6(.
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ي ِفْ  يقال: إهنا املذكورة ِف حديث فاطمة بنت قيس قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اْعَتدِّ
ْيٍك«. َبْيِت ُأمِّ َشِ

وقد قيل ِف اسم أمِّ شيك: غزيلة، وقد ذكرها بعُضهم ِف أزواِج النَّبِيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص، وال يصح من ذلك يشء، لكثرة االضطراب فيه. والله أعلم.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص نكحها َقاَل: َكاَن ذلك بمكة.  ومن زعم أن َرُسوَل اللَّ

وكانت عند أب العكر بن سمي بن الارث األزدي، فولدت له: شيًكا.

وقيل: إنَّ أمَّ شيك هذه كانت حتت الطفيل بن الارث فولدت له: 
شيًكا.

واألول أصح. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ول يدخل هبا؛  َجها َرُسوُل اللَّ وقيل: إنَّ أمَّ شيك األنصارية تزوَّ
ألنه كره غرية نساء األنصار)1(.

َقَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َول يْدخل هَبا.   جو: َكاَنت قبله ِعنْد أب بكر بن سلمى، َفطلَّ

تِي وهبت َلُه َنفسـَها:  تِـي وهبت َنفسـَها للنَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َوقيل: إِنَّ الَّ َوِهـي الَّ
َخْوَلة بنت َحِكيم)2(.

 ذت: ِهَي التي َوَهَبْت َنْفَسَها لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. متلٌف ف اسمها ونسبها، 
ولا أحاديث.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1943/4(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 26(.
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ِه، وَسِعيد بن امُلَسيِِّب، وُعْروة، وشهر بن  َرَوى َعنَْها: َجابِر بن َعْبد اللَّ
َحْوَشب، وغريهم.

َوِهَي من بني عامر بن ُلؤي، وف ذلك اضطراب)1(.

َغِزيَُّة ِبْنُت َسْعِد ْبِن َخِليَفَة ْبِن اأَلْشَرِف ْبِن َأِبي ُحَزْيَمَة ْبِن َثْعَلَبَة 3   -7
اْبِن َطِريِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ڤ.

َها َسْلَمى بِنُْت َعاِزِب ْبِن َخالِِد ْبِن األََجشِّ ِمْن ُقَضاَعَة.   س: ُأمُّ

َجَها َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة ْبِن ُدَلْيِم ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َأِب ُحَزْيَمَة، َفَوَلَدْت َلُه:  َتَزوَّ
َسِعيَد ْبَن َسْعٍد. 

ُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َأْسَلَمْت َغِزيَّ

اْلُغَمْيَصاُء اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3 7 -7

 ع: ُمْطَلَقُة َعْمِرو ْبِن َحْزٍم)3(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )556/2، 557(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )349/10(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3406/6(.





اء حر�ف ال�ف





391 ات �
َّ
أسامي الصحابي

فاِخَتة امُسها  َمن 

َفاِخَتُة ِبْنُت َأِبي َطاِلِب ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف 3   -7
اْبِن ُقَصيٍّ ُأمُّ َهاِنٍئ ڤ.

 . َها َفاطَِمُة بِنُْت َأَسِد ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَيٍّ  س: ُأمُّ

َة.  ، َوَلَدْت َلُه: َجْعَدَة ْبَن ُهَبرْيَ ُة ْبُن َأِب َوْهٍب امَلْخُزوِميُّ َجَها ُهَبرْيَ َتَزوَّ

َوَأْطَعَمَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِخْيَبَ َأْرَبِعَي َوْسًقا)1(.

 ط: اسُمها: فاختة، وكان هشام ابن الكلبي يقول: اسمها: هند. 

ها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبدمناف.  وأمُّ

ُذِكـَر أنَّ َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص خطَبهـا إل أب طالـب قبـل أن ُيوحـى إليـه، 
وخطبهـا معـه هبـرية بن أب وهب بـن عمرو بن عائذ بن عمـران بن مزوم، 
َة َوَتَرْكَتنِي!«، قال يا  ْجَت ُهَبْرَ َجها هبرية، فقال له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َعمِّ َزوَّ فزوَّ

ابن أخي: إنا قد صاهرنا إليهم، والكريم يكافئ الكريم. 

ق اإلسالُم بينها وبي هبرية، فخطَبها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  ثم أسلمت ففرَّ
إل نفسها، فقالت: والله إن كنت ألحبك ف الاهلية، فكيف ف اإلسالم؟ 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )47/10(.
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ولكني امرأة مصبية، وأكره أن يؤذوك، فقال َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َخْرُ نَِساٍء َركِْبَن 
بَِل نَِساُء ُقَرْيٍش: َأْحنَاُه َعَل َوَلٍد ِف ِصَغِرِه، َوَأْرَعاُه َعَل َزْوٍج ِف َذاِت َيِدِه«.  اإْلِ

عاشت بعد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وروت عنه أحاديث)1(. 

، ُتْكنَى ُأمَّ َهانٍِئ.   ع: ُأْخُت َعيِلٍّ

، َواْبُن َعبَّاٍس، َوُمَاِهٌد، َوُعْرَوُة، َوَعَطاٌء، َوِعْكِرَمُة، َوُكَرْيٌب،  َرَوى َعنَْها: َعيِلٌّ
َة، َوَأُبو َصالٍِح َمْوَلَياَها ِف آَخِريَن)2(. ، َوَأُبو ُمرَّ ْعبِيُّ َواْبُن َأِب َلْيَل، َوالشَّ

، وعقيٍل، وجعفَر، وطالٍب،   بر: أم هانئ بنت أب طالب، أخت عيلٍّ
وشقيقتهم. 

هم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف.  وأمُّ

واخُتِلَف ِف اسمها. فقيل: هند. وقيل: فاختة. َوُهَو األكثر. 

يقولون: َكاَن إسالم أم هانئ يوم الفتح)3(.

 جو: خطبَهـا النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلـت: إيِنِّ اْمـَرَأة ُمصبيـة، واعتـذرت إليـه 
فعذرها)4(.

 وقال أيًضا جو: َكاَن ِهَشام ابن الَكْلبِّي، َيُقول: اْسُمَها: ِهنْد. واألول 
أصح.

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 110(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1889/4(.)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3419/6(.

)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 27(.
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ُة بُن أب وهب  َكاَن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َخَطبَها ِف الَاِهِليَّة، َوَخَطَبَها ُهَبرْيَ
ة، َفولدت َلُه: جعدة.  َجَها َأُبو َطالٍب من ُهَبرْيَ امَلْخُزوِمي َفَزوَّ

َوقيل: ولدت جعدة، وعمر، ويوسف، وهانئ. 

ة.  ق اإلسالُم َبينَها َوَبي ُهَبرْيَ َوأْسلمت َففرَّ

وخطبها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَلت: َوالله إِن كنت أَلحبك ِف الَاِهِليَّة، 
َفكيف ِف اإلسالم؟ َوَلِكنِّي اْمَرَأة مصبية َفكفَّ َعنَْها. 

وروت َعن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

َفاِخَتُة ِبْنُت اْلَوِليِد ْبِن الُمِغيَرِة الَمْخُزوِمّي ڤ.3   -7

َت َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة، َفَأْسَلَمْت َيْوَم اْلَفْتِح)2(.  ع: َكاَنْت حَتْ

 ثغ: كانت زوج صفوان بن أمية بن خلف المحي. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص مع النساء الاليت بايعنه)3(. أسلمت يوم الفتح، َوَباَيْعُت َرُسوَل اللَّ

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 228(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3420/6(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )214/6(.
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َعة ِر لفا ا امُسها  َمن 

ْلِت ڤ.3   -7 الَفاِرَعُة ِبْنُت َأِبي الصَّ

 ع: ُأْخُت ُأَميََّة)1(.

 بر: أخت أمية بن أب الصلت الثقفي. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بعد فتح الطائف، وكانت ذات ُلّب وعفاف  قدمت َعَل َرُسوِل اللَّ
َفظِْنَ ِمْن  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ُيعَجب هبا، َوَقاَل َلَا يوًما: »َهْل َتْ وجال، َوَكاَن َرُسوُل اللَّ
ت قصته ِف شـقِّ  ِشـْعِر َأِخْيـِك َشـْيًئا؟«، فأخبته خـبه، وما رأت منه، وقصَّ
جوفه، وإخراج قلبه، ثم صفه مكانه، َوُهَو نائم، وأنشدت له الشعر الذي 

أوله:

أكــف عينــي والدمــع ســابقهاباتت هومي تري طوارقها

نحو ثالثة عرش بيًتا، منها قوله:

حتيـــا قليـــال فاملـــوت ســـائقهاَمــا رغب النفس ِف الياة وإن
َعـــَل غـــرة يوافقهـــايوشـــك مـــن فـــر مـــن منيتـــه يوًمـــا 
للمـــوت كأس واملـــرء ذائقهـــامــن ل يمت غبطــة يمت هرًما

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3424/6(.
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وف اخلب ملا حضت وفاته قال عند املعاينة:

أمّلـــاإن تعـــف َيـــا رب تعـــف جـــا ال  لـــك  عبـــد  وأي 

ثم قال:

يــزوالكل عيــش وإن تطــاول دهــًرا أن  إَِل  مــرة  صائــر 
ِف قالل البال أرعى الوعوالليتنــي كنــت قبــل َما قــد بدا يل

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َفاِرَعة، َكاَن َمَثُل َأِخْيِك َكَمَثِل الَِّذي  ثم مات. َفَقاَل َرُسوُل اللَّ
ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن الَغاِوْيَن«)1(. ُه آَياتِِه َفاْنَسَلَخ ِمنَْها َفَأْتَبَعُه الشَّ آَتاُه اللَّ

اْلَفاِرَعُة ِبْنُت ِعَصاِم ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِطيََّة ْبِن َبَياَضَة ڤ.3 - -7

َجَها َعْمُرو ْبُن النُّْعَمِن ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر   س: َتَزوَّ

اْبِن َبَياَضَة.

َأْسَلَمُت اْلَفاِرَعُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1889/4، 1890(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )361/10(.
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فاطمة امُسها  َمن 

َفاِطَمُة ِبْنُت َأِبي ُحَبْيِش ْبِن الُمطَِّلِب ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن 3   -7
ُقَصيٍّ اأْلََسِديَُّة ڤ.

َد ْبَن  َجَها َعْبُد اللِه ْبُن َجْحِش ْبِن ِرَياٍب، َفَوَلَدْت َلُه: ُمَمَّ  س: َتَزوَّ

َعْبِد اللِه ْبِن َجْحٍش)1(.

 ب: َسَألت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعن ااِلْستَِحاَضة)2(.

 ع: امُلْسَتْفتَِيُة َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعِن ااِلْستَِحاَضِة)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َلَا:   بر: هي التي استحيضت، فشكت ذلك لَِرُسوِل اللَّ
ْيَضة« الديث. َم َذلَِك ِعْرٌق، َوَلْيَس بِاحْلَ »إِنَّ

َبرْي، وسمع منها حديثها ِف االستحاضة)4(. روى عنها: عروة بن الزُّ

 كو: فاطمة بنت أب حبيش، لا صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )233/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )335/3، و336(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3413/6(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1892/4(.

)5( »اإلكمال« البن ماكوال )332/2(.
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ــًدا، َوَكاَنــت  َجَهــا عبــد اللــه بــن جحــش َفولــدت َلــُه: ُمَمَّ  جو: تَزوَّ

َم َذلِك َدْم ِعْرٍق«،  ُمْسَتَحاَضة، َفَجاَءت إَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص تستفتيه، َفَقاَل: »إِنَّ
والَِديث َمْعُروف)1(.

َفاِطَمُة ِبْنُت َأَسِد ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ ڤ.3   -7

َهـا َفاطَِمـُة بِنْـُت َهِرِم ْبـِن َرَواَحَة ْبِن ُحْجِر ْبـِن َعْبِد ْبِن َمِعيِص   س: ُأمُّ

 . اْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

َجَها َأُبو َطالِِب ْبُن َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم، َفَوَلَدْت َلُه: َعِليًّا، َوَجْعَفًرا،  َتَزوَّ
وَعِقيالَّ، َوَطالًِبا، َوُهَو َأَسنُُّهْم َوُأمَّ َهانٍِئ، َوُجَاَنَة، َوَرْيَطَة َبنِي َأِب َطالٍِب)2(.

َها َفاطَِمُة بِنُْت َقْيِس ْبِن َهِرِم ْبِن َرَواَحَة ْبِن ُحْجِر   وقال أيًضا س: ُأمُّ

، َوِهَي اْبنَُة َعمِّ َزاِئَدَة ْبِن األََصمِّ ْبِن َهِرَم  اْبِن َعْبِد ْبِن َمِعيِص ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ
ى ْبـِن ُقَيٍّ َزْوِج  اْبـِن َرَواَحـَة َجـدِّ َخِدجَيـَة بِنِْت ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسـِد ْبـِن َعْبِد اْلُعزَّ

َها.  َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِقَبِل ُأمِّ

َوَكاَنْت َفاطَِمُة بِنُْت َأَسٍد َزْوَج َأِب َطالِِب ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن 
، َفَوَلَدْت َلُه: َطالًِبا، وَعِقياًل، َوَجْعَفًرا، َوَعِليًّا، َوُأمَّ َهانٍِئ،  َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَيٍّ

َوُجَاَنَة، َوَرْيَطَة َبنِي َأِب َطالٍِب. 

َوَأْسَلَمْت َفاطَِمُة بِنُْت َأَسٍد، َوَكاَنِت اْمَرَأًة َصاِلًَة، َوَكاَن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 230(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )51/10(.
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َيُزوُرَها َوَيِقيُل ِف َبْيتَِها)1(.

 ب: َلَا ُصْحَبٌة، َوِهي أمُّ َعيّل بن أب َطالب)2(.

 ع: ُأمُّ َعيِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب)3(.

 بر: أمُّ َعــيِلّ بــن َأِب َطالـِـٍب، وإخوتــه قيــل: إهنــا ماتــت قبــل الجــرة، 

وليس بيشء، والصواب: أهنا هاجرت إَِل املدينة وهبا ماتت)4(.

 جو: َكاَنـت ِعنْـد أب َطالب َعمِّ َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفولدت َلُه: عقياًل، 

وجعفًرا، وعليًّا، َوأمَّ َهانِئ، وجانَة، وريطَة. 

َوأْسلمت َفاطَِمُة، َوَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يزورها، ويقيل ِف َبيتَها. 

اه)5(.  َوملا َماَتت نزع َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص َقِميَصه فألبَسها إِيَّ

 ثغ: أمُّ عيل بن أب طالب، وأمُّ إخوته: طالب، وعقيل، وجعفر. 

قيل: إهنا توفيت قبل الجرة. وليس بيشء. 

والصحيح: أهنا هاجرت إل املدينة، وتوفيت هبا)6(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )211/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )336/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3408/6(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1891/4(.

)5( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 228(.
)6( »ُأْسد الغابة« البن األثير )217/6(.
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َفاِطَمُة ِبْنُت اأَلْسَوِد ْبِن َعْبِد اأَلَسِد ْبِن ِهاَلِل ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن 3   -7
ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم الَمْخُزوِميَُّة ڤ. 

َقْت َفَقَطَع النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيَدَها.  تِي َسَ  س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َوِهَي الَّ

ى ْبِن َأِب َقْيِس ْبـِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِ ْبـِن َمالِِك ْبِن  َهـا بِنْـُت َعْبـِد اْلُعـزَّ َوُأمُّ

َـا َخَرَجْت  ى، َوَأهنَّ ، ُأْخـُت ُحَوْيطِِب ْبـِن َعْبِد اْلُعـزَّ َحَسـِل ْبـِن َعاِمـِر ْبِن ُلـَؤيٍّ

ِة اْلَوَداِع، َفَوَقَفْت بَِرْكِب ُنُزوٍل، َفَأَخَذْت َعْيَبًة َلُْم،  ْيِل َوَذلَِك ِف َحجَّ ِمَن اللَّ

َفَأَخَذَها اْلَقْوُم َفَأْوَثُقوَها، َفَلمَّ َأْصَبُحوا َأَتْوا هِبَا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَعاَذْت بَِحْقَوْي ُأمِّ 

ْت َيَداَهـا ِمْن َحْقَوْيَا،  َسـَلَمَة بِنْـِت َأِب ُأَميَّـَة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَمـَر هِبَا، َفاْفَتكَّ

ٍد َلَقَطْعُتَها«، ُثمَّ َأَمَر هِبَا َفُقطَِعْت َيُدَها  ِه َلْو َكاَنْت َفاطَِمُة بِنُْت ُمَمَّ َوَقاَل: »َواللَّ

َفَخَرَجْت َتْقُطُر َيُدَها َدًما َحتَّى َدَخَلْت َعَل اْمَرَأِة ُأَسْيِد ْبِن ُحَضرْيٍ َأِخي َعْبِد 

ـا إَِلْيَهـا، َوَصنََعْت َلَا َطَعاًما ُسـْخنًا، َفَأْقَبَل ُأَسـْيُد ْبُن  األَْشـَهِل، َفَعَرَفْتَهـا، َفآَوهْتَ

ُحَضرْيٍ ِمْن ِعنِْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفنَاَدى اْمَرَأَتُه َقْبَل َأْن َيْدُخَل الَبْيَت َيا ُفاَلَنُة، َهْل 

َعِلْمِت َما َلِقَيْت ُأمُّ َعْمِرو بِنُْت ُسْفَياَن؟ َقاَلْت: َها ِهَي َهِذِه ِعنِْدي. 

ُه«.  َتَها َرِحََك اللَّ َفَرَجَع ُأَسْيٌد َأْدَراَجُه َفُأْخِبَ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: »َرِحْ

َا َأْشَبَهْتُهْم،  ى، َفإهِنَّ َفَلمَّ َرَجَعْت إَِل َأبِيَها َقاَل: اْذَهُبوا هِبَا إَِل َبنِي َعْبِد الُعزَّ

ى َقَبَضَها إَِلْيِه، َوُهَو َخاُلَا.  َفَزَعُموا َأنَّ ُحَوْيطَِب ْبَن َعْبِد الُعزَّ

َقاَل: َوَقْد َكاَن الَُسْيُ ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َيْعَل ْبِن ُأَميََّة التَِّميِميُّ َغِضَب َعَل 
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َعْبِد اللِه ْبِن ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد األََسِد، َوُأمُّ َعْمٍرو ِهَي ُأْخُت َعْبِد اللِه ْبِن ُسْفَياَن، 
َفَقاَل:

ْكَبـــاِنُربَّ اْبنـَـٍة ألَِب ُســَلْيَمى َجْعــَدٍة الرُّ ِلََقاِئـــِب  اَقـــٍة  َسَّ
ــوُس ِعَياهِبِــْم بَِيِمينَِها ــاِن)1(َباَتــْت حَتُ ْت َغــرْيَ َذاِت َبنَ ــى َأَقــرَّ َحتَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيَدَها، ألهنا سقت حليًّا، وتكلَّمت   بر: هي التي قطع َرُسوُل اللَّ
قريٌش فِيَها إَِل أسامة بن زيد ليشفع فِيَها عند َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو غالم، 
ه  ، َفإِنَّ ، اَل َتْشَفْع ِف َحدٍّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا ُأَساَمَةُ فشفع فِيَها أسامة، َفَقاَل له َرُسول اللَّ
لَقَطْعُت  َقْت  َسَ ٍد  ُمَمَّ بِنَْت  َفاطَِمَة  َأنَّ  َوَلُو  ٌك،  َمْتَ فِْيِه  َيُكْن  َلْ  إَِلَّ  اْنَتَهى  إَِذا 

َيَدَها«.

ها حبيُب بُن أب ثابت)2(.  روى حديثها وسمَّ

 ذس: َوالَِدُة َعيِلِّ بِن َأِب َطالٍِب، وِهَي َحَاُة َفاطَِمَة، َكاَنْت ِمَن امُلَهاِجَراِت 

 .)3( َبرْيُ ُل َهاِشِميٍَّة َوَلَدْت َهاِشِميًّا. َقاَلُه: الزُّ األَُوِل، َوِهَي َأوَّ

َفاِطَمُة ِبْنُت اْلَخطَّاِب ْبِن ُنَفْيِل ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ِرَياحِ ْبِن َعْبِد اهلِل 3   -7
اْبِن ُقْرِط ْبِن َرَزاحِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب ڤ.

َهــا َحنَْتَمــُة بِنـْـُت َهاِشــِم ْبــِن  ــاِب، َوُأمُّ  س: ِهــَي ُأْخــُت ُعَمــَر ْبــِن اخْلَطَّ

امُلِغرَيِة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )251-250/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1891/4، 1892(.

)3( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 118(.
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َجَها َسِعيُد ْبُن َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُنَفْيٍل، َوَأْسَلَمْت ِهَي َوَزْوُجَها َقْبَل  َتَزوَّ

ُعَمـَر ْبـِن اخلَطَّـاِب، َوَقْبـَل ُدُخـوِل َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َداَر األَْرَقـَم، َهَكـَذا َجاَء 

الَِديُث: َفاطَِمُة بِنُْت اخْلَطَّاِب. 

َرْمَلُة  ُنَفْيٍل  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َزْيِد  ْبُن  َسِعيُد  َجَها  َتَزوَّ تِي  الَّ إِنَّ  النََّسِب:  َوِف 

َوِهَي ُأمُّ َجِيِل بِنُْت اخْلَطَّاِب)1(.

 ب: ُأْخت عمر بن اخلطاب، َوِهي اْمَرَأة سعيد بن زيد بن َعْمرو بن 

نَفْيل، أسلمت قبل عمر)2(.

َت َسِعيِد ْبِن َزْيٍد، َوَأْسَلَمْت   ع: ُأْخُت ُعَمَر، ُتْكنَى ُأمَّ َجِيٍل، َكاَنْت حَتْ

َقْبَل ُعَمَر، َذَكَرَها ِف إِْساَلِم ُعَمَر)3(.

 وقال أيًضا ع: ُأْخُت ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب، اْمَرَأُة َسِعيِد ْبِن َزْيِد ْبِن َعْمٍرو، 

َواْسُمَها َفاطَِمُة)4(.

 بر: أخت ُعَمر بن اخْلَطَّاِب زوجُة َسِعيد بن زيد بن َعْمرو بن نفيل، 

أسلمت قديًم.

وقيل: أسلمت قبل زوجها. وقيل: َمَع زوجها، وذلك قبل إسالم عمر 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )253/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )335/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3410/6(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3476/6(.
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أخيها ڤ، وخبها ِف إسالم عمر خب عجيب)1(.

 جو: ُأخت عمر أسلمت قبل عمر ِهَي َوزوجَها سعيد بن زيد بن 
ها َفَبَكْت، َوَقاَلت:  َعْمرو بن نَفْيل، َفَلمَّ علم عمُر بإسالمها دخل َعَلْيَها فشجَّ

َيا ابن اخلطاب َما كنت صانًعا فاصنعه، فقد أسلمت.

َـا َقاَلـت َلـُه: قد أسـلمت عل رغـم َأْنفـك، َفَقـاَل: أروين َهَذا  َوقيـل: إهِنَّ
الكتـاب، َفَقاَلـت: اَل يمسـُه إاِلَّ امُلطَّهـُروَن، َفـإِن كنت َصاِدًقا َفُقْم واغتسـل، 
ِحيَفة، َفَلـمَّ َقَرَأَها َقاَل َأْين َرُسـوُل اللِه  فاغتسـل، َوَجـاء، فأخرجـوا إَِلْيـِه الصَّ
ء يكرهُه إِنَّه ِف َدار  ملسو هيلع هللا ىلص؟، َفَقاَلت: َعَلْيك عهد الله وميثاقه َأن اَل هتجه بيَِشْ

األرقم، َفذهب َفأسلم)2(.

 ثغ: أسلمت قديًم أول اإلسالم مع زوجها سعيد، قبل إسالم أخيها 
عمر، وهي كانت سبب إسالم أخيها عمر)3(.

َفاِطَمُة ِبْنُت َصْفَواَن ْبِن ُأميََّة ڤ.3   -7

 ب: َهاَجرت َمَع َزوجَها َعْمرو بن سعيد بن الَعاِص إَِل َأرض الََبَشة)4(.

َفاِطَمُة ِبْنُت َصْفَواَن ْبِن ُمْحِرِث ْبِن ُخْمِل ْبِن َشقٍّ ڤ.3 7 -7

َة َقِديًم َوَباَيَعْت َوَهاَجَرْت إَِل َأْرِض الََبَشِة اِلْجَرَة   س: َأْسَلَمْت بَِمكَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1892/4(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 231(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )220/6(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )335/3(.
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الثَّانَِيَة َمَع َزْوِجَها َعْمِرو ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة)1(.

َفاِطَمُة ِبْنُت َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص. 3   -7

ى ْبِن ُقَيٍّ َوَلَدهْتَا  َها َخِدجَيُة بِنُْت ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ  س: ُأمُّ

ِة بَِخْمِس ِسنَِي.  َوُقَرْيٌش َتْبنِي اْلَبْيَت َوَذلَِك َقْبَل النُُّبوَّ

، َوُأمَّ ُكْلُثوٍم،  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَلَدْت َفاطَِمُة لَِعيِلٍّ الََسَن، َوالَُسْيَ َقاَل ُمَمَّ
. َوَزْينََب َبنِي َعيِلٍّ

َيْت َلْيَلَة الثُّاَلَثاِء لَِثاَلٍث َخَلْوَن ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن  ُد ْبُن ُعَمَر: ُتُوفِّ َقاَل ُمَمَّ
يَن َسنًَة َأْو َنْحِوَها)2(. َة َوِهَي اْبنَُة تِْسٍع َوِعرْشِ َسنََة إِْحَدى َعرْشَ

ُه  ، َزْوَجِة َعيَلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب -َرِضَوان اللَّ  ص: ُأمُّ اْلََسِن َوالَُسْيِ

َعْليُهْم-.

يَن َسنًَة،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص بِِستَِّة َأْشُهٍر، َوِهَي اْبنَُة َثَمٍن َوِعرْشِ َيْت َبْعَد َرُسوِل اللَّ ُتُوفِّ
َلَها َعيِلٌّ ڤ.  َوَكاَن َمْولُِدَها َوُقَرْيٌش َتْبنِي اْلَكْعَبَة َوَغسَّ

َها  ِلـِب، َوَنـَزَل ِف َقْبِ َوَدَفنََهـا َلْيـاًل، َوَصـلَّ َعَلْيَهـا اْلَعبَّـاُس ْبـُن َعْبـِد امُلطَّ
ڤ)3(. َواْلَفْضُل  َوَعيِلٌّ  اْلَعبَّاُس 

َيْت َفاطَِمُة   ص وقال أيًضا: َسِمْعُت َأَبا َبْكِر ْبَن َأِب َشْيَبَة َيُقوُل: ُتُوفِّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )271/10(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )29-20/10(.

)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )354/5(.
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يَن َسنًَة. ِه ملسو هيلع هللا ىلص َوِهَي بِنُْت َسْبٍع َوِعرْشِ بِنُْت َرُسوِل اللَّ

َة  ِه َعَلْيَها- َسنََة إِْحَدى َعرْشَ َيْت -ِرْضَواُن اللَّ َقاَل اْبُن َأِب َعاِصٍم $: ُتُوفِّ

ِمْن ُمَهاَجِر النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

هـا خدجيـة بنـت خويلـد ڤ، ولدهتـا وقريش تبنـي البيَت،   ط: أمُّ

وذلك قبل أْن ُنبيء َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بخمس سني)2(. 

 ط: عاشت بعد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنها عنه أحاديث)3(.  

َها َخِدجَية بنت خويلد بن َأسد.  ب: أمُّ

، َول ُيؤِذن هَبا  َلَـا توفيـت بعد َأبِيَها ملسو هيلع هللا ىلص بِِسـتَّة أشـهر، َوصـلَّ َعَلْيَها عـيلٌّ

أحًدا، ودفنها َلْياًل، وهي بنت إِْحَدى َوعرْشين سنة)4(. 

 ع: َكاَنْت ُعْضًوا ِمْن َأْعَضاِئِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَنْت َمُْصوَصًة ِمْن َبْيِ َأْواَلِدِه 

بَِمَحبَّتِِه َلَا، َكاَنْت َأْصَغَر َبنَاتِِه ِسنًّا.

ُل َأْهِلِه ُلُوًقا بِِه، َوَكاَنْت ِمْن َخرْيِ نَِساِء الَعامَلَِي،  َا َأوَّ َها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأهنَّ َ َبرشَّ

ِة، َونَِساِء َأْهِل اْلَنَِّة.  َوَسيَِّدَة نَِساِء َهِذِه اأْلُمَّ

ْهَراَء الَبُتوَل، َيْغَضُب اللُه لَِغَضبَِها َوَيْرَض  َكاَنِت امُلْحَصنََة الطَّاِهَرَة الزَّ

)1( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )366/5(.
)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 90(.

)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 109(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )334/3، و335(.
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ُ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِأمَلَِها، َوَيَتَأذَّى بَِتْأِذَيتَِها.  لِِرَضاَها، َيَتَألَّ

تِي ُيْؤَمُر َأْهُل الَْمِع ِف الِقَياَمِة بَِغضِّ اأْلَْبَصاِر َحتَّى مَتُرَّ ِف ُعْرَصِة  ِهَي الَّ

اَواِن.  اْلِقَياَمِة، َفَتُمرَّ َوَعَلْيَها َرْيَطَتاِن َخْضَ

َعاَشْت َبْعَد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِستََّة َأْشُهٍر، َوِقيَل: َثاَلَثَة َأْشُهٍر، َفَم ُرِئَيْت َضاِحَكًة 

نَْت َوَأَمَرْت َعِليًّا ڤ  َبْعَد َوَفاِة َأبِيَها ملسو هيلع هللا ىلص، اْغَتَسَلْت ِحَي َحاَن فَِراُقَها، َوَتَكفَّ

َأْن اَل َيْكِشَفَها إَِذا ُقبَِضْت، َوَأْن ُيْدِرَجَها ِف ثَِياهِبَا َكَم ِهَي، َفَدَفنََها َعيِلٌّ ڤ 

إِْحَدى  َسنََة  َواْلُفَضْيُل،   ، َوَعيِلٌّ اْلَعبَّاُس،  َها  َقْبِ ِف  َوَنَزَل  اْلَغْرَقِد،  بَِبِقيِع  َلْياًل 

َة ِمَن اِلْجَرِة.  َعرْشَ

َوَكاَنْت فِيَم ِقيَل ُتُكنَى ُأمَّ َأْسَمَء، ُولَِدْت َوُقَرْيٌش َتْبنِي اْلَكْعَبَة، َوَماَتْت 

يَن َسنًَة، َوَصلَّ َعَلْيَها الَعبَّاُس ْبُن َعْبِد امُلطَِّلِب ڤ.  َوِهَي بِنُْت َثَمٍن َوِعرْشِ

َرَوى َعنَْهـا: َعـيِلُّ ْبـُن َأِب َطالِـٍب، َوَعْبُد اللِه ْبـُن اْلَعبَّاِس، َوَعْبـُد اللِه ْبُن 

َمْسـُعوٍد، َوَأُبـو ُهَرْيَرَة، َوَسـَلَمُة ْبُن اأْلَْكـَوِع، َوَأَنُس ْبُن َمالٍِك، َوَعاِئَشـُة، َوُأمُّ 

َسَلَمَة، َوَأْسَمُء بِنُْت ُعَمْيٍس ڤ)1(.

 بر: سيدُة نساِء العاملي، َعَل أبيها وعليها السالم.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  كانت هي وأختها أمُّ كلثوم أصغر بنات َرُسوِل اللَّ

واخُتِلَف ِف الصغرى منها، وقد قيل: إن رقية أصغر منها. 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3185/6(.
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وليس ذلك عندي بصحيح. 

وقد اضطَّرب مصعٌب والزبرُي ِف بنات النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أيتهنَّ أكب وأصغر 
اضطراًبا يوجب أال ُيْلَتَفت إليه ِف ذلك.

والـذي تسـكن إليـه النفس َعَل َمـا تواترت به األخبـار ِف ترتيب بنات 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص أن زينـب األول، ثـم الثانيـة رقيـة، ثـم الثالثـة أم كلثوم، ثم  َرُسـوِل اللَّ

الرابعة فاطمة الزهراء، والله أعلم.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بعائشـة بأربعة أشـهر  جها بعد أن ابتنى َرُسـوُل اللَّ وقيـل: إنـه تزوَّ
ونصف، وبنى هبا بعد تزوجيه إياها بتسعة أشهر ونصف، َوَكاَن ِسنُّها يوم 
تزوجيهـا خـس عرشة سـنة وخسـة أشـهر ونصًفا، وكانت سـنُّ عـيلٍّ إحدى 

وعرشين سنة وخسة أشهر.

، َوُأمَّ ُكْلُثوٍم، َوَزْينََب، َوَلْ  َقاَل: َأُبو ُعَمَر: َفَوَلَدْت َلُه: الََسَن، َوالَُسْيَ
َها َحتَّى َماَتْت. ْج َعيِلٌّ َعَلْيَها َغرْيَ َيَتَزوَّ

واختلف ِف مهره إياها، فروي أنه أمهرها درعه، وأنه ل يكن له ِف ذلك 
الوقت صفراء وال بيضاء. 

ج فاطمَة ڤ َعَل أربعمئة وثمني، فأمر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  وقيل: إنَّ عليًّا تزوَّ
أن جيعل ثلثها ِف الطيب. 

ِه  مها عيلٌّ من أجل الدخول بأمر َرُسوِل اللَّ وزعم أصحابنا أن الدرع قدَّ
ملسو هيلع هللا ىلص إياه ِف ذلك.
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وتوفيت بعد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بيسري. 

ُل من غطي نعشها من النساء ِف اإلسالم  َقاَل َأُبو ُعَمَر: فاطمُة ڤ أوَّ
َعَل الصفة املذكورة ِف َهَذا اخلب، ثم بعدها زينب بنت جحش ڤ، ُصنَِع 

ذلك هبا َأْيًضا.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت أول أهله ُلوًقا به،  وماتت فاطمُة ڤ بنت َرُسوِل اللَّ
لها َمَع أسمء بنت عميس،  وصلَّ عليها َعيِلُّ بُن َأِب َطالٍِب، َوُهَو الَِّذي غسَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص من بنيه غريها.  ول خيلف َرُسول اللَّ

وقيل: توفيت فاطمة بعده بخمس وسبعي ليلة. وقيل: بستة أشهر إال 
َلها زوُجها  ليلتي، وذلك يوم الثالثاء لثالث خلون من شهر رمضان، وغسَّ

عيلٌّ ڤ، وكانت أشارت َعَلْيِه أن يدفنها لياًل.

وقـد قيـل: إنـه صـلَّ عليها العبـاُس بُن عبـد املطلب، ودخـل قَبها ُهَو 
وعيلٌّ والفضل.

واخُتِلَف ِف وقت وفاهتا.

واخُتِلَف ِف سنها وقت وفاهتا)1(.

ة بِخْمس ِسنِي،  َها َخِدجَيُة ولدهتا وقريش تبني الَبْيت قبل النُُّبوَّ  جو: أمُّ
َوِهي َأْصَغر َبنَاته. 

َوذكر الزبرُي: َأن َأْصَغر الَبنَات رقية. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1899-1893/4(.
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ج َفاطَِمَة َعيلُّ بُن أب َطالب ِف الّسنة الثَّانَِية من اِلْجَرة ِف َرَمَضان،  تزوَّ
ة.  َوبنى هَبا ِف ِذي الجَّ

جَها ِف َرَجب. َوقيل: ِف صفر عل بدن من َحِديد، َفولدت  َوقيل: تَزوَّ
َلُه: الَسَن، والُسَي، َوَزْينََب، َوأمَّ ُكْلُثوم.

ج َزْينََب عبُد الله بُن َجْعَفر َفولدت َلُه: عبَد الله وعوًنا، َوَماَتْت َعنُه،  َفتَزوَّ
ج أمَّ ُكْلُثوم عمُر بُن اخلطاب، َفولدت َلُه: زيًدا.  َوتَزوَّ

ثمَّ خلف َعَلْيَها بعد عمر: عوُن بُن َجْعَفر َفلم َتلد َلُه، ثمَّ َماَت. 

ُد بُن َجْعَفر، َفولدت َلُه: َجاِرَية.  َوخلف َعَلْيَها ُمَمَّ

ثمَّ خلف َعَلْيَها بعده عبد الله بن َجْعَفر، َفلم َتلد َلُه، َوَماَتْت ِعنْده)1(.

 ث: ولدهتـا خدجيـة وقريـش تبني البيت قبل النبوة بخمس سـني، 
وهي أصغر بناته، وهي سيدة نساء العاملي. 

َجها عيلُّ بُن أب طالب ڤ ف السنة الثانية من الجرة)2(.    تزوَّ

 ثغ: سيدة نساء العاملي، ما عدا مريم بنت عمران -صل الله عليهم-.

ها خدجية بنت خويلد، وكانت هي وأمُّ كلثوم أصغر بنات َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. أمُّ

وقد اختلف: ف أيتهن أصغر ِسنًّا؟ وقيل: إن رقية أصغرهن. وفيه عندي 
ج رقيَة من ابن أب لب، فطلَّقها قبل الدخول هبا، أمره  نظر، ألنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص زوَّ

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 30(.
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 533(.
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َجها عثمُن ڤ، وهاجرت معه إل البشة.  أبواه بذلك، ثم تزوَّ

فم كان ليزوج الصغرى ويتك الكبى. 

وكانت فاطمة تكنى أم أبيها، وكانت أحب الناس إل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، 
وزوجها من عيلٍّ بعد أحد.

َجها عيلٌّ بعد أن ابتني َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بعائشة بأربعة أشهر  وقيل: تزوَّ
ونصف، وابتني هبا بعد تزوجيه إياها بسبعة أشهر ونصف. 

وكان ِسنُّها يوم تزوجيها خس عرشة سنة وخسة أشهر ف قول. 

وانقطع َنْسُل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إال منها، فإنَّ الذكور من أوالده ماتوا صغاًرا.

وأما البنات؛ فإن رقية ڤ ولدت عبد الله بن عثمن فتوف صغرًيا. 

وأما أم كلثوم فلم تلد.

وأما زينب ڤ فولدت عليًّا ومات صبيًّا، وولدت أمامة بنت أب العاص 
، ثم بعده املغرية بن نوفل)1(. َجها عيلٌّ فتزوَّ

ُة،  ُة، َواِلَهُة امُلْصَطَفِويَّ  ذس: َسيَِّدُة نَِساِء الَعامَلِْيَ ِف َزَماهِنَا، الَبْضَعُة النََّبِويَّ

ِد بـِن َعْبِد اللِه بِن  ُأمُّ َأبِْيَهـا، بِنْـُت َسـيِِّد اخلَْلِق َرُسـْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأِب الَقاِسـِم ُمَمَّ

. َعْبِد امُلطَِّلِب بِن َهاِشِم بِن َعْبِد َمنَاٍف الُقَرِشيَُّة، الَاِشِميَُّة، َوُأمُّ الََسنَْيِ

َمْولُِدَها َقْبَل امَلْبَعِث بَِقِلْيٍل.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )220/6، 221(.
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َجَهـا اإِلَمـاُم َعـيِلُّ بـُن َأِب َطالٍِب ِف ِذي الَقْعـَدِة، َأْو ُقَبْيَلُه، ِمْن َسـنَِة  َوَتَزوَّ
اْثنََتْيِ َبْعَد َوْقَعِة َبْدٍر.

َوَرَوْت َعْن: َأبِْيَها.

ُهم. ، َوَعاِئَشُة، َوُأمُّ َسَلَمَة، َوَأَنُس بُن َمالٍِك، َوَغرْيُ َوَرَوى َعنَْها: اْبنَُها؛ الَُسْيُ

تَِّة. َوِرَواَيُتَها ِف الُكُتِب السِّ

َوَقْد َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيِبَُّها َوُيْكِرُمَها َوُيِرُّ إَِلْيَها.

ًة، َصيِّنًَة، َقانَِعًة، َشاِكَرًة للِه. َ نًَة، َخريِّ َوَمنَاِقُبَها َغِزْيَرٌة، َوَكاَنْت َصابَِرًة، َديِّ

َوَقـْد َغِضـَب َلَـا النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ملَّـا َبَلَغُه َأنَّ َأَبا الََسـِن َهـمَّ بَِم َرآُه َسـاِئًغا ِمْن 

َتِمُع بِنُْت َنبِيِّ اللِه َوبِنُْت َعُدوِّ اللِه،  ِخْطَبِة بِنِْت َأِب َجْهٍل، َفَقاَل: »َواللِه الَ َتْ

ا، َوُيْؤِذْينِي َما آَذاَها«. َم َفاطَِمُة َبْضَعٌة ِمنِّي، َيِرْيُبنِي َما َراَبَ َوإِنَّ

ى. َج َعَلْيَها، َوالَ َتَرَّ َك َعيِلٌّ اخِلْطَبَة ِرَعاَيًة َلَا، َفَم َتَزوَّ َفَتَ

ى ڤ. َج، َوَتَرَّ َيْت، َتَزوَّ َفَلمَّ ُتُوفِّ

ْيَل  َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َحِزَنْت َعَلْيِه، َوَبَكْتُه، َوَقاَلْت: )َيا َأَبَتاُه! إَِل ِجْبِ َومَلَّا ُتُوفِّ

ا َدَعاُه! َيا َأبَتاُه! َجنَُّة الِفْرَدْوس َمْأَواُه!(. َننَْعاُه! َيا َأبَتاُه! َأَجاَب َربًّ

اَب َعَل  َ َثُوا التُّ َوَقاَلْت َبْعَد َدْفنِِه: )َيا َأَنُس، َكْيَف َطاَبْت َأنُفُسُكم َأْن حَتْ

َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص!(.

َها  َوَقْد َقاَل َلَا ِف َمَرِضِه: »إِنِّ َمْقُبْوٌض ِف َمَرِض َهَذا«، َفَبَكْت، َوَأْخَبَ
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ِة، َفَضِحَكْت، َوَكَتَمْت َذلَِك. َا َسيَِّدُة نَِساِء َهِذِه األُمَّ ُل َأْهِلِه ُلُْوًقا بِِه، َوَأهنَّ َا َأوَّ َأهنَّ

َثْتَها بَِم َأَسَّ إَِلْيَها. َ ملسو هيلع هللا ىلص َسَأَلْتَها َعاِئَشُة، َفَحدَّ َفَلمَّ ُتُوفِّ

اثِِه، َوَجاءْت َتْطُلُب َذلَِك ِمْن َأِب َبْكٍر  َ َأُبْوَها، َتَعلََّقْت آَماُلَا بِِمرْيَ َومَلَّا ُتُوفِّ
َثَها: ْيِق، َفَحدَّ دِّ الصِّ

ـُه َسـِمَع ِمَن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقْوُل: »اَل ُنْوَرُث، َما َتَرْكنَـا َصَدَقٌة«. َفَوَجَدْت  َأنَّ
َلْت. َعَلْيِه، ُثمَّ َتَعلَّ

َأْو  َأْرَبًعا  َوَعاَشْت  َنْحِوَها،  َأْو  َأْشُهٍر،  بَِخْمَسِة  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َبْعَد  َيْت  ُتُوفِّ
ْيَن َسنًَة. َخًْسا َوِعرْشِ

. ُل َأَصحُّ ْيَن َسنًَة. َواألَوَّ َا َعاَشْت تِْسًعا َوِعرْشِ َوَأْكَثُر َما ِقْيَل: إهِنَّ

بِْيِع؛ َوِمْن ُرَقيََّة َزْوَجِة  َوَكاَنْت َأْصَغَر ِمْن َزْينََب َزْوَجِة َأِب الَعاِص بِن الرَّ
اَن. ُعْثَمَن بِن َعفَّ

َوَقـِد اْنْقَطـَع َنَسـُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إاِلَّ ِمْن ِقَبـِل َفاطَِمَة؛ ألَنَّ ُأَماَمـَة بِنَْت َزْينََب 
َجْت بَِعيِلِّ بِن َأِب َطالٍِب، ُثمَّ ِمْن  ِمُلَها ِف َصاَلتِِه، َتَزوَّ تِي َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْ الَّ
، َوَلـُه ُرْؤَيٌة،  ِة بـِن َنْوَفـِل بـِن الَاِرِث بـِن َعْبـِد امُلطَِّلِب الَاِشـِميِّ َبْعـِدِه بِامُلِغـرْيَ

َفَجاءَها ِمنُْه َأْواَلٌد.

ــَل َفاطَِمــَة َوَزْوَجَهــا َواْبنَْيِهــَم بِِكَســاٍء، َوَقــاَل:  : َأنَّ النَّبـِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َجلَّ َوَصــحَّ
ا«. ْرُهم َتْطِهْرً ْجَس، َوَطهِّ ُهمَّ َفَأْذِهْب َعنُْهُم الرِّ ُهمَّ َهُؤالَِء َأْهُل َبْيتِي، اللَّ »اللَّ
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َوَكاَن َلَا ِمَن الَبنَاِت: ُأمُّ ُكْلُثْوٍم؛ َزْوَجُة ُعَمَر بِن اخلَطَّاِب، َوَزْينَُب؛ َزْوَجُة 
َعْبِد اللِه بِن َجْعَفِر بِن َأِب َطالٍِب.

: َوِمَّا ُينَْسُب إَِل َفاطَِمَة، َوالَ َيِصحُّ

َمــاِن َغَوالَِياَمــاَذا َعــَل َمــْن َشــمَّ ُتْرَبــَة َأْحٍَد َأالَ َيَشــمَّ َمــَدى الزَّ
ـَـا اِم ُعــْدَن َلَيالَِياُصبَّــْت َعــيَلَّ َمَصاِئــٌب َلــْو َأهنَّ ُصبَّْت َعــَل األَيَّ

«: َثَمنَِيَة َعرَشَ َحِدْيًثا، ِمنَْها َحِدْيٌث َواِحٌد ُمتََّفٌق َعَلْيِه)1(. َوَلَا ِف »ُمْسنَِد َبِقيٍّ

هراء. ب الزَّ  جر: كانت تكنى أَم َأبيها وتلقَّ

روت عــن: َأبيهــا. روى عنهــا: ابناهــا، وأبوهــا، وعائشــة، وُأمُّ َســَلَمة، 
وسلمى أمُّ رافع، وأنس. 

وأرسلت عنها فاطمُة بنُت السي وغريها)2(.

َفاِطَمُة ِبْنُت ُعْتَبَة ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناٍف الُقَرِشيَُّة 3   -7
الَعْبَشِميَُّة ڤ. 

َة ْبِن ِهاَلِل  َهـا َصِفيَّـُة بِنْـُت ُأَميََّة ْبـِن َحاِرَثَة ْبِن األَْوَقِص ْبِن ُمـرَّ  س: ُأمُّ

َثَة ْبِن ُسَلْيِم ْبِن َمنُْصوٍر.  اْبِن َفالِِج ْبِن َذْكَواَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن هُبْ

، َفَوَلَدْت  َجَها َقَرَظُة ْبُن َعْبِد َعْمِرو ْبِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَيٍّ َتَزوَّ

َلُه: الَولِيَد، َوِهَشاًما، َوُأَبيًّا، َوآِمنََة، َوُعْتَبَة، َوُمْسِلًم، ُقتَِل َيْوَم الََمِل، َوَفاِخَتَة، 

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 122-118، 125، 134(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )87/14(.



413 ات �
َّ
أسامي الصحابي

َوَلَدْت ملَُِعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن، ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َعْبُد اللِه ْبُن َعاِمِر ْبِن ُكَرْيٍز.

َج َأُبو ُحَذْيَفَة ْبُن ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة َفاطَِمَة بِنَْت ُعْتَبَة ِمْن َساِلٍ  َقاُلوا: ُثمَّ َزوَّ
َمْوَل َأِب ُحَذْيَفَة.

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت)1(.

قن،  َيْرِ َواَل  َيْزنِي،  اَل  َأن  عل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َباَيعت  ُصْحَبٌة،  َلَا  ب:   
َفوضعت َيدَها عل َرأسَها َحَياء)2(.

 ع: إِْحَدى امُلَباِيَعاِت)3(.

 ثغ: أخت هند بنت عتبة، وهي خالة معاوية.

أسلمت يوم الفتح، وبايعت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

َفاِطَمُة ِبْنُت َعْلَقَمَة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َأِبي َقْيِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن 3   -7
َنْصِر ْبِن َماِلِك ْبِن َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ ُأمُّ ِقْهِطِم ڤ.

َها َعاتَِكُة بِنُْت َأْسَعَد ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة ْبِن ُسَبْيِع ْبِن َجْعَثَمَة   س: ُأمُّ

اْبِن َسْعِد ْبِن َمِليٍح ِمْن ُخَزاَعَة. 

َة، َوَباَيَعْت َوَهاَجَرْت إَِل َأْرِض الََبَشِة اِلْجَرَة الثَّانَِيَة  َأْسَلَمْت َقِديًم بَِمكَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )226/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )335/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3413/6(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )229/6(.
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َمَع َزْوِجَها َسِليِط ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِ ْبِن َمالِِك ْبِن 

، َوَوَلَدْت َلُه: َسِليَط ْبَن َسِليٍط)1(. َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

 ب: من مهاجرات الََبَشة)2(.

 ثغ: زوج سليط بن عمرو.

هاجرت معه إل أرض البشة، فولدت له هناك: سليط بن سليط)3(.

َفاِطَمُة ِبْنُت َعْمِرو ْبِن َحَراٍم ڤ.3 - -7

 ب: َلَا ُصْحَبٌة)4(.

ُة)5(. ُة َجابِِر ْبِن َعْبِد اللِه اأْلَْنَصاِريَّ  ع: َعمَّ

اِك ْبِن َقْيـِس ْبِن َخاِلـٍد اأَلْكَبِر ْبِن 3   -7 حَّ َفاِطَمـُة ِبْنـُت َقْيٍس ُأْخـُت الضَّ
َوْهِب ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َواِئَلَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َشْيَباَن ْبِن ُمَحاِرِب ْبِن ِفْهٍر 

الُقَرِشيَُّة اْلِفْهِريَُّة ڤ.

َها ُأَمْيَمُة بِنُْت َربِيَعَة ْبِن ِحْذَيِم ْبِن َعاِمِر ْبِن َمْبُذوِل ْبِن األَْحَِر   س: ُأمُّ

اْبِن اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد َمنَاَة ْبِن ِكنَاَنَة. 

َت َأِب َعْمِرو ْبِن َحْفِص ْبِن امُلِغرَيِة ْبِن َعْبِد اللِه  َوَكاَنْت َفاطَِمُة بِنُْت َقْيٍس حَتْ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )258/10(.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير .)2( »الثقات« البن ِحبَّان )335/3(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )336/3(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3414/6(.



415 ات �
َّ
أسامي الصحابي

َقَهـا َفَخَطَبَها ُمَعاِوَيُة ْبُن َأِب ُسـْفَياَن ْبـِن َحْرٍب َوَأُبو  اْبـِن ُعَمـَر ْبِن َمْـُزوٍم، َفَطلَّ

، َفَذَكَرْت َذلَِك لَِرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل:  َجْهِم ْبُن ُحَذْيَفَة ْبِن َغانٍِم الَعَدِويُّ

ا َأُبو َجْهٍم َفَل َيَضُع َعَصاُه ِمْن ُعنُِقِه،  ا ُمَعاِوَيُة َفُصْعُلوٌك اَل َماَل َلُه، َوَأمَّ »َأمَّ

اُه)1(. َوَلكِِن اْنكِِحي ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد«، َفنََكَحتُه، َفَقاَلْت: َلَقِد اْغَتَبْطُت بِنَِكاِحي إِيَّ

ـاك بـن قيس، َقـاَل َلَا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّه اَل ُسـْكنى َلك  حَّ  ب: ُأْخـت الضَّ

َواَل َنَفَقة«)2(.

ـاِك ْبـِن َقْيٍس، َكاَنـْت ِمَن امُلَهاِجـَراِت اأْلَُوِل، َكاَنْت  حَّ  ع: ُأْخـُت الضَّ

َت َأِب َعْمِرو ْبِن َحْفِص ْبِن امُلِغرَيِة َفَفاَرَقَها، َفَأْنَكَحَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأَساَمَة ْبَن  حَتْ

ا َكثرًِيا.  َزْيٍد، َفَجَعَل اللُه َلَا فِيِه َخرْيً

ْحَِن، َوُعَبْيُد اللِه  َرَوى َعنَْها: اْبُن َعبَّاٍس، َوَجابٌِر، َوَأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ

، َوَأُبو َبْكِر ْبُن  ْعبِيُّ اْبُن َعْبِد اللِه ْبِن ُعْتَبَة، َوَقبِيَصُة ْبُن ُذَؤْيٍب، َواأْلَْسَوُد، َوالشَّ

.)3( ُصَحرْيٍ

 بر: أخت الضحاك بن قيس، يقال: إهنا كانت أكب منه بعرش سني. 

كانت من املهاجرات األول، وكانت ذات جال وعقل وكمل، وف بيتها 
 اجتمع أصحاب الشورى عند قتل ُعَمر بن اخلطاب، وخطبوا خطبهم املأثورة.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )259/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )336/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3417-3416/6(.



حابة األماثل 416
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

، وأبو سلمة)1(. ، والنََّخعيُّ عبيُّ روى عنها جاعة منهم: الشَّ

 ثغ: أخت الضحاك بن قيس، قيل: كانت أكب منه بعرش سني.

وكانت من املهاجرات األول، لا عقل وكمل، وهي التي طلقها أبو حفص 
ابن املغرية، فأمّرها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص أن تعتدَّ ف بيت ابن أم مكتوم، وقدمت 

الكوفة عل أخيها الضحاك بن قيس، وكان أمرًيا، فسمع منها الشعبي)2(.

َت َأِب َعْمٍرو  اِك، َكاَنْت حَتْ حَّ  ذس: إِْحَدى امُلَهاِجَراِت، َوُأْخُت الضَّ

َقَها، َفَخَطَبَها ُمَعاِوَيُة بُن َأِب ُسـْفَياَن،  ، َفَطلَّ ِة امَلْخُزْوِمـيِّ ابـِن َحْفـِص بـِن امُلِغرْيَ
َوَأُبو َجْهٍم.

َجْت بِِه . َفنََصَحَها َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَشاَر َعَلْيَها بُِأَساَمَة بِن َزْيٍد، َفَتَزوَّ

تِي َرَوْت  َقِة َبتًَّة، َوِهَي الَّ ْكنَى َوالنََّفَقِة لِلُمَطلَّ تِي َرَوْت َحِدْيَث السُّ َوِهَي الَّ
اَسِة . َة الَسَّ ِقصَّ

ْحَِن  ْحَِن، َوَأُبو َبْكٍر بُن َعْبِد الرَّ ، َوَأُبو َسَلَمَة بُن َعْبِد الرَّ ْعبِيُّ َث َعنَْها: الشَّ َحدَّ
ابِن الَاِرِث بِن ِهَشاٍم، َوآَخُرْوَن.

َيْت ِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة. ُتُوفِّ

َها)3(. َواِوْيِن ُكلِّ َوَحِدْيُثَها ِف الدَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1901/4(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )230/6(.

)3( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 319(.



417 ات �
َّ
أسامي الصحابي

 ذت: أخت الضحاك بن قيس التي كانت حتت َأِب عمرو بن حفص 
ابن املغرية املخزومي، فطلقها، فخطبها ُمَعاِوَية وَأُبو جهم، فنََصَحها النَّبيُّ 

ملسو هيلع هللا ىلص وأشار عليها بأسامة، فتزوجت بِِه.

ْكنَى والنفقة ف الطالق والعدة. َوِهَي التي َترِوَي حديث السُّ

اسة. َوِهَي راوية حديث الَسَّ

ــِر بــن  ــو َبْك ــِن، َوَأُب ْحَ ــِد الرَّ ــَلَمَة بــن َعْب ــو َس ، وَأُب ــْعبِيُّ َرَوى عنهــا: الشَّ
وغريهم. الارث،  بن  ْحَِن  َعْبد الرَّ

ُتوْفيت فيم أرى َبْعَد اخلمسي)1(.

َفاِطَمـُة ِبْنـُت الُمَجلِّـِل ْبـِن َعْبـِد اهلِل ْبِن َأِبـي َقْيِس ْبـِن َعْبِد َودِّ 3   -7
اْبـِن َنْضـِر ْبِن َعاِمـِر ْبِن ُلَؤيِّ ْبـِن َغاِلٍب، ُتْكَنـى ُأمَّ َجِميٍل، الُقَرِشـيَُّة، 

الَعاِمِريَُّة ڤ.

َها ُأمُّ َحبِيِب بِنُْت اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس ُأْخُت َأِب   س: ُأمُّ

ُأَحْيَحَة َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة. 

ْجَرَة  َة َوَباَيَعْت َوَهاَجَرْت إَِل َأْرِض اْلََبَشِة اْلِ َأْسَلَمْت َفاطَِمُة َقِديًم بَِمكَّ

، َوَكاَن  الثَّانَِيَة َمَع َزْوِجَها َحاطِِب ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َمْعَمِر ْبِن َحبِيٍب اْلَُمِحيِّ

ٌد َواْلَاِرُث اْبنَا َحاطٍِب)2(. ا ُمَمَّ ْجَرِة اْبنَاُهَ َمَعُهَم ِف اْلِ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )530/2(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )258/10(.



حابة األماثل 418
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

د بن َحاطِب)1(.  ب: اْسمَها َفاطَِمة، َولا ُصْحَبٌة، َوِهي أم ُمَمَّ

 وقال أيًضا: ب: اْمَرَأة َحاطِب بن اْلَاِرث الَُمِحي. 

ْساَلم)2(. أسلمت َقِديًم ِف أول اإْلِ

 ع: ِمْن ُمَهاِجَراِت اْلََبَشِة)3(.

ِد ْبِن َحاطٍِب، ُمَْتَلٌف ِف اْسِمَها)4(.  وقال أيًضا: ع: ُأمُّ ُمَمَّ

 بر: اختلف ِف اسمها، فقيل: فاطمة. وقيل: جويرية. 

أسـلمت قديـًم، وهاجـرت َمـَع زوجهـا حاطـب بـن الارث بـن معمر 
د بن حاطب، والارث  المحي إَِل أرض البشة، وولدت له هناك: ُمَمَّ
ابن حاطب، ثم توف عنها، فخلف عليها زيد بن ثابت بن الضحاك، فولدت له.

 وأمُّ جيل من جعت الجرتي إَِل أرض البشة، وإل املدينة. 

د بن حاطب.  روى عنها: ابنها ُمَمَّ

يقول أهُل النََّسب: إنه ال عقب للمجلل إال من أم جيل)5(.

 ثغ: كانت من السابقي إل اإلسالم، ومن هاجر إل البشة.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )336/3(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )24/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3415/6(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3476/6(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1927/4(.



419 ات �
َّ
أسامي الصحابي

وتوف زوجها بالبشة، وقدمت هي وابناها إل املدينة ف إحدى السفينتي)1(.

 وقال أيًضا ثغ: هاجرت مع زوجها حاطب بن الارث إل البشة 
وهي أم ممد بن حاطب. 

وتوف زوجها حاطب ف البشة، فخلف عليها زيد بن ثابت، فولدت 
له، وهاجرت إل املدينة أيًضا.

روى عنها: ابنها ممد)2(.

َفاِطَمُة ِبْنُت ُمْنِقِذ ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن َخْنَساَء ْبِن َمْبُذوِل ْبِن 3   -7
اِر ڤ. َعْمِرو ْبِن َغْنِم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َجَها َداُوُد ْبُن َأِب َداُوَد ُعَمرْيِ ْبِن َعاِمِر ْبِن َمالِِك  َها ُأمُّ َوَلٍد، َتَزوَّ  س: ُأمُّ

اْبِن َخنَْساَء ْبِن َمْبُذوِل، َفَوَلَدْت َلُه. 

َأْسَلَمْت َفاطَِمُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َفاِطَمُة ِبْنُت اْلَوِليِد ْبِن الُمِغيَرِة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم ڤ. 3   -7

َها َحنَْتَمُة بِنُْت َشْيَطاٍن، َوُهَو َعْبُد اللِه ْبُن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن   س: ُأمُّ

َواِئَلَة ْبِن األَْحَِر ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد َمنَاَة ْبِن ِكنَاَنَة. 

ْحَِن ْبَن الَاِرِث،  َجَها الَاِرُث ْبُن ِهَشاِم ْبِن امُلِغرَيِة، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد الرَّ َتَزوَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )230/6، 231(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )309/6(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )387/10(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َوُأمَّ َحِكيٍم)1(.

 بر: أخت خالد بن الوليد، أسلمت يوم فتح مكة، وبايعت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

َجها بعده ُعَمر  وهي زوج الارث بن هشام املخزومي. يقال: إنه تزوَّ
ابن اخْلَطَّاِب. وف ذلك نظر)2(.

 كر: أخُت خالد بن الوليد، كانت مع زوجها الارث بن هشام يوم 

ُأُحٍد قبل أن تسلم، ثم أسلمت، ولا صحبٌة. 

روت عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا واحًدا. 

روى عنها: ابُن ابنها أبو بكر بن عبد الرحن بن الارث بن هشام. 

وخرجت مع زوجها الارث إل الشام، واستشارها خالد ف بعض أمره)3(.

، َوُهْم ُحَلَفاُء 3   -7 َفاِطَمُة ِبْنُت اْلَيَماِن ُأْخُت ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَيَماِن اْلَعْبِسيِّ
َبِني َعْبِد اأَلْشَهِل ڤ.

 س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَوْت َعنُْه)4(.

 ب: ُأْخت ُحَذْيَفة بن الَيَمن، َلَا ُصْحَبٌة)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )248/10(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1902/4(.

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )70/ 42(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )307/10(.

)5( »الثقات« البن ِحبَّان )336/3(.



421 ات �
َّ
أسامي الصحابي

 ع: ُأْخُت ُحَذْيَفَة)1(.

 بر: أخت حذيفة بن اليمن، روت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَشدُّ النَّاِس َبَلًء 
اْلَْنبَِياَء، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُْم، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُْم«.

ولا أحاديث. روى عنها: ابُن أخيها َأُبو عبيدة بن حذيفة. 

وروي عنهـا حديـث ِف كراهيـة حتـيل النسـاء بالذهـب، إن صـحَّ فهـو 
»التمهيد«)2(. ِف  املعنى  َهَذا  أوضحنا  وقد  منسوخ، 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3418/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1902/4(.
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َّ
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َّ
امل في الت

َّ

الش

َرْيَعة
ُ

الف امُسها  َمن 

اْلُفَرْيَعُة ِبْنُت َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة ْبِن ُعُدِس ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن 3 7 -7
اِر ڤ. َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ُة بِنْـُت َسـْهِل ْبِن َثْعَلَبَة ْبـِن اْلَاِرِث ْبِن َزْيـِد ْبِن َثْعَلَبَة  َهـا ُعَمـرْيَ  س: ُأمُّ

اِر، َوَكاَنْت َأْكَبَ َبنَاِت َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة َفَلمَّ َبَلَغْت  اْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َخَطَبَها ُنَبْيُط ْبُن َجابِِر ْبِن َمالِِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن 

تِي ُزفَّْت  ْيَلُة الَّ اُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ َكاَنِت اللَّ َجَها إِيَّ اِر، َفَزوَّ َمالِِك ْبِن النَّجَّ

فِيَها، َقاَل َلُْم ُقوُلوا:

ــْم ــْم َأَتْينَاُكـــ َفَحيُّوَنـــا ُنَحيِّيُكـــــْمَأَتْينَاُكـــ

ْمَراُء نَْطُة السَّ َلْ َنْحُلـــْل بَِواِديُكـــْموَلْوالَ اْلِ

َهُب األَْحَُر ـــا حلـــت َجنَابيُكـــْمَوَلْوالَ الذَّ َم

َفَدَخَلْت َعَل ُنَبْيٍط َفَحَمَلْت بَِعْبِد امَلِلِك ْبِن ُنَبْيٍط َفَلمَّ َوَلَدْت َجاَء بِِه َأُبوُه 

ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد  ِه، َفَسمَّ إَِل َرُسوِل اللِه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َسمِّ

َك فِيِه.  امَلِلِك(، َوَبرَّ
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َأْسَلَمِت اْلُفَرْيَعُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

اْلُفَرْيَعُة ِبْنُت ُزَراَرَة ْبِن ُعُدِس ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغْنِم ْبِن 3   -7
اِر ڤ. َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َها ُسَعاُد بِنُْت َرافِِع ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر ْبِن َعْوِف   س: ُأمُّ

اْبـِن اْلَـاِرِث ْبـِن اخْلَْزَرِج، َوِهَي ُأْخُت َأِب ُأَماَمَة َأْسـَعَد ْبـِن ُزَراَرَة، َوَكاَن َنِقيًبا 

ِه. ألَبِيِه َوُأمِّ

َجَهـا َقْيـُس ْبـُن َقْهـِد ْبِن َقْيـِس ْبِن َثْعَلَبـَة ْبِن ُعَبْيِد ْبـِن َثْعَلَبَة ْبـِن َغنِْم ْبِن  َتَزوَّ

اِر.  َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمِت اْلَفاِرَعُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

اْلُفَرْيَعُة ِبْنُت اْلُحَباِب ْبِن َراِفعِ ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر 3   -7
ُأمُّ اْلُحَباِب ڤ.

َجَها َمْسُعوُد ْبُن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيِق ْبِن َعاِمِر ْبِن اخلَْزَرِج،   س: َتَزوَّ

يُّ ْبُن ِسَمِك ْبِن َعتِيِك ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن  َفَوَلَدْت َلُه: ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها ُمرِّ

َزْيِد ْبِن َعْبِد األَْشَهِل.

َأْسَلَمْت ُأمُّ اْلَُباِب َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )410/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )408/10(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )346/10(.
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اْلُفَرْيَعُة ِبْنُت َخاِلِد ْبِن ُخَنْيِس ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َزْيِد ْبِن 3   -7
َثْعَلَبَة ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ڤ.

َها ِهنُْد بِنُْت األََبرِّ ْبِن َوْهِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َوْقِش ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن   س: ُأمُّ

َطِريِف ْبِن اخلَْزَرِج.

َجَهـا َثابِـُت ْبـُن امُلنْـِذِر ْبـِن َحَراِم ْبـِن َعْمِرو ْبـِن َزْيِد َمنَاَة ْبـِن َعِديِّ ْبِن  َتَزوَّ
ـاِعَر، َوُيَقاُل:  ـاَن ْبَن َثابٍِت الشَّ ـاِر، َفَوَلَدْت َلُه: َحسَّ َعْمـِرو ْبـِن َمالِـِك ْبِن النَّجَّ
اَن ْبِن َثابٍِت اْلُفَرْيَعُة بِنُْت ُخنَْيِس ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َزْيِد ْبِن  َبْل ُأمُّ َحسَّ

َثْعَلَبَة ْبِن اخلَْزَرِج ْبِن َساِعَدَة ُأْخُت َعْمٍرو َوَخالٍِد اْبنَْي ُخنَْيٍس. 

َأْسَلَمْت اْلُفَرْيَعُة بِنُْت َخالٍِد َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ْخُشِم ْبِن ِمْرَضَخَة 3 - -7 ْخُشِم ْبِن َماِلِك ْبِن الدُّ اْلُفَرْيَعُة ِبْنُت َماِلِك ْبِن الدُّ
اْبِن َغْنِم ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

َها َجِيَلُة بِنُْت َعْبِد اللِه ْبِن ُأَبِّ ْبِن َمالِِك ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ُعَبْيِد   س: ُأمُّ

َجَها ِهاَلُل ْبُن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر  اْبِن َمالِِك ْبِن َساِلِ ْبِن َغنٍْم، َوُهَو اْبُن َسُلوٍل َتَزوَّ
اْبِن َقْيِس ْبِن َعْبِد األَْعَلِم ْبِن َعاِمِر ْبِن َكْعِب ْبِن َواِقٍف، َوُهَو َساِلُ ْبُن اْمِرِئ 

اْلَقْيِس ِمْن األَْوِس. 

َأْسَلَمِت اْلُفَرْيَعُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )348/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )355/10(.
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 ب: ُأْخت أب سعيد اخلُْدِري، َلَا ُصْحَبٌة. 

روى َعنَْها: سعد بن إِْسَحاق بن َكْعب بن عْجَرة)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.  ثغ: بايعت َرُسوَل اللَّ

اْلُفَرْيَعُة ِبْنُت َماِلِك ْبِن ِسَناِن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر، َوُهَو 3   -7
ُخْدَرُة ڤ.

ِهَم  ِه ُأمِّ  س: ِهـَي ُأْخُت َأِب َسـِعيٍد اخْلُْدِريِّ َسـْعِد ْبِن َمالٍِك ألَبِيـِه َوُأمِّ

ُأَنْيَسُة بِنُْت َأِب َخاِرَجَة، َوُهَو َعْمُرو ْبُن َقْيِس ْبِن َمالِِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن 
ِهَم َقَتاَدُة ْبُن النُّْعَمِن ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِمِر  ا ألُمِّ اِر َوَأُخوُهَ َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

اِد ْبِن ُظَفَر. اْبِن َسوَّ

َجِت اْلُفَرْيَعُة َسْهَل ْبَن َرافِِع ْبِن َبِشرِي ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َكْعِب  َتَزوَّ
اْبِن َزْيِد ْبِن اْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج. 

اِد ْبِن ُظَفَر. ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َسْهُل ْبُن َبِشرِي ْبِن َعنَْبَسَة ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َسوَّ

َأْسَلَمْت اْلُفَرْيَعُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

، َحِديُثَهـا ِعنْـَد َزْينَـَب بِنْـِت َكْعـِب ْبـِن   ع: ُأْخـُت َأِب َسـِعيٍد اخلُـْدِريِّ

.)4( َت َأِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ ُعْجَرَة، َوَكاَنْت َزْينَُب حَتْ

)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )235/6(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )336/3(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )343/10(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3421/6(.
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، َكاَن يقال: َلَا الفارعة.   بر: ُأْخُت َأِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ

ِه بن أب بن سلول.  ها حبيبة بنت َعْبد اللَّ شهدت بيعة الرضوان، وأمُّ

روت َعِن الفريعة هذه زينب بنت كعب بن هجرة حديثها ِف سكنى 
املتوف عنها زوجها ِف بيتها َحتَّى يبلغ الكتاب أجله. 

استعمله أكثر فقهاء األمصار)1(.

 ثغ: أخت أب سعيد اخلدري. ويقال لا: الفارعة أيًضا.

ها حبيبة بنت عبد الله بن أبى بن سلول)2(. شهدت بيعة الرضوان. وأمُّ

ُفَرْيَعُة ِبْنُت ُمَعوِِّذ ْبِن َعْفَراَء األَْنَصاِريَُّة ڤ.3   -7

ِه،    ع: َدَخَلْت َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َحِديَثَها: َخالُِد ْبُن ِدينَاٍر، َعْن ُأمِّ
َعنَْها)3(.

 بر: َلَا صحبٌة، وكانت مابة الدعوة. 

ف ِف العرس من حديث أهل  حديثها ِف الرخصة ِف الغناء ورضب الدُّ
البصرية، هي أخت الربيع بنت معوذ)4(.

 ثغ: لا صحبٌة، وكانت مابة الدعوة، َدَخْلُت َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثها 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1903/4(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )235/6(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3424/6(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1903/4(.
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ف الرخصة ف الغناء ورضب الدف ف العرس، من حديث أهل البصة)1(.

اْلُفَرْيَعُة َوُيَقاُل ُقَرْيَبُة ِبْنُت َقْيِس ْبِن ُعَمْيِر ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َثْعَلَبَة 3  --7
اْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن َعْمِرو ْبِن ُجَشٍم، َوُهَو الَِّذي ُيَقاُل َلُه: َبْحَزُج 

اْبُن َحَنِش ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ڤ.

َهـا َكْبَشـُة بِنْـُت َعْمِرو ْبِن ُجَشـِم ْبـِن َواِئِل ْبِن َزْيِد ْبـِن َقْيِس ْبِن   س: ُأمُّ

َة ْبِن َمالِِك ْبِن األَْوِس ِمْن الََعاِدَرِة.  َعاِمَرَة ْبِن ُمرَّ

، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه  َجَها َأُبو َأْحََد ْبُن َجْحِش ْبِن ِرَياٍب األََسِديُّ َتَزوَّ
اْبَن َأِب َأْحََد.

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )236/6(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )332/10(.
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ف امُسها  َمن 

َكِن ْبِن َزْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن ِسَناِن ْبِن َكْعِب ْبِن َغْنِم 3  --7 ُفَكْيَهُة ِبْنُت السَّ
اْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

ْهَرُة بِنُْت َأْوِس ْبِن اْلَقْيِ ْبِن َكْعٍب.  َها الزَّ  س: ُأمُّ

َجَها َعاِمُر ْبُن َنابِِئ ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراٍم ِمْن َبنِي َسِلَمَة.  َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ُفَكْيَهُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َا َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه  ُد ْبُن ُعَمَر َأهنَّ  وقال أيًضا س: َذَكَر ُمَمَّ
ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُفَكْيَهُة ِبْنُت ُعَبْيِد ْبِن ُدَلْيِم ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َأِبي ُحَزْيَمَة ْبِن َثْعَلَبَة 3  --7
اْبِن َطِريِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ڤ.

َجَهـا َسـْعُد ْبـُن ُعَباَدَة ْبـِن ُدَلْيِم ْبِن َحاِرَثَة، َفَوَلـَدْت َلُه: َقْيَس   س: َتَزوَّ

اْبَن َسْعٍد، َوُأَماَمَة بِنَْت َسْعٍد. 

َأْسَلَمْت ُفَكْيَهُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

)2( السابق )382/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )371/10(.
)3( السابق )349/10(.
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 ثغ: هي ابنة عم سعد بن عبادة، وهي أم قيس بن سعد بن عبادة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. بايعت َرُسوَل اللَّ

ُفَكْيَهُة ِبْنِت الُمطَِّلِب ْبِن َخْلَدَة ْبِن َمْخَلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق ُأمُّ 3 7--7
اْلَحَكِم ڤ.

َها ِهنُْد بِنُْت الَعْجاَلَن ْبِن َغنَّاِم ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة.   س: ُأمُّ

بِيُع ْبُن َعاِمِر ْبِن َخْلَدَة ْبِن َمَْلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق. َجَها الرَّ َتَزوَّ

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َعْمُرو ْبُن َخالَِدَة ْبِن َمَْلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق. 

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُفَكْيَهُة ِبْنُت َيَساٍر ڤ.3  --7

َة َقِديًم َوَباَيَعْت َوَهاَجَرْت إَِل َأْرِض الََبَشِة اِلْجَرَة   س: َأْسَلَمْت بَِمكَّ

.)3( الثَّانَِيَة َمَع َزْوِجَها َحطَّاِب ْبِن الَاِرِث ْبِن َمْعَمِر ْبِن َحبِيٍب الَُمِحيِّ

 ب: َهاَجرت َمَع َزوجَها خطاب بن الَاِرث إَِل َأرض الََبَشة)4(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )238/6(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )363/10(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )234/10(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )336/3(.
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َّ
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َّ

الش

الفاء َحْرف  من  األفراد 

َفاِضَلُة اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3  --7

 ع: اْمَرَأُة َعْبِد اللِه ْبِن ُأَنْيٍس)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ِه بن أنيس الَُهنِي، قالت: خطبنا َرُسوُل اللَّ  بر: زوُج َعْبد اللَّ
فحثَّنا عل الصدقة. 

حديثها عند أهل املدينة)2(.

ُفْسُحُم ِبْنُت َأْوِس ْبِن َخْوِليِّ ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُعَبْيِد 3  --7
اْبِن َماِلِك ْبِن َساِلٍم ڤ.

َة ِمْن َبنِي َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة َحِليٌف لَِبنِي اْلُْبَل. َجَها ِعْتَباُن ْبُن ُمرَّ  س: َتَزوَّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3425/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1890/4(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )359/10(.
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َّ
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ة
َ
ـَتـْيل

ُ
ق امُسها  َمن 

ُقَتْيَلُة ِبْنُت َصْيِفيٍّ اْلُجَهِنيَُّة، َوُيَقاُل: األَْنَصاِريَُّة ڤ.3 ---7

 س: َأْسَلَمْت َوَرَوْت َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

ُة أب َفْرَوة الَُهنِي، سكنت الُكوَفة)2(.  ب: َجدَّ

 ع: َكاَنْت ِمَن امُلَهاِجَراِت)3(.

 بر، ثغ: كانت من املهاجرات األول. 

ِه بن يسار)4(. روى عنها: َعْبد اللَّ

ُقَتْيَلُة ِبْنُت َعْمِرو ْبِن ِهاَلٍل اْلِكَناِنيَُّة ڤ.3  --7

ِة الَوَداِع)5(.  س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َحجَّ

ُقَتْيَلُة ِبْنُت َقْيِس ْبِن َمْعديكِرب اْلِكْنِديَُّة ڤ.3  --7

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )292/10(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )349/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3427/6(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1903/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )239/6(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )282/10(.
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َّ
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َّ

الش

َجَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَلْ َيْدُخْل هِبَا َحتَّى   ع: ُأْخُت اأْلَْشَعِث ْبِن َقْيٍس، َتَزوَّ
َفاَرَقَها)1(.

 بر: أخـت األشـعث بن قيـس الكندي. ويقال: قيلـة، وليس بيشء. 

والصواب: قتيلة. 

َجها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف سنة عرش، ثم اشتكى ِف النصف من صفر،  تزوَّ
ثـم ُقبِـَض يـوم اإلثني ليومـي مضيا من ربيع األول من سـنة إحدى عرشة، 

ول تكن قدمت َعَلْيِه وال رآها وال دخل هبا. 

َوَقاَل بعضهم: َكاَن تزوجيه إياها قبل وفاته بشهرين.

َجها ِف مرضه. وزعم آخرون َأْيًضا أنه تزوَّ

َوَقاَل منهم قائلون: إنه ملسو هيلع هللا ىلص أوىص أن ختري، فإن شاءت رضب عليها 
ـُرم َعَل املؤمني، وإن شـاءت فلتنكح من شـاءت، فاختارت  الجـاب، وحَتْ
َجهـا عكرمـة بـن أب جهل بحضمـوت، فبلغ أبـا بكر، فقال:  النـكاح، فتزوَّ
لقد هت أن أحرق عليهم بيتهم، َفَقاَل له عمر: َما هي من أمهات املؤمني، 

وال دخل هبا، وال رضب عليها الجاب.

َجها أخوها منه ملسو هيلع هللا ىلص، فمت  قبل خروجها  َوَقاَل الرجاين: زوَّ
من اليمن، فخلف عليها عكرمة بن أب جهل. 

ت  ِه ملسو هيلع هللا ىلص بـيشء، ولكنها ارتدَّ َوَقـاَل بعضهـم: َمـا أوىص فِيَها َرُسـوُل اللَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3427/6(.



435 ات �
َّ
أسامي الصحابي

حي ارتدَّ أخوها، فاحتجَّ عمُر َعَل أب بكر بأهنا ليست من أزواج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
بارتدادها، ول تلد لعكرمة بن أب جهل، وفيها اختالٌف كثرٌي جًدا)1(.

َجَهـا النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َول يْدخـل هَبـا قتيلـة بنـت   جو: ُأْخـت اأْلَْشـَعث تَزوَّ

العنبية)2(. مرَمة 

 ثغ: أخت األشعث بن قيس. وقيل قيلة. واألول أصح.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص سنة عرش ثم اشتكى، وُقبَِض، ول تكن قدمت  َجها َرُسوُل اللَّ تزوَّ
عليه وال رآها وال دخل هبا. 

جها قبل وفاته بشهر. وقيل: إن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أوىص أن ختري،  قيل: إنه تزوَّ
فإن شاءت رضب عليها الجاب وحترم عل املؤمني، وإن شاءت طلََّقها 

َجها عكرمة بن أب جهل  ولتنكح من شاءت. فاختارت النكاح فتزوَّ

بحضمـوت، فبلـغ أبـا بكر فقال: لقـد همت أن أحـرق عليهم بيتهم. 
فقـال لـه عمـر: مـا هي مـن أمهـات املؤمنـي، وال دخـل عليهـا، وال رضب 

عليها الجاب.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ل يـوص فيهـا بـيشء، ولكنـه ل يدخـل هبـا،  وقيـل: إن َرُسـوَل اللَّ
، ثم نكحها عكرمة بن أب جهل، فأراد أبو بكر  ت مع أخيها حي ارتدَّ وارتدَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص ل يدخل هبا، وليست من أمهات  أن يرجه، فقال عمر: أن َرُسوَل اللَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1903/4، 1904(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 247(.
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الش

املؤمني، وقد برأها الله ۵ بالردة. فسكت أبو بكر.

وفيهـا وف غريهـا مـن أزواج النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الـاليت ل يدخل هبـن، اختالف 
كثري ل يتحصل منه كثري فائدة، وقد ذكرنا عند كل امرأة ما قيل فيها. والله 

أعلم)1(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )240/6، 241(.
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ة َرْيَ
ُ

ق امُسها  َمن 

ْغَرى ِبْنُت َأِبي ُأَميََّة ْبِن الُمِغيَرِة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر 3   -7 ُقَرْيَبُة الصُّ
اْبِن َمْخُزوٍم ڤ. 

َها َعاتَِكُة بِنُْت ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمٍس، َوِهَي ُأْخُت ُأمِّ   س: ُأمُّ

َسَلَمَة بِنِْت َأِب ُأَميََّة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ألَبِيَها.

يِق، َفَوَلَدْت  دِّ ْحَِن ْبُن َأِب َبْكٍر الصِّ َجَها َعْبُد الرَّ َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت، َوَتَزوَّ

َلُه: َعْبَد اللِه، َوُأمَّ َحِكيٍم، َوَحْفَصَة)1(.

 ع: ُأْخُت ُأمِّ َسَلَمَة)2(.

ُقَرْيَبُة ِبْنُت َأِبي ُقَحاَفَة ُعْثَماَن ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن 3   -7
َسْعِد ْبِن َتْيٍم ڤ. 

 . َها ِهنُْد بِنُْت ُنَقْيِد ْبِن ُبَجرْيِ ْبِن َعْبِد ْبِن ُقَيٍّ  س: ُأمُّ

اِعِديُّ َفَلْم َتِلْد َلُه َشْيًئا)3(. َجَها َقْيُس ْبُن َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة ْبِن ُدَلْيٍم السَّ َتَزوَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )250/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3429/6(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )237/10(.
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َها ِهنْد بنت نقيد بن بجري)1(.  ب: ُأْخت أب بكر الّصديق، َلَا ُصْحَبٌة، أمُّ

َقِريَبُة ِبْنُت اْلَحاِرِث اْلُعْتَواِريَُّة ڤ.3   -7

 ع: ِهَي َقِريَرُة، َرَوْت َعنَْها: اْبنَُتَها َعِقيَلُة بِنُْت ُعَبْيِد ْبِن اْلَاِرِث، َذَكَرَها 

، َوَقاَل: ُغَفْيَلُة)2(. ُر، َوَقاَل: اْسُمَها َعِقيَلُة، َوَذَكَرَها ِف َحْرِف اْلَغْيِ امُلَتَأخِّ

َحاَبة، َرَوت َعنَْها: اْبنَتَها عقيلة بنت عبيد بن الَاِرث)3(.   نق: تعد ِف الصَّ

ُقَرْيَبُة ِبْنُت َزْيِد ْبِن َعْبِد َربِِّه ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.3 7 -7

ِذي ُأِرَي األََذاَن   س: ِهَي ُأْخُت َعْبِد اللِه ْبِن َزْيٍد ِمْن َأْهِل َبْدٍر، َوُهَو الَّ
ِف امَلنَاِم.

َا َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(. ُد ْبُن ُعَمَر َأهنَّ َذَكَر ُمَمَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )350/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3430/6(.

)3( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )4930(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )342/10(.
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ة
َ
ـْيل

َ
ق امُسها  َمن 

َقْيَلُة ُأمُّ َبِني َأْنَماٍر. َوِقْيَل: ِمْن َبِني َأْنَماٍر ڤ.3   -7

 س: َرَوْت َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

 ع: َرَأِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 كو: صحابية لا رواية، روى عنها: عبد الله بن عثمن بن خثيم)3(. 

َقْيَلُة ِبْنُت َمْخَرَمَة التَِّميِميَُّة ڤ.3   -7

َت َحبِيِب ْبِن َأْزَهَر َأِخي َبنِي َجنَاٍب، َفَوَلَدْت َلُه: النَِّساَء،   س: َكاَنْت حَتْ

ُهنَّ َأْثَوُب ْبُن َأْزَهَر، َفَخَرَجْت  ِل اإِلْساَلِم، َفاْنَتَزَع َبنَاهِتَا ِمنَْها َعمَّ َ ِف َأوَّ ُثمَّ ُتُوفِّ

ِل اإِلْسـاَلِم، َفَراَفَقـْت ُحَرْيـَث ْبـَن  َحاَبـَة إَِل َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َأوَّ َتْبَتِغـي الصَّ

َعَل  َمَعُه  َفَقِدِمْت  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َرُسوِل  إَِل  َواِئٍل  ْبِن  َبْكِر  َوافَِد  ْيَبايِنَّ  الشَّ اَن  َحسَّ

َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَسـَأَلْتُه َوَسـِمَعْت ِمنْـُه َوَصلَّْت َمَعُه َمـا َحَكاُه َعْبـُد اللِه ْبُن 

يُّ ِف َحِديِث َقْيَلَة.  اَن اْلَعنَْبِ َحسَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )294/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3429/6(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )102/7(.
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الش

َبَذِة ُثمَّ  ُه َقاَتَل َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم الرَّ َوَكاَن لَِقْيَلَة اْبٌن ُيْدَعى ِحَزاًما َذَكَرْت َأنَّ

َذَهَب َيْمَتاُر ِمْن َخْيَبَ َفَأَصاَبْتُه ُحَّاَها َفَمَت َوَخَلَف النَِّساَء، َيْعنِي اْلَبنَاِت)1(.

ملسو هيلع هللا ىلص، روت عنها: صفية ودحيبة  لا صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ  كو:   
بنتا عليبة حديثها ف مهاجرها إل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

 جر: هاجـرت إَِل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مـع حريـث بن حسـان وافـد بني بكر بن 
وائل)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )295/10(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )102/7(.
)3( »اإلصابة« البن حجر )138/14(.
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َّ
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القاف َحْرف  من  األفراد 

ُقَبْيَسُة ِبْنُت َصْيِفيِّ ْبِن َصْخِر ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن 3   -7

َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َها َناِئَلُة بِنُْت َقْيِس ْبِن النُّْعَمِن ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن   س: ُأمُّ

َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة.

َسِلَمَة،  َبنِي  ِمْن  ُعَبْيٍد  ْبِن  َخنَْساَء  ْبِن  ُأَميََّة  ْبِن  َصْخِر  ْبُن  َجابُِر  َجَها  َتَزوَّ

َفَوَلَدْت َلُه: َعاِئَشَة بِنَْت َجابٍِر. 

اِء ْبِن َمْعُروٍر، َفَوَلَدْت َلُه: الَعالَِيَة.  ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها برِْشُ ْبُن الَبَ

َأْسَلَمْت ُقَبْيَسُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُة اْلَعْيِن ِبْنُت ُعَباَدَة ْبِن َنْضَلَة ْبِن َماِلِك ْبِن اْلَعْجاَلِن ْبِن َزْيِد 3 - -7 ُقرَّ
اْبِن َغْنِم ْبِن َساِلِم ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

ُة بِنُْت َثْعَلَبَة ْبِن ِسنَاِن ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة ْبِن  َها ُعَمرْيَ  س: ُأمُّ

َبَياَضَة ْبِن اخلَْزَرِج. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )372/10(.
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َّ

الش

َم ْبِن فِْهِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم  اِمَت ْبَن َقْيِس ْبِن َأْصَ ُة اْلَعْيِ الصَّ َجْت ُقرَّ َتَزوَّ

اِمِت.  اْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اخْلَْزَرِج، َفَوَلَدْت َلُه: ُعَباَدَة ْبَن الصَّ

اِمِت.  َشِهَد اْلَعَقَبَة َوَبْدًرا، َوَكاَن َنِقيًبا َوَأْوًسا َوَخْوَلَة َبنِي الصَّ

ُة اْلَعْيِ َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َوَأْسَلَمْت ُقرَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )351/10(.
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َّ
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ة
َ

ْبش
َ

ك امُسها  َمن 

َكْبَشُة ِبْنُت َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة ْبِن ُعُدِس ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن 3   -7
اِر ڤ. َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ُة بِنُْت َسْهِل ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن الَاِرِث ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة  َها ُعَمرْيَ  س: ُأمُّ

اِر.  اْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َجَها َعْبُد اللِه ْبُن َأِب َحبِيَبَة ْبِن األَْزَعِر ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَعطَّاِف ْبِن ُضَبْيَعَة  َتَزوَّ

اُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَنْت َأْصَغَر  َجَها إِيَّ اْبِن َزْيٍد ِمْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف َزوَّ

َبنَاِت َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة.

َأْسَلَمْت َكْبَشُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ـَت َعْبـِد اللـِه ْبـِن َأِب َحبِيَبَة، َوِهـَي َخاَلـُة َأِب ُأَماَمَة بِنِْت   ع: َكاَنـْت حَتْ

َت  َسـْهِل ْبـِن ُحنَْيـٍف، َوُأْخُتَهـا: اْلَفاِرَعُة، َوِقيـَل: ُفَرْيَعـُة، َوَكاَنـِت اْلَفاِرَعُة حَتْ

ُنَبْيِط ْبِن َجابٍِر)2(.

َكْبَشـُة ِبْنـُت َأْوِس ْبـِن َعِديِّ ْبِن ُأَميَّـَة ْبِن َعاِمِر ْبـِن َخْطَمَة، َوُهَو 3   -7

َعْبُد اهلِل ْبُن ُجَشِم ْبِن َماِلِك ْبِن اأَلْوِس ڤ. 

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3432/6(.)1( »الطبقات الكبير« )409/10(.
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الش

َها َلْيَل بِنُْت ُعَبْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن َخْطَمَة.   س: ُأمُّ

َجَها َثابُِت ْبُن اْلَفاِكِه ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َساِعَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َغيَّاِن ْبِن َعاِمِر  َتَزوَّ
َهاَدَتْيِ َوَساِئَر َوَلِدِه.  اْبِن َخْطَمَة، َفَوَلَدْت َلُه: ُخَزْيَمَة ْبَن َثابٍِت َذا الشَّ

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َمْسُعوُد ْبُن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن ُجَشِم ْبِن َمَْدَعَة ْبِن ُجَشِم 
اْبِن َحاِرَثَة، َفَوَلَدْت َلُه: الَوْقَصاَء ُمَباَيَعٌة. 

َوَأْسَلَمْت َكْبَشُة بِنُْت َأْوٍس َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َكْبَشُة ِبْنُت َثاِبِت ْبِن الُمْنِذِر ْبِن َحَراِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن 3   -7
اِر اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ. َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َها ُسْخَطى بِنُْت َحاِرَثَة ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْبِد ُودٍّ ِمْن َبنِي َساِعَدَة.   س: ُأمُّ

اِر،  َجَها َعْمُرو ْبُن ِمَْصِن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعتِيٍك ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن النَّجَّ َتَزوَّ
َفَوَلَدْت َلُه: َثْعَلَبَة، َوَأَبا َعْمَرَة، َوَأَبا َحبِيَبَة َبنِي َعْمٍرو. 

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها الَاِرُث ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن 
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َرْمَلَة، ُتَكنَّى ُأمَّ َثابٍِت ُمَباَيَعٌة.  النَّجَّ

اِر.  ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َحاِرَثُة ْبُن النُّْعَمِن ْبِن َنَفِع ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن النَّجَّ

اَن  َأْسَلَمْت َكْبَشُة بِنُْت َثابٍِت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوِهَي ُأْخُت َحسَّ
اْبِن َثابٍِت ألَبِيِه)2(.

)2( السابق )417/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )333/10(.
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ْحَن بن أب عْمَرة، َلَا ُصْحَبٌة)1(. ُة َعْبد الرَّ  ب: َجدَّ

ْحَـِن ْبـِن َأِب َعْمـَرَة، َغـرْيُ َمنُْسـوَبٍة، َوِقيـَل: ُكَبْيَشـُة  ُة َعْبـِد الرَّ  ع: َجـدَّ

اَن  َوَنَسَبَها َأُبو َعُروَبَة، َفَقاَل: َكْبَشُة بِنُْت َثابِِت ْبِن امُلنِْذِر ْبِن َحَراٍم ُأْخُت َحسَّ
َثابٍِت)2(. اْبِن 

 ع: اْسُمَها: ُكَبْيَشُة، َوِقيَل: َكْبَشُة، َوِقيَل: ُأمُّ َكْبَشَة. 

ُر)3(. ْحَِن ْبُن َأِب َعْمَرَة، َذَكَرَها امُلَتَأخِّ َرَوى َعنَْها: َعْبُد الرَّ

َكْبَشُة ِبْنُت َثاِبِت ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُجاَلِس ْبِن ُأَميََّة ْبِن 3   -7
ُجَداَرَة ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

َمُة بِنُْت َحَسِن ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َوْهِب ْبِن َبِشرِي ْبِن َنْصِ  َها َسالَّ  س: ُأمُّ

اْبِن ُصْبِح ْبِن َمالِِك ْبِن ِغْطِريِف ْبِن َعْبِد ْبِن َسْعٍد. 

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

َكْبَشُة ِبْنُت َثاِبِت ْبِن َعِتيِك ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِتيِك ْبِن 3   -7

اِر ُأمُّ َسِعيٍد ڤ. َعْمِرو ْبِن َمْبُذوٍل، َوُهَو َعاِمُر ْبُن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َها ُمَعاَذُة بِنُْت َأَنِس ْبِن َقْيِس ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َزْيِد ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن   س: ُأمُّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )357/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3432/6(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3279/6(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )342/10(.
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الش

َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن الَاِرِث. 

اٍد،  َجَها َيِزيُد ْبُن َأِب اْلَيَرِ َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ َتَزوَّ
ْحَِن، َوُأمَّ َكثرٍِي.  ِمْن َبنِي َسِلَمَة، َفَوَلَدْت َلُه: َسِعيًدا، َوَعْبَد الرَّ

َوَأْسَلَمْت َكْبَشُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َكْبَشُة ِبْنُت َحاِطِب ْبِن َقْيِس ْبِن َهْيَشَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُأَميََّة ْبِن 3 7 -7
ُمَعاِوَيَة ْبِن َماِلٍك ڤ. 

، َفَوَلَدْت َلُه.  َجَها َأُبو َنْمَلَة ْبُن ُمَعاِذ ْبِن ُزَراَرَة الظََّفِريُّ  س: َتَزوَّ

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َبِشرُي ْبُن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة ِمَن األَْوِس، 
َفَوَلَدْت َلُه. 

َأْسَلَمْت َكْبَشُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َكْبَشُة ِبْنُت َحِكيٍم الثََّقِفيَُّة ڤ.3   -7

 ع: َرَأِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوْت َعنَْها: ُأمُّ اْلََكِم بِنُْت َيَْيى ْبِن ُعْقَبَة)3(.

ة أّم الكم بنت َيَْيى بن ُعْقَبَة، رأت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َلَا صحبٌة)4(.  بر: َجدُّ

َكْبَشُة ِبْنُت َراِفعِ ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر، َوُهَو ُخْدَرُة ڤ.3   -7

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )420/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )330/10(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3433/6(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1906/4(.
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َة ْبِن َبَياَضَة.  بِيِع بِنُْت َمالِِك ْبِن َعاِمِر ْبِن ُفَهرْيَ َها ُأمُّ الرَّ  س: ُأمُّ

َج َكْبَشَة ُمَعاُذ ْبُن النُّْعَمِن ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد األَْشَهِل،  َتَزوَّ
َفَوَلَدْت َلُه: َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ، َوَعْمَرو ْبَن ُمَعاٍذ، َوإَِياًسا، َوَأْوًسا، َوِعْقَرَب، َوُأمَّ 

ِحَزاٍم َبنِي ُمَعاِذ ْبِن النُّْعَمِن. 

َوَأْسَلَمْت َكْبَشُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَماَتْت َبْعَد اْبنَِها َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ)1(.

 بر: هي أم سعد بن معاذ، ملا صحبة)2(.

َكْبَشُة ِبْنُت َعْبِد َعْمِرو بِن ُعَبْيِد بِن قميئَة بِن َعاِمِر بِن َحاِرَثَة ڤ.3   -7

اِعِدي، َلَا ُصْحَبٌة)3(.  ب: اْمَرَأة أب حيد السَّ

َكْبَشُة ِبْنُت اْلَفاِكِه ْبِن َقْيِس ْبِن َمْخَلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق ڤ.3 - -7

َها َسْلَمى بِنُْت ُأَميََّة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعْمِرو ْبِن اخْلَْزَرِج ِمْن َبنِي َساِعَدَة.  س: ُأمُّ

َجَهـا َمْسـُعوُد ْبـُن َسـْعِد ْبـِن َقْيـِس ْبِن َخْلـَدَة ْبِن َعاِمـِر ْبِن ُزَرْيـٍق، ُثمَّ  َتَزوَّ
َخَلَف َعَلْيَها الَعْجاَلُن ْبُن النُّْعَمِن ْبِن َعاِمِر ْبِن الَعْجاَلَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر 

اْبِن ُزَرْيٍق.

َأْسَلَمْت َكْبَشُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )346/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1906/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )357/3(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )365/10(.
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َكْبَشُة ِبْنُت َكْعِب بِن َماِلِك ڤ.3   -7

 ب: َكاَنت حَتت أب َقَتاَدة اأْلْنَصاِري، َلَا ُصْحَبٌة)1(.

َكْبَشُة ِبْنُت َماِلِك ْبِن َقْيِس ْبِن ُمْحِرِث ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن 3   -7
اِر ڤ. َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َها ُسَهْيَمُة بِنُْت ُعَوْيِمِر ْبِن األَْشَقِر ْبِن َخنَْساَء ْبِن َمْبُذوٍل.   س: ُأمُّ

ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َعتِيِك  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  ِمَْصِن  ْبِن  َعْمِرو  ْبُن  َثْعَلَبُة  َجَها  َتَزوَّ
اِر.  َمْبُذوِل ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها الَُباُب ْبُن الَاِرِث ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن 
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َزْينََب بِنَْت الَُباِب ُمَباَيَعٌة.  َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َوَأْسَلَمْت َكْبَشُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َكْبَشُة ِبْنُت َواِقِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َماِلٍك اأَلَغرِّ 3    7

ْبُن  َوَعْمُرو  اْلَخْزَرجِ  ْبِن  اْلَحاِرِث  ْبِن  اْلَخْزَرجِ  ْبِن  َكْعِب  ْبِن  َثْعَلَبَة  اْبِن 
اِعُر ڤ. َعاِمٍر ُهَو اْبُن اإِلْطَناَبِة الشَّ

 س: ُأمُّ َكْبَشَة: ِهنُْد بِنُْت ُرْهِم ْبِن َطِريٍف ِمْن َطيٍِّئ. 

َج َكْبَشَة بِنَْت َواِقٍد َرَواَحُة ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن اْمِرِئ الَقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن  َوَتَزوَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )357/3(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )389/10(.
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، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه ْبَن َرَواَحَة َشِهَد َبْدًرا،  اْمِرِئ الَقْيِس ْبِن َمالٍِك األََغرِّ
َوَعْمَرَة بِنَْت َرَواَحَة ُأمَّ النُّْعَمِن ْبِن َبِشرٍي. 

ِس ْبِن َمالِِك ْبِن اْمِرِئ الَقْيِس، َفَوَلَدْت  ُثمَّ َخَلَف َعَل َكْبَشَة َقْيُس ْبُن َشمَّ
َلُه: َثابَِت ْبَن َقْيٍس. 

َوَأْسَلَمْت َكْبَشُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )340/10(.



حابة األماثل 452
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ة
َ

َبْيش
ُ

ك امُسها  َمن 

ُكَبْيَشُة ِبْنُت َعْبِد َعْمِرو ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُقَمْيَئَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْوِف 3    7
اْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ڤ.

ْحَِن ْبُن َعْمِرو ْبِن َسـْعِد ْبـِن َمالِِك ْبِن  َجَهـا َأُبـو ُحَْيـٍد َعْبـُد الرَّ  س: َتَزوَّ

َخالِِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعْمِرو ْبِن اخلَْزَرِج ْبِن َساِعَدَة. 

َأْسَلَمْت َكْبَشُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُكَبْيَشـُة ِبْنـُت َفـْرَوَة ْبِن َعْمـِرو ْبِن َوَذَفـَة ْبِن ُعَبْيِد ْبـِن َعاِمِر ْبِن 3    7
َبَياَضَة ڤ.

ْحَِن ْبُن َسْعِد ْبِن َقْيِس ْبِن َمالِِك  َجَها َعْبُد الرَّ َها ُأمُّ َوَلٍد، َتَزوَّ  س: ُأمُّ

اْبِن الَعْجاَلَن ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة. 

َأْسَلَمْت َكْبَشُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )350/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )361/10(.
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الكاف َحْرف  من  األفراد 

َكِبيَرُة ِبْنُت ُسْفَياَن. َوِقْيَل: َأِبي ُسْفَيان اْلُخَزاِعيَُّة ڤ.3 7  7

 ع: َأْدَرَكِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف الَاِهِليَِّة)1(.

 كو: أدركت الاهلية واإلسالم. 

أسلمت وبايعت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وروت عنه حديًثا رواه عنها أبو روقة 
ابن سعيد موالها)2(. 

َكِريَمُة ِبْنُت ُكْلُثوٍم اْلِحْمَيِريَُّة ڤ.3    7

.)3( اِف ْبِن َوَداَعَة اِلاَليِلِّ َجَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َعكَّ  ع: َزوَّ

ُكَعْيَبُة ِبْنُت َسْعٍد اأَلْسَلِميَُّة ڤ.3    7

تِي َكاَنْت َتُكوُن ِف امَلْسِجِد َلَا َخْيَمٌة  ْجَرِة َوِهَي الَّ  س: َباَيَعْت َبْعَد اْلِ
ُتَداِوي امَلْرَض َوالَْرَحى. 

َوَكاَن َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ ِحَي ُرِمَي َيْوَم اخْلَنَْدِق ِعنَْدَها ُتَداِوي ُجْرَحُه َحتَّى َماَت.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3433/6(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )127/7(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3434/6(.
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َوَقْد َشِهَدْت ُكَعْيَبُة َيْوَم َخْيَبَ َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.  ب: َكاَنت َلَا خيمة تداوي جرحى ِف غزوات َرُسوِل اللَّ

ُكْلُثُم ِبْنُت ُمْحِرِز ْبِن َعاِمِر ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم 3    7
اِر ڤ. اْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َهـا ُأمُّ َسـْهِل بِنْـُت َأِب َخاِرَجـَة َعْمـِرو ْبـِن َقْيـِس ْبـِن َمالِِك ْبِن   س: ُأمُّ

اِر.  َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت ُكْلُثٌم َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

اْلِكاَلِبيَُّة ڤ.3 -  7

 س: َقِد اْخُتِلَف َعَلْينَا بِاْسِمَها: 

 . اِك ْبِن ُسْفَياَن اْلِكاَلِبُّ حَّ َفَقاَل َقاِئٌل: ِهَي َفاطَِمُة بِنُْت الضَّ

َوَقاَل َقاِئٌل: َعْمَرُة بِنُْت َيِزيَد ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُرَواِس ْبِن ِكاَلِب ْبِن َربِيَعَة ْبِن 

َعاِمٍر، َوَقاَل َقاِئٌل: الَعالَِيُة بِنُْت َظْبَياَن ْبَن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد 

اْبِن َأِب َبْكِر ْبِن ِكاَلٍب.

َوَقاَل َقاِئٌل: ِهَي َسبَّا بِنَْت ُسْفَياَن ْبِن َعْوِف ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد ْبِن َأِب َبْكِر 

اْبِن ِكاَلٍب. 

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )358/3(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )276/10(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )394/10(.
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َوَقْد َكَتْبنَا ُكلَّ َما َسِمْعنَا ِمْن َذلَِك. 

َوَقاَل َبْعُضُهْم: َلْ َتُكْن إاِلَّ ِكاَلبِيٌَّة َواِحَدٌة، َواْخَتَلُفوا ِف اْسِمَها.

ِة َصاِحَبتَِها.  ٌة َغرْيُ ِقصَّ َوَقاَل َبْعُضُهْم: َبْل ُكنَّ َجِيًعا َولُِكلِّ َواِحَدٍة ِمنُْهنَّ ِقصَّ

َوَقْد َبيَّنَّا َذلَِك َوَكَتْبنَا ُكلَّ َما َسِمْعنَاُه ِمْن َذلَِك)1(.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت عنده َما شـاء اللَّه، ثم طلََّقها،  َجهـا َرُسـوُل اللَّ  بر: تزوَّ
وقلَّ من ذكرها)2(. 

ة َخاَلة أب  َقَها العجمء األنَصاِريَّ َجَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ثمَّ َطلَّ  جو: تَزوَّ
ُأَماَمة بن سهل)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )136/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1881/4(.

)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 246(.
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َّ
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َباَبة
ُ
ل امُسها  َمن 

ُلَباَبُة ِبْنُت َأِبي ُلَباَبَة ْبِن َعْبِد الُمْنِذِر ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن ُزَبْيِر ْبِن َزْيِد 3    7
اْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ڤ.

َها ُنَسْيَبُة بِنُْت َفَضاَلَة ْبِن النُّْعَمِن ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد   س: ُأمُّ

اْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيٍد. 

َجَها َزْيُد ْبُن اخْلَطَّاِب ْبِن ُنَفْيٍل، َفَوَلَدْت َلُه، ُثمَّ ُقتَِل َعنَْها َشِهيًدا َيْوَم  َتَزوَّ

الَيَمَمِة، َفَخَلَف َعَلْيَها َأُبو َسِعيِد ْبُن َأْوِس ْبِن امُلَعلَّ ْبِن َلْوَذاَن، َفَوَلَدْت َلُه. 

َوَأْسَلَمْت ُلَباَبُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُلَباَبُة ِبْنُت َأْسَلَم ْبِن َحِريِش ْبِن َعِديِّ ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ڤ.3    7

َها ُسَعاُد بِنُْت َرافِِع ْبِن َأِب َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم   س: ُأمُّ

ـاِر، َوِهَي ُأْخُت َسـَلَمَة ْبِن َأْسـَلَم ْبِن َحِريٍش ِمـْن َأْهِل َبْدٍر  اْبـِن َمالِـِك ْبـِن النَّجَّ

ِه.  ألَبِيِه َوُأمِّ

َجَها َزْيُد ْبُن َسْعِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْبِد ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد األَْشَهِل.  َتَزوَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )327/10(.
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َوَأْسَلَمْت ُلَباَبُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُلَباَبُة اْلُكْبَرى اْبَنُة اْلَحاِرِث ْبِن َحْزِن ْبِن اْلُبَجْيِر ْبِن اْلُهَزِم ْبِن ُرَوْيَبَة 3    7
اْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ِهاَلِل ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َبْكِر ْبِن 
َهَواِزَن ْبِن َمْنُصوِر ْبِن ِعْكِرَمَة ْبِن َخَصَفَة ْبَن َقْيِس ْبِن َعْياَلَن ْبِن 

ُمَضَر، ُأمُّ اْلَفْضِل، الِهاَلِليَّة ڤ.

َها ِهنٌْد َوِهَي َخْوَلُة بِنُْت َعْوِف ْبِن ُزَهرْيِ ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َحَاَطَة   س: ُأمُّ

 . اْبِن ِذي ُحَلْيٍل ِمْن ُجَرٍش َوَهمَّ إَِل ِحْرَيَ

ِم ْبِن َكْعِب ْبِن َمالِِك ْبِن ُقَحاَفَة ِمْن َخْثَعٍم.  َها َعاِئَشُة بِنُْت امُلَحزِّ َوُأمُّ

َة َبْعَد َخِدجَيَة بِنِْت ُخَوْيِلٍد.  َل اْمَرَأٍة َأْسَلَمْت بَِمكَّ َوَكاَنْت ُأمُّ اْلَفْضِل َأوَّ

َوَكاَن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُزوُرَها َوَيِقيُل ِف َبْيتَِها. 

َوَأَخـَواُت ُأمِّ اْلَفْضـِل: َمْيُموَنـُة بِنْـُت اْلَـاِرِث ْبـِن َحـْزٍن َزْوُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 

َحْزٍن  ْبِن  اْلَاِرِث  بِنُْت  اْلَعْصَمُء  َوِهَي  ْغَرى  الصُّ َوُلَباَبُة  َها،  َوُأمِّ َوِهَي ألَبِيَها 

ُة بِنُْت اْلَاِرِث  َوِهَي ُأمُّ َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد ْبِن امُلِغرَيِة، َوَكاَنْت ُأْخَتَها ألَبِيَها، َوَعزَّ

ْبِن َحْزٍن ُأْخُتَها ألَبِيَها، َوُهَزْيَلُة بِنُْت اْلَاِرِث ْبِن َحْزٍن ُأْخُتَها ألَبِيَها، َوإِْخَوهُتَا 

َوَعْوٌن،  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َبْيِديُّ َصاِحِب َرُسوِل  الزُّ َجْزٍء  ْبُن  َمِْمَيُة  َها  َوَأَخَواهُتَا ألُمِّ

َوَأْسَمُء، َوُسْلَمى َبنُو ُعَمْيِس ْبِن َمْعِد ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َخْثَعٍم. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )315/10(.
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َج ُأمَّ اْلَفْضـِل بِنْـَت اْلَـاِرِث اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشـِم ْبِن  َفَتـَزوَّ
، َفَوَلـَدْت َلُه: الَفْضـَل، َوَعْبَد اللـِه، َوُعَبْيَد اللـِه، َوَمْعَبًدا،  َعْبـِد َمنَـاِف ْبـِن ُقَيٍّ

: اَليِلُّ ْحَِن، َوُأمَّ َحبِيٍب، َوَقاَل َعْبُد اللِه ْبُن َيِزيَد اْلِ َوُقَثَم، َوَعْبَد الرَّ

ــْن َفْحــِل ــٌة ِم ــَدْت َنِجيَب ــا َوَل ــِلَم ــِن ُأمِّ اْلَفْض ــْن َبْط ــتٍَّة ِم َكِس
َوَكْهــِل َكْهَلــٍة  ِمــْن  ــا  هِبَ َأْكــِرْم 

ـُد ْبـُن ُعَمَر: َوَهاَجـَرْت ُأمُّ اْلَفْضِل بِنْـُت اْلَـاِرِث إَِل امَلِدينَِة َبْعَد  َقـاَل ُمَمَّ
َبْيتَِها  َوَيْأيِت  َيُزوُرَها  ملسو هيلع هللا ىلص  امُلطَِّلِب، َوَكاَن َرُسوُل اللِه  َعْبِد  ْبِن  اْلَعبَّاِس  إِْساَلِم 

َكثرًِيا)1(.

ها هند وهي خولة بنت عوف بن زهري بن الارث بن حاطة   ط: أمُّ
ابن جرش وهم إل حري.

ُل امرأة أسلمت بمكة بعد خدجية ابنة خويلد،  وقيل: إنَّ أمَّ الفضل أوَّ
وكان النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فيم ُذِكَر يزورها ويقيل ف بيتها. 

وأخوات أمِّ الفضل: ميمونة زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وهي أختها ألبيها وأمها، 
ولبابة الصغرى، وهي: العصمء بنت الارث بن حزن وهي أختها ألبيها، 

وهزيلة بنت الارث بن حزن أختها أيًضا ألبيها، وعزة أختها ألبيها. 

هـا: مميـة بـن جزء الزبيـدي، وعون، وأسـمء،  وإخوهتـا وأخواهتـا ألمِّ
وسلمى بنو عميس بن معد بن الارث من خثعم. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )263/10(.
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ج أمَّ الفضـَل بنـَت الـارث العباُس بـُن عبد املطلـب، فولدت له:  فتـزوَّ
الفضَل، وعبَد الله، وعبيَد الله، ومعبًدا، وقثَم، وعبَد الرحن، وأمَّ حبيب)1(.  

 ب: أمُّ َعْبد اللَّه بن َعبَّاس، َوأمُّ الفضل.

َماَتت قبل الَعبَّاس بن َعْبد املطلب ِف خاَلَفة ُعْثَمن، َوصلَّ َعَلْيَها ُعْثَمن 
ان)2(. ابن َعفَّ

 ع: اْمَرَأُة َعبَّاِس ْبِن امُلطَِّلِب بِنُْت اْلَاِرِث ْبِن َحْزِن ْبِن ُبَجرْيِ ْبِن اْلَْزِم 

 ، اْبِن ُرَوْيَبَة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ِهاَلِل ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة ْبِن ُمَعاِوَيَة اْلَعاِمِريِّ

ْحَِن، َوُأمَّ  َوَلَدْت لِْلَعبَّاِس: اْلَفْضَل، َوَعْبَد اللِه، َوُعَبْيَد اللِه، َوُقَثَم، َوَعْبَد الرَّ

َّاًما َبنِي اْلَعبَّاِس، َوَكاَنْت َمْيُموَنُة، َوُأمُّ ُحَفْيٍد اْبنََتا الَاِرِث ُأْخَتْيِ  َحبِيٍب، َومَت

ِهَم: َأْسَمَء، َوَسْلَمى اْبنََتا ُعَمْيِس ْبِن َمْعِد ْبِن َتْيٍم  ، َوَلَُم ُأْخَتاِن أِلُمِّ أِلٍَب َوُأمٍّ

، َوَخْثَعٌم َجَبٌل َلْيَس بِنََسٍب، َوُأمُّ َهُؤاَلِء اأْلََخَواِت ِهنُْد بِنُْت َعْوِف  اخْلَْثَعِميِّ

، َوُقتَِل َحَْزُة َعْن َسْلَمى،  اْبِن ُزَهرْيِ ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ُحَطاَمَة ْبِن ُجَرَش ِمْن ِحْرَيٍ

اٍد، َوُقتِـَل َجْعَفٌر َعْن  اُد ْبـُن اْلَـاِد، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه ْبَن َشـدَّ َجَهـا َشـدَّ َفَتَزوَّ

ًدا، َوَعْوًنا، َوَوَلَدْت َأْسَمُء أِلَِب َبْكٍر  َأْسَمَء َفَوَلَدْت: ِلَْعَفٍر: َعْبَد اللِه، َوُمَمَّ

ـَد ْبـَن َأِب َبْكـٍر، َوَوَلـَدْت لَِعيِلِّ ْبـِن َأِب َطالٍِب: َيَْيى ْبـَن َعيِلِّ ْبِن  يـِق: ُمَمَّ دِّ الصِّ

َأِب َطالٍِب. 

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 113(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )361/3(.
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اٌم، َوَأَنـُس ْبـُن َمالِـٍك، َوَعْبُد اللـِه ْبُن  َـّ َرَوى َعنَْهـا: اْبنَاَهـا َعْبـُد اللـِه، َومَت

َنْوَفٍل، َوُعَمرْيٌ َمْواَلَها، َوُكَرْيٌب، َوَقاُبوُس ْبُن امُلَخاِرِق)1(. اْلَاِرِث ْبِن 

 بر: هـي أمُّ الفضـل أخـت ميمونة زوُج النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وزوَجُة العباس 

ابن عبد املطلب، وأمُّ أكثر بنيه. يقال: إهنا أول امرأة أسلمت بعد خدجية، 
فكان النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يزورها ويقيل عندها. 

وروت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث كثرية، وكانت من امُلنِْجَبات، ولدت للعباس 
ستة رجال ل تلد امرأة مثلهم، وهم: الفضل، وبه كانت تكنى ويكنى زوجها 
ِه الفقيه، وعبيد اللَّه الفقيه، ومعبد، وقثم،  العباس َأْيًضا َأُبو الفضل، وَعْبد اللَّ

ْحَِن، وأم حبيبة سابعة. وَعْبد الرَّ

وف أم الفضل هذه يقول عبد الله بن يزيد الاليل:

ــا ولــدت نجيبــة مــن فحــل وسهــــلَم نعلمــــه  بجبــــل 
ــل ــن أم الفض ــن بط ــتة م ــلكس ــة وكه ــن كهل ــا م ــرم هب أك
وخاتم الرســل وخري الرســلعم النَّبِّي املصطفى ذي الفضل

ها ميمونة بنت الارث زوُج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  وأخوات أمِّ الفضل ألبيها وأمِّ
ولبابة الصغرى، وعصمة، وعزة، وهزيلة، أخوات ألب وأم، كلُّهن بنات 
هـن: أسـمء، وسـلمى، وسـالمة  الـارث بـن حـزن الـاليل، وأخواهتـن ألمِّ
هم مميـة بن جـزء الزبيدي، فهن  بنـات عميـس اخلثعميـات، وأخوهـن ألمِّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3436/6(.
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هن كلُّهن: هند بنت عوف  ست أخوات ألب وأم، وتسع أخوات ألم، أمُّ
الكنانيـة، وقيـل: المرييـة. ومـن َقـاَل المرييـة َقـاَل: هنـد بنـت عـوف بـن 
الـارث بـن حاطـة بن جـرش بن حـري، َقاُلوا: وهـي العجوز التي قيـل فِيَها 

أكرم الناس أصهاًرا. 

وقد قيل: إن زينب بنت خزيمة الاللية أختهن ألم)1(.

َجَها الَعبَّاُس، َفولدت  ُل اْمَرَأة أسلمت بعد َخِدجَيَة تَزوَّ  جو: ِهي أوَّ
ْحَن، َوأمَّ َحبِيَبة.  َلُه: الفضَل، َوعبَد الله، َوعبيَد الله، ومعبًدا، وقثَم، َوعبَد الرَّ

َوَهاَجرت إَِل امَلِدينَة بعد إِْساَلم الَعبَّاس)2(. 

َجاِل  ُة، الَِلْيَلُة، َزْوَجُة الَعبَّاِس َعمِّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُأمُّ َأْوالَِدِه الرِّ  ذس: الُرَّ

تَِّة النَُّجَباِء. السِّ

اْسُمَها: ُلَباَبُة، َوِهَي ُأْخُت ُأمِّ امُلْؤِمنِْيَ َمْيُمْوَنَة، َوَخاَلُة َخالِِد بِن الَولِْيِد، 
َها. َوُأْخُت َأْسَمَء بِنِْت ُعَمْيٍس ألُمِّ

ي ِمَن امُلْسَتْضَعِفْيَ  َقِدْيَمُة اإِلْساَلِم، َفَكاَن اْبنَُها َعْبُد اللِه َيُقْوُل: ُكنُْت َأَنا َوُأمِّ
ِمَن النَِّساِء َوالِوْلَداِن.

. َأْخَرَجُه: الُبَخاِريُّ

َُم َأْسَلَم َقْبَل الَعبَّاِس، َوَعِجَزا َعِن اِلْجَرِة. َفَهَذا ُيْؤِذُن بَِأهنَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1908/4(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 231(.
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َل هِبَا الَعبَّاُس َبْعَد الَفْتِح إَِل امَلِدْينَِة. وَّ َوَكاَنْت ُأمُّ الَفْضِل ِمْن ِعْلَيِة النَِّساِء، حَتَ

َوَرَوْت َأَحاِدْيَث.

َّاٌم، َوَأَنُس بُن َمالٍِك، َوَعْبُد اللِه بُن  َث َعنَْها: َوَلَداَها؛ َعْبُد اللِه َومَت َحدَّ
ُهْم. الَاِرِث، َوَغرْيُ

تَِّة. ُجوا َلَا ِف الُكُتِب السِّ َخرَّ

َيْت ِف ِخاَلَفِة ُعْثَمَن. َأْحَسُبَها ُتُوفِّ

ِر. َوَلَا ِف »ُمْسنَِد َبِقيِّ بِن َمَْلٍد«: َثاَلُثوَن َحِدْيًثا، َأْعنَي بِامُلَكرَّ

 ، َفـَق الُبَخـاِريُّ َوُمْسـِلٍم َلَا َعَل َحِدْيـٍث َواِحٍد، َوآَخُر ِعنْـَد الُبَخاِريِّ َواتَّ
َوَثالٌِث ِعنَْد ُمْسِلٍم.

َوِقْيَل: َلْ ُيْسِلْم ِمَن النَِّساِء َأَحٌد َقْبَلَها -َيْعنِي: َبْعَد َخِدجْيََة- )1(.

 جر: أمُّ الفضل زوج العباس بن عبد املطلب ووالدة أوالده: الفضل، 

وعبد الله، وغريها.

وهي لبابة الكبى مشهورة بكنيتها)2(.

ْغَرى َوِهَي: اْلَعْصَماُء ِبْنُت اْلَحاِرِث ْبِن َحْزِن ْبِن اْلُبَجْيِر 3    7 ُلَباَبُة الصُّ
اْبِن اْلُهْزِم ْبِن ُرَوْيَبَة ْبِن ُعَبْيِد اهلِل ْبِن ِهاَلِل ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة ڤ.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 314، 315(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )169/14(.
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 . َها َفاِخَتُة بِنُْت َعاِمِر ْبِن ُمَعتِِّب ْبِن َمالٍِك الثََّقِفيِّ  س: ُأمُّ

َة، َفَوَلَدْت  َجَها الَولِيُد ْبُن امُلِغرَيِة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم بَِمكَّ َتَزوَّ

َلُه: َخالَِد ْبَن الَولِيِد َسْيَف اللِه. 

ْجَرِة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. ُثمَّ َأْسَلَمْت َبْعَد اْلِ

َجها الوليُد  ها فاختة بنت عامر بن معتب بن مالك الثقفي تزوَّ  ط: أمُّ
ابُن املغرية بن عبد الله بن عمر بن مزوم بمكة، فولدت له: خالد بن الوليد. 

ثم أسلمت بعد الجرة وبايعت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )265/10(.
)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 114(.
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ْبَن
ُ
ل امُسها  َمن 

اِد ْبِن ُظُفَر ڤ. 3    7 ُلْبَنى ِبْنُت اْلُخَطْيِم ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ

َها َوُأمُّ َقْيِس ْبِن اخْلَُطْيِم ُقَرْيَبُة بِنُْت َقْيِس ْبِن اْلُقَرْيِم ْبِن ُأَميََّة   س: ُأمُّ

اْبِن ِسنَاِن ْبِن َكْعِب ْبِن َغنِْم ْبِن َسَلَمَة. 

َجَهـا َعْبـُد اللـِه ْبـُن هَنِيـِك ْبِن إَِسـاِف ْبِن َعِديِّ ْبـِن َزْيِد ْبِن ُجَشـِم ْبِن  َتَزوَّ
َحاِرَثَة َفَوَلَدْت َلُه. 

َوَأْسَلَمْت ُلْبنَى َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُلْبَنى ِبْنُت َثاِبِت ْبِن الُمْنِذِر ْبِن َحَراِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن 3 7  7
اِر ڤ. َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َها ُسْخَطى بِنُْت َحاِرَثَة ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْبِد ُودٍّ ِمْن َبنِي َساِعَدَة.   س: ُأمُّ

َأْسَلَمْت ُلْبنَى َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُلْبَنى ِبْنُت َقْيِظيِّ ْبِن َقْيِس ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعِديِّ ْبِن 3    7
َمْجَدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ڤ. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )318/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )418/10(.
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َها ُأمُّ َحبِيِب بِنُْت ُقَراِد ْبِن َمْوِهَبَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة.  س: ُأمُّ

َجَها َأُبو َثابِِت ْبُن َعْبِد َعْمِرو ْبِن َقْيظِيِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم  َتَزوَّ
اْبِن َحاِرَثَة.

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َأُبو َأْحََد ْبُن َقْيِس ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َمَْدَعَة 
اْبِن َحاِرَثَة.

َأْسَلَمْت ُلْبنَى َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )315/10(.
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ى
َ
ْيل

َ
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َلْيَلى ِبْنُت َأِبي َحْثَمَة ْبِن ُحَذْيَفَة ْبِن َغاِنِم ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اهلِل 3    7
اْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَوْيجِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب الُقَرِشيَُّة الَعَدِويَُّة ڤ.

َها ُأمُّ َوَلٍد ِمْن َتنُوٍخ ِمْن َسَباَيا الَعَرِب.   س: ُأمُّ

ْجَرَتْيِ َجِيًعا َمَع  َأْسَلَمْت َقِديًم َوَباَيَعْت َوَهاَجَرْت إَِل َأْرِض اْلََبَشِة اْلِ

َزْوِجَها َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة اْلَعنَِزيِّ َحِليِف اخْلَطَّاِب ْبِن ُنَفْيٍل، َوَوَلَدْت لَِعاِمِر ْبِن 

.)1( َج َوَلُد َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة ِف َبنِي َعِديٍّ َربِيَعَة، َوَتَزوَّ

إَِل  َمْظُعون  بن  ُعْثَمن  َمَع  َوزوجَها  ِهَي  َهاَجرت  ليل،  اْسُمَها  ب:   

َأرض الََبَشة)2(.

 ع: ُأمُّ َعْبِد اللِه ْبِن َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة، ِمَن امُلَهاِجَراِت اأْلَُوِل، َهاَجَرْت 

َمَع َزْوِجَها َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة إَِل الََبَشِة)3(.

 بر: امرأة عامر بن ربيعة، هاجرت الجرتي وصلَّت القبلتي. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )254/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )362/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3439/6(.
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روت عنها الشـفاء. ويقال: إهنـا أول ظعينة دخلت املدينة مهاجرة. 
وقيل: بل تلك أم سلمى)1(. 

 ثغ: امرأُة عامر بن ربيعة، وهي أم ابنه عبد الله بن عامر، وبه كانت تكنى.

وكانت من املهاجرات األول، هاجرت الجرتي إل البشة وإل املدينة، 
وصلَّت القبلتي.

روت عنها الشفاء. يقال: إهنا أول ظعينة دخلت املدينة مهاجرة. وقيل: 
أم سلمة)2(.

َلْيَلى ِبْنُت َأِبي ُسْفَياَن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن ُضَبْيَعَة 3    7
اْبِن َزْيٍد ڤ.

َها َسْلَمى بِنُْت َعْمِرو ْبِن َيْعَمَر ْبِن ُعْجَرَة ِمْن ُهَذْيٍل.   س: ُأمُّ

ِع ْبِن اْلَعطَّاِف ْبِن ُضَبْيَعَة.  َجَها ُمَعاُذ ْبُن َعاِمِر ْبِن َجاِرَيَة ْبِن ُمَمِّ َتَزوَّ

ٍع.  َجَها ُبَكرْيُ ْبُن َجاِرَيَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُمَمِّ َوُيَقاُل: َتَزوَّ

َوَأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َلْيَلى ِبْنُت َأْوِس ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن َخْطَمَة ڤ.3 -  7

َها َلْيَل بِنُْت ُعَبْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن َخْطَمَة.   س: ُأمُّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1909/4(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )256/6(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )326/10(.
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ُهْم.  ، َفَوَلَدْت َلُه َوَلَدُه ُكلَّ َجَها اْلَاِرُث ْبُن ِغَياِث ْبِن َرَزاٍح اخْلَْطِميُّ َتَزوَّ

َأْسَلَمْت َلْيَل َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َلْيَلى ِبْنُت ِباَلٍل األَْنَصاِريَُّة ڤ.3    7

ة عبِد الرحن بِن أب ليل، بايعت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروت عنه)2(.  بر، ثغ: عمَّ

َلْيَلى ِبْنُت اْلُخَطْيِم ُأْخُت َقْيِس ْبِن اْلُخَطْيِم ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن 3    7
اِد ْبِن ُظُفَر ڤ. َسوَّ

اِر بِنُْت َهْيَشـَة ْبِن اْلَـاِرِث ْبِن ُأَميََّة ْبـِن ُمَعاِوَيَة ْبِن  َقـٌة الـدَّ َهـا َشْ  س: ُأمُّ

َمالٍِك ِمْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف. 

اِد ْبِن ُظُفَر،  َجَهـا ِف اْلَاِهِليَّـِة َمْسـُعوُد ْبُن َأْوِس ْبِن َمالِِك ْبِن َسـوَّ َتَزوَّ
َ َعنَْها.  َفَوَلَدْت َلُه: َعْمَرَة َوَعِمرَيَة، َوُتُوفِّ

َل اْمـَرَأٍة َباَيَعَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َوَقـِدَم َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينَـَة، َفَكاَنْت َلْيَل َأوَّ
َوَمَعَها اْبنََتاَها َواْبنََتاِن اِلْبنََتْيَها َوَوَهَبْت َنْفَسَها لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ اْستَِقاَلُه َبنُو ُظُفَر 

ى، َوَكاَن ُيَقاُل َلَا: ُأْكَلُة األََسِد)3(. َفَأَقاَلَا َوَفاَرَقَها َوَكاَنْت َغرْيَ

َجَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَكاَنت غيوًرا فاستقالته فأقالا)4(.  جو: ُأْخت قيس، تَزوَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )333/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1910/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )259/6(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )318/10(.
)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 27(.
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جَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ثمَّ َطلقَها)1(.    وقال أيًضا: جو: تَزوَّ

َلْيَلى ِبْنُت اْلَخِطيِم ڤ.3    7

اِد ْبِن  َها ِهَي ُأْخُت َقْيِس ْبِن اخْلَطِيِم ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ  س: ُأمُّ

ُظَفِر ْبِن اْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج ْبِن َعْمٍرو، َوُهَو النَّبِيُت ْبُن َمالِِك ْبِن األَْوِس)2(.

َلْيَلى ِبْنُت ِرَئاِب ْبِن ُحَنْيِف ْبِن ِزَياِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيِد ْبِن َساِلٍم ڤ.3    7

َها َأَمُة اللِه بِنُْت ُغنَْيَمَة ْبِن َعْبِد اللِه ِمْن َبنِي َضْمَرَة ْبِن َبْكٍر.   س: ُأمُّ

َجَهـا ِعْتَبـاُن ْبـُن َمالِـِك ْبـِن َعْمـِرو ْبـِن الَعْجاَلِن ْبـِن َزْيِد ْبـِن َغنِْم ْبِن  َتَزوَّ

ْحَِن ْبَن ِعْتَباَن.  َساِلٍ، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد الرَّ

ْحَِن ْبُن َعاِمِر ْبِن النُّْعَمِن ْبِن ُزَهرْيِ ْبِن الَاِرِث  ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َعْبُد الرَّ

اْبِن َأْحََر ْبِن َمَْدَعَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َكْعِب ْبِن َواِقٍف، َوُهَو َساِلُ ْبُن اْمِرِئ اْلَقْيِس، 

ْحَِن.  َفَوَلَدْت َلُه: النُّْعَمَن، َوُأَماَمَة، َوُأمَّ ُحَسْيٍ َبنِي َعْبِد الرَّ

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َعْبُد اللِه ْبُن َعْمِرو ْبِن ُسَوْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن اْلَْيَثِم ْبِن ُظَفَر، 

َفَوَلَدْت َلُه: َسْعَدَة بِنَْت َعْبِد اللِه. 

َأْسَلَمْت َلْيَل َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 248(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )145/10(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )352/10(.
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َلْيَلى ِبْنُت َراِفعِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ڤ. 3    7

اِء بِنْـُت َسـَلَمَة ْبـِن ُعْرُفَطَة ْبـِن َمالِِك ْبِن َلـْوَذاَن ْبِن  َهـا ُأمُّ اْلـَبَ  س: ُأمُّ

ِميَعِة.  َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ِمْن األَْوِس َوُهْم َبنُو السَّ

َجَهـا َجـْبُ ْبـُن َعْمـِرو ْبِن َزْيـِد ْبِن ُجَشـِم ْبِن َحاِرَثـَة، َفَوَلَدْت َلـُه: َأَبا  َتَزوَّ
َعْبِس ْبَن َجْبٍ ِمْن َأْهِل َبْدٍر. 

َوَأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َلْيَلى ِبْنُت ِرْبِعيِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق ڤ.3 7  7

َفْيُل ْبُن َمالِِك ْبِن َخنَْساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد ِمْن َبنِي  َجَها الطُّ  س: َتَزوَّ

َسِلَمَة.

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َصْيِفيُّ ْبُن َرافِِع ْبِن َعنَْجَدَة اْلَبَلِويُّ َحِليُف َبنِي َعْمِرو 
اْبِن َعْوٍف.

َأْسَلَمْت َلْيَل َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َلْيَلى ِبْنُت ِسَماِك ْبِن َثاِبِت ْبِن ُسْفَياَن ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن 3    7
اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َماِلٍك اأَلَغرِّ ڤ.

َوَلْ  ملسو هيلع هللا ىلص  َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه  َأْسَلَمْت  َا  َأهنَّ ْبُن ُعَمَر  ُد  َذَكَر ُمَمَّ س:   

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )316/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )365/10(.
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ُه)1(. َيْذُكْرَها َغرْيُ

َلْيَلــى ِبْنــُت َطَبــاَة ْبــِن َمِعيــِص ْبــِن ُجَشــِم ْبــِن اْلَهــْزِم ْبِن َســاِلٍم 3    7
اْلُحْبَلى ڤ.

َجَهـا َوْهـُب ْبـُن َكَلـَدَة ِمْن َبنِي َعْبـِد اللِه ْبِن َغَطَفـاَن َحِليٌف   س: َتَزوَّ

لَِبنِي الُْبَل. َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َلْيَلى ِبْنُت ُعَباَدَة ْبِن ُدَلْيِم ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َأِبي ُحَزْيَمَة ْبِن َثْعَلَبَة 3    7
اْبِن َطِريِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ڤ.

َها َعْمَرُة الثَّالَِثُة بِنُْت َمْسُعوِد ْبِن   س: ِهَي ُأْخُت َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة، َوُأمُّ

اِر.  َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ُد ْبُن ُسَوْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس  َج َلْيَل َخالَّ َتَزوَّ
اْبِن َمالِِك ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن اخلَْزَرِج ْبِن الَاِرِث ْبِن اخلَْزَرِج، َفَوَلَدْت َلُه: 

ٍد. اِئَب ْبَن َخالَّ السَّ

َأْسَلَمْت َلْيَل َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َلْيَلى ِبْنُت قانٍف الثََّقِفيَّة ڤ.3 -  7

 ب: َلَا ُصْحَبٌة، وقانف: ُهَو قانف بن الَُوْيِرث بن الَاِرث بن َخْيَثَمة 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )339/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )359/10(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )349/10(.
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ابن الَاِرث بن َمالك بن حطيط بن جشم بن َثِقيف)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، ووصفت   بر: كانت فيمن شهد ُغسَل أمِّ ُكلثوم بنت َرُسوِل اللَّ
ذلك فأتقنت)2(.

َلْيَلـى ِبْنـُت َنِهيـِك ْبِن َيَسـاِف ْبِن َعِديِّ ْبـِن َزْيِد ْبِن ُجَشـِم ْبِن 3    7
َحاِرَثَة ڤ.

َها ُأمُّ َعْبِد اللِه بِنُْت َأْسَلَم ْبِن َحِريِش ْبِن َمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن   س: ُأمُّ
الَاِرِث.

بِيِع ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة. َج َلْيَل َسْهُل ْبُن الرَّ َتَزوَّ

َوَأْسَلَمْت َلْيَل َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َلْيَلى الِغَفاِريَّة ڤ.3    7

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.  ب: َكاَنت تغزو َمَع َرُسوِل اللَّ

 بر: كانـت ختـرج َمـَع النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف مغازيـه تداوي الرحـى، وتقوم 
َعَل املرض. 

روى عنها: ممد بن قاسم الطائي)5(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1910/4(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )361/3(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )309/10(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )361/3(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1910/4(.
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ملسو هيلع هللا ىلص ف مغازيه، تداوي الرحى،  ثغ: كانت خترج مع َرُسوِل اللِه   
وتقوم عل املرض.

روى عنها ذلك: موسى بن القاسم.

وحديثهـا عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: أنَّ النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قـال لعائشـة: »َهَذا َعـِلُّ ْبُن َأِب 
ُل النَّاِس إِْيَمًنا«)1(.  َطالٍِب َأوَّ

ُدوِسيَُّة ڤ.3  7 7 َلْيَلى السَّ

 ع: اْمَرَأُة َبِشرِي ْبِن اخلََصاِصَيِة)2(.

 بر: امـرأة بشـري بـن اخلصاصية، حديثهـا عند إياد بـن لقيط ِف تغيري 
اسم زوجها بشري)3(. 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )259/6(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3440/6(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1910/4(.



477 ات �
َّ
أسامي الصحابي

م
َّ

الل َحْرف  من  األفراد 

َلِميُس ِبْنُت َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب ْبِن َغْنِم 3  7 7
اْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َهـا ِهنْـُد بِنْـُت َقْيـِس ْبِن اْلُقَرْيِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن ِسـنَاِن ْبـِن َكْعِب ْبِن   س: ُأمُّ

َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة. 

َجَهـا َزْيـُد ْبـُن َيِزيَد ْبِن ُجَذاِم ْبِن ُسـَبْيِع ْبِن َخنَْسـاَء ْبِن ُعَبْيـِد ْبِن َعِديِّ  َتَزوَّ

اْبِن َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة. 

َأْسَلَمْت مَلِيُس َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )368/10(.
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ماِرَية امُسها  َمن 

َماِرَيُة اْلِقْبِطيَُّة ڤ، ُأمُّ ِإْبَراِهيَم ْبِن َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص.3  7 7

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَكاَنْت َماِرَيُة ِمْن َحْفَن ِمْن َكْوَرِة َأْنَصا َأْو َأْنِصنَا.  س: َقاَل ُمَمَّ

ِم  َيْت َماِرَيُة ُأمُّ إِْبَراِهيَم اْبِن َرُسوِل اللِه ِف امُلَحرَّ ُد ْبُن ُعَمَر: ُتُوفِّ َقاَل ُمَمَّ
ْجَرِة، َفُرِئَي ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َيْرُشُ النَّاَس لُِشُهوِدَها،  َة ِمَن اْلِ َسنََة ِستَّ َعرْشَ

َها بِاْلَبِقيِع)1(. َوَصلَّ َعَلْيَها، َوَقْبُ

ِم، َوَصــلَّ َعَلْيَهــا ُعَمــُر ْبــُن  َة ِف امُلَحــرَّ َيــْت َســنََة ِســتَّ َعــرْشَ  ص: ُتُوفِّ
اخْلَطَّاِب ڤ)2(.

 ط: سيُة َرُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص، وأمُّ ابنه إبراهيم ڠ، كان املقوقس صاحب 
اإلســكندرية أهداهــا مــع أخــت لــا يقــال لــا: ســريين مــع أشــياء أخــر إل 

َرُسِوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)3(. 

 م: أمُّ إبراهيم ابن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان املقوقس ملك اإلسكندرية، 
أهداها إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فولد له منها: إبراهيم، بعد مقدمه املدينة بثمن سني، 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )205-203/10(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )447/5(.

)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 108(.
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وعاش إبراهيم سنة وعرشة أشهر وثمنية أيام، ثم مات، وماتت مارية أم 
إبراهيم بعد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بخمس سني)1(.

ْجــَرِة، َوَماَتــْت َبْعــَد النَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ــا امَلِدينـَـَة َســنََة َثــَمٍن ِمــَن اْلِ  ع: َقــِدَم هِبَ

بَِخْمِس ِسنَِي)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأم ولده إِْبَراِهيم.  بر: موالة َرُسوِل اللَّ

وهي مارية بنت شمعون، أهداها له املقوقس القبطي صاحب اإلسكندرية 
ومص، وأهدى معها أختها سريين وخصًيا يقال له: مأبور، فوهب َرُسوُل اللَِّه 

ْحَِن بن حسان. ملسو هيلع هللا ىلص سريين لسان بن ثابت، وهي أم َعْبد الرَّ

وتوفيـت ماريـة ِف خالفـة ُعَمر بـن اخلَطَّاِب، وذلك ِف املحرم من سـنة 
سـت عـرشة، َوَكاَن عمر يرش الناس بنفسـه لشـهود جنازهتـا، وصلَّ عليها 

عمر، ودفنت بالبقيع)3(.

 ذت: كانـت أهداهـا امُلَقْوِقـس إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص سـنة ثـمٍن، وعاش ابنها 
إبراهيـم ڠ عرشيـن شـهًرا، وصـلَّ عليها عمـُر ڤ، وُدفِنَـت بالبقيع ف 

م. املحرَّ

َ فيها سعد بن عبادة، وأبو زيد سعد بن ُعَبْيد القارئ)4(. ويقال: ُتُوفِّ

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 971(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3246/6(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1912/4(.

)4( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 96(.
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َماِرَيُة ڤ.3 77 7

ُة امُلَثنَّى ْبِن َصالٍِح)1(.  ع: َخاِدَمُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َجدَّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، تكنـى أّم الربـاب، حديثهـا عنـد أهـل   بر: خـادُم َرُسـوِل اللَّ
البصة أهنا تطأطأت للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى صعد حائًطا ليلة فرَّ من املرشكي)2(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3451/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1911/4(.



حابة األماثل 484
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ة
َ

ْيك
َ
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ُمَلْيَكُة ِبْنُت َثاِبِت ْبِن اْلَفاِكِه ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َساِعَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن 3  7 7
َغيَّاَن ْبِن َعاِمِر ْبِن َخْطَمَة ڤ.

 . َها َكْبَشُة بِنُْت َأْوِس ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة اخْلَْطِميِّ  س: ُأمُّ

َجَها ُشَتْيُم ْبُن َزْيِد ْبِن ُجََحَة ْبِن َحِريِش ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َخْطَمَة.  َتَزوَّ

َأْسَلَمت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُمَلْيَكُة ِبْنُت َسْهِل ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْمِرو ْبِن ُجَشٍم ڤ.3  7 7

ِد ْبِن ُعَمَر.   س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ

َوِهَي اْمَرَأُة َأِب اْلَْيَثِم ْبِن التَّْيَهاِن َوَوَلَدْت َلُه)2(.

ُمَلْيَكُة ِبْنُت َعْبِد اهلِل ْبِن ُأَبيِّ ْبِن َماِلِك ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن 3  7 7
َماِلِك ْبِن َساِلِم ْبِن َغْنٍم ڤ.

َها ُأمُّ َخالِِد بِنُْت َعاِمِر ْبِن ِسنَاِن ْبِن َوْهِب ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْبِد   س: ُأمُّ

ُودِّ ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اخْلَْزَرِج ْبِن َساِعَدَة. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )334/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )307/10(.
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ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن َقْيِس ْبِن َعْبِد األَْعَلِم ْبِن َعاِمِر ْبِن  َجَها ِهاَلُل ْبُن  َتَزوَّ

َكْعِب ْبِن َواِقٍف ِمْن األَْوِس. 

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُمَلْيَكُة ِبْنُت َعْبِد اهلِل ْبِن َصْخِر ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن 3 -7 7
َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

ُة بِنُْت َزْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن ِسنَاِن ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة.  َها ُبْرَ   س: ُأمُّ

َجَهـا َمْسـُعوُد ْبـُن َزْيِد ْبِن ُسـَبْيِع ْبِن َخنَْسـاَء ْبِن ُعَبْيٍد، َفَوَلـَدْت َلُه: َأَبا  َتَزوَّ

ْحَِن، َوُهَزْيَلَة َبنِي َمْسُعوٍد.  ِجَهاٍد، َوَعْبَد الرَّ

َأْسَلَمْت ُمَلْيَكُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُمَلْيَكُة ڤ.3  7 7

ِه بن أب طلحة، َلَا صحبٌة.  ُة إِْسَحاق بن َعْبد اللَّ  بر: َجدَّ

روى عنها: أنس بن مالك. قيل: إهنا أم سليم. وقيل: أم حرام. 

وال يصح ذلك والله أعلم. واالختالف ِف اسم أمِّ سليم كثري)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )358/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )372/10(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1914/4(.
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َمْنُدوس امُسها  َمن 

َمْنـُدوُس ِبْنـُت ُعَباَدَة ْبـِن ُدَلْيِم ْبـِن َحاِرَثَة ْبِن َأِبـي ُحَزْيَمَة ْبِن 3  7 7
َثْعَلَبَة ْبِن َطِريِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ڤ.

َهـا َعْمَرُة الثَّالَِثُة بِنُْت َمْسـُعوِد ْبِن   س: ِهـَي ُأْخُت َسـْعِد ْبـِن ُعَباَدَة َوُأمُّ

اِر.  َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َج َمنُْدوَس بِنَْت ُعَباَدَة ِسَمُك ْبُن َثابِِت ْبِن ُسْفَياَن ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو  َتَزوَّ
اْبـِن اْمـِرِئ اْلَقْيـِس ْبـِن َمالِِك ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبـِن اخْلَْزَرِج ْبـِن اْلَاِرِث ْبِن 

اخْلَْزَرِج، َفَوَلَدْت َلُه: َثابًِتا. 

َوَأْسَلَمْت َمنُْدوُس بِنُْت ُعَباَدَة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َمْنُدوُس ِبْنُت َعْمِرو ْبِن ُخَنْيِس ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َزْيِد 3    7
اْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ڤ. 

َها ِهنُْد بِنُْت امُلنِْذِر ْبِن اْلَُموِح ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب ْبِن   س: ُأمُّ

َغنْـِم ْبـِن َكْعـِب ْبِن َسـَلَمَة، َوِهَي ُأْخـُت امُلنِْذِر ْبِن َعْمٍرو، َشـِهَد اْلَعَقَبـَة َوَبْدًرا، 
َج َمنْـُدوَس َمَْلُد  ـِه َوَتَزوَّ َوَكاَن َنِقيًبـا َوُقتِـَل َيـْوَم بِْئـِر َمُعوَنَة َشـِهيًدا ألَبِيِه، َوُأمِّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )348/10(.
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اْبـُن َصاِمـِت ْبـِن نَِيـاِر ْبِن َلـْوَذاَن ْبِن َعْبـِد ُودِّ ْبِن َزْيِد ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن اخْلَـْزَرِج ْبِن 
َساِعَدَة، َفَوَلَدْت َلُه: َمْسَلَمَة ْبَن َمَْلٍد. 

َوَأْسَلَمْت َمنُْدوُس َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َمْنُدوُس ِبْنُت ُقْطَبَة ْبِن َعْبِد َعْمِرو ْبِن َمْسُعوِد ْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل 3    7
اِر ڤ.  اْبِن َحاِرَثَة ْبِن ِديَناِر ْبِن النَّجَّ

َهـا َعِمـرَيُة بِنْـُت ُقْرِط ْبِن َخنَْسـاَء ْبِن ِسـنَاِن ْبِن ُعَبْيـِد ْبِن َعِديٍّ   س: ُأمُّ

ِمْن َبنِي َسِلَمَة. 

َجَها ُعَمَرُة ْبُن اْلَُباِب ْبِن َسْعِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن َعْمِرو  َتَزوَّ
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َأَبا َعْمٍرو.  اْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َعْبُد اللِه ْبُن َكْعِب ْبِن َزْيِد ْبِن َقْيِس ْبِن َمالِِك ْبِن َكْعِب 
اْبِن َعْبِد األَْشَهِل ْبِن َحاِرَثَة ْبِن ِدينَاٍر، َفَوَلَدْت َلُه: ُعْتَبَة، َوُأمَّ َسْعٍد. 

ُثـمَّ َخَلـَف َعَلْيَهـا َعْبـُد اللِه ْبُن َأِب َسـِليٍط َأِسـرَيُة ْبـُن َعْمِرو ْبـِن َقْيِس ْبِن 
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َمْرَواَن.  َمالِِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َوَأْسَلَمْت َمنُْدوُس َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َمْنـُدوٌس َوُيَقـاُل َسـُدوُس ِبْنـُت َخالَِّد ْبِن ُسـَوْيِد ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن 3    7
َعْمِرو ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َماِلٍك اأَلَغرِّ ڤ.

)2( السابق )407/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )347/10(.
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َا َأْسـَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسـوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَلْ  ـُد ْبـُن ُعَمـَر َأهنَّ  س: َذَكـَر ُمَمَّ
ُه)1(. َيْذُكْرَها َغرْيُ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )339/10(.
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َمْيُموَنة امُسها  َمن 

َمْيُموَنُة ِبْنُت َأِبي ُسْفَياَن ْبِن َحْرِب ْبِن ُأَميََّة ڤ.3 7  7

َها ُلَباَبُة بِنُْت َأِب اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة.   س: ُأمُّ

، َفَوَلَدْت َلُه. َجَها ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد الثََّقِفيُّ َتَزوَّ

.)1( ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها امُلِغرَيُة ْبُن ُشْعَبَة الثََّقِفيُّ

َمْيُموَنُة ِبْنُت َأِبي َعِسيٍب ڤ.3    7

ُر: بِنُْت َعنَْبَسَة، َأْو َأِب َعنَْبَسَة، َوُهَو   ع: َمْواَلُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقاَل امُلَتَأخِّ
َتْصِحيٌف)2(.

عاء)3(.  بر: موالة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف الدُّ

)قلت(: وعنده: بنت أب عنبسة.

َمْيُموَنُة ِبْنُت اْلَحاِرِث ْبِن َحْزِن ْبِن ُبَجْيِر ْبِن اْلَهْزِم ْبِن ُرَوْيَبَة ْبِن 3    7
َعْبِد اهلِل ْبِن ِهاَلِل ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة الِهاَلِليَُّة ڤ.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )229/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3444/6(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1919/4(.



حابة األماثل 490
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َها ِهنُْد بِنُْت َعْوِف ْبِن ُزَهرْيِ ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َحَاَطَة ْبِن ُجَرٍش،   س: ُأمُّ

َوُيَقاُل: اْبُن ُجَرْيٍش. 

َج َمْيُموَنَة ِف الَاِهِليَِّة، ُثمَّ  َكاَن َمْسُعوُد ْبُن َعْمِرو ْبِن ُعَمرْيٍ الثََّقِفيُّ َتَزوَّ
ى ْبِن َأِب َقْيٍس ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن  َفاَرَقَها، َفَخَلَف َعَلْيَها َأُبو ُرْهِم ْبُن َعْبِد الُعزَّ
اَها  َجُه إِيَّ َجَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َزوَّ َ َعنَْها، َفَتَزوَّ َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ َفُتُوفِّ
الَعبَّاُس ْبُن َعْبِد امُلطَِّلِب، َوَكاَن َييِل َأْمَرَها َوِهَي ُأْخُت ُأمِّ َوَلِدِه ُأمِّ اْلَفْضِل بِنِْت 
ِة  َف َعَل َعرْشَ َجَها َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بِـَرِ َها َوَتَزوَّ اَللِيَّـِة ألَبِيَهـا َوُأمِّ اْلَـاِرِث اْلِ

َة.  َأْمَياٍل ِمْن َمكَّ

َجَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَذلَِك َسنََة َسْبٍع ِف ُعْمَرِة اْلَقِضيَِّة.  َوَكاَنْت آِخَر اْمَرَأٍة َتَزوَّ

َيـْت َسـنََة إِْحـَدى َوِسـتَِّي ِف ِخاَلَفـِة َيِزيـَد ْبـِن  ـُد ْبـُن ُعَمـَر: ُتُوفِّ َقـاَل ُمَمَّ
َيْت  ُمَعاِوَيـَة، َوِهـَي آِخـُر َمـْن َمـاَت ِمـْن َأْزَواِج النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َلَـا َيـْوَم ُتُوفِّ

َجِلَدًة)1(. َوَكاَنْت  َوَثَمُنوَن َسنًَة  َأْو إِْحَدى  َثَمُنوَن 

 ق: هي من ولد: عبد الله بن هالل بن عامر بن صعصعة، وبنى هبا ملسو هيلع هللا ىلص 
برف، وسف: عل عرشة أميال من مكة.

وتوفيت أيًضا برف، سنة ثمن وثالثي، فُدفِنَت هناك.

جها حتت: أب سبة بن أب رهم العامري. وكانت قبل أن يتزوَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )128/10-135(، »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير 
الطبري )ص: 102، 103(.
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وكانت أمُّ ميمونة امرأة من جرش، يقال لا: هند بنت عمرو.

وولدت بنات من رجلي، منهن: ميمونة بنت الارث، زوج النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ومنهّن: أمُّ الفضل لبابة بنت الارث، وكانت عند العّباس بن عبد املّطلب.

وزينب بنت عميس اخلثعمية، وكانت عند حزة، وسلمى بنت عميس، 
وكانـت حتـت شـّداد بن الاد، وأسـمء بنـت عميـس اخلثعميـة، وكانت عند 
جعفر بن أب طالب، ثم مات عنها جعفر، وخلف عليها أبو بكر، ثم خلف 

، وقد ولدت لم جيًعا. عليها عيلٌّ

هم الرشية: أكرم عجوز ف األرض أصهاًرا)1(. وكان يقال ألمِّ

ِة)2(. َيْت َسنََة َثاَلٍث َوِستَِّي َعاَم اْلَرَّ  ص: ُتُوفِّ

 ب: َزْوَجُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أمُّ امُلؤمنَِي، َوِهي بنت الَاِرث بن حزن بن 
بجري بن الزم بن رويبة بن َعْبد اللَّه بن ِهاَلل بن َعامر بن صعصعة بن بكر 

ابن هَوازن بن َمنُْصور بن ِعْكِرَمة بن خصفة بن قيس عيالن.

َوِهي ُأْخت أّم الفضل اْمَرَأة الَعبَّاس بن َعْبد املطلب، أم َعْبد اللَّه بن َعبَّاس. 

َماَتت سنة إِْحَدى َوخسي ِف واَلَية ُمَعاِوَية)3(.

َجها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وبني هبا برف، وسف عل عرشة أميال   م: تزوَّ

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 137، 138(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )433/5(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )407/3، 408(.
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مـن مكـة، سـنة سـبع ف ذي القعـدة، وتوفيـت بـرف سـنة ثـمن وثالثـي، 
هناك. فدفنت 

َجها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حتت أب رهم العامري. وكانت قبل أن تزوَّ

ها هند الرشية، ولدت بنات من رجلي، منهن: ميمونة بنت الارث  وأمُّ
زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ومنهن أمُّ الفضل بنت الارث، كانت حتت العباس، وزينب 
بنـت عميـس اخلثعميـة، وكانت حتت حزة، وسـلمى بنت عميـس، وكانت 
حتت شداد بن الاد، وأسمء بنت عميس، كانت حتت جعفر بن أب طالب، 

كلهن بنات هند الرشية.

وروى عن ميمونة: عبد الله بن عباس، ويزيد بن األصم، وعبد الله بن 
شداد بن الاد، وكريب، وعطاء بن يسار)1(.

 ،  ع: َخاَلُة َعْبِد اللِه ْبِن َعبَّاٍس، َكاَنْت ِعنَْد َرُجٍل ِمْن َبنِي َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

َف  َة، َوَبنَى هِبَا بَِرِ َجَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعاَم ُعْمَرِة اْلَقَضاِء َسنََة َسْبٍع بَِمكَّ َفَتَزوَّ
ِة َأْمَيـاٍل، َوَصـَدَرْت َمَعـُه إَِل امَلِدينَـِة، َويِلَ َأْمَرَهـا َعبَّاٌس،  ـَة َعـَل َعـرْشَ ِمـْن َمكَّ
ـَت اْلَعبَّاِس،  َجَهـا ِمْن َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص؛ أِلَنَّ ُأْخَتَهـا ُأمُّ اْلَفْضِل، َكاَنْت حَتْ َفَزوَّ
تِي َوَهَبْت َنْفَسَها لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوفِيَها َنَزَلْت: ﴿ڭ ڭ ۇ  َوِقيَل: ِهَي الَّ

ۇ ۆ ۆ﴾ ]األحزاب: 50[.
، ِمنُْهنَّ َمْيُموَنُة َزْوُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  َها ِهنُْد اْلَُرِشيَُّة، َوَلَدْت َبنَاٍت ِمْن َرُجَلْيِ ُأمُّ

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 968-967(.
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َت اْلَعبَّاِس، َوَزْينَُب بِنُْت ُعَمْيٍس اخْلَْثَعِميَُّة،  َوُأمُّ اْلَفْضِل بِنُْت اْلَاِرِث َكاَنْت حَتْ
اِد ْبِن اْلَاِد، َوَأْسَمُء  َت َشدَّ َت َحَْزَة، َوَسْلَمى بِنُْت ُعَمْيٍس، َوَكاَنْت حَتْ َوَكاَنْت حَتْ
َت َجْعَفِر ْبِن َأِب َطالٍِب، ُكلُُّهنَّ َبنَاُت ِهنٍْد اْلَُرِشيَِّة.  بِنُْت ُعَمْيٍس، َوَكاَنْت حَتْ

َف َسنََة َثاَلٍث َوِستَِّي. َة، َوُدفِنَْت ِف ُقبَّتَِها بَِرِ ِة بَِمكَّ َيْت َمْيُموَنُة َعاَم اْلَرَّ ُتُوفِّ

َرَوى َعْن َمْيُموَنَة: اْبُن ُأْختَِها َعْبُد اللِه ْبِن َعبَّاٍس، َوُعَبْيُد اللِه ْبُن َعْبِد اللِه 
اِد ْبـِن الَاِد، َوَعَطاُء ْبُن َيَسـاٍر،  ، َوَعْبُد اللِه ْبُن َشـدَّ اْبـِن ُعْتَبـَة، َوَيِزيـُد ْبـُن اأْلََصـمِّ

بَّاِق ِف آَخِريَن)1(. َوُسَلْيَمُن ْبُن َيَساٍر، َوُكَرْيٌب، َوُعَبْيُد ْبُن السَّ

 بر: زوُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، هي ميمونة بنت الارث بن حزن بن بجري بن 
ِه بـن هالل بن عامر بـن صعصعة بـن معاوية بن  الـرم بـن رويبـة بـن َعْبد اللَّ

بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس عيالن بن مض.

ها هند بنت عوف بن زهري بن الارث بن حاطة من حري. وقيل: من  أمُّ
كنانة َعَل َما ذكرنا ِف باب أسمء بنت عميس.

وأخـوات ميمونـة ألبيها وأمهـا: أم الفضل لبابة الكـبى بنت الارث 
ابن حزن زوج العباس بن عبد املطلب، ولبابة الصغرى بنت الارث زوج 
الوليد بن امُلِغرَيِة املخزومي، هي أم خالد بن الوليد، وعصمء بنت الارث 
كانـت حتـت أب بـن خلـف المحـي، فولدت لـه: أبـان وغريه، وعـزة بنت 
ِه بـن مالك الـاليل، فهؤالء  الـارث بـن حـزن كانـت حتت زيـاد بن َعْبـد اللَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3234/6(.



حابة األماثل 494
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

أخوات ميمونة ألب وأم. 

وأمهن هند بنت عوف.

ها أسمء بنت عميس، كانت حتت جعفر بن أب  وأخوات ميمونة ألمِّ
ـِه، وعوًنـا، وممـًدا، ثم خلـف عليها َأُبـو َبْكر  طالـب، فولـدت لـه: َعْبـد اللَّ
الصديـق، فولـدت لـه: ممـًدا، ثم خلف عليها َعـيِلُّ بـُن َأِب َطالٍِب، فولدت 

له: َيَْيى.

وقد قيل: إن أسمء بنت عميس كانت حتت حزة. قيل: وال يصح. 

وسلمى بنت عميس اخلثعمية أخت أسمء، كانت حتت حزة بن عبد 
بن  بعده: شداد  عليها  ثم خلف  بنت حزة،  اللَّه  أمة  له:  فولدت  املطلب، 
ْحَِن، وسالمة بنت  ِه، وَعْبد الرَّ أسامة بن الادي الليثي، فولدت له: َعْبد اللَّ
ِه بن كعب بن منبه اخلثعمي،  عميس أخت أسمء وسلمى كانت حتت َعْبد اللَّ

ها.  وزينب بنت خزيمة أخت ميمونة ألمِّ

ها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )ميمونَة(. ة(، فَسمَّ َوَكاَن اسم ميمونة: )َبرَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص:  َها َرُسوُل اللَّ َة(، َفَسمَّ َتِلُفوا َأنَّ اْسَمَها َكاَن: )َبرَّ ا ُجَوْيِرَيُة َفَلْم خَيْ َوَأمَّ
ِه. )ُجَوْيِرَيَة(، ِمْن َحِديِث ابن َعبَّاٍس َوَغرْيِ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص إِْذ  ـرَيِ ِف َحاِل َرُسـوِل اللَّ َقـاَل َأُبـو ُعَمـَر: اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء َوَأْهُل السِّ
َعَقَد نَِكاَحُه َمَع َمْيُموَنَة، َوَقْد َأْوَضْحنَا َذلَِك ِف ِكَتاِب »التَّْمِهيِد« َواْلَْمُد للَّه.

ـِذي اْبَتنَى هِبَا فِيِه  َف ِف امَلْوِضِع الَّ َيـْت َمْيُموَنُة بِـَرِ َقـاَل َأُبـو ُعَمـَر: َوُتُوفِّ



495 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَذلَِك َسنََة إِْحَدى َوَخِْسَي.  َرُسوُل اللَّ

َيْت َسنََة َثالٍث َوِستَِّي  َف َسنََة ِستٍّ َوِستَِّي. َوِقيَل: ُتُوفِّ َيْت بَِرِ َوِقيَل: ُتُوفِّ
 ، َهـا ُهـَو، َوَيِزيـُد بـن األََصمِّ َف، َوَصـلَّ َعَلْيَهـا ابـن َعبَّـاٍس، َوَدَخـَل َقْبَ بِـَرِ
 ، ِه اخْلَـْواَليِنُّ اِد بـن اْلَـاِدي، َوُهـْم َبنُـو َأَخَواهِتَا، َوُعَبْيـُد اللَّ ـِه بـن َشـدَّ َوَعْبُد اللَّ

َوَكاَن َيتِيًم ِف حجرها)1(.

َجَها َمْسُعوُد بُن َعْمرو الثََّقِفّي ِف الَاِهِليَّة، ثمَّ َفارقَها، فخلف   جو: تَزوَّ

َجَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص برف  ى، َوُتوفِّ َعنَْها َفَتَزوَّ َعَلْيَها َأُبو رهم اْبن عبد اْلُعزَّ
ة، َوَذلَِك ِف سنة سبع من اِلْجَرة ِف عْمَرة اْلَقِضيَّة،  عل عرَشة َأْمَيال من َمكَّ
َا َماَتـت ِف امَلَكان  ر اللـُه َأهنَّ َجَهـا َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوقدَّ َوِهـي آخـر اْمـَرَأة تَزوَّ
ـِذي بنـى هَبـا فِيـِه َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وُدفِنَـت ُهنَالـك َوَذلَِك ِف سـنة إِْحَدى  الَّ

َوِستَِّي. 

َوقيل: َثاَلث َوِستَِّي. َوقيل: َثَمن َوَثاَلثَِي)2(.

 ذس: َزْوُج النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُأْخـُت ُأمِّ الَفْضـِل َزْوَجـِة الَعبَّـاِس، َوَخاَلـُة 

َخالِِد بِن الَولِْيِد، َوَخاَلُة اْبِن َعبَّاٍس.

اًل: َمْسُعْوُد بُن َعْمٍرو الثََّقِفيُّ ُقَبْيَل اإِلْساَلِم، َفَفاَرَقَها. َجَها َأوَّ َتَزوَّ

ى، َفَمَت. َجَها: َأُبو ُرْهٍم بُن َعْبِد الُعزَّ َوتَزوَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1917-1914/4(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 25(.



حابة األماثل 496
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َج هِبَا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َوْقِت َفَراِغِه ِمْن ُعْمَرِة الَقَضاِء، َسنََة َسْبٍع ِف ِذي  َفَتَزوَّ
ٍف -َأُظنُُّه امَلَكاَن امَلْعُرْوَف بَِأِب ُعْرَوَة-. الَقْعَدِة، َوَبنَى هِبَا بَِرِ

َوَكاَنْت ِمْن َساَداِت النَِّساِء.

َة َأَحاِدْيَث. َرَوْت: ِعدَّ

اِد بِن الَاِد،  َث َعنَْها: اْبُن َعبَّاٍس، َواْبُن ُأْختَِها اآلَخُر؛ َعْبُد اللِه بُن َشدَّ َحدَّ
ابُِع؛  ، َواْبُن ُأْختَهـا الرَّ ـاِئِب اِلـاَليِلُّ ْحَِن بُن السَّ ـبَّاِق، َوَعْبـُد الرَّ َوُعَبْيـُد بـُن السَّ
، َوُكَرْيـٌب َمـْوَل اْبـِن َعبَّـاٍس، َوَمْواَلَها؛ ُسـَلْيَمُن بُن َيَسـاٍر،  َيِزْيـُد بـُن األََصـمِّ

َوَأُخْوُه: َعَطاُء بُن َيَساٍر، َوآَخُرْوَن.

ٍف،  َة، َفُحِمَلْت َعَل األَْعنَاِق بَِأْمِر اْبِن َعبَّاٍس إَِل َسِ َيْت بَِمكَّ َوِقْيَل: ُتُوفِّ
ُكْم. َا ُأمُّ َوَقاَل: اْرُفُقوا هِبَا، َفإهِنَّ

، َوَلَا َثَمُنْوَن َسنًَة. : َماَتْت ِف ِخاَلفِِة َيِزْيَد، َسنََة إِْحَدى َوِستِّْيَ َقاَل الَواِقِديُّ

ُقْلُت: َلْ َتْبَق إَِل َهَذا الَوْقِت، َفَقْد َماَتْت َقْبَل َعاِئَشَة.

َيْت َسنََة إِْحَدى َوَخِْسْيَ ڤ. َوَقاَل َخِلْيَفُة: ُتُوفِّ

«، َواْنَفَرَد َلَا الُبَخاِريُّ بَِحِدْيٍث،  ِحْيَحْيِ ُرِوَي َلَا: َسْبَعُة َأَحاِدْيَث ِف »الصَّ
َوُمْسِلٌم بَِخْمَسٍة، َوَجِْيُع َما َرَوْت: َثاَلَثَة َعرَشَ َحِدْيًثا)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َسنَة سبع. َجها َرُسوُل اللَّ  ذت: تزوَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 238، 239، 245(.
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َرَوى عنهـا: َمْولياهـا عطـاء، وسـليمن ابنـا َيَسـار، وابن أختهـا يزيد بن 
ِه بن عبـاس، وابن  األصـم، وُكرْيـب مـول ابـن عباس، وابـن أختها َعْبـد اللَّ

ِه بن شّداد بن الاد، وُعَبيد بن السباق، وجاعة. أختها َعْبد اللَّ

ى العامري، فتأيَّمت  وكانت قبل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عند َأِب ُرْهم بن َعْبد الُعزَّ
َجهـا ِمنُْه،  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، فجعلـت أمرهـا إَِل العباس، فزوَّ ِمنْـُه، فَخَطبهـا َرُسـوُل اللَّ

وبني هِبَا برف بطريق مكة، ملَّا رجع من ُعمرة القضاء.

َوِهَي أخت لبابة الكبى زوجة العباس، ولبابة الصغرى أم خالد بن 
ها، وأخت زينب بِنْت ُخزيمة أيًضا  الوليد، وأخت أسمء بِنْت ُعَمْيس ألمِّ

ها. ألمِّ

وقيل: إهنا ملا ماتت صلَّ عليها ابن عباس ودخل قبها، وهي خالته.

َا ماتت َسنَة ثالث  ف، وَوِهم من َقاَل: إهِنَّ َا ماتت أيًضا بَرِ وقيل: إهِنَّ
وستي)1(.

َمْيُموَنُة ِبْنُت َسْعٍد ڤ.3    7

 س: َمْواَلُة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ط: َمْواَلُة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، روت عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. 

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )548/2، 549(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )289/10(.

)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 112(.
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 ب: َمْواَلُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َلَا ُصْحَبٌة)1(.

 ع: َخاِدَمُة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 بر: موالُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنها: َأُبو َيِزيد الضبي أيوب بن أب خالد 

حديًثا مرفوًعا ِف قبلة الصائم وعتق ولد الزنا. حديٌث ليس بالقوي)3(.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، حديثهـا عنـد أهل الشـام ِف فضل بيت   بر: مـوالُة َرُسـوِل اللَّ

املقدس: »إنَّ أشدَّ َعَذاِب الَقْبِ ِفْ الَغْيَبِة َوالَبْوِل«.

ْحَِن)4(.   روى عنها: زياد بن أب سودة، والقاسم بن َعْبد الرَّ

 ذت: َخاِدَمُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

لا صحبٌة وروايٌة.

َرَوى عنها: أيوب بن خالد، وزياد بن َأِب َسْودة، وُعْثَمن بن َأِب َسودة، 
ْحَِن القريش، وغريهم)5(. وَأُبو يزيد الضبي، وطارق بن َعْبد الرَّ

َمْيُموَنُة ِبْنُت ُصَبْيٍح، َوِقْيَل: ُصَفْيحٍ ڤ.3 -  7

 ع: ُأمُّ َأِب ُهَرْيَرَة)6(. 

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3443/6(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )408/3(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1918/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1918/4(.

)5( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )549/2(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3448/6(.
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َمْيُموَنُة ِبْنُت َكْرَدٍم الثََّقِفيَُّة ڤ.3    7

ـِذي  ـة، َلَـا ُصْحَبـٌة، َقاَلـْت: َحـجَّ ِب َأِب ِف الَعـاِم الَّ  ب: مـن أهـل َمكَّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلت: فرأيته َوُهَو َعـَل َناَقتِِه، َوَمَعُه ُبْرَدٌة َواِسـَعُة  َحـجَّ فِيـِه َرُسـوُل اللَّ

ُهمَّ َهْل َبلَّْغُت«.  ، َوُهَو َيُقوُل: »اللَّ َرَفْيِ الطَّ

ْحَِن بن َيْعَل، َعْن َيِزيَد بن ِمْقَسِم بن َضبَّة َعنَْها)1(. ِه بن َعْبِد الرَّ َرَوى َعْبُد اللَّ

 ع: َلَا ِمَن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُرْؤَيٌة)2(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )408/3، 409(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3446/6(.
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املمي َحْرف  من  األفراد 

َماِويَُّة َمْوالَُة ُحَجْيِر ْبِن َأِبي ِإَهاٍب ڤ.3    7

ـَة َحتَّـى  تِـي َكاَن ُخَبْيـُب ْبـُن َعـِديٍّ َمُْبوًسـا ِف َبْيتَِهـا بَِمكَّ  س: ِهـَي الَّ

تِِه َبْعُد، ُثمَّ َأْسَلَمْت َفَحُسَن  ُث بِِقصَّ دِّ خَتُْرُج األَْشُهَر الُُرَم، َفَيْقُتُلوُه َوَكاَنْت حُتَ

َلْعُت  ا ِمْن ُخَبْيٍب، َلَقِد اطَّ ِه َما َرَأْيُت َأَحًدا َخرْيً إِْساَلُمَها، َفَكاَنْت َتُقوُل: َواللَّ

ُه َلِفي الَِديِد َما َأْعَلُم ِف األَْرِض َحبََّة ِعنٍَب ُتْؤَكُل  َعَلْيِه ِمْن ِصرِي الَباِب، َوإِنَّ

ُجِل َيْأُكُل ِمنُْه َوَما ُهَو إاِلَّ ِرْزُق اللِه،  َوإِْن ِف َيِدِه لِِقْطُف ِعنٍَب ِمْثُل َرْأِس الرَّ

َعَلْيِه،  ْقَن  َوُيَرقِّ َفَيْبِكَي  النَِّساُء  َيْسَمُعُه  َفَكاَن  بِاْلُقْرآِن،  ُد  َيَتَهجَّ ُخَبْيٌب  َوَكاَن 

َقاَلـْت: َفُقْلـُت َلـُه: َيـا ُخَبْيـُب َهْل َلـَك ِمْن َحاَجـٍة؟ َفَقـاَل: اَل إاِلَّ َأْن َتْسـِقينَِي 

ينِي إَِذا َأَراُدوا َقْتيِل.  الَعْذَب َوالَ ُتْطِعِمينِي َما ُذبَِح َعَل النُُّصِب َوخُتِْبِ

ِه َما  ُتُه َفَواللَّ َأَتْيُتُه َفَأْخَبْ َفَلمَّ اْنَسَلخت األَْشُهُر اْلُُرُم َوَأْجَُعوا َعَل َقْتِلِه 

َث لَِذلَِك، َوَقاَل: اْبَعثِي إيَِلَّ بَِحِديَدٍة َأْسَتْصِلُح هِبَا. َقاَلْت: َفَبَعْثُت  َرَأْيُتُه اْكَتَ

ُضنُُه َوَلْ َيُكِن اْبنََها ِواَلَدًة،  ، َقاَل: َوَكاَنْت حَتْ إَِلْيِه بُِموَسى َمَع اْبنِي َأِب ُحَسْيٍ

ٍء َصنَْعُت َبَعْثُت  ُجُل َثْأَرُه َأيَّ يَشْ ِه الرَّ َقاَلْت: َفَلمَّ َولَّ اْلُغاَلُم ُقْلُت: َأْدَرَك َواللَّ

ِذِه اْلَِديَدِة َفَيْقُتُلُه َوَيُقوُل َرُجٌل بَِرُجٍل، َفَلمَّ َأَتاُه اْبنِي بِالَِديَدِة  َهَذا الُغاَلَم هِبَ
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َك َغْدِري  َتنَاَوَلَا ِمنُْه، ُثمَّ َقاَل ُمَاِزًحا َلُه: َوَأبِيَك إِنََّك َلَِريٌء، َأَما َخِشَيْت ُأمُّ

ُة: َوَأَنا َأْسَمُع َذلَِك  ِحَي َبَعَثْت َمَعَك بَِحِديَدٍة َوَأْنُتْم ُتِريُدوَن َقْتيِل، َقاَلْت َماِويَّ
َك َوَلْ ُأْعطَِك لَِتْقُتَل  َم اْئَتَمنُْتَك بَِأَماِن اللِه َوَأْعَطْيُتَك بِإَِلِ َفُقْلُت: َيا ُخَبْيُب إِنَّ
اْبنِـي، َفَقـاَل ُخَبْيـٌب: َما ُكنُْت ألَْقُتَلـُه َوَما َنْسـَتِحلُّ ِف ِدينِنَا اْلَغـْدَر، َقاَلْت: ُثمَّ 
ُـْم ُمِْرُجـوُه َفَقاتُِلـوُه بِاْلَغـَداِة، َقاَلـْت: َفَأْخَرُجـوُه ِف اْلَِديـِد َحتَّـى  ُتـُه َأهنَّ َأْخَبْ

اْنَتَهْوا بِِه إَِل التَّنِْعيِم. 

َة َفَلـْم َيَتَخلَّْف  ْبَيـاُن َوالنَِّسـاُء َواْلَعبِيُد َوَجَاَعـُة َأْهِل َمكَّ َوَخـَرَج َمَعـُه الصِّ
ا َغـرْيُ َمْوُتوٍر، َفُهَو  ـا َمْوُتـوٌر َفُهـَو ُيِريُد َأْن َيَتَشـاَف بِالنََّظِر ِمْن ِوْتـِرِه َوإِمَّ َأَحـٌد إِمَّ

ثِنَـِة ُأِمُروا  ُمَالِـٌف لإِِلْسـاَلِم َوَأْهِلـِه، َفَلـمَّ اْنَتَهـْوا إَِل التَّنِْعيـِم َوَمَعـُه َزْيُد ْبُن الدَّ
بَِخَشَبٍة َطِويَلٍة، َفُحِفَر َلَا َفَلمَّ اْنَتَهْوا بُِخَبْيٍب إَِل َخَشَبتِِه، َقاَل: َهْل َأْنُتْم َتاِرِكيَّ 

َل فِيِهَم.  َُّهَم ِمْن َغرْيِ َأْن ُيَطوِّ َفُأَصيلِّ َرْكَعَتْيِ ؟ َقاُلوا: َنَعْم، َفَرَكَع َرْكَعَتْيِ َأمَت

ُد ْبُن ُعَمَر، َعْن ِرَجالِِه ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم)1(. ِه ُمَمَّ َنا هِبََذا ُكلِّ َأْخَبَ

 بر: هي التي ُحبَِس ِف بيتها خبيب بن عدي)2(.

ِبيعِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َأِبي ُزَهْيِر ْبِن َماِلِك ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس 3    7 َمَحبَُّة ِبْنُت الرَّ
اْبِن َماِلٍك اأَلَغرِّ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن اْلَحاِرِث ڤ. 

َهـا ُهَزْيَلـُة بِنْـُت ُعْتَبـَة ْبِن َعْمـِرو ْبِن َخِديِج ْبِن َعاِمِر ْبِن ُجَشـِم   س: ُأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )286-285/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1911/4(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

بِيِع النَِّقيِب ِمـْن َأْهِل َبْدٍر  اْبـِن اْلَـاِرِث ْبـِن اخْلَْزَرِج، َوِهَي ُأْخُت َسـْعِد ْبـِن الرَّ

ِه. ألَبِيِه َوُأمِّ

ْرَداِء َعاِمُر ْبُن َزْيِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعاِئَشَة ْبِن ُأَميََّة ْبِن َمالِِك  َجَها َأُبو الدَّ َتَزوَّ

اْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن اخْلَْزَرِج، َفَوَلَدْت َلُه باَِلاًل.

َوَأْسَلَمْت َمَبَُّة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ِمْحَجَنُة ڤ.3    7

َيْت ِف  َمَة َمْسـِجِد َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُتُوفِّ  ع: اْمـَرَأٌة َسـْوَداَء، َكاَنـْت َقمَّ
َعْهِدِه ڠ)2(.

الُمَحيَّاُة ِبْنُت ِسْلَكاَن ْبِن َساَلَمَة ْبِن َوْقِش ْبِن ُزْغَبَة ْبِن َزُعوَراَء 3    7
اْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل ڤ.

َها ُأمُّ َسْهِل بِنُْت ُروِميِّ ْبِن َوْقِش ْبِن ُزْغَبَة ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد   س: ُأمُّ
األَْشَهِل.

ِد ْبِن ُعَمَرَة  َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف ِرَواَيِة َعْبِد اللِه ْبِن ُمَمَّ
 . األَْنَصاِريِّ

ُد ْبُن ُعَمَر: ِهَي ُعَباَدُة بِنُْت َأِب َناِئَلَة ِسْلَكاَن ْبِن َساَلَمَة َوَلْ َيُكْن  َقاَل ُمَمَّ

لِِسْلَكاَن ْبِن َساَلَمَة إاِلَّ اْبنٌَة َواِحَدٌة َواْخَتَلُفوا ِف اْسِمَها)3(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3452/6(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )337/10(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )304/10(.



503 ات �
َّ
أسامي الصحابي

َمْرَيُم الُمَواِلَيُة ڤ.3 7  7

ٍس)1(.  ع: اْمَرَأُة َثابِِت ْبِن َقْيِس ْبِن َشمَّ

ُة ڤ.3    7 َمَسرَّ

َة()2(. َها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َمَرَّ ُة(، َفَسمَّ  ع: َكاَنِت اْسُمَها: )َغَبَ

ة()3(.  ها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َمَرَّ ُة(، فسمَّ  جو: َكاَن اْسمَها: )َغَبَ

ُمَسْيَكُة ڤ.3    7

 ع: َجاِرَيـُة َعْبـِد اللـِه ْبِن ُأَبِّ ْبِن َسـُلوٍل، َوِقيـَل: ُنَسـْيَكُة، َنَزَلْت فِيَها: 

﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]النور: 33[)4(.

 بر: قيل مسيكة. موالة َعْبد الله بن أب بن سلول، فِيَها نزلت: ﴿ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک﴾ ]النور: 33[.

َوَكاَن ابُن ُأِبٍّ ُيْكرهها َعَل ذلك فتأبى ومتتنع منه إلسالمها، هكذا َقاَل 
الزهري هي معاذة.

َوَقاَل األعمش، َعْن أب ُسْفَيان، َعْن جابر: اسمها: )مسيكة(. والصحيح 
َما قاله ابن شهاب إن شاء اللَّه تعال)5(.

)2( السابق )3454/6(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3453/6(.
)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 248(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3452/6(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1913/4(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُمِطيَعُة ِبْنُت النُّْعَماِن ْبِن َماِلِك ْبِن ُحَذْيَفَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْمِرو 3    7
اْبِن َجْحَجَبا ڤ.

َجَها الُْزُء ْبُن َمالِِك ْبِن َعاِمِر ْبِن ُحَذْيَفَة، َفَوَلَدْت َلُه.   س: َتَزوَّ

َها  َأْســَلَمْت َوَباَيَعــْت َرُســوَل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن اْســُمَها: )َعاِصَية( َفَســمَّ
َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )ُمطِيَعَة()1(.

ها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )مطيعة()2(.   جو: َكاَن اْسمَها: )عاصية(، فسمَّ

ُمَعاَذُة ِبْنُت َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن ُبَزْيِن ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن 3 -  7
ُأَميََّة ْبِن ُجَداَرَة ڤ.

َا َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. ُد ْبُن ُعَمَر َأهنَّ  س: َذَكَر ُمَمَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )331/10(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 248(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )342/10(.
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ة
َ
َناِئل امُسها  َمن 

ْبِن َقْيِس ْبِن َعاِمِر ْبِن َعبَّاِد ْبِن األَْبَجِر، َوُهَو 3    7 ِبيعِ  َناِئَلُة ِبْنُت الرَّ
ُخْدَرُة ْبُن َعْوِف ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

َهـا َفاطَِمـُة بِنْـُت َعْمـِرو ْبـِن َعطِيَّـَة ْبـِن َخنَْسـاَء ْبِن َمْبـُذوِل ْبِن   س: ُأمُّ

ِه،  بِيِع ألَبِيِه َوُأمِّ اِر َوِهَي ُأْخُت َعْبِد اللِه ْبِن الرَّ َعْمِرو ْبِن َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َشِهَد الَعَقَبَة َوَبْدًرا.

َج َناِئَلـَة َأْوُس ْبـُن َخالِـِد ْبـِن ُقْرِط ْبِن َقْيـِس ْبِن َوْهِب ْبـِن َكْعِب ْبِن  َوَتـَزوَّ

اِر.  ُمَعاِوَيَة ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َوَأْسَلَمْت َناِئَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َناِئَلُة ِبْنُت َسْعِد ْبِن َسْعِد ْبِن َماِلِك ْبِن َخاِلِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحاِرَثَة 3    7
اْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ڤ.

 . اِعِديِّ  س: ِهَي ُأْخُت َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ

َا َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. ُد ْبُن ُعَمَر َأهنَّ َذَكَر ُمَمَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )343/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )350/10(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َناِئَلُة ِبْنُت َساَلَمَة ْبِن َوْقِش ْبِن ُزْغَبَة ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل ڤ.3    7

َها ُأمُّ َعْمِرو بِنُْت َعتِيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد األَْعَلِم ْبِن َعاِمِر ْبِن   س: ُأمُّ

َزُعوَراَء ْبِن ُجَشٍم َأِخي َعْبِد األَْشَهِل ْبِن ُجَشٍم، َوِهَي ُأْخُت َسَلَمَة ْبِن َساَلَمَة 

اَن َحِليَف  َة ِمْن َغسَّ ل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغِزيَّ َجْت َناِئَلُة َعْبَد اللِه ْبِن َسمَّ ألَبِيِه، َتَزوَّ

َبنِي ُمَعاِوَيَة ْبِن َمالٍِك ِمَن األَْوِس، َفَوَلَدْت َلُه. 

اِد ِمْن َبنِي  ُثـمَّ َخَلـَف َعَلْيَهـا َقْيـُس ْبـُن َكْعِب ْبـِن اْلَقْيِ ْبِن َكْعـِب ْبِن َسـوَّ

ِهيَد َيْوَم ُأُحٍد.  َسِلَمَة، َفَوَلَدْت َلُه: َسْهاًل الشَّ

َأْسَلَمْت َناِئَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َناِئَلُة ِبْنُت ُعَبْيِد ْبِن اْلَحرِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَجْعِد ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل 3    7
اِر ڤ. اْبِن َعْمِرو ْبِن َغْنِم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َهـا ُرَغْيَبـُة بِنْـُت َأْوِس ْبِن َخالِِد ْبِن اْلَْعـِد ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل   س: ُأمُّ

اِر.  اْبِن َعْمِرو ْبِن َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َجَها َمْعَمُر ْبُن َحْزِم ْبِن َزْيِد ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد ْبِن َعْوِف ْبِن  َتَزوَّ

ْحَِن.  اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد الرَّ َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت َناِئَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)2( السابق )388/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )303/10(.
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َسْيَبة
ُ
ن امُسها  َمن 

ُنَسـْيَبُة ِبْنـُت َأِبي َطْلَحَة َواْسـُمُه َثاِبـُت ْبُن ُعَصْيَمَة ْبـِن َزْيِد ْبِن 3    7
َمْخَلِد ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َخْطَمَة ڤ. 

 . َها ُأمُّ َطْلَحَة بِنُْت َمَْلِد ْبِن َزْيِد ْبِن َمَْلٍد اخْلَْطِميِّ  س: ُأمُّ

، َفَوَلَدْت َلُه.  َجَها ُعَمرْيٌ اْلَقاِرُئ ْبُن َعِديٍّ َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ُنَسْيَبُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُنَسْيَبُة ِبْنُت َراِفعِ ْبِن الُمَعلَّى ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعِديِّ ْبِن 3 7  7
َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َماِلِك ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َحِبيِب ْبِن َعْبِد َحاِرَثَة ڤ. 

َها ِمْن َبنِي َعْبِد اللِه ْبِن َغَطَفاَن.   س: ُأمُّ

َجَها َأُبو َسِعيِد ْبُن َأْوِس ْبِن امُلَعلَّ ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َحاِرَثَة.  َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ُنَسْيَبُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُنَسْيَبُة ِبْنُت ِسَماِك ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن 3    7
َزْيٍد ڤ.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )335/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )367/10(.
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َّ

الش

اَمُة بِنُْت َعْبِد اللِه ْبِن ُأَميََّة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيٍد. َها َبسَّ  س: ُأمُّ

 ، اِر ْبـِن ُقَيٍّ َجَهـا ُعْثـَمُن ْبـُن َطْلَحـَة ْبـِن َأِب َطْلَحـَة ِمْن َبنِـي َعْبِد الدَّ َتَزوَّ
َفَوَلَدْت َلُه. 

ِع ْبِن اْلَعطَّاِف ْبِن ُضَبْيَعَة. ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها بَِجاُد ْبُن ُعْثَمَن ْبِن َعاِمِر ْبِن ُمَمِّ

َوَأْسَلَمْت ُنَسْيَبُة َوَباَيَعِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُنَسْيَبُة ِبْنُت َكْعٍب، أمُّ َعِطيََّة، اأْلَْنَصاِريَّة ڤ.3    7

 س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَغَزْت َمَعُه، َوَرَوْت َعنُْه.

ُد ْبُن ُعَمَر: َشِهَدْت ُأمُّ َعطِيََّة َخْيَبَ َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َقاَل ُمَمَّ

ة، اْسُمَها: نسيبة بنت َكْعب املازنيَّة، َوِهي أم عَمَرة،   ب: َدَخَلت الَبْصَ

َوِهي َوالَِدة َعْبد اللَّه بن زيد بن َعاِصم امَلاِزين.

ة)3(. روى عنهت: ابُن ِسرِيين، َوأهُل الَبْصَ

ُد ْبُن ِسرِييَن، َوَحْفَصُة  ُة، َرَوى َعنَْها: ُمَمَّ  ع: ِهَي ُأمُّ َعطِيََّة اأْلَْنَصاِريَّ

ْحَِن  ، َوَعيِلُّ ْبُن اأْلَْقَمِر، َوإِْسَمِعيُل ْبُن َعْبِد الرَّ بِنُْت ِسرِييَن، َوَعْبُد امَلِلِك ْبُن ُعَمرْيٍ

اْبِن َعطِيََّة.

ُل امَلْوَتى، َوَتْغُزو َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(. َوَكاَنْت ُأمُّ َعطِيََّة ُتَغسِّ

)2( السابق )422/10-423(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )327/10(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3455/6(.)3( »الثقات« البن ِحبَّان )423/3(.
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 بر: اسُمها: نسبية بنت الارث. وقيل نسيبة بنت كعب.

َقاَل َأُبو ُعَمَر: ِف َهَذا نظر؛ ألن نسيبة بنت كعب أم عمرة.

تعدُّ أمُّ عطية ِف أهل البصة، كانت من كبار نساء الصحابة -رضوان اللَّه 
ُض املرض،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، متـرِّ عليهـم أجعـي-، وكانت تغـزو كثرًيا َمَع َرُسـوِل اللَّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وحكـت ذلـك  وتـداوي الرحـى، وشـهدت ُغْسـَل ابنـة َرُسـوِل اللَّ

فأتقنت. 

حديثها أصٌل ِف غسل امليت، َوَكاَن جاعة من الصحابة وعلمء التابعي 
بالبصة يأخذون عنها غسل امليت. 

ولا َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

روى عنها: أنس بن مالك، وممد بن سريين، وحفصة بنت سريين)1(.

 كو: لا صحبٌة وروايٌة. روى عنها: ممد بن سريين، وأخته حفصة)2(.

 ذس: اْسُمَها: َنِسْيَبُة بِنُْت الَاِرِث. َوِقْيَل: َنِسْيَبُة بِنُْت َكْعٍب.

ُة َأَحاِدْيث. َحاَبِة، َلَا ِعدَّ ِمْن ُفَقَهاِء الصَّ

َلْت بِنَْت النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َزْينََب. تِي َغسَّ َوِهَي الَّ

اِحْيَل،  ْيَن، َوُأمُّ َشَ ْيَن، َوُأْخُتُه؛ َحْفَصُة بِنُْت ِسرْيِ ُد بُن ِسرْيِ َث َعنَْها: ُمَمَّ َحدَّ
ٌة. ْحَِن، َوِعدَّ ، َوإِْسَمِعْيُل بُن َعْبِد الرَّ َوَعيِلُّ بُن األَْقَمِر، َوَعْبُد امَلِلِك بُن ُعَمرْيٍ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1947/4(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )259/7(.
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. َعاَشْت إَِل ُحُدْوِد َسنَِة َسْبِعْيَ

َباِع الَنَاَزِة، َوَلْ ُيْعَزْم َعَلْينَا. ْينَا َعِن اتِّ َوِهَي الَقاِئَلُة: هُنِ

تَِّة)1(. ٌج ِف الُكُتِب السِّ َحِدْيُثَها ُمَرَّ

َل بِنَْتُه زينب. تِي َأَمَرَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُتِغسِّ  ذت: الَّ

اِحيَل،  ُد بن ِسرِييَن، َوُأْخُتُه َحْفَصُة، َوُأمُّ َشَ لا أحاديث، َرَوى َعنَْها: ُمَمَّ
َوَعيِلُّ بن األَْقَمِر، َوَعْبُد امَلِلِك بن عمري)2(.

 جر: روت أمُّ عطية َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وعن عمر. 

روى عنها: أنس، وممد، وحفصة ولدا سريين، وإسمعيل بن عبد الرحن 
ابن عطية، وعبد امللك بن عمري، وآخرون.

وحديثها ف غسل آنية النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مشهور ف الصحيح، وكان جاعة من 
علمء التابعي يأخذون ذلك الكم 

ومن أحاديثها ف الصحيحي: أمر َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص أن خترج ف العيدين 
العواتق وذوات اخلدور... الديث.

وحديث أخذ علينا النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عند البيعة أال ننوح... الديث)3(.

ُنَسْيَبُة ِبْنُت ِنَياِر ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِباَلِل ْبِن ُأَحْيَحَة ْبِن اْلُجاَلحِ ڤ.3    7

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 318(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )743/2(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )450/14، 451(.
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َجَها ُعْقَبُة ْبُن َعْتَوَدُة ْبُن ُعْقَبَة ْبِن ُأَحْيَحَة ْبِن اْلُاَلِح.   س: َتَزوَّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )331/10(.
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ار وَّ النَّ امُسها  َمن 

اُر ِبْنُت اْلَحاِرِث ْبِن َقْيِس ْبِن َهْيَشَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُأَميََّة ْبِن 3 -  7 النَّوَّ
ُمَعاِوَيَة ْبِن َماِلِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ڤ.

َجَها َقْيظِيُّ ْبُن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة، َفَوَلَدْت َلُه.  س: َتَزوَّ

اُر َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َوَأْسَلَمِت النَّوَّ

اُر ِبْنُت َقْيِس ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعِديِّ ْبِن ُجَشِم ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن 3    7 النَّوَّ
َحاِرَثَة، َوِبَها َكاَن ُيَكنَّى َقْيٌس ڤ.

َجَها َزْيُد ْبُن ُنَوْيَرَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َعِديِّ ْبِن ُجَشِم ْبِن َمَْدَعَة   س: َتَزوَّ

اْبِن َحاِرَثَة، َفَوَلَدْت َلُه: َعاِزًبا.

اُر َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َوَأْسَلَمِت النَّوَّ

اُر ِبْنُت َماِلِك ْبِن ِصْرَمَة ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم 3    7 النَّوَّ
اِر ڤ. اْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َها َسْلَمى بِنُْت َعاِمِر ْبِن َمالِِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن   س: ُأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )330/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )312/10(.
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اِر.  َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

اِك ْبِن َزْيِد ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد ْبِن َعْوِف  حَّ َجَها َثابُِت ْبُن الضَّ َتَزوَّ
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َزْيًدا، َوَيِزيَد اْبنَْي َثابٍِت.  اْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها ُعَمَرُة ْبُن َحْزِم ْبِن َزْيِد ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد ْبِن 
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َمالًِكا َدَرَج.  َعْوِف ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

اُر َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َأْسَلَمِت النَّوَّ

بِيِع،   ع: ِهَي ُأمُّ َزْيِد ْبِن َثابٍِت، َرَوْت َعنَْها: ُأمُّ َسْعِد بِنُْت َسْعِد ْبِن الرَّ

.)2( َهَكَذا َقاَلُه اْلَواِقِديُّ

 بر: هي أم زيد بن ثابت األَْنَصاِرّي الفقيه القاري الفارض، كاتب 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. َرُسوِل اللَّ

روت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روت عنها: أمُّ سعد بنت أسعد بن زرارة)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )391/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3458/6(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1919/4(.
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ون النُّ َحْرف  من  األفراد 

َنِسيَبُة ِبْنُت َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن 3  - 7
اِر، ُأمُّ ُعَماَرَة، اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.  َغْنٍم ِمْن َبِني َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َباُب بِنُْت َعْبِد اللِه ْبِن َحبِيِب ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َزْيِد  َها الرَّ  س: ُأمُّ

َمنَاَة ْبِن َحبِيِب ْبِن َعْبِد َحاِرَثَة ْبِن َغْضِب ْبِن ُجَشِم ْبِن اخْلَْزَرِج، َوِهَي ُأْخُت 
ْحَِن ْبـِن َكْعٍب َأَحِد  َعْبـِد اللـِه ْبـِن َكْعٍب َشـِهَد َبْدًرا، َوُأْخـُت َأِب َلْيَل َعْبـِد الرَّ

ِهَم.  اِئَي، ألَبِيِهَم َوُأمِّ اْلَبكَّ

َج ُأمَّ ُعـَمَرَة بِنْـَت َكْعـٍب َزْيـُد ْبـُن َعاِصـِم ْبـِن َعْمـِرو ْبِن َعـْوِف ْبِن  َوَتـَزوَّ
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه، َوَحبِيًبا  َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َصِحَبا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

ُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َعطِيََّة ْبِن َخنَْساَء ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو  ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َغِزيَّ
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: مَتِيًم، َوَخْوَلَة.  اْبِن َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

ْت َلْيَلـَة اْلَعَقَبـِة َوَباَيَعـْت َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َأْسـَلَمْت ُأمُّ ُعـَمَرَة، َوَحـَضَ
، َوُعْمَرَة، الَقِضيَِّة، َوُحنَْينًا، َوَيْوَم الَيَمَمِة،  َوَشِهَدْت ُأُحًدا، َوالَُدْيبَِيَة، َوَخْيَبَ

َيُدَها.  َوُقطَِعْت 
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َوَسِمَعْت ِمَن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث)1(.

 ع: َشِهَدِت اْلَعَقَبَة)2(.

ِم، َوِقيَل: ُنَسْيَبُة، َشِهَدِت   وقال أيًضا ع: َذَكَرَها ُسَلْيَمُن ِف َحْرِف الالَّ

تِي ُأِخـَذ اْبنَُها  اْلَعَقَبـَة ِهـَي َوُأْخُتَهـا اْبنََتـا َكْعـِب ْبـِن َعْمِرو ْبـِن َعْوٍف، َوِهـَي الَّ
ُمَسْيِلَمُة)3(.

 ع: َشِهَدِت اْلَعَقَبَة، َرَوى َعنَْها: َلْيَل، َوالَاِرُث ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َكْعٍب)4(.

 بر: هي أم حبيب وعبد الله ابني زيد بن َعاِصم. 

بن  زيد  زوجها  مع  ُأُحًدا  وشهدت  العقبة،  بيعة  شهدت  قد  كانت 
ِه فِيَم ذكر ابن إِْسَحاق.  َعاِصم، ومع ابنيها حبيب، وَعْبد اللَّ

ثم شهدت بيعة الرضوان، ثم شهدت َمَع ابنها َعْبد اللَِّه وسائر املسلمي 
اليممة. فقالت حتى أصيبت يدها وجرحت يومئذ اثني عرش جرًحا من بي 

طعنة ورضبة. 

ائُِم إَِذا ُأكَِل ِعنَْدُه َصلَّْت َعَلْيِه امَلَلئَِكُة«)5(. روت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »الصَّ

 كو: كانت تشهد املشاهد مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ولا رواية عنه. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )383/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3455/6(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3441/6(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3534/6(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1948/4، 1949(.
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روى عنها: عبد الرحن بن عبد الله بن أب صعصعة)1(. 

ث: اسُمها نسيبة بنت كعب، أسلمت وبايعت بالعقبة، وشهدت   
ُأُحًدا، والديبية، وخيب، وعمرة القضيَة، وُحنينًا، ويوم اليممة. 

قال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما أْلَتِفُت َيوَم ُأُحٍد َيِمْينًا َواَل ِشَماًل إاِلَّ َوَأَراَها ُتَقاتِل ُدوِن«)2(.

ُة، امَلاِزنِيَُّة،  اِريَّ ُة، اخلَْزَرِجيَُّة، النَّجَّ  ذس: الَفاِضَلُة، امُلَجاِهَدُة، األَْنَصاِريَّ
امَلَدنِيَُّة.

، َوَكاَن َأُخْوَهــا  ــْيَ َكاَن َأُخْوَهــا َعْبــُد اللــِه بــُن َكْعــٍب امَلــاِزيِنُّ ِمــَن الَبْدِريِّ
. اِئْيَ ْحَِن ِمَن الَبكَّ َعْبُد الرَّ

 ، َشِهَدْت ُأمُّ ُعَمَرَة: َلْيَلَة الَعَقَبِة، َوَشِهَدْت: ُأُحًدا، َوالَُدْيبَِيَة، َوَيْوَم ُحنَْيٍ
َوَيْوَم الَيَمَمِة، َوَجاَهَدْت، َوَفَعَلِت األََفاِعْيَل.

ُرِوَي َلَا َأَحاِدْيُث، َوُقطَِعْت َيُدَها ِف اِلَهاِد.

َعُه ُمَسْيِلَمُة. ِذي َقطَّ َواْبنَُها َحبِْيُب بُن َزْيِد بِن َعاِصٍم ُهَو الَّ

َواْبنَُها اآلَخُر َعْبُد اللِه بُن َزْيٍد امَلاِزيِنُّ الَِّذي َحَكى ُوُضْوَء َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 
اَب بَِسْيِفِه. ِذي َقَتَل ُمَسْيِلَمَة الَكذَّ ِة، َوُهَو الَّ ُقتَِل َيْوَم الَرَّ

ُه َشِهَد َبْدًرا.  اْنَفَرَد: َأُبو َأْحََد الَاِكُم، َواْبُن َمنَْدَة: بَِأنَّ

: َبْل َشِهَد ُأُحًدا. َقاَل اْبُن َعْبِد الَبِّ

)1( »اإلكمال« البن ماكوال )259/7(.
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 531(.
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ُه َلْ َيْشَهْد َبْدًرا -َواللُه َأْعَلُم - )1(. ِحْيُح َأنَّ ُقْلُت –أي الذهبي-: َنَعْم، الصَّ

نسيكة ڤ.3  - 7

 ب: أم َعْمرو بن جالس، َلَا ُصْحَبٌة)2(.

اِم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َبْكِر ْبِن 3  - 7 َنِفيَسُة ِبْنُت ُأَميََّة ْبِن َأِبي ُعَبْيَدَة ْبِن َهمَّ
َزْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َحْنَظَلَة ْبِن َماِلِك ْبِن َزْيِد َمَناِة ْبِن َتِميٍم التَِّميِميَُّة ڤ. 

َها ُمنَْيُة بِنُْت َجابِِر ْبِن َوْهِب ْبِن َنِسيِب ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن   س: ُأمُّ

ُة ُعْتَبَة ْبِن َغْزَواَن ْبِن َجابٍِر،  الَاِرِث ْبِن َعْوِف ْبِن َماِزِن ْبِن َمنُْصوٍر، َوُمنَْيُة َعمَّ

 . َوُهْم َجِيًعا ُحَلَفاُء اْلَاِرِث ْبِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَيٍّ

تِي َكاَنْت َسَعْت فِيَم َبْيَ َرُسوِل اللِه  َوَقْد َأْسَلَمْت َنِفيَسُة بِنُْت ُمنَْيَة، َوِهَي الَّ

َجَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَكاَن َرُسوُل اللِه  ملسو هيلع هللا ىلص، َوَخِدجَيَة بِنِْت ُخَوْيِلٍد َحتَّى َتَزوَّ

ملسو هيلع هللا ىلص َيْعِرُف َلَا َذلَِك)3(.

 بر: أخت يعل بن أمية، َلَا صحبٌة وروايٌة َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 كو: روت عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 278، 281، 282(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )423/3(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )232/10(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1919/4(.

)5( »اإلكمال« البن ماكوال )46/6(.
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 ثغ: لا صحبٌة وروايٌة َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روت عنهـا: أمُّ سـعد بنـت سـعد بـن الربيع أهنـا قالت: ولـدت خدجية 
للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص القاسم، والطاهر، وزينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة)1(.

نقيرة ڤ.3 7- 7

 ب: اْمَرَأة اْلَقْعَقاع بن أب َحْدَرد، َلَا ُصْحَبٌة)2(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )283/6(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )423/3(.
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َ
ُهَزْيل امُسها  َمن 

ُهَزْيَلُة ِبْنُت َثاِبِت ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُجاَلِس ْبِن َزْيِد ْبِن َماِلٍك اأَلَغرِّ ڤ.3  - 7

َجَها اْلَاِرُث ْبُن َثابِِت ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُجاَلٍس.   س: َتَزوَّ

َة  ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َأُبو َمْسُعوٍد ُعْقَبُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َأِسرَيَة ْبِن ُعَسرْيَ

اْبِن َعطِيََّة ْبِن ُخَداَرَة.

ْحَِن ْبُن َسـاِعَدَة ْبِن األَْشـَيِم ْبِن ُجَشـِم ْبِن َقْيِس  ُثـمَّ َخَلـَف َعَلْيَهـا َعْبُد الرَّ

اْبِن َعْمِرو ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َمالٍِك ِمْن بِْلَحاِرٍث. 

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُهَزْيَلـُة ِبْنـُت اْلَحـاِرِث ْبِن َحـْزِن ْبِن ُبَجْيِر ْبـِن اْلُهَزِم ْبـِن ُرَوْيَبَة 3  - 7
الِهاَلِليَُّة ڤ. 

ْجَرِة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.  س: َأْسَلَمْت َبْعَد اْلِ

 وقال أيًضا س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد اِلْجَرِة، َوِهَي 

َباَب لَِرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. تِي َأْهَدِت الضِّ الَّ

)2( السابق )265/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )340/10(.
)3( السابق )278/10(.



حابة األماثل 524
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 ب: ُأْخت أمِّ الفضل، َلَا ُصْحَبٌة)1(.

 ع: َخاَلُة َعْبِد اللِه ْبِن َعبَّاٍس)2(.

 وقال أيًضا: ع: ُأْخُت َمْيُموَنَة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 بر: اسمها: هزيلة األعرابية، أخت ميمونة وأم الفضل، وهي خالة 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فأكل  من واألُضّب إَِل َرُسوِل اللَّ ابن عباس التي أهدت األقط والسَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.  ْمن واألقط، ول يأكل من األضب، وُأِكَلت َعَل مائدة َرُسوِل اللَّ من السَّ

 بر: هـي أخـت ميمونـة وأخواهتـا، نكحت ِف األعـراب، وهي التي 
أهـدت إَِل أختهـا ميمونـة الضبـاب واألقط والسـمن ِف حديث ُسـَلْيَمن بن 

ِه َعْن ميمونة)5(.  يسار، وعبيد اللَّه بن َعْبد اللَّ

ُهَزْيَلُة ِبْنُت َسِعيِد ْبِن ُسَهْيِل ْبِن َماِلِك ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل 3  - 7
اْبِن َحاِرَثَة ْبِن ِديَناٍر ڤ.

ْحَياِن  َجَهـا ِشـَباُث ْبـُن َخِديِج ْبـِن َأْوِس ْبِن اْلُقَراِقِر ْبـِن الضِّ  س: َتَزوَّ
َحِليُف َبنِي َحَراٍم. 

َأْسَلَمْت ُهَزْيَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3488/6(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )460/3(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3463/6(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1931/4(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1920/4(.

)6( »الطبقات الكبير« البن سعد )407/10(.
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ُهَزْيَلـُة ِبْنـُت ُعْتَبـَة ْبِن َعْمـِرو ْبِن َخِديجِ ْبـِن َعاِمِر ْبِن ُجَشـِم ْبِن 3 -- 7
اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ. 

اِر. َها ُأَمْيَمُة بِنُْت ُسَحْيِم ْبِن األَْسَوِد ْبِن َحَراٍم ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن النَّجَّ  س: ُأمُّ

بِيِع.  ، َفَوَلَدْت َلُه: َسْعَد ْبَن الرَّ بِيُع ْبُن َعْمِرو ْبِن َأِب ُزَهرْيٍ َج ُهَزْيَلَة الرَّ َتَزوَّ

، َفَوَلَدْت َلُه: َزْيَد ْبَن  ُثمَّ َخَلَف َعَل ُهَزْيَلَة َخاِرَجُة ْبُن َزْيِد ْبِن َأِب ُزَهرْيٍ

اَن.  َم َبْعَد َمْوتِِه ِف َزَمِن ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ ِذي َتَكلَّ َخاِرَجَة الَّ

َأْسَلَمْت ُهَزْيَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُهَزْيَلُة ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َزْيِد ْبِن ُسَبْيعِ ْبِن َخْنَساَء ْبِن ُعَبْيِد ْبِن 3  - 7
َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َهـا ُمَلْيَكـُة بِنْـُت َعْبـِد اللـِه ْبِن َصْخِر ْبِن َخنَْسـاَء ْبِن ِسـنَاٍن ِمْن   س: ُأمُّ
َبنِي َسِلَمَة.

اٍد.  َجَها َعْبُد اللِه ْبُن ُأَنْيٍس َحِليُف َبنِي َسوَّ َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ُهَزْيَلُة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )341/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )379/10(.
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ْيَنة ُهَ امُسها  َمن 

ُهَمْيَنُة ِبْنُت َخاِلِد ْبِن َأْسَعَد ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة اْلُخَزاِعيَُّة ڤ.3  - 7

 ب: اْمَرَأة َخالِد بن سعيد بن الَعاِص، إْساَلمَها قديم)1(.

 ع: َزْوَجُة َخالِِد ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص، ِمْن ُمَهاِجَرِة اْلََبَشِة)2(.

ْبِن 3    7 ُهَمْيَنُة ِبْنُت َخَلِف ْبِن َأْسَعِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة ْبِن ُسَبْيعِ 

َجْعَثَمَة ْبِن َسْعِد ْبِن ُمَلْيحِ ْبِن َعْمٍرو ِمْن ُخَزاَعَة ڤ. 

ْجَرَة الثَّانَِيَة  َة َقِديًم َوَهاَجَرْت إَِل َأْرِض اْلََبَشِة اْلِ  س: َأْسَلَمْت بَِمكَّ

َمَع َزْوِجَها َخالِِد ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة، َفَوَلَدْت َلُه: ُهنَاَك َسِعيَد ْبَن 

اِم، َفَوَلَدْت َلُه:  َبرْيُ ْبُن اْلَعوَّ َج َأَمَة بِنَْت َخالٍِد الزُّ َخالٍِد َوَأَمَة بِنَْت َخالٍِد، َفَتَزوَّ

.)3( َبرْيِ َعْمًرا، َوَخالًِدا اْبنَِي الزُّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )440/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3463/6(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )271/10(.



527 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ِهْند امُسها  َمن 

ِهْنُد ِبْنُت َأِبي ُأَميََّة، َواْسُمُه: ُسَهْيُل ْبِن َأِبي ُحَذْيَفَة، َواْسُمُه: َزاُد 3    7
َة  ْكِب ْبِن الُمِغيَرِة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْخُزوِم ْبِن َيَقَظَة ْبِن ُمرَّ الرَّ
اْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلٍب، الُقرِشيَُّة، الَمْخُزوِميَُّة، ُأمُّ َسَلَمَة ڤ.

َها َعاتَِكُة بِنُْت َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة ْبِن َمالِِك ْبِن َجِذيَمَة ْبِن َعْلَقَمَة   س: ُأمُّ

اِن ْبِن فَِراِس ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن ِكنَاَنَة.  ِجْدِل الطَّعَّ

َجَها َأُبو َسَلَمَة اْسُمُه َعْبُد اللِه ْبُن َعْبِد األََسِد ْبِن ِهاَلِل ْبِن َعْبِد اللِه  َتَزوَّ

ْجَرَتْيِ َجِيًعا، َفَوَلَدْت  اْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم، َوَهاَجَر هِبَا إَِل َأْرِض اْلََبَشِة ِف اْلِ

َة َبنِي  َلُه ُهنَاَك: َزْينََب بِنَْت َأِب َسَلَمَة، َوَوَلَدْت َلُه َبْعَد َذلَِك َسَلَمَة َوُعَمَر َوُدرَّ

َأِب َسَلَمَة.

ُد ْبُن ُعَمَر: َأْطَعَم َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُأمَّ َسَلَمَة بَِخْيَبَ َثَمنَِي َوْسًقا  َقاَل ُمَمَّ

يَن َوْسًقا َشِعرًيا َأْو َقاَل: َقْمٌح)1(. مَتًْرا َوِعرْشِ

 ق: كانـت قبلـه ملسو هيلع هللا ىلص عنـد أب سـلمة بن عبد األسـد، وكانت لا منه: 

)1( »الطبقـات الكبيـر« البـن سـعد )85/10-93(، »المنتخـب مـن ذيـل المذيـل« البـن جرير 
الطبري )ص: 95(.
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زينب بنت أب سلمة، وعمر بن أب سلمة، ربيب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ه البحرين، وله عقب باملدينة. وكان عمر مع عيلٍّ يوم المل، ووالَّ

وأّم سلمة: بنت عمِّ أب جهل، وأخوها عبد الله بن أب أمية كان من 
أشّد قريش عداوة للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ثم أسلم، واستشهد يوم الطائف.

وتوفيت أمُّ سلمة سنة تسع وخسي، بعد عائشة بسنة وأيام)1(.

 ب: زوُج النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوأمُّ امُلؤمنِـَي، اْسـمَها: ِهنْـد بنـت أب ُأميَّـة بـن 
امُلغرَية بن َعْبد اللَّه بن عمر بن َمُْزوم. 

َواسم أب ُأميَّة: ُسَهْيل. 

َوِستَِّي  إِْحَدى  آخر سنة  ِف  َطالب  أب  بن  َعيّل  بن  الَُسْي  بعد  َماَتت 
ِحي جاءها نعُيه)2(.

 م: زوُج النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكانـت قبلـه حتـت أب سـلمة بـن عبد األسـد، 
أخو النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من الرضاعة، ولا منه: زينب، وعمر ابني أب سلمة، ربيُب 

النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

وتوفيت سنة تسع وخسي، بعد عائشة بستة أيام، ويقال: سنة إحدى 
وستي.

َجها سنة أربع من الجرة، وصلَّ عليها سعيُد بُن  وكان النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص تزوَّ

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 136(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )439/3(.
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زيد ملا توفيت.

روى عنها: عبد الله بن عباس، وعائشة، وعبد الله بن عبد الرحن بن 
أب بكر الصديق، وأبو الطفيل، وغريهم)1(.

َت َأِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد اأْلََسِد، َفَوَلَدْت َلُه: َسَلَمَة، َوُعَمَر،   ع: َكاَنْت حَتْ

َ َعنَْها بِامَلِدينَِة َبْعَد َوْقَعِة ُأُحٍد، َفَخلََّف َعَلْيَها َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َوَزْينََب، َفُتُوفِّ

َرْت َبْعَد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َدْهًرا.  َوَكاَنْت ِمَن امُلَهاِجَراِت، َعمَّ

اِم َيِزيَد ْبِن ُمَعاِوَيَة َسنََة  َيْت ِف َأيَّ َوِهَي آِخُر َأْزَواِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمْوًتا، ُتُوفِّ

ثِنَْتْيِ َوِستَِّي، َوَصلَّ َعَلْيَها َسِعيُد ْبُن َزْيٍد، َوِقيَل: َأُبو ُهَرْيَرَة. 

َها َأْبنَاُؤَها ُعَمُر، َوَسَلَمُة، َوَعْبُد اللِه ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َأِب ُأَميََّة،  َنَزَل ِف َقْبِ

ْت بِاْلَبِقيِع.  َوَعْبُد اللِه ْبُن َوْهِب ْبِن َزْمَعَة، َوُقِبَ

، َوُعَمُر ْبُن َأِب  َرَوى َعنَْهـا: اْبـُن َعبَّاٍس، َوَعاِئَشـُة، َوَأُبو َسـِعيٍد اخْلُـْدِريُّ

ُهْم)2(. َفْيِل، َوَغرْيُ َسَلَمَة، َوَأَنٌس، َوُبَرْيَدُة، َوَأُبو َرافٍِع، َوَأُبو الطُّ

ِه   بر: أمُّ سلمة زوُج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أبوها َأُبو أمية بن امُلِغرَيِة بن َعْبد اللَّ

ابن ُعَمَر بن مزوم. واسُمه: حذيفة، ُيعرف بزاد الراكب، َوُهَو أحد أجواد 
قريش املشهورين بالكرم. 

ها عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن خزيمة بن علقمة بن فراس. وأمُّ

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 957-956(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3219-3218/6(.
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واخُتِلـَف ِف اسـم أمِّ سـلمة، فقيل: رملة، وليس بـيشء. وقيل: هند، 
َوُهَو الصواب، وعليه جاعة من العلمء ِف اسم أم سلمة. 

وكانت هي  األسد،  عبد  بن  أب سلمة  ملسو هيلع هللا ىلص حتت  َرُسوِل  قبل  وكانت 
وزوجها َأُبو سلمة أول من هاجر إَِل أرض البشة. 

ويقال َأْيًضا: إن أمَّ سلمة أول ظعينة دخلت املدينة مهاجرة. وقيل: بل 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص أمَّ سلمة  َج َرُسوُل اللَّ ليل بنت أب حثمة زوجة عامر بن ربيعة، تزوَّ
ال، وابتنـى هبا ِف  سـنة اثنتـي مـن الجرة بعـد وقعة بـدر، عقد عليها ِف شـوَّ
ال، َوَقاَل َلَا: »إِْن ِشـْئِت َسـبَّْعُت ِعنَْدِك، َوَسـبَّْعُت لِنَِسـائِي، َوإِْن ِشـْئِت  شـوَّ

ْثُت َوُدْرُت«. فقالت: بل ثلث.  َثلَّ

وقيل:  ستي.  سنة  معاوية  بن  َيِزيد  خالفة  أول  ِف  سلمة  أم  وتوفيت 
ال سنة تسع وخسي، وصلَّ عليها َأُبو  إهنا توفيت ِف شهر رمضان َأْو شوَّ

هريرة. 

وقد قيل: إن الَِّذي صلَّ عليها َسِعيد بن زيد)1(.

 جو: َكاَنـت ِعنْـد أب َسـلَمة اْبـِن عبـد األسـد َفَهاَجـَر هَبـا إَِل َأرض 
الََبَشـة الجرتـي َجِيًعـا، َفولـدت َلـُه ُهنَـاَك: َزْينَـب، َوولدت َلُه بعـد َذلِك: 

ودرَة.  َوُعمَر،  َسلَمَة، 

ج َرُسوُل اللِه  َوَمات َأُبو َسلَمة ِف ُجَاَدى اأْلُْخَرى سنة َأربع من اِلْجَرة َفتَزوَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1920/4، 1921(.
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ال سنة َأربع َوتوفيت سنة تسع َوخسي. ملسو هيلع هللا ىلص أمَّ َسلَمة ِف َلَيال َبقَي من َشوَّ

َوقيل: سنة ثِنَْتْيِ َوِستَِّي، َواأْلول أصح.

: َوصلَّ َعَلْيَها سعيد بن زيد.  َقاَل َأُبو نعيم اأْلَْصَبَهايِنُّ

ِحيــُح َأُبــو ُهَرْيــَرة، وُقــِبَت بِالَبِقيــِع َوِهــي اْبنــة َأربــع  َوُهــَو غلــٌط، َوالصَّ
َوَثَمنَِي سنة)1(.

هات املؤمني، واسم أبيها أب أمية:   ثغ: زوُج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وإحدى أمَّ
حذيفة، وُيعَرف بزاد الركب. 

وهو أحد أجواد قريش املشهورين بالكرم. 

ها عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جذيمة بن علقمة -وهو  وأمُّ
جذل الطعان- بن فراس الكنانية.

اختلف ف اسمها، فقيل: رملة. وليس بيشء. وقيل: هند. وهو األكثر.

َجها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حتت أب سلمة بن عبد األسد  وكانت قبل أن يتزوَّ
املخزومي. 

وكانت هي وزوجها أول من هاجر إل البشة. 

ُل ظعينة هاجرت إل املدينة. ويقال أيًضا: إنَّ أمَّ سلمة أوَّ

وقيل: بل ليل بنت أب حثمة امرأة عامر بن ربيعة. 

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 23(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص سنة ثالث، بعد وقعة بدر.  َجها َرُسوُل اللَّ وتزوَّ

وقيل: إنه شهد ُأُحًدا ومات بعدها. قاله ابن إسحاق.

وملا دخل هبا قال لا: »إِْن ِشْئِت َسبَّْعُت ِعنَْدِك، َوَسبَّْعُت لِنَِسائِي، َوإِْن 
ْثُت َوُدْرُت«. فقالت: ثلث. ِشْئِت َثلَّ

وتوفيت أمُّ سلمة أول أيام يزيد بن معاوية. وقيل: إهنا توفيت ف شهر 
رمضـان -أو شـوال- سـنة تسـع وخسـي، وصلَّ عليهـا أبو هريـرة. وقيل: 

صلَّ عليها سعيُد بُن زيد أحُد العرشة)1(.

َبُة، الطَّاِهَرُة، بِنُْت َعمِّ َخالِِد بِن الَولِْيِد َسْيِف  يَِّدُة، امُلَحجَّ  ذس: السَّ

اللِه؛ َوبِنُْت َعمِّ َأِب َجْهٍل بِن ِهَشاٍم.

ِمْن امُلَهاِجَراِت األَُوِل.

َضاَعِة؛ َأِب َسَلَمَة بِن َعْبِد األََسِد  َكاَنْت َقْبَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِعنَْد َأِخْيِه ِمَن الرَّ
الِِح. ُجِل الصَّ ، الرَّ امَلْخُزْوِميِّ

َدَخَل هِبَا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َسنَِة َأْرَبٍع ِمَن اِلْجَرِة.

فِِهنَّ َنَسـًبا، َوَكاَنْت آِخَر َمـْن َماَت ِمْن  َوَكاَنـْت ِمـْن َأْجَـِل النَِّسـاِء َوَأْشَ
. َهاِت امُلْؤِمنِْيَ ُأمَّ

ِهْيِد، َفَوَجَْت لَِذلَِك، َوُغيِشَ َعَلْيَها،  َرْت َحتَّى َبَلَغَها َمْقَتُل الَُسْيِ الشَّ ُعمِّ
ا، َواْنَتَقَلْت إَِل اللِه. ا، َلْ َتْلَبْث َبْعَدُه إاِلَّ َيِسرْيً َوَحِزَنْت َعَلْيِه َكثرِْيً

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )289/6(.
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َوَلَا َأْوالٌَد َصَحابِيُّْوَن: ُعَمُر، َوَسَلَمُة، َوَزْينَُب.

َوَلَا ُجَْلُة َأَحاِدْيَث.

َرَوى َعنَْها: َسـِعْيُد بُن امُلَسـيِِّب، َوَشـِقْيُق بُن َسـَلَمَة، َواألَْسـَوُد بُن َيِزْيَد، 
َوَنافٌِع  ُمْطِعٍم،  بِن  ُجَبرْيِ  بُن  َوَنافُِع  َوُمَاِهٌد،  ُن،  مَّ َوَأُبو َصالٍِح السَّ  ، ْعبِيُّ َوالشَّ
َمْوالََهـا، َوَنافِـٌع َمـْوَل اْبـِن ُعَمَر، َوَعَطـاُء بُن َأِب َرَباٍح، َوَشـْهُر بُن َحْوَشـٍب، 

. َواْبُن َأِب ُمَلْيَكَة، َوَخْلٌق َكثرِْيٌ

َعاَشْت َنْحًوا ِمْن تِْسِعْيَ َسنًَة.

اِكِب، َأَحُد األَْجَواِد، - ِقْيَل: اْسُمُه ُحَذْيَفُة -. َوَأُبْوَها: ُهَو َزاُد الرَّ

َها: َرْمَلُة؛ تِْلَك ُأمُّ َحبِْيَبَة. َوَقْد َوِهَم َمْن َسمَّ

َحابِيَّاِت. َوَكاَنْت ُتَعدُّ ِمْن ُفَقَهاِء الصَّ

َوُرِوَي: َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة َصلَّ َعَلْيَها، َوَلْ َيْثُبْت، َوَقْد َماَت َقْبَلَها.

َوُدفِنَْت بِالَبِقْيِع.

، َفَوِهَم َأْيًضا، َوالظَّاِهُر َوَفاهُتَا  َخ َمْوهَتَا ِف َسنَِة تِْسٍع َوَخِْسْيَ َوَبْعُضُهم َأرَّ
ِف َسنَِة إِْحَدى َوِستِّْيَ ڤ.

اٍل، َسنََة َأْرَبٍع. َجَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحْيَ َحلَّْت ِف َشوَّ َوَقْد َتَزوَّ

َوَيْبُلُغ ُمْسنَُدَها: َثاَلَث ماَئٍة َوَثَمنَِيًة َوَسْبِعْيَ َحِدْيًثا.

. ، َوُمْسِلٌم َلَا َعَل َثاَلَثَة َعرَشَ َفَق الُبَخاِريُّ َواتَّ
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َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ بَِثاَلَثٍة، َوُمْسِلٌم بَِثاَلَثَة َعرَشَ )1(.

 ذت: ُأمُّ امُلْؤِمنَِي، بِنُْت َعمِّ َأِب َجْهٍل، َوبِنُْت َعمِّ َخالِِد بن الوليد.

ُجِل  ـا النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ف َسـنَِة َثـالٍث ِمَن اِلْجـَرِة، َوَكاَنْت َقْبَلـُه ِعنَْد الرَّ بنـى هِبَ
َضاَعِة. الِِح َأِب َسَلَمَة بن َعْبِد األََسِد، َوُهَو َأُخو النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الرَّ الصَّ

َة َأَحاِديَث.  َرَوْت ِعدَّ

َرَوى َعنَْهـا: األَْسـَوُد بـن َيِزيَد، َوَسـِعيُد بن امُلَسـيِِّب، َوَأُبو َواِئٍل َشـِقيٌق، 
ُن، َوَشْهُر بن َحْوَشٍب، َوُمَاِهٌد، َوَنافُِع بن ُجَبرْيٍ  مَّ ، َوَأُبو َصالٍِح السَّ ْعبِيُّ َوالشَّ
ابن ُمْطِعٍم، َوَنافٌِع َمْوالَها، َوَنافٌِع َمْوَل ابن ُعَمَر، َوابن َأِب ُمَلْيَكَة، َوَعَطاُء بن 

َأِب َرَباٍح، َوَخْلٌق ِسَواُهْم.

َوَكاَنْت ِمْن َأْجَِل النَِّساِء، َوَطاَل ُعْمُرَها، َوَعاَشْت تِْسِعَي َسنًَة َأْو َأْكَثَر، 
َهاِت امُلْؤِمنَِي َوَفاًة، َوَقْد َحِزَنْت َعَل اْلَُسْيِ ڤ َوَبَكْت َعَلْيِه،  َوِهَي آِخُر ُأمَّ

َيْت َبْعَدُه بَِيِسرٍي ِف َسنَِة إِْحَدى َوِستَِّي. َوُتُوفِّ

َيْت َسنََة تِْسٍع َوَخِْسَي، َوُهَو َغَلٌط، أِلَنَّ ِف »َصِحيِح  َوَقاَل َبْعُضُهْم: ُتُوفِّ
ِه بن َصْفَواَن َدَخَل َعَلْيَها ِف ِخالَفِة َيِزيَد. ُمْسِلٍم«: َأنَّ َعْبَد اللَّ

اِكِب، َوَكاَن َأَحَد  ُب بَِزاِد الرَّ َوَأُبوَها َأُبو ُأَميََّة ُيَقاُل: اْسُمُه ُحَذْيَفُة، َوُيَلقَّ
األَْجَواِد، َوَوِهَم َمْن َقاَل: اْسَمَها َرْمَلَة)2(.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 203-210، 210-207(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )742/2(.
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ب   جر: أمٌّ املؤمنـي، شـذَّ مـن قال: إنَّ اسـمها َرْمَلـة، وكان أبوها ُيَلقَّ
زاَد الركـب؛ ألنـه كان أحـد األجـواد، فكان إذا سـافر ل يمـل َأَحٌد معه من 

رفقته زاًدا، بل هو كان يكفيهم.

ها عاتكة بنت عامر كنانية من بني فراس، وكانت حتت أب سلمة  وأمُّ
ها. ابن عبد األسد، وهو ابن عمِّ

وهاجرت معه إل البشة ثم هاجرت إل املدينة، فيقال: إهنا أول ظعينة 
دخلت إل املدينة مهاجرة، وملا مات زوجها من الراحة التي أصابته خطبها 

النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ِهْنُد ِبْنُت َأِبي ُسْفَياَن ْبِن َحْرِب ْبِن ُأَميََّة ڤ.3    7

َها َصِفيَُّة بِنُْت َأِب َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس.   س: ُأمُّ

ًدا  َجَهـا الَـاِرُث ْبـُن َنْوَفـِل ْبِن الَاِرِث، َفَوَلـَدْت َلُه: َعْبَد اللـِه، َوُمَمَّ َتَزوَّ

، َوِهَي ُأمُّ امُلِغرَيِة، َوُظَرْيَبَة)2(. َبرْيِ ْحَِن، َوَرْمَلَة، َوُأمَّ الزُّ ، َوَربِيَعَة، َوَعْبَد الرَّ األَْكَبَ

َها َصِفيَّة بنت أب َعْمرو بن ُأميَّة)3(.  ب: َلَا ُصْحَبٌة، أمُّ

ِهْنُد ِبْنُت ُأَثاَثَة ْبِن َعبَّاِد ْبِن الُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ ڤ. 3 7  7

. َها ُأمُّ ِمْسَطِح بِنِْت َأِب ُرْهِم ْبِن امُلطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَيٍّ  س: ُأمُّ

)1( »اإلصابة« البن حجر )260/14(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )228/10(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )439/3(.
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َأْسـَلَمْت ِهنْـٌد، َوَباَيَعْت َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْطَعَمَها َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َمَع 

َأِخيَها ِمْسَطِح ْبِن ُأَثاَثَة بَِخْيَبَ َثاَلثَِي َوْسًقا. 

َبْت ِهنٌْد ِعنَْد َأِب ُجنُْدٍب، َفَوَلَدْت َلُه َرْيَطَة)1(. َواْغَتَ

 ب: ُأْخت ِمْسَطح، من امُلَهاِجَرات)2(.

ِهْنُد ِبْنُت ُأَسْيِد ْبِن ُحَضِيٍر ڤ.3    7

ْحَن بن سعد بن ُزَراَرة،  د بن عبد الرَّ  نق: َلَا ُصْحَبٌة، روى َعنَْها: ُمَمَّ

ذكرَها اْبُن َمنَْده ِف »َتاِريخ النَِّساء« من تصنيفه)3(.

ِهْنـُد ِبْنـُت َأْوِس ْبـِن َعِديِّ ْبِن ُأَميَّـَة ْبِن َعاِمِر ْبـِن َخْطَمَة، َوُهَو 3    7
َعْبُد اهلِل ْبُن ُجَشِم ْبِن َماِلِك ْبِن اأَلْوِس ڤ.

َها َلْيَل بِنُْت ُعَبْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن َخْطَمَة.   س: ُأمُّ

َجَها َعْمُرو ْبُن َثابِِت ْبِن ُكْلَفَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َمالِِك  َتَزوَّ

اْبِن األَْوِس، َفَوَلَدْت َلُه: َأَبا َحنََّة، ِمْن َأْهِل َبْدٍر.

اِط،  ُثـمَّ َخَلـَف َعَلْيَهـا َخْيَثَمـُة ْبـُن الَاِرِث ْبـِن َمالِِك ْبـِن َكْعِب ْبـِن النَّحَّ

َلِم ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َمالِِك ْبِن األَْوِس، َفَوَلَدْت َلُه: َسْعَد ْبَن  ِمْن َبنِي السَّ

َخْيَثَمَة، َوُهَو َنِقيُب َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، َشِهَد َبْدًرا، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )217/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )439/3(.

)3( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )1938(.
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َوَأْسَلَمْت ِهنُْد بِنُْت َأْوٍس َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ِهْنُد ِبْنُت اْلَبَراِء ْبِن َمْعُروِر ْبِن َصْخِر ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن 3    7
ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َها ُحَْيَمُة بِنُْت َصْيِفيِّ ْبِن َصْخِر ْبِن َخنَْساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد ِمْن َبنِي  ُأمُّ
َسِلَمَة.

َجَها َجابُِر ْبُن َعتِيِك ْبِن َقْيِس ْبِن األَْسَوِد ِمْن َبنِي َسِلَمَة.  َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ِهنٌْد َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ْبِن 3 -  7 َمَناِف  َعْبِد  ْبِن  الُمطَِّلِب  ْبِن  اْلَحاِرِث  ْبِن  اْلُحَصْيِن  ِبْنُت  ِهْنُد 
ُقَصيٍّ ڤ.

 س: َأْسـَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسـوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْطَعَمَها َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 

َوُأْخَتَها َخِدجَيَة بَِخْيَبَ ِمَئَة َوْسٍق)3(.

ِهْنـُد ِبْنـُت ِسـَماِك ْبِن َعِتيـِك ْبِن اْمـِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيـِد ْبِن َعْبِد 3    7
اأَلْشَهِل ڤ.

َها ُأمُّ ُجنُْدِب بِنِْت ِرَفاَعَة ْبِن َزْنَبِ ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْوِف   س: ُأمُّ

ُة ُأَسْيِد ْبِن ُحَضرْيِ ْبِن ِسَمِك ْبِن َعتِيٍك. اْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ِمْن األَْوِس، َوِهَي َعمَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )333/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )373/10(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )216/10(.
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َجـْت ِهنْـٌد َسـْعَد ْبَن ُمَعـاِذ ْبِن النُّْعَمِن ْبـِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبـِن َزْيِد ْبِن  َوَتَزوَّ
َعْبِد األَْشَهِل، َفَوَلَدْت َلُه: َعْمًرا، َوَعْبَد اللِه اْبنَْي َسْعٍد. 

َوَكاَنـْت ِهنْـٌد َأْيًضـا ِعنْـَد َأْوِس ْبِن ُمَعاِذ ْبـِن النُّْعَمِن َأِخي َسـْعِد ْبِن ُمَعاٍذ، 
َفَوَلَدْت َلُه: اْلَاِرَث ْبَن َأْوٍس َشِهَد َبْدًرا. 

َوَأْسَلَمْت ِهنٌْد َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ِهْنُد ِبْنُت َسْهِل ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْمِرو ْبِن ُجَشٍم ِمْن َأْهِل 3    7
َراَتجٍ َوَعْمُرو ْبُن ُجَشٍم، ُهَو َأُخو َعْبِد اأَلْشَهِل ْبِن ُجَشٍم ڤ.

ِد +ْبِن ُعَمَر)2(.  س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ

ِهْنُد ِبْنُت ُعْتَبَة ْبِن َرِبيَعَة ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناٍف 3    7
الُقَرِشيَُّة الَهاِشِميَُّة ڤ.

َة ْبِن ِهاَلِل  َها َصِفيَُّة بِنُْت ُأَميََّة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن األَْوَقِص ْبِن ُمرَّ  س: ُأمُّ

َثَة ْبِن ُسَلْيٍم. اْبِن َفالِِج ْبِن َذْكَواَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن هَبْ

َج ِهنًْدا َحْفُص ْبُن امُلِغرَيِة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم، َفَوَلَدْت  َتَزوَّ
َلُه: َأَباًنا. 

ُب َصنًَم ِف َبْيتَِها بِاْلَقُدوِم  ُد ْبُن ُعَمَر: ملَّا َأْسَلَمْت ِهنٌْد َجَعَلْت َتْضِ َقاَل ُمَمَّ
َذْتُه َفْلَذًة َفْلَذًة، َوِهَي َتُقوُل: ُكنَّا ِمنَْك ِف ُغُروٍر)3(. َحتَّى َفلَّ

)2( السابق )306/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )299/10(.
)3( السابق )224-223/10(.
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 ب: اْمَرَأة أب ُسْفَيان بن َحْرب، أم ُمَعاِوَية. 

َهـا َصِفيَّـة بنـت ُأميَّـة بـن َحاِرَثة بن األوقص بـن مّرة بن ِهـاَلل بن فالج  أمُّ
ابن ذْكَوان)1(.

 ع: اْمَرَأُة َأِب ُسْفَياَن ُأمُّ ُمَعاِوَيَة، َرَوْت َعنَْها َعاِئَشُة)2(.

 بر: أسـلمت عـام الفتـح بعـد إسـالم زوجهـا أب ُسـْفَيان بن حرب، 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل نكاحهم، وكانت امرأة فِيَم ذكر َلَا نفس وأنفة،  َها َرُسوُل اللَّ فأقرَّ
شهدت أحًدا كافرة َمَع زوجها أب ُسْفَيان بن حرب، وكانت تقول يوم ُأُحٍد:

ـــارق ـــات ط ـــن بن نمـــيش َعـــَل النـــمرقنح
املخانـــقواملســـك ف املفـــارق ولـــدر ف 
نعانـــق تقبلـــوا  النـــمرقإن  ونفـــرش 
ــقَأْو تدبـــروا نفـــارق ــري وامـ ــراق غـ فـ

وتوفيت هند بنت عتبة ِف خالفة ُعَمر بن اخلَطَّاِب ِف اليوم الَِّذي مات 
فيه َأُبو قحافة والد أب بكر الصديق ڤ)3(.

 كر: أمُّ معاوية بن أب سفيان من النسوة الاليت بايعن َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

أسلمت يوم فتح مكة، وروت عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )439/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3460/6(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1923-1922/4(.
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روى عنها: ابنها معاوية، وعائشة أمُّ املؤمني. 

وشهدت الريموك، وقدمت عل ابنها معاوية ف خالفة عمر بن اخلطاب)1(.

 جو: اْمـَرَأُة أب ُسـْفَيان َوأمُّ ُمَعاِوَيـة، أسـلمت َيـْوم اْلَفْتـح، وبايعـت 
َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَنت َلَا فصاحة وعقل، َفَلمَّ َباَيعت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َمَع 
ْقَن﴾، َفَقاَلت ِهنْد: إِن َأَبا  ه َشْيًئا َواَل َتْسِ ْكَن بِاللَّ : ﴿َواَل ُتْشِ النَِّساء َقاَل َلُنَّ
َوَقاَل:  بِامَلْعُروِف«،  َوَوَلَدِك  َيْكِفْيِك  َما  »ُخِذي  َفَقاَل:  يك،  ُسْفَيان َرُجٌل ِمسِّ
 ،﴾ ة؟ َقـاَل: ﴿َواَل َتْقُتْلـَن َأْواَلُدُكنَّ ﴿َواَل َيْزنِـن﴾، َقاَلـت: َوهـل َتزين الُـرَّ

َقاَلت: َوهل تركت لنا ولًدا إاِلَّ قتلته َيْوم بدٍر. 

َوملا أسلمت جعلت تضب صنًم ِف َبيتَها بالقدوم، َوتقول: ُكنَّا ِمنْك 
ِف غرور)2(.

 ثغ: امرأة أب سفيان بن حرب، وهي أم معاوية.

اللِه  َرُسوُل  ها  وأقرَّ أب سفيان،  بعد إسالم زوجها  الفتح  أسلمت ف 
ملسو هيلع هللا ىلص عل نكاحها، كان بينهم ف اإلسالم ليلة واحدة، وكانت امرأة لا نفس 

وأنفة، ورأي وعقل. وشهدت ُأُحًدا كافرة، وهي القائلة يومئذ:

ـــارق ـــات ط ـــن بن نمـــيش عـــل النـــمرقنح
نعانـــق تقبلـــوا  أو تدبـــروا نفـــارقإن 

فـــراق غـــري وامـــق

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )70/ 166(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 229، 230(.
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ت بطنَه واستخرجت كبده فالكتها، فلم  فلم ُقتَِل حزة َمثََّلت به وشقَّ
َها النَّاُر«)1(. تطق إساغتها، فبلغ ذلك النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »َلْو َأَساَغْتَها َلْ َتَسَّ

 ذت: أسلمت زمن الفتح وشِهَدت الريموك، وهي القائلة للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: 

إّن أبـا ُسـْفَيان رجـل شـحيح ال يعطي َمـا َيكفيني وولـدي، َقـاَل: »ُخِذي َما 
َيْكِفْيِك َوَوَلَدِك بِامَلْعُروِف«.

وكان زوجهـا قبـل أب ُسـْفَيان حفـص بـن امُلِغـرَية عّم خالد بـن الوليد، 
وكان من الاهلّية. 

وكانت هند من أحسن نساء قريش وأعقلهّن، ثّم إنَّ أبا ُسفيان طلََّقها 
ف آخـر األمـر، فاسـتقرضت مـن ُعَمـر مـن بيـت املـال أربعـة آالف ِدْرَهـم، 
فخرجت إل بالد كلب فاشتت وباعت، وأتت ابنَها معاوية وهو أمرٌي عل 

الشام لعمر، َفَقاَلْت: أي ُبنَّي إّنه عمر وإّنم يعمل لله.

ولا شْعٌر جيٌِّد)2(.

 جر: والدُة معاويُة بُن أب سفيان.

أخبارها قبل اإلسالم مشهورة، وشهدت ُأُحًدا، وفعلت ما فعلت بحمزة، 
ثـم كانـت تؤلِّـب عل املسـلمي إل أن جاء اللـه بالفتح، فأسـلم زوُجها، ثم 
أسلمت هي يوم الفتح، وقصتهم ف قولا عند بيعة النساء: وأن ال يرقن 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )292/6، 293(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 166(.
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ة؟ وعند قوله: وال يقتلن أوالدهن، وقد  وال يزني، فقالت: وهل تزين الُرَّ
ربيناهم صغاًرا وقتلتهم كباًرا، مشهورة)1(.

ِهْنُد ِبْنُت َعْمِرو ْبِن اْلَجُموحِ ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب ْبِن َغْنِم 3    7
اْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.

َها ِهنُْد بِنُْت َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحَراٍم ِمْن َبنِي َسِلَمَة.   س: ُأمُّ

َجَها ُمَيَِّصُة ْبُن َمْسُعوٍد ِمْن َبنِي َحاِرَثَة، َفَوَلَدْت َلُه: َحَراًما، َوِدْحَيَة،  َتَزوَّ

بِيَع َبنِي ُمَيَِّصَة.  َوالرَّ

َأْسَلَمْت ِهنٌْد َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 بر: كانت حتت َعْمرو بن الموح، فُقتَِل عنها يوم ُأُحٍد، وُقتَِل أخوها 

ِه بُن َعْمرو بن حرام يومئذ َأْيًضا، وُدفِنَا ف قب واحد)3(.  َعْبُد اللَّ

ِهْنُد ِبْنُت َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب ْبِن َغْنِم 3    7
اْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.

َها ِهنُْد بِنُْت َقْيِس ْبِن اْلُقَرْيِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن ِسنَاِن ْبِن َكْعِب ْبِن   س: ُأمُّ

َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة. 

َجَها َعْمُرو ْبُن اْلَُموِح ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراٍم، َفَوَلَدْت َلُه.  َتَزوَّ

)1( »اإلصابة« البن حجر )267/14(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )370/10(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1923/4(.
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َوَأْســَلَمْت ِهنـْـٌد َوَباَيَعــْت َرُســوَل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشــِهَدْت ِهنـْـٌد َخْيــَبَ َمــَع 

َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ع: ُأْخُت َعْبِد اللِه ْبِن َعْمِرو ْبِن َحَراٍم)2(.

ِهْنُد ِبْنُت َمْحُموِد ْبِن َمْسَلَمَة ْبِن َسَلَمَة ْبِن َخاِلِد ْبِن َعِديِّ ْبِن 3 7  7
َمْجَدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ڤ.

ُموُس بِنُْت َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ِمْن َبنِي َسِلَمَة.  َها الشَّ  س: ُأمُّ

َجَها َعْمُرو ْبُن َسْعِد ْبِن ُمَعاِذ ْبِن النُّْعَمِن ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن  َتَزوَّ

َعْبِد األَْشَهِل. 

َوَأْسَلَمْت ِهنٌْد َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ِهْنُد ِبْنُت الُمَقوِِّم ْبُن َعْبِد الُمطَِّلِب ڤ.3    7

َة ْبِن ِحْذَيِم ْبِن َسْعِد  َها ِقاَلَبُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َجْعَوَنَة ْبِن َغِزيَّ  س: ُأمُّ

اْبِن َسْهِم ْبِن َعْمِرو ْبِن ُهَصْيٍص. 

َجَهـا َأُبـو َعْمَرَة، َواْسـُمُه: َبِشـرُي ْبـُن َعْمِرو ْبـِن ِمَْصِن ْبـِن َعْمِرو ْبِن  َتَزوَّ

اِر ِمَن األَْنَصاِر، َفَوَلَدْت َلُه:  َعتِيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ْحَِن)4(. َعْبَد اللِه، َوَعْبَد الرَّ

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3461/6(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )368/10(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )313/10(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )49/10(.
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ِهْنـُد ِبْنـُت الُمْنـِذِر ْبـِن اْلَجُمـوحِ ْبِن َزْيِد ْبـِن َحَراِم ْبـِن َكْعِب ْبِن 3    7
َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ. 

ِه.   س: ِهَي ُأْخُت اْلَُباِب ْبِن امُلنِْذِر َشِهَد َبْدًرا ألَبِيِه َوُأمِّ

ُموُس بِنُْت َحقِّ ْبِن ُأَميََّة ْبِن َحَراٍم ِمْن َبنِي َسِلَمَة.  ُهَم الشَّ َوُأمُّ

َجَها َعْمُرو ْبُن ُخنَْيِس ْبِن َلْوَذاَن، َفَوَلَدْت َلُه: امُلنِْذَر ْبَن َعْمٍرو، َبْدِريُّ  َتَزوَّ

اْسُتْشِهَد َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة. 

َأْسَلَمْت ِهنٌْد َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )370/10(.
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اهلاء َحْرف  من  األفراد 

َهاَلُة ِبْنُت ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسد ْبِن َعْبِد الُعزَّي الُقرِشيَُّة اأَلَسِديَُّة ڤ.3    7

 ع: ُأْخُت َخِدجَيَة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 جر: ُأْخُت َخِدجَيَة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ووالدة أب العاص بن الربيع)2(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3462/6(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )253/14(.
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ُة ِبْنُت ُعْقَبَة ْبِن َراِفعِ ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل 3 -  7 ُودَّ
ُأمُّ اْلَحَكِم ڤ.

َهـا ُأمُّ اْلَبنِـَي بِنْـُت ُحَذْيَفـَة ْبـِن َربِيَعـَة ْبـِن َسـاِلِ ْبـِن ُمَعاِوَيَة ْبِن   س: ُأمُّ

ُة  اِر ْبـِن ُذْبَيـاَن ِمـْن َبنِي َسـاَلَماَن ْبِن َسـْعٍد ُهَذْيـٍم، ِمْن ُقَضاَعـَة، َوِهَي َعمَّ رِضَ

َمُْموِد ْبِن َلبِيِد ْبِن ُعْقَبَة. 

 ، َجـْت ُأمُّ اْلََكـِم َقْيـَس ْبَن َمَْرَمَة ْبـِن امُلطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمنَـاِف ْبِن ُقَيٍّ َتَزوَّ

َفَوَلَدْت َلُه. 

َوَأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

اْلَوْقَصاُء ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن ُجَشِم ْبِن َمْجَدَعَة 3    7
اْبِن َحاِرَثَة ڤ.

َهـا َكْبَشـُة بِنْـُت َأْوِس ْبـِن َعِديِّ ْبـِن ُأَميََّة ْبِن َعاِمـِر ْبِن َخْطَمَة،   س: ُأمُّ

َوُهَو َعْبُد اللِه ْبُن ُجَشِم ْبِن َمالِِك ْبِن األَْوِس. 

َجَها النُّْعَمُن ْبُن َمالِِك ْبِن َعاِمِر ْبِن َمَْدَعَة ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة.  َتَزوَّ

َوَأْسَلَمِت اْلَوْقَصاُء َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )300/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )312/10(.
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ُة ُحَمْيَضَة ِبْنِت َياِسٍر ڤ.3    7 ُيَسْيَرُة األَْنَصاِريَُّة،َجدَّ

 س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت، َوَرَوْت َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

ُنَّ َمْسُئواَلت   ب: اْمَرَأة من امُلَهاِجَرات، َحِديثَها: »واْعِقْدَن بِالََناِمِل َفإِنَّ
وُمْسَتنَْطَقات«)2(.

 ع: ِمَن امُلَهاِجَراِت)3(.

 بر: كانت من املهاجرات األول املبايعات. 

من حديثها عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه َقاَل: »َيا نَِسـاَء امُلْؤِمنَاِت، َعَلْيُكنَّ بِالتَّْهلِْيِل 
ُنُّ َمْسُئواَلت ُمْسَتنَْطَقات«.  َوالتَّْسبِيِح والتَّْقِدْيِس، واْعِقْدَن بِالََناِمل؛ َفإنَّ

ُة هانئ بن ُعْثَمَن. هي َجدَّ

حديثها عند أهل الكوفة، عن هانئ بن عثمن، عن حيضة بنت ياس، 
هِتا يسرية)4(. عن َجدَّ

 كو: لا صحبٌة روت عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ف التسبيح: »واْعُقْدَن بِالََناِمِل«. 

هتا يسرية، وكانت  رواه هانىء بن عثمن عن حيضة بنت ياس عن جدَّ
من املبايعات)5(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )450/3(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )293/10(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1924/4(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3465/6(.
)5( »اإلكمال« البن ماكوال )332/7(.
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األِلف َحْرف 

ُأمُّ ِإْسَحاَق اْلَغَنِويَُّة ڤ.3    7

 ع: َرَوْت َعنَْها ُأمُّ َحِكيِم بِنُْت ِدينَاٍر، َكاَنْت ِمَن امُلَهاِجَراِت)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، يروي عنها: أهُل البصة.   بر: هاجرت إَِل َرُسوِل اللَّ

حديثها فيمن أكل ناسًيا، غريب اإلسناد)2(.

ُأمُّ َأَنِس ِبْنُت َواِقِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن ِمْرَضَخَة ْبِن َغْنِم ْبِن 3    7
َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

َجَها َعْمُرو ْبُن ُعْتَبَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َجْرَوَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمَرَة   س: َتَزوَّ

اْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن اخلَْزَرِج ْبِن الَاِرِث ْبِن اخلَْزَرِج. 

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ُأمُّ َأْيَمَن، َواْسُمَها: َبَرَكُة، َمْوالَُة َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َوَحاِضَنُتُه ڤ.3    7

 س، ط: َكاَن َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َوِرَثَهـا ِمـْن َأبِيِه َوَخَْسـَة َأْجَـاٍل َأَواِرَك 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3470/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1925/4(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )356/10(.
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َج َخِدجَيَة بِنَْت ُخَوْيِلٍد.  َوِقْطَعٍة َغنٍَم، َفَأْعَتَق َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُأمَّ َأْيَمَن ِحَي َتَزوَّ

َج ُعَبْيُد ْبُن َزْيٍد ِمْن َبنِي اْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج ُأمَّ َأْيَمَن، َفَوَلَدْت َلُه:  َفَتَزوَّ
َأْيَمَن َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُقتَِل َيْوَم ُحنَْيٍ َشِهيًدا.

اِحيـَل اْلَكْلبِيُّ َمـْوَل َخِدجَيَة بِنْـِت ُخَوْيِلٍد،  َوَكاَن َزْيـُد ْبـُن َحاِرَثـَة ْبـِن َشَ
ِة، َفَوَلَدْت َلُه:  َجُه ُأمَّ َأْيَمـَن َبْعَد النُُّبـوَّ َفَوَهَبْتـُه لَِرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْعَتَقـُه َوَزوَّ

ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد. 

ْت ُأمُّ َأْيَمَن ُأُحًدا َوَكاَنْت َتْسـِقي امَلاَء  ـُد ْبـُن ُعَمَر: َوَقْد َحـَضَ َقـاَل ُمَمَّ
َوُتَداِوي اْلَْرَحى، َوَشِهَدْت َخْيَبَ َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

ِل ِخاَلَفِة ُعْثَمَن)1(. َيْت ُأمُّ َأْيَمَن ِف َأوَّ ُد ْبُن ُعَمَر: ُتُوفِّ َقاَل ُمَمَّ

 ب: اْسُمَها: برَكة، ِهَي أمُّ ُأَساَمة بن زيد بن َحاِرَثة، َماَتت ِف خاَلَفة 
ُعْثَمن)2(.

َفَأْعَتَقَها  اْلََبَشِة،  ِمَن  َكاَنْت  َوَحاِضنَُتُه  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َرُسوِل  َمْواَلُة  ع:   

َعْبُد اللِه ْبُن َعْبِد امُلطَِّلِب َأُبو َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

َوَكاَنْت َحاِضنََة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَنْت ِمَن امُلَباِيَعاِت.

َفَأْنَكَحَها  ملسو هيلع هللا ىلص،  َفَوَهَبْتَها لَِرُسوِل اللِه  َا َكاَنْت أِلُْخِت َخِدجَيَة،  َوِقيَل: إهِنَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )212/10-215(، »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير 
الطبري )ص: 107(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )39/3(.
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َمْواَلُه َزْيَد ْبَن َحاِرَثَة، َفَوَلَدْت َلُه: ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد.

اَرٍة ِف َجانِِب  َبْت َبْوَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َفخَّ تِي َشِ َواْسُمَها: َبَرَكُة، َوِهَي الَّ
َيايِل، َفَقاَل َلَا: »اَل َتتَِّجِعَن َبْطنَِك َأَبًدا«. الَبْيِت ِف َبْعِض اللَّ

َكاَن النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُزوُرَهـا، َعاَشـْت َبْعـَد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِسـتََّة َأْشـُهٍر، َوِقيَل: َبْل 
َيْت َبْعَد ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب ڤ.  ُتُوفِّ

َرَوى َعنَْها: اْبنَُها َأْيَمُن، َوَأَنُس ْبُن َمالٍِك، َوَطاِرُق ْبُن ِشَهاٍب)1(.

 بر: هـي أمُّ أيمـن غلبـت عليهـا كنيتهـا، كنيت بابنها أيمـن بن عبيد، 

وهي بعد أم أسامة بن زيد.

، فولدت له: أسامة. َجها زيُد بُن حارثة بعد عبيد البيشُّ تزوَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. ِه ملسو هيلع هللا ىلص وخادم َرُسول اللَّ يقال َلَا: موالة َرُسول اللَّ

ُتَعرُف بأمِّ الظباء، هاجرت الجرتي إَِل أرض البشة، وإل املدينة جيًعا.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َيـُزوُر ُأمُّ َأْيَمـَن َبَرَكـَة َهـِذِه، َوَكاَن َأُبـو َبْكـٍر َوُعَمـُر  َكاَن َرُسـوُل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُزوُرَها)2(. َيُزوَراهِنَا ِف َمنِْزِلَا َكَم َكاَن َرُسوُل اللَّ

 جو: موالُة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وحاضنته، ورثَها من َأبِيه، وأعتقها ِحي 

َجَها عبد بن زيد من بني الَاِرث، َفولدت َلُه: َأيمن. ج َخِدجَية، َفَتَزوَّ تزوَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3466/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1793/4، 1794(.



حابة األماثل 560
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

جَها زيُد بُن َحاِرَثة بعد الَبْينُوَنة، َفولدت َلُه: ُأَساَمة.  َفَتَزوَّ

ـَمء  َوَكاَن قـد َأَصاهَبَـا َعطـٌش ِف طريقها ملـا َهاَجرت، فديل َعَلْيَها من السَّ
بت َحتَّـى رويت، َفَكاَنت َتقـول: َما أصابني  دلـو مـن َماء برشـاء َأبيض َفرَشِ

ْوِم ِف الواجر، َفَم َعطِْشُت.  َعطٌش بعد َذلِك، َوَلَقد تعرضتُّ للعطش بِالصَّ

َوَحَضت ُأمُّ َأيمن ُأُحًدا، َوَكاَنت َتْسِقي امَلاء، وتداوي الَْرحى. 

َوشِهدت َخْيَب َوتوفيت ِف خاَلَفة ُعْثَمن)1(.

 ث: اسُمها َبَركة، وتكنى أيًضا أّم الّظباء، وغلبت عليها الُكنية األول.

وهـي موالة َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص وحاِضنُتـه، وِرَثها من أبيـه، وأعتَقها حي 
ج خدجيَة.  تزوَّ

َجهـا  وأسـلمت قديـًم، وهاجـرت إل أرض البشـة وإل املدينـة، وزوَّ
َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص ُعبيَد بَن زيد، من بني الارث، فولدت له: أيمن قبل النبوة. 

َجها زيُد بُن حارثة مول َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بعد النبوة، فولدت له:  ثم تزوَّ
أسامة.

وشهدت ُأُحًدا، وكانت تسقي املاء، وتداوي الَرحى، وشهدت خيب.

وتوفيت ف أول خالفة عثمن)2(.

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 228، 229(.
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 521(.
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 ذس: َمْواَلُة َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَحاِضنَُتُه، َوِرَثَها ِمْن َأبِْيِه، ُثمَّ َأْعَتَقَها 

َج بَِخِدجْيََة. ِعنَْدَما َتَزوَّ

َوَكاَنْت ِمَن امُلَهاِجَراِت األَُوِل.

َلُه:  َفَوَلَدْت   ، اخلَْزَرِجيُّ الَاِرِث  بُن  ُعَبْيُد  َجَها  َتَزوَّ َوَقْد  َبَرَكٌة،  اْسُمَها: 
. َأْيَمَن، َوألَْيَمَن ِهْجَرٌة َوِجَهاٌد، اْسُتْشِهَد َيْوَم ُحنَْيٍ

َجَها َزْيُد بُن َحاِرَثَة َلَيايِلَ ُبِعَث النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَوَلَدْت َلُه: ُأَساَمَة بَن  ُثمَّ َتَزوَّ
َزْيٍد، ِحبُّ َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

« َخَْسُة َأَحاِدْيَث)1(. َوَلَا ِف »ُمسنِد َبِقيٍّ

ُأمُّ ِإَياَس ِبْنُت َأَنِس ْبِن َراِفعِ ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد 3 7  7
اأَلْشَهِل ڤ.

يِك بِنُْت َخالِِد ْبِن ُخنَْيِس ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن  َها ُأمُّ َشِ  س: ُأمُّ

َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اخْلَْزَرِج ْبِن َساِعَدَة. 

اِر  َجـْت ُأمُّ إَِيـاَس َأَبـا َسـْعِد ْبـَن َطْلَحَة ْبـِن َأِب َطْلَحَة ِمْن َبنِـي َعْبِد الدَّ َتَزوَّ
. اْبِن ُقَيٍّ

َوَأْسَلَمْت ُأمُّ إَِياَس َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 223، 224، 227(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )300/10(.



حابة األماثل 562
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُأمُّ َأيُّوَب ِبْنُت َقْيِس ْبِن َسْعِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس 3    7
اْبِن َماِلٍك اأَلَغرِّ ڤ.

َا َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلْ  ُد ْبُن ُعَمَر َأهنَّ  س: َذَكَر ُمَمَّ

ُه)1(. َيْذُكْرَها َغرْيُ

ُأمُّ َأيُّوَب اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3    7

، َوِهَي بِنُْت َقْيِس ْبِن َسْعِد ْبِن َقْيِس ْبِن   ع: اْمَرَأُة َأِب َأيُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ

تِي َقـاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ُة، ُثـمَّ اخْلَُزاِعيَُّة، َوِهَي الَّ َعْمـِرو ْبـِن اْمِرِئ اْلَقْيـِس اأْلَْنَصاِريَّ

»إِنَّ َطَلَق ُأمِّ َأيُّوَب َحْوٌب«)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )339/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3469/6(.



563 ات �
َّ
أسامي الصحابي

الباء َحْرف 

ُأمُّ ُبَجْيٍد اأْلَْنَصاِريَُّة الَحاِرِثيَُّة ڤ.3    7

 ب: من املبايعات)1(.

ْحَـِن ْبـِن ُبَجْيٍد، َوِقيـَل: اْبُن  ُة َعْبـِد الرَّ  ع: َكاَنـْت ِمـَن امُلَباِيَعـاِت، َجـدَّ

اَء)2(. بَِجاٍد، اْسُمَها َحوَّ

 ثغ: قيل: اسمها حواء. وف ذلك اضطراب، وهي مشهورة بكنيتها.

بايعت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ُأمُّ ِبْشِر ِبْنُت َعْمِرو ْبِن َعَنَمَة ْبَن َعِديِّ ْبِن ِسَناِن ْبِن َناِبْي ْبِن 3 -  7
اِد ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ. َعْمِرو ْبِن َسوَّ

َها ُأمُّ َزْيِد بِنُْت َعاِمِر ْبِن َخِديِج ْبِن ِسنَاِن ْبِن َناِبْ ْبِن َعْمِرو ْبِن   س: ُأمُّ

اِد ْبِن َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة.  َسوَّ

ِة ْبِن َحَراٍم، َفَوَلَدْت َلُه.  مَّ ْحَِن ْبِن ِخَراِش ْبِن الصِّ َجَها َعْبُد الرَّ َتَزوَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )462/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3474/6(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )305/6(.
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عريف بالص
َّ
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َّ

الش

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َعْبُد اللِه ْبُن َبِشرِي ْبِن َأَنِس ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُجَشِم ْبِن 

َحاِرَثَة ْبِن اْلَاِرِث ِمَن األَْوِس.

َأْسَلَمْت ُأمُّ برِْشٍ َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُأمُّ ِباَلِل ِبْنُت ِهاَلٍل اأْلَْسَلِميَُّة ڤ.3    7

 ع: َكاَن َأُبوَها ِمَّْن َشِهَد اْلَُدْيبَِيَة)2(.

 ثغ: شهد أبو ها الديبية، وروت هي عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )380/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3474/6(.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )306/6(.



565 ات �
َّ
أسامي الصحابي

اء
َّ

الث َحْرف 

ُأمُّ َثاِبِت ِبْنُت َثاِبِت ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر ڤ.3    7

َا َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. ُد ْبُن ُعَمَر َأهنَّ  س: َذَكَر ُمَمَّ

ُأمُّ َثاِبِت ِبْنُت َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن ِمْحَصِن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِتيِك 3    7
اِر ڤ. اْبِن َعْمِرو ْبِن َمْبُذوٍل، َوُهَو َعاِمُر ْبُن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َها َكْبَشُة بِنُْت َمالِِك ْبِن َقْيِس ْبِن ُمَاِرِب ْبِن الَاِرِث ْبِن َثْعَلَبَة   س: ُأمُّ

اِر.  اْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

بِيِع ْبِن الَاِرِث ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْمِرو ْبِن  َجَها الَعالُء ْبُن َعْمِرو ْبِن الرَّ َتَزوَّ

اِر.  َعْوِف ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ َثابٍِت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُأمُّ َثاِبِت ِبْنُت َجْبِر ْبِن َعِتيِك ْبِن َقْيِس ْبِن َهْيَشَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن 3    7
ُأَميََّة ْبِن ُمَعاِوَيَة ڤ.

َجَها َعتِيُك ْبُن  َها َهْضَبُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن ُسَبْيٍع، َتَزوَّ  س: ُأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )346/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )419/10(.
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الَاِرِث ْبِن َعتِيِك ْبِن َقْيِس ْبِن َهْيَشَة ْبِن الَاِرِث ْبِن ُأَميََّة ْبِن ُمَعاِوَيَة. 

َأْسَلَمْت ُأمُّ َثابٍِت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُأمُّ َثاِبِت ِبْنُت َحاِرَثَة ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن 3    7
َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َها ِهنُْد بِنُْت َمالِِك ْبِن َعاِمٍر ِمْن َبنِي َبَياَضَة.   س: ُأمُّ

َجَها َعْبُد اللِه ْبِن اْلَُمرْيِ ِمْن َأْشَجَع َحِليُف َبنِي ُعَبْيٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة.  َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ َثابٍِت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

اِس ْبِن َماِلِك ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن 3 7  7 ُأمُّ َثاِبٍت ِبْنُت َقْيِس ْبِن َشمَّ
َماِلٍك اأَلَغرِّ ڤ.

َها َخْوَلُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َقْيِس ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ِمْن َبنِي اْلَاِرِث   س: ُأمُّ

ٍس ألَبِيِه.  اْبِن اخْلَْزَرِج َوِهَي ُأْخُت َثابِِت ْبِن َقْيِس ْبِن َشمَّ

َج ُأمَّ َثابٍِت بِنَْت َقْيٍس َثابُِت ْبُن ُسْفَياَن ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْمِرِئ  َتَزوَّ
اْلَقْيِس َفَوَلَدْت َلُه: ِسَمًكا. 

َأْسَلَمْت ُأمُّ َثابٍِت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ُأمُّ َثاِبِت ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َسْعِد ْبِن َقْيِس ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن 3    7
ُزَرْيٍق ڤ.

)2( السابق )376/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )330/10(.
)3( السابق )338/10(.



567 ات �
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َها َكْبَشُة بِنُْت اْلَفاِكِه ْبِن َقْيِس ْبِن َمَْلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق.   س: ُأمُّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ َثابٍِت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُأمُّ َثْعَلَبَة ِبْنُت َزْيِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب ْبِن َغْنِم ْبِن 3    7
َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

ُهـَم ُأَماَمُة بِنُْت  ـِه، ُأمُّ ـْذِع ألَبِيِه َوُأمِّ  س: ِهـَي ُأْخـُت َثْعَلَبـَة ْبـِن َزْيٍد اْلِ

َخالِِد ْبِن َمَْلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق. 

َجَها َعْمُرو ْبُن َأْوِس ْبِن َعاِئِذ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن ُأَديِّ  َتَزوَّ
اْبِن َسْعٍد َأِخي َسَلَمَة ْبِن َسْعٍد. 

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )366/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )371/10(.
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الجمي َحْرف 

ُأمُّ َجِميـِل ِبْنـُت َأِبـي َأْخَزَم ْبِن َعِتيـِك ْبِن النُّْعَماِن ْبـِن َعْمِرو ْبِن 3    7
اِر ڤ. َعِتيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َمْبُذوٍل، َوُهَو َعاِمُر ْبُن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

 . َها بِنُْت َخبَّاِب ْبِن األََرتِّ  س: ُأمُّ

َجَهـا َسـِعيُد ْبـُن ُعَبْيِد ْبـِن ُعَمرْيِ ْبِن َوْهـِب ْبِن َعْبِد األَْشـَهِل ْبِن َحاِرَثَة  َتَزوَّ
اْبِن ِدينَاٍر، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه، َوَخالًِدا، َوَجِياًل، َوُعَبْيَدَة. 

َأْسَلَمْت ُأمُّ َجِيٍل َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

اِعِر ْبِن َصاِمِت ْبِن َخاِلِد 3 -  7 ُأمُّ َجِميِل ِبْنُت اْلُجاَلِس ْبِن ُسَوْيٍد الشَّ
اْبِن َعِطيََّة ْبِن َحْوِط ْبِن َحِبيِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ڤ. 

ْبِن َسَلَمَة ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيٍد، ِمْن  ْبُن ُعْتَبَة ْبِن َساِلِ  َجَها َساِلُ   س: َتَزوَّ
َبنِي َعْمٍرو.

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُأمُّ َجِميِل ِبْنُت اْلُحَباِب ْبِن الُمْنِذِر ْبِن اْلَجُموحِ ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم 3    7

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )420/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )332/10(.



569 ات �
َّ
أسامي الصحابي

اْبِن َكْعِب ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

ها َزْينَُب بِنُْت َصْيِفيِّ ْبِن َصْخِر ْبِن َخنَْساَء ِمْن َبنِي ُعَبْيٍد ِمْن   س: أمُّ

َبنِي َسِلَمَة.

َجَها امُلنِْذُر ْبُن َعْمِرو ْبِن ُخنَْيٍس َنِقيُب َبنِي َساِعَدَة.  َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ َجِيٍل َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

اِد 3    7 ُأمُّ َجِميِل ِبْنُت ُقْطَبَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َحِديَدَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ
اْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

ْبِن  اِد  ْبِن َسوَّ ْبِن َعْمِرو  ْبِن َحِديَدَة  بِنُْت َعْمِرو  ُأمُّ َعْمِرو  َها  ُأمُّ س:   

َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة. 

َجَها ُعْثَمُن ْبُن َخْلَدَة ْبِن َمَْلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق، َفَوَلَدْت َلُه: ُأَماَمَة.  َتَزوَّ

اِر.  اِك ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن النَّجَّ حَّ ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َزْيُد ْبُن َثابِِت ْبِن الضَّ

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َأَنُس ْبُن َمالِِك ْبِن النَّْضِ ْبِن َضْمَضٍم ِمْن َبنِي َعِديِّ ْبِن 
اِر. النَّجَّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ َجِيٍل َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

َها ُمَباَيَعٌة)2(. هُتَا ُأمُّ ُأمِّ َها ُمَباَيَعٌة، َوَجدَّ َوُأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )370/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )381/10(.
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ُأمُّ ُجْنُدٍب األَْزِديَُّة ڤ.3    7

 س: ِهَي ُأمُّ ُسَلْيَمَن ْبِن َعْمِرو ْبِن األَْحَوِص. 

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَوْت َعنُْه)1(.

اِد ْبِن ُظُفَر ڤ.3    7 ُأمُّ ُجْنُدِب ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َأْوِس ْبِن َماِلِك ْبِن َسوَّ

ُموُس بِنُْت َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحَراٍم ِمْن َبنِي  َها الشَّ  س: ُأمُّ
َسِلَمَة.

َجَها َنْصُ ْبُن اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد َرَزاِح ْبِن ُظُفَر، َفَوَلَدْت َلُه: الَاِرَث.  َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ ُجنُْدِب بِنُْت َمْسُعوٍد َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُأمُّ ُجْنُدٍب ڤ.3    7

.)3( ، َلَا ِذْكٌر ِف إِْساَلِم َأِب َذرٍّ  ع: ِهَي ُأمُّ َأِب َذرٍّ اْلِغَفاِريِّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )290/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )320/10(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3478/6(.
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الـحـاء َحْرف 

ُأمُّ اْلَحاِرِث ِبْنُت اْلَحاِرِث ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل ْبِن 3 7  7
اِر ڤ. َحاِرَثَة ْبِن ِديَناِر ْبِن النَّجَّ

اُء بِنُْت َقْيِس ْبِن َمالِِك ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد األَْشَهِل  َمرْيَ َها السُّ  س: ُأمُّ

اِر.  اْبِن َحاِرَثَة ْبِن ِدينَاِر ْبِن النَّجَّ

ـَة ْبَن َعْمـِرو ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن َخنَْسـاَء ْبِن َمْبـُذوِل ْبِن  َجَهـا َعْمـُرو ْبـُن َغِزيَّ َتَزوَّ
ْحَِن.  اِر، َفَوَلَدْت َلُه: الَاِرَث، َوَعْبَد الرَّ َعْمِرو ْبِن َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها الَاِرُث ْبُن َخْزَمَة ْبِن َمالِِك ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد األَْشَهِل 
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: ُسَهْيَمَة.  اْبِن َحاِرَثَة ْبِن ِدينَاِر ْبِن النَّجَّ

َوَأْسَلَمْت ُأمُّ اْلَاِرِث، َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُأمُّ اْلَحاِرِث َوُيَقاُل: ُأمُّ ِإَياَس ِبْنُت َثاِبِت ْبِن اْلِجْذعِ، َوُهَو َثْعَلَبُة ْبُن 3    7
َزْيِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َها ُأَماَمُة بِنُْت ُعْثَمَن ْبِن َخالَِدَة ْبِن َمَْلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق.   س: ُأمُّ

ْذِع، َوُهَو َثْعَلَبُة ْبُن َزْيِد ْبِن اْلَاِرِث ْبِن  َجَها ِمْرَداُس ْبُن َمْرَواَن ْبِن اْلِ َتَزوَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )408/10(.
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َحَراِم ْبِن َكْعِب ْبِن َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة. 

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُأمُّ اْلَحاِرِث ِبْنُت اْلَحاِرِث ْبِن ُعْرَوَة ْبِن َعْبِد َرَزاحِ ْبِن ُظَفَر ڤ. 3    7

َهـا َسـْهَلُة بِنْـُت اْمـِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َكْعـِب ْبِن َعاِمِر ْبـِن َعِديِّ ْبِن   س: ُأمُّ

َمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة. 

َأْسَلَمْت ُأمُّ اْلَاِرِث َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُأمُّ اْلَحاِرِث ِبْنُت النُّْعَماِن ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ 3    7
اْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َها َخنَْساُء بِنُْت َرَباِب ْبِن النُّْعَمِن ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد.   س: ُأمُّ

اُد ْبُن َرْزِن ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة.  َجَها َسوَّ َتَزوَّ

َوَأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ُأمُّ اْلَحاِرِث ِبْنُت َماِلِك ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن 3 -  7
َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

ِه.  َفْيِل ْبِن َمالٍِك َشِهَد َبْدًرا ألَبِيِه َوُأمِّ  س: ِهَي ُأْخُت الطُّ

اٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة.  ُهَم َأْسَمُء بِنُْت اْلَقْيِ ْبِن َكْعِب ْبِن َسوَّ ُأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )371/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )322/10(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )374/10(.
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َجَها َثابُِت ْبُن َصْخِر ْبِن ُأَميََّة ْبِن َخنَْساَء ْبِن ُعَبْيٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة.  َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ اْلَاِرِث َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُأمُّ الَحاِرِث األَْنَصاِريَُّة ڤ.3    7

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، ول تنهزم يومئذ فيمن اهنزم.   بر: شهدت حنينًا َمَع َرُسوِل اللَّ

روى عنها: عمرة بن عزّية، وهي جّدته)2(.

ُأمُّ ِحبَّاَن ِبْنُت َعاِمِر ْبِن َناِبِئ ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب ْبِن َغْنِم 3    7
اْبِن َكْعِب ْبِن َسِلَمَة ڤ.

َهـا ُفَكْيَهـُة بِنْـُت َسـَكِن ْبِن َزْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن ِسـنَاِن ْبـِن َكْعِب ْبِن   س: ُأمُّ

َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، َوِهَي ُأْخُت ُعْقَبَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َنابٍِئ، َشِهَد َبْدًرا، 
ِه. ألَبِيِه َوُأمِّ

َجَهـا َحـَراُم ْبـُن ُمَيَِّصـَة ْبِن َمْسـُعوِد ْبِن َكْعـِب ْبِن َعاِمِر ْبـِن َعِديِّ ْبِن  َتَزوَّ
َمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ِمَن األَْوِس. 

َأْسَلَمْت ُأمُّ ِحبَّاَن َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ُأمُّ َحِبيَبَة ِبْنُت ُنَباَتَة اأَلَسِديَُّة ڤ.3  7 7

َة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَهاَجَرْت إَِل امَلِدينَِة   س: َأْسَلَمْت بَِمكَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )374/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1928/4(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )369/10(.
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َمَع َمْن َهاَجَر ِمْن َقْوِمَها)1(.

ُأمُّ َحَراِم ِبْنُت ِمْلَحاَن ْبِن َخاِلِد ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن ُجْنُدِب ْبِن 3  7 7
اِر اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ. َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َها ُمَلْيَكُة بِنُْت َمالِِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو   س: ُأمُّ

اِر. اْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َم ْبِن فِْهِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم  اِمِت ْبِن َقْيِس ْبِن َأْصَ َجَها ُعَباَدُة ْبُن الصَّ َتَزوَّ

ًدا.  اْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اخْلَْزَرِج، َفَوَلَدْت َلُه: ُمَمَّ

اِد ْبِن َمالِِك ْبِن َغنِْم ْبِن  ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َعْمُرو ْبُن َقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َسوَّ

اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َقْيًسا، َوَعْبَد اللِه.  َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َوَأْسَلَمْت ُأمُّ َحَراٍم َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ب: ُأْخت أم سليم بنت ملَحان، َلَا ُصْحَبة)3(.

اِمِت، َوَخَرَجْت  َت ُعَباَدَة ْبِن الصَّ  ع: َخاَلُة َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َكاَنْت حَتْ

َس، َوَقَصْتَها  ْت بُِقـْبُ ـاِم، َوُقـِبَ َمَعـُه ِف َبْعـِض َغـَزَواِت الَبْحـِر، َوَماَتـْت بِالشَّ

اِلَِة.  اِم َيْسَتْسُقوَن هِبَا، َيُقوُلوَن: َقْبُ امَلْرَأِة الصَّ َبْغَلُتَها َفَمَتْت، َوَأْهُل الشَّ

َمْيَصاُء، َوِقيَل: اْلُغَمْيَصاُء َأْيًضا.  ِقيَل: اْسُمَها الرُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )231/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )404/10(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )462/3(.
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اِمِت، َوَعْمُرو ْبُن اأْلَْسَوِد،  َرَوى َعنَْها: َأَنُس ْبُن َمالٍِك، َوُعَباَدُة ْبُن الصَّ
اٍد)1(. َوَيْعَل ْبُن َشدَّ

 بر: زوج عبـادة بـن الصامـت، وأخـت أم سـليم، وخالـة أنـس بـن 
مالك، ال أقف َلَا َعَل اسم صحيح، وكان َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُيكرمها ويزورها 
ِف بيتها، ويقيل عندها، ودعا َلَا بالشهادة، فخرجت َمَع زوجها عبادة غازية 
ِف البحر، فلم وصلوا إَِل جزيرة قبص، خرجت من البحر، فقربت إليها 
دابة لتكبها، فصعتها فمتت، ودفنت ِف موضعها، وذلك ِف إمارة معاوية 

وخالفة ُعْثَمن. 

ويقال: إن معاوية غزا تلك الغزاة بنفسه، ومعه َأْيًضا امرأته فاختة بنت 
قرظة من بني نوفل بن عبد مناف)2(.

 كر: زوُج عبادة بن الصامت، وخالُة أنس بن مالك. 

لا صحبٌة، وخرجت مع زوجها عبادة غازية إل الشام، وقدمت دمشق. 

روت عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا، رواه عنها زوجها عبادُة، وابُن أختها أنس بن 
مالك، وعمري بن األسود العنيس، ويعل بن شداد بن أوس، وعطاء بن يسار)3(.

 جو: ُأْخت سليم، أسلمت وبايعت رَسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن يقيل ِف 
َبيتَها)4(.

)2( »االستيعاب« )1931/4(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3479/6(.
)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )70/ 209(.

)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 232(.
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 ث: أخت أم ُسليم، وزوجة عبادة بن الصامت .

وكان َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يزورها، ويقيل ف بيتها .

قالت: بينا َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص قائاًل ف بيتي إذ استيقظ وهو يضحُك، فقلت: 
تِي ُعِرُضوا َعَلَّ َمْن  بأب أنت وأمي، ما ُيضحكك؟ قال: »ُعِرَض َعِلَّ ِمْن ُأمَّ
ِة«. فقلـت: ادُع الله أن جيعلني  َيْرَكُبـوَن َظْهـَر َهـَذا اْلَبْحـِر َكامُلُلوِك َعَل اْلَِسَّ
ُهـمَّ اْجَعْلَها ِمنُْهْم«. ثم ناَم، فاسـتيقظ وهـو يضحك، فقلت  منهـم. قـال: »اللَّ
تِـي ُعِرُضوا َعَلَّ ُغَزاٌة ِف َسـبِيِل  بـأب وأمـي ما ُيضحكك؟ قـال: »َناٌس ِمْن ُأمَّ

لَِن«. اللِه ۵«، فقلت: ادُع الله أن جيعلني منهم. فقال: »َأْنِت ِمَن اْلَوَّ

فغزت مع عبادة بن الصامت -وكان زوجها-، فوقصتها بغلٌة لا شهباء 
فوقعت فمتت)1(.

ُة، امَلَدنِيَُّة، ُأْخُت ُأمِّ ُسَلْيٍم، َوَخاَلُة َأَنِس بِن  اِريَّ ُة، النَّجَّ  ذس: األَْنَصاِريَّ
اِمِت. َمالٍِك، َوَزْوَجُة ُعَباَدَة بِن الصَّ

َواِوْيِن، ِسَوى »َجاِمِع َأِب ِعْيَسى«، َكاَنْت ِمْن ِعْلَيِة  َحِدْيُثَها ِف َجِْيِع الدَّ
النَِّساِء.

ُه. َث َعنَْها: َأَنُس بُن َمالٍِك، َوَغرْيُ َحدَّ

َها َتُزْوُرُه الِفَرْنُج)2(. َوَبَلَغنِي َأنَّ َقْبَ

)1( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 525(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 316، 317(.



577 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ُأمُّ اْلَحَكِم ِبْنُت َأِبي ُسْفَياَن ْبِن َحْرِب ْبِن ُأَميََّة اأُلَمِويَُّة ڤ.3  7 7

َها ِهنُْد بِنُْت ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة.   س: ُأمُّ

َجَها َعْبُد اللِه ْبُن ُعْثَمَن ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َربِيَعَة ْبِن الَاِرِث ْبِن َحبِيِب  َتَزوَّ
ْحَِن،  ، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد الرَّ اْبِن الَاِرِث ْبِن َمالِِك ْبِن ُحَطْيِط ْبِن ُجَشٍم الثََّقِفيُّ

َفَكاَن ُيَقاُل َلُه: اْبُن ُأمِّ اْلََكِم)1(.

 بر: من مسلمة الفتح، كانت ِف حي نزول قوله ۵: ﴿ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ﴾ ]املمتحنة: 10[ حتت عياض بن غنم الفهري، فطلَّقها حينئذ، 

ِه بُن ُعْثَمَن الثََّقِفي. َجها َعْبُد اللَّ فتزوَّ

ْحَِن بن أمِّ الكم)2(. هي أمُّ َعْبد الرَّ

ه.   كر: أخُت أمِّ حبيبة ألبيها، وأخت معاوية ألبيه وأمِّ

هم هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس.  أمُّ

أدركت النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت من أسلم يوم الفتح، وبايعت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

وحكت عن أخيها.

روى عنها: ابنُها عبد الرحن بن عبد الله بن عثمن الثقفي)3(.

 جر: أخت معاوية شقيقته، وأخت أم حبيبة أم املؤمني ألبيها)4(.

)2( »االستيعاب« )1932/4(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )228/10(.

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )70/ 219(.
)4( »اإلصابة« البن حجر )332/14(.
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َبْيِر ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ڤ. 3 77 7 ُأمُّ اْلَحَكِم ِبْنُت الزُّ

َها َعاتَِكُة بِنُْت َأِب َوْهِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن ِعْمَراَن ْبِن َمُْزوٍم.  س: ُأمُّ

ِلـِب ْبـِن َهاِشـٍم، َفَوَلـَدْت َلُه:  َجَهـا َربِيَعـُة ْبـُن الَـاِرِث ْبـِن َعْبـِد امُلطَّ َتَزوَّ

ًدا، َوَعْبَد اللِه، َوَعبَّاًسا، َوالَاِرَث، َوَعْبَد َشْمٍس، َوَعْبَد امُلطَِّلِب، َوُأَميََّة  ُمَمَّ

ى.  اْلُكْبَ َوَأْرَوى  َرُجاًل، 

َوَأْطَعَم َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُأمَّ اْلََكِم ِف َخْيَبَ َثاَلثَِي َوْسًقا. 

َوَرَوْت ُأمُّ اْلََكِم َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ًدا،  َجها ربيعُة بُن الارث بن عبد املطلب، فولدت له: ُمَمَّ  ط: تزوَّ

وعبَّاًسا، وعبَد شمٍس، وعبَد املطلب، وأميَة وأروى الكبى. 

روت أمُّ الكم عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

َها َعاتَِكة بنت وهب بن َعْمرو بن َعاِئذ بن عمَران بن َمُْزوم)3(.  ب: أمُّ

 ع: اْسُمَها َصِفيَُّة، ُأْخُت ُضَباَعَة)4(.

َبرْي، كانت حتت ربيعة بن الارث بن عبد   بر: أخت ضباعة بنت الزُّ
املطلب. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )47/10(.
)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 111(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )325/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3480/6(.
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أسلمت وهاجرت)1(.

ْحَمِن ْبِن َمْسُعوِد ْبِن 3  7 7 ُأمُّ اْلَحَكِم َوُيَقاُل: ُأمُّ َحِكيِم ِبْنُت َعْبِد الرَّ
َثْعَلَبَة ْبِن َأِسيَرَة ْبِن ُعَسْيَرَة ْبِن َعِطيََّة ْبِن ُخَداَرَة ڤ.

َجَهـا َأُبـو َمْسـُعوٍد ُعْقَبـُة ْبـُن َعْمـِرو ْبـِن َثْعَلَبـَة ْبِن َأِسـرَيَة ْبِن   س: َتَزوَّ

َة ْبِن َعطِيََّة ْبِن ُخَداَرَة.  ُعَسرْيَ

َأْسَلَمْت ُأمُّ اْلََكِم َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُأمُّ َحِكيِم ِبْنُت اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشاِم ْبِن الُمِغيَرِة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن 3  7 7
ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم الُقَرِشيَُّة الَمْخُزوِميَُّة ڤ.

َها َفاطَِمُة بِنُْت اْلَولِيِد ْبِن امُلِغرَيِة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم)3(.  س: ُأمُّ

َها ِعْكِرَمَة ْبِن َأِب َجْهٍل)4(. َت اْبِن َعمِّ  ع: َأْسَلَمْت َيْوَم اْلَفْتِح، َوَكاَنْت حَتْ

 بر: زوج عكرمة بن أب جهل ابن عمها. 

أسلمت يوم الفتح، واستأمنت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص لزوجها عكرمة، َوَكاَن عكرمة 
ته َحتَّى أسلم، وثبتا َعَل نكاحهم)5(. قد َفرَّ إَِل اليمن، وخرجت ِف طلبه فردَّ

الله، أخت خالٍد،  الوليد بن املغرية بن عبد  ها فاطمة بنت  أمُّ كر:   

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )343/10(.)1( »االستيعاب« )1933/4(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )249/10(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3484/6(.

)5( »االستيعاب« )1932/4(.
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وهي التي ُتنسب لا قنطرة أّم حكيٍم بمرج الصفر. 

ولــا صحبــٌة مــن النَّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، واســتأمنته لبعلهــا عكرمــة بــن أب جهــل، 
َجها خالُد بُن سعيد.  وخرجت معه إل الشام غازية، فُقتَِل عنها، فتزوَّ

وكانت يوم ُأُحٍد مع زوجها قبل أن ُيْسِلَم)1(.

ها فاطمة بنت الوليد، أخت خالد.  ثغ: أمُّ

وشهدت ُأُحًدا كافرة، ثم أسلمت يوم الفتح. 

ها عكرمة بن أب جهل، وملا أسلمت كان زوجها قد  كانت حتت ابِن عمِّ
هرب إل اليمن، فاستأمنت له من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، واستأذنته ف أن تسري ف طلبه، 

ته فأسلم.  فأذن لا، فردَّ

َجها خالُد بُن سعيد، فلم نزل املسلمون مرج  وُقتَِل عنها عكرمة، فتزوَّ
س هبا، فقالت: لو تأخرت حتى يزم الله  الصفر عند دمشق، أراد خالد أن يعرِّ

هذه الموع؟ فقال: إن نفيس حتدثني أين أقتل. قالت: فدونك. 

فأعـرس هبـا عند القنطـرة التي بالصفر، فبها سـميت قنطـرة أم حكيم، 
وأول عليها، فم فرغوا من الطعام حتى تقدمت الروم، وقاتلوا وُقتَِل خالد. 

وقاتلت أم حكيم يومئذ، فقتلت سبعًة بعموِد الفسطاط الذي عرس 
هبا خالد فيه)2(.

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )70/ 223(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )321/6(.
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ُأمِّ َحِكيِم ِبْنُت َطاِرٍق اْلِكَناِنيَُّة ڤ.3  7 7

ِة اْلَوَداِع)1(.  س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َحجَّ

ُأمُّ َحِكيم ْبْنِت ُعْتَبَة ْبِن َأِبي َوقَّاص ڤ.3 -7 7

 بر: أخت هاشم، ونافع ابني عتبة ابن أب وقاص. 

كانت املهاجرات)2(.

ُأمُّ َحِكيِم ِبْنُت النَّْضِر ْبِن َضْمَضِم ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن ُجْنُدِب 3  7 7
اِر ڤ. اْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

اِر. اِد ْبِن َمالِِك ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ َها ِهنُْد بِنُْت َزْيِد ْبِن َسوَّ  س: ُأمُّ

َجَها َعْمُرو ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن َوْهِب ْبِن َعِديِّ ْبِن َمالِِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر  َتَزوَّ

ْحَـِن، َوُأمَّ  ـاِر، َفَوَلَدْت َلـُه: َأَبا َحِكيـٍم، َوَعْبَد الرَّ اْبـِن َغنْـِم ْبـِن َعِديِّ ْبـِن النَّجَّ

َحِكيٍم، َواْسُمَها: َسْهَلُة بِنُْت َثْعَلَبَة. 

َأْسَلَمْت ُأمُّ َحِكيٍم َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ُأمُّ َحِكيِم ِبْنُت َوَداعٍ اْلُخَزاِعيَُّة ڤ.3  7 7

ًة)4(.  س: َأْسَلَمْت َوَرَوْت َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث ِعدَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )282/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1933/4(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )394/10(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )291/10(.
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ُروا الّسُحوَر«.  ُلوا اإِلْفَطاَر َوَأخِّ  بر: سمعت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َعجِّ

روت عنها: صفية بنت جرير)1(.

ثت َعنَْها: َصِفيَّة بنت جرير)2(.  نق: َلَا ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، حدَّ

ُأمُّ ُحَمْيٍد اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3    7

.)3( اِعِديِّ  ع: ِهَي اْمَرَأُة َأِب ُحَْيٍد السَّ

ُأمُّ َحْنَظَلَة ِبْنُت ُروِميِّ ْبِن َوْقِش ْبِن ُزْغَبَة ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد 3    7
اأَلْشَهِل ڤ.

َها ُسَهْيَمُة بِنُْت َعْبِد اللِه ْبِن ِرَفاَعى ْبِن َنْجَدَة، ِمْن َبنِي ُنَمرْيٍ   س: ُأمُّ
ِمْن األَْوِس.

َجَها َثْعَلَبُة ْبُن َأَنِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد األَْشَهِل، َفَوَلَدْت َلُه. َتَزوَّ

ِد ْبِن ُعَمَر)4(. َوَأْسَلَمْت ُأمُّ َحنَْظَلَة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1933/4(.
)2( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )2453(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3488/6(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )304/10(.
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الخاء َحْرف 

ُأمُّ َخاِلِد ِبْنُت َخاِلِد ْبِن َيِعيَش ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمَناَة 3    7
اِر ڤ. اْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َهـا ُأمُّ َثابِـِت بِنْـُت َثابِـِت ْبـِن َخنَْسـاَء ْبـِن َعْمـِرو ْبـِن َمالِِك ْبِن   س: ُأمُّ

اِر.  ، ِمْن َبنِي َعِديِّ ْبِن النَّجَّ َعِديٍّ

اِر،  َجَهـا َحاِرَثـُة ْبـُن النُّْعـَمِن ْبِن َنَفـِع ْبِن َزْيٍد ِمـْن َبنِي َمالِِك ْبـِن النَّجَّ َتَزوَّ

ْحَِن، َوَسْوَدَة، َوُعْمَرَة َوُأمَّ ِهَشاٍم.  َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه، َوَعْبَد الرَّ

َوَأْسَلَمْت ُأمُّ َخالِِد بِنُْت َخالٍِد َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

يِق، َواْسُمَها: َسْلَمى ِبْنُت 3 7  7 دِّ ُأمُّ اْلَخْيِر ِبْنُت َصْخٍر ُأمُّ َأِبي َبْكٍر الصِّ
َة ْبِن َكْعِب  َصْخِر ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُمرَّ

اْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلٍب ڤ.

َيْت ُأمُّ  ، ُثـمَّ ُتُوفِّ َ َأُبـو َبْكـٍر َفَوِرَثـُه َأُبوُه َأُبو ُقَحاَفـَة، َوُأمُّ اخْلرَْيِ  ع: ُتـُوفِّ

اخْلرَْيِ َقْبَل َأِب ُقَحاَفَة. 

ْعَوِة َمَع اْبنَِها َأِب َبْكٍر ڤ)2(. ِل الدَّ َأْسَلَمْت ِف َأوَّ

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3490/6(.)1( »الطبقات الكبير« )421/10(.
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اء الرَّ َحْرف 

ُأمُّ َراِفعِ ِبْنُت ُعْثَماَن ْبِن َخْلَدَة ْبِن َمْخَلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق ڤ. 3    7

 س: ِهَي ُأْخُت َأِب ُعَباَدَة َسْعِد ْبِن ُعْثَمَن َشِهَد َبْدًرا َوُأمُّ َرافٍِع ُأمُّ َجِيِل 

اِد ْبِن َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة. بِنُْت ُقْطَبَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َحِديَدَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ

ُد ْبُن َرافِِع ْبِن َمالِِك ْبِن الَعْجاَلَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق. َجَها َخالَّ َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ َرافٍِع َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

ِبيعِ ِبْنُت َأْسَلَم ْبِن َحِريِش ْبِن َعِديِّ ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ڤ.3    7 ُأمُّ الرَّ

َها ُسَعاُد بِنُْت َرافِِع ْبِن َأِب َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم   س: ُأمُّ

اِر، َوِهَي ُأْخُت َسَلَمَة ْبِن َأْسَلَم ْبِن َحِريٍش ِمْن َأْهِل َبْدٍر  اْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ِه. ألَبِيِه َوُأمِّ

َجَها َأُبو َحْثَمَة ْبُن َساِعَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن ُجَشِم ْبِن َمَْدَعَة ْبِن  َتَزوَّ

َحاِرَثَة، َفَوَلَدْت َلُه: َسْهاًل، َوَعِمرَيَة، َوُأمَّ َضْمَرَة. 

بِيِع َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َوَأْسَلَمْت ُأمُّ الرَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )314/10(.
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ِبيعِ ِبْنُت َعْبِد ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َوْهِب ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن 3    7 ُأمُّ الرَّ
اِر ڤ. َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َجَهـا ُكَرْيـُم ْبـُن َعـِديِّ ْبِن َحاِرَثَة ْبـِن َعْمِرو ْبِن َزْيـِد َمنَاَة ْبِن   س: َتَزوَّ

اِر.  َعِديٍّ ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن النَّجَّ

بِيِع َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َأْسَلَمْت ُأمُّ الرَّ

ْأي ڤ.3 -  7 ْحَمن الرَّ أمُّ َرِبيَعَة بُن َأِبي َعْبِد الرَّ

 ب: َلَا ُصْحَبٌة)2(.

اِد ْبـِن َرْزِن ْبـِن َزْيـِد ْبـِن َثْعَلَبـَة ْبـِن ُعَبْيِد ْبِن 3    7 ُأمُّ َرْزِن ِبْنـُت َسـوَّ
َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َهـا ُأمُّ اْلَـاِرِث بِنْـُت النُّْعَمِن ْبِن َخنَْسـاَء ْبِن ِسـنَاِن ْبـِن ُعَبْيٍد ِمْن   س: ُأمُّ
َبنِي َسِلَمَة. 

اِك ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ  حَّ َجَها َيِزيُد ْبُن الضَّ َتَزوَّ
اْبِن َغنِْم ْبِن َكْعٍب ِمْن َبنِي َسِلَمَة. 

َأْسَلَمْت ُأمُّ َرْزٍن َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ُأمُّ ِرْمَثَة. َوُيَقاُل: ُأمُّ ُرَمْيَثَة ِبْنِت َعْمِرو ْبِن َهاِشِم ْبِن الُمطَِّلِب 3    7
اْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ ڤ.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )463/3(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )413/10(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )377/10(.
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ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوُل  َوَأْطَعَمَها  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوَل  َوَباَيَعْت  َأْسَلَمْت  س:   

بَِخْيَبَ َأْرَبِعَي َوْسًقا مَتًْرا َوَخَْسَة َأْوُسٍق َشِعرٍي، َوِهَي ُأمُّ َحِكيٍم َأِب اْلَقْعَقاِع ْبِن 

.)1( َحِكيٍم، َوُهَو ِمَن األَْزِد َحِليٌف لَِبنِي امُلطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَيٍّ

 بر: شهدت فتح خيب، وال أعرف َلَا فوق ذلك اخلب)2(.

ُأمُّ ُروَماَن ِبْنُت ُسَبْيعِ ْبِن ُدْهَماَن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد ْبِن َماِلِك 3    7
اْبِن ِكَناَنَة ڤ.

 ب: ُأمُّ َعاِئَشَة، اْمَرَأة أب بكر الّصديق، َوِهي بنت ُعَمرْي بن َعْبد منَاف 

ابن دهان بن غنم بن َمالك بن كنَاَنة)3(.

ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص.  يِق َزْوَجُة الرَّ دِّ يَقِة َعاِئَشَة بِنِْت الصِّ دِّ  ع: ُأمُّ الصِّ

وٌق)4(. َيْت ِف َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َوْهٌم، َرَوى َعنَْها َمْرُ َا ُتُوفِّ ِقيَل: إهِنَّ

 بر: امـرأة أب بكـر الصديق، وأم عائشـة، وعبد الرحـن ابني أب بكر 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك ِف سنة ست من الجرة، فنزل  ڤ. توفيت ِف حياة َرُسوِل اللَّ

ُهمَّ َلْ َيَْف َعَلْيَك َما َلِقَيْت ُأّم  ِه ملسو هيلع هللا ىلص قبها، واستغفر َلَا، َوَقاَل: »اللَّ َرُسوُل اللَّ

ُروَمان فِْيَك َوِفْ َرُسولَِك«. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )216/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1935/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )459/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3498/6(.
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ُه َأْن َينُْظَر إَِل اْمَرَأٍة ِمَن احُلوِر  وروي عنه  أنه قال: »َمْن َسَّ

الِعْن َفْلَينُْظْر إَِل ُأمِّ ُروَمان«.

وكانت وفاهتا فِيَم زعموا ِف ذي الجة سنة أربع َأْو خس عام اخلندق)1(.

ُأمُّ ُروَماَن ِبْنُت َعاِمِر ْبِن ُعَوْيِمِر ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعتَّاِب ْبِن ُأَذْيَنَة 3    7
اْبِن ُسَبْيعِ ْبِن ُدْهَماَن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن ِكَناَنَة ڤ.

ُأمُّ  َفَيُقوُل  َهَذا  َغرْيَ  َينُْسُبَها  َمْن  َوَسِمْعُت  َسْعٍد:  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َقاَل  س:   

اَن ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك  ُروَماَن بِنُْت َعاِمِر ْبِن َعِمرَيِة ْبِن ُذْهِل ْبِن ُدْهَ

اْبِن ِكنَاَنَة.

َة ْبِن ُجْرُثوَمَة ْبـِن َعاِدَيَة ْبِن  َوَكاَنـْت ُأمُّ ُروَمـاَن اْمـَرَأَة اْلَاِرِث ْبِن َسـْخَبَ

َة ْبـِن ُجَشـِم ْبـِن األَْوِس ْبِن َعاِمِر ْبـِن َحِفرِي ْبـِن النَِّمِر ْبِن ُعْثَمَن ْبـِن َنْصِ ْبِن  ُمـرَّ

َفْيَل.  َزْهَراَن ْبِن َكْعٍب ِمْن األَْزِد، َفَوَلَدْت َلُه: الطُّ

َة َوَمَعـُه اْمَرَأُتـُه ُأمُّ ُروَماَن  اِة إَِل َمكَّ َ َة ِمْن الـرَّ َوَقـِدَم اْلَـاِرُث ْبـُن َسـْخَبَ

َج َأُبو  َة، َفَتـَزوَّ يـَق، ُثمَّ َماَت الَـاِرُث بَِمكَّ دِّ َوَوَلـُدُه ِمنَْهـا، َفَحاَلـَف َأَبـا َبْكٍر الصِّ

ْحَِن، َوَعاِئَشَة َزْوَج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  َبْكٍر ُأمَّ ُروَماَن، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد الرَّ

َة َقِديًم َوَباَيَعْت َوَهاَجَرْت إَِل امَلِدينَِة َمَع َأْهِل  َوَأْسَلَمْت ُأمُّ ُروَماَن بَِمكَّ

ْجَرِة.  َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَوَلِدِه َوَأْهِل َأِب َبْكٍر ِحَي َقِدَم هِبِْم ِف اْلِ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1937/4(.
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َيْت ِف َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِامَلِدينَِة ِف  َوَكاَنْت ُأمُّ ُروَماَن اْمَرَأًة َصاِلًَة، َوُتُوفِّ
ْجَرِة)1(. ِة َسنََة ِستٍّ ِمَن اْلِ جَّ ِذي اْلِ

ة، َفولـدت َلـُه: الطَُّفْيل، ثـمَّ َماَت  جَهـا الَـاِرُث بـُن َسـْخَبَ  جو: تَزوَّ

ْحَن، َوَعاِئَشـة  ديـق، َفولـدت َلـُه: عبـد الرَّ َجَهـا َأُبـو بكـر الصِّ الَـاِرث، َفَتَزوَّ
ة َقِديًم.  َوأْسلمت أم ُروَمان بَِمكَّ

وبايعت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَهاَجرت إَِل امَلِدينَة)2(. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )262/10(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 231(.



589 ات �
َّ
أسامي الصحابي

اي الزَّ َحْرف 

َبْيِر ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف 3    7 َبْيِر ِبْنُت الزُّ ُأمُّ الزُّ
اْبِن ُقَصيٍّ ڤ. 

َهـا َعاتَِكـُة بِنْـُت َأِب َوْهـِب ْبِن َعْمـِرو ْبِن َعاِئِذ ْبـِن ِعْمَراَن ْبِن   س: ُأمُّ
َمُْزوٍم.

َأْطَعَمَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َخْيَبَ َأْرَبِعَي َوْسًقا)1(.

َكِن ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َخِديجِ ْبِن َعاِمِر ْبِن 3 7  7 ُأمُّ َزْيٍد ِبْنُت السَّ
ُجَشِم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

َة ِمْن َبنِي َمالِِك  ى ْبِن َغِزيَّ اَقُة ْبُن َكْعِب ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ َجَها ُسَ  س: َتَزوَّ

اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َزْيًدا.  اْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ َزْيٍد َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُأمُّ َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن 3    7
اِر ڤ.  َماِلِك ْبِن النَّجَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )47/10(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )342/10(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َا  َا َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأهنَّ ُد ْبُن ُعَمَر َأهنَّ  س: َذَكَر ُمَمَّ

ُد ْبُن ُعَمَر)1(. َصاِحَبُة اْلََمِل، َهَكَذا َقاَل ُمَمَّ

ُأمُّ َزْيِد ِبْنُت َقْيِس ْبِن النُّْعَماِن ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن 3    7
َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

اٍد.  َها َأَداُم بِنُْت اْلَقْيِ ْبِن َكْعِب ْبِن َسوَّ  س: ُأمُّ

َجَها َخالُِد ْبُن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن ِسنَاِن ْبِن َنابِِئ ْبِن َعْمِرو  َتَزوَّ
اٍد. اْبِن َسوَّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ َزْيٍد َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )422/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )376/10(.



591 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ني السِّ َحْرف 

اِئِب ڤ.3    7 ُأمُّ السَّ

 س: َأْدَرَكْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْسَلَمْت)1(.

ِبيعِ اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3 -  7 ُأمُّ َسْعِد ْبِن الرَّ

َيْت َبْعَد َسْعٍد، َوِهَي ُأْخُت ُأمِّ َخاِرَجَة، اْمَرَأُة َزْيِد ْبِن َثابٍِت،   ع: ُتُوفِّ

َلَا ِذْكٌر َواَل ُيْعَرُف َلَا ِرَواَيٌة)2(.

ِبيعِ ْبِن َأِبي ُزَهْيٍر ِمْن َبِني اْلَحاِرِث ْبِن 3    7 ُأمُّ َسْعِد ِبْنُت َسْعِد ْبِن الرَّ
اْلَخْزَرجِ ڤ.

 ب: اْمَرَأة زيد بن َثابت، َوِهي أم َخاِرَجة بنت زيد بن َثابت)3(.

 ع: ِهَي ُأمُّ َخاِرَجَة ْبِن َزْيِد ْبِن َثابٍِت)4(.

 وقال أيًضا ع: ِهَي بِنُْت َزْيِد ْبِن َثابٍِت، َوِقيَل: اْمَرَأُة َزْيِد ْبِن َثابٍِت)5(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3510/6(.)1( »الطبقات الكبير« )292/10(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )460/3(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3510/6(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3509/6(.
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َّ
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َّ

الش

ُأمُّ َسْعٍد ڤ.3    7

، َرَوى َعنَْهـا: اْبنَُهـا َأُبـو َسـِعيٍد، َقـاَل:   ع: ِهـَي ُأمُّ َأِب َسـِعيٍد اخْلُـْدِريِّ

ي: اْئِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَسْلُه)1(. َقاَلْت يِل ُأمِّ

ُأمُّ َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة ڤ.3    7

َيـْت ِف َعْهـِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْسـَتْفَتى اْبنَُهـا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َنْذٍر َكاَن   ع: ُتُوفِّ
َعَلْيَها)2(.

ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد 3    7 ُأمُّ َسْعِد ِبْنُت ُعْقَبَة ْبِن َراِفعِ 
اأَلْشَهِل ڤ.

َها َسْلَمى بِنُْت َعْمِرو ْبِن ُخنَْيِس ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َزْيٍد   س: أمُّ

ُة َمُْموِد ْبِن َلبِيٍد َأْيًضا َخَلَف َعَلْيَها َقْيُس ْبُن َمَْرَمَة  ِمْن َبنِي َساِعَدَة، َوِهَي َعمَّ

َة بِنِْت ُعْقَبَة.  اْبِن امُلطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَيٍّ َبْعَد ُأْختَِها ُودَّ

َوَأْسَلَمْت ُأمُّ َسْعِد بِنُْت ُعْقَبَة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ُأمُّ َسْعِد ِبْنُت َقْيِس ْبِن ِحْصِن ْبِن َخْلَدَة ْبِن َمْخَلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن 3    7
ُزَرْيٍق ڤ.

َهـا َخْوَلـُة بِنْـُت اْلَفاِكـِه ْبـِن َقْيـِس ْبِن َمَْلِد ْبـِن َعاِمِر ْبـِن ُزَرْيٍق   س: ُأمُّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3512/6(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3511/6(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )300/10(.



593 ات �
َّ
أسامي الصحابي

َجَها َقْيُس ْبُن َعْمِرو ْبِن ِحْصِن ْبِن َخْلَدَة ْبِن َمَْلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق.  َتَزوَّ

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َمْسُعوٌد األَْكَبُ ْبُن ُعَباَدَة ْبِن َأِب ُعَباَدَة َسْعِد ْبِن ُعْثَمَن ْبِن 
َخالَِدَة ْبِن َمَْلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق.

َأْسَلَمْت ُأمُّ َسْعٍد َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُأمُّ َسْعِد ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َسْعِد ْبِن َقْيِس ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن 3 7  7
ُزَرْيٍق ڤ.

َها َكْبَشُة بِنُْت اْلَفاِكِه ْبِن َقْيِس ْبِن َمَْلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق.   س: ُأمُّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ َسْعٍد َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُأمُّ َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ڤ.3    7

تِـي َقـاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فِيَها: »ُكلُّ َناِدَبٍة َكاِذَبٌة إاِلَّ َناِدَبُة َسـْعٍد«،   ع: ِهـَي الَّ

َوَكاَنْت َتُقوُل:

َوْيــَل ُأمِّ َســْعٍد َســْعَدا
ا)3( َوَحــــــدَّ َبَراَعــــــًة 

ُأمُّ َسـْعٍد َوُيَقـاُل ُأمُّ َسـِعيِد ِبْنُت َعْبـِد اهلِل ْبِن ُأَبيِّ ْبـِن َماِلِك ْبِن 3    7
اْلَحاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َساِلِم ْبِن َغْنٍم ڤ.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )364/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )366/10(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3511/6(.
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الش

َهـا ُلْبنَـى بِنْـُت ُعَبـاَدَة ْبِن َنْضَلَة ْبـِن َمالِِك ْبِن الَعْجـاَلَن ْبِن َزْيِد   س: ُأمُّ

اْبِن َغنِْم ْبِن َساِلِ ْبِن َعْوٍف.

ْبِن  َمالِِك  ْبِن  ْبِن ُجَشِم  َثْعَلَبَة  ْبِن  اِك  حَّ ْبِن الضَّ َثابِِت  ْبُن  ُجَبرْيُ  َجَها  َتَزوَّ
َساِلٍ، َوُهَو اْلُْبَل ْبُن َغنِْم ْبِن َعْوِف ْبِن اخْلَْزَرِج. 

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

اِد ْبِن ُظُفَر ڤ. 3    7 ُأمُّ َسَلَمَة ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َأْوِس ْبِن َماِلِك ْبِن َسوَّ

ُموُس بِنُْت َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحَراٍم ِمْن َبنِي  َها الشَّ  س: ُأمُّ
َسِلَمَة.

ِث ْبِن اْلَاِرِث ِمْن َبنِي َماِزِن ْبِن  َجَها َأْوُس ْبُن َمالِِك ْبِن َقْيِس ْبِن ُمَرِّ َتَزوَّ
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: الَاِرَث.  النَّجَّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ َسَلَمَة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

اِريَُّة، َوِهَي ُأمُّ َقْيِس ِبْنُت ُعَبْيِد ْبِن ِزَياِد ْبِن َثْعَلَبَة 3 -  7 ُأمُّ َسِليٍط النَّجَّ
اِر ڤ. اْبِن َخْنَساَء ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغْنِم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َكاِسِك.  َها ُأمُّ َعْبِد اللِه بِنُْت ِشْبِل ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َعْوٍف ِمْن السَّ  س: ُأمُّ

َجَهـا َأُبـو َسـِليِط ْبـُن َأِب َحاِرَثـَة، َوُهَو َعْمُرو ْبـُن َقْيِس ْبـِن َمالِِك ْبِن  َتَزوَّ
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َسِليًطا، َوَفاطَِمَة.  َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )358/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )320/10(.
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، َوُحنَْينًا)1(. َوَأْسَلَمْت ُأمُّ َسِليٍط، َوَباَيَعْت، َوَشِهَدْت َخْيَبَ

 بر: امرأة من املبايعات، حضت َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يوَم ُأُحٍد)2(. 

ُأمُّ ُسَلْيٍم ِبْنُت َخاِلِد ْبِن ُطْعَمَة ْبِن ُسَحْيِم ْبِن اأَلْسَوِد ْبِن َحَراِم 3    7
اِر ڤ. اْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ـاِر، َفَوَلَدْت َلُه:  َجَهـا َقْيـُس ْبـُن َقْهـٍد ِمْن َبنِي َمالِِك ْبـِن النَّجَّ  س: َتَزوَّ
ُسَلْيًم.

َأْسَلَمْت ُأمُّ ُسَلْيٍم َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

اِد ْبِن َغْنِم ْبِن 3    7 ُأمُّ ُسَلْيٍم ِبْنُت َعْمِرو ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ
َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

 س: ِهـَي ُأْخـُت َأِب اْلَيَرِ َكْعِب ْبِن َعْمٍرو َشـِهَد اْلَعَقَبـَة َوَبْدًرا ألَبِيِه 

يٍّ ِمْن َبنِي َسِلَمَة.  ُهَم ُنَسْيَبُة بِنُْت َقْيِس ْبِن األَْسَوِد ْبِن ُمرِّ ِه، ُأمُّ َوُأمِّ

َجَها َناِبْ ْبُن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب ْبِن َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة.  َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ ُسَلْيٍم َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ُأمُّ ُسَلْيٍم ِبْنُت َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن 3  - 7
اِر ڤ. َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )390/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1940/4(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )422/10(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )379/10(.
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َا َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. ُد ْبُن ُعَمَر َأهنَّ  س: َذَكَر ُمَمَّ

ُأمُّ ُسَلْيٍم ِبْنُت ِمْلَحاَن ْبِن َخاِلِد ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن ُجْنُدِب ْبِن 3  - 7
اِر ڤ.  َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َمْيَصاُء، َوُيَقاُل اْسُمَها: َسْهَلُة، َوُيَقاُل:   س: ِهَي اْلُغَمْيَصاُء، َوُيَقاُل: الرُّ

ُرَمْيَلُة، َوُيَقاُل: َبِل اْسُمَها: ُأَنْيَفُة، َوُيَقاُل: ُرَمْيَثُة.

َهـا ُمَلْيَكـُة بِنْـُت َمالِـِك ْبـِن َعِديِّ ْبـِن َزْيِد َمنَاَة ْبـِن َعِديِّ ْبـِن َعْمِرو ْبِن  َوُأمُّ
اِر.  َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َجَها َمالُِك ْبُن النَّْضِ ْبِن َضْمَضِم ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن ُجنُْدِب ْبِن  َتَزوَّ
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َأَنَس ْبَن َمالٍِك.  َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َأُبو َطْلَحَة َزْيُد ْبُن َسْهِل ْبِن األَْسَوِد ْبِن َحَراِم ْبِن َعْمِرو 
اِر، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه،  اْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

. َوَأَبا ُعَمرْيٍ

َوَأْسَلَمْت ُأمُّ ُسَلْيٍم َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَدْت َيْوَم ُحنَْيٍ َوِهَي 
َحاِمٌل بَِعْبِد اللِه ْبِن َأِب َطْلَحَة، َوَشِهَدْت َقْبَل َذلَِك َيْوَم ُأُحٍد َتْسِقي اْلَعْطَشى 

َوُتَداِوي اْلَْرَحى)2(.

 ب: أمُّ أنـس بـن َمالـك، َواسـم ملَحـان: َمالـك بـن َخالِـد بـن زيد بن 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )393/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )395/10(.
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حَرام بن ُجنُْدب. َوقد قيل: إِن اسم أم سليم: أنيقة. َواَل َيصح َذلِك ِعنِْدي)1(.

 بر: اختلف ِف اسمها، فقيل: سهلة. وقيل: رميلة. وقيل: رميثة.

وقيل: مليكة، ويقال: الغميصاء َأِو الرميصاء.

كانـت حتـت مالـك بـن النـض أب أنس بن مالـك ِف الاهليـة، فولدت 
لـه: أنـس بـن مالك، فلم جاء اللَّه باإلسـالم أسـلمت َمـَع قومها، وعرضت 

اإلسالم َعَل زوجها، فغضب عليها، وخرج إَِل الشام، فهلك هناك. 

ثـم خلـف عليهـا بعده َأُبـو طلحة األَْنَصـاِرّي، خطبها مـرشًكا، فلم علم 
َجها وحسـن إسـالمه، فولد  أنه ال سـبيل له إليها إال باإلسـالم، أسـلم، وتزوَّ
له منها غالم، َكاَن قد أعجب به فمت صغرًيا، فأسف َعَلْيِه. ويقال: إنه َأُبو 

عمري صاحب النغري. 

ِه بن أب طلحة، فبورك فيه، وهو والد إسحاق بن  ثم ولدت له: َعْبد اللَّ
ِه بن أب طلحة الفقيه وإخوته، وكانوا عرشة، كلهم حل عنه العلم. َعْبد اللَّ

وروت أمُّ سليم َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديَث، وكانت من عقالء النساء.

روى عنها ابنها: أنس بن مالك)2(. 

 ع: ِهَي ُأمُّ ُسَلْيٍم ُأمُّ َأَنِس ْبِن َمالٍِك. 

َرَوْت َعنَْها: َعاِئَشُة، َوُأمُّ َسَلَمَة، َوَخْوَلُة بِنُْت َحِكيٍم، َوَأَنُس ْبُن َمالٍِك، 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )461/3(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1940/4، 1941(.
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َوَأُبو ُأَماَمَة ْبُن َسْهٍل)1(.

 وقال أيًضا ع: ُذِكَرْت ِف َتْرَجَِة اْبنَِها َأَنٍس َأنَّ اْسَمَها ُمَلْيَكُة، َوَكاَن 

َتْسِمَيُتَها ُهنَا َأْوَل. َواْسُم ِمْلَحاَن: َمالُِك ْبُن َخالِِد ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن ُجنُْدِب 
اِر، َوِهَي ُأمُّ َأَنِس ْبِن َمالٍِك.  اْبِن َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ْساَلِم َأُبو َطْلَحَة َزْيُد ْبُن َسْهٍل، َوَكاَن إِْساَلُمُه َصَداَقَها.  َجَها ِف اإْلِ َتَزوَّ

َكاَنْت َتْغُزو َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُتَداِوي اْلَْرَحى، َوَتُقوُم بِامَلْرَض، َوَشِهَدْت ُحنَْينًا 
َمَعَها ِخنَْجٌر، َوَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيِقيُل ِعنَْدَها، َفَكاَنْت َتْسُلُت َعَرَق َرُسوِل اللِه 

يَُّب هِبَا.  ملسو هيلع هللا ىلص َفَتطَّ

ُه ملَّا ُأْدِخَل اْلَنََّة َرآَها ِف اْلَنَِّة. َمْيَصاِء، َوَأْخَبَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ ُب بِالرُّ َوَكاَنْت ُتَلقَّ

، َوَحِكيُم  َث َعنَْها: اْبنَُها َأَنُس ْبُن َمالٍِك، َوَعْمُرو ْبُن َعاِمٍر اأْلَْنَصاِريُّ َحدَّ
، َوَأُبو ُأَماَمَة ْبُن َسـْهِل ْبِن ُحنَْيٍف، َوَعَباَيـُة ْبُن ِرَفاَعَة،  اْبـُن َعْمـٍرو اأْلَْنَصـاِريُّ
ْحَِن، َوَحْفَصُة  ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َوَأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ َوَأُبو َبْكِر ْبُن ُمَمَّ

بِنُْت ِسرِييَن)2(.

َجَها َمالُك بُن النَّض، َفولدت أنًسا، ثمَّ ُقتَِل َعنَْها ُمرْشًكا،   جو: تَزوَّ

ْساَلِم َفأسلم، َفَقاَلت:  َفَخَطَبَها َأُبو َطْلَحة، َوُهَو ُمرْشٌك َفَأبت ودعته إَِل اإْلِ
َجَها َأُبو َطْلَحة، َفولدت َلُه:  َفإيِنِّ أتزوجك َواَل آخذ ِمنْك َصَداًقا َغريه، َفَتَزوَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3333/6(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3504/6(.
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عبد الله، َوَأبا ُعَمرْي. 

َوَكاَنت قد شِهدت ُأُحًدا، ثمَّ شِهدت ُحنينًا َوِهي َحاِمل بَِعْبد الله. 

َوَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َدَخْلُت اَلنََّة َفَسِمْعُت َخَشَفًة، َفُقْلُت: َما َهَذا؟ َفِقْيَل: 
َمْيَصاُء ْبنُْت ِمْلَحان«.  الرُّ

ًعا، َوَقاَل: »َيا ُأمَّ ُسَلْيٍم، إَِذا  وزارها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَصلَّ ِف بيتها َتَطوُّ
ا، َواللـُه َأْكَبُ  ا، َواحَلْمـُد للِه َعْشً ْيـِت امَلْكُتوَبـَة َفقـوِل: ُسـْبَحاَن اللـِه َعْشً َصلَّ

ُه: ُيَقاُل َلِك: َنَعم َنَعم َنَعم«)1(. ا، ثمَّ َسِل اللَه َما ِشْئِت، َفإِنَّ َعْشً

َمْيَصاُء. َوُيَقاُل: َسْهَلُة. َوُيَقاُل: ُأَنْيَفُة. َوُيَقاُل: ُرَمْيَثُة.   ذس: ُيَقاُل: الرُّ

ُأمُّ َخاِدِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَنِس بِن َمالٍِك.

َجَها َأُبـو َطْلَحَة َزْيُد بُن َسـْهٍل  ، ُثـمَّ َتَزوَّ ْضِ َفـَمَت َزْوُجَهـا َمالِـُك بـُن النَـّ
، َوَعْبَد اللِه. ، َفَوَلَدْت َلُه: َأَبا ُعَمرْيٍ األَْنَصاِريُّ

َشِهَدْت ُحنَْينًا َوُأُحًدا.

ِذي َقاَل َيْوَم  ِهْيُد، الَّ ِمْن َأَفاِضِل النَِّساِء، َأُخْوَها ُهَو َحَراُم بُن ِمْلَحاَن الشَّ
بِْئـِر َمُعْوَنـَة: )ُفـْزُت َوَربِّ الَكْعَبـِة(، ملَّا ُطِعَن ِمـْن َوَراِئِه، َفَطَلَعـِت الَْرَبُة ِمْن 

َصْدِرِه ڤ.

َفَقا َلَا َعَل َحِدْيٍث، َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ بَِحِدْيٍث،  َرَوْت: َأْرَبَعَة َعرَشَ َحِدْيًثا، اتَّ

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 232(.
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.)1( َوُمْسِلٌم بَِحِدْيَثْيِ

ُأمُّ ِسَماِك ِبْنُت َفَضاَلَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َحَراِم ْبِن اْلَهْيَثِم ْبِن ُظَفَر ڤ.3  - 7

ُهْم َجِيًعا َسـْوَدُة بِنُْت   س: ِهـَي ُأْخـُت َأَنـٍس َوُمْؤنٍِس اْبنَـْي َفَضاَلَة، َوُأمُّ

ُسَوْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن اْلَْيَثِم ْبِن ُظَفَر. 

َأْسَلَمْت ُأمُّ ِسَمٍك َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُأمُّ ِسَناٍن اأَلْسَلِميَُّة ڤ.3 7- 7

ْجَرِة)3(.  س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َبْعَد اْلِ

 كو: لـا صحبـٌة وروايـٌة عن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روت عنهـا ابنُتها ثبيتة بنت 
حنظلة)4(. 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص فبايعتـه َعـَل اإلسـالم، فنظـر إَِل   بر: قالـت: أتيـُت َرُسـوَل اللَّ

 .» بَِسْرٍ َوَلْو  َيَدَها  َوَتْعُضَد  َأْظَفاَرَها   َ ُتَغرِّ َأْن  إِْحَداُكنَّ  َعَل  »َما  َفَقاَل:  يدي، 
ملسو هيلع هللا ىلص إَِل المعة والعيدين.  ِه  قالت: وكنا نخرج َمَع َرُسوِل اللَّ

روت عنها: ابنُتها ثبيتة بنت حنظلة األسلمية)5(.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 304، 307، 311(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )324/10(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )276/10(.

)4( »اإلكمال« البن ماكوال )443/4(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1941/4(.
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ُأمُّ ُسْنُبَلَة الَماِلِكيَُّة اأَلْسَلِميَُّة ڤ.3  - 7

 س: املالِكيَُّة إِخَوُة َأسَلَم ِمن ُخزاَعَة. 

َأسَلَمت وباَيَعت َرسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبعَد الجَرِة )1(.

ـٍة، َفَأَبـى َأْزَواُجـُه َأْن  ِديَّ  بر: ُتَعـدُّ ِف َأْهـِل امَلِدينَـِة، َأَتـِت النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص هِبَ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص فقـال: »ُخُذوَها، َفإِنَّ ُأمَّ ُسـنُْبَلَة َأْهُل َباِدَيتِنَا،  َيْأُخْذهَنَـا، َفَجاَء َرُسـوُل اللَّ
ا«)2(.  ِتَ َوَنْحُن َأْهُل َحاِضَ

َتَها)3(.  ع: َكاَنْت هُتِْدي إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَيْقَبُل َهِديَّ

ُأمُّ َسْهِل ِبْنُت َأِبي َحْثَمَة، َواْسُمُه َعْبُد اهلِل ْبُن َساِعَدَة ْبِن َعاِمِر 3  - 7
اْبِن َعِديِّ ْبِن ُجَشِم ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ڤ. 

ُة بِنُْت ُعَمرْيِ ْبِن ُعْقَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن  َها ُحجَّ  س: ُأمُّ

ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة. 

ْبِن  ُجَشِم  ْبِن  َعِديِّ  ْبِن  اْلَاِرِث  ْبِن  َعاِزِب  ْبِن  اِء  اْلَبَ ْبُن  َيِزيُد  َجَها  َتَزوَّ

َمَْدَعَة، َفَوَلَدْت َلُه: َمَْلًدا. 

َأْسَلَمْت ُأمُّ َسْهٍل َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )278/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1941/4، 1942(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3508/6(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )311/10(.
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ُأمُّ َسْهٍل َوُيَقاُل: ُأمُّ َثاِبِت ِبْنُت َسْهِل ْبِن َعِتيِك ْبِن النُّْعَماِن ْبِن 3  - 7
اِر ڤ.  َعْمِرو ْبِن َعِتيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َمْبُذوٍل، َوُهَو َعاِمُر ْبُن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َهـا ُأَمْيَمـُة بِنْـُت ُعْقَبـَة ْبِن َعْمِرو ْبـِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشـِم ْبِن   س: ُأمُّ

َحاِرَثَة ْبِن الَاِرِث. 

َجَها ِسنَاُن ْبُن اْلَاِرِث ْبِن َعْلَقَمَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َثِقٍف، َواْسُمُه: َكْعُب  َتَزوَّ

اِر، َفَوَلَدْت َلُه.  اْبُن َمالِِك ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ُثـمَّ َخَلـَف َعَلْيَهـا َعْبـُد اللـِه ْبُن َزْيـِد ْبِن َعاِصـِم ْبِن َعْمـِرو ْبِن َعـْوِف ْبِن 

اِر.  َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ َسْهٍل َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه)1(.

ُأمُّ َسـْهِل ِبْنـُت َعْمـٍرو، َوُهـَو َأُبو َخاِرَجـَة ْبُن َقْيِس ْبـِن َماِلِك ْبِن 3 -- 7
اِر ڤ. َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ْبِن  َبنِي َعْوِف  َبيِلٍّ َحِليِف  ِمْن  ْبِن ُعْجَرَة  َأْوِس  بِنُْت  آِمنَُة  َها  ُأمُّ س:   

اخْلَْزَرِج.

َجَهـا ُمْـِرُز ْبـُن َعاِمـِر ْبـِن َمالِِك ْبـِن َعِديِّ ْبـِن َعاِمِر ْبِن َغنْـِم ْبِن َعِديِّ   َتَزوَّ
اِر.  اْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )420/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )392/10(.
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اِد ْبِن ُظُفَر ڤ.3  - 7 ُأمُّ َسْهِل ِبْنُت النُّْعَماِن ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َسوَّ

ِه َوَأبِيِه.   س: ِهَي ُأْخُت َقَتاَدَة ْبِن النُّْعَمِن ِمْن َأْهِل َبْدٍر ألُمِّ

َها ُأَنْيَسُة بِنُْت َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر  َوُأمُّ
اِر.  اْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ َسْهٍل َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 جو: ُأْخت َقَتاَدة أَم سيف ُمْرِضَعة إِْبَراِهيم ابن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َعْبِد 3  - 7 ْبِن  َزُعوَراَء  ْبِن  ُزْغَبَة  ْبِن  َوْقِش  ْبِن  ُروِميِّ  ِبْنُت  َسْهِل  ُأمُّ 
اأَلْشَهِل ڤ.

َها ُسَهْيَمُة بِنُْت َعْبِد اللِه ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن َنْجَدَة ْبِن ُنَمرْيٍ ِمْن َبنِي   س: ُأمُّ

َواِقٍف ِمَن األَْوِس. 

َجـْت ِسـْلَكاَن ْبـَن َسـاَلَمَة ْبـِن َوْقـِش ْبـِن ُزْغَبـَة ْبِن َزُعـوَراَء ْبـِن َعْبِد  َتَزوَّ
َلُه.  َفَوَلَدْت  األَْشَهِل، 

ِد ْبِن ُعَمَر)3(. َوَأْسَلَمْت ُأمُّ َسْهٍل َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ

ُأمُّ َسْهِل ِبْنُت َمْسُعوِد ْبِن َسْعِد ْبِن َقْيِس ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن 3    7
ُزَرْيٍق ڤ.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )318/10(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 253(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )305/10(.
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َها َكْبَشُة بِنُْت اْلَفاِكِه ْبِن َقْيِس ْبِن َمَْلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق.  س: ُأمُّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ َسْهٍل َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُأمُّ َسْيٍف ڤ.3    7

 ع: ُمْرِضَعُة إِْبَراِهيَم اْبِن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، اْمَرَأُة َأِب َسْيٍف)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )366/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3515/6(.
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ني
ِّ

الش َحْرف 

ُأمُّ َشِبيٍب ڤ.3    7

اِك ْبِن ُسْفَياَن الِكاَلِب )1(. حَّ  ع، جر: اْمَرَأُة الضَّ

َعاِمِر 3 7  7 ْبِن  ُعَبْيِد  ْبِن  َوَذَفَة  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َفْرَوَة  ِبْنُت  ُشَرْحِبيَل  ُأمُّ 
اْبِن َبَياَضَة ڤ.

َجَها اْلَيْقَظاُن ْبُن ُعَبْيِد ْبِن ُعْقَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن  َها ُأمُّ َوَلٍد، َتَزوَّ  س: ُأمُّ

ُعَبْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة. 

ْحبِيَل َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َأْسَلَمْت ُأمُّ ُشَ

ُأمُّ َشِريِك ِبْنُت َخاِلِد ْبِن ُخَنْيِس ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َزْيِد 3    7
اْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ڤ. 

َها ِهنُْد بِنُْت األََبرِّ ْبِن َوْهِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َوْقِش ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن   س: ُأمُّ

َطِريِف ْبِن اخْلَْزَرِج ْبِن َساِعَدَة. 

يٍك َأَنُس ْبُن َرافِِع ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد األَْشَهِل،  َج ُأمَّ َشِ َتَزوَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3520/6(، »اإلصابة« البن حجر )407/14(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )361/10(.
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َفَوَلَدْت َلُه: الَاِرَث ْبَن َأَنٍس. 

يٍك َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َوَأْسَلَمْت ُأمُّ َشِ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )348/10(.
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اد الضَّ َحْرف 

اِك ِبْنُت َمْسُعوٍد األَْنَصاِريَُّة اْلَحاِرِثيَُّة ڤ.3    7 حَّ ُأمُّ الضَّ

 س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَدْت َخْيَبَ َمَع َرُسوِل اللِه 

ُد ْبُن ُعَمَر اْلَواِقِديُّ َوَلْ َأِجْد َلَا ِذْكًرا ِف َنَسِب األَْنَصاِر)1(. ملسو هيلع هللا ىلص. َهَكَذا َذَكَر ُمَمَّ

 بر: شهدت خيب َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأسهم َلَا سهَم رجٍل)2(. 

ُأمُّ ُضَمْيَرَة ڤ.3    7

َق َبْينََها َوَبْيَ َوَلِدَها، َفَشَكْت إَِل النَّبِيِّ   ع: َمْواَلُة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُفرِّ

َق َبْيَ الَوالَِدِة َوَوَلِدَها)3(. ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَمَر َأالَّ ُيَفرَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )317/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1944/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3523/6(.
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اء
َّ

الط َحْرف 

ُأمُّ َطاِلِب ِبْنُت َأِبي َطاِلِب ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد 3 -  7
َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ ڤ.

 س: َلْ َيْذُكْرَهـا ِهَشـاُم ْبـُن اْلَكْلبِـيِّ ِف ِكَتـاِب »النََّسـِب« ِف َأْواَلِد َأِب 

ُه َكاَن ألَِب َطالٍِب ِمَن اْلَبنَاِت ُأمُّ َهانٍِئ َوُجَاَنُة َوَرْيَطُة َوَلَعلَّ  َطالٍِب، َوَذَكَر َأنَّ

ُه  ُد ْبـُن ُعَمَر ِف ِكَتـاِب ُطْعِم النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َها ُمَمَّ َرْيَطـَة ِهـَي ُأمُّ َطالِـٍب َكـَم َسـمَّ

َأْطَعـَم ُأمَّ َطالِـِب بِنْـَت َأِب َطالٍِب ِف َخْيـَبَ َأْرَبِعَي َوْسـًقا، َوُأمُّ َوَلِد َأِب َطالٍِب 

َجاُل َوالنَِّساُء َفاطَِمُة بِنُْت َأَسٍد َما َخاَل َطِليَق ْبَن َأِب َطالٍِب)1(. ُهُم الرِّ ُكلُّ

ُأمُّ الطَُّفْيِل ڤ.3    7

 ب: اْمَرَأة أب بن َكْعب)2(.

ُد ْبُن ُأَبِّ ْبِن َكْعٍب، َوُعَمَرُة ْبُن َعاِمِر  . َرَوى َعنَْها: ُمَمَّ  ع: اْمَرَأُة ُأَبٍّ

.)3( اْبِن َحْزٍم اأْلَْنَصاِريُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )48/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )460/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3524/6(.
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 بر: امرأُة ُأب بن كعب، َلَا صحبٌة وروايٌة، كانت تكنى بابنها الطفيل 
ابن أب بن كعب.

د بن أب بن كعب)1(.  روى عنها: عمرة بن عمري، وروى عنها: ُمَمَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1944/4(.
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ْ
الَعني َحْرف 

ُأمُّ َعاِمـِر ِبْنـُت َأِبـي ُقَحاَفَة ُعْثَمـاَن ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْمـِرو ْبِن َكْعِب 3    7
اْبِن َسْعِد ْبِن َتْيٍم ڤ.

 . َها ِهنُْد بِنُْت ُنَقْيِد ْبِن ُبَجرْيِ ْبِن َعْبِد ْبِن ُقَيٍّ  س: ُأمُّ

اٍص َفَوَلَدْت َلُه َضِعيَفَة)1(. َجَها َعاِمُر ْبُن َأِب َوقَّ َتَزوَّ

ُأمُّ َعاِمِر ِبْنُت ُسَلْيِم ْبِن َضْبعِ ْبِن َعاِمِر ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن ُجَشِم ْبِن 3    7
َحاِرَثَة، َواْسُمَها ِحبَّاَنُة ڤ.

َها ُسَعاُد بِنُْت َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن ُجَشِم ْبِن َمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة.    س: ُأمُّ

َجَهـا ُأَسـْيُد ْبـُن َسـاِعَدَة ْبـِن َعاِمِر ْبـِن َعِديِّ ْبِن ُجَشـِم ْبـِن َمَْدَعَة ْبِن  َتَزوَّ

َحاِرَثَة، َفَوَلَدْت َلُه: َيِزيَد. 

ِد ْبِن  َأْسَلَمْت ُأمُّ َعاِمٍر َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف ِرَواَيِة َعْبِد اللِه ْبِن ُمَمَّ

.)2( ُعَمَرَة األَْنَصاِريِّ

َكِن ڤ.3    7 ُأمُّ َعاِمِر ِبْنُت َيِزيَد ْبِن السَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )237/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )310/10(.
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 ع: ِمَن امُلَباِيَعاِت)1(.

ُأمُّ َعْبٍد ِبْنِت َعْبِد ُودِّ ْبِن َسِويِّ ْبِن ُقَرْيِم ْبِن َصاِهَلَة ْبِن َكاِهِل 3    7
اْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َتِميِم ْبِن َسْعِد ْبِن ُهَذْيِل ْبِن ُمْدِرَكَة ْبِن ِإْلَياِس ْبِن 

ُمَضَر ُأمُّ َعْبِد اهللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد ڤ.

َها ِهنُْد بِنُْت َعْبِد ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ُزْهَرَة ْبِن ِكاَلٍب.   س: ُأمُّ

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ع: َرَوى َعنَْها: اْبنَُها َعْبُد اللِه، َكاَنْت ِمَّْن َفَرَض َلَا ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب 

ڤ ِمَن امُلَهاِجَراِت ِف اْلَفْيِء َأْلًفا)3(.

ُأمُّ َعْبِد اْلَحِميِد ڤ.3 7  7

 ع: اْمَرَأُة َرافِِع ْبِن َخِديٍج)4(.

 جر: ذكرها الباوردي ف »الصحابة«)5(.

ُأمُّ َعْبِد اهلِل ِبْنُت َأْوٍس ڤ.3    7

ُة)6(. اِد ْبِن َأْوٍس اأْلَْنَصاِريَّ  ع: ُأْخُت َشدَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3533/6(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )274/10(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3527/6(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3531/6(.
)5( »اإلصابة« البن حجر )439/14(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3529/6(.
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 بر: أخت شداد بن أوس، شامية. 

روى عنها: ضمرة بن حبيب)1(.

اِد ْبِن َرْزِن ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن 3    7 ُأمُّ َعْبِد اهللَِّ ِبْنُت َسوَّ
َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َها ُأمُّ اْلَاِرِث بِنُْت النُّْعَمِن ْبِن َخنَْساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد ِمْن   س: ُأمُّ

َبنِي َسِلَمَة. 

ِد ْبُن ُمَعاِذ ْبِن َأَنِس ْبِن َقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َعْمِرو  َجَها َأُبو ُمَمَّ َتَزوَّ

اِر.  اْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ َعْبِد اللِه َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُأمُّ َعْبِد اهللَِّ ِبْنُت َعاِزِب ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعاِمِر ْبِن ُجَشِم ْبِن َمْجَدَعَة 3    7
اْبِن َحاِرَثَة ڤ.

ُهَم ُأمُّ َحبِيَبَة بِنُْت َأِب  ِه، َوُأمُّ اِء ْبِن َعاِزٍب ألَبِيِه َوُأمِّ  س: ِهَي ُأْخُت اْلَبَ

اِر.  َحبِيَبَة ْبِن اْلَُباِب ْبِن َأَنِس ْبِن َزْيٍد ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ُهَم ُأمُّ َخالِِد بِنُْت َثابِِت ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر، َوُهَو  َوُيَقاُل: َبْل ُأمُّ
ُخْدَرُة.

َأْسَلَمْت ُأمُّ َعْبِد اللِه َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

)2( »الطبقات الكبير« )377/10(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1945/4(.
)3( »الطبقات الكبير« )313/10(.
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ُأمُّ َعْبِد اهللَِّ ِبْنُت ُمَعاِذ ْبِن َجَبِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َأْوِس ْبِن َعاِئِذ ْبِن 3 -  7
َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن ُأَديِّ ْبِن َسْعٍد ڤ.

ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن ِسنَاِن ْبِن َناِبْ  َها ُأمُّ َعْمِرو بِنُْت َخالَّ  س: ُأمُّ

اٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة.  اْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ

َجَهـا َعْبـُد اللـِه ْبـُن َعاِمـِر ْبِن َمـْرَواَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبـِن َزْيِد ْبـِن اْلَاِرِث ْبِن  َتَزوَّ

َحَراٍم ِمْن َبنِي َسِلَمَة، َفَوَلَدْت َلُه: آِمنََة بِنَْت َعْبِد اللِه. 

َأْسَلَمْت ُأمُّ َعْبِد اللِه بِنُْت ُمَعاٍذ َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُجْنُدِب 3    7 ْبِن  َحَراِم  ْبِن  َزْيِد  ْبِن  َخاِلِد  ْبِن  ِمْلَحاَن  ِبْنُت  اهللَِّ  َعْبِد  ُأمُّ 
اِر ڤ. اْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ُد ْبُن ُعَمَر: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.  س: َقاَل ُمَمَّ

ُأمُّ َعْبِد اهلِل ِبْنِت ُنَبْيِه ْبِن اْلَحجَّاجِ ڤ.3    7

 ع: اْمَرَأُة َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َقاَل َلَا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »نِْعَم اْلَبْيُت: َأُبو َعْبِد اللِه، 

َوُأمُّ َعْبِد اللِه، َوَعْبُد اللِه«.

َرَوى َعنَْها: َعْبُد اللِه ْبُن َعْمٍرو)3(.

ُأمُّ َعْبِد اهلِل ڤ.3     

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )382/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )405/10(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3526/6(.
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.)1(  ع: اْمَرَأُة َأِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ

 بر: زوج أب ُموَسى األشعري. 

روى عنهـا: َيِزيـد بـن أوس َعـِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْيَس ِمنَّا َمـْن َحَلَق َأْو َخَرَق 
َأْو َسَلَق«)2(.

ُأمُّ َعْبِس ِبْنُت َمْسَلَمَة ْبِن َسَلَمَة ْبِن َخاِلِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َمْجَدَعَة 3     
اْبِن َحاِرَثَة ڤ.

َها ُأمُّ َسْهٍم َواْسُمَها ُخَلْيَدُة بِنُْت َأِب ُعَبْيِد ْبِن َوْهِب ْبِن َلْوَذاَن   س: ُأمُّ

ٍد َوَمُْموٍد  اْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اخْلَْزَرِج ْبِن َساِعَدَة َوِهَي ُأْخُت ُمَمَّ

ِهَم.  اْبنَْي َمْسَلَمَة ألَبِيِهَم َوُأمِّ

َجَهـا َأُبـو َعْبـِس ْبـُن َجْبِ ْبـِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشـِم ْبـِن َحاِرَثَة  َوَتَزوَّ

َفَوَلَدْت َلُه. 

َوَأْسَلَمْت ُأمُّ َعْبٍس َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ُأمُّ ُعَبْيٍس ڤ.3     

بَِي ِف اللِه)4(. يِق َكاَنْت ِمَن امُلَعذَّ دِّ  ع: َعتِيَقُة الصِّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3528/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1945/4(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )313/10(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3542/6(.
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ُأمُّ ُعَبْيِد ِبْنُت ُسَراَقَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعِديِّ ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن 3 7   
اِر ڤ. َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

اَقَة َشِهَد َبْدًرا َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا ألَبِيِه   س: ِهَي ُأْخُت َحاِرَثَة ْبِن ُسَ

َبيِّـُع بِنُْت النَّْضِ ْبـِن َضْمَضِم ْبِن َزْيِد ْبـِن َحَراِم ْبِن  ُهـَم ُأمُّ َحاِرَثـَة الرُّ ـِه، َوُأمُّ َوُأمِّ

اِر.  ُجنُْدِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َجَها َرافُِع ْبُن َزْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َقْيِس ْبِن َقَطِن ْبِن ِخَداِش ْبِن ُجنُْدِب  َتَزوَّ

اِر.  اْبِن َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعطِيََّة ْبِن َخنَْساَء ْبِن َمْبُذوِل  ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها مَتِيُم ْبُن َغِزيَّ

اِر.  اْبِن َعْمِرو ْبِن َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َها َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َأْسَلَمْت ُأمُّ ُعَبْيٍد ِهَي َوُأمُّ

ْيِبيَُّة، الَعْبَدِريَُّة ڤ.3      ُأمُّ ُعْثَماَن ِبْنُت ُسْفَياَن، الُقَرِشيَُّة، الشَّ

 ع: ِهَي ُأمُّ َبنِي َشْيَبَة اأْلََكابِِر، َرَوْت َعنَْها: َصِفيَُّة بِنُْت َشْيَبَة)2(.

 بر: أم بني شيبة األكابر، كانت من املبايعات. 

ه، عنها)3(. ِه بن مسافع، عن أمِّ روت عنها: صفية بنت شيبة، وروى َعْبد اللَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )391/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3538/6(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1946/4(.
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ُأمُّ َعَطاٍء ڤ.3     

اِم)1(. َبرْيِ ْبِن الَعوَّ  ع: َمْواَلُة الزُّ

َبرْي بن العوام، َلَا صحبٌة وروايٌة.   بر: موالة الزُّ

ه، عنها)2(. حديثها عند عبد الله بن عطاء بن إِْبَراِهيَم، َعْن أمِّ

 ثغ: لا صحبٌة وروايٌة)3(.

ُأمُّ َعِفيٍف النَّْهِديَُّة ڤ.3     

 ع: إِْحَدى امُلَباِيَعاِت)4(.

اِد ْبِن َغْنِم ْبِن 3 -    ُأمُّ َعْمِرو ِبْنُت َعْمِرو ْبِن َحِديَدَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ
َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

اٍد، ِمْن َبنِي  َها ُأمُّ ُسَلْيٍم بِنُْت َعْمِرو ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ  س: ُأمُّ
َسِلَمَة.

اٍد.  َجَها ُقْطَبُة ْبُن َعاِمِر ْبِن َحِديَدَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ َعْمٍرو، َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

ِه، َوَقْد َشِهَد اْلَعَقَبَة َوَبْدًرا)5(. َوِهَي ُأْخُت ُسَلْيِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َحِديَدَة ألَبِيِه َوُأمِّ

)2( »االستيعاب« )1947/4(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3541/6(.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )367/6(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3541/6(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )381/10(.
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ُأمُّ َعْمٍرو ِبْنُت َساَلَمَة ْبِن َوْقِش ْبِن ُزْغَبَة ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد 3     
اأَلْشَهِل ڤ. 

َها َسْلَمى بِنُْت َسَلَمَة ْبِن َخالِِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة،   س: ُأمُّ

ِه َشِهَد اْلَعَقَبَة َوَبْدًرا.  َوِهَي ُأْخُت َسَلَمَة ْبِن َساَلَمَة ْبِن َوْقٍش ألَبِيِه َوُأمِّ

َد ْبَن َمْسَلَمَة ْبِن َسَلَمَة ْبِن َخالِِد ْبِن  َجْت ُأمُّ َعْمِرو بِنُْت َساَلَمَة ُمَمَّ َوَتَزوَّ

َعِديِّ ْبِن َمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة، َفَوَلَدْت َلُه. 

َوَأْسَلَمْت ُأمُّ َعْمِرو بِنُْت َساَلَمَة َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

ُأمُّ َعْمِرو ِبْنُت َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب ْبِن 3     
َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َها ِهنُْد بِنُْت َقْيِس ْبِن اْلُقَرْيِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن ِسنَاِن ْبِن َكْعِب ْبِن   س: ُأمُّ

َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة. 

اٍد.  َجَها َأُبو اْلَيَرِ ْبُن َعْمِرو ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ َتَزوَّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ َعْمِرو َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُأمُّ َعْمِرو ِبْنُت َمْحُموِد ْبِن َمْسَلَمَة ْبِن َسَلَمَة ْبِن َخاِلِد ْبِن َعِديِّ 3     
اْبِن َمْجَدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ڤ.

َهـا ُأَماَمـُة بِنْـُت بِـرْشِ ْبـِن َوْقِش ْبـِن ُزْغَبَة ْبـِن َزُعوَراَء ْبـِن َعْبِد   س: ُأمُّ

)2( السابق )369/10(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )303/10(.
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األَْشَهِل ْبِن ُجَشِم. 

ِد ْبِن َمْسـَلَمَة ْبِن َسـَلَمَة ْبِن َخالِِد ْبـِن َعِديِّ ْبِن  َجَهـا َعْبـُد اللـِه ْبـُن ُمَمَّ َتَزوَّ

َمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة، َفَوَلَدْت َلُه: َعْمًرا َوُحَْيًدا. 

ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َزْيُد ْبُن َسْعِد ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْبِد ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد 
األَْشَهِل. 

َأْسَلَمْت ُأمُّ َعْمٍرو َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُأمُّ َعْمٍرو ِبْنُت الُمَقوِِّم ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم ڤ. 3     

َها ِقاَلَبُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َجْعَوَنَة.   س: ُأمُّ

، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه ْبَن َمْسُعوٍد. َجَها َمْسُعوُد ْبُن ُمَعتٍِّب الثََّقِفيُّ َتَزوَّ

َجَها َأُبو ُسْفَياَن ْبُن اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم، َفَوَلَدْت   ُثمَّ َتَزوَّ

َلُه: َعاتَِكَة بِنَْت َأِب ُسْفَياَن)2(.

ُأمُّ اْلَعاَلِء األَْنَصاِريَُّة ڤ.3     

تِي َقاَلْت:   س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَوْت َعنُْه، َوِهَي الَّ

ُعوا َعَلْيِهْم، َفَطاَر َلنَا ِف اْلُقْرَعِة  إِنَّ األَْنَصاَر َتنَاَفُسوا ِف امُلَهاِجِريَن َحتَّى اْقَتَ

ُعْثَمُن ْبُن َمْظُعوٍن. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )314/10(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )50/10(.
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.)1( َوَشِهَدْت ُأمُّ اْلَعاَلِء َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َخْيَبَ

 بر: من املبايعات، حديثها عند أهل املدينة. 

روى عنها: خارجة بن زيد بن ثابت، وعبد امللك بن عمري. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص يعودها ِف مرضها)2(.  َوَكاَن َرُسوُل اللَّ

ُأمُّ اْلَعاَلِء ڤ.3 7   

.)3( ُة َحَراِم ْبِن َحِكيٍم َرَوى َعنَْها: َعْبُد امَلِلِك ْبُن ُعَمرْيٍ  ع: َعمَّ

ُأمُّ َعيَّاٍش ڤ.3     

ـــِت  ـــَة بِنْ ـــُه، َوِقيـــَل: َمـــْواَلُة ُرَقيَّ ـــُة َرُســـوِل اللـــِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَمْواَلُت  ع: َخاِدَم
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

أمُّ ِعْيًسى ِبْنُت الَجزَّار الَعْصِريَُّة ڤ.3     

 ثغ: لا صحبٌة وروايٌة َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )425/10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1948/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3536/6(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3539/6(.
)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )374/6(.
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ُأمُّ اْلَغاِدَيِة ڤ.3     

 ع، ثغ: َهاَجَرْت إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع َأِب اْلَغاِدَيِة، َوَحبِيِب ْبِن اْلَاِرِث)1(.

ُأمُّ ُغَطْيٍف اْلُهَذِليَُّة ڤ.3 -   

ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  فِيَها  َفَقىَض  َفَأْسَقَطْت،  َبًة  رَضْ هُتَا  ُمَلْيَكُة رَضَّ َبْتَها  رَضَ ع:   

َيِة)2(. َعَل اْلَعاِقَلِة بِالدِّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3543/6(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )375/6(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3543/6(.
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الفاء َحْرف 

ُأمُّ َفْرَوَة اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3     

ُة اْلَقاِسم بن َغنَّام، َوَكاَنت من املبايعات)1(.  ب: َجدَّ

 ع: إِْحَدى امُلَباِيَعاِت)2(.

ُأمُّ َفْرَوَة ِبْنُت َأِبي ُقَحاَفَة، َواْسُمُه: ُعْثَماُن ْبُن َعاِمِر ْبِن َعْمِرو ْبِن 3     
َة ڤ. َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُمرَّ

َجَها َأُبو َبْكٍر  ، َزوَّ َها ِهنُْد بِنُْت ُنَقْيِد ْبِن ُبَجرْيِ ْبِن َعْبِد ْبِن ُقَيٍّ  س: ُأمُّ

ًدا، َوإِْسـَحاَق،  ، َفَوَلَدْت َلـُه: ُمَمَّ يـُق ِمـَن األَْشـَعَث ْبـِن َقْيـٍس اْلِكنْـِديِّ دِّ الصِّ

َوإِْسَمِعيَل، َوُحَباَبَة، َوُقَرْيَبَة)3(.

 ب: ُأْخت أب بكر، َلَا ُصْحَبٌة)4(.

يِق ڤ، َصاِحَبُة الطَّْوِق، َلَا ِذْكٌر ِف َحِديِث  دِّ  ع: ُأْخُت َأِب َبْكٍر الصِّ

َة)5(. َفْتِح َمكَّ

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3545/6(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )463/3(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )460/3(.)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )236/10(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3545/6(.
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هـا هنـد بنـت نفيل بن بجري بن عبد بن قـي، هي التي زوجها   بر: أمُّ
َأُبـو َبْكـٍر مـن األشـعث بـن قيـس الكنـدي، فولـدت له: ممـًدا، وإسـحاَق، 

وحبابَة، وقريبَة. 

وأمُّ فروة هذه كانت من املبايعات، بايعت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُأمُّ َفْرَوَة اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3     

ُة اْلَقاِسِم ْبِن َغنَّاٍم)2(.  س: َجدَّ

 ع: إِْحَدى امُلَباِيَعاِت، َحِديُثَها ِعنَْد: الَقاِسِم ْبِن َغنَّاٍم)3(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1949/4، 1950(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )287/10(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3545/6(.
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القاف َحْرف 

ُأمُّ َقْيِس ِبْنُت ِحْصِن ْبِن َخْلَدَة ْبِن َمْخَلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق ڤ. 3     

 س: ِهَي ُأْخُت َقْيِس ْبِن ِحْصٍن َشِهَد َبْدًرا. 

ُد ْبُن ُعَمَر َأنَّ ُأمَّ َقْيٍس َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َذَكَر ُمَمَّ

َة ْبِن ُبَكْيِر ْبِن 3      ُأمُّ َقْيِس ِبْنُت ِمْحَصِن ْبِن ُحْرَثاَن ْبِن َقْيِس ْبِن ُمرَّ
َغْنِم ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسٍد اأَلَسِديَُّة ڤ.

اَشَة ْبِن ِمَْصِن ِمْن َأْهِل َبْدٍر ُحَلَفاِء َحْرِب ْبِن ُأَميََّة.   س: ِهَي ُأْخُت ُعكَّ

ـَة َوَهاَجـَرْت إَِل  َوَقـْد َرَوْت َعـْن َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْسـَلَمْت َقِديـًم بَِمكَّ

امَلِدينَِة َمَع َأْهِل َبْيتَِها)2(.

 ع: ُأْخُت ُعَكاَشَة، َكاَنْت ِمَن امُلَهاِجَراِت)3(.

 بر: أخت عكاشة بنت مصن. 

أسلمت بمكة قديًم، وبايعت النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهاجرت إَِل املدينة.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )364/10(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )231/10(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3546/6(.
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الش

روى عنها من الصحابة: وابصة بن معبد)1(.

 ثغ: أخت عكاشة بن مصن.

أسلمت بمكة قديًم، وبايعت النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهاجرت إل املدينة)2(.

 ذت: أخت ُعَكاشة، من املهاجرات األَُوِل.

َرَوى َعنَْهـا: موالهـا عـدي بن دينار، ووابصـة بن َمَعْبـد، َوُعَبْيُد اللَّه بن 
ِه بن ُعْتبة، وَعْمرة، ونافع موليا حنة، وغريهم. َعْبد اللَّ

رت وفاهتا)3(. تأخَّ

 جر: أخت عكاشة بن مصن.

وكانت من أسلم قديًم بمكة وبايعت وهاجرت)4(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1951/4(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )379/6(.

)3( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )558/2(.
)4( »اإلصابة« البن حجر )484/14(.



625 ات �
َّ
أسامي الصحابي

الكاف َحْرف 

ُأمُّ َكْبَشَة اْمَرَأُة ِمْن ُقَضاَعَة ڤ.3 7   

 س: َأْسَلَمْت َوَرَوْت َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(. 

 كو: لا صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنها: األسود بن قيس)2(. 

ُأمُّ ُكْرٍز اْلُخَزاِعيَُّة الَكْعِبيَُّة الَمْكيَُّة ڤ.3     

 س: َأَتـْت َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َيـْوَم اْلَُدْيبَِيـِة، َوُهـَو َيْقِسـُم ُلُـوَم ُبْدنِـِه، 

ملسو هيلع هللا ىلص)3(. َفَأْسَلَمْت َوَرَوْت َعْن َرُسوِل اللِه 

 بر: روت َعِن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديَث منها قوله: ِف العقيقة: »َعِن الُغَلِم 

َشاَتان ُمَكافئَتان، َوَعِن اَلاِرَيِة َشاة«.

روى عنها: عطاء، وماهد، وسباع بن ثابت، وحبيبة بنت ميرة)4(.

 ذت: لا ُصْحبٌة وروايٌة.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )291/10(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )123/7(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )279/10(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1951/4(.
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َرَوى َعنَْها: سباع بن ثابت، وطاوس، وعروة، وماهد، وعطاء بن أب 
َرت وفاهتا)1(. رباح. وتأخَّ

َة َغْيُر َمْنُسوَبٍة ڤ.3      ُأمُّ ُكحَّ

 ع، جو: َنَزَلْت فِيَها آَيُة امَلَواِريِث)2(.

ُأمُّ َكْعٍب اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3     

 ع: َماَتْت َعَل َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَصلَّ َعَلْيَها)3(.

ُأمُّ ُكْلُثوٍم ِبْنُت َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص. 3 -   

 . ى ْبِن ُقَيٍّ َها َخِدجَيُة بِنُْت ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ  س، جو: ُأمُّ

ِة، َفَلمَّ ُبِعَث َرُسوُل اللِه  َجَها ُعَتْيَبُة ْبُن َأِب َلَِب ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب َقْبَل النُُّبوَّ َتَزوَّ
ٍب«، َقاَل َلُه َأُبوُه َأُبو َلٍَب: َرْأِس ِمْن َرْأِسَك  ُه: »َتبَّْت َيَدا َأِب َلَ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْنَزَل اللَّ

ِق اْبنََتُه، َفَفاَرَقَها َوَلْ َيُكْن َدَخَل هِبَا. َحَراٌم إِْن َلْ ُتَطلِّ

َهـا،  ـَة َمـَع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْسـَلَمْت ِحـَي َأْسـَلَمْت ُأمُّ َفَلـْم َتـَزْل بَِمكَّ
َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َمَع َأَخَواهِتَا ِحَي َباَيَعُه النَِّساُء، َوَهاَجَرْت إَِل امَلِدينَِة 
ِحَي َهاَجَر َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَخَرَجْت َمَع ِعَياِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل امَلِدينَِة، 

َفَلْم َتَزْل هِبَا. 

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )558/2(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3554/6(، »تلقيح فهوم أهل األثر« )ص: 255(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3553/6(.



627 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ـاَن َعَل ُأمِّ  َيـْت ُرْقَيـُة بِنْـُت َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َخَلَف ُعْثـَمُن ْبُن َعفَّ َفَلـمَّ ُتُوفِّ
ِل َسـنََة  ُكْلُثـوٍم بِنْـِت َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَنْت بِْكًرا َوَذلَِك ِف َشـْهِر َربِيٍع األَوَّ
نَِة ِف ُجَاَدى اآلِخَرِة َفَلْم َتَزْل  ْجَرِة، َوُأْدِخَلْت َعَلْيِه ِف َهِذِه السَّ َثاَلٍث ِمَن اْلِ
ْجَرِة  ِعنَْدُه إَِل َأْن َماَتْت َوَلْ َتِلْد َلُه َشـْيًئا، َوَماَتْت ِف َشـْعَباَن َسـنََة تِْسـٍع ِمَن اْلِ

ْجُتُهنَّ ُعْثَمَن«)1(. ا َلَزوَّ َفَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو ُكنَّ َعْشً

هـا خدجيـة، كان زوجهـا قبل أن ُيبعـث ملسو هيلع هللا ىلص عتيبة بن أب لب،   ط: أمُّ
ففارقها للسبب الذي ذكرُت: أن أخاه عتبة فارق أختها رقية، وذلك قبل 

أن يدخل هبا.

وهاجـرت إل املدينـة مـع عيال َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، فلم توفيـت رقيُة بنُت 
ان، وذلك ف شهر ربيع  َجها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص عثمَن بَن عفَّ َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص َزوَّ

األول من سنة ثالث من الجرة، فلم تزل عنده حتى ماتت ول تلد له. 

َلها نساٌء من األنصار  وكانت وفاهتا ف شعبان سنة تسٍع من الجرة، وغسَّ
فيهن أّم عطية، ونزل ف حفرهتا أبو طلحة)2(. 

َجها   م: كانت حتت عتبة بن أب لب، فمت قبل أن يدخل هبا، وتزوَّ

عثمُن بُن عفان بعد رقية، وتوفيت لثمن سني وشهر وعرشة أيام، بعد مقدم 
النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينة.

)1( »الطبقـات الكبيـر« البـن سـعد )38/10(، »تلقيـح فهـوم أهـل األثر« البـن الجوزي )ص: 
.)32 ،31

)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 88(.
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روى عنها: أنس بن مالك.

ْجُتَكَها«. قال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو َكاَنْت ِعنِْدي َثالَِثة َلَزوَّ

قال الزبري بن بكار: ولد النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص: القاسم، وهو أكب ولده، ثم زينب، 
ثـم عبـد اللـه، وكان يقـال لـه: الطيب، ويقـال له: الطاهـر، ولد بعـد النبوة، 
ومـات صغـرًيا، ثـم أم كلثـوم، ثـم فاطمـة، ثـم رقيـة، هكـذا األول فاألول، 

ومات القاسم بمكة.

وقال غريه: كانت فاطمة أصغر ولد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص من خدجية.

ويقال: بل كانت توأم عبد الله)1(.

ُخوِل   ع: َكاَن َعَقَد َعَلْيَها ُعَتْيَبُة ْبُن َأِب َلٍَب َأُخو ُعْتَبَة، َوَفاَرَقَها َقْبَل الدُّ

«، َقاَل َأُبو َلٍَب اِلْبنَْيِه ُعْتَبَة َوُعَتْيَبَة:  ٍب َوَتبَّ هِبَا ملَّا َأْنَزَل اللُه ۵: »َتبَّْت َيَدا َأِب َلَ

ـٍد، َوَقاَلـْت ُأمُّ َجِيـٍل بِنْـُت  َقـا اْبنََتـْي ُمَمَّ َرْأِس ِمـْن ُرُءوِسـُكَم َحـَراٌم إِْن َلْ ُتَطلِّ

ـا، َفَجَمَعُهَم اللُه  َقاُهَ َُم َقـْد َصَبَأَتا، َفَطلَّ ا، َفإهِنَّ َقاُهَ َحـْرٍب، َحَّاَلـُة اْلََطـِب: َطلِّ

َجَها النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُعْثَمَن،  اَن، ملَّا َماَتـْت ُرَقيَُّة َزوَّ لِـِذي النُّوَرْيـِن ُعْثـَمَن ْبـِن َعفَّ

ـاٍم ِمَن  ِة َأيَّ َيـْت ِف َحَيـاِة َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْعـَد َثـَمِن ِسـنَِي َوَشـْهٍر َوَعـرَشَ َفُتُوفِّ

ْجُتَكَها َيا ُعْثَمُن«)2(. ْجَرِة َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو َكاَنْت ِعنِْدي َثالَِثٌة َلَزوَّ اْلِ

ها خدجية بنت خويلد، ولدهتا قبل فاطمة. وقيل: رقية ڤ،   بر: أمُّ

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 930(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3198/6(.



629 ات �
َّ
أسامي الصحابي

فِيَم ذكره مصعب. 

وخالفه أكثُر أهِل العلم باألنساب واألخبار ِف ذلك، وتابعه قوم. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص كثري، واالختالف  واالختالف ِف الصغرى من بنات َرُسوِل اللَّ
ِف أكبهن شذوذ، والصحيح؛ أن أكبهن زينب.

ج أمَّ كلثوم بعد رقية، وف ذلك دليل َعَل  ول خيتلفوا أن ُعْثَمن إنم تزوَّ
ِذيـَن خالفـوا مصعًبـا ِف ذلك؛ ألن املتعـارف تزويـج الكبى قبل  َمـا قالـه الَّ

الصغرى، والله أعلم.

كانـت أمُّ كلثـوم حتـت عتبـة بن أب لـب، فلم يبن هبـا َحتَّى ُبِعـَث النَّبِيُّ 
ملسو هيلع هللا ىلص، فلم ُبِعَث فارقها بأمر أبيه إياه بذلك. 

َجهـا ُعْثـَمن ڤ بعـد موت أختها رقيـة، َوَكاَن نكاحـه إياها ِف  ثـم تزوَّ
سنة ثالث من الجرة بعد موت رقية. 

بُن اخلَطَّاِب حفصَة  ُعَمُر  َعَلْيِه  إذ توفيت رقية قد َعرَض  ُعْثَمن  َوَكاَن 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص  َجهـا، فسـكت ُعْثـَمن عنـه؛ ألنـه قـد َكاَن سـمع َرُسـوَل اللَّ ابنَتـه ليتزوَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َأاَل َأُدلُّ ُعْثَمَن َعَل َمْن ِهَي َخْرٌ  يذكرها، فلم بلغ ذلك َرُسوُل اللَّ
ج َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  ـا ِمْن ُعْثـَمن؟«، فتزوَّ ـا َعـَل َمْن ُهـَو َخْرٌ َلَ َلـُه ِمنَْهـا؟ وَأُدلَُّ

َج ُعْثَمَن أمَّ كلثوم، فتوفيت عنده ول تلد منه.  حفصَة، وزوَّ

َوَكاَن نكاحه َلَا ِف ربيع األول، وبنى عليها ِف جادى اآلخرة من السنة 
الثالثـة مـن الجـرة، وتوفيـت ِف سـنة تسـع من الجـرة، وصلَّ عليهـا أبوها 
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، والفضُل، وأسامُة بُن زيد. ِه ملسو هيلع هللا ىلص، ونزل ِف حفرهتا عيلٌّ َرُسول اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص أن ينزل معهم  وقد روي أن أبا طلحة األَْنَصاِريَّ استأذن َرُسوَل اللَّ
َلتها أسمُء بنُت ُعميس، وصفيُة بنُت عبد املطلب،  ِف قبها، فأذن له، وغسَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اْغِسْلنََها  وهي التي شهدت أمَّ عطية غسلها، وحكت قوَل َرُسوِل اللَّ

َثَلًثا َأْو َخًْسا َأْو َأْكَثَر ِمْن َذلَِك«... الديث)1(.

ُة. ابَعُة النََّبِويَّ  ذس: الَبْضَعُة الرَّ

َجَها ُعَتْيَبُة بُن َأِب َلٍَب، ُثمَّ َفاَرَقَها. ُيَقاُل: َتَزوَّ

َج هِبَا  َيْت ُأْخُتَها ُرَقيَُّة، َتَزوَّ َوَأْسَلَمْت، َوَهاَجَرْت َبْعَد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ ُتُوفِّ

ِل، َسنََة َثاَلٍث، َفَلْم َتِلْد َلُه. ُعْثَمُن -َوِهَي بِْكٌر- ِف َربِْيٍع األَوَّ

َيْت: ِف َشْعَباَن، َسنََة تِْسٍع. َوُتُوفِّ

ْجُتُهنَّ ُعْثَمَن«. َحَكاُه: اْبُن َسْعٍد)2(. ا، َلَزوَّ َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو ُكنَّ َعْشً

ُأمُّ ُكْلُثوِم ِبْنُت ُسَهْيِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن 3     
َنْصِر ْبِن َماِلِك ْبِن ِحْسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ ڤ. 

 . َها َفاِخَتُة بِنُْت َعاِمِر ْبِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَيٍّ  س: ُأمُّ

َة َوَباَيَعْت َوَهاَجَرْت إَِل َأْرِض اْلََبَشِة َمَع َزْوِجَها َأِب  َأْسَلَمْت َقِديًم بَِمكَّ

ى ْبِن َأِب َقْيِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِ ْبِن َمالِِك  َة ْبِن َأِب ُرْهِم ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ َسْبَ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1952/4، 1953(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 252، 253(.
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 . اْبِن ِحْسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ًدا، َوَعْبَد اللِه)1(. َة: ُمَمَّ َوَقْد َوَلَدْت ُأمُّ ُكْلُثوٍم ألَِب َسْبَ

 ثغ: أسلمت أول اإلسالم)2(.

ُأمُّ ْكُلُثوِم ِبْنُت ُعْتَبَة ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمٍس ڤ. 3     

ْحَِن ْبُن َعْوٍف،  َجَها َعْبُد الرَّ َها بِنُْت َحاِرَثَة ْبِن األَْوَقِص، َتَزوَّ  س: ُأمُّ

َفَوَلَدْت َلُه: َساملًِا األَْكَبَ َقْبَل اإِلْساَلِم)3(.

ُأمُّ ُكْلُثوِم ِبْنُت ُعْقَبَة ْبِن َأِبي ُمَعْيِط ْبِن َأِبي َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن 3  7  
َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ الُقَرِشيَُّة اأُلَمِويَُّة ڤ. 

َهـا َأْرَوى بِنْـُت ُكَرْيـِز ْبـِن َربِيَعَة ْبـِن َحبِيِب ْبِن َعْبِد َشـْمِس ْبِن   س: ُأمُّ

 . َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَيٍّ

ُل َمْن َهاَجَر ِمَن النَِّساِء َبْعَد  َة َوَباَيَعْت َقْبَل اِلْجَرِة، َوِهَي َأوَّ َأْسَلَمْت بَِمكَّ

َأْن َهاَجَر َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل امَلِدينَِة، َوَلْ َنْعَلْم ُقَرِشيًَّة َخَرَجْت ِمْن َبْيِ َأَبَوْيَا 

َة  َمْسَلَمًة ُمَهاِجَرًة إَِل اللِه َوَرُسولِِه إاِلَّ ُأمَّ ُكْلُثوِم بِنَْت ُعْقَبَة َخَرَجْت ِمْن َمكَّ

َوْحَدَها. 

َوَصاَحَبْت َرُجاًل ِمْن ُخَزاَعَة َحتَّى َقِدَمِت امَلِدينََة ِف اْلُْدَنِة ُهْدَنِة اْلَُدْيبَِيِة، 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )258/10(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )385/6(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )226/10(.
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َفَخـَرَج ِف َأَثِرَهـا َأَخَواَهـا اْلَولِيـُد َوُعَمَرُة اْبنَا ُعْقَبـَة َفَقِدَما امَلِدينََة ِمـَن اْلَغِد َيْوَم 

طِنَا َوَما َعاَهْدَتنَا َعَلْيِه.  ُد ِف َلنَا برَِشْ َقِدَمْت، َفَقااَل: َيا ُمَمَّ

َعَفاِء  َوَقاَلْت ُأمُّ ُكْلُثوٍم: َيا َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَنا اْمَرَأٌة َوَحاُل النَِّساِء إَِل الضُّ

ُه  اِر َيْفتِنُـويِن ِف ِدينِي َوالَ َصـْبَ يِل، َفنََقَض اللَّ يِن إَِل اْلُكفَّ دُّ َمـا َقـْد َعِلْمـَت، َفـَتُ

اْلَعْهَد ِف النَِّساِء ِف ُصْلِح اْلَُدْيبَِيِة َوَأْنَزَل فِيِهنَّ امْلِْحنََة َوَحَكَم ِف َذلَِك بُِحْكٍم 

ُهْم.  َرَضْوُه ُكلُّ

َوِف ُأمِّ ُكْلُثوٍم َنَزَل: ﴿ےے ۓ ۓ ڭڭ﴾ ]املمتحنة: 10[، َفاْمَتَحنََها 

ِه َما َأْخَرَجُكنَّ إاِلَّ ُحبُّ  َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َواْمَتَحَن النَِّساَء َبْعَدَها، َيُقوُل: َواللَّ

اللِه َوَرُسولِِه َواإِلْساَلُم َوَما َخَرْجُتنَّ لَِزْوٍج َوالَ َماٍل.

، َفَقاَل َرُسـوُل اللِه  َفـإَِذا ُقْلـَن َذلَِك ُتِرْكَن َوُحبِْسـَن َفَلْم ُيـْرَدْدَن إَِل َأْهِليِهنَّ

ُه اْلَعْهَد ِف النَِّساِء بَِم َقْد َعلِْمُتَمُه  ملسو هيلع هللا ىلص لِْلَولِيِد َوُعَمَرَة اْبنَْي ُعْقَبَة: »َقْد َنَقَض اللَّ

َفا«.  َفاْنَصِ

َجَها َزْيُد  َة َزْوٌج، َفَلمَّ َقِدَمِت امَلِدينََة َتَزوَّ َوَلْ َيُكْن ألُمِّ ُكْلُثوِم بِنِْت ُعْقَبَة بَِمكَّ

َجَها  ، َفَوَلَدْت َلُه، َوُقتَِل َعنَْها َيْوَم ُمْؤَتَة، َفَتَزوَّ اِحيَل اْلَكْلبِيُّ اْبُن َحاِرَثَة ْبِن َشَ

اِم ْبِن ُخَوْيِلٍد، َفَوَلَدْت َلُه: َزْينََب.  َبرْيُ ْبُن اْلَعوَّ الزُّ

ْحَـِن ْبُن َعـْوٍف، َفَوَلـَدْت َلُه:  َجَهـا َعْبُد الرَّ ـُد ْبـُن ُعَمـَر: ُثـمَّ َتَزوَّ َقـاَل ُمَمَّ

َجَهـا َعْمـُرو ْبـُن اْلَعاِص  ْحَـِن، َفَتَزوَّ إِْبَراِهيـَم، َوُحَْيـًدا، َوَمـاَت َعنَْهـا َعْبـُد الرَّ
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ِعنَْدُه)1(. َفَمَتْت 

ْحَن بُن َعْوف،  َجَها َعْبـُد الرَّ  ب: َكاَنـت حَتـت زيـد بن َحاِرَثة، ثـمَّ تَزوَّ

َجَهـا الزبرُي بُن  ْحَن بن َعـْوف، ثمَّ تَزوَّ َوِهـي أم إِْبَراِهيـم َوحيـد اْبنَـي عبـد الرَّ

جَها َعْمُرو بُن الَعاِص)2(. الَعوام، ثمَّ تَزوَّ

ِه،  اَن أِلُمِّ  ع: َكاَنْت ِمَن امُلَهاِجَراِت اأْلَُوِل، َوَكاَنْت ُأْخَت ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ

َها َأْرَوى بِنُْت َكِريٍز. َوُأمُّ

َصلَِّت اْلِقْبَلَتْيِ َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ْحَِن ْبِن َعْوٍف)3(. َحِديُثَها ِعنَْد اْبنَِها ُحَْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ

 بر: أسلمت أمُّ كلثوم بنت عقبة بمكة قبل أن يأخذ النساء ِف الجرة 
إَِل املدينة، ثم هاجرت وبايعت، فهي من املهاجرات املبايعات. 

وقيـل: هـي أول مـن هاجـر مـن النسـاء، كانـت هجرهتـا ِف سـنة سـبع 
ملسو هيلع هللا ىلص وبـي املرشكـي مـن قريـش،  ـِه  اللَّ ِف الدنـة التـي كانـت بـي َرُسـوِل 
َيُردَّ عليهم من جاء مؤمنًا، وفيها  َعَل أن  ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  اللَّ َرُسوَل  وكانـوا صالوا 
نزلت: ﴿ھ ھ ھ ھ﴾ اآلية ]املمتحنة: 10[. وذلك أهنا ملا 
ُه منهم  هاجرت لقها أخواها الوليد، وعمرة، ابنا عقبة لريداها، فمنعها اللَّ

باإلسالم.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )458/3(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )219/10(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3548/6(.
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َقاَل َأُبو ُعَمَر: يقولون: إهنا مشت َعَل قدميها من مكة إَِل املدينة، فلم 
َبرْيُ  َجها الزُّ َجها زيُد بُن حارثة، فُقتَِل عنها يوم مؤتة، فتزوَّ قدمت املدينة تزوَّ

ابُن العوام، فولدت له: زينب. 

ْحَِن بُن عوف، فولدت له: إِْبَراِهيم، وحيًدا. َجها َعْبُد الرَّ ثمَّ طلََّقها فتزوَّ

ْحَِن إِْبَراِهيم، وحيـًدا، وممًدا،  ومنهـم من يقـول: إهنا ولدت لَعْبـد الرَّ
َجها َعْمُرو بُن العاص، فمكثت عنده شهًرا،  وإسمعيل، ومات عنها فتزوَّ

وماتت. 

ه. وهي أخت ُعْثَمن ألمِّ

ْحَِن، وروى عنها: حيد بن نافع وغريه)1(. روى عنها: ابنها حيد بن َعْبد الرَّ

ُل من َهاجر من  ة، وبايعت قبل اِلْجَرة، َوِهي أوَّ  جو: أسلمت بَِمكَّ
النَِّساء بعد ِهْجَرة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل امَلِدينَة)2(. 

 ثغ: أخت الوليد بن عقبة، واسم َأِب معيط: أبان، واسم َأِب عمرو: 
ة  هـا أروى بِنْـت كريـز ْبـن َربِيعة ْبـن حبيب بن عبد شـمس، عمَّ ذكـوان. وأمُّ

عبد الله بن عامر. 

ه. وهي أخت عثمن بن عفان ألمِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص،  أسـلمت بمكـة قديًم، وصلَّـت القبلتـي، َوَباَيْعُت َرُسـوَل اللَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1953/4، 1954(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 229(.
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وهاجـرت إل املدينـة ماشـية، فسـار أخواها الوليد وعمرة أبنـا عقبة خلفها 
لريداها، فمنعها الله تعال)1(.

َة، َوَباَيَعْت، َوَلْ َيَتَهيَّْأ َلَا ِهْجَرٌة   ذس: ِمَن امُلَهاِجَراِت، َأْسَلَمْت بَِمكَّ

إَِل َسنَِة َسْبٍع.

َوَكاَن ُخُرْوُجَهـا َزَمـَن ُصْلِح الَُدْيبَِيـِة، َفَخَرَج ِف إِْثِرَهـا َأَخَواَها؛ الَولِْيُد 
طِنَا. ُد! ِف َلنَا برَِشْ َوُعَمَرُة، َفَم َزاالَ َحتَّى َقِدَما امَلِدْينََة، َفَقااَل: َيا ُمَمَّ

اِر َيْفتِنُْويِن َعْن ِدْينِي َوالَ َصْبَ يِل،  يِن َيا َرُسْوَل اللِه إَِل الُكفَّ َفَقاَلْت: َأَتُردُّ
ْعـِف َما َقـْد َعِلْمـَت؟ َفَأْنَزَل اللـُه َتَعاَل: ﴿ھ ھ  َوَحـاُل النَِّسـاِء ِف الضَّ
ھ ھ ےے﴾ اآلَيَتْيِ ]املمتحنة: 10، 11[ . َفَكاَن َيُقْوُل: )آللُه 
َمـا َأْخَرَجُكـنَّ إاِلَّ ُحـبُّ اللـِه َوَرُسـْولِِه َواإِلْسـاَلُم؟ َمـا َخَرْجُتـنَّ لِـَزْوٍج، َواَل 

اِر. َماٍل؟(. َفإَِذا ُقْلَن َذلَِك، َلْ ُيْرِجْعُهنَّ إَِل الُكفَّ

َقَها.  َجَهـا َزْيـُد بُن َحاِرَثَة، ُثـمَّ َطلَّ ـَة َزْوٌج، َفَتَزوَّ َوَلْ َيُكـْن ألُمِّ ُكْلُثـْوٍم بَِمكَّ
ْحَِن بُن َعْوٍف، َفَوَلَدت َلُه: إِْبَراِهْيَم، َوُحَْيًد. َجَها َعْبُد الرَّ َفَتَزوَّ

َيْت ِعنَْدُه. َجَها َعْمُرو بُن الَعاِص، َفُتُوفِّ َ َعنَْها، َتَزوَّ َفَلمَّ ُتُوفِّ

َة َأَحاِدْيَث ِف »ُمْسنَِد َبِقيِّ بِن َمَْلٍد«. َرَوْت: َعرْشَ

(: َحِدْيٌث َواِحٌد. ِحْيَحْيِ َلَا ِف )الصَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )386/6(.
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ُة بِنُْت َصْفَواَن. َرَوى َعنَْها: اْبنَاَها؛ ُحَْيٌد، َوإِْبَراِهْيُم، َوُبْرَ

َيْت ِف: ِخاَلَفِة َعيِلٍّ ڤ. ُتُوفِّ

َرَوى َلَا الََمَعُة، ِسَوى اْبن َماَجه.

ُه)1(. َوَساَق َأْخَباَرَها: اْبُن َسْعٍد، َوَغرْيُ

 ذت: لا حديث ف الصحيحي.

ه، من املهاجرات األَُوُل. َوِهَي أخت ُعْثَمن ڤ ألمِّ

لا ترجة أيًضا ف »الطبقات« البن سعد)2(.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 276، 277(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )449/2(.



637 ات �
َّ
أسامي الصحابي

م
َّ

الل َحْرف 

ُأمُّ َلْيَلى ِبْنُت َرَواَحَة اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3  7  

ِه، اْمَرَأُة َأِب َلْيَل.   ع: ُأْخُت النُّْعَمِن ْبِن َبِشرٍي ِمْن ُأمِّ

ْحَِن ْبِن  َباَيَعِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوْت َعنَْها: آِمنَُة، َوِقيَل: َأِمينَُة بِنُْت َعْبِد الرَّ
َأِب َلْيَل)1(.

ْحَِن بن أب ليل، كانت من املبايعات.   بر: والدة َعْبد الرَّ

حديثها عند أهل بيتها من الكوفيي)2(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3556/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1956/4(.



حابة األماثل 638
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

املمي َحْرف 

ُأمُّ َماِلِك ِبْنُت ُأَبيِّ ْبِن َماِلِك ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن 3  7  
َساِلِم ْبِن َغْنِم ْبِن َعْوٍف ڤ.

 س: ِهَي ُأْخُت َعْبِد اللِه ْبِن ُأَبِّ ْبِن َسُلوٍل َوَسُلوٌل اْمَرَأٌة ِمْن ُخَزاَعَة. 

َها َسْلَمى بِنُْت َمْطُروٍف، َواْسُمُه: َخالُِد ْبُن الَاِرِث ْبِن َزْيِد ْبِن ُعَبْيِد  َوُأمُّ

اْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ِمْن األَْوِس.

َأْسَلَمْت ُأمُّ َمالٍِك َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

َج ُأمَّ َمالِـٍك َرافِـُع ْبـُن َمالِـِك ْبـِن الَعْجاَلَن ْبـِن َعْمِرو ْبـِن َعاِمِر ْبِن  َوَتـَزوَّ

ًدا اْبنَْي َرافٍِع َشـِهَدا  ُزَرْيـِق ْبـِن َعاِمـِر ْبِن اخْلَـْزَرِج، َفَوَلَدْت َلـُه: ِرَفاَعَة، َوَخـالَّ

َبْدًرا. 

اِعُر)1(. ُق الشَّ َها ُعَبْيُد ْبُن َمالِِك ْبِن َساِلٍ ُهَو امُلَرمَّ َوَجدُّ

ُأمُّ َماِلٍك اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3 77  

تِي َأْهَدهْتَا إَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  ْمِن الَّ ِة ِمَن السَّ  ع: َصاِحَبُة اْلُعكَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )357/10(.



639 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ْحَـِن ْبُن َسـابٍِط، َوِعَياُض ْبُن  َرَوى َعنَْهـا: َجابِـُر ْبـُن َعْبِد اللـِه، َوَعْبُد الرَّ

ٍح)1(. َعْبِد اللِه ْبِن َأِب َسْ

ـٍر األَْنَصاِريَّـُة )َوِفي َبْعِض اْلَحِديِث: ُأمُّ َبِشـيٍر(، َوِهَي 3  7   ُأمُّ ُمَبشِّ
َواِحَدٌة ڤ. 

 س: َكاَنِت اْمَرَأَة َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة، َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 

َوَرَوْت َعنُْه.

َوَرَوى َعنَْها: َجابُِر ْبُن َعْبِد اللِه)2(.

 ب: اْمَرَأة زيد بن َحاِرَثة، روى َعنَْها: َجابر بن َعْبد اللَّه)3(.

اِء ْبِن َمْعُروٍر.  َا بِنُْت اْلَبَ  ع: اْمَرَأُة َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة، َوِقيَل: إهِنَّ

َرَوى َعنَْها: َجابُِر ْبُن َعْبِد اللِه، َوَكْعُب ْبُن َمالٍِك، َوَسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب، 

َوُمَاِهٌد، َوَعَطاُء ْبُن َيَساٍر)4(.

 بر: امـرأة زيـد بـن حارثـة، يقـال لا: أم بـرش بنت الباء بـن معرور، 
كانت من كبار الصحابة. 

ِه أحاديث، منها قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل َيْدُخُل النَّاَر  روى عنها جابر بن َعْبد اللَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3561/6(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )425/10(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )459/3(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3557/6(.
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َّ
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َّ

الش

َأَحـٌد َشـِهَد َبـْدًرا َأِو احُلَدْيبَِيـَة«، فقالـت حفصـة: فأين قـول اللَّه ۵: ﴿ک 
ک گ گگ﴾ ]مريـم: 71[؟ فقـال َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص: وقـال: ﴿ڱ ڱ 

ڱ ں﴾ ]مريم: 72[.
وملجاهد عنها حديٌث أحسبه مرساًل)1(.

ُأمُّ َمْرَثٍد، اأَلْسَلِميَُّة، َوِقْيَل: الَغَنِويَُّة ڤ.3  7  

 ع: َباَيَعِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوْت َعنَْها: ُأمُّ َخاِرَجَة)2(.

 بر: أسلمت يوم الفتح، وبايعت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روت عنهـا: أمُّ خارجـة امـرأُة زيـد بـن ثابـت أن النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل يوًمـا: 
َف َعليهم َعيِلُّ  »ُيِشُف َعَلْيُكم ِمْن َهَذا الَواِدي َرُجٌل ِمْن َأْهِل اَلنَِّة«، َفَأْشَ

ابُن َأِب طالب)3(.

 ثغ: أسلمت يوم الفتح، وبايعت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم الفتح. 

روت عنهـا: أمُّ خارجـة بنـت سـعد بـن الربيـع امـرأة زيد بـن ثابت أهنا 
قالت: خرجنا مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وهو ف ناس من األنصار ف رعل -والرعل: 
َل َمـْن يِشْف َعَلْيُكم، َمْن َتْسـَمُعوَن  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ َأوَّ النخـل- فقال َرُسـوُل اللَّ
َخْشَخَشَتُه ِبَذا الَواِدي، مَلِْن َأْهِل اَلنَِّة«. فأشف عليهم عيلُّ بُن أب طالب)4(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3567/6(.)1( »االستيعاب« )1957/4(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1957/4(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )394/6(.



641 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ُأمُّ ِمْسَطحِ ِبْنُت َأِبي ُرْهِم ْبِن الُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ ڤ.3  7  

َة.  َها َرْيَطُة بِنُْت َصْخِر ْبِن َعاِمِر ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُمرَّ  س: ُأمُّ

َجَهـا ُأَثاَثـُة ْبُن َعبَّاِد ْبـِن امُلطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمنَاٍف، َفَوَلَدْت َلُه: ِمْسـَطًحا  َتَزوَّ

ِمْن َأْهِل َبْدٍر، َوِهنًْدا. 

َوَأْسَلَمْت ُأمُّ ِمْسَطٍح َفَحُسَن إِْساَلُمَها، َوَكاَنْت ِمْن َأَشدِّ النَّاِس َعَل ِمْسَطٍح 

َم َمَع َأْهِل اإِلْفِك ِف َعاِئَشَة ڤ)1(. ِحَي َتَكلَّ

َجَها َأَثاَثُة بن عباد، َفولدت َلُه: ِمسطًحا، وهنًدا.   جو: تَزوَّ

َوأسـلمت أّم مسـطح، َوَكاَنت من َأشـد النَّاس عل مسـطح ِحي تكلَّم 

َمَع أهل اإْلِْفك)2(.

ُأمُّ ُمْسِلٍم اأَلْشَجِعيَُّة ڤ.3 -7  

 س: َأْسَلَمْت َوَرَوْت َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)3(.

 بر: َلَا صحبٌة، حديثها عند أهل الكوفة)4(.

ُأمُّ ُمَطاعٍ اأَلْسَلِميَُّة ڤ.3  7  

ْجَرِة َوَباَيَعْت، َوَشِهَدْت َخْيَبَ َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)5(.  س: َأْسَلَمْت َبْعَد اْلِ

)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« )ص: 229(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )217/10(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )291/10(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1957/4(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )276/10(.
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 بر: مدنية، حديثها عند عطاء بن أب مروان، َعْن أبيه، عنها. 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص فأسـهم َلَا  روى عنهـا موالهـا أهنـا شـهدت خيـب َمَع َرُسـوِل اللَّ
سهم رجل.

وف ذلك نظر. وشهودها خيب صحيح)1(.

ُأمُّ ُمَعاِذ ِبْنُت َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحَراِم ْبِن 3  7  
َكْعِب ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

َا َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. ُد ْبُن ُعَمَر َأهنَّ  س: َذَكَر ُمَمَّ

ُأمُّ َمْعَبٍد ِبْنُت َخاِلِد ْبِن ُمْنِقٍذ اْلَكْعِبيَُّة اْلُخَزاِعيَُّة ڤ.3     

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، اْسـُمَها: َعاتَِكـة بنت َخالِد بن  تِـي نـزل َعَلْيَها َرُسـوُل اللَّ  ب: الَّ

م بن ضبيس  خليف، َوُيَقال: بنت َخالِد بن خلف بن منقذ بن ربيَعة بن َأْصَ

اْلَكْعبِيَّة من ُخَزاَعة، َوالله أعلم)3(.

تِي َنَزَل َعَلْيَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص    ع: اْسِمَها َعاتَِكُة، َصاِحَبُة اخْلَْيَمِة الَّ

يِق ِحَي َهاَجَرا)4(. دِّ َوالصِّ

 جر: التي نزل عليها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ملا هاجر.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1958/4(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )369/10(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )325/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3560/6(.



643 ات �
َّ
أسامي الصحابي

مشهورة بكنيتها، واسُمُها: عاتكة بنت خالد)1(.

ُأمُّ َمْعَبٍد ِبْنُت َكْعٍب اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3     

 ب: زوج َكْعب بن َمالك الّسلِمي، َلَا ُصْحَبٌة)2(.

 ع: َكاَنْت ِمَّْن َصلَِّت اْلِقْبَلَتْيِ َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َلِمي، هي أم معبد بن كعب.   بر: زوجة كعب بن مالك األَْنَصاِري السُّ

روت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف اخلليطي، وروت: البذاذة من اإليمن. 

روى عنها: ابنها معبد بن كعب بن مالك األنصاري)4(.

 ثغ: زوج كعب بن مالك، كانت من صلَّت القبلتي)5(.

ُأمُّ َمْعِقٍل اأَلَسِديَُّة ڤ.3     

 س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَوْت َعنُْه)6(.

ُأمُّ ُمِغيٍث ڤ.3 7   

.)7(  ع: َلَا ُصْحَبٌة، َقْد َصلَِّت اْلِقْبَلَتْيِ

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )460/3(.)1( »اإلصابة« البن حجر )524/14(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3559/6(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1958/4(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )396/6(.
)6( »الطبقات الكبير« البن سعد )279/10(.
)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3566/6(.
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 بر: روت َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف اخلليطي وحتريم املسكر. 

ُتَعدُّ ِف أهل املدينة. 

د بن يوسف، َعْن أبيه، عنها. حديثها عند ُمَمَّ

ْحَِن.  يقال: إهنا أم أم ربيعة بن أب َعْبد الرَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. وكانت قد صلَّت القبلتي َمَع َرُسوِل اللَّ

 كو: سمعت النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت قد صلَّت القبلتي، هنى عن اخلليطي)2(. 

ُأمُّ الُمْنِذِر ِبْنُت َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن 3     
اِر اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ. َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

 س: ِهَي ُأْخُت َسِليِط ْبِن َقْيٍس َشِهَد َبْدًرا َوُقتَِل َيْوَم ِجْرِ َأِب ُعَبْيٍد 

ُهـَم ُرَغْيَبـُة بِنُْت ُزَراَرَة ْبِن ُعـُدِس ْبِن ُعَبْيِد ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن  ـِه، ُأمُّ َشـِهيًدا ألَبِيـِه َوُأمِّ

اِر.  َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َجَها َقْيُس ْبُن َصْعَصَعَة ْبِن َوْهِب ْبِن َعِديِّ ْبِن َمالِِك ْبِن َعِديِّ ْبِن  َتَزوَّ

اِر، َفَوَلَدْت َلُه: امُلنِْذَر.  َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َأْسَلَمْت ُأمُّ امُلنِْذِر َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَوْت َعنُْه)3(.

 ط: أخت سليط بن قيس الذي َشِهَد بدًرا، وُقتَِل يوم جر أب ُعبيٍد 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1962/4(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )214/7(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )392/10(.



645 ات �
َّ
أسامي الصحابي

شهيًدا ألبيه وأمه. 

بايعت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

 ع: اْسُمَها: َسْلَمى بِنُْت َقْيٍس ُأْخُت َسِليِط ْبِن َقْيٍس، ِمْن َبنِي َماِزِن 

.)2( اِر. إِْحَدى َخااَلِت النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َصلَّْت َمَعُه اْلِقْبَلَتْيِ اْبِن النَّجَّ

 بر: قيل: اسمها سلمى. حديثها عند أهل املدينة، روى عنها: يعقوب بن 
أب يعقوب، قالت: دخل عيلَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ومعه عيلٌّ َوُهَو ناقه... الديث)3(.

ُأمُّ َمْنُظوِر ِبْنُت َمْحُموِد ْبِن َمْسَلَمَة ْبِن َسَلَمَة ْبِن َخاِلِد ْبِن َعِديِّ 3     
اْبِن َمْجَدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ڤ.

ُموُس بِنُْت َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ِمْن َبنِي َسِلَمَة.  َها الشَّ  س: ُأمُّ

َجَها َلبِيُد ْبُن ُعْقَبَة ْبِن َرافِِع ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد األَْشَهِل،  َتَزوَّ

َفَوَلَدْت َلُه: َمُْموَد ْبَن َلبِيٍد الَفِقيَه، َوَمنُْظوَر ْبَن َلبِيٍد، َوَمْيُموَنَة بِنَْت َلبِيٍد.

َوَأْسَلَمْت ُأمُّ َمنُْظوِر بِنُْت َمُْموٍد، َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ِبْنُت َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن ِسَناِن ْبِن َناِبْي ْبِن َعْمِرو ْبِن 3      ُأمُّ َمِنيعِ 
اِد ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، َوِهَي ُأمُّ ُشَباٍث ڤ. َسوَّ

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 116(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3566-3565/6(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1962/4(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )313/10(.
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َّ
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َّ

الش

َهـا َأْرَوى بِنْـُت َمالِـِك ْبِن َخنَْسـاَء ْبِن ِسـنَاِن ْبِن ُعَبْيـٍد، ِمْن َبنِي   س: ُأمُّ
َسِلَمَة.

َجَهـا َأُبو ِشـَباٍث َخِديُج ْبُن َسـاَلَمَة ْبـِن َأْوِس ْبِن َعْمِرو ْبـِن َكْعِب ْبِن  َتَزوَّ

ْحَياِن َحِليِف َبنِي َحَراٍم، َفَوَلَدْت: ِشَباًثا َلْيَلَة اْلَعَقَبِة، َوَشِهَد  الَقَراِقِر ْبِن الضَّ

اْلَعَقَبَة َخِديٌج َوَمَعُه اْمَرَأُتُه ُأمُّ َمنِيٍع. 

َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َوَشِهَدْت ُأمُّ ِشَباٍث َأْيًضا َخْيَبَ 
َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُأمُّ َمِنيعٍ اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3 -   

اِد   ع: اْسـُمَها: َأْسـَمُء بِنْـُت َعْمـِرو ْبِن َعـِديِّ ْبِن َناِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َسـوَّ

اْبِن َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة. 

َشِهَدِت اْلَعَقَبَة ِهَي َوُنَسْيَبُة ُأمُّ ُعَمَرَة)2(.

 بر: شهدت بيعة العقبة، واسمها: أسمء بنت َعْمرو)7(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )379/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3565/6(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1962/4(.



647 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ون الـنُّ َحْرف 

ُأمُّ ِنَياِر ِبْنُت َزْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل ڤ.3     

، َشـِهَد َسـْعٌد اْلَعَقَبـَة َوَبْدًرا،   س: ِهـَي ُأْخـُت َسـْعِد ْبِن َزْيٍد األَْشـَهيِلِّ

َها ِف امُلَباِيَعاِت. ُد ْبُن ُعَمَر ُأمَّ نَِياٍر، َوَسمَّ َوَهَكَذا َنَسَب ُمَمَّ

َوَلْ َنِجْد َلَا ِذْكًرا ِف ِكَتاِب َنَسِب األَْنَصاِر)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )303/10(.
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َّ

الش

اهلاء َحْرف 

ُأمُّ َهاِنِئ ِبْنُت َأِبي َطاِلِب ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد 3     
، الَهاِشِميَُّة، َواْسُمَها: َفاِخَتُة ڤ. َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ

، َيُقوُل: اْسُمَها ِهنٌْد، َوَفاِخَتُة ِعنَْدَنا َأْكَثُر.   س: َكاَن ِهَشاُم ْبُن الَكْلبِيِّ

.)1( َها َفاطَِمُة بِنُْت َأَسِد ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَيٍّ َوُأمُّ

، اْسمَها: ِهنْد. َوُيَقال: َفاِخَتة. َوقد قيل. َعاتَِكة)2(.  ب: ُأْخُت َعيلٍّ

 وقال أيًضا ب: ُأْخت َعيل بن أب َطالب)3(.

ها فاطمة بنت أسد بن هاشم   بر: أخت َعيِلّ بن َأِب َطالٍِب شقيقته، أمُّ
ابن عبد مناف، وهي أم طالب، وعقيل، وجعفر، وجانة. 

اخُتِلَف ِف اسمها، فقيل: هند. وقيل: فاختة، كانت حتت هبرية بن أب 
وهب بن َعْمرو بن عائذ بن عمران بن مزوم. 

أسـلمت عـام الفتـح، فلم أسـلمت أمُّ هانئ وفتـح اللَّه َعَل َرُسـول اللَِّه 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )146/10(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )440/3(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )336/3(.



649 ات �
َّ
أسامي الصحابي

ملسو هيلع هللا ىلص مكة، هرب هبرية إَِل نجران َوَقاَل حي فرَّ متعِذًرا من فراره:

وأصحابــه جبنـًـا وال خيفة للقتللعمــرك َمــا وليــت ظهــري ممًدا
ــد ــم أج ــري فل ــت أم ــى قلب لســيفي غنــاء إن رضبت وال نبيلولكن
رجعــت لعود كالزبر إل الشــبل) (وقفــت فلم خفــت ضيعة موقفي

يَِّدُة، الَفاِضَلُة، ُأمُّ َهانِئ بِنُْت َعمِّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأِب َطالٍِب َعْبِد   ذس: السَّ

يَُّة، ُأْخُت َعيِلٍّ َوَجْعَفٍر. َمنَاٍف الَاِشِميَُّة، امَلكِّ

اْسُمَها: َفاِخَتُة. َوِقْيَل: ِهنٌْد.

َر إِْساَلُمَها. َتَأخَّ

َدَخَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َمنِْزِلَا َيْوَم الَفْتِح، َفَصلَّ ِعنَْدَها َثَمِن َرَكَعاٍت ُضَحًى.

َرَوْت َأَحاِدْيَث.

َث َعنَْها: َحِفْيُدَها؛ َجْعَدُة، َوَمْواَلَها؛ َأُبو َصالٍِح َباَذاُم، َوُكَرْيٌب َمْوَل  َحدَّ

، َوَعَطاُء بُن َأِب َرَباٍح،  ْحَِن بُن َأِب َلْيَل، َوُمَاِهُد بُن َجْبٍ اْبِن َعبَّاٍس، َوَعْبُد الرَّ

، َوآَخُرْوَن. َبرْيِ َوُعْرَوُة بُن الزُّ

، َفَهَرَب َيْوَم الَفْتِح إَِل  َة بِن َعْمِرو بِن َعاِئٍذ امَلْخُزْوِميِّ َت ُهَبرْيَ َكاَنْت حَتْ

َة، َوَجْعَدَة، َوَهانًِئا، َوُيْوُسَف. َنْجَراَن، َأْوَلَدَها: َعْمَرو بَن ُهَبرْيَ

َوَأْسَلَمْت َيْوَم الَفْتِح.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1963/4(.
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َة بِإِْساَلِمَها، َخَطَبَها َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َوِقْيَل: إِنَّ ُأمَّ َهانِئ ملَّا َباَنْت َعْن ُهَبرْيَ

َفَقاَلْت: )إيِنِّ اْمَرَأٌة ُمْصبَِيٌة()1(. َفَسَكَت َعنَْها.

َبَلَغ ُمْسنََدَها: ِستًَّة َوَأْرَبِعْيَ َحِدْيًثا، َلَا ِمْن َذلَِك َحِدْيٌث َواِحٌد، َأْخَرَجاُه)2(.

هـا فاطمة   ثغ: ابنـُت َعـمِّ النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأخـت عـيل بـن أب طالب، أمُّ
بنت أسد.

واختلف ف اسمها، فقيل: هند. وقيل: فاطمة، وقيل: فاختة. 

كانت حتت هبرية بن َأِب وهب بن َعْمرو بن عائذ بن عمران بن مزوم 
املخزومي.

أسـلمت عـام الفتـح، فلـم أسـلمت وفتح َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص مكـَة، هرب 
هبرية إل نجران.

وولدت أمُّ هانئ لبرية: عمًرا، وبه كان يكنى هبرية، وهانًئا، ويوسف، 
وجعدة)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َبْيتَِها  َها َرُسوُل اللَّ  ذت: َأْسَلَمْت َعاَم اْلَفْتِح، َوَصلَّ ابن َعمِّ

َحـى، َوَقـاَل َلَا: »َقـْد َأَجْرَنا َمـْن َأَجْرِت َيـا ُأمَّ َهانٍِئ«،  َيـْوَم اْلَفْتـِح َصـاَلَة الضُّ

َوَكاَنْت َقْد َأَجاَرْت َرُجاًل.

)1( أي ذات صبيان يحتاجون إلى رعاية تأخذ قسًما كبيًرا من وقتها، فال تستطيع الوفاء بحقوق الزوج.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 311، 312، 314(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )404/6، 405(.



651 ات �
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أسامي الصحابي

َرَوى َعنَْها: حفيدها ييي بن جعدة، وموالها َأُبو صالح باذام، وُكَرْيب 
ْحَـِن بـن َأِب ليـل، وُعـْروة، وماهـد، وعطـاء،  مـول ابـن َعبَّـاس، وَعْبـد الرَّ

وآخرون.

ر موهتـا إَِل َبْعَد اخلمسـي، وكانت حتت ُهبرية  لـا عـدة أحاديث، وتأخَّ
ابـن عمـرو بـن عائذ املخزومـي، فهرب َيْوم الفتـح إَِل نجـران، وولدت َلُه: 

عمرو بن ُهبرية، وهانًئا، ويوسف، وَجْعدة)1(.

 جر: ابنُة عمِّ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

قيل: اسمها فاختة. وقيل: اسمها فاطمة. وقيل: هند، واألول أشهر.

وكانـت زوج هبـرية بـن َعمـرو بـن عائذ بن عمـر بن عمـران بن مزوم 
املخزومي)2(.

ُأمُّ ِهَشاِم ِبْنُت َحاِرَثَة ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َنَفعِ ْبِن َزْيِد ْبِن ُعَبْيِد ْبِن 3     
اِر ڤ. َثْعَلَبَة ْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ْبِن  َمنَاَة  َزْيِد  ْبِن  َقْيِس  ْبِن  َيِعيَش  ْبِن  َخالِِد  بِنُْت  َخالِِد  ُأمُّ  َها  ُأمُّ س:   

اِر.  َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َجَها ُعَمَرُة ْبُن الَْبَحاِب ْبِن َسْعِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن  َتَزوَّ

اِر.  َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )559/2(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )545/14(.
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َأْسَلَمْت ُأمُّ ِهَشاٍم َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ثغ: بايعت بيعة الرضوان. 

روى عنها: عبد الرحن بن سعد، وخبيب بن عبد الرحن، وعمرة)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )411/10(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )403/6(.



653 ات �
َّ
أسامي الصحابي

الواو َحْرف 

ُأمُّ َوَرَقَة ِبْنُت َعْبِد اهلِل ْبِن اْلَحاِرِث اأْلَْنَصاِريَُّة ڤ.3     

 س: َأْسَلَمْت َوَباَيَعْت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَوْت َعنُْه)1(.

ٍد)2(. ْحَِن ْبُن َخالَّ ِهيَدَة، َرَوى َعنَْها: َعْبُد الرَّ َها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الشَّ  ع: َسمَّ

 بر: أمُّ ورقة بنت نوفل، هي مشهورة بكنيتها، واضطرب أهُل اخلب 
ِف نسبها.

ِه  يها الشهيدة، وكانت حي غزا َرُسوُل اللَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص يزورها ويسمِّ َكاَن َرُسوُل اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص بـدًرا، قالـت لـه: ائـذن يل أن أخرج معكـم، أداوي جرحاكـم، لعلَّ اللَّه 
َهاَدَة، َوَقّري  ِدْيِك الشَّ يدي إيلَّ الشهادة. َفَقاَل َلَا َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اللَه َيْ

ِف َبْيتِِك، َفإِنَِّك َشِهْيَدٌة«. 

َوَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قد أمرها أن تؤمَّ أهَل دارها، َوَكاَن َلَا مؤذِّن، فكانت 
تؤم أهل دارها َحتَّى غمها غالم َلَا وجارية، وقد كانت دبرهتم فقتالها ِف 
خالفة ُعَمر بن اخْلَطَّاِب، فبلغ ذلك عمر، فقام عمر ِف الناس، َفَقاَل: إن أم 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )424/10(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3572/6(.
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ورقـة غمهـا غالمهـا وجاريتها، فقتالها، وإهنـم هربا، وأمـر بطلبهم فأدركا، 
فأتى هبم فَصَلبها، فكانا أول مصلوبي باملدينة. 

ِهْيَدَة«)1(. ِه ملسو هيلع هللا ىلص حي َكاَن يقول: »اْنَطلُِقوا بِنَا َنُزوُر الشَّ َوَقاَل: َصَدَق َرُسوُل اللَّ

 جو: أسلمت وبايعت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَنت قد جعت اْلُقْرآن، 

َوَكاَن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِحي غزا َبْدًرا، َقاَلت َلُه: أتأذن يل َفأْخرج َمَعك، أداوي 
ض مرضاكم، َلَعلَّ الله يدي يل َشَهاَدة، َقاَل: »إِنَّ اللَه ُمْهٍد  جرحاكم، وأمرِّ

َلِك َشَهاَدًة«.

َوَكاَن قـد أمرَهـا تـؤم أهـل دارهـا، َوَكاَن َلَـا ُغـاَلم َوَجاِرَيـة قـد برهتـم، 
فقتالها ِف خاَلَفة عمر َريِض الله َعنُه وهربا، َفُأيِت هبم عمر، فصلبهم، َفَكاَنا 
أول مـن صلـب بِامَلِدينَـِة، َفَقـاَل عمـر: َصـَدَق َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَن َيُقـول: 

ِهْيَدَة«)2(. »اْنَطلُقوا بِنَا َنُزوُر الشَّ

ِهيدة)3(. َها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: الشَّ  وقال أيًضا جو: َسمَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1965/4(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 232(.
)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 256(.



655 ات �
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الياء َحْرف 

ُأمُّ َيْحَيى ڤ.3     

 ع: اْمَرَأُة ُأَسْيِد ْبِن ُحَضرْيٍ َلَا ِذْكٌر، َوَلْيَسْت َلَا ِرَواَيٌة)1(.

ُأمُّ َيْحَيى ِبْنُت َأِبي ِإَهاٍب ڤ.3 7   

َت ُعْقَبَة ْبِن الَاِرِث َفاْسَتْفَتى فِيَها النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.  ع: َكاَنْت حَتْ

 جر: ثبت ذكرها ف »صحيح الُبخاِري« ف حديث عقبة بن الارث 
ج أم ييـى بنت أب إهاب، فجـاءت َأَمٌة سـوداء، فقالت: قد  النوفـيل أنـه تـزوَّ

أرضعتكم، فأتى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فذكر ذلك له، فقال: »َكْيَف َوَقْد ِقْيَل«)3(.

ه
َّ
حمد الل ا�ب �ب مَّ الك�ت

�ت

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3577/6(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )3577/6(.
)3( »اإلصابة« البن حجر )556/14(.
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