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                                  بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمـــــــــــة
 

ء ونا  حممد وى أ آله  سالال ع ى أ رفالالألن ااء وامل واملأل الال ني احلمد هلل رب العاملني والصالال و وال
     "لوهبم من الصحابةقُ  ةِ فَ واملؤل   ُمْسِلَمـُة الفتحفهذا كتاب رمسوته " وصح ه رمجعني  رما بعد:

  م ْس  َمالة  الفتح واملؤلََّفة  ق  وهبممن أل من الصحابة رءه كان ك  مع كل من ذ  جل حماولة مّن والكتاب 
  رو التاريخ  ر ا تطاىيت رن رذكأل منهم من كان منصوصا ى وه يف كتب الرتاجم اول قد  ورح

 . رو السريو  وقد اجتهدت يف ا تن اط من مل يكن منصوصا ى وه من خ ل قألاملو  ريته 
  النافأل دار اجلول    البن ى د الرب يف معألفة ااصحاب اال توعاب وقد ا تقوت تألامجهم من

يف معألفة  د الغابة ْ ور    ى ي حممد ال جاوي   :هال   حتقوق1412اوىل بريوت   الط عة ا
 :هال   حتقوق1415 ااوىل  بريوت   الط عة دار الكتب الع موة  النافأل البن ااثري  الصحابة

النافأل دار الفكأل بريوت بدون  والط عة ااخألى. ىادل رمحد ى د املوجود وى ي حممد معوض 
  النافأل دار اجلول   بريوت   الط عة  وز الصحابة البن حجأليف متو اإلصابةو  هال . 1409ط عة 
ىادل رمحد ى د  :حتقوق   والط عة ااخألى هال   حتقوق ى ي حممد ال جاوي .1412ااوىل 

.  هال1415الط عة ااوىل   النافأل دار الكتب الع موة  بريوت  املوجود وى أ حممد معوض
 ي ا تفدته من املكت ة الشام ة    احلافوة   وج لُّ ىم زايدو ذكألت مصدرها يفمَّ الوإن كان ثَ 

 جزى هللا القائمني ى وها كل اخلري.
 : منهجي يف الكتابو 
 .  الوورد(برتتوب بألانمج ) رت ت رمسامل الصحابة تألتو ا رجبداي-
 ت در ابهلمزو . اا(  رع   ربو ) االفاظاىتربت  -
 توب ااجبدي .رمسامل الصحابوات ضمن الرتاجم حسب الرت  ردرجت  -
 فهأل ا ل موضوىات واامسامل .ىم ت   -
 ض طت  ماحيتاج إىل ض ط من اامسامل ابحلألكات .-
 ب عض الك مات الغألي ة . ىألّفت  -
 بعض السواق يف بعض الرتاجم   ط  ا ل ختصار. ت  حذف-
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 َخأّلجت  بعض ااحاديث الواردو يف الرتمجة   ورحكم ى وها أبقوال رهل احلديث .-
  عض ااى ع .ت  لتألمج -
 .   من م س مة الفتح رفألت  إىل من اْخت  ف فوه-
 يضاح . ر فل منها زايدو يف اإل وخطّ   وجع تها ابل نط العأليض   رّقمت اامسامل-

ت متهودا حتّدثت  فوه ذكأل    م ْس  َمالة  الفتح واملؤلََّفة  ق  وهبم وق ل رن ر ألد رمسامل وتألاجم  الصحابة
 :ىن 
 . م س  َمة  الَفْتحيف تعأل  :  أوال
 تعأليف الالم ؤلََّفة  ق  وهبم . : اثنيا

 ضوابط م س  مة الفتح . اثلثا:
 الالم ؤلََّفة  ق  وهبم . ضوابط : رابعا

  وهذا ما ررجو   فإن رص ت فهو من هللا  يف هذا العمل -قدر ا تطاىيت–وقد اجتهدت 
وال زلت م ستمألا  ذلك . هللا من ور تغفأل  والشوطان   وإن رخطأت فمن ءفسي ور عأ إلوه  

 يف ال حث اضّم رمسامل رخألى يف د فعة جديدو إبذن هللا .
وإين حني رضع بني يدي القارئ العزيز هذا املؤلف ا أل املوىل ىز وجل رن جيعل ىم نا 

ارئه   وينفع به كات ه وق بَق ول  َحَسن    ه  ال رايمل فوه وال مسعة   ورن يتق َّ  الكألمي خالصاً لوجهه
 ءه جواد كألمي . وص أ هللا و  م وابرك ى أ ء ونا حممد وآله وصح ه رمجعني.  إ  وانفأله 

 املالؤلف

 إبألاهوم بن فهد بن إبألاهوم  الودىان د.
ebrahim.f.w@gmail.com 

   املوقع التجألييب

.me123alwadaan.site-http://eb/ 
 
 
 
 
 

http://eb-alwadaan.site123.me/
http://eb-alwadaan.site123.me/
http://eb-alwadaan.site123.me/
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 تـمـهيــــــد
 

 : ُمسِلَمِة الَفْتحتعريف  :  أوال
وي ْطَ ق  ى وهم ريضا الطُّ قامل
  (2)مل"اذه وا فأءتم الط قا"قال هلم يوع فتح مكة :    اّن النيب  (1)

الّن ى وهم وىفأ ىنهم  ومل ي عاق هم   رو يالْقتال ْ هم .  فالمَ 
 (3) 

من  فتح    وامل ركاءوا من قأليش   روكّل من ر  م من الصحابة يوع ال  والذي ررى : رّّنم
اءاّلي تت عت تألامجهم   فوجدت رّن هناك صحابة من غري قأليش ؛ غريها من ق ائل العألب .

 ور  موا . ر  موا يف يوع الفتح   وفدوا ى أ النيب 
 :تعريف الـُمؤل َفِة قُلوهبم  : اثنيا

 (4) ( .وفاهم انس من قأليش ر  موا يوع الفتح إ  ما ضعقال السووطي:)
هم من ر  م وءوته ضعوفة   رو كان :) (7) زكألاي ااءصاري  و (6) ابن حجأل  و (5) نابن الالم  قّ   قال
انس من قأليش ر  موا يوع الفتح إ  ما ) وقال ريضا ابن حجأل :(.توقع إب  مه إ  ع ءظألائهي  

 (8) ( .وقول كان فوهم من مل يس م بعد كصفوان بن رموة ضعوفا 
 (9)  ادات رقوامهم( . ماوي :)همقال الرب  

                                 
 . مادو)الطّ قامل( 264ل حمودي ص  تفسري غأليب ما يف الصحوحني ال خاري ومس م  1))
. وله السنن الكربى  18231رقم  13/293.معألفة السنن واآلاثر ل  وهقي  5/74السريو الن وية البن هشاع   2))
وهو ىند ابن هشاع  هذا احلديث ى أ فهألته لوس له إ ناد اثبت . قال اال اين رمحه هللا:) 18276رقم  9/199

( .وضّعفه ريضا يف   س ة ااحاديث 32ص السريودفاع ىن احلديث الن وي و . وقد ضعفه احلافظ العألاقي معضل 
 . 1163رقم  3/307الضعوفة 

 بتصأّلن . 5/342اإلفصاح ىن معاين الصحاح البن ه ريو    3))
 . 6/2674التوفوح فألح اجلامع الصحوح    4))
 . 18/537  التوضوح لشألح اجلامع الصحوح   5))
 .  6/252فتح ال اري    6))
 . 6/253 صحوح ال خاري منحة ال اري بشألح   7))
 .  8/48فتح ال اري    8))
 . 9/462 ال مع الص وح بشألح اجلامع الصحوح    9))
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 صنف كفار كان النيب  :واى م رن املؤلفة ق وهبم صنفان) (10) الساىايت رمحه هللا:قال 
يتألفهم  نف ر  موا ى أ ضعف كان النيب وص   ولقومهم يف اإل  ع  عطوهم تألغوً ا هلم ي  

ق وهبم من املس مني  واخت فوا لوث توا ى أ اإل  ع  وقد اتفق الع مامل ى أ جواز ذلك يف املؤلفة 
واإلماع رمحد إىل جواز إىطامل املؤلفة .. وذهب احلسن والزهألي ...(إىل رن قال:) فاريف الك

قال  . املؤلفة مَ كْ ح   خَ سَ ال رى م فوًئا ءَ  :قال الزهألي ...ق وهبم من الصدقة كافألهم ومس مهم 
 ..(والظاهأل جواز التألوف ىند احلاجة إلوه :الشوكاين

الألؤ امل :)رّن املؤلفة ق وهبم  (11)الدائمة ل  حوث الع موة واإلفتامل ال جنة ر رّجح تعأليف  ي ولع
رو قوو إمياّنم إن كاءوا مس مني  رو كف   ألجأ بذلك إ  مهماملطاىون يف قومهم إذا كان ي  

 .اءّه يشمل الصنفني ال ذين ذكألمها الساىايت رمحه هللا .( رو إ  ع ءظألائهم فألهم 
ضعف إمياءه  وال يضأل املس مني  رو يضأل املس مني ىدع إمياءه  د من ىامة الناس الالواحوان 

فأله؛ اءه من املمكن رن حن سه رو ءضألبه رو ءقوم احلد ى وه  خب ن الكربامل والوجهامل فإءه قد 
 (12) يتعذر ذلك يف حقهم  فوعطون من الزكاو لتألوف ق وهبم.

 : ُمسِلَمِة الَفْتح ضوابط :  اثلثا
ّدد من هم م س مة  من خ ل حبثي   وا تقألائي ل رتاجم   والسري   وجدت رّن هناك ضوابط حت 

ّوزهم ىن غريهم   فمن رهم هذه الضوابط :  الفتح   ومت 
 . رن يكون صحابوا   ررى النيب -1
 رن ي س م يوع فتح مّكة   وكان فَتحها يف السنة الثامنة ل هجألو .-2
  إمنا العاع ك ّ ه .ي قصد بذلك الووع ءفسه ىاع الفتح   وال  يدخل يف ذلك من ر  م-3
 يدخل يف م سّمأ م س مة الفتح   من ر  م ق ل الفتح   مث ارتّد   وىاد فأ  م يوع الفتح .-4
 ال ي شرتط رن يكون من قأليش   بل من قأليش   ومن غريها من العألب .-5
 
 

                                 
 .   9/62ل ساىايت  الفتح الألابين لرتتوب مسند اإلماع رمحد بن حن ل الشو اين  10))
 . (12087من الفتوى رقم ).   10/27)ابملم كة العألبوة السعودية(  فتاوى ال جنة الدائمة   11))
 . 6/227 ل شوخ حممد بن صاحل بن ىثومني ى أ زاد املستقنع الشألح املمتع   12))
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 رابعا: ضوابط املؤلفة قلوهبم :
 . ررى النيب  وا  رن يكون صحاب-1 
 رن يكون  ّودا م طاىا يف قومه   ي ألجأ إب  مه   إ  ع قومه . -2
  . ىن املس مني كّف فألّهي  له وجاهة ومكاءة يف قومه    رن يكون م شألكا -3
 رن يكون وجوها يف قومه ر  م ى أ ضعف   فو عطأ تث وتا له . -4
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 أمساء الصحابة من ُمسلمة الفتح ، والـُمؤلّفة قلوهبم
 
 (13)  ن بن سعيد األمويبَ أَ  - 1

ألا   افأل إىل الشاع  وهو الذي و   ربو الولود ااموي  أتخأل إ  مه  وكان اتجألا م  
ر وال إىل مكة   رجار ابن ىمه ىثمان بن ىفان يوع احلدي وة حني بعثه النيب 

 ن وهو يقول:فت قاه راب
 و ال  دزّ وال ختف رحدا ... بنو  عود رى   لّ سَ ورءْ  لْ    قْ رَ 

مث ر  م يوع الفتح  ال بل ق ل الفتح  وهاجأل  وذلك رن رخويه خالدا   وىمألا  ملا 
ف ادر وقدع  -تعاىل-ما من هجألو احل شة إىل املدينة  بعثا إلوه يدىواءه إىل هللا د  قَ 

 نة تسع ى أ ال حألين.مث إءه ا تشهد هو  هللا  املدينة مس ما.وقد ا تعم ه ر ول
  أ الصحوح.ورابن: هو ابن ىمة ريب جهل.ورخوه خالد يوع رجنادين ى

 (14)  ةحَ يْ حَ أبو أُ   -2
القألفي وقع ذكأله يف فتوح الشاع البن إ حاق رواية يوءس بن بكري ىنه قال وقال  

 :ربو رحوحة القألفي يف مسري خالد بن الولود إىل دمشق 
 لسماوو بداللة رافع الطائي ... هلل در خالد رىن اهتدىا من
 ألىال ئت ثوبة كأّنا م  معص      والعني منه قد تغشاها القذى             
 ق ب حفوظ وفؤادي قد وىأ    ألى الالاله ما ال ءالالالالالالالالألى بق  الالالالالالفهو ي    

لد وقد دمشق مع خا حوفهد ربو رحوحة فت:بن ىساكأل اقال .إىل آخأل اابوات  
مل ي ق يف حجة  بن حجأل:قال ا .هذه اابوات ل قعقاع بن ىمألو التمومي رويت

ربو :)(15).وقال ابن ىساكأل الوداع قألفي إال من فهدها مس ما فوكون هذا صحابوا

                                 
 .  49رقم الرتمجة     1/261.   ري رى ع الن  مل ل ذهيب   4رقم الرتمجة  1/62اال توعاب  (13)
 .  9494رقم الرتمجة  7/7اإلصابة   14))
 .   8356رقم الرتمجة  66/10اتريخ دمشق   15))
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فالظّن ( .وكان يف جوش خالد الذي قدع معه من العألاق ة  القألفي فهد الفتح حَ وْ حَ ر  
    م .رءه من م س مة الفتح . وهللا رى

 (16) ذيفةم بن حُ هْ جَ ـأبو ال -3
ىامأل بن ى د هللا بن ى ود بن ىويج بن ىدي بن كعب القألفي العدوي بن غامن بن ا

وابن  عد  قاله الزبري بن بكار  . ود وقول امسه ى   امسه ىامأل  :قال ال خاري ومجاىة
ة ااربع وهو رحد كان من مشوخة قأليش :  قال الزبري  .إءه من مس مة الفتح :وقاال 

 وهو رحد ااربعة الذين تولوا دفن ىثمان. الذين كاءت قأليش أتخذ ىنهم النسب 
 . رضي هللا ىنه

 (17)  ككَ ـعْ ابل بن بَـ نَ أبو الس   -4
ة وقول :  َّ حَ امسه  مو ة  بن الس اق بن ى د الدار القألفي الع دري بن احلارث بن ىَ ا 
 ال رى م رءه ىاش بعد النيب  :يوقال ال خار .قال ال غوي  كن الكوفة  .  ةنَّ حَ 

وزفأل بن روس بن احلداثن  روى ىنه اا ود بن يزيد النخعي   و  روى ىن النيب 
 . س مة الفتحوهو من م  .رقاع مبكة حىت مات    بن  عد وغريهاوقال .النصألي 

 (18)   أبو العاص بن الربيع -5
وكان   د بنت خوي رمه هالة بن ى د مشس بن ى د منان الع شمي  ىبن ى د العز ا

واخت ف يف امسه فقول .وقال الزبري بن بكار كان يقال له اامني .ي قب جألو ال طحامل 
م .  م شَ هْ ويقال م    ويقال هشوم   لقوط   . من مس مة الفتح  ويقال: م َهشّ 
ْهأل  النيب وهو  ة ريب بكأل يف ذي احلجة  نة مات يف خ ف زوجه ابنته زينب . ص 

 . هلجألواثنيت ىشألو من ا
 

                                 
 .   9691 رقم الرتمجة  7/71 اإلصابة . 1325رقم الرتمجة  2/789توعاب اال   (16)
 . 10054  رقم الرتمجة  7/190 اإلصابة . 468رقم الرتمجة   1/318اال توعاب   (17)
 . 4/436ل قسط ين  إرفاد الساري لشألح صحوح ال خاري .  10176رقم الرتمجة    7/248اإلصابة    (18)
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 (19)  يفةذَ ة بن حُ مَ ثْ أبو حَ  -6
وهو  له صح ة :بن السكن اقال . بن غامن بن ىامأل القألفي العدوي رخو ريب جهم ا

 من مس مة الفتح .
 (20) أبو سفيان بن احلارث -7
ورخوه من الألضاىة   ىم ر ول هللا  بن ابن ى د املط ب بن هافم اهلامشي ا

  امسه املغريو :امل ارك وإبألاهوم بن املنذر وغريمها نباقال .ررضعتهما ح ومة السعدية 
من  (21)ورخألج احلاكم. وكان ممن يش ه ر ول هللا .واملغريو رخوه  امسه كنوته :وقول 

ربو  فوان : قال ر ول هللا  :طأليق محاد بن   مة ىن هشاع بن ىألوو ىن ربوه قال
ه ويف رر ه ثؤلول فقطع قال ح قه احل ق مبىن.بن احلارث  ود فتوان رهل اجلنة 

 هذا مأل ل رجاله ثقات .  .رءه مات فهودا نَ وْ ألَ الاَلوفَ   فمات 
فهد حنونا  و إىل مكة فأ  م وهو متوجه  ور  م ربو  فوان يف الفتح لقي النيب 

حي ه  وفهد له ابجلنة  وََكاَن يقول:  وكان ر ول هللا  . فكان ممن ث ت مع النيب 
 . زوررجو رن تكون خ ًفا من مح

 (22) أبو سفيان بن حويطب -8
تل هو وق    ر  م مع ربوه يوع الفتح  :قال ربو ىمأل.القألفي العامألي  ىبن ى د العز ا

 . يوع اجلمل
 
 

                                 
 .    9740  رقم الرتمجة  7/86 اإلصابة . 2909رقم الرتمجة  4/1629اال توعاب   (19)
 .    10022   رقم الرتمجة  7/179 اإلصابة . 3002رقم الرتمجة  4/1673اال توعاب   (20)
 .1734رقم  4/228.وضّعفه اال اين يف ضعوف اجلامع  5112رقم  3/285املستدرك ى أ الصحوحني   (21)
اتريخ  العقد الثمني يف .  10029  رقم الرتمجة  7/182 اإلصالالابة . 3004مجة رقم الرت  4/1677اال الالتوعاب   (22)

 .  2894رقم الرتمجة  6/290 ل فا ي  ال  د اامني
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 (23)  أبو عبيدة بن عمارة بن الوليد بن املغرية -9
جهل . ر  م  صحايب و لد ق ل اهلجألو ورمه فاطمة بنت هشاع بن املغريو رخت ريب

جماهدًا مع ىمه خالد بن الولود وق تل فهودًا يوع ال طاح مع  ألجخو  يوع فتح مكة 
 رخوه الولود رضي هللا ىنهما .

 (24)  رب بن خويلدقْ أبو عَ  -10
بن خالد بن جبري بن ىمألو بن محاس بن ىأليج بن بكأل بن ى د مناو بن كناءة  وهم ا

ريب ىقألب  بوت بن ىويج. ر  م ربو ىقألب بن خوي د يوع فتح مكة  وابنه ىمألو بن
 .كان من مس مة الفتح قاله الطربي .  ريضا ورآه وروى ىنه بن خوي د ردرك النيب 

 (25) أبو علي بن عبد هللا بن احلارث -11
بن رحضة بن ىامأل بن رواحة بن حجأل بن معوص بن ىامأل بن لؤي القألفي العامألي ا

الزبري بن ومامة ذكأله وا تشهد ابل ويقال فوه: ى ي ْبن َىْ د اَّللَّ    من مس مة الفتح 
 . بن ى د الرباوت عه  بكار 

 (26)  أبو عمرو بن عدي -21
 . م ْن م س مة الفتحرخو ى دهللا. 

 
 

                                 
. اإلصالالابة  6079  رقم الرتمجة  5/207  ر الالد الغابة  8684رقم الرتمجة  67/63اتريخ دمشالالق البن ىسالالاكأل   (23)
 .      .  10235رقم الرتمجة  7/225
( اجلزمل املتمم لط قات ابن  عد الط قة الألابعة من الصحابة ممن ر  م ىند فتح مكةط قات الكربى البن  عد )ال (24)

  5/63اإلصالالالالابة   .   3096رقم الرتمجة    4/1716 اال الالالالتوعاب.  1/155ل دارقطن  خَت  فاملؤتَ  ف وامل . 498ص 
 .  6258  رقم الرتمجة

 .   10274  رقم الرتمجة  7/285 اإلصابة . 3103 رقم الرتمجة  4/1719اال توعاب   (25)
   .  10294رقم الرتمجة    7/239اإلصابة    (26)
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 (27)  أبو قحافة عثمان بن عامر التيمي -31
فأتأ به ابنه ربو بكأل الصديق يقوده لكربه  ر  م يوع الفتح ىن بضع وتسعني  نة 
: "ه  تألكت الشوخ حىت أنتوه"  إكألاما   لنيبوضألره ورر ه كالثغامة فأ  م  فقال ا

 ايب بكأل  وقال: "غريوا هذا الشوب وجن وه السواد".
  (28) نزْ د بن حَ بَ عْ أبو مَ   -41
هو ورخوه السائب  وى د الألمحن  ورمهم رع  بن ريب وهب املخزومي ردرك النيب ا

بن ىامأل بن احلارث بنت فع ة بن ريب قوس بن ى د ود بن ءصأل بن مالك بن حسل 
والظّن رءه ر  م مع والده  لؤي.وربو مع د ىم  عود بن املسوب  وال تعألن له رواية.

 وإخوته يوع الفتح . 
 (29)  ة بن عبد املطلبقَ بَـ أبو نَـ  -51
ذكأله بعضهم يف الصحابة :قال ربو ىمأل .بن ى د منان املط يب من مس مة الفتح ا

رطعمه  ن النيب روذكأل بن إ حاق  وقد ذكأله الطربي .وهو ىندي جمهول كذا قال 
وت عه ربو   ىل بن إ حاق إذكأل ذلك املستغفألي بسنده  من خورب مخسني و قا 

ولد ى قمة :الزبري بن بكار قال  وقد ذكأله رى م الناس بنسب قأليش.مو أ يف الذيل 
 ورمه رع ىمألو اخلزاىوة وكان له من الولد الع مل وامسه ى د هللا  بن املط ب راب ء قة 
وذكأل ربو الولود الفألضي رن من ولده حممد بن .وال ىقب هلما  وهذمي قت  ابلومامة 

هذا يدل ى أ فكل : (30)بن ااثرياقال .الع مل بن احلسني بن ريب ء قة الن قي املكي 
 . رن الألجل لوس مبجهول يف ءفسه وال ءس ه

 

                                 
 . 5446رقم الرتمجة  4/452. اإلصابة   3131رقم الرتمجة   4/1732اال توعاب   (27)
 . 10544رقم الرتمجة  7/376. اإلصابة  6261رقم الرتمجة  6/286ر د الغابة    28))
 .     10631رقم الرتمجة    7/410 اإلصابة . 3198رقم الرتمجة   4/1765ب اال توعا  (29)
        . 6306رقم الرتمجة  6/305ر د الغابة  (30)
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 (31)  ايننَ ر الكِ مِ ـأبو نَ  -61
  وا تدركه الذهيب بن  عد يف مس مة الفتح اذكأله   جد فأليك بن ى د هللا بن ريب منأل

ورورد بن  .بن ى د الرب وابن فتحوناورغف ه .وذكأله ربو ى ي بن السكن يف الصحابة 
السكن من طأليق حممد بن ط حة التومي حدثن ى د احلكم بن  فوان بن ريب منأل 

ءب العقوق يف مغزاه ومعه ىائشة فمأل جبا ىن ىمه ىن ربوه قال خألج ر ول هللا 
بن اى د احلكم هذا هو :بن السكن اقال .اي ىائشة هذا املنزل لوال كثألو اهلواع  :فقال

رن راب منأل بن ىويف من  (32) رخ ار املدينة لعمأل بن ف ة ويف.رخي فأليك بن ريب منأل 
بن احلارث بن ى د مناو بن كناءة قدع املدينة فنزل ى أ بن لوث بن بكأل فاختط داره 

 . ع بن لوث فعألفت بدار ريب منأليف بن رخأل 
 (33)  أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة -71
رخو ريب حذيفة بن ىت ة ابوه   بن ى د مشس القألفي يكىن راب  فوان الع شميا

رمهما خناس بنت مالك العامألي من قأليش .ورخو مصعب بن ىمري الع دري امه 
امسه كنوته وبه :وقول .ئي وبه جزع النسا خالد :وقول  مهشم :فقول  اخت ف يف امسه 

قال  وقول فو ة  هشاع  :وقول.هشوم : وقول  جزع حممد بن ىثمان بن ريب فو ة 
 . ىل رن مات يف خ فة ىثمانإوءزل الشاع  ر  م يوع فتح مكة :بن السكن ا

 (34) أبو واقد الليثي -81
 ىون بن احلارث :وقول بن ىون  :وقول احلارث بن مالك :خمت ف يف امسه قول 

بن ر ود بن جابأل بن ى د مناو بن فجع بن ىامأل بن لوث بن بكأل بن  ى د مناو ا
وربو  وال اوردي  وابن ح ان  قال ال خاري .وف بن ر د كان ح .  بن ى ي بن كناءة ا

                                 
 .    10650  رقم الرتمجة  7/416 اإلصابة (31)
(32) 1/160  . 
 .      10664رقم الرتمجة     7/422 اإلصابة . 3205رقم الرتمجة   4/1767اال توعاب   (33)
 .     10695  رقم الرتمجة   7/422 اإلصابة . 3214رقم الرتمجة   4/1774اال توعاب   (34)
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 :بن  عداوقال .وال يث ت  قول فهد بدرا :وقال ربو ىمأل .رمحد احلاكم فهد بدرا 
مل بن لوث وضمألو و عد اإل  ع وكان معه لوا وقال ربو ىمأل كان قدمي. ر  م قدميا 

وقول إءه من مس مة الفتح وااول رصح يعد يف رهل املدينة وقد  بن بكأل يوع الفتح 
. وقال بل ر  م ىاع الفتح رو ق ل الفتح  رءكأل ربو ءعوم ى أ من قال إءه فهد بدرا 

 نان الدؤيل  ند ذلك ىن  نان بن ريبوقد ءص الزهألي ى أ رءه ر  م يوع الفتح ور 
 منده بسند صحوح إىل الزهألي . والصحوح ما قال الزهألي ىن  نان . رخألجه بن

 (35) ي مِ هْ ة الس  اعَ دَ أبو وَ  -91
بن اور ند  :بن ى د الرباقال .يف الفتح هو وابنه املط ب ر  م  امسه احلارث بن  ربو 

 فوان بن  هللا بن ىطامل املكي ىن ريبمنده من طأليق إمساىول بن ىواش ىن ى د 
يص ي    هللا رريت ر ول :يب وداىة السهمي ىن ربوه ىن جده قالى د الألمحن بن ر

وإمنا هو ىن ريب  فوان  كذا قال :قال .ون بص ته  ّ صَ والناس ي   يف ابب بن  هم 
 . بن ى د الألمحن بن املط ب بن ريب وداىة

 (36)  ة بن أميةحَ يْ حَ أُ - 20
رخو صفوان مذكور يف املؤلفة   اجلمحي  بن خ ف بن وهب بن حذافة بن مجحا

وحفوده ربو رحياءة ى ي .رواه ى دان بن املألوزي من طأليق بشأل بن متوم وغريه  .ق وهبم 
 . بن الزبري مع احلجاجابن ر ود بن رحوحة كان ممن فهد قتال 

 (37)يق  رِ األخنس بن شَ -12
بن ىون بن بن ىمألو بن وهب بن ى ج بن ريب   مة بن ى د العزى بن غريو ا

ىطوة ىن السدي رن ااخنس جامل ثقوف الثقفي  ربو ثع  ة  من املؤلفة . وذكأل ابن 
ق هلم زرىا ألَ بقوع من املس مني فحَ  إىل النيب فأظهأل اإل  ع  مث هألب بعد ذلك فمألّ 

                                 
 .   10700  رقم الرتمجة   7/458 اإلصابة . 3216رقم الرتمجة   4/1774اال توعاب   (35)
 .  54رقم الرتمجة  1/34. اإلصابة    140رقم الرتمجة  1/137اال توعاب  (36)
 . 61 رقم الرتمجة 1/38. اإلصابة    57رقم الرتمجة  1/181 ر د الغابة  (37)
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قوله يف احلواو الدءوا ويشهد هللا ى أ ما  مألا  فنزلت }ومن الناس من يعج كالوقتل ح  
ما ث ت قط رن  :اخلصاع{ إىل قوله }بئس املهاد{ وقال ابن ىطوة يف ق  ه وهو رلد
 . مث يألجع إىل اإل  ع وهللا رى م  مث يألتد  وال ماءع رن يس م  ااخنس ر  م  

 (38)  أروى بنت أيب العاص بن أمية -22
ذكألها  .وهي ىمة ىثمان بن ىفان رخت احلكم والد مألوان   بن ى د مشس اامويةا

سنده من طأليق   مة بن الفضل ىن حممد بن إ حاق رءه ذكألها ق بو ا املستغفألي 
 . يوع الفتح يف النسوو ال يت ابيعن ر ول هللا 

 (39)  أروى بنت كريز-23
ورمها ال وضامل بنت ى د .رع ىثمان بن ىفان   بن ربوعة بن ح وب بن ى د مشس ا

 املط ب امل بنت ى درمها ال وضزوجة ىق ة بن ريب م عوط .و  املط ب ىمة ر ول هللا 
ذكأل احلافظ ابن حجأل رّنا ر  مت يوع الفتح يف   . (40).فأع ىثمان ابنة ىّمة النيب 

ومل   . (42)ماتت يف خ فة ىثمان  (41) تألمجة ابنتها هند بنت ىق ة بن ريب م عوط .
 رر هلا تألمجة مفألدو يف الكتب الث ثة .

 (43)  ر بن عبد عوفهَ زْ أَ   -42
د الذين ءص وا رى ع احلألع زمان ىمأل بن ن بن ىون  وهو رحهو ىّم ى د الألمح

  رىطأ  روى ىن رزهأل ربو الطفول حديثه رن ر ول هللا  . اخلطاب رضأ هللا ىنه
قَاَل  . السقاية الع اس يوع الفتح  ورن الع اس كان ي وها يف اجلاه وة دون ريب طالب

                                 
 .   10784   رقم الرتمجة  7/480 اإلصابة .  6700رقم الرتمجة   7/5ر د الغابة   (38)
 .   10787رقم الرتمجة    7/481اإلصابة البن حجأل  39))
 . 119ل سووطي ص  اتريخ اخل فامل   40))
 .       11858رقم الرتمجة  8/157اإلصابة البن حجأل  41))
 . 2/487البن مندو  املسَتخألج  من ك تب النَّاس ل تَّذكألو  42))
 . 17رقم الرتمجة  1/74اال توعاب   (43)
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بن اخلطاب  عود: ملا ويل ىمأل بن ىت ة بن مسابن فهاب ىن ى ود هللا بن َىْ د هللا
خمألمة بن ءوفل. ورزهأل بن  رضي هللا ىنه بعث رربعة ىن قأليش فنص وا رى ع احلألع:
فالث ثة من م س مة الفتح َىْ د ىون  و عود بن يألبوع  وحويطب بن َىْ د العزى.

 وهو الألابع رضي هللا ىنهم .
 (44) األسود بن أيب البخرتي -52 

خرتي العاص ابن هشاع بن احلارث بن ر د بن ى د يب ال وا م ر. اا دي  القألفي
وكان من رجال قأليش  وصحب النيب   يوع الفتحر  م اا ود . العزى بن قصي 

  ر بن زايد ال  وي .وقتل ربوه ربو ال خرتي يوع بدر كافألاً قت ه اجملذّ  
 (45) األسود بن خلف - 62
يقال رءه من  : بن السكناال قو . كان من مس مة الفتح .  بن ى د يغوث القألفي ا

بن ااثري أبءه لوس يف بن مجح رحد اب ذلك وتعقّ . بن ى د الرب احه ورجّ .بن مجح 
هو قألفي : وقال العسكألي قال مطني .هو زهألي   بن منده اوقال .امسه ى د يغوث 
 .بن وهب بن زهألو اوى د يغوث هو .ر  م يوع الفتح 

 (46) األسود بن عوف - 72
يوع ورخوه ى د هللا  ر  م هو : بن  عداقال .رخو ى د الألمحن رحد العشألو   الزهألي 
 .الفتح  

 (47) األسود بن هشام - 82
ل بن ىامأل بن سْ بن ىمألو بن ربوعة بن احلارث بن ح وب بن خزمية بن مالك بن ح  ا

وكان ربوه هشاع هو الذي قاع يف ءقض الصحوفة اليت اكتت تها قأليش ى أ بن  . لؤي

                                 
 .  149رقم الرتمجة  1/69. اإلصابة    42رقم الرتمجة  1/188اال توعاب  (44)
 .  157رقم الرتمجة  1/72. اإلصابة    43رقم الرتمجة  1/189اال توعاب  (45)
 .  167رقم الرتمجة  1/76. اإلصابة    40رقم الرتمجة  1/187اال توعاب  (46)
 .  173رقم الرتمجة  1/78بة  اإلصا (47)
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وكان من املؤلفة ذكأله الزبري   مث ر  م هشاع   وذلك ق ل موت ريب طالب   هافم 
 ظّن رءه ر  م مع ربوه يوع الفتح .وال بن بكار .

 (48) يد بن أيب أانس بن زنيمسِ أَ  - 92 
بن جابأل بن حمموة بن ى د بن ىدي بن الدئل بن بكأل بن ى د  ىمألو بن ى د هللابن ا

والدارقطن بفتح  بن رخي  ارية ض طه العسكألي  امناو بن كناءة الكناين الدئ ي 
 .ورد ذلك بن ماكوال راملألزابين بضم روله و روله 
وىوميأل بن وفد بن ى د بن ىدي فوهم احلارث بن وهب  ى أ ر ول هللا  عَ د  قَ 

ومعهم رهط من قومهم فذكأل قصتهم مطولة وفوها   ة َّ ااخألع وح وب وربوعة ابنا م  
ك ولو قات ت غري قأليش لقات نا معك مث ر  موا وا تأمنوا لقومهم قالوا إان الءأليد قتال

منه ف  غ  افتربؤو يقال له ر ود بن ريب رانس  دمه  هدر النيب ررجل منهم  وى 
ف ما كان ىاع الفتح خألج  ارية بن زءوم إىل  .الطائف فأقاع بهفأتأ   ر ودا ذلك 

فخألج إلوه فأ  م . من راته بن رخي رخألج إلوه فإءه ال يقتل اي :الطائف فقال له
 . أببوات ومدح النيب   ه النيب ووضع يده يف يده فأمنّ  

 (49) ةحَ يْ حَ د بن أُ يْ سِ أَ  - 30
بن وهب بن حذافة بن مجح القألفي اجلمحي بن رخي صفوان بن بن رموة بن خ ف 

فولد رحوحة بن رموة بن خ ف ر ود بن :قال الزبري بن بكار .رموة من مس مة الفتح 
وكان من رصحاب معاوية وكان م اينا  وكان يكىن راب رحياءة   وحة فولد ر ود ى وارح

 . لع د هللا بن الزبري 
 
 

                                 
 .  175رقم الرتمجة  1/79. اإلصابة    161رقم الرتمجة   1/236ر د الغابة البن ااثري   (48)
 .  181رقم الرتمجة  1/82اإلصابة   (49)
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 (50)  اريةد بن جَ يْ سِ أَ  -13
بن ر ود بن ى د هللا بن   مة بن ى د هللا بن غريو بن ىون بن ثقوف الثقفي ح وف ا

وفهد   ر  م يوع الفتح :وقال الواقدي.ذكأله العسكألي وغريه من الصحابة  بن زهألو 
 . مائة من اإلبل حنونا ورىطاه النيب 

 (51) األقرع بن حابس - 23
بن إ حاق وفد ى أ اقال .بن حممد بن  فوان التمومي اجملافعي الدرامي بن ىقال ا

 .والطائف  وحنونا  وفهد فتح مكة   النيب 
ا مً كَ قألع حَ النسب كان اا وقال الزبري يف.إ  مه  نَ س  وقد حَ . وهو من املؤلفة ق وهبم 

ملا تنافأل إلوه هو والفألافصة رو خالد بن   وقول غريه  يف اجلاه وة وفوه يقول جأليأل 
 :ررطاو 

 صألع صألع الووع رخاك ت  اي رقألع بن حابس اي رقألع ... إن تَ             
وال غوي من طأليق وهوب ىن مو أ بن ىق ة ىن  بن جأليأل وابن ريب ىاصم اوروى 
 من ورامل احلجألات  ة بن ى د الألمحن ىن ااقألع بن حابس رءه اندى النيبريب   م

فقال ! وإن ذمي لشني   محدي لزين  نّ إوهللا   فقال اي حممد . اي حممد ف م جي ه 
    (52) . ذلكم هللا  : ر ول هللا 

 
 
 

                                 
 .  176رتمجة رقم ال  1/80اإلصابة     (50)
 .  231رقم الرتمجة  1/101.اإلصابة   69رقم الرتمجة  1/103اال توعاب  (51)
قال حمققوه: إ الالالالناده ضالالالالعوف . املعجم  27203رقم  45/182.  15991رقم  25/369مسالالالالند اإلماع رمحد   (52)

 . 878رقم  1/300الك ري ل طرباين 
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 (53)  أم البنني بنت عيينة -33
   وهلا إدراك وتزوجها ىثمان  ح ة لوالدها ص   امسها : م الَ ْوكة   بن حصن الفزاريا

.فقد تكون      وولدت له ىت ة ال بقوة له  تويف رج ً وهو  وولدت له ى دامل ك 
 ر  مت مع ربوها يوع الفتح   وهللا رى م .

 (54)  أم احلكم بنت أيب سفيان -43
 قال ربو .ورخت رع ح و ة رع املؤمنني ابوها بن حألب ااموية رخت معاوية فقوقته ا 

 (55){وال متسكوا بعصم الكوافأل:}كاءت ممن ءزل فوه  ر  مت يوع الفتح و :ىمأل
فهي والدو ى د الألمحن  وتزوجها ى د هللا بن ىثمان الثقفي  ففارقها ىواض بن غنم 

 . بن رع احلكم افتهأل ابلنس ة إلوها
 (56)  ب بنت العاص بن أميةيْ بِ حَ  م  أُ  -53
ذكألها  .خالد بن  عود بن العاص وإخوتهىمة   بن ى د مشس القألفوة ااموية ا

كاءت   :ومل يذكأل ما يدل ى أ إ  مها بل قال.املستغفألي وربو مو أ يف الذيل ىنه 
الذي قت ه ى ي بن ريب طالب يف اخلندق ؛زوج ىمألو بن ى د ود يعن القألفي العامألي 

 . نوهي بنت ىم احلكم بن ريب العاص والد مألوا.ف ع ها ىافت إىل الفتح ور  مت 
 (57)  أم حكيم بنت احلارث بن هشام -63
حضألت يوع رحد :قال ربو ىمأل .زوج ىكألمة بن ريب جهل  بن املغريو املخزوموة ا

وهي كافألو مث ر  مت يف الفتح . ورخألج بن منده من طأليق السجزي ىن بن إ حاق 

                                 
لس ط ابن اجلوزي  مألآو الزمان يف تواريخ ااىوان.  4/421. اتريخ الطربي  104ءسب قأليش ملصعب الزبريي ص   53))
 .     11914رقم الرتمجة    8/178 . اإلصابة 6/114
 .     11973    رقم الرتمجة   8/186 اإلصابة   . 4141رقم الرتمجة  4/1932اال توعاب  (54)
 .  10 ورو املمتحنة آية  (55)
 .     11955  رقم الرتمجة   8/186 اإلصابة   . 7405رقم الرتمجة  7/301ر د الغابة  (56)
 .      11980  رقم الرتمجة  8/193 اإلصابة   . 4142رقم الرتمجة  4/1932اال توعاب  (57)
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وكاءت  كاءت رع حكوم بنت احلارث ىند ىكألمة :  ىن بن فهاب ىن ىألوو قال 
 . غريو ىند صفوان بن رموة فأ  متا مجوعات الولود بن املفاختة بن

  (58)  أم حكيم بنت عقبة بن أيب معيط -73
وتزوجت من املط ب بن ريب  ور  مت رمها رروى يوع الفتح  قتل ربوها يوع بدر 

ذكأل كل  .مة هللا بنت املط بال حرتي بن هافم بن املط ب اا دي فولدت له ر
 وهند (59).    ورختاها  رع ك ثوع ن الصحابةرن تكون م ومقتضأ ذلك ذلك الزبري 
 من الصحابوات  .والظن رّنا ر  مت مع رّمها يوع الفتح . (60)بنت ىق ة 

 (61)  يد بنت صخر بن حكيمعِ أم سَ  -83
ورع روالده   حزن املخزوميالس موة زوج املسوب بن  بن رموة بن حارثة بن ااوقصا

وولدت له  ور  م زوجها يف الفتح  ل ربوها كافألا تق. وى د الألمحن   عود والسائب 
 والظّن رّنا ر  مت مع زوجها يف الفتح . . روالده بعد ذلك

 (62) أم عمرو بنت سفيان -93
ابن ى د اا د بن ه ل بن ى د هللا بن ىمأل بن خمزوع. ورمها بنت ى د العزى بن 

رخت حويطب  ريب قوس بن ى د ود بن ءصأل بن مالك بن حسل بن ىامأل بن لؤي
 بن ى د العزى. لع ها ر  مت مع رخوها يوع الفتح .

 (63)  أم َمْرَثد األْسَلِمّية -40
روت ىنها رع  ربو ىمأل :ر  مت يوع الفتح  وابيعت النيب  ويقال الغنوية  قال

 خارجة امألرو زيد بن اثبت  .
                                 

 .     11986  رقم الرتمجة   8/196 اإلصابة  (58)
 .     12227  رقم الرتمجة   8/291 اإلصابة  (59)
 .     11858  رقم الرتمجة   8/157 اإلصابة  (60)
 .       12055  رقم الرتمجة   8/220 اإلصابة  (61)
 .  4208ذكألها يف تألمجة فاطمة بنت اا ود  رقم   8/207(  الط قات الكربى البن  عد  62)
 .   12248رقم الرتمجة      8/302اإلصابة .  4209رقم الرتمجة  4/1957( اال توعاب 63)
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 (64)   أم هانئ بنت أيب طالب -14
قول امسها فاختة وقول رمسها  ة ىم النيب ابن ى د املط ب بن هافم اهلامشوة ابن

فاطمة وقول هند وااول رفهأل وكاءت زوج ه ريو بن ىمألو بن ىائذ بن ىمأل بن 
 ىمألان بن خمزوع املخزومي . من مس مة الفتح .

 (65)  آمنة بنت عفان بن أيب العاص -24
  مت ابن رموة بن ى د مشس ااموية رخت رمري املؤمنني ىثمان. قال ربو مو أ: ر

ابيعن ر ول  يوع الفتح  وكاءت ىند  عد ح وف بن خمزوع  وكاءت من النسوو ال يت
ى أ رال يشألكن ابهلل فوئا وال يسألقن وال يزءني. ذكأل  مع هند امألرو ريب  فوان هللا 

 ذلك ابن إ حاق يف املغازي .
 (66)  أَُمّية بن أيب عبيدة -34

ك بن حنظ ة بن مالك بن زيد مناو بن ابن مهاع بن احلارث بن بكأل بن زيد بن مال
ح وف بن ءوفل والد يع أ بن رموة الذي يقال له يع أ بن  التمومي احلنظ ي متوم 
ويع أ صحايب مشهور روى النسائي من طأليق ىمألو بن احلارث ىن الزهألي  منوة 

وة حدثه رن رابه رخربه رن يع أ بن رموة رن ىمألو بن ى د الألمحن بن رخي يع أ بن رم
يوع الفتح  فق ت :اي ر ول هللا ابيع ريب ى أ  ال: جئت أبيب إىل ر ول هللا ق

 اهلجألو  فقال: ال هجألو بعد الفتح .
 
 
 

                                 
 .  12285رقم الرتمجة  8/317. اإلصابة   4046رقم الرتمجة    4/1889(  اال توعاب 64)
 .   10764رقم الرتمجة    7/475. اإلصابة  6695رقم الرتمجة    7/4(  ر د الغابة 65)
 . 257الرتمجة رقم  1/118. اإلصابة   74رقم الرتمجة   1/106(  اال توعاب 66)
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 (67) أَُميمة بنت سفيان -44
 فوان بن وهب بن اافوم من بن احلارث بن ى د مناو بن كناءة.  ويقال رمامة  بنت

ن بن حألب بن رموة فأ  مت يوع ورمها رع ى د هللا. وكاءت رمومة امألرو ريب  فوا
 الفتح وابيعت. ويقال بعد ذلك بق ول.

 (68) أََنس بن زُنـَْيم -54
بكأل بن ى د  ابن ىمألو بن ى د هللا بن جابأل بن حمموة بن ى د بن ىدي بن الدئل بن

مناو بن كناءة الكناين . ذكأل ابن إ حاق يف املغازي رن ىمألو بن  امل اخلزاىي خألج 
 ى أ قأليش فأءشده:  يستنصألون ر ول هللا يف رربعني راك ا 

 اله ّم إين انفد حممدا ... َىْهَد ربونا وربوه اات دا
دمه ف  غه  ل هللا اابوات   مث قال اي ر ول هللا إن رءس بن زءوم هجاك فأهدر ر و 

 ذلك فَقد َع ى وه معتذرا واءشده ربوات مدحه هبا منها: 
َْمأل ه  رَرَءالالالالالالالالَت الَّذ ي          ْم َوقَاَل َلَك اْفَهد  …  ُت َْدى َمَعدٌّ أب   َبْل اَّللَّ  ياَلْهد يه 
الالالالالالالالد  رَبالالالالالالالالالالالالالالالالالال… َوَما مَحََ ْت م ْن اَنَقة  فالْوَق َرْح  َها          ألَّ َورَْوََف ذ مَّالالالالالالالالالالالالالًة م ن  حم َمَّ

 ي فعفا ىنه .ور  م يوع الفتح.إىل آخأل اابوات .وك مه فوه ءوفل بن معاوية الدي 
 (69) أوس بن سعد - 64

املدينة  واختط هبا دارا ذكأله ابن  ابن ريب  ألح العامألي من مس مة الفتح  و كن
فتحون ىن ىمأل بن ف ة .قول: ىاش إىل والية ى د امل ك بن مألوان ى أ املدينة رو 

د بن روس بن إىل خ فته .روى الفاكهي من طأليق بن جأليج رخربين ىكألمة بن خال
 عد بن ريب  ألح رخي بن ىامأل بن لؤي قال: كان لنا مسكن يف دار احلكم  فقال 

مل ك يف إمارته: بعن َمْسكنك الذي يف دار ريب العاص. فق ت: ما هي بدار ى د ا

                                 
 .  4252رقم الرتمجة     8/230(  الط قات الكربى البن  عد  67)
 .  121رقم الرتمجة  4/177. اتريخ اإل  ع ل ذهيب   116رقم الرتمجة    1/121 توعاب (  اال68)
 .  336رقم الرتمجة  1/154( اإلصابة  69)
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ريب العاص ؟ ولكنها داران كاءت لنا يف اجلاه وة  مث ر  منا فوها . فقال: ما كاءت 
قال :صدقت .قال  رميا كاءت فهي لنا بقضامل ر ول هللا  لكم إال ىمألي ! فقال:

 لكن بدار . قال: ف عتها إايه بدار حألماءس .:ف عنوها . فق ت له:  رما مبال ف  . و 
 (70)   َأْوُس بن ِمْعرَي   -74
ربو حمذورو اجلمحي القألفي   بن َلْوَذان بن ربوعة بن ى أْليج بن  عد بن جال َمح  .ا

كة  غ  ت ى وه كنوته. واخت ف يف امسه فقول: مَس أَلَو بن َمْعرَي. مب مؤذن ر ول هللا 
 وقول: َرو س بن م ْعري. وقول: م ْعرَي بن حم َرييز. من مس مة الفتح .

 (71)  أمين بن ُخرمي - 84
ابن ااخألع بن فداد بن ىمألو بن فاتك بن الق وب بن ىمألو بن ر د بن خزمية بن 

كامل: له صح ة  ورءشد له فعألا قاله يف قتل ىثمان لامدركة اا دي .قال املربد يف 
 يقول فوه :
َ ه  َ َفًها ... لقوا راثما وخسألاان وما رحبوا              إن الذين تولوا قالتالْ

ابن ى د الرب : ر  م يوع الفتح  وهو غ ع يالَفَعة  وقال املألزابين: قول له صح ة .وقال
 حديثا ىن النيب  (72)ه الرتمذيوقال ابن السكن :يقال له صح ة   ورخألج ل
 .  وا تغألبه   وقال :ال ءعألن امين مساىا من النيب 

 
 
 

                                 
 .  121رقم الرتمجة  4/177 ذهيب . اتريخ اإل  ع ل  116رقم الرتمجة    1/121(  اال توعاب 70)
 .  393رقم الرتمجة  1/170.اإلصابة   132رقم الرتمجة  1/129( اال توعاب 71)
وقال حمققوه: رمين بن  17603رقم  29/145. ورخألجه رمحد يف مسالالالالالالنده  2299رقم  4/547(  الالالالالالنن الرتمذي 72)

 .  399رقم  259خألمي خمت ف يف صح ته . وضّعف اال اين احلديث يف ضعوف  نن الرتمذي  ص 
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 (73)  ُبْسر بن أيب َأْرطَاة -94
ريب ىمأل: وهو رحد الذين بعثهم ىمأل بن « كتاب»ويف  ى مري بن ىوميأل بن ىمألان.

 اخلطاب مددًا لعمألو بن العاص لفتح مصأل.وقال ربو داود: كان بسأل حجامًا يف
 اجلاه وة  وهو من مس مة الفتح.

وى د ال اقي بن قاءع  وربو منصور ال اوردي  وربو رمحد « اترخيه»وصألح ال خاري يف 
أبءه مسع «: الصحابة»هللا بن زبأل يف كتاب  العسكألي  وربو   ومان حممد بن ى د

ومسع ريضا قول  (74)«.ال هم رحسن ىاق تنا يف اامور ك ها»رءه قال:  من النيب 
  (75) : "ال تقطع اايدي يف السفأل" . لنيب ا

 (76)  البَـُغوم -50
 وامسه خالد بن ىمألو بن  فوان بن احلارث بن زابن بن ى د ايلول  (77)ذَّلبنت الالم عَ 

الكناءوة  من بن احلارث بن ى د مناو بن كناءة  امألرو صفوان بن رموة بن خ ف 
  وىمألو ر  مت يوع الفتح . اجلمحي  وهي رع روالده ى د هللا ااصغأل وصفوان

                                 
رقم الرتمجة   2/378رمسامل الألجال ملغ طاي . إكمال ُتذيب الكمال يف  174رقم الرتمجة  1/157( اال الالالالالالالالتوعاب 73)

709       . 
.  6508رقم  3/683. املسالالالالالالالالالالتدرك ى أ الصالالالالالالالالالالحوحني ل حاكم  17628رقم  29/170(  مسالالالالالالالالالالند اإلماع رمحد 74)

 .        1169رقم   164.وضعوف اجلامع ص  2907رقم  6/452وضّعفه اال اين يف   س ة ااحاديث الضعوفة 
ب فظ مقارب .السالالالالالالالالالالنن  17627رقم  29/170الغزو( . ب فظ:) 17626رقم  29/168 (  مسالالالالالالالالالالالند اإلماع رمحد75)

ك مها ب فظ:)السالالالالالالالالالفأل( . الالالالالالالالالنن الرتمذي   4410رقم  4/246.  الالالالالالالالالنن ريب داود  7430رقم  7/42الكربى ل نسالالالالالالالالالائي 
:)إ الالالناد مصالالالألي 642رقم تألمجة بسالالالأل  1/289ب فظ:)الغزو( . وقال احلافظ ابن حجأل يف اإلصالالالابة  1450رقم  4/53

 .   7397رقم  2/1233صحوح اجلامع  قوي( . وصححه اال اين يف
 .10937رقم الرتمجة      7/538. اإلصابة   3256رقم الرتمجة   4/1796(  اال توعاب 76)
. والط قات  410( ى أ خ ن يف ا الالالالالالالم ربوها هل هو ابلدال رو ابلذال ؟ ففي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم حرّب  مد بن ح وب ص 77)

رقم الرتمجة  7/538.واإلصالالالالالالالالالالالالالالالابة البن حجأل  4254لرتمجة رقم ا 230 /8تب الع موة( الكربى البن  الالالالالالالالالالالالالالالعد)دار الك
  6781رقم الرتمجة   7/39. ور الالالالالالالالالالالالالالالالد الغابة   3256رقم الرتمجة   4/1796)ابلذال( .ويف اال الالالالالالالالالالالالالالالتوعاب  10937
 )ابلّدال( .
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 (78)  متيم بن َأِسْيد -15
ة بن ىمألو ابن القني بن رزاح بن  عد بن كعب بن رو ر د بن ى د العزى بن جعوء

وروى ىنه    جتديد رءصاب احلألع وإىادُتا . ر  م وواله النيب  ىمألو اخلزاىي .
حول ال وت ث ثمائة مكة يوع الفتح  فوجد  ى د هللا بن ى اس  رءه قال: دخل النيب 

ت ابلألصاص  فجعل يشري إلوها بقضوب يف يده  ويقول: }جامل دّ وفا رصناما قد ف  وء
 .. (79)احلق وزهق ال اطل إن ال اطل كان زهوقا{

 (80)  ُجَبري بن احلويرث -25
ري بن ى د بن قصي بن ك ب القألفّي.قال الزّبري: قتل ربوه يوع جَ ال  ود بن بقَ ابن ءال  

 ورآه ومل يألو ىنه. وروى ىن ريب بكأل وغريه.  عد: ردرك النيب الفتح.وقال ابن  
وروى الواقدّي ىن ابن املسوب ىن ج ري بن احلويألث  قال: حضألت يوع الريموك 

ومن يكون يوع الريموك  قال ابن حجأل:املعألكة ف  رمسع ل ناس ك مة إال صوت احلديد.
.فوحتمل رءه حابة وإن مل يألورج  يكون يوع الفتح مموزا  ف  ماءع من ىّده يف الصّ 

 ر  م يوع الفتح .
 (81)  ديم بن عَ عِ طْ بري بن مُ ـجُ  -35

ابن ءوفل بن ى د منان بن قصي القألفي النوف ي يكىن: راب حم َمَّد  وقول: راب ىدي  
رمه رع ح وب  وقول: رع مجول بنت َ ع ود  من بن ىامأل بن لؤي  وقول: رع مجول 

بن ىامأل بن لؤي  ورمها: رع ح وب بنت  بن َريب  قوس من بنت فع ة بن َىْ د اَّللَّ  
العاص بن رموة بن ى د مشس  قاله الزبري.وكان من ح مامل قأليش و اداُتم  وكان 

                                 
 . 835رقم الرتمجة  1/367اإلصابة  . 513رقم الرتمجة  1/462(  ر د الغابة  78)
 . 81 ورو اإل ألامل آية  ( 79)
 . 1267رقم الرتمجة  1/628.وكألر تألمجته  1091رقم الرتمجة    1/569(  اإلصابة  80)
   رقم الرتمجة  1/462. اإلصالالابة   698رقم الرتمجة  1/515. ر الالد الغابة  311رقم الرتمجة  1/232( اال الالتوعاب 81)

1093   . 
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يؤخذ ىنه النسب لقأليش  ول عألب قاط ة.كاءت وفاو املطعم ق ل بدر بنحو   عة 
 م يف الفتح.رفهأل  وكان إ  ع ابنه ج ري بعد احلدي وة وق ل الفتح  وقول: ر  

 (82)   الـَجّد بن قيس -45
بن صخأل بن خنسامل بن  نان بن ى ود بن غنم بن كعب بن   مة ااءصاري ربو ا

 .ويقال إن اجلد بن قوس كان منافقامن املؤلفة ق وهبم .بعض الع مامل  ه. ىدّ  ى د هللا
وئا وقال ى د الألزاق ىن معمأل ىن قتادو يف قوله تعاىل }خ طوا ىم  صاحلا وآخأل  

ءزلت يف ءفأل ممن خت ف ىن ت وك منهم ربو ل ابة واجلد  (83)ىسأ هللا رن يتوب ى وهم{
وحسنت توبته  يقال إءه اتب :وقال ربو ىمأل يف آخأل تألمجته .بن قوس مل يتب ى وهم 
 . ومات يف خ فة ىثمان

 (84)  ر بن أيب سفيانجعف -55
غريو  وهو بكنوته رفهأل  ابن احلارث بن ى د املط ب بن هافم وا م ريب  فوان امل

 اءة بنت ريب طالب بن ى د املط ب.ه مج  ورمّ 
وفهد معه حنونا  وبقي إىل رايع معاوية  وتويف  ذكأل الواقدي: رءه ردرك النيب 

 (85) م س مة الفتح( .رو ط رايمه. وقال الذهيب:)هو وربوه من 
 
 
 
 

                                 
. التوضوح فألح اجلامع الصحوح  1112رقم الرتمجة  1/468بة . اإلصا 247رقم الرتمجة  1/266اال توعاب   82))

 وىزاه إىل ابن اجلوزي . 18/536البن امل قن 
 . 102 ورو التوبة آية   83))
 . 1167رقم الرتمجة  1/485. اإلصابة  758رقم الرتمجة  1/541(  ر د الغابة 84)
 . 11رقم الرتمجة  4/98( اتريخ اإل  ع ل ذهيب 85)
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 (86)  َجـِمْيل بن َمْعَمر  -65
فوان بن معمأل  مجح القألفي اجلمحي.هو رخو   ابن ح وب بن وهب بن حذافة بن

ًنا  وحطّ  وىم حاطب  اب ابن احلارث بن معمأل .ر  م مجول ىاع الفتح  وكان م س 
 حنوًنا . وفهد مع ر ول هللا  

 (87)َجَناب الَكْليب   -75
ة:" إن جربائول ىن ميون عَ بالْ رءه مسعه يقول لألجل رَ  ر  م يوع الفتح روى ىن النيب  

 .(88)ك"ات  نَ كألي فخذ يف بعض هَ ل ىن يساري وامل ئكة قد رظ ت ىسوموكائو
 ربوخابط  روى ىنه ابنه خابط .

 (89)  ة بنت أيب جهلريّ يْ وَ جُ  -85
ابن هشاع بن املغريو بن ى د هللا بن ىمأل بن خمزوع.ورمها رروى بنت ريب العوص بن 

لعوص بن رموة بن ى د مشس. ر  مت وابيعت وتزوجها ىتاب بن ر ود بن ريب ا
 م ت د له فوئا.والظّن رّنا ر  مت رموة. مث تزوجها رابن بن  عود بن العاص بن رموة ف

ود   ومع رختوها : يوع الفتح   . احلنفامل و  صخألو  مع زوجها ىّتاب بن َر  
 (90)احلارث بن ُسَويد    -95
ّذر جَ الم  ال صحابوا آخأل امسه : قتلصحايب ر  م   مث رزلّه الشوطان فابن الصامت   

 ابجملّذر. غدرا وهألب  ف جأ إىل مكة مألتّدا  مث ر  م يوع الفتح فقت ه ر ول اَّللَّ 

                                 
.   332رقم الرتمجالالة   1/247اال الالالالالالالالالالالالالالالتوعالالاب   . 315رقم الرتمجالالة  1/633ل خطوالالب ال غالالدادي  ملفرتقاملتفق وا( 86)

 . 1196رقم الرتمجة  1/500اإلصابة 
.وله  ت صالالالري املنت ه بتحأليأل املشالالالت ه  1201رقم الرتمجة  1/502 . اإلصالالالابة 368رقم الرتمجة  1/82(  اال الالالتوعاب 87)
2/522 . 
 مادو َهَنا( . 5/279. النهاية يف غأليب احلديث وااثأل البن ااثري  اجوزكمن ك ماتك  رو من رر : ري( 88)
رقم  8/206الط قات الكربى البن  الالالالالالعد    209رقم الرتمجة  20( إيضالالالالالالاح اإلفالالالالالالكال ايب طاهأل املقد الالالالالالي ص 89)

 .    11001رقم الرتمجة    7/564. اإلصابة  4205الرتمجة  
 ايدز اجملّذر بن   . ويف تألمجة 1425رقم الرتمجة  1/576 صالالالالالالالالالالالالالالالابةاإل  . 899رقم الرتمجة  1/613ر الالالالالالالالالالالالالالالد الغابة ( 90)
 .   7742 رقم الرتمجة 5/573
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 (91) احلارث بن هشام -60
بن ى د هللا بن ىمألو بن حمزوع ربو ى د الألمحن القألفي املخزومي  رخو ريب ابن املغريو 

رحدا  جهل  وابن ىم خالد بن الولود  ورمه فاطمة بنت الولود بن املغريو . فهد
َحس ن إ  مه . خألج احلارث يف زمن ىمأل أبه ه  وماله و ر  م يوع فتح مكة  مثم شألكا 

 ل: لو ا ت دلت  بكم دارا بدار ما رردت  من مكة إىل الشاع  فت عه رهل مكة  فقا
 ولكنها النالُّْقَ ة  إىل هللا .ف م يزل جماهدا ابلشاع حىت ختم هللا له خبري.  بكم بدال 

 (92) بلتعة حاطب بن أيب -16
ابن ردرب بن حألم ة بن خلم بن ىدي بن احلارث بن مألو بن ردد بن زيد بن يشجب 

ويقال بن بن ر د بن  .ر د بن ى د العزىبن يعألب بن قحطان ال خمي ح وف بن 
ويقال كان ى دًا لع ود هللا بن .ويقال من مذحج .ردد بن حألم ة بن خلم بن ىدي 
ه فأدى كتابته يوع  َ وكاتالَ  بن ى د العزى بن قصي  محود بن زهري بن احلارث بن ر د

 الفتح.
 (93) ِحب ان بن احلكم الس لمي - 26

قال يوع الفتح: اي بن  يق حممود بن ل ود رن النيب روى إبألاهوم بن املنذر من طأل 
فكأله قوهلم الفألار مث   ان بن احلكم الفألار رىطها ح  :قالوا  ؟   وم من أيخذ رايتكم

وهو رخو .وفهد حنونا ريضا  ورىطاها يزيد بن ااخنس  مث ءزىها منه  ة رىطاه الألاي
فقد يكون من وفد بن   َ وم   وهم مابني الس عمائة  وغريمها بن احلكم. يمعاوية وى 

 إىل االف رجل  الذين ر  موا ىاع الفتح   وفاركوا اجلوش اإل  مي يف فتح مكة.
 

                                 
 .  1506رقم الرتمجة  1/605.اإلصابة   440رقم الرتمجة  1/301( اال توعاب 91)
 . 64/309(  اتريخ دمشق البن ىساكأل 92)
 . 1558رقم الرتمجة  2/13 ( اإلصابة93)
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 (94) ُحب ـي بن جارية – 36
قول َح ّ الي    وااول هو الألاجح وذكأله بن إ حاق  والواقدي وغريمها الي   و وقول ح  ّ  

وذكأله الطرباين فومن ر  م يوع الفتح. وذكأله ابن حجأل  فومن ا تشهد يوع الومامة.
 ح وف بن زهألو . (95)يف تألمجة رخألى أبءه: حوي بن حارثة الثقفي

 (96)  ة بن الوليد بن املغريةلَ َحْرمَ  -46
رخو  وف هللا خالد بن الولود  قال اْبن  َىَساك أَل: قال إبألاهوم بن حممد  له صح ة .

بن صاحل: كان ىند َدْيأل ال قأل بدمشق َديالأَلان: رحدمها خلالد بن الولود رقطعه ربو 
ى ودو  واآلخأل اخوه َحأْلم ة بن الولود مع قألية ابلغ وطة تعألن بَدْيأل َحأْلم ة بعد رْن 

  فأذن له. والظّن رءه ر  م مع رخوه خالد يوع فتح مكة  كاتب ربو ى ودو فوها ى مأل
 وهللا رى م .

 (97) َحْرَمَلة ْبن َهْوَذة -56
وهو ابن ربوعة  ابن َخال د بن ربوعة بن ىمألو بن ىامأل فارس الضحوامل فألس كاءت له  
وا م ال كامل ربوعة بن ىامأل   امل بن ىامأل بن صعصعة  وىمألو بن ىامأل هو رخو ال كّ ا

ّ وفد إ ىَل  هو  ورخوه َخال د  فأ  ما  فسأل هبما  ومها معدودان يف املؤلفة   النَّيب 
 ق وهبم.

 
 

                                 
 .  1613رقم الرتمجة  2/28.اإلصابة   570لرتمجة رقم ا  406 /1.  529رقم الرتمجة  1/359( اال توعاب 94)
 .  2131رقم الرتمجة  2/220( اإلصابة  95)
رقم الرتمجة    2/52. اإلصالالابة  3293رقم الرتمجة  3/436.ر الالد الغابة  1402رقم الرتمجة  2/829( اال الالتوعاب 96)

 . 968مجة رقم الرت  3/333العقد الثمني يف اتريخ ال  د اامني ل فا ي املكي  .  1647
رقم  2/52. اإلصالالالالالالالالالالابة  1134   رقم الرتمجة  1/717. ر الالالالالالالالالالد الغابة   499رقم الرتمجة  1/338( اال الالالالالالالالالالتوعاب 97)

     .     1673الرتمجة 
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 (98)َحْزن بن أيب وهب  -66
ابن ىمألو بن ىائذ بن ىمألان بن خمزوع  جد  عود بن املسوب .روى ال خاري وربو 

فقال  ربوه ىن جده رءه رتأ النيب  داود من طأليق الزهألي ىن  عود بن املسوب ىن
ا امسك ؟ قال : َحْزن . قال : رءت َ ْهل   احلديث . ر  م حزن يوع الفتح له :م

هذا قول ابن إ حاق.  وقال الزبريي: هو وابنه املسوب من م س مة  وفهد الومامة .
 الفتح .

 (99) احلََكُم بن أيب العاص بن أمية - 76
ال ابن  عد: ااموي  ىّم ىثمان بن ىفان  ووالد مألوان .قابن ى د مشس القألفي 

  مث ر ى ود إىل  (100)إىل الطائف  مث ءفاه النيب ر  م يوع الفتح  و كن املدينة 
   ومات هبا .                         املدينة يف خ فة ىثمان 

 (101) ويلدزام بن خُ يم بن حِ كِ حَ  - 86
وا م  بن ى د العزي بن قصي اا دي. ابن رخي خدجية زوج  النيب ابن ر د  
 وقول فاخته  وقول زينب بنت زهري بن احلارث بن ر د بن ى د العزى. ه صفوة رم

 ويكىن راب خالد . له حديث يف الكتب الستة .
ق ل امل عث    ولد يف َجْون الكع ة .وكان من  ادات قأليش وكان صديق النيب 

ح .وث ت يف ه وي الح  ُّه بعد ال عثة .ولكنه أتّخأل إ  مه حىت ر  م ىاع الفتوكان ي و دُّ 
قال : من دخل دار حكوم بن حزاع فهو آمن .وكان من  السريو ويف الصحوح رءه 

                                 
رقم الرتمجة     2/54. اإلصالالالالالالالالالابة  1152رقم الرتمجة  2/5. ر الالالالالالالالالد الغابة  560رقم الرتمجة  1/401( اال الالالالالالالالالتوعاب 98)

1706  . 
 .  1783رقم الرتمجة  2/104.اإلصابة   529الرتمجة رقم  1/359( اال توعاب 99)
ة النفي هذه قال فوها فالالالوخ اإل الالال ع ابن توموة يف منهاج السالالالّنة 100) وقد طعن كثري من رهل الع م  :)6/265(  وقصالالالّ

ع م لوسالالالالالت يف الصالالالالالحاح وال هلا إ الالالالالناد يعألن به رمألها(.واءظأل الك كَ هو ذهب ابختواره وقصالالالالالة ءفي احلَ :يف ءفوه وقالوا 
 .  180463هلا ريضا يف موقع إ  ع ويب رقم الفتوى: حو 
 .  1802رقم الرتمجة  2/122.اإلصابة   536رقم الرتمجة  1/363( اال توعاب 101)
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املؤلفة . وفهد ح َنونا  ور ْىطي من غنائمها مائة بعري   مث َحس َن إ  مه وكان قد 
جنا   فكان إذا اجتهد يف الومني قال: والذي فهد بدرا مع الكفار   وجنا مع من 

مات  نة  تني .وهو ممن ىاش مائة وىشألين  نة فطألها يف  جّناين يوع بدر . قول
 وفطألها يف اإل  ع . اجلاه وة  

 (102) َحِكيم بن َحَزن بن أيب وهب - 96
 عود بن املسوب قال ابن إ حاق وىألوو  ابن ىمألو بن ىائذ بن ىمألان بن خمزوع  ىم

ع ربوه  ورمه  وربو معشأل ا تشهد يوع الومامة .وقال ابن إ حاق: ر  م يوع الفتح م
 فاطمة بنت السائب املخزوموة. وقال ابن منده: ال ءعألن له رواية .

 (103) يق بن سفيانلَ يم بن طُ كِ حَ  - 70
هشاع بن الك يب :كان من املؤلفة ورىطاه النيب  ابن رموة بن ى د مشس ااموي .قال

  وبنت  مائة من اإلبل .وال ىقب له .وقال ربو ى ود:كان له ابن يقال له املهاجأل
 تزوجها زايد بن رموة .  

 (104)  َحـْمَنن بن عوف -17
ابن ى د بن احلارث بن زهألو بن ك ب  رخو ى د الألمحن. ذكأله الزبري يف ءسب قأليش  

ىاش يف اإل  ع  تني  نة  ورقاع مبكة إىل رن مات هبا  ومل يهاجأل . وهو وقال: إءه 
 (105) من الطَُّ َقامل الذين ر  موا يوع الفتح .

 
 

                                 
 .  1803رقم الرتمجة  2/113.اإلصابة   537رقم الرتمجة  1/363( اال توعاب 102)
 .  1804 رتمجةرقم ال 2/114.اإلصابة   536رقم الرتمجة  1/363( اال توعاب 103)
   . 1838رقم الرتمجة  2/109. اإلصابة  3391رقم الرتمجة  4/1866( اال توعاب 104)
توضالالالالالوح املشالالالالالت ه البن انصالالالالالأل .  131. مجهألو رءسالالالالالاب العألب البن حزع ص  10/41( رءسالالالالالاب اافالالالالالألان ل   ذري 105)

 .  1/463البن حجأل  ت صري املنت ه بتحأليأل املشت ه.    3/340الدين 
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 (106)   َحْنَطب بن احلارث -27
ابن ى ود بن ىمأل بن خمزوع القألفي املخزومي ربو ى د هللا قال ربو ىمأل ر  م يوع 
الفتح روى ال اوردي وغريه من طأليق املغريو بن ى د الألمحن ىن املط ب بن ى د هللا 

يقول ربو بكأل وىمأل من الدين  بن حنطب ىن ربوه ىن جده مسعت ر ول هللا 
 ه غريه .مع وال صأل قال ربو ىمأل لوس لمبنزلة الس

 (107) َحْنظَلة بن َهْوذة -37
ابن خالد بن ربوعة بن ىمألو بن ىامأل بن صعصعة ذكأل ى دان بسند فوه اءقطاع رءه 

 كان من املؤلفة   وا تدركه ربو مو أ . 
 (108)  اء بنت أيب جهلفَ نْـ حَ ـال -47

رمها رروى بنت ريب العوص بن ابن هشاع بن املغريو بن ى د هللا بن ىمأل بن خمزوع.و 
وابيعت وتزوجها  هول بن ىمألو بن ى د مشس بن ى د  رموة بن ى د مشس. ر  مت

ود بن ءصأل بن مالك بن حسل بن ىامأل بن لؤي فولدت له هندا. ويذكألون رن 
 رّنا ر  مت يوع الفتح .والظّن  ر امة بن زيد بن حارثة قد تزوجها ريضا.

 (109) ُحَوْيِطب بن عبد العزى-57
ْسل بن ىامأل بن لؤي القألفي  ابن ريب قوس بن ى د وّد بن ءصأل بن مالك بن ح 
 العامألي ربو حممد  رو ربو ااص غ .وقول امسه ح ويط   وقول َحْوط. ر  م ىاع الفتح 

من املؤلفة .وجّدد رءصاب احلألع يف ىهد ىمأل .قال ال خاري:ىاش  وفهد حنونا  وكان
 :مات يف خ فة معاوية  نة رربع ومخسني . مائة وىشألين  نة. وقال الواقدي

                                 
رقم  2/132اإلصالالالالالالالالالالابة   . 1275رقم الرتمجة  1/539ر الالالالالالالالالالد الغابة . 559رقم الرتمجة  1/400عاب ( اال الالالالالالالالالالتو106)

 . 13/125.الوايف ابلوفوات ل صفدي  1855الرتمجة 
 .  1870رقم الرتمجة  2/139.اإلصابة   557رقم الرتمجة  1/399( اال توعاب 107)
 .  4206   رقم الرتمجة  8/206د  (  الط قات الكربى البن  ع108)
رقم  2/134. اإلصالالالالالالالالالالابة   1301رقم الرتمجة  1/549.ر الالالالالالالالالالد الغابة  557رقم الرتمجة  1/399( اال الالالالالالالالالالتوعاب 109)

 .  1884الرتمجة 
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 (110) َخارَِجة بن ُحذافة بن غامن - 67
ابن ىامأل بن ى د هللا بن ى ود بن َىويج بن ىدي بن كعب بن لؤي  رمه فاطمة  

وية .وكان رحد الفأل ان قول كان يال َعّد أبلف فارس  وهو من بنت ىمألو بن جبألو العد
بن العاص فشهد معه فتح مصأل  واختط هبا وكان  مس مة الفتح .ورََمدَّ به ىمأل ىمألو

ص ا تخ فه ى أ الص و لو ة ى أ فألطة ىمألو بن العاص .فوقال إن ىمألو بن العا
ل ىمألو بن العاص  وقال: قتل ى ي بن ريب طالب  فقت ه اخلارجي الذي اءت د َب ل َقت
 رردت  َىْمألا  ورراد هللا خارجة . له حديث واحد يف الوتأل .

 (111) يد بن أيب العيصبن أس خالد -77
هشاع بن الك يب: ر  م يوع الفتح  ابن رموة بن ى د مشس ااموي رخو َىّتاب .قال 

ورقاع مبكة  وكان فوه ت ْوٌه فديد  وكان من املؤلّفة .وقال ابن دريد :كان َجزّارا .وقال 
طأليق السألاج ىن ى د العزيز بن معاوية مات خالد ق ل فتح مكة .وروى ابن منده من 

َهّل حني راح رَ  حيىي بن جعدو ىن ى د الألمحن بن خالد بن ر ود ىن ربوه رن النيب 
إىل مىن .قال: ال يعألن إال هبذا اإل ناد .ق ت وفوه ربو الألبوع السَّمَّان  وغريه من 

 الضعفامل .وذكأل ربو حسان الزايدي رءه ف ق د يوع الومامة.
 (112) خالد بن العاص بن هشام-87
 ي قتل ربوه يوع بدر . قال ابن  عد  وابن ح ان: ر  م يوع الفتحو املخزومابن املغري  

 ورقاع مبكة  .
 
 

                                 
 .  2134رقم الرتمجة  2/222.اإلصابة   591رقم الرتمجة  2/418( اال توعاب 110)
 .  2146رقم الرتمجة  2/225.اإلصابة   606رقم الرتمجة  2/431( اال توعاب 111)
 .  2174رقم الرتمجة  2/240.اإلصابة   607رقم الرتمجة  2/431( اال توعاب 112)
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 (113)خالد بن حكيم بن حزام -97
قال هشاع بن الك يب ر  م يوع الفتح .وذكأله ابن السكن يف تألمجة ربوه  ابن خوي د .

ن حلكوم من قال :كان له من الولد خالد  وهشاع  وحيىي ر  موا .وقال الطرباين: كا
 ور  موا يوع الفتح . الولد ى د هللا  وخالد  وحيىي  وهشاع ردركوا ك هم النيب 

 (114) خالد بن عقبة بن أيب معيط-80
 ىمألو بن رموة بن ى د مشس ااموي  رخو الولود كان من مس مة الفتح  وءزل ابن ريب

الصحابة. وله رثأل يف حصار الألَّقَّة  وهبا َىق  اله  . وذكأله صاحب اترخيها فومن ءزهلا من 
 ىثمان يوع الدار . 

 (115)خالد بن قيس السهمي  -18
 ذكأل يف املؤلفة ق وهبم .  

 (116)    املغريةخالد بن هشام بن -28
ابن ى د هللا بن ىمألو بن خمزوع القألفي املخزومي رخو ريب جهل. ذكأله ى دان  

فألا  ومل يذكأل ر أل يوع بدر كا ابن الك يب رءه إب ناده ىن بشأل بن متوم يف املؤلفة .وذكأل
إ مَّا تالأَلْين  َرمْشََط  :رءه ر  م .ورءشد له الزبري بن بكار يف الك ع ى أ ال طحامل رجزا روله

وَّاتْ   فاهلل رى م . قال ابن ى دالرب:)ذكأله بعضهم يف املؤلفة ق وهبم  وفوه ءظأل(. اْلَعش 
 (117)  خالد بن َهْوَذة  -38

  فكتب  رخوه حألم ة بن هوذو ى أ النيب قشريي  وفد هو و ة العامألي مث الابن ربوع
 إىل خزاىة ي شألهم إب  مهما. ومها من املؤلفة ق وهبم. النيب 

                                 
 .  2157رقم الرتمجة  2/230.اإلصابة   619رقم الرتمجة  2/435( اال توعاب 113)
 .  2185رقم الرتمجة  2/245.اإلصابة   609رقم الرتمجة  2/432( اال توعاب 114)
 .  2193رقم الرتمجة  2/248اإلصابة البن حجأل ( 115)
 . 2201رقم الرتمجة  2/250.  اإلصابة البن حجأل  611رقم الرتمجة  2/433( اال توعاب البن ى دالرب 116)
 .  2202رقم الرتمجة  2/251اإلصابة  . 610رقم الرتمجة    2/432(  اال توعاب 117)
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 (118)  مرَ خْ مي بن األَ رَ خُ  -48
قالت طائفة: ر  م رمين ابن خألمي مع ربوه يوع  . بن فداد بن ىمألو بن فاتكا

َو ..ويصحح ابن ى دالرب فهوده بدرا مع رخوه  َ الفتح  رب 
 (119)  زمية بن حكيمخُ  -58

رءه كان صهأل خدجية  هابن مند و زي. ويقال ابن اثبت.ذكأله ابن فاهني هْ ال الَ   الس ميّ 
   ري خلدجية مع النيّب رءه كان يف ى   (120) (ااو ط)رواه الّطربايّن يف و رع املؤمنني.

ج بتهامة  وقد فقال له: اي حممد  إيّن ررى فوك خصاال  ورفهد رءك النيب اّلذي خيأل 
إىل يوع الفتح فأاته. ف ما  آمنت بك  فإذا مسعت خبألوجك رتوتك  فأبطأ ىن النيب 

 . احلديث« . مألح ا ابملهاجأل ااّول..»رآه قال: 
 (121)  ُخفاف بن َنْدبةَ  -68

دامل. وهو خفان بن ى مري بن الشَّأليد  وهو ابن ىمّ  وءدبة رمُّه  وكاءت  و   الشاىأل
ة العألب. وقال بَ أل  غْ ر ود حالكا. قال ربو ى ودو: هو رحد رَ  خنسامل. وكان خفان

ح نونا. وقال غريه: فهد فتح مكة ومعه لوامل بن   وم مع  ااصمعيُّ: فهد خفان
َ وم   وهم مابني النيبّ  ى وه الس ع  وكان فار ا فجاىا. فقد يكون من وفد بن    

  وفاركوا اجلوش اإل  مي يف  الس عمائة إىل االف رجل   الذين ر  موا ىاع الفتح
 فتح مكة .

 
 

                                 
 .  2251رقم الرتمجة  2/236.  اإلصابة  643رقم الرتمجة  2/446اال توعاب  (118)
 .  2263رقم الرتمجة    2/242صابة  اإل  (119)
 . 7731رقم  7/360  (120)
 . 1/378 التّ  مساين الرب ّ ي اجلوهألو يف ءسب النيب ورصحابه العشألو .   674رقم الرتمجة  2/450اال توعاب  (121)
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 (122) نزْ يفة بن حَ لِ خَ  -78
ت  ذكأل ابن قدامة رءه ورخاه ى د الألمحن  ر  ما يوع الفتح  وق   يبن رىب وهب املخزوم
 .فهودين يوع الومامة

 (123)  خويلد بن عمرو  -88
امسه كعب ربو فأليح اخلزاىي الكعيب  هو مشهور بكنوته  واخت فوا يف امسه  فقول: 

ألو بن صخأل بن بن ىمألو. وقول: ىمألو بن خوي د  وااكثأل يقولون: خوي د بن ىم
 .  ى د العزي  ر  م ق ل فتح مكة  وتويف ابملدينة  نة مثان و تني

  (124) . ر  م يوع الفتحقال ابن  تغألي بألدي: 
 (125) فرتِ عْ ـمُ ح بن البَ رَ -98

بن ىمأل بن فو ان بن حمارب وامسه وهب ويقال بن ىمألو بن املعرتن بن حجوان 
قال الزبري بن  .وكان من مس مة الفتح.يكىن راب حسان  ي بن فهأل القألفي الفهأل 

 . وكان فأليك ى د الألمحن بن ىون يف التجارو .بكار له صح ة
 (126)  ةشَ رَ بيعة بن أىب حَ رَ   -90
 بنال بن ىامأل سْ ىمألو بن ربوعة بن احلارث بن ح وب بن جذمية بن مالك بن ح  بن 
 تل يوع الومامة فهودا.ؤي  القألفي العامألي.ر  م يوع الفتح  وق  ل
 
 

                                 
 . 1138رقم الرتمجة  4/44 اتريخ ال  د اامني العقد الثمني يف  (122)
 .     10097الرتمجة  رقم   204 /7. اإلصابة     684رقم الرتمجة    455 /2اال توعاب    (123)
  . 1/180النجوع الزاهألو يف م وك مصأل والقاهألو   (124)
 .2563رقم الرتمجة  2/451.  اإلصابة البن حجأل  746رقم الرتمجة  2/486اال توعاب البن ى دالرب  125))
 . 2601رقم الرتمجة   2/385اإلصابة   . 1637رقم الرتمجة   2/58ر د الغابة    (126)
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 (127)   ة بن احلارثعَ يْـ بَـ رَ   -19
بن ى د املط ب بن هافم بن ى د منان بن قصي بن ك ب ربو رروى القألفي ا

و ابنة قوس زّ ورمه ىَ  وهو من مس مة الفتح  رخو ريب  فوان وله صح ة .اهلامشي 
وله دار هبا يف بن  مات ابملدينة .وله صح ة ريضا  املط ب روى ىنه ابنه  .الفهألية

 بعد رخوه ريب  فوان بسنتني وكان ر نُّ خوي د  نة ث ث وىشألين يف خ فة ىمأل 
  . من الع اس

 (128) ربيعة بن أمية بن خلف - 29
وكان  رخو صفوان ر  م يوع الفتح  بن وهب بن حذافة بن مجح القألفي اجلمحيا 

ف ما وقف ر ول  :"(130)واحلاكم (129)بن خزميةا ذلك وقد رخألج. فهد حجة الوداع 
:  ي انقته فقال له النيب دَ خ ف  فقاع حتت يَ بعألفة رمأل ربوعة بن رموة بن  هللا 
يف رمأله إال  دْ أل  الف و مل يَ قال ابن حجأل : ؟  اصألخ ريها الناس هل تدرون ري فهأل هذا»

يعقوب  فألوى ىمأل يف زمن  رءه ارتدّ لكن ورد . ه يف الصحابة صوااب دُّ هذا لكان ىَ 
بن فو ة يف مسنده من طأليق محاد ىن حممد بن ىمألو ىن حيىي بن ى د الألمحن بن 

 :فقال رن راب بكأل الصديق كان رىرب الناس ل ألؤاي فأاته ربوعة بن رموة  (131)حاطب

                                 
رقم الرتمجة  1/341ل سالالالالالالالالخاوي  وفة يف اتريخ املدينة الشالالالالالالالالأليفةالتحفة ال ط . 4522رقم الرتمجة  4/3 اإلصالالالالالالالالابة (127)

1237  .  
.يقول ااخ    2754رقم الرتمجالالة    2/520. اإلصالالالالالالالالالالالالالالالالابالالة   454رقم الرتمجالالة  5/67املعجم الك ري ل طرباين  (128)

ابن السالالكن وال غوي وابن منده وابن فالالاهني ال فالالك رن قول ريب ءعوم و  الفاضالالل مهاع ااءدلسالالي يف موقع رهل احلديث:)
رواه ىن النيب ى وه السالالالالالالالالالالال ع   و قد ررى النيب وه يف الصالالالالالالالالالالالحابة اجل احلديث الذي دّ فهم ىَ  مقدع ى أ قول ابن حجأل

والألواايت اليت    و هذا حق ويقني   وال يزول هذا الوقني اال بوقني مث ه   ال ابلشالالالالك   ى وه السالالالال ع وفالالالالهده وحج معه
 ( .اءظأله ل فائدو .وها احلافظ يف ءقض ا  مه ك ها ضعوفة   منقطعةاىتمد ى 

 . 2927رقم  2/1375صحوح ابن خزمية   (129)
 وصححه ووافقه الذهيب .   1/648املستدرك ى أ الصحوحني  (130)
ن قال ى اس الدوري ى. حيىي بن ى د الألمحن بن حاطب بن ريب ب تعة ال خمي ربو حممد ويقال ربو بكأل املدين (131)

 =وقال.ىمألى د الألمحن بن حاطب بعضالالالالالالالالالالالهم يقول مسعت ىمأل وهذا ابطل إمنا هو ىن ربوه مسع  حيىي بن معني حيىي بن
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وخألجت منها إىل ررض جمدبة    ةص  خْ الش ة م  عْ إين رريت يف املناع كأين يف ررض م  
إن صدقت رؤايك  :فقال. يد ىند  أليأل إىل احلشأل ورريتك يف جامعة من حد حلة كا

ورما ران فإن ذلك دين مجع يل يف رفد اافوامل إىل  فستخألج من اإلميان إىل الكفأل 
مث هألب إىل   فشألب ربوعة اخلمأل يف زمن ىمأل فهألب منه إىل الشاع:قال .يوع احلشأل 
  اال توعاب خمتصألو د الرب هذه القصة يف ى بناوذكأل . (132)أل ومات ىندهقوصأل فتنصّ 

  .ورن ىمأل هو الذي ىربها له
ىن معمأل ىن الزهألي ىن زرارو بن مصعب بن ى د الألمحن بن  :وقال ى د الألزاق

ىون ىن املسور بن خمألمة ىن ى د الألمحن بن ىون رءه حألس لو ة مع ىمأل ابملدينة 
صوات ان ى أ قوع هلم فوه رجم  وءه فإذا ابب فشب هلم  ألاج يف بوت فاءط قوا يؤمّ 
هذا بوت :قال .ال  :قال ؟رتدري بوت من هذا :مألتفعة ولغط فقال ىمأل لع د الألمحن

 :"ررى ران قد رتونا ما ّنأ هللا ىنه :قال؟فما تألى    بٌ ألْ وهم اآلن ف   ربوعة بن رموة 
وهبذا اإل ناد إىل الزهألي ىن  عود بن (133) .فاءصألن ىمأل :قال " وال جتسسوا 

ن رموة بن خ ف يف اخلمأل إىل خورب ف حق هبألقل فتنصأل سوب رن ىمأل غألب ربوعة بامل
 .  (134)فقال ىمأل ال رغألب بعده رحدا ربدا رخألجه النسائي

 

                                 
مات  الالنة رربع ومئة زاد الف س وهو  . وقال حممد بن  الالعد وربو حاو ولد يف خ فة ىثمان .العج ي مدين اتبعي ثقة=

 11/249.ُتذيب التهذيب البن حجأل  6869رقم الرتمجة  31/435.)ُتذيب الكمال ل مزي  بن اثنتني و  عني  نة
إال يف خ فة ىثمان رضالالالي هللا ىنه   فكوف يسالالالمع من ريب بكأل رضالالالي  مل يولد وحىي بن ى د الألمحن( ف400رقم الرتمجة 

 هللا ىنه ؟ فااثأل منقطع وال يصّح .)ينظأل ل فائدو ك ع ااخ الفاضل مهاع ااءدلسي يف موقع رهل احلديث( .
مل ي درك  حيىي بن ى د الألمحن بن حاطب.إ الالالالالالناده منقطع ضالالالالالالعوف ان  18/52اتريخ دمشالالالالالالق البن ىسالالالالالالاكأل   (132)
 بكأل رضي هللا ىنه .راب
  5136رقم  4/419.املسالالالالالالالالالالالالتدرك ى أ الصالالالالالالالالالالالالحوحني ل حاكم   18943رقم  10/231مصالالالالالالالالالالالالنف ى دالألزاق  (133)

 . 17625رقم  8/578وصححه ووافقه الذهيب .السنن الكربى ل  وهقي 
بألانمج منظومة . وضالالالالعفه اال اين يف صالالالالحوح وضالالالالعوف  الالالالنن النسالالالالائي ) 5166رقم  5/105السالالالالنن الكربى   (134)
 .  5676رقم  12/176( حقوقات احلديثوةالت
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   (135)ربيعة بن َدرّاج   -39
الواقدّي يف  ابن العن س بن وه ان بن وهب بن حذافة بن مجع القألفي اجلمحّي.ذكأل

بعي املشهور مث رط ق  وهو ىّم ى د اَّللَّ بن حمرييز التا املغازي رءه ر أل يوع بدر كافألا 
وىاش ربوعة إىل خ فة ىمأل  فالظاهأل رءه من مس مة الفتح  اءه مل ي ق إىل حّجة 

 الوداع رحد من قأليش غري مس م.
 (136) انبَ هْ ع بن أُ يْ فَـ يعة بن رُ بِ رَ  -49

ة الالالالوس بن هبثبن امألئ القاك بن ىون وع بن مس  ألب  ة بن ربوعة بن يَ وعَ  َ ابن ثع  ة بن ض  
ه . وهو قاتل د ريد بن الصّمة  ة. وهي رمّ نَّ غ  بن   وم الس مي. كان يقال له: ابن الدُّ 

  وهو من وفد بن    وم الذين ر  موا يوع الفتح .

 (137)كانة بن عبد يزيد  ُر  -59
يب فصألىه الن هو الذي صارىه النيب  ابن هافم بن املط ب بن ى د منان املط يب .

   مألتني رو ث اث  وكان من رفد قأليش  وهو من مس مة الفتح  وهو الذي طَّ ق
 هومة بنت ىوميأل ابملدينة.امألرته    

 (138) رَْيطَُة بنت ُمنَـب ه بن احلجاج -69
السهموة والدو ى د هللا بن ىمألو بن العاص  ر  مت وابيعت هلا ذكأل  ولوست هلا  

د من طأليق ريب ح و ة موىل الزبري بسند فوه الواقدي رواية  قاله ابن منده .وذكأل ابن  ع
 رّنا ر  مت يوع الفتح  وابيعت وءس ه لع د هللا بن الزبري .

                                 
   .  2603رقم الرتمجة    2/386(  اإلصابة  135)
 . 1639رقم الرتمجة  2/59.ر د الغابة  757رقم الرتمجة  2/491( اال توعاب 136)
.  اإلصالالالالالالالالالالالالالابة  1708رقم الرتمجة  2/293.ر الالالالالالالالالالالالالد الغابة   3/389ءف ل سالالالالالالالالالالالالالهو ي )حتقوق الوكول( ( الألوض اا137)
 . 2691الرتمجة رقم  2/479
 رقم الرتمجة   7/661. اإلصالالالالالالالالالالالالالالالابة   4215رقم الرتمجة      8/210(  الط قات الكربى البن  الالالالالالالالالالالالالالالعد)الع موة( 138)

11206 . 
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 (139) زهري بن أيب أمية -79
هللا بن ىمأل بن خمزوع املخزومي  رخو رع   مة رع املؤمنني ذكأله  ابن املغريو بن ى د

يق جماهد ىن السائب فأليك هشاع بن الك يب يف املؤلفة .وروى ابن منده من طأل 
فأثنوا ى ّي   قال: ذهب يب ىثمان  وزهري بن ريب رموة إىل ر ول هللا  ر ول هللا 

إءه كان ممن قاع يف ءقض  فقال: ران رى م به منكما احلديث. وقال ابن إ حاق:
الصحوفة ؛اليت كت تها قأليش ى أ بن هافم  ومل يس م منهم غريه  وغري هشاع بن 

 ىمألو  . 
 (140)  لهِ لْ هَ زَْيد اخليل بن مُ   -89

بن املخت س بن ثوب بن كناءة بن مالك  ابن زيد بن منهب بن ى د رضا بن رفصأ
زيد  بن انبل بن ىمألو بن الغوث بن طيمل الطائي وفد يف  نة تسع ومساه النيب 

. َوقَاَل له: ما وصف يل رحد يف اجلاه وة فألريته يف  ق وهبم اخلري . وهو من املؤلفة
 انحوته. اإل  ع إال رريته دون الصفة غريك  ورقطع له ررضني يف

 (141) بنت العوام زينب -99
ابن خوي د بن ر د القألفوة اا دية   رخت الزبري بن العواع. ر  مت وبقوت إىل رن 

اع يوع اجلمل فألثته . ومما ي قّوي إ  مها يوع الفتح ز ل ابنها ى د اَّللَّ بن حكوم بن حت  ق  
خالد  وى دهللا وهشاع   وحيىي ك هم ر  م يوع  حكوم بن حزاع  وربناؤه رّن زوجها

. فالظاهأل رّنا ر  مت ريضا معهم . وذكأل ابن ااثري يف تألمجة ابنها ى دهللا  (142)الفتح

                                 
 . 2824رقم الرتمجة  2/572.  اإلصابة البن حجأل  818رقم الرتمجة  2/520اال توعاب البن ى دالرب  139))
 .  2943رقم الرتمجة  2/622إلصابة . ا  862رقم الرتمجة    2/559(  اال توعاب 140)
 . 11249رقم الرتمجة   8/161(  اإلصابة  141)
 . 4651تألمجة ى دهللا بن حكوم  رقم  4/55(  اإلصابة  142)
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قال الزّبري بن بّكار: هي رع خالد وحيىي (143) ما ي شع أل إب  مها يوع الفتح معهم.
 (144) م بن حألاع.وفو ة وى د اَّللَّ وفاختة بن حكو

 (145)  رةسا -100
ها النيب صّ أ نَ مَّ موالو ىمألو بن هافم بن املط ب  اليت كان معها كتاب حاطب  رَ 

 .  فوه ر  مت الظّن رّناو اَّللَّ ى وه و ّ م يوع الفتح. 
 (146) السائب بن أيب حبيش -110
فاطمة ذكأله العسكألي  بن املط ب بن ر د بن ى د العزى القألفي اا دي  رخوا

الفتح رمه رع  وقال ابن  عد يف الط قة الألابعة ممن ر  م يوعوقال ال رى م له رواية .
مجول بنت الفاكه بن املغريو املخزوموة  وتزوج ىاتكة بنت اا ود بن املط ب فولد له 

وال خبورب ث ثني و قا . منها ى د هللا  ورقوة .ور  م يوع الفتح  ورطعمه ر ول هللا 
 فوئا .  رى مه روى ىن النيب 

 (147) هللا املخزومي بن عبد السائب-210
غريه روى رمحد من طأليق إبألاهوم بن مهاجأل ىن جماهد  قول هو بن صوفي  وقول 

يوع فتح مكة فجعل ىثمان  وغريه  ىن السائب بن ى د هللا قال جيمل يب إىل النيب 
 وين به  كان صاحيب يف اجلاه وة احلديث . م     عْ يثنون ى ّي   فقال هلم: ال تال  

 

                                 
 . 2899نها ى دهللا  تألمجة ابرقم  2/111(  ر د الغابة  143)
 . 11249رقم الرتمجة   8/161(  اإلصابة  144)
 .     11274رقم الرتمجة   8/170اإلصابة    (145)
 . 3061رقم الرتمجة  3/18اإلصابة البن حجأل  146))
 . 3068رقم الرتمجة  3/22اإلصابة البن حجأل  147))
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 (148)  لكة بن ماُسراق -310
بن مالك بن ىمألو بن توم بن مدجل بن مألو بن ى د مناو بن كناءة الكناين  ابن جعشم
يكىن راب  فوان كان ينزل قديدا. روى ال خاري قصته .وقد ينسب إىل جده  املدجلي 

ى وه حىت  اخت رج  فأل ه  ودىا النيب  ملا هاجأل إىل املدينة  يف إدراكه النيب 
 ففعل وكتب له رماان .ور  م يوع الفتح .؛ه ل ى ود  ه اخل ص ورال يَ مث رءه ط ب من

 (149)  ُسَراقة بن ِمْرَداس  -410
مل رر من ذكأله يف الّصحابة  لكن وجدت    قال ابن حجأل: رخو الع اس الّس مي .

ما يدّل ى أ ذلك  قال ربو الفألج ااص هايّن: كان الع ّاس بن مألداس يكىن راب اهلوثم  
 يقول رخوه  ألاقة يألثوه:ويف ذلك 

 رىني رال ربكي راب اهلوثم ... ورذري الّدموع وال تسأمي
ووجه الداللة من ذلك رن بقامله إىل رن مات رخوه الع اس  مع رن رابمها مات ق ل 
اإل  ع  يدّل ى أ إدراكه  وقد كان الع ّاس يوع الفتح يف رلف من بن   وم  فأخوه 

ن   فإن يف تألمجته رءه ءزل اس يف خ فة ىمأل رو ىثماكان منهم ال حمالة.ومات الع ّ 
 دمشق وابتىن هبا دارا. عَ د  ال صألو  وكان يقوم ابل ادية  ويقال: إءه قَ 

 (150) سعد أو سعيد بن مّرة  -510

 ىاع الفتح ور  م .    ابن قوس اجلأَْلمي  وفد ى أ النيب 

 

                                 
 . 3117مجة رقم الرت  3/41.  اإلصابة  916رقم الرتمجة  2/581( اال توعاب 148)
 1/348ب  ربوع اابألار وءصالالوص ااخوار ل زخمشالالألي رد ذكأله يف كتاو .و  3124رقم الرتمجة   3/36(  اإلصالالابة  149)

 . 38رقم الرتمجة 
 . 1/253الط قات الكربى البن  عد   150))
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 (151) وعبُ رْ يد بن يَـ عِ سَ  - 610
له صح ة وكان  :لنسائي  وغريهقألفي املخزومي .قال ابن ىامأل بن خمزوع ال كثةنْ ابن ىَ 

ع   ويقال رصألع حكاه ال خاري والعسكألي .وقال الزبري: كان له ولدان هود ألْ امسه الصَّ 
 واحلكم وكان يكىن راب هود .وقال ابن  عد :كان يكىن راب احلكم ورمه ل ن بنت 

رواية ابنه ى د  وى حديثه ربو داود من.ر   عود بن رايب السهموة فغريه النيب 
ن ىنه .وروى ىنه ريضا ابن له آخأل امسه ىثمان  وروى ال غوي وابن منده من الألمح

طأليق ىمأل بن ىثمان بن ى د الألمحن بن  عود بن الصألع حدثن جدي ىن ربوه رن 
دع قال له: رينا ركرب ران رو رءت؟ قال: رءت ركرب وَرْخرَي من وران رق ر ول هللا 

ر  م يوع :وقال الصألع قد ذهب. وقال الزبري وغريه ماه  عودا وغري امسه فس  نا.
الفتح وقول ق  ه . وهو رحد ااربعة الذين رمألهم ىمأل بتجديد رءصاب احلألع  . قال 

 الزبري وغريه مات  نة رربع ومخسني وله مائة وىشألون  نة وقول وزايدو رربع .
 (152)  ليْ دَ ان بن العُ يَ فْ سُ  -710

مألو بن متوم التمومي ذكأله ؤيب بن كعب بن ىَ بن مازن بن ذ   داصَ بن احلارث بن مَ ا
فقال رء أان هشاع بن الك يب قال حدثن رجل  ط قة من ر  م ىاع الفتح.بن  عد يف 

من ى د القوس قال حدثن حممد بن جناح رخو بن ىمألو بن كعب بن متوم قال وفد 
 ربت دىن آت النيب  م فقال له ابنه قوس ايفأ    فوان بن العديل ى أ النيب 

 معك قال ومات قوس يف زمن ريب بكأل مع الع مل بن احلضألمي ابل حألين . 

 

                                 
 .  3293رقم الرتمجة   3/116. اإلصابة     993رقم الرتمجة  2/626(  اال توعاب 151)
 .   3320رقم الرتمجة     3/125اإلصابة    152))
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  (153)ُسفيان بن أمية  -810
:هو الذي  ابن ريب  فوان بن رموة بن ى د مشس القألفي الزهألي ذكأله ال  ذري  وقال

م ريب ذهب مبوت ى ي إىل رهل احلجاز  وال ىقب له  ومات ربوه كافألا  وكان ابن ى
إءه مل ي ق مبكة قألفي بعد الفتح إال ر  م  وحج ذلك فمقتضأ و  فوان بن حألب .

 حجة الوداع . والظّن رءه ر  م مع من ر  م يوع الفتح . وهللا رى م . مع النيب 
 (154) سفيان بن عبد األسد - 910

 املخزومي ذكأل ربو ىمأل رءه من املؤلفة  وفوه ءظأل .وذكأله العدوي يف النسب  ورءه
 رخو ريب   مة  ومل يذكأل رءه ر  م .وىند ابن الك يب ما يدل ى أ رءه ر  م  .

 (155)  ُسالفة بنت سعد األنصارية -101
ذكأل يف مغازي الواقدي يف فتح مكة .قال الواقدي:  والدو ىثمان بن ط حة  هلا 

حدثنا معاذ بن حممد ىن ىاصم بن ىمأل ىن ى قمة بن وقاص ال وثي قصة دخول 
الفتح  وفوه فص أ   مث ج س يف املسجد  مث رر ل ب ال إىل ىثمان بن  يف النيب 

رية ط حة يط ب منه مفتاح الكع ة  فط  ه ىثمان من رمه   فة بنت  عد ااءصا
  ور  مت   فة بعد . ااو وة فنازىته طوي    مث رىطته له فجامل به إىل النيب 

 فتكون ممن ر  م يوع الفتح . وهللا رى م .
 (156) َسَلمة بن َنْصر -111

ابن غامن بن ىامأل بن ى د اَّللَّ بن ى ود بن ى ويج بن ىدي بن كعب القألفّي 
العدوّي.قال الزّبري: فولد غامن بن ىامأل ءصأل بن غامن  فولد ءصأل بن غامن   مة  ورمه 

                                 
   . 3306الرتمجة رقم  3/121(  اإلصابة 153)
 .  3318رقم الرتمجة   3/124. اإلصابة     1002رقم الرتمجة  2/630(  اال توعاب 154)
 .    11302رقم الرتمجة    7/702. اإلصابة  1/480( غوامض اامسامل الالم  همة البن بشكوال 155)
 . 3412الرتمجة رقم  3/129(  اإلصابة 156)
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طاىون ىمواس.وهذا يقتضي رن يكون  -من بن فألاس  وه ك ءصأل وولده ابلطاىون
مبّكة رحد بعد الفتح إال ور  م  وفهد  ة  اءه مل ي ق من قأليشلس مة وابنه صح 
 حجة الوداع .

 (157)   سليمان بن خالد بن الوليد -121
كان ركرب ولد خالد بن الولود   وبه ي كىن . قال الزبري بن بكار : رمه َكْ َشة بنت   

ه مع  مإ  فوحتملكان فار ًا مقداماً من الشجعان .  . هوذو بن ريب ىمألو العذرية
 ربوه يوع الفتح .

 (158) َسـُمَرة بن ُجَنادة – 311
هلما بن  واملو السوائي   والد جابأل  )وقول رايب(بابّ جري بن زَ ندب بن ح  بن ج  ا

صح ة وحديث مسأله من رواية ربوه يف صحوح مس م . قال ابن  عد: ر  م يف الفتح 
ت  عد مث ءزل وقال اخلطوب: كان مع  عد بن ريب وقاص ابملدائن   وتزوج رخ

 ابلكوفة .  قول مات ابلكوفة يف والية ى دامل ك .
 (159) ِسَنان بن َسَلَمة -411

ويَقاَل:   مة بن ربوعة الالم الَح َّق اهلذيل. من هذيل ابن مدركة بن إلواس بن مضأل. 
وا م ا  ق صخأل بن ى ود بن احلارث. يكىن   مة راب  نان اببنه  نان بن   مة 

ال صأليني. روى ىنه ق وصة بن حأليث  وجون بن قتادو   ي عدُّ رحد  بن ا  ق. يعد يف
  (160) ع الفتح قاله ابن كثري .الشجعان املذكورين  ر  م يو 

 

                                 
 . 3649الرتمجة رقم  3/243(  اإلصابة  157)
 .  3476رقم الرتمجة   3/178(  اإلصابة  158)
 .4714 رقم الرتمجة  4/109. اإلصابة    1026رقم الرتمجة  2/642(  اال توعاب 159)
 . 9/80(  ال داية والنهاية)ط عة دار الفكأل( 160)
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 (161)  ُسَننْي أبو مجيلة الضمري  -511
ن ني   وقول غري ذلك. روى ىنه ابن فهاب   ويقال الس مي. قول :   َننْي   وقول :   

. وقال الزبريي  ىن  و ة  وزىم رءه ردرك النيب قال ىنه معمأل: حدثن ربو مج
: رءس ابن مالك  و هل بن  عد  وراب الزهألي: ردركت ث ثة من رصحاب النيب 

مجو ة  نونا الس مي.وقال مالك ىن ابن فهاب: رخربين  نني ربو مجو ة رءه ردرك 
 ىاع الفتح. النيب 
خربان هشاع  ىن معمأل  ىن قال ال خاري يف صحوحه: حدثن إبألاهوم بن مو أ  ر 

وزىم ربو »قال:  ة  قال: رخربان وحنن مع ابن املسوب  الزهألي  ىن  نني ريب مجو
 (162) « . وخألج معه ىاع الفتح مجو ة رءه ردرك النيب 

وقال  (163) وقد رث ت له الصُّح ة مجٌع من رهل الع م   من هم : الكوراين الشافعي .
ابن ى د الرب ذكأله يف الصحابة لقول اجلازع؛ ان الزىم حممول ى أ ا يف موضع آخأل:)

 (164) يف حجة الوداع( .  من غري تألدد  وذكأل رءه كان مع ر ول هللا
ماوي :   وقال:(165)  وقول: إءه فهد معه ح نونا(. ردرك النيب ) وقال ىنه الرب 

أٌل ل نيب   (166) ا(.ران صحايب َصَدَق فوه ظاهأل  )قال ااصولوون : إذا قال َىْدٌل م َعاص 
بن وا (167) قال ابن الالم  ّقن :)وذكأله يف الصحابة غري واحد: ابن منده وابن ح ان( .

 .ففوه احتمال قوّي رءه رضي هللا ىنه ر  م ىاع الفتح .  (168) حجأل 
                                 

رقم  3/193 ابة. اإلصالالالالالال 2279رقم الرتمجة  2/567 الالالالالالد الغابة . ر 1147رقم الرتمجة  2/689(  اال الالالالالالتوعاب 161)
 . 3520الرتمجة 

 .  4301رقم  5/150( صحوح ال خاري 162)
 . 5/279(  الكوثأل اجلاري إىل رايض رحاديث ال خاري 163)
 . 7/307( املألجع السابق 164)
 . 8/206(  ال مع الص وح بشألح اجلامع الصحوح 165)
 . 11/331( املألجع السابق 166)
 . 21/452التوضوح لشألح اجلامع الصحوح   (167)
 . 2647رقم الرتمجة  257(  تقأليب التهذيب ص 168)
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 (169) َسْهل بن عمرو بن عبد مشس-611

املدينالالالالة ولالالالاله  العالالالالامألي رخالالالالو  الالالالهول . ذكالالالالأل ابالالالالن  الالالالعد رءالالالاله ر الالالال م ابلفالالالالتح  و الالالالكن 
ريب بكالالالالالأل رو ىمالالالالالأل   زوجتالالالالاله صالالالالالفوة بنالالالالالت  ربالالالالالو ىمالالالالالأل :مالالالالالات يف خ فالالالالالة دار .وقالالالالالال
  ىمألو .

 (170) يل بن عمرو اجلمحيهَ سُ  - 711
بن ى د ود بن ءصأل بن مالك بن حسل بن ىامأل بن لؤي القألفي ابن ى د مشس 

   ءزل الشاع . وممن العامألي خطوب قأليش ربو يزيد قال ال خاري  كن مكة مث املدينة 
يف ذلك يف  وك مه ومألاجعته ل نيب  مأل الص ح ابحلدي وة. وهو الذي توىل ر
ى وهم يف  النيب  بن ىمأل يف الذين دىااوله ذكأل يف حديث .الصحوحني وغريمها 

وذكأله  .زاد رمحد يف روايته فتابوا ك هم . فنزلت لوس لك من اامأل فيمل   القنوت
كان  هول حممود   مائة من اإلبل من املؤلفة . بن إ حاق فومن رىطاه النيب ا

 .اإل  ع من حني ر  م 
ل نيب قال ىمأل  :وروى ال وهقي يف الدالئل من طأليق احلسن بن حممد بن احلنفوة قال

  يوما  كَ ألُّ س  دىها ف ع ها رن تَ :فقال .دىن رءزع ثنويت  هول ف  يقوع ى ونا خطو ا
ا فإن حممدا من كان يع د حممد :قاع  هول بن ىمألو فقال هلم ف ما مات النيب . 

 ومن كان يع د هللا فإن هللا حي ال ميوت .  ت قد ما
 .تل ابلريموكويقال ق  . هول ابلطاىون  نة مثان ىشألو  مات:بن ريب خوثمة اوقال 

 (171) ُسَهْيَمة بنت ُعَمري -811
الالم َزءوة امألرو ر كاءة بن ى د يزيد املط يب. وزوجها ر  م يوع الفتح   والظّن رّنا ر  مت  

 يوع الفتح . وهللا رى م . معه
                                 

 . 3545رقم الرتمجة  3/203اإلصابة البن حجأل  169))
 .   3576رقم الرتمجة   3/215( اإلصابة  170)
   . 11355رقم الرتمجة  8/194. اإلصابة  3391رقم الرتمجة  4/1866( اال توعاب 171)
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 (172)  ِسَيابة بن عاصم السلمي -911
وهو  وابة بن ىاصم بن فو ان بن خزاىي بن حمارب ابن مألو بن ه ل بن فاجل بن  

 وهو ممن وفد مع بن    وم ىاع الفتح .ذكوان بن ثع  ة بن هبثة بن   وم.
 ّ . وله وفادو. روى ىنه ىمألو   رءه قال يالْوع حنني  ران ابن العواتك روى َىن  النَّيب 

ابن رخوه اجلحان ْبن حكوم من الكوفة  وله بَسأّلوج   ود ْبن العاص  رق ل هو و ْبن َ ع  
 والأّلها ىقب كثري. 

 (173)   ة بن عثمانبَ يْـ شَ  - 201
بن ريب ط حة بن ى د هللا بن ى د العزى بن ى د الدار القألفي الع دري احلجيب ربو ا

بنت ىمري بن هافم بن ى د منان بن  رمه رع مجول هندقال ابن السكن  ىثمان .
 ى د الدار   رخت مصعب بن ىمري  .

ربوه ىثمان بن ريب ط حة يعألن اباوقص  قت ه ى ي بن ريب طالب رضي هللا ىنه  
يوع رحد كافألا. وا م ريب ط حة ى د هللا بن ى د العزى.ر  م فو ة بن ىثمان يوع فتح 

 الزبري: كان فو ة قد خألج مع ر ول ر  م حبنني.قَالَ نونا  وقول: بل مكة  وفهد ح
غ ألّو     فألرى من َر  ول اَّللَّ   يوع ح نني م شألكا يأليد رن يغتال َر  ول اَّللَّ   هللا 

اي فو ة  ه م ال ر ّع لك. فقذن هللا يف ق  ه  فالَقاَل: فأق ل يأليده  فألآه َر  ول اَّللَّ  
 اخسالأ ىنالك :   مث قَالَ  ده ى أ صدرهالووضع ي    ول اَّللَّ  الالالمن َر   ا ال  ودء الألىب
  وكان ممن  قذن هللا يف ق  ه اإلميان  فأ  م  وقاتل مع ر ول هللا ف  الشوطان

مفتاح الكع ة إىل  َصرب معه يومئذ  وكان من خوار املس مني  ودفع َر  ول اَّللَّ  
 حة  وقال: خذوها بن ىثمان بن ريب طىثمان بن ط حة  رو إىل ابن ىمه فو ة 

قال خ وفة خالدو اتلدو إىل يوع القوامة اي بن ريب ط حة  ال أيخذها منكم إال ظامل.

                                 
رقم  3/233. اإلصالالالالالالابة  2363رقم الرتمجة  2/343الغابة .  ر الالالالالالد  1151رقم الرتمجة  2/691اب ( اال الالالالالالتوع172)

 . 3623الرتمجة 
 .   3949رقم الرتمجة   3/370. اإلصابة    1205رقم الرتمجة  2/712(  اال توعاب 173)
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وغري واحد مات  نة تسع ومخسني .وقال ابن  عد : ىاش إىل خ فة يزيد بن 
 معاوية .

 (174)  شيبة بن عمارة -211
 من املؤلفة ق وهبم .

 (175) العزىُشيَـْيم بن عبد  - 221
منان بن ر عد بن جابأل بن ك ري بن توم بن غالب بن رخي امسه ى د ابن خطل و 

وكان فووم يومئذ موجودا وفهد ولده ى د هللا يوع .ه ل بن خطل املقتول يوع الفتح 
ذكأل ذلك الزبري يف كتاب .وكان مع ط حة وراثه رخوه قط ة بن فووم  تل اجلمل فق  
 فوحتمل رءه من مس مة الفتح . النسب .

 (176) بن احلارث ْيَحةُصبَـ  - 312
  وهو  من مس مة الفتح ابن محود بن ىامأل بن كعب بن  عد بن توم بن مألو التومي

ح ته يف  فأل رحد من بعثه ىمأل لتجديد رءصاب احلألع . وكان ىمأل قد دىاه إىل ص  
 نسب ل زبري بن بكار  .الفاكهي  وهو يف كتاب الو فخألج معه .وكذا ذكأله الألفاطي 

 (177) لَعْيلةَصْخر بن ا - 412
 ي اامحسي. قال جَ س ال َ مَ الحْ ابن ى د هللا بن ربوعة بن ىمألو بن ىامأل بن ر  م بن رَ 

ابن ماكوال : كنوته ربو حازع .وقال ربو ىمأل: يقال إن الَعْو ة رمه  ابن السكن :قال
 ذكأله ابن  عد يف مس مة الفتح .

 

                                 
 . وىزاه إىل ابن اجلوزي .  8/48فتح ال اري البن حجأل    174))
 .   3955رقم الرتمجة   3/370. اإلصابة    1205م الرتمجة رق 2/712(  اال توعاب 175)
 .   4042رقم الرتمجة    3/407. اإلصابة    1235رقم الرتمجة  2/735(  اال توعاب 176)
 .   4053رقم الرتمجة    3/416. اإلصابة    1207رقم الرتمجة  2/715(  اال توعاب 177)
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 (178)  َصْخر بن حرب - 512
ر ابمسه وكنوته ن ربو  فوان القألفي ااموي مشهو ابن رموة بن ى د مشس بن ى د منا

 ة زوج النيب وكان يكىن ريضا راب حنظ ة ورمه صفوة بنت حزن اهل لوة ىمة موموء
بعشأل  نني  وقول غري ذلك حبسب االخت ن يف  نة موته  وكان ر ن من النيب 

وكان ق ل  .ة.وهو والد معاوية ر  م ىاع الفتح  وفهد حنونا  والطائف كان من املؤلف
 ذلك ررس املشألكني يوع رحد ويوع ااحزاب .

 (179)  َصْخَرة بنت أيب جهل -612
وامسه ىمألو بن هشاع بن املغريو املخزومي  تزوجها ربو  عود بن احلارث بن هشاع  

فولدت له  وتزوجها خالد بن العاص بن هشاع فولدت له رع احلارث بنت خالد. 
قال ابن حجأل :  كهي يف كتاب مكة قصة  .ا الفا وذكأل هل (180)ذكألها الزبري بن بكار

قسم الذين وردت صح تهم بطأليق الألواية ىنهم  بغض  ري:)هي من رهل هذا القسم 
فكاءت هي   كافألا ؛  ان رابها ق تل يوع َبْدر(النظأل ىن صحة رو ضعف هذه الألواية

إىل رن   ممن حضأل يوع الفتح  وهي مموزو    مث حجة الوداع  وىافت بعد النيب  
 فالظّن رّنا من مس مة الفتح .(. تزوجت وولدت

 (181)صفوان بن عبد الرمحن   -712
يوع الفتح   ابن صفوان القألفي اجلمحي  ذكأل ابن ى د الرب  رن رابه رتأ به النيب 

فشفع فوه الع اس  ف ايعه. «. ال هجألو بعد الفتح»لو ايعه ى أ اهلجألو  فقال له: 

                                 
 .   4050رقم الرتمجة    3/412صابة  . اإل  1206رقم الرتمجة  2/714(  اال توعاب 178)
 .    11390رقم الرتمجة    7/736(  اإلصابة 179)
 . 1/471 ل زبري بن بكار (  مجهألو ءسب قأليش180)
 . 1412رقم الرتمجة  4/281. العقد الثمني يف اتريخ ال  د اامني  2513رقم الرتمجة  2/408( ر د الغابة 181)
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ه  فقول: ى د الألمحن بن صفوان  رو صفوان بن ى د الألمحن  وذكأل خ فا يف امسه وءس 
   كثأل الألواو ى أ ااول  وقول: إءه متومي.ور

 (182)صفية بنت شيبة   -812
 ابن ىثمان بن ريب ط حة ى د العزيز بن ى د الدار بن قصأ القألفوة الع درية .قال

 وروايتها(.الساىايت)وى أ كل حال فإن صفوة بنت فو ة رث ت ا ققون صح تها 

وقال (184) :)صفوة بنت فو ة وهي من صغار الصحابة( . ابن حجأل .وقال احلافظ(183)
وقال ريضا : )وقد (185) يف موطن آخأل: )وصفوة لوست بصحابوة وحديثها مأل ل( .

ى أ بعري يست م  النيب طان  :ذكأل املزي ريضا حديث صفوة بنت فو ة قالت
قال املزي: هذا  .ألجه ربو داود وبن ماجهخر. وران رءظأل إلوه (186)ن جَ حْ ب الم  احلجأل 

ي َضّعف قول من رءكأل رن يكون هلا رؤية  فإن إ ناده حسن. ق ت: وإذا ث تت رؤيتها 
 (187) وض طت ذلك فما املاءع رن تسمع خط ته ولو كاءت صغريو( .  له 

)ومنصور هو بن ى د الألمحن  وقال : (188) وقال ريضا:)ولصفوة وابوها صح ة( .
 وقال الكألماين: (189) ابة( .رمه هي صفوة بنت فو ة من صغار الصحالشويب و 

 (191) ورّكد صح تها العون . (190) )واجلمهور ى أ صح تها( .

                                 
  .  10294رقم الرتمجة    7/239(  اإلصابة  182)
وركد الشالالالالوخ  . 22/132.  16/206اإلماع رمحد بن حن ل الشالالالالو اين ل سالالالالاىايت الفتح الألابين لرتتوب مسالالالالند  ( 183)

 . 1/403يف  احل ل اإلبأليزية من التع وقات ال ازية ى أ صحوح ال خاري   ابن ابز مساىها من النيب
 . 9/567.  4/233( فتح ال اري البن حجأل 184)
 . 9/239اءظأل   لنيبمن ا ريضا . وقد صحح مساىها 19/238( فتح ال اري البن حجأل 185)
 ( .1/407ايب مو أ املدين  اجملموع املغوث يف غألييب القألآن واحلديث) الالم حَجن: ىصا معقوفة الألرس .( 186)
 . 9/239( فتح ال اري البن حجأل  187)
 . 13/331( فتح ال اري البن حجأل  188)
   .  13/520( فتح ال اري البن حجأل  189)
 . 3/139صحوح ال خاري ل كألماين الكواكب الدراري يف فألح ( 190)
 .1/204. وله خنب اافكار يف تنقوح م اين ااخ ار يف فألح معاين اآلاثر   25/71.  9/288( ىمدو القاري 191)
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مد اخلضأل الشنقوطي: )وهي من صغار الصحابة  وربوها فو ة صحايب وقال حم
 وهللا رى م .فو ة يوع الفتح . ربوهاوالظّن رّنا ر  مت مع  (192) مشهور( .

 (193)ن األسلت  ِفي بَصي -912
ربو قوس ااءصاري  رحد بن وائل بن زيد  وهو مشهور بكنوته  كان هو ورخوه  

 وحوح  قد صارا إىل مكة مع قأليش  فسكناها  ور  ما يوع الفتح قاله ابن إ حاق.
 (194) ِضَرار بن اخلَطّاب - 301

قال ابن  ابن مألداس بن كثري بن ىمألو بن فو ان بن حمارب بن فهأل القألفي الفهألي
ح ان: له صح ة  وكان فار ا فاىألا  . وكان ربوه رئوس بن فهأل يف زماءه قاله الزبريي 

بن الزبعألى . اقال :وكان ضألار من الفأل ان   ومل يكن يف قأليش رفعأل منه  وبعده 
وقال ابن  عد :  قاتل مع املس مني يف الوقائع رفد القتال .وكان يقول:  زوجت  

ابحلور العني .وله ذكأل يف رحد  واخلندق  مث ر  م يف   ىشألو من رصحاب النيب
 الفتح  وق تل ابلومامة فهودا  .

   (195)  َضْمَضم بن مالك -311
بن املضأّلب بن ىمألو بن وهب بن ىمألو بن حجأل ابن ىمألو بن معوص القألفّي 
العامألّي. من مس مة الفتح. وقتل رخوه فو ة بن مالك يوع رحد كافألا. ومن ولد 

 د الأّلمحن بن بشأل بن ضمضم . ضمضم ى
 
 

                                 
 . 13/200.  5/453(  كوثأل املعاين الدَّرَار ي يف كشف َخَ ااي صحوح ال خاري 192)
 .        1228مجة  رقم الرت   2/734(  اال توعاب 193)
 .     4177رقم الرتمجة   3/483. اإلصابة    1255رقم الرتمجة  2/748اال توعاب   (194)
   .  4218رقم الرتمجة    3/401(  اإلصابة  195)
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 (196)  طلحة بن احلارث بن طلحة -321
ابن ريب ط حة الع دري جد منصور بن ى د الألمحن بن ط حة احلجيب قتل ربوه احلارث 

ررهم ذكألوا ط حة  ومل. قال ابن حجأل:وجده ط حة بن ريب ط حة يوع رحد كافألين 
 س مة الفتح .فوحتمل رءه من م . هذا يف الصحابة فوكون له رؤية 

 (197)طَُليق بن سفيان بن أمية   -313
 ابن ى د مشس بن ى د منان مذكور يف املؤلفة ق وهبم  هو وابنه حكوم بن ط وق.

 (198)  عاتكة بنت أسيد بن أيب العيص -413
ىتاب بن ر ود رمري مكة .قال ابن إ حاق: ر  مت يوع  ابن رموة ااموية  رخت 

 ة  وال رى مها روت فوئا .الفتح .وقال ربو ىمأل :هلا صح 
 (199)  عاتكة بنت الوليد بن املغرية -513

وهي امألرو صفوان  ىاتكة بنت الولود بن املغريو املخزوموة وهي رخت خالد بن الولود.
بن رموة اجلمحي  وكان ىند صفوان  ت ءسوو إحداهن ىاتكة هذه   ف ما ر  م 

 ىمأل بن اخلطاب.ط ق منهن اثنتني  وبقوت ىنده ىاتكة  فط قها رايع 
:)وكان ىند صفوان بن رموة مع ىاتكة بنت الولود بن املغريو  (200)قال ابن فهاب

مع ىاتكة يوع الفتح بعد صفوان بن آمنة بنت ريب  فوان بن حألب فأ  مت ريضا 

                                 
 .  9/239وله فتح ال اري  .  4308رقم الرتمجة    3/550(  اإلصابة  196)
   . 4297رقم الرتمجة  3/543 . اإلصابة 1301رقم الرتمجة  2/777( اال توعاب 197)
 .   11446رقم الرتمجة     7/736.   اإلصابة  4022. رقم الرتمجة  4/1875( اال توعاب198)
غوامض اامسامل امل همة الواقعة يف متون ااحاديث املسالالالالالالالالالالالالالالالندو البن  . 3/341(  املنتقأ فالالالالالالالالالالالالالالالألح املوطأ ل  اجي 199)

 .   11454م الرتمجة رق 8/15. اإلصابة   7091  رقم الرتمجة  7/185. ر د الغابة   2/804بشكوال 
 .   5/521(  التمهود البن ى دالرب  200)
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وذكأل الزبري  رن رع هشاع بن العاص بن هشاع بن املغريو   رموة فأقاما ى أ ءكاحهما( .
 (201) العاص والولود بن العاص: ىاتكة بنت الولود بن املغريو.ورع إخوته: خالد بن 

 (202) عامر بن أيب أمية -613
رخو رع املؤمنني رع  خزومي صهأل النيب ابن املغريو بن ى د هللا بن ىمأل بن خمزوع امل

وله حديث ىن رخته رع   مة يف النسائي روى ىنه  عود    مة .ر  م يوع الفتح 
ري  وخ وفة  ويعقوب بن  فوان  وابن ريب حاو  وابن ريب بن املسوب .وذكأله ال خا
 يف التابعني  وذكأله ابن منده يف الصحابة .خوثمة   وابن ح ان 

 (203) بن ُكريزعامر  -713
ابن ربوعة بن ح وب بن ى د مشس بن ى د منان القألفي الع شمي  والد ى د هللا 

واحد رءه ر  م يوع الفتح   ورمه ال وضامل بنت ى د املط ب . ذكأل ابن فاهني  وغري
 وىاش حىت قدع ال صألو ى أ ابنه ى د هللا   ملا كان رمريا ى وها يف زمن ىثمان .

 (204)  عائشة بنت معاوية -813
ابن املغريو بن ريب العاص بن رموة والدو ى د امل ك بن مألوان قتل ربوها يوع رحد كافألا 

حنو   ع  نني  و النيب ورمها فاطمة بنت ىامأل اجلمحي .ردركت ىائشة من حوا
والظّن رّنا ر  مت  ومل ي ق مبكة يف حجة الوداع رحد من قأليش إال ر  م وفهدها .

 يوع الفتح . وهللا رى م .
 

                                 
 . 2641رقم تألمجة هشاع بن العاص  6/183(  العقد الثمني َف اتريخ ال  د اامني ل فا ي املكي 201)
 .   4369رقم الرتمجة   577 /3. اإلصابة    1319رقم الرتمجة  2/788(  اال توعاب 202)
 /3. اإلصالالالالالالابة  1340رقم الرتمجة  2/798. اال الالالالالالتوعاب  3434رقم الرتمجة  11/93ءسالالالالالالاب ل سالالالالالالمعاين ( اا203)

 .   4421رقم الرتمجة  596
   . 11465رقم الرتمجة  8/22(  اإلصابة 204)
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 (205)  العباس بن مرداس-913
بن ريب ىامأل بن حارثة بن ى د بن ى س بن رفاىة ابن احلارث بن حوي بن احلارث ا
تح مكة لفضل  وقول راب اهلوثم. ر  م ق ل فبن هبثة بن   وم الس مي يكىن راب اا

وهو القائل ملا رءقص النيب . إ  مه منهم نَ س  وكان من املؤلفة ق وهبم  وممن حَ .بوسري
 َىط ّوته:

 ألعالالالالالنة وااقالالالالالن ىووالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب الع ود ... بوهْ الالالَ يب وءهْ الالَ ء رجتعل  
 عمَ يف جمَْ فما كان حصن وال حابس ... يفوقان مألداس 

 . : اذه وا فاقطعوا ىن لساءه  فأىطوه حىت رضي فالَقاَل َر  ول  اَّللَّ  
 (206) عبد الرمحن بن العوام -401

ابن خوي د بن ر د بن ى د العزى بن قصي القألفي اا دي  رخو الزبري بن العواع 
و ة . رمه رع اخلري بنت مالك بن ىم وكان ااكرب   ر  م يوع الفتح وصحب النيب 

ار ىن ىمه مصعب رن ى د الألمحن هذا فهد بدرا مع الع درية. ذكأل الزبري بن بك
 د هللا ى أ مجل فوجدا حكوم بن حزاع مافوا املشألكني  ف ما اّنزموا كان هو ورخوه ى

 وهو ابن ىمهما وكان ى د هللا رىألج فقال له رخوه ى د الألمحن: اءزل بنا ءأل كب حكوما 
رىألج  فقال وهللا لتنزلن ىنه رال تنزل لألجل إن ق ت ت كفاك  فقال: رءشدك هللا فإين 

 د الألمحن ى أ راح ته  وإن ر  ألت فداك .فنزل وررك ا حكوما ى أ اجلمل فنجا وجنا ى
وذكأل الزبري رن امسه كان يف اجلاه وة ى د الكع ة فسماه ر ول .ل ت  ى د هللا فق   كَ ر  دْ ور  
 ك  .شهد يوع الريمو ى دالألمحن . وا ت   هللا 

                                 
   . 1379 رقم الرتمجة  2/817 اال توعاب(  205)
 .  5182   مجةرقم الرت  4/344.  اإلصابة   1446رقم الرتمجة  2/844( اال توعاب 206)
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 (207) عبد الرمحن بن حنبل اجلمحي -411
كان ربوه من رهل الومن فسقط إىل مكة فولد :قال بن الك يب .موالهم رخو ك دو  

وذكأل  .كاان م زمني لصفوان بن رموة بن خ ف اجلمحي له هبا ك دو وى د الألمحن و
وقال بن ريب خوثمة ىن مصعب .ابن  عد ىن الواقدي رن ى د الألمحن كان ر ود 

صفوان امه رمهم صفوة بنت معمأل بن ح وب بن وهب بن  يكاان رخو :الزبريي 
قال الع ئي ىن مصعب الزبريي كان ك دو وى د الألمحن من مس مة .بن مجح حذافة 
وقصة ك دو مع صفوان بن رموة ملا اّنزع املس مون يوع حنني مشهورو. وقد  .الفتح 

هد فتح دمشق  وإن خالد بن الولود قال الواقدي يف فتوح الشاع: إن ى د الألمحن ف
 بعثه إىل ريب بكأل ي شأله بووع رجنادين.

 (208) عبد الرمحن بن َسـُمَرة -421
ابن ح وب بن ى د مشس بن ى د منان القألفي الع شمي  ويقال كان امسه ى د  

قال ال خاري: له صح ة  ك ل  وقول ى د ك ول  وقول ى د الكع ة  فغريه النيب 
  مث فهد فتوح العألاق  وهو  ع الفتح  وفهد غزوو ت وك مع النيب وكان إ  مه يو 
 جستان  وغريها يف خ فة ىثمان .الذي افتتح  

 (209)عبد الرمحن بن صفوان بن قدامة  -314
رخألج رمحد  :ى د الألمحن بن صفوان القألفي له صح ة . وابن السكن قال ابن ح ان 

الألمحن بن صفوان بن قدامة قال ملا  من رواية يزيد بن ريب زايد ىن جماهد ىن ى د
مكة  ق ت : ال سّن ثوايب وكاءت داري ى أ الطأليق  فألءظألن ما  فتح ر ول هللا 

ه رءه جامل أببوه   فقال :اي ر ول هللا ابيعه ى أ فواحلديث. و  يصنع ر ول هللا 

                                 
 .   5110  رقم الرتمجة 4/279(  اإلصابة  207)
 .   5137  رقم الرتمجة 4/279. اإلصابة   1422رقم الرتمجة  2/835( اال توعاب 208)
 .   5148   رقم الرتمجة 4/317. اإلصابة   1429رقم الرتمجة  2/837( اال توعاب 209)
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ذلك  ال هجألو بعد الفتح فاءط ق إىل الع اس يستشفع إلوه يف اهلجألو فأىب  وقال إءه
بن خزمية من طأليق يزيد اخألجه فك مه فذكأل القصة   وفوه وال هجألو بعد الفتح .ور

وقال ربو ىمأل روى حديثه  نود بن داود يف تفسريه وىن جأليأل بن ى د احلمود ىن 
ل له ى د الألمحن بن يزيد بن ريب زايد ىن جماهد قال كان رجل من املهاجألين يقا

ن وكان صديقا ل ع اس بن ى د املط ب ف ما صفوان وكان له يف اإل  ع ب مل حس
فقال: اي ر ول هللا ابيعه ى أ اهلجألو  مكة جامل أببوه إىل ر ول هللا كان يوع فتح 

 فقال: ال هجألو بعد الفتح  .
 (210) عبد الرمحن بن عبد هللا بن عثمان -414
القألفي  ويقال ربو ى د هللا  وقول :ربو ىثمان بن ريب بكأل بن ريب قحافة ربو حممد  

ة  وقول : ى د العزى فغوالأله التومي ورمه رع رومان والدو ىائشة    كان امسه ى د الكع 
  وأتخأل إ  مه إىل رايع اهلدءة   فأ  م  وحسن إ  مه . قول : إمنا ر  م  النيب 

 يوع الفتح .
 (211)بن عثمان بن عبيد هللا  عبد الرمحن  -514
خي ن توم بن مألو القألفي التومي   ابن رابن ىثمان بن ىمألو بن كعب بن  عد ب 

ط حة و  كان ي  ّقب فارب الذهب  ورمه ىمريو بنت جدىان رخت ى ود هللا بن 
جدىان . كان من مس مة الفتح  وقول : ر  م يف احلدي وة  ورول مشاهده ى ْمألو 

 موك مع ريب ى ودو بن اجلألاح .القضامل   وفهد الري 
 

                                 
 . 5155  رقم الرتمجة 4/325 . اإلصابة  1349رقم الرتمجة  2/824( اال توعاب 210)
 6/206ُتذيب التهذيب .  5163 رقم الرتمجة 4/332. اإلصالالالالابة   1436رقم الرتمجة  2/840( اال الالالالتوعاب 211)

 .  460رقم الرتمجة 
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 (212)وليد عبد الرمحن بن عمارة بن ال -614
مل يذكألوه يف  قال ابن حجأل: ابن املغريو بن ى د هللا بن ىمأل بن خمزوع املخزومي  

الصحابة  وهو ى أ فألطهم ؛ فإءه جامل رءه ولد ق ل اهلجألو   ورءه ا تشهد بف ْحل 
ه يف خ فة ريب بكأل .ورن مكة مل ي ق هبا قألفي بعد الفتح إال 13بفتوح الشاع  نة 

. ملا  ار والده ىمارو  إىل احل شة كان هذا موجودا   النيب  َفه َد حجة الوداع مع
( 213)ن   رو مموزا .ورما ا تشهاده فذكأله ربو حذيفة إ حاق بن بشأل مبكة صغريا كا

يف امل تدر   وكأءه من مس مة الفتح  ولع ه كان يسمأ غري ى د الألمحن فغوالأل امسه ملا 
 ر  م  .

 (214) عبد الرمحن بن َمْشُنوء -714
ى د بن وقدان العامألي  ذكأله ابن  عد  والطربي  وابن فاهني يف الصحابة  بنا 
ان من الط قامل  وذكأل ىمأل بن ف ة يف رخ ار املدينة رءه اختذ ابملدينة دارا بني دار وك

ى د الألمحن بن مشنومل بن ى د ى د الألمحن بن  ىمار بن اي أل ودار ى د بن ربوعة  .
 (215) معاذ بن ىثمان التومي .

 
 

                                 
 . 5176  رقم الرتمجة 4/339. اإلصابة   3901رقم الرتمجة  35/137( اتريخ دمشق البن ىساكأل 212)
  الضعوف التالف   ربو حذيفة إ حاق بن بشأل بن حممد بن ى د هللا بن  امل ضي (  الشوخ العامل القّصاص القا213)

قال مسالالال م : ربو حذيفة تألكوا  اهلامشي   موالهم ال خاري   مصالالالنف كتاب " امل تدر "   وهو كتاب مشالالالهور يف جم دتني .
رقم الرتمجة  9/477مل ل ذهيب ن  وقال ابن املدين : كذاب . وقال الدارقطن : مرتوك احلديث .) الالالالالري رى ع ال حديثه .
177. ) 

 . 5205   رقم الرتمجة 4/360.  اإلصابة   1446رقم الرتمجة  2/844( اال توعاب 214)
 . 162(  ت قوح فهوع رهل ااثأل يف ىوون التاريخ والسري البن اجلوزي ص 215)
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 (216) عبد الرمحن بن معاذ بن عثمان -841
ابن ىمألو بن كعب بن  عد بن توم بن مألو بن كعب القألفي التومي بن ىم ط حة  

 بن ى ود هللا .قال ال خاري وغريه: له صح ة .وىّده ابن  عد مع مس مة الفتح .
 (217) عبد الرمحن بن يربوع املالكي -914

 ينس ه  ورخألج ربو ءعوم من طأليق كان من ثقوف ذكأله ال غوي يف الصحابة لكن مل
ىن ابن ى اس قال: كاءت  (218)بن مألوان السدي ىن الك يب ىن ريب صاحل حممد

 املؤلفة مخسة ىشأل رج    وذكأل منهم ى دالألمحن بن يألبوع هذا .
 (219) عبد هللا  بن ُعبيد -501

ن بكار ى د هللا بن ريب اجلهم. قال الزبري ب ويقال بن ىامأل بن حذيفة بن غامن  هو
ى ود هللا بن ىمأل بن اخلطاب . ور  م ى د هللا يوع رمه رع ك ثوع بنت جألول  والدو 

 الفتح مع ربوه  وا تشهد أبجنادين ابلشاع كذا ذكأله ابن  عد وال غوي .
 (220) عبد هللا األكرب بن وهب -511
ن ى د العزي بن قصي القألفي اا دي ابن زمعة بن اا ود بن املط ب بن ر د ب 
 ر  م يوع الفتح. وه ى د هللا ويزيد صح ة.زينب بنت فو ة بن ربوعة  وابوه ولعم رمه
 
 

                                 
 . 5209  رقم الرتمجة 4/361رقم الرتمجة   .  اإلصابة   2/844( اال توعاب 216)
 . 5219  رقم الرتمجة 4/365.  اإلصابة   3409رقم الرتمجة   3/496( ر د الغابة 217)
 ( وكل هذه الس س ة من السند مرتوكني .218)
 .  4811 رقم الرتمجة  4/164(  اإلصابة  219)
 . 5030  رقم الرتمجة 4/264. اإلصابة    3247رقم الرتمجة  3/411(  ر د الغابة 220)
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 (221) مهْ جَ ـعبد هللا بن أيب ال -521
بن ىامأل بن ى د هللا بن ى ود بن ىويج بن ىدي بن كعب بن حذيفة بن غامن ا

وخألج إىل الشاع غازاي   ر  م ىاع الفتح مع ربوه :بن  عداقال . القألفي العدوي 
 .وغريمها   والزبري بن بكار  وكذا قال ال غوي   تشهد أبجنادين فا

وى د هللا رخو ى ود هللا بن ىمأل بن اخلطاب  وقول ى ود هللا   وا م ريب اجلهم ىامأل 
 وكأّنا كاءت ىند ريب اجلهم ق ل ىمأل . رمهما رع ك ثوع بنت جألول اخلزاىوة  امه 

 (222) عبد هللا بن أيب أمية -351
بن املغريو بن ى د هللا بن ىمألو بن خمزوع املخزومي صهأل  ة وقول  هلوامسه حذيف

. وهو القائل :)لن ءؤمن لك  ورخو رع   مة  ل نيب  وابن ىمته ىاتكة   النيب 
. وكان فديد العداوو له  مث هداه هللا إىل (223) حىت تفجأل لنا من اارض ين وىا(

املغريو يدىأ زاد الألكب  وكان ابنه  قال الزبري بن بكار :كان ربو رموة بن.اإل  ع 
بني السقوا  النيب  ى د هللا فديد اخل ن ى أ املس مني   مث خألج مهاجألا ف قي

بن اوالعألج هو وربو  فوان بن احلارث فأىألض ىنهما  فقالت رع   مة: ال جتعل 
من  ىمك وابن ىمتك رفقأ الناس بك .وقال ى يٌّ ايب  فوان ائت ر ول هللا 

قل له ما قال إخوو يو ف لوو ف ففعل فقال: ال تثأليب ى وكم الووع وْجه ه ف ق َ ل  
  ما  وفهد ى د هللا الفتح  وحنونا  وا تشهد ابلطائف .ور   وقَ  َل منهما 

 (224)   عبد هللا ْبن أُبَـّي بن َخَلف -415
ّي  ر  م ىاع اْلَفْتح  وقتل يالْوع اجلمل.  القألفي اجْل َمح 

                                 
 .       4597رقم الرتمجة  4/44. اإلصابة    1489م الرتمجة رق 3/882اال توعاب   (221)
 .      4546رقم الرتمجة  4/11. اإلصابة    1474رقم الرتمجة  3/868(  اال توعاب 222)
 . 90 ورو اإل ألامل آية  (  223)
الرتمجة رقم  4/3 . اإلصابة 2807الرتمجة رقم  3/170. ر د الغابة  1468رقم الرتمجة  3/865(  اال توعاب 224)

4522 . 
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 (225) أيب ربيعةعبد هللا بن  -515
حذيفة  وي قب ذا الألحمني بن املغريو بن ى د هللا بن ىمأل بن خمزوع  وامسه ىمألو  وقول

وهو رخو ىواش بن ريب ربوعة  يكىن راب ى د الألمحن كان امسه ب الَجْوالألا   فغريه النيب 
ابويه رمهما رمسامل بنت خمألمة  وهو والد ىمأل بن ى د هللا بن ريب ربوعة الشاىأل 

ش يف اجلاه وة  ر  م يوع الفتح  وكان من ور . كان ى د هللا من رفألان قألياملشه
رحسن قأليش وجها  وهو الذي بعثته قأليش مع ىمألو بن العاص إىل النجافي يف 

الذين كاءوا ىنده أبرض احل شة. ويل ى د هللا اجلند  مطال ة رصحاب ر ول هللا 
 اح ته بقألب مكة فمات .لعمأل  وا تمأل إىل رن جامل لونصأل ىثمان فسقط ىن ر 

 (226)  اَّلل  بن أيب ُمّرة عبد -651
مس مة الفتح  وا تشهد  ابن ىون بن الّس اق بن ى د الدار القألفي الع دري.من

يوع الدار مع ىثمان  ذكأله ال  ذري. وكذا ذكأله الزبري ورءه ممن بقي من بن الس ّاق 
 بن ى د الدار .

 (227) عبد هللا بن األرقم -715
ابن وهب بن ى د منان بن زهألو القألفي الزهألي   والد ىمأل بن ى د  د يغوثابن ى 

 .هللا بن اارقم له صح ة ر  م ىاع الفتح 
 
 
 

                                 
 . 4674 رقم الرتمجة   4/79. اإلصابة    1528رقم الرتمجة  3/869(  اال توعاب 225)
   .  4968رقم الرتمجة    4/195(  اإلصابة  226)
 .4528رقم الرتمجة  4/4.  اإلصابة البن حجأل  1469رقم الرتمجة  3/865اال توعاب البن ى دالرب  227))
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 (228) عبد هللا بن الّزِبِْعَرى -815
ابن قوس بن ىدي بن  عود بن  هم القألفي السهمي  رمه ىاتكة بنت ى د هللا بن 

قأليش  وكان فديدا ى أ املس مني ىمألو بن وهب بن حذافة بن مجح. كان من رفعأل 
 مث ر  م يف الفتح . 

ري   -915 خِّ  (229)عبد هللا بن الشِّ
العامألي مث  بن ىون بن كعب بن وقدان بن الالَحأل يش بن كعب بن ربوعة بن ىامألا 

 رءه من مس مة الفتح. (230)احل ألفي . وذكأل احلافظ ابن حجأل يف تقأليب التهذيب
 (231)ير دَ ـهُ عبد هللا بن ال  -601

بن ىامأل بن احلارث بن حارثة بن  عود بن توم بن مألو التومي من  ىابن ى د العز 
قال ابن حجأل: مل رر من ذكأل له صح ة  وهي حمتم ة فإّنم ذكألوا  رهط الصديق .

ولده املنكدر والد حممد يف الصحابة وذكألوا له حديثا فقال ابن ى د الرب له رؤية ولوس 
والده صح ة إال إن كان مات ق ل الفتح وخ ف له صح ة .فمقتضأ ذلك رن يكون ل

ى د هللا بن اهلديأل يف مس مة الفتح   ومل رر رحدا َىدّ ) املنكدر صغريا . قال الذهيب :
 (232)وهللا رى م (.-ف ع ه مات ق ل الفتح  ال بل أتخأل حىت ولد له املنكدر فوما بعد 

 فاحتمال كوءه  من م س مة الفتح وارد .
 

                                 
 . 4682رقم الرتمجة   4/87. اإلصابة    1533مجة رقم الرت  3/901(  اال توعاب 228)
 . 4746رقم الرتمجة  4/127.  اإلصابة  1572رقم الرتمجة  3/926( اال توعاب 229)
 . 3381رقم الرتمجة   307(  ص 230)
  .  5009رقم الرتمجة    4/254(  اإلصابة  231)
  . 3/516(   ري رى ع الن  مل 232)
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 (233)بديل عبد هللا بن  -611
قال الطربي وغريه: ر  م يوع الفتح مع ربوه   وفهد حنونا   .ابن ورقامل اخلزاىي 
 والطائف وت وك .

 (234)  عبد هللا بن ثعلبة -621
وحفظ ىنه . له  ابن ص َعري العدوي  وقول ابلغني: ص َغري .وقال ال غوي ررى النيب 

ال غريه: ال له صح ة  وقابن السكن: يق صح ة وذكأله ابن ح ان يف الصحابة .وقال
 وجهه ورر ه ىاع الفتح  ودىا له . مسح النيب 

 (235)عبد هللا بن حكيم بن حزام  -631
وق تل مع ىائشة  وصحب النيب  ر  م ابلفتح  :القألفي اا دي قال ربو مسعود 

يوع اجلمل حكاه ربو مو أ. وقال هشاع بن الك يب: ر  م حكوم  وبنوه هافم  
   وحيىي يوع الفتح .وخالد  وى د هللا

 (236) عبد هللا بن سعد بن أيب سرح -416
ابن احلارث بن ح َ وب بن حذافة بن مالك بن حسل بن ىامأل بن لؤي القألفي  

مالك ءصألا وااول رفهأل. يكىن راب حيىي وكان العامألي .وردخل بعضهم بني حذافة و 
 ر .رخا ىثمان من الألضاىة  وكاءت رمه رفعألية قاله الزبري بن بكا

روى احلاكم من طأليق السدي ىن مصعب بن  عد ىن ربوه قال: ملا كان يوع فتح 
ىكألمة  وابن خطل  ومقوس  الناس ك هم إال رربعة ءفأل  وإمألرتني مكة رمن النيب 

بن ص ابة  وابن ريب  ألح فذكأل احلديث .قال فأما ى د هللا فاخت أ ىند ىثمان فجامل 

                                 
 .     4562رقم الرتمجة   4/21. اإلصابة    1481ة رقم الرتمج 3/872(  اال توعاب 233)
 .  4579رقم الرتمجة     4/31. اإلصابة  1478رقم الرتمجة  3/876( اال توعاب 234)
 .     4635رقم الرتمجة   4/62. اإلصابة    1512رقم الرتمجة  3/891(  اال توعاب 235)
 .4714 رقم الرتمجة  4/109. اإلصابة    1553رقم الرتمجة  3/918(  اال توعاب 236)
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فقال: اي ر ول هللا ابيع ى د هللا ف ايعه ع الناس وهو ي اي به حىت روقفه ى أ النيب 
بعد ث ث   مث رق ل ى أ اصحابه فقال :ما كان فوكم رجل رفود يقوع إىل هذا حني 

آين كففت  يدي ىن م ايعته فوقت ه .ومن طأليق يزيد النحوي ىن ىكألمة ىن بن ر 
ق فأزلّه الشو ى اس قال كان ى د هللا بن  عد بن ريب  ألح يكتب ل نيب  طان  ف ح 

رن ي قتل يعن يوع الفتح فا تجار له ىثمان فأجاره  ابلكفار فأمأل به ر ول هللا 
 .  النيب 

 (237)  بن أيب أميةعبد هللا بن عبد هللا - 516
قال ربو حاو: له صح ة .وقال الطربي:  املخزومي  ابن رخي رع   مة زوج النيب 

وربوه من م س مة وله مثان  نني  .  ر  م مع ربوه .وقال ابن ح ان: ق ض ر ول هللا
 الفتح .

 (238)عبد هللا بن َعِدّي  -616
ويقال إءه ثقفي حالف بن زهألو . قال ال خاري : له  ابن احلمألامل القألفي الزهألي  

روى . مس مة الفتح صح ة  ي كىن راب ىمأل  وراب ىمألو .وكان ينزل ق َدْيدا  وهو من
 يف فضل مكة . ىن النيب 

 (239) بن عمرو بن املغرية هللا عبد -716
ذكألوا رن ابوه إدراكا  والد املغريو  بن ربوعة بن ىمألو بن خمزوع املخزومي ربو فهاب ا

 . وكأءه من مس مة الفتحمل يذكألوه :قال الذهيب 
 
 

                                 
 .      4788رقم الرتمجة  4/156. اإلصابة    1592رقم الرتمجة  3/942(  اال توعاب 237)
 . 4825 رقم الرتمجة  4/177. اإلصابة    1608رقم الرتمجة  3/948(  اال توعاب 238)
 .  4856 رقم الرتمجة   4/197اإلصابة    (239)
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 (240) ةرَ جْ ـعبد هللا بن عمرو بن بُ  -816
ألفي العدوي بن ىدي بن كعب الق بن خ ف بن صداد بن ى د هللا بن قألط بن رزاحا

وقال .وابن  عد وغريهم فومن ا تشهد ابلومامة  وابن إ حاق   أ بن ىق ة ذكأله مو 
هو من بوت من الومن ت ناهم جبألو : (241)وقال ربو معشأل. ر  م يوع الفتح :ربو ىمأل

 . املذكور فنس وا إلوه
 (242) عبد هللا بن عوف -916
  م يوع الفتح .بن ى د ىون الزهألي رخو ى د الألمحن قال بن فاهني ر ا 

 (243)  عبد هللا بن قيس - 701
. يرمري مكة. ذكأل واليته ى وها الفاكه بن خمألمة بن املط ب بن ى د منان املط يبا

وذكأل رءه ولوها لعمأل بن ى د العزيز. ذكأله ابن قدامة  وقال: كان من الفض مل 
إن له ال: : يقي  وقال: ر  م يوع الفتح مع ربوه. وقال املز النج امل.وذكأله الذهيب

 صح ة.
 (244)  عبد اَّلل  بن معبد بن احلارث -711

ال  ذرّي رءه قتل  ذكأل.اا دي القألفي  ىبن زهري بن احلارث بن ر د بن ى د العز ا
فوحتمل رءه مع ىائشة يوع اجلمل  نة  ت وث ثني  وربوه مات مبكة يوع  الفتح  

 من مس مة الفتح .

                                 
 .   4838رقم الرتمجة  4/188. اإلصابة    1613رقم الرتمجة  3/954اال توعاب   (240)
. وهو ى أ منزلته  اإلماع ا دث صالالالالالالالالالالالاحب املغازي جنوح بن ى د الألمحن السالالالالالالالالالالالندي مث املدين موىل بن هافالالالالالالالالالالالم  (241)

رقم  559.تقأليب التهذيب البن حجأل ص  165رقم الرتمجة  7/435ضالالالالالالالالالالالالالالالعوف )اءظأل تألمجته يف  الالالالالالالالالالالالالالالري رى ع الن  مل 
 ( .7100الرتمجة 

 .  4874   رقم الرتمجة 4/203اإلصابة   .  3110رقم الرتمجة   3/355د الغابة ر  (242)
 . 1604رقم الرتمجة  4/402 اتريخ ال  د اامني العقد الثمني يف  (243)
 .    6209رقم الرتمجة   5/22اإلصابة    (244)
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 (245) عبد هللا بن وهب الزهري -721
. والبنوه من خورب تسعني و قا  ورىطاه النيب  ر  م يوع الفتح  :بن  عدال قا 

 . فهد حنونا :وقال الطربي
 (246)عبد بن زمعة  -731
كان فأليفا .بن قوس بن ى د مشس بن ى د ود بن ءصأل بن مالك القألفي العامألي ا

 . ور  م ى د يوع الفتح  رخو  ودو رع املؤمنني   ودا من  ادات الصحابة
 (247) عبدالرمحن بن َحْزن -417

ىم  عود بن املسوب القألفي املخزومي. قتل يوع الومامة ي. بن رىب وهب املخزوم
 .وقد يكون ر  م مع ربوه يوع الفتح . فهودا

  (248)  عبدالرمحن بن خالد بن الوليد -517
وقد جاملت له  .  ومل حيفظ ىنه  وال مسع ىنه  ردرك النيب ربو حممد املخزومي  

: رمسامل بنت ر د بن مدرك اخلثعمي . ولد يف مكة يف  رمه.و  رواية فوها مساعىنه 
وحتمل رءه ف  نة . مخس ىشألووهو ابن  النيب  السنة اخلامسة ق ل اهلجألو وتويف

  وهللا رى م. ر  م مع ربوه يف فتح مكة .
 

                                 
 .5032   رقم الرتمجة 4/266اإلصابة    (245)
 . 5277   رقم الرتمجة 4/386اإلصابة   رقم الرتمجة   .  2/820اال توعاب  (246)
اتريخ  العقد الثمني يف.   3287رقم الرتمجة  3/430. ر الالد الغابة  1399. رقم الرتمجة  2/828اال الالتوعاب  (247)

 . 1728رقم الرتمجة  5/15ل فا ي املكي  ال  د اامني
رقم   5/33 اإلصالالالالالالالالالالابة.  3293رقم الرتمجة  3/436.ر الالالالالالالالالالد الغابة  1402رقم الرتمجة  2/829اال الالالالالالالالالالتوعاب  (248)

وقد ا تفدت يف تألاجم ربنامل خالد . 1726رقم الرتمجة  5/18العقد الثمني يف اتريخ ال  د اامني  .   6212   الرتمجة 
   س ة )من رص هبم( ايب معاذ املهألي . م تقأ رهل احلديث .بن الولود من 
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  (249) عبدهللا بن الزبري بن عبداملطّلب  -617
ىاتكة بنت  ريب وهب رمه  . ن م س مة الفتحم  ابن ىم ر ول هللا  اهلامشي 

 ق تل يف رجنادين فهودا . .املخزوموة
 (250) عبد هللا بن خالد بن الوليد-717
بن املغريو املخزومي ذكأل الزبري بن بكار رءه ا تشهد مع ربوه يف وقعة الريموك ومقتضأ ا

 ر  م مع ربوه يف الفتح . ولع ه.  ذلك رن تكون له صح ة
 (251) دي بن احلمراءبن عَ  عبدهللا -817

وذكأل الواقدي من طأليق .من مس مة الفتح . ويكن َراَب ى َمأل. وقول َراَب َىْمأل   اخلزاىي 
رريت :  مة بن ريب ى د الألمحن بن ىون ىن ربوه ىن ريب ىمألو بن ىدي هذا قال 

قد تق د السوف مث خطب خط ة ريب بكأل اليت  ي النيب عْ  هول بن ىمألو ملا جامل ءالَ 
 . هبا ابملدينة كأءه كان يسمعها خطب
 (252)   ب بن احلارثطَ نْ عبد اَّلل  بن حَ  -179

بن ى ود بن ىمألو بن خمزوع القألفي  املخزومي والد املط ب.قال ابن ريب حاو: له ا
فإن ث تت ص ح ته فالظّن رءه ر  م مع ربوه صح ة. وذكأله ابن ح ان يف الصحابة.

 َحْنَطب يوع الفتح .

 

                                 
رقم  3/241. ر د الغابة  10رقم الرتمجة  2/26عة( الط قة الألاب-الط قات الكربى البن  عد )متمم الصحابة (249)

 .    4684رقم الرتمجة   4/89. اإلصابة  2948الرتمجة 
 .    4648رقم الرتمجة   4/72اإلصابة    (250)
 .    10288    رقم الرتمجة  7/287 اإلصابة . 1608رقم الرتمجة   3/948اال توعاب   (251)
 .   4655رقم الرتمجة  4/56اإلصابة  252))
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 (253) معمر بن عثمان بن د هللايعب -801
  اامري رحد رجواد قأليش. بن ىمألو بن كعب بن  عد بن توم بن مألو القألفي التوميا

وهو غ ع  وا تشهد إبصطخأل مع َىْ د اَّللَّ  ْبن َىام أل ْبن كأليز   مات ر ول هللا 
 .ر  م مع ربوه يوع الفتح قدمة اجلوش يومئذ.َوه َو اْبن رربعني  نة  وََكاَن ى أ م  

 (254) يدسِ اب بن أَ ت  عَ  -181
ربو حممد  :ويقال.ربو ى د الألمحن    بن ريب العوص بن رموة بن ى د مشس اامويا 

ى أ مكة ملا  ار  وا تعم ه النيب  ر  م يوع الفتح  .رمه زينب بنت ىمألو بن رموة
وحج ابلناس  نة   إمنا ا تعم ه بعد رن رجع من الطائف : وقول.وا تمأل  إىل حنني 

  ورقأله ربو بكأل ى أ مكة.  لفتح ا
 (255)اب بن سليم ت  عَ  -281
بن قوس بن ر  م بن خالد بن مدجل بن خالد بن ى د منان بن كعب بن  عد بن ا

 وا تشهد يوع الومامة  .  ر  م يوع الفتح . توم بن مألو التومي 
 (256)  ة بن أيب هلببَ تْـ عُ  -381
فهد هو ورخوه حنونا :بن بكار  لزبريقال ا بن ى د املط ب بن هافم بن ىم النيب ا

وكان فومن ث ت وروى بن  عد من طأليق بن ى اس ىن ربوه الع اس بن  مع النيب 
اي ى اس رين ابنا  :مكة يف الفتح قال يل ملا قدع ر ول هللا  :ى د املط ب قال

فألك ت  : قال . ائتن هبما :قال. أ نحّ تنحوا فومن ت : ق ت؟ رخوك ىت ة ومعتب 
 فأق   مسألىني ور  ما وابيعا .   ما إىل ىألفةإلوه

                                 
 .   5321 رقم الرتمجة   4/402 اإلصابة .   1722رقم الرتمجة   3/1013  اال توعاب (253)
 .     5395 رقم الرتمجة  4/429اإلصابة   .  1756رقم الرتمجة   3/1023اال توعاب  (254)
 .    5396    رقم الرتمجة  4/431اإلصابة   .   1757رقم الرتمجة  3/1024اال توعاب  (255)
 .      5417   رقم الرتمجة  4/440اإلصابة   .   1030رقم الرتمجة  3/1766 توعاب اال (256)
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  (257) رد  بة بن النُ تْ عُ  -481
حممد  وقال اجلوزي.ها مَ د  مىت قَ  ىدر ال ي  :بن يوءس اقال . ي صحايب ءزل مصأل م   َ الس  

فقد يكون من وفد بن   َ وم    . بن الألبوع ىن حيىي بن ىثمان بن صاحل فهد الفتح
لف رجل   الذين ر  موا ىاع الفتح   وفاركوا اجلوش وهم مابني الس عمائة إىل اا

 يف فتح مكة . اإل  مي
 (258)  ة بن سهيلبَ تْـ عُ  -518
 . مس مة الفتحرظنه من قال ابن حجأل :   بن ىمألو القألفي العامأليا

 (259)  عثمان بن وهب املخزومي -618
 (260) . بن  عد يف مس مة الفتحاذكأله  

 (261) ريجَ عُ  -718
بن اذكأله .اءة كرخو ر    يب طّ الم  بن ى د منان الهافم بن املط ب بن ى د يزيد بن ا

وذكأل ال  ذري .رطعمه من خورب ث ثني و قا  ورن النيب   عد يف مس مة الفتح 
 د رءصاب احلألع .وغريه رن ىمأل بعثه لوجدّ  
 
 

                                 
 . 5419رقم الرتمجة  4/441 اإلصابة . 1/379 التّ  مساين الرب ّ ي اجلوهألو يف ءسب النيب ورصحابه العشألو  (257)
 . 5407   رقم الرتمجة  4/435اإلصابة    (258)
   ل اهلدى والألفاد  يف  ريو خري الع اد .  5460  رقم الرتمجة  4/463اإلصابة    3/946مغازي الواقدي  (259)

 .4/21 فألح الزرقاين ى أ املواهب ال دءوة . 5/399ل صاحلي 
  .   370.الط قات الكربى املتمم ل صحابة ص  2/116الط قات الكربى البن  عد  (260)
 .        5468   قم الرتمجةر   4/464اإلصابة   .   2023رقم الرتمجة  3/1236اال توعاب  (261)
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 (262)  اءد  العَ  -818
ءس ه هشاع  و بن خالد بن ىمألو بن ىامأل بن صعصعة العامألي ذَ وْ بن خالد بن هَ ا
    ور  م بعد فتح مكة .وذكأله هو ووالده يف املؤلفة  بن الك يب ا

 (263)  اخلياربن  يّ دِ عَ  -918
بن  عد يف اذكأله .ورخويه  بن ىدي بن ءوفل بن ى د منان النوف ي والد ى ود هللا ا
 ى ود :وقال العج ي يف الثقات.وابنه ى ود هللا مذكور فومن له رؤية  . مة الفتح   سْ م  
وربوه من رصحاب ر ول هللا   بن ىدي بن اخلوار اتبعي ثقة من ك ار التابعني  هللا
 . م ربوه يوع الفتح رن رابه قتل ب در حكاه بن ماكوال وقال بن  عد ويقال ا  

رّنما اثنان ىدي ااكرب    وذكأل املدائن لعدي قصة مع ىثمان واجلمع بني الك مني
 (264) . واآلخأل قتل ب در   لد ى ود هللا فتح هو وا  م يف الروىدي ااصغأل فالذي 

  وقال : من مس مة الفتح   وذكأله ابن  (265)وقال الفا ي املكي :)ذكأله الذهيب
   (266)  عد(.

 (267)  بن ربيعة يّ دِ عَ  -901
يف مس مة  ىدي بن ربوعةذكألوا  : بن ى د الربابن ى د مشس قال  ىبن ى د العز ا

 . الفتح

                                 
 .       5471   رقم الرتمجة  4/466اإلصابة   .   2024رقم الرتمجة  3/1237اال توعاب  (262)
 .        5482    رقم الرتمجة  4/472اإلصابة    (263)
 .  6243  رقميف تألمجة ى ودهللا بن ىدي بن اخلوار   51-5/50اإلصابة    (264)
 .    122يف تألمجة ابنه ى ود هللا بن ىدي بن اخلوار رقم  3/514 ري رى ع الن  مل  (265)
 .    1983رقم الرتمجة  5/199العقد الثمني يف اتريخ ال  د اامني  (266)
  العقد الثمني يف . 5484  رقم الرتمجة  4/464اإلصالالالالالالالالالالالالالالالابة   .   1782رقم الرتمجة  3/1059اال الالالالالالالالالالالالالالالتوعاب  (267)

 . 1987رقم الرتمجة  5/200ل فا ي املكي  اتريخ ال  د اامني
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 (268)  بن قيس يّ دِ عَ  -911
بن هشاع يف خمتصأل السريو ىمن يثق به من رهل الع م اذكأله   بن حذافة السهمي ا

من غنائم  بن ى اس يف تسموة من رىطاه النيب ابن فهاب ىن ى ود هللا ىن اىن 
امسه  :بن هشاعاقال .ورىطأ السهمي مخسني من اإلبل :بن إ حاق اقال .حنني 

ن امل ارك ىأل بن بكار ىن ى ي بن بن مألدويه من طأليق بكاوروى .ىدي بن قوس 
 . حيىي بن ريب كثري يف تسموة املؤلفة ىدي بن قوس السهمي

  (269)  بن نوفل يّ دِ عَ  -921
وهو ااصغأل ذكأله الزبري بن بكار  القألفي اا دي رخو ورقة  ىبن ر د بن ى د العز ا

  حر  م يوع الفت.ألا الشاىأل ط فَ وقال رمه آمنة بنت جابأل رخت أتبّ  يف النسب 
 رو لعثمان . وىمل ى أ حضألموت لعمأل 

 (270)ة وَ رْ بة بن جِ قْ عُ  -931
بن اذكأله . رحد وفد ى د القوس الذين قدموا مع اافج فأ  مواالص احي  الع دي 
 والوفد ر  م ىاع الفتح . (271) . عد 
 
 
 

                                 
 .       5492  رقم الرتمجة  4/477اإلصابة   .   1782رقم الرتمجة  3/1059اال توعاب  (268)
 .       5496  رقم الرتمجة  4/479اإلصابة   .   1790رقم الرتمجة  3/1061اال توعاب  (269)
     .   5595   الرتمجةرقم   4/518اإلصابة  .  166ت قوح فهوع رهل ااثأل البن اجلوزي ص   (270)
    . 1817 رقم الرتمجة 6/85الط قات الكربى البن  عد   (271)
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 (272)   عامر احلارث بن ة بنبَ قْ عُ  -941
ورمه خدجية رو رمامة .  القألفي ف يالنو ىة وَ ألْ ربو    بن ءوفل بن ى د منان بن قصي ا

ورما رهل النسب فإّنم  . بنت ىواض بن رافع من خزاىة. ر  م ىق ة يوع الفتح
 (273).  يقولون: إن ىق ة َهَذا ه َو رخو َريب   ألوىة  وإمنا ر  ما مجوعا يالْوع اْلَفْتح

حدثن ىن ى د هللا بن ريب م وكة قال: مسعت ىق ة بن احلارث. قال ابن ريب م وكة و 
صاحب يل وران حلديث صاحيب رحفظ قال: تزوجت رع حيىي بنت ريب إهاب. 

  تنا مجوعا. فذكألت ذلك ل نيب عَ رّنا ررضَ  تْ مَ ى ونا امألرو  ودامل فزىَ  ال:فدخ تْ ق
 يدريك أبّنا كاذبة وقد قالت ما قالت؟فأىألض ىن فق ت: إّنا كاذبة. فقال: وما 

 ! دىها ىنك
 (274)  يل بن أيب طالبقِ عَ  -519
يكىن راب يزيد .  نّ وكان اا َ   رخو ى ي وجعفأل   بن ى د منان القألفي اهلامشي ا

   وهاجأل يف رول  نة مثان وقول ر  م بعد احلدي وة  أتخأل إ  مه إىل ىاع الفتح 
 . الع اس أل يوع بدر ففداه ىمه وكان ر  

 (275) رمة بن أيب جهل كْ عِ  -619
كان     بن ىمألو بن خمزوع القألفي املخزوميىمألو بن هشاع بن املغريو بن ى د هللا

وخألج إىل  مث ر  م ىكألمة ىاع الفتح    الناس ى أ ر ول هللا  كأبوه من رفدّ 
ه ربو بكأل الصديق إىل جوش ءعمان فظهأل هَ ووجَّ   مث إىل قتال رهل الألدو   املدينة 
روينا يف مث رجع فخألج إىل اجلهاد ىاع وفاته فا تشهد . و   مث إىل الومن   ى وهم 

                                 
.  1822رقم الرتمجة  3/1072. اال الالالالالالالالالالالالالالالتوعاب   1488  رقم الرتمجة  6/6الط قات الكربى البن  الالالالالالالالالالالالالالالعد   (272)
 .    9989  رقم الرتمجة 7/169 اإلصابة . 3704رقم الرتمجة  4/48. ر د الغابة  2987رقم الرتمجة  4/1667
 . 12/77. فتح ال اري  3698  رقم الرتمجة 3/547. ر د الغابة  1822رقم الرتمجة  3/1072اال توعاب  (273)
 .        5632   رقم الرتمجة  4/531اإلصابة   .   1834رقم الرتمجة   3/1078اال توعاب  (274)
 .        5642   م الرتمجةرق  4/538اإلصابة   .   1838رقم الرتمجة   3/1082اال توعاب  (275)
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رريت ايب :" قال ر ول هللا  :قالتفوائد يعقوب اجلصاص من حديث رع   مة 
ومل  (276)".اي رع   مة هذا هو : قال   ف ما ر  م ىكألمة    ذقا يف اجلنةجهل ى  

 ب ىكألمة .قّ  عَ يال  
 (277) رمة بن عامركْ عِ  -719

القألفي بن ىمار بن هافم بن ى د منان بن ى د الدار بن قصي بن ك ب اويقال 
وهو الذي ابع دار الندوو من معاوية مبائة رلف قاله ربو . معدود يف املؤلفة  ال دري 

ورما بوعه دار الندوو فألواه   بن الك يب اه من املؤلفة فهو ىن دّ فأما ىَ .ىمأل خمتصألا 
 بن  عد ىن الواقدي .ا

 (278)  ء بن جارية الثقفياَل العَ  -819
 اق يفالالالالالالالبن إ حاذكأل .ح وف بن زهألو  ه ثقوف.من وجو  ن. كا همالرحد املؤلفة ق وب

من غنائم حنني  وغريه رءه ممن رىطاه ر ول هللا  املغازي ىن ى د هللا بن ريب بكأل 
 . اإلبلمائة من 

  (279) ء بن سعداَل العَ  -919
بن منده من طأليق ىطامل بن يزيد بن مسعود ىن   ومان بن ىمأل اروى . الساىدي 

وكان ممن   الألمحن بن الع مل بن  عد من بن  اىدو ىن ربوه  بن الألبوع حدثن ى د
  (280)ترطّ  ؟هل تسمعون ما رمسع:ال يوما جل سائه ق   ابيع يوع الفتح رن النيب 

                                 
وصالالالالالالالححه   وضالالالالالالالّعفه الذهيب . وضالالالالالالالّعفه اال اين يف  الالالالالالال سالالالالالالال ة  3/271املسالالالالالالالتدرك ى أ الصالالالالالالالحوحني ل حاكم   (276)

 . 3633رقم  8/124ااحاديث الضعوفة 
 .    5643   رقم الرتمجة  4/539اإلصابة   .   1839رقم الرتمجة   3/1085اال توعاب  (277)
  . وذكأله ريضالالالالالالالالالالالالالالالا يف 5645رقم الرتمجة  4/540 اإلصالالالالالالالالالالالالالالالابة . 1840قم الرتمجة  ر   3/1085 اال الالالالالالالالالالالالالالالتوعاب  (278)
 . 6807  رقم الرتمجة  5/279
 .     5650   رقم الرتمجة  4/542اإلصابة   .   1839رقم الرتمجة   3/1085اال توعاب  (279)
 لغألي ني يف القألآن واحلديثا) رّطت ري رصدرت صوات   وااطوط : الصوت  وذلك من كثألو مافوها من امل ئكة.  (280)

 ( .1/49مادو رطط . الفائق يف غأليب احلديث ل زخمشألي  1/80ل هألوي 
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احلديث ورخألجه بن ىساكأل يف اترخيه يف تألمجة حممد بن  طئ  الق هلا رن تَ السمامل وح  
 . خالد من طأليق بن منده هبذا اإل ناد

 (281)  ن وهبب ءاَل العَ  -200
ص بن ىامأل بن لؤي القألفي وْ ع  ري بن ى د بن مَ جَ اب بن ح   ّ خَ ان بن  َ هْ بن ى د بن و  ا

ورقاع  وا تعم ه ىثمان ى أ اجلزيألو   وفهد القاد وة .من مس مة الفتح  العامألي 
 . ابلألقة رمريا وتزوج زينب بنت ىق ة بن ريب معوط

 (282) ـَـةثاَل مة بن عُ قَ لْ عَ  -201
عة الكندي صَ عْ بن جعفأل بن ك ب بن ربوعة ابن ىامأل بن صَ  ن ااحوصبن ىون با

 . املؤلفة ق وهبم  وكان  ودا يف قومه  ح وما ىاق  العامألي.من
 (283) ارة بن عقبة بن أيب معيطمَ عَ  -202

وخالد من   ورخوه الولود   كان هو   : قال ربو ىمأل.القألفي ااموي رخو الولود   
 مس مة الفتح .

 (284)  ر بن عكرمة بن أيب جهلمَ عُ  -203
قال  وف يف الفتوح بسنده رتأ . امسه ىمألو : وقول   ر  م مع ربوه   املخزومي  

وبعمأل بن   فوضع رر ه ى أ فخذه   خالد بعدما افتتحوا الريموك بعكألمة جألحيا 
وذكأله الطربي . وجعل ميسح وجهه فذكأل القصة   ه ىكألمة فوضع رر ه ى أ  اق  

 . ىكألمةفقال ىمألو بن 

                                 
 .5654  رقم الرتمجة  4/543اإلصابة   . 3748رقم الرتمجة  3/575ر د الغابة   (281)
 .  5679رقم الرتمجة  4/553اإلصابة  . 1848رقم الرتمجة      3/1088اال توعاب   (282)
 .        5728  رقم الرتمجة  4/584اإلصابة   .   1875رقم الرتمجة   3/1144 اال توعاب (283)
 .  5745 رقم الرتمجة  4/593اإلصابة   .     3833رقم الرتمجة   3/681ر د الغابة  (284)
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 (285) رو الليثيمْ عمر بن عَ  -204
ىن قألو بن خالد ىن  هل بن ى ي :وقال ربو ءعوم الكويف  وقول ى ود بن ىمألو 

فأمأله ؛ كان ىند ىمأل بن ىمألو ال وثي مخس ءسوو    ملا كان يوع الفتح :النمريي قال
ود بن ورواه ى د الوهاب بن ىطامل ىن قألو فقال ى   .نّ اه  دَ حْ ق إ   ّ طَ رن ي   النيب 

اجة بنت رمسامل بن الص ت فخ ف ى وها ىامأل بن كأليز فولدت جَ ىمألو وزاد فط ق دَ 
 . بن منده ارخألجه . له ى د هللا 

 (286) مر بن مالك بن عتبةعُ  -520
بن ىم والد  عد بن ا  بن وهب بن ى د منان بن زهألو بن ك ب القألفي الزهأليا

ورءه كان مع  ي يف الفتوح ذكأله  وف والطرب .وكان من مس مة الفتح . اص ريب وق
وروفده ىمأل مددا ايب ى ودو  . عد فأر  ه ىمأل بن اخلطاب  اصألو هوت وغريها

 . فهد فتح دمشق واجلزيألو:بن ىساكأل اوقال . ابلشاع  نة مخس ىشألو 
 (287)   متَ هْ مرو بن األَ عَ  -620
او نَ ن زيد مَ اىس بن ىمألو بن كعب بقَ أل بن ى ود بن م  قَ نالْ بن خالد بن م   يّ مَ البن    ا

وافدا يف وجوه قومه من بن  ى أ النيب  عَ د  قَ .  التموميعوم ي ربو ء  أل  قَ نالْ الم  بن متوم ال
فوهم: الزبألقان بن بدر  وقوس بن ىاصم  ااقألع بن حابس وغريهم    متوم  نة تسع

. فهو  مثل ما رىطاهم رىطاه ر ول هللا   و  هموكسا فأىطاهم النيب  فأ  موا
 ق وهبم .من املؤلفة 

 

                                 
 .        5746   رقم الرتمجة  4/593اإلصابة   .   3840رقم الرتمجة   4/172ر د الغابة   (285)
 .    5752     رقم الرتمجة  4/595اإلصابة   .   3845رقم الرتمجة   4/173ة ر د الغاب  (286)
. وله فتح ال اري   5774رقم الرتمجة  4/604. اإلصابة البن حجأل  1892رقم الرتمجة   3/1163اال توعاب   287))
8/48  . 
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 (288)  رو بن الربيعمْ عَ  -720
رخت خدجية بنت خوي د   .ابن بن ى د مشس بن ى د منان الع شمي ىابن ى د العز 

 . من مس مة الفتح . ورخوه ربو العاص بن الألبوع زوج زينب بنت النيب 
  (289)  يلذَ هُ ـرو بن سعيد المْ عَ  -820

د هللا بن يزيد ن إمساىول ىن ى من طأليق حاو ب ورخألج ذكأله ربو ءعوم يف الصحابة 
وكان فوخا ك ريا ردرك اجلاه وة  اهلذيل ىن  عود بن ىمألو بن  عود اهلذيل ىن ربوه 

قنا إلوه الذابئح وقد     واىا مع رجل من قومي صنما يسمأ     ت  ألْ ص  بَ :واإل  ع قال 
 .فسمعنا صوات من جوفه 

جه آخأل رن رج  من وقد ذكأل الواقدي من و .ر  مت هذيل ىند فتح مكة وقد 
ورخربه  فدىاه إىل اإل  ع   يل يقال له ىمألو قدع مكة بغنم ف اىها فألآه النيب هذ

 ؟فإايك رن تألكن إىل قوله  اءظأل إىل ما يقول لك :ابحلق فقاع إلوه ربو جهل فقال
 . مث إن اهلذيل ر  م يوع الفتح : قال   ففارقه اهلذيل 

 (290) ِلمةرو بن سَ مْ عَ  -920
 ابب مقاع النيب   يف كتاب املغازي (291)ذكأل ال خاري حديثه يف صحوحهم ي .اجلألْ 

ىن ريوب  ىن ريب ق بة  ىن ىمألو بن   مة  قال: قال   وفوه : مبكة زمن الفتح
فتسأله؟ قال ف قوته فسألته فقال: كنا مبامل ممأل الناس  وكان ميأل يل ربو ق بة: رال ت قاه 

؟ ما هذا الألجل؟ فوقولون: يزىم رن هللا  س  ما ل ناس ان فنسأهلم: ما ل ناكبنا الألُّ 
رر  ه  روحأ إلوه  رو: روحأ هللا بكذا  فكنت رحفظ ذلك الك ع  وكأمنا يقأل يف 

                                 
لسالالالالالالال ط ابن  ريخ ااىوانمألآو الزمان يف توا.  48. املغازي ل واقدي ص  1/302رءسالالالالالالالاب اافالالالالالالالألان ل   ذري  (288)

 . 5/86اجلوزي 
اإلصالالالالالالالالابة   .   3944رقم الرتمجة   4/219ر الالالالالالالالد الغابة  . 257رقم  1/128ل   ذري  رءسالالالالالالالالاب اافالالالالالالالالألان   (289)
 .   5852  رقم الرتمجة  4/639
 .  7/61. الط قات الكربى البن  عد)دار الكتب الع موة(  5862رقم  4/643اإلصابة  (290)
 . 4302رقم احلديث  5/150صحوح ال خاري   (291)
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قولون: اتألكوه وقومه  فإءه إن ظهأل صدري  وكاءت العألب ت وع إب  مهم الفتح  فو
إب  مهم  وبدر ى وهم فهو ءيب صادق  ف ما كاءت وقعة رهل الفتح  ابدر كل قوع 
حقا  فقال:  ريب قومي إب  مهم  ف ما قدع قال: جئتكم وهللا من ىند النيب 

ص وا ص و كذا يف حني كذا  وص وا ص و كذا يف حني كذا  فإذا حضألت الص و »
فنظألوا ف م يكن رحد ركثأل قألآان من  ملا «. حدكم  ولوؤمكم ركثألكم قألآانف وؤذن ر

قدموين بني ريديهم  وران ابن  ت رو   ع  نني  وكاءت كنت رت قأ من الألك ان  ف
مألرو من احلي: رال تغطوا ىنا ى ي بألدو  كنت إذا  جدت تق صت ىن  فقالت ا

 .ي بذلك القموصالا فألحت بشيمل فألح  فم صاال؟ فافرتوا فقطعوا يل قمو كمالقارئ تَ  ْ ر  
 (292)هذا ابن كثرير  م هو وابنه ىمألو ىاع الفتح . ويؤكد  َ   َمة مما يدل ى أ رن

 ة وربوه ر  ما يف الفتح( .مَ    رمحه هللا  حوث قال :)ىمألو بن  َ 
 (293)  بن مرداس روعم -102

هشاع بن الك يب يف النسب أبءه رخو الع اس بن مألداس  بهجزع  من املؤلفة ق وهبم .
 . والسند إىل ابن ى اس اليصح . ورّنما من املؤلفة

 (294) ريمْ رو بن يثريب الضِّ مْ عَ  -112
بن السكن له صح ة ر  م ىاع الفتح . قال اوقال .عد يف رهل احلجاز قاله ال خاري ي  
ف وْ من        الالَجم وش تَ  ْ كان يسكن خَ     مأليبن ى د الرب ىمألو بن يثأليب ض  ا

 ر  م ىاع الفتح .  ال حأل 
 

                                 
 .  6/625ال داية والنهاية )ط عة دار هجأل(  (292)
  .  8/48. وله فتح ال اري  5964رقم الرتمجة  4/680اإلصابة البن حجأل   293))
 .    5987  رقم الرتمجة  4/697اإلصابة   .   1962رقم الرتمجة    3/1206 اال توعاب  (294)
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 (295)  قيْ رِ مري بن األخنس بن شَ عُ  -122
يوع  ممن رىطاه النيب   يب يف املؤلفة ذكأله هشاع بن الك. الثقفي ح وف بن زهألو 

 .نني مخسني من اإلبل ح  
 (296)  ادةتَ ري بن قَـ مَ عُ  -132

ابن  عد ىامأل ال وثي صحايب من مس مة الفتح ويف مسند ريب يع أ رءه ا تشهد مع 
 . النيب 
   (297) ةقَ دَ ري بن وَ مَ عُ  -142

   .املائة حنني دون من غنائم  هو رحد املؤلفة رىطاه ر ول هللا :قال ربو ىمأل 
 (298) ميلَ ف الس  وْ عَ  -512

به الع اس بن مألداس فومن فهد الفتح من قومه من ربوات  وافتخأل فهد فتح مكة 
 :يقول فوها 

ال ْم    َمَصاى َب رَاَقْت يف  طأل وقَت َها كْ َفا    خَفاٌن َوذَْكَواٌن وَىْوٌن خَتَاهل 
 فاطْ ها خَ قاب ررادت بعد حت وق  . ى   ..واملانالالالل أنّ الالالالالالنا كالالالالالجئ كة إذْ بالالالم 
 
 
 

                                 
 .    6021  رقم الرتمجة  4/710اإلصابة   .   1962ة  رقم الرتمج  3/1206 اال توعاب  (295)
 . 5177رقم الرتمجة  431. تقأليب التهذيب ص  1991رقم الرتمجة  3/1219اال توعاب  (296)
 .    6060  رقم الرتمجة  4/725اإلصابة   .   609رقم الرتمجة    2/432 اال توعاب  (297)
   . 6109رقم الرتمجة  4/743اإلصابة  (298)
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 (299) مالك ف بن وْ عَ  -621
بن ريب ىون اافجعي يكىن راب ى د الألمحن  ويقال: ربو محاد  وقول: ربو ىمألو.ورول ا

وكاءت معه راية رفجع يوع  وذكأل ابن حجأل رءه من مس مة الفتح. مشاهده خورب 
 . عنيوتويف بدمشق  نة ث ث و   الفتح  و كن الشاع.

 (300) َعّياش بن َعْلَقَمة -721
ابن ى د هللا بن ريب قوس بن ى د ود بن ءصأل بن مالك بن حسل بن ىامأل بن لؤي 
ذكأله الزبري بن بكار  ورن رابه مات كافألا ق ل الفتح .وىواش هذا يش ه رن يكون من 

هللا بن  يف رخ ار املدينة رن ابنه ى د (301)مس مة الفتح   فقد ذكأل الزبري ىن ابن زابلة
 و رمري املدينة يف  نة إحدى ورربعني ررضا ابلعقوق .ىواش رقطعه مألوان  وه

َنة بن حصن -821  (302) ُعيَـيـْ
ع  ة بن ىدي بن فزارو الفزاري ان بن ثَ ذَ وْ ابن حذيفة بن بدر بن ىمألو بن ج َويّة  بن لَ 
َحَظت ىوناه. ىوونة ؛ اءه رصابته َفّجةً فجَ ربو مالك . يقال كان امسه حذيفة  ف  ّقب 

قال اْبن  السََّكن : له صح ة  وهو من املؤلّفَة ق وهبم  وكان من  بن السكن :اقال 
َد الفتح ق ل الفتح وفَ بعد الفتح   وقول :.ومل يصّح له رواية  ر  م  ااىألاب اجل فاو ه 

ل ن متوم ؛ فَسىب بعض بن العنرب  مث   وفهد حنونا  والطائف وبعثه النيب  مس ما
 .حة ف ايعه  مث ىاد إىل اإل  ع ن ممن ارتّد يف ىهد ريب بكأل  ومال إىل ط كا

                                 
.    4130رقم الرتمجة    4/300ر الالالالالالالالالالالالالد الغابة    .  2003رقم الرتمجة  3/1226ال الالالالالالالالالالالالالتوعاب البن ى دالرب ا (299)

 .  5217رقم الرتمجة  433تقأليب التهذيب ص 
 .   6128    رقم الرتمجة  4/751.  اإلصابة    609رقم الرتمجة    2/432 اال توعاب(  300)
.تقأليب التهذيب  4794رقم الرتمجة  2/164بوه . )الكافف ل ذهيب (  حممد بن احلسن ابن زابلة : مرتوك   وكذّ 301)

 (5815رقم الرتمجة  474البن حجأل ص 
 . 6155  رقم الرتمجة  4/767.  اإلصابة    2055رقم الرتمجة    3/1249 اال توعاب(  302)
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 (303) َغن ام األنصاري –921
ىن ى د هللا بن ى د الألمحن الطائفي حدثن ى د هللا بن  صحايب من مس مة الفتح .

يف اثن ىشأل رلفا  وقتل من رهل الطائف يوع ح نني  رتأ النيب :اع ىن ربوه قال غنّ 
ه يف وجوهنا  ا قتل من قأليش يوع بدر  قال :ورخذ َكفًّا من حصأ فألمأ بمث ي م

 فاّنزمنا . فهو والد ى د هللا بن غناع ااءصاري .
 (304)   فَاِخَتة بنت الوليد بن املغرية -202

املخزوموة رخت خالد بن الولود  وكاءت زوج صفوان بن رموة  ر  مت يوع الفتح 
ق إبألاهوم بن  عد ىن بن إ حاق ىن ى د العزيز وابيعت .ورخألج ربو ءعوم من طألي

ود ىند صفوان بن بن ى د الألمحن اإلمامي ىن الزهألي قال : كاءت فاختة بنت الول
 ة  ورع حكوم بنت احلارث ىند ىكألمة   فأ  متا يوع الفتح .رمو

 (305)  فاطمة بنت األسود -212
وابيعت. وهي اليت  ابن ى د اا د بن ه ل بن ى د هللا بن ىمأل بن خمزوع.ر  مت

 يدها.فوحتمل م ايعتها وإ  مها يوع الفتح .   ألقت فقطع النيب 
 (306) فاطمة بنت الوليد بن املغرية  -222

ة بنت فوطان وامسه ى دهللا مَ تَ نالْ رع ى دالألمحن فاطمة بنت الولود بن املغريو . رمها : حَ 
بن كناءة . صحابوة  بن ىمألو بن كعب بن وائ ة بن اامحأل بن احلارث بن ى دمناو

حد وهي ى أ الشألك حتث وخألجت معه إىل ر   تزوجها ابن ىمها احلارث بن هشاع 
املشألكني ى أ القتال مع هند بن ىت ة وءسامل املشألكني . مث ر  مت يوع فتح مكة 

                                 
 .   6921رقم الرتمجة   5/326. اإلصابة  2065رقم الرتمجة    3/1255 اال توعاب(  303)
 . 11572رقم الرتمجة    8/47ة . اإلصاب 4047رقم الرتمجة   4/1889اال توعاب   (304)
 .  4208رقم الرتمجة    8/206(  الط قات الكربى البن  عد  305)
 .   7197رقم الرتمجة    7/226ر د الغابة   (306)
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ت يف مكة إىل رن خألج احلارث بن هشاع أبه ه وماله ووكاءت من امل ايعات   بق
شاع فخألجت معه ومع روالدها ى دالألمحن ورع حكوم   لا إىلل جهاد يف   ول هللا 

فكاءت يف مؤخألو اجلوش مع ءسامل الصحابة واجملاهدين  وكان هلا دور يف معألكة الريموك 
 يداوين اجلألحأ وحيثن اجملاهدين ى أ القتال .

 (307)  فاطمة بنت ُعْتبة -232
خالة معاوية.  ابن ربوعة بن ى د مشس القألفوة الع شموة.رخت هند بنت ىت ة وهي

 . ر  مت يوع الفتح  وابيعت النيب 
 (308)  فائد بن عمارة بن الوليد بن املغرية -242

  وبه ي كىن ولد ق ل اهلجألو ور  م يوع الفتح.  بن الولود  له صح ة وهو ركرب ولد ىمارو
 (309)  فـَْرتـَنَـى -252

ورصحابه  هبجامل النيب  إحدى الَقْونتني ال تني كان ى دهللا بن خطل يال َع ّ م هما الغنامل
 ت ت ااخألى .فكاءتا ممن رهدر دمهما يوع الفتح  فأ  مت هذه فت الأل َكت  وق  

 (310)  مريالة بن عُ ضَ فَ  -622
َمأّل به  ذكأل ابن ى د الرب يف كتاب الدرر يف السري له: رّن النيب  بن امل وح ال وثي .ا

ت ت الَحّدث به ءفسك ؟ قال: يوع الفتح  وهو ىازع ى أ الَفْتك  به  فقال له :ما كن
وقال :ا تغفأل هللا لك  مث  حك ر ول هللا  ال فيمل   كنت اذكأل هللا تعاىل   فض

وهللا ما رفع يده ىن صدري  حىت وضع يده ى أ صدره .قال :فكان فضالة يقول :
 ما رجد ى أ ظهأل اارض َرَحّب إ لالّي منه .

                                 
 . 7182رقم الرتمجة   6/229(  ر د الغابة  307)
 . 6971رقم الرتمجة  5/269. اإلصابة  5576ة رقم الرتمج 48/220( اتريخ ابن ىساكأل 308)
 . 8/11. فتح ال اري   11613رقم الرتمجة   8/72(   اإلصابة 309)
 .   699رقم الرتمجة    5/372. اإلصابة  2083رقم الرتمجة  3/1263( اال توعاب 310)
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 (311)قـُتَـْيلة بنت الن ْضر   -722
الزَُّبرْي: كاءت حتت   دو بن ى د منان ْبن ى د الدار.قَالَ ن ى قمة بن كابن احلارث ب

َى د اَّللَّ  بن احلارث بن رموة ااصغأل بن ى د مشس بن ى د منان  فولدت له ى ًوا 
قال  رابها يوع بدر  صربًا. والولود وحممًدا ورع احلكم. قَاَل رَب و ى َمأَل:قتل َر  ول اَّللَّ  

 تو ة يوع الفتح.الواقدي: ر  مت ق  
َبُة الص ْغَرى بِنْ   -822  (312)  ت أيب أَُمي ةَ قـَُريـْ
بن املغريو بن ى د هللا بن ىمأل بن خمزوع. ورمها ىاتكة بنت ىت ة بن ربوعة بن ى د ا

. ر  مت وابيعت مشس. وهي رخت رع   مة بنت ريب رموة ابوها زوج النيب 
له ى د هللا ورع حكوم وحفصة.  وتزوجها ى د الألمحن بن ريب بكأل الصديق فولدت

من النسامل القألفوات الكثريات ال يت ابيعن النيب  -فوما ي دو يل-وهذه الصحابوة 
وقد تكون ر  مت مع  مع هند بنت ىت ة زوجة ريب  فوان رضي هللا ىن اجلموع .

 كأل يوع الفتح .زوجها ى دالألمحن بن ريب ب
 (313)  القعقاع بن معبد -229
 الذين ر  موا يوع الفتح مع ااقألع بن حابس . متوم وفد بن بن إ حاق يفاذكأله 

: إب ناد له ىن ريب ى ودو معمأل بن املثىن قال (314)يف كتاب النصوص لصاىد الألبعي
 ".ه حاجب بن زراروبعمّ  ه   ّ شَ كان القعقاع بن مع د بن زرارو ح وما ي  "
 
 

                                 
 . 11642رقم الرتمجة  8/79 . اإلصابة 4070رقم الرتمجة  4/1904(  اال توعاب 311)
 .  4207 رقم الرتمجة   8/206الط قات الكربى البن  عد   ( 312)
 .     7133رقم الرتمجة   5/452اإلصابة    313))
 . 2196رقم  خالد بن مالك بن ربعييف تألمجة  2/248اإلصابة     314))
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  (315)قيس بن أيب العاص     -230
بن  عد يف الصحابة اذكأله . هم القألفي السهمي  ابن قوس بن ىدي بن  عود بن

نونا وفهد ح   له صح ة  نّ إيقال  :فومن ر  م يوع الفتح .قال ربو  عود بن يوءس
 وهو من مس مة الفتح .

 (316) قـَْيس بن زيد بن َجّبار -132
والد انئل بن قوس الشامي .ويقال له قوس ااغأل .ذكأله ابن السكن  اجلذامي  وهو 

 يف الصحابة  فقال :قوس بن ىامأل  ويقال: قوس بن زيد له صح ة .
وقال ال خاري   وابن ح ان :قوس اجلذامي رجل كاءت له صح ة  و اق ال خاري 
ال وال غوي من طأليق كثري بن مألو ىن قوس اجلذامي رجل كاءت له صح ة  قال: ق

 :يعطأ الشهود  ت خصال احلديث. ر ول هللا 
ووقع البن ريب حاو قوس اجلذامي لوست له صح ة  روى ىنه ىق ة بن ىامأل وغريه.   

وهللا رى م .وقد ذكأله ابن  عد فقال يف ط قة رهل الفتح قوس بن زيد بن ج ار بن 
ىقد له  و اق النسب إىل جذاع قال: وكان  ودا امألئ القوس بن ثع  ة بن ح وب 

 ى أ قومه ملا وفد ى وه  وكان ابنه انئل  ود جذاع ابلشاع . النيب 
 
 
 
 

                                 
رقم    5/486العقد الثمني يف اتريخ ال  د اامني ل فا الالالالالي املكي  .  7200رقم الرتمجة    5/486(  اإلصالالالالالابة  315)

 .   2356الرتمجة 
 . 7178 رقم الرتمجة  5/469. اإلصابة  7178رقم الرتمجة    3/1302 اال توعاب(  316)
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 (317) بن عدي سيْ قَـ  -232
وى د هللا بن ريب  بن إ حاق يف السريو الكربى اذكأله   رو ىدّي بن قوس السهمي  

وذكأله  من غنائم حنني يف املؤلفة دون املائة  بكأل بن حزع فومن رىطاه النيب 
  .من رىطاه مائةالواقدي فو

 (318)مة بن املطلب رَ خْ ـقـَْيس بن مَ  -332
حممد  ويقال ربو السائب املكي رمه  ابن ى د منان بن قصي القألفي املط يب  ربو

يف ىاع واحد. قال  بنت ى د هللا بن   ع بن مالك الغنوي .ولد هو ور ول هللا 
قوس .وقال ابن السكن ابن ريب حاو ىن ربوه له صح ة . روى ىنه ابنه ى د هللا بن 

 حجازي له صح ة .وذكأله حممد بن إ حاق يف املؤلفة  وكان ممن َحس َن إ  مه .
 (319) قـَْيس بن َوْهب بن َوْهَبان -432

ابن ض اب القألفي العامألي .من مس مة الفتح  وهو جد ى د الواحد بن ريب  عد 
 بن قوس رمري الألقة يف زمن ى د امل ك بن مألوان  ومات هبا .

 (320)  ُكْرز بن َعْلَقَمة اخلزاعي  - 532
وَّة ول  بن  َ م بن ح  هْ الة بن ى د ء   َ يالْ ألَ ينس وءه كألز بن َىْ َقَمة بن ه  ل  بن ج   بن  ح ْ ش 

مألا طوي   َوه َو الَّذ ي ءصب رى ع احلألع  ول اخلزاىي. ر  م يالْوع فتح مكة  َوى مّ أل ى   َ 
 احلكم .يف  خ فة.م َعاو يَة  وإمارو َمأَلَوان بن 

                                 
رقم  4/477. اإلصالالالالالالابة  3616رقم  3/514. ر الالالالالالد الغابة  1787رقم  3/1060اال الالالالالالتوعاب البن ى دالرب  (317)

 . 1988لرتمجة رقم ا 5/200العقد الثمني يف اتريخ ال  د اامني ل فا ي املكي   5492
 .7240رقم الرتمجة    5/501. اإلصابة  2153رقم الرتمجة    3/1299  (  اال توعاب318)
 . 7254 رقم الرتمجة 5/509(  اإلصابة 319)
 . 1196رقم الرتمجة  1/500. اإلصابة   2186رقم الرتمجة    3/1311(  اال توعاب 320)
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 (321) ِكْلَدة بن َحنبل  -632
ابن قاءع ك دو بن قوس بن حن ل اا  مي   ويقال: ابن ى د هللا بن احلن ل  وىند

 ويقال الغساين ح وف بن مجح .وهو رخو صفوان بن رموة امه  ويقال ابن رخوه.
وقال ابن الك يب :كان هو ورخوه ى د الألمحن بن حن ل ممن  قط من الومن اىل مكة  
قال ابن إ حاق: هو الذي قال يوع حنني ملا فهدها مع رخوه صفوان   ووقعت و 
زمية املس مني بطل السحأل  فزجأله صفوان يف قصة مشهورو   مث ر  م ك دو بعد ه

 ذلك   ورقاع مبكة . قال ال خاري: له صح ة .وهو من م س مة الفتح .
 (322)   لَُبابة بنت احلارث بن َحْزن -732

ل ابة الصغألى   رمها فاختة بنت ىامأل الثقفوة وهي والدو خالد بن اهل لوة   وهي 
لصحايب املشهور .قال ربو ىمأل :يف إ  مها وصح تها ءظأل .ورقألّه ابن ااثري. الولود ا

ذكأل ابن  عد وهو قد قال احلافظ ابن حجأل: ..والظّن رّنا ر  مت يف فتح مكة ..
د بن ااصم قال ملا تويف خالد بن ثقة ىن كثري بن هشاع ىن جعفأل بن بألقان ىن يزي

؟ ىزمت   (323)ئنيزَ ألْ ه تالَ ألَ جْ رو رَ  الد رخالدا الولود بكت ى وه رمه فقال ىمأل :اي رع خ
 ى وك إال تالثالّ ت  حىت َتْسَودَّ يداك من اخلضاب .وهذا  ند صحوح  . 

 (324) وقال النووي رمحه هللا:)اخت ف يف صح تها وإ  مها  فأث تها الواقدي( .

                                 
 .  7451   الرتمجةرقم  5/619. اإلصابة   4989رقم الرتمجة  24/206(  ُتذيب الكمال ل مّزي 321)
رقم   8/98.  اإلصالالالالابة 7253رقم الرتمجة  7/247. ر الالالالد الغابة  4080رقم الرتمجة  4/1907(  اال الالالالتوعاب 322)

 .     11696الرتمجة  
 =ا رزرته( الألزمل: املصالالالو ة  واجلمع: اارزامل.ورزرت الألجل ررزؤه رزملا  ومألزئة  إذا رصالالال ت منه خريا ما كان.ويقال: م323)
مادو :رزر(  كأّن  1/58ماله  وما رزئته ماله  ري: ما ءقصالالالالالته  وارتزر الشالالالالاليمل: اءتقص . )الصالالالالالحاح يف ال غة ل جوهألي =

.متفق ى وه  (إن املّوت لوعّذب ب كامل املوت ى وه)ىمأل رضالالالالالالالالالالالالالي هللا ىنه ينهاها ىن ال كامل حىت ال ينقص رجأله حلديث : 
 االوكة . .واءظأل الك ع حول فألح احلديث مبوقع 

 .   2/354(  ُتذيب اامسامل وال غات 324)
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 (325)  لَبيد بن ربيعة  -823
ابن ىامأل بن مالك بن جعفأل بن ك ب بن ربوعة بن ىامأل بن صعصعة   ربو ىقول 

 نة وفد قومه بنو جعفأل بن ك ب بن ربوعة بن ىامأل بن  الشاىأل .قدع ى أ النيب 
 صعصعة  وهو معدود يف املؤلفة ق وهبم .

 (326)  مالك بن ربيعة  -923
س مة الفتح  وهو جد والد ى د اَّللَّ بن قوس بن ابن وهب القألفي العامألي  من م

 ات .وَّ قالَ فأليح بن مالك  وى د اَّللَّ هذا هو اّلذي يقال له ابن قوس الألُّ 
 (327)   مالك بن عوف -402

مهان بن ءصأل بن معاوية بن بكأل بن هوازن ربو ى ي ابن  عد بن يألبوع بن واث ة بن د  
 ر  م وكان من املؤلفة  وصحب مث فهد النَّْصأل ي . كان رئوس املشألكني يوع حنني مث

ملا اّنزع املشألكون حلق مالك بن ىون ابلطائف فقال ر ول  القاد وة وفتح دمشق .
حق به  وقد خألج :ولو راتين مس ما لألددت ى وه ره ه وماله .ف  غه ذلك ف  هللا 

 من اجلعألاءة  فأ  م فأىطاه ره ه وماله  ورىطاه مائة من اإلبل كاملؤلفة .
 (328) حممد بن خليفة  -142

ذكأله هكذا الذهيب يف جتأليد الصحابة  وقال: فهد الفتح فوما يقال  كان امسه ى د 
 . فوحتمل رءه من م س مة الفتح . منان  فغوالأله النيب 

 

                                 
 .  7547رقم الرتمجة  5/675اإلصابة  . 2233رقم الرتمجة    3/1335(  اال توعاب 325)
   .  7646رقم الرتمجة    5/536(  اإلصابة  326)
 تح ال اري . وله ف 7679رقم الرتمجة  5/742. اإلصابة البن حجأل  2290رقم الرتمجة  3/1356اال توعاب  327))
8/48 . 
 .       167رقم الرتمجة    2/172العقد الثمني َف اتريخ ال  د اامني ل فا ي املكي   328))
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 (329) ُمـَحْيـرِيز بن ُجَنادة -242
مة والد ى د هللا ا تدركه الذهيب يف التجأليد  وقال رراه من مس ابن وهب اجلمحي 

الفتح فإن ولده ى د هللا من ك ار التابعني   وهو ى د هللا بن حمرييز بن جنادو القألفي 
اجلمحي املكي ءزيل القدس قال الذهيب: )ال رى م رحدا ذكأل حمرييزا يف الصحابة  

 (330) والظاهأل رءه من الط قامل( .
 (331)  بن القاسم خمرمة -324

هو  . خبورب رربعني و قا ول هللا بن خمألمة بن املط ب بن ى د منان  رطعمه ر ا
 ذكأله ابن  عد يف ط قة مس مة الفتح .و  من املؤلفة 

 (332) َمـْخَرَمة بن نوفل بن َأْهَيب -424
ابن ى د منان بن زهألو بن ك ب ربو صفوان  وربو املسور الزهألي   رمه رقوقة بنت 

بن خمألمة  ريب صوفي بن هافم بن ى د منان بن زهألو بن ك ب  وهو والد املسور
نٌّ ىالوة  الصحايب املشهور .قال الزبري بن بكار :كان من مس مة الفتح  وكاءت له   
وى م ابلنسب .وزاد بن  عد: وكان ىاملا أبءصاب احلألع ف عثه ىمأل هو  و عود بن 

ى د العزى فَجّدد وها .وقال بن إ حاق  يألبوع  ورزهأل بن ى د ىون  وحويطب بن
هللا بن ريب بكأل بن حزع وغريه قالوا: ورىطأ الأل ول هللا  :حدثن ى د (333)يف املغازي
 -دون املائة رج  من قأليش من املؤلفة  فذكأل فوهم خمألمة  -يعن من غنائم حنني

                                 
 .    7829رقم الرتمجة   6/44(  اإلصابة 329)
 .   17/322. الوايف ابلوفوات ل صفدي  4/495(  ري رى ع الن  مل 330)
 .  189 قة الألابعة( ص الط قات الكربى البن  عد  )متمم الصحابة الط   331))
 .  7845رقم الرتمجة    6/50. اإلصابة  2349رقم الرتمجة    3/1380  (  اال توعاب332)
 . 5/170(  السريو الن وية البن هشاع 333)
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يف الصحوح  (335)وذكأل ال خاري.رءه رىطاه مخسني بعريا  (334)وذكأل الواقدي بن ءوفل .
اي بن ب غن :رابه قال له  من طأليق ال وث ىن بن ريب م وكة ىن املسور بن خمألمة رن

فذه نا فوجدان النيب ؛ها فاذهب بنا إلوه م  سّ  قَ وهو يال   (336)وة   قْ ت ى وه رَ مَ د  قَ  رن النيب 
 يل النيب  ع  اي بن اْد  :يف منزله فقال    ردىو لك ر ول  :وق ت  ذلك  فأىظمت
 ّررٌ زَ دي اج م  وى وه ق امل من  فدىوته فخألج . ار اي بن إءه لوس جب ّ :فقال ؟   هللا

 (337)وىند ال غوي وريب يع أ. فأىطاه إايه  لك  أانه   ّ اي خمألمة هذا خَ :ابلذهب فقال 
من طأليق صاحل بن حاو بن وردان ىن ربوه ىن ريوب ىن بن ريب م وكة حنو ااول 

 . ي لساءهق  تّ كان يالَ :  قال؟ فعل ذلك  مَ الول  :حلاو وزاد ق ت  
 (338) ُمر ة بن عمرو بن حبيب -524

ابن وائ ة بن ىمألو بن فو ان بن حمارب بن فهأل القألفي الفهألي من مس مة الفتح 
وال غوي من رواية ريب ىوونة ىن صفوان  (339)رخألج ال خاري حديثه يف اادب املفألد

ران  :"قال بن   وم ىن رءوسة ىن رع  عود بنت مألو الفهألية ىن ربوها رن النيب  
 . "كهاتنيوكافل الوتوم له رو لغريه يف اجلنة  

                                 
 . 3/946املغازي   (334)
 .3127رقم  4/86  و 3/172  و 2599رقم  3/160  و  5862رقم  7/155صحوح ال خاري   (335)
ك مة فار الالالالالالالالوة معألبة  ورصالالالالالالالال ها يف الفار الالالالالالالالوة: . وهو   ج يشالالالالالالالالد أبزرارألّ فَ ه م  م  دّ قَ قموص م   ع قالَ امل وهو :ااَْق  وة مج  (336)
النَّْظم  ) . مل ابلفتح: من الثواب؛ الذي يال ْ  س  وهي تعن يف الفار الالالالالالالالالالالالالالالوة: ثوب مفتوح من اإلماع. وَف العألبوة: الَق ايق  ا
رجب ى د اجلواد  د. املعجم العأليب امسامل امل بس.  1/192البن بطّال  ْستالْعَذب  يف تفسري غأليب رلَفاظ  املَهّذبالالالالالالالالالالالالالالم  ال

 (. 378ص  إبألاهوم
هذا: .وقال حسالالالالالالالني  الالالالالالال وم ر الالالالالالالد ىن إ الالالالالالالناد  7220رقم  13/182 و  2040رقم  4/36مسالالالالالالالند ريب يع أ  (337)

 . 8558رقم  8/255صحوح .املعجم ااو ط ل طرباين 
 .7910رقم الرتمجة   6/78. اإلصابة  2358رقم الرتمجة     3/1382  (  اال توعاب338)
   . 133رقم  66.وصححه اال اين يف صحوح اادب املفألد ص  133رقم  60اادب املفألد ل  خاري ص ( 339)
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 (340)ُمرة بن وهب بن جابر  -642
ابن ىتاب بن مالك بن كعب بن ىمألو بن  عد بن ىون بن ثقوف الثقفي والد  

وغريه ورخألجوا من طأليق ى ود هللا بن ريب زايد ىن رع حيىي  (341)يع أ ذكأله ال غوي
ك بنت يع أ ىن ربوها قالت: جئت أبيب يوع الفتح فق ت :اي ر ول هللا هذا ريب ي ايع

 (342).وله يف ابن ماجه وءوةٌ  ولكن جهادٌ ى أ اهلجألو . قال :ال هجألو بعد الفتح  
 حديث آخأل اخت ف يف إ ناده ى أ ااىمش .

 (343)َمْسُعود بن أمية بن خلف  -742
وااكثألون  اجلمحي  قتل ربوه يوع بدر .ولولده ىامأل بن مسعود  رواية ىن النيب  

أ ة ابوه .وكان من مس مة الفتح  رو مات ى قالوا :إن حديثه مأل ل ؛فتكون الصح 
كفأله ق ول الفتح  وولد له ىامأل ق ل الفتح بق ول ف ذلك مل يث ت له صح ة السماع 

 وإن كان معدودا يف الصحابة؛ ان له رؤية وذكأل الزبري رن مسعودا هذا  من النيب 
 كان زوج هند بنت ريب بن خ ف بنت ىمه .

 الـُمَسي ب بن َحْزن  -842
 (345) وقول: إءه من رهل بوعة الألضوان. (344)ابن ريب وهب ه َو َورَبوه  من مس مة اْلَفْتح.

 
 

                                 
 .  7915رقم الرتمجة  6/81(  اإلصابة 340)
 . 2171رقم    5/349(  معجم الصحابة ل  غوي 341)
 . 333رقم  1/60ين يف صحوح ابن ماجه . وصححه اال ا 339رقم  1/122(   نن ابن ماجه 342)
 .   7944رقم الرتمجة   6/94(  اإلصابة 343)
 . 2/470(  بوان الوهم واإليهاع يف كتاب ااحكاع ايب احلسن بن القطّان 344)
 . 141رءساب العألب البن حزع ص (   مجهألو 345)
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 (346) الـُمطّلب بن أيب َوَداَعة -924
م القألفي هْ  ريو( بن  عود بن  عد بن  َ  ريو)وقول ض  وا م ريب وداىة :احلارث بن ص   

املدينة  وله هبا  يف مس مة الفتح .وقال الواقدي: ءزل (347)السهمي. ذكأله ابن  عد
بسند صحوح إىل ىكألمة بن خالد ىن  (348)دار وبقي دهألا . وحديثه يف مسند رمحد
يسجد يف النجم احلديث .ويف آخأله قال  يب املط ب بن ريب وداىة قال :رريت الن
 املط ب: ف  ردع السجود فوها ربدا .

 (349)ُمِطيع بن األسود  -502
ن ىويج بن ىدي بن كعب بن لؤي القألفي ابن حارثة بن ءض ة بن ىون بن ى ود ب

مطوعا .وهو والد ى د هللا . قال ابن  العدوي  كان امسه العاصي فسماه النيب 
 وحديثه يف صحوح مس م. روى ىنه  الفتح  وله رواية ىن النيب  عد ر  م يوع 

بن ط حة التومي. قال مصعب الزبريي: مات يف خ فة ىثمان  ابنه ى د هللا  وىوسأ
 دينة  وحكأ ابن الربقي ىن بعضهم رءه ق تل ابجلمل .ابمل
 (350) ُمَعاوية بن أيب سفيان -152

صخأل بن حألب بن رموة بن ى د مشس بن ى د منان القألفي ااموي  رمري املؤمنني 
ىشألو  وااول رفهأل. وحكأ  ولد ق ل ال عثة خبمس  نني  وقول بس ع  وقول بث ث

 وكتم إ  مه حىت رظهأله ىاع الفتح . الواقدي: رءه ر  م بعد احلدي وة 

                                 
 . 8034  رقم الرتمجة 6/132.  اإلصابة  2414رقم الرتمجة    3/1402  ( اال توعاب346)
 . 5/453(  الط قات الكربى البن  عد 347)
 . 15464رقم  24/206(  348)
 .  8037رقم الرتمجة   6/134.  اإلصابة  2556رقم الرتمجة    4/1476  ( اال توعاب349)
 .  8074رقم الرتمجة  6/151.  اإلصابة  1206رقم الرتمجة    2/714  وعاب( اال ت350)
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 (351)ُمَعـتِّب بن أيب هلب    -252
.ر  م ىاع  ابن ى د املط ب بن هافم بن ى د منان اهلامشي ابن ىم ر ول هللا 

إىل الع اس بن الفضل قال :ملا قدع ر ول هللا  ضعوفبن  عد بسند اورخألج  الفتح .
 ا وَ حَّ نَ تالَ  :رامها فق ت رىت ة ومعتب ال مكة يف الفتح قال يل اي ى اس رين ابنا رخوك

إىل َىأَلفة  قال :اذهب فائتن هبما قال :فألك ت  .أ من مشألكي قأليش حَّ نَ مع من تالَ 
ني   فدىامها إىل اإل  ع يدىوكما  فألك ا معي  أليع هما  فق ت: إن ر ول هللا فأتوت  

  فوه هما .ابالنالي َىّمي هذين من ريب :ا توه ت   فأ  ما وابيعا .فقال النيب 
 (352) َمْعِقل بن َيَسار -352

كان من   املزين  ربو ى ي  ويقال: ربو يسار  ويقال: ربو ى د هللا  بصألي  له صح ة.
 مس مة الفتح  وقتل يوع الومامة فهودا.

 (353) َمْعَمر بن عثمان بن عمرو -452
ى ود ابن كعب بن  عد بن توم بن مألو القألفي التومي  ر  م يوع الفتح هو  وابنه 

 هللا ذكأله ربو ىمأل .
 (354)  املهاجر بن خالد بن الوليد -552

الشاىأل ربو خالد املخزومي رمه : رمسامل بنت رءس بن مدرك اخلثعمي . صحايب من 
َكاَن غ ما   رجح مع من ر  م من قأليش يوع الفتح  .صغار الصحابة ر  م ى أ اا

وكاان خمت فني: فهد ى د الألمحن ه َو ورخوه ى د الألمحن   َىَ أ ىهد َر  ول اَّللَّ  

                                 
 .  8126رقم الرتمجة  6/175 . اإلصابة 2459مجة رقم الرت  3/1430(  اال توعاب 351)
.إكمال ُتذيب الكمال  1038رقم الرتمجة  1/671. ر الالالالالد الغابة  2464رقم الرتمجة  3/1432( اال الالالالالتوعاب 352)

 .       709رقم الرتمجة   11/293يف رمسامل الألجال ملغ طاي 
 .    8159الرتمجة  رقم 6/190.  اإلصابة  2469رقم الرتمجة    3/1434  ( اال توعاب353)
رقم   6/265. اإلصالالالالابة  5135رقم الرتمجة  5/265.ر الالالالد الغابة  2503الرتمجة رقم  4/1453( اال الالالالتوعاب 354)

 . 7779رقم الرتمجة  61/263.اتريخ دمشق البن ىساكأل    8341الرتمجة  
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صفني مع معاوية  وفهدها املهاجأل مع َى ّي رضي اَّللَّ ىنه  وفهد معه اجلمل ريضا  
َا  وقتل بصفني.  وفقئت ىونه هب 

 (355)  الـُمهاِجر بن قُنُفذ -652
وا م قنفذ  ن ا م املهاجأل ىامأل إ :دىان القألفي التومي  وقولابن ىمري بن ج  

اءه ملا رراد اهلجألو رخذه :نفذا َلَقَ ان  وامنا قول له املهاجأل وق  هاجألا ن م  إخ ف  و 
فقال ر ول  هللا   مس ما  ر ول هللا  أع ى د  مث هألب منهم  وقَ   املشألكون فعذبوه 

:  َا. وقول: إءه ر  م يوع فتح مكة و كن ال صألو ومات هبا .قًّ هذا املهاجأل ح 
  (356) انِجَية بنت الوليد بن املغرية -752

ر  من أبرضهن  بن فهاب رءه ب غه رن ءسامل كن يف ىهد النيب اىن (357)يف املوطأ 
 منهن ابنة الولود بن املغريو  وكاءت حتت صفوان  وهن غري مهاجألات ورزواجهن كفار

إْذ مل ي فأل د هلا  بن رموة ر  مت يوع الفتح .وذكألها احلافظ ابن حجأل يف تألمجة زوجها
 (358) . تألمجة

 (359)  يب بن عمرورِ ظَ ع بن انفِ  -852
هو من مس مة :قال العدوي  وقول ابن ظأليف . . بن ءوفل بن ى د منان النوف يا

ولد ظأليب انفعا ورمه :قال الزبري بن بكار .وهو الذي كتب املصحف لعمأل  الفتح 

                                 
املوسالالالالأل يف  .  5138ة رقم الرتمج 5/267ر الالالالد الغابة  . 1498رقم الرتمجة  6/9( الط قات الكربى البن  الالالالعد 355)

رقم   548. تقأليب التهذيب البن حجأل ص   306يف فالالالألحه ل حديث رقم  1/158يت فالالالألح مصالالالابوح السالالالنة ل توربشالالال
 . 565م الرتمجة قر  10/323. وله ُتذيب التهذيب  6923الرتمجة 

هب رقم ذكألت يف تألمجة  وهب بن ىمري بن و  6/623. اإلصالالالالالالابة  2728رقم الرتمجة  4/1560( اال الالالالالالتوعاب 356)
 .   9176الرتمجة  

 . 1132رقم  2/543واية حيىي ال وثي (  لإلماع مالك بأل 357)
 .   9176رقم الرتمجة    3/432. اإلصابة  2728رقم الرتمجة  4/1560( اال توعاب 358)
 .   8662   رقم الرتمجة   6/408 اإلصابة .    2590رقم الرتمجة   4/1490  اال توعاب (359)



  91 

وهو والد رع قتال رع حممد بن ج ري بن مطعم .صفوة بنت ى د هللا بن جباد الكناءوة 
رجل قول  مث فارقها من  ريب إهاب اليت تزوجها ىق ة بن احلارث ورمها ىت ة بنت 

 :ففارقها ىق ة فتزوجها انفع هذا وقال هشاع بن الك يب.إين ررضعتكما  :املألرو السودامل
كتب املصاحف لعثمان :كان يكتب املصاحف لعمأل بن اخلطاب وقال ال  ذري 

 . وقول لعمأل
 (360) ةالَ بَ ع بن عبد احلارث بن حُ انفِ  - 925
وقال  .روى ىنه ربو الطفول وغريه.و  بن ىمري بن ى شان اخلزاىي روى ىن النيب ا 

يف ط قة من ر  م يف  بن  عد يف الصحابة اوذكأله .يقال إن له صح ة :ال خاري 
ويقال إءه ر  م يوع  وفض ئهم  كان من ك ار الصحابة :  بن ى د الرب اوقال .الفتح 

بة وذكأله يف الصحا.رءكأل الواقدي رن تكون له صح ة و .ومل يهاجأل  الفتح فأقاع مبكة 
من  عادو املألمل :"ومسند رمحد  وحديثه يف السنن  بن ح ان والعسكألي وآخألون ا

افرتى انفع بن  :قال ال خاري يف صحوحه.أله ىمأل ى أ مكة ورمّ  " اجلار الصاحل 
 . ى د احلارث لعمأل من صفوان بن رموة دار السجن مبكة

 (361) د القيس الفهريّ انفع بن عب -602
كان مع ىمألو بن العاص يف فتح مصأل فوما ذكأله ابن ى د   اّمه.رخو العاص بن وائل 

عد بمل ي ق اءه والظّن رءّه من م س مة الفتح .احلكم يف الفتوح  وبعثه ىمألو إىل بألقة  
 الفتح من قأليش إال من فهد حجة الوداع  وهذا قألفي  وقد بقي إىل خ فة ىثمان

 .   ىنهرضي هللا
 

                                 
 .   8663رقم الرتمجة   6/408 اإلصابة .  2592رقم الرتمجة     4/1490  اال توعاب (360)
   .  8680رقم الرتمجة    6/322اإلصابة    (361)
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 (362) انفع بن عبد عمرو -162
بن رخي ا  دي بن كعبويج بن ىَ  ود بن ى  بن ى د هللا بن ءض ة بن ىون بن ى  ا
ومقتضاه رن يكون ربوه .تل يوع احلألو ذكأل الزبري رن ولده ى د هللا ق  .ة  َ ضْ أل بن ءَ مَ عْ مَ 

فَقاَل: "إ ْن َوَجْدو ْ  ول  هللا قَاَل: بالَعثالَنا َر     َعْن َريب  ه أَليالألََو ف . من مس مة الفتح
لنَّار " فَ مَّا رََرْداَن اخل أل وَج قَاَل: "كْنت   -َرج َ نْي  م ْن قال أَلْيش   -َ اًن َوف َ اًن ف   َا اب  فََأْحأل ق ومه 

َا إ الَّ هللا   َا رََمأْلت ك ْم َرْن حت ْأل ق وا ف َ اًن َوف َ اًن  َوإ نَّ النَّاَر اَل يال َعذّ ب  هب  فَإ ْن َوَجْدمت  ومه 
   . (363)ا". رخألجه ال خاريفَاقالتال   ومه َ 

قوله: "يف حديث ريب هأليألو إن وجدو ف انً وف انً" مها: ه ار بن اا ود وانفع بن 
زينب بنت  ى د ىمألو  وقول: ابن ى د القوس قاله القسط ين   وكان هّ ار خنس بعري

ها  ومل نَ والْ ن  جَ  تْ طَ قَ وهي حامل فأ ْ   صخألو ى أ طتْ قَ فسَ  ملا هاجألتْ  َر  وَل هللا 
  ومل يدركه النافذ فأ  م بعد ذلك  وىاش إىل رايع معاوية تْ ضَ الدمامل ومأل   اق  ألَ هْ التزل تَ 

من  بَّ فقال: "     وكان املس مون يس وءه مبا فعل  حىت فكأ ذلك لأل ول هللا 
 فكّف الناس ىنه. (364)ك" َّ  َ 

مل رقف ى أ ذكأله يف الصحابة  افظ ابن حجأل :ورما انفع بن ى د ىمألو فقال احل
حألوب بن ومما يؤّكد إ  مه رن حممد بن ح وب ذكأل امسه  يف (365) ". س مف ع ه مل ي  

يف وقعة حألّو واقم   ورءّه فارك قومه يف ت ك  ىّدي بن كعب بن لؤي يف اإل  ع
 وهللا رى م . (366) احلألب   وف ق َئت ىونه .

                                 
 .     8664  رقم الرتمجة  6/409 اإلصابة (362)
 .  3016رقم  4/61صحوح ال خاري  (363)
ل ابن حجأل )مأل الالل . قا 9417رقم  5/213. مصالالنف ى دالألزاق  2646رقم  2/286 الالنن  الالعود منصالالور   (364)

 (6/412وفوه وهم. اإلصابة 
 . 60-3/59ل صنعاين  التَّح ري إليَضاح َمَعاين التَّوسري.    6/150فتح ال اري  (365)
نالال   (366)  . 304 مد بن ح وب ص  ق يف رخ ار قأليشمّ الم 
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 (367) يب وقاصانفع بن عتبة بن أ - 262
جابأل بن مسألو وهو ىنه روى .من مس مة الفتح    بن رخي  عدابن زهألو بن ك ب ا
 (368) .وحديثه يف صحوح مس ميف غزوو     ر ول هللاا مع الاّلالكن  رءه قال:ته الالالبن ىمّ ا

 (369) لقمةري بن احلارث بن عَ ضِ الن   - 362
ورءه ا تشهد ابلريموك  ة ذكأله مو أ بن ىق ة يف مهاجألو احل ش. بن كندو الع دري ا

 :حدثن ى د هللا بن ريب بكأل بن حزع وغريه قالوا:بن إ حاق فقال يف املغازي اورما 
 .من املؤلفة يوع حنني النضري بن احلارث مائة بعري وكان ممن رىطأ ر ول هللا 

يكىن راب احلارث وكان من :بن ماكوال اوقال  وابن فاهني  بن  عد اوكذا قال 
 أل بن احلارث الذي رمأل ر ول هللا ضْ وهو رخو النَّ  ويقال له الألهني  ش حكمامل قألي

قال ابن حجأل يف تألمجة حممد بن النضري بن  .بقت ه ابلصفألامل بعد قفوله من بدر 
 (.وىمه النضأل هو الذي قتل صربا فألثته رخته ابابوات القافوة املشهورو :)(370)احلارث

 (371) . بن ى قمة قتو ة بنت النضأل بن احلارثورخته هي : 
يوع حنني مبائة من اإلبل فأاته رجل من بن   رمأل له النيب : بن ى د الرب اقال  
 :وقال. ي منها ىشألو فأخذها ورىطأ الدئ.وهللا ما ط  تها :ل ي شأله هبا فقال ئْ الدّ  

مث خألج إىل  مث خألج إىل املدينة فسكنها  وهللا ما رحب رن ررتشي ى أ اإل  ع 
والزبري بن بكار  وكذا قال مو أ بن ىق ة .ل هبا ت  الريموك وق   دَ ه  وفَ  ا الشاع مهاجأل 

.قال  من مس مة الفتح  ولوست له روايةوهو  . وابن الك يب إءه ا تشهد ابلريموك

                                 
 .   8666   رقم الرتمجة   6/409 اإلصابة .   2591رقم الرتمجة     4/1490  اال توعاب (367)
 .  2900رقم  4/2225  (368)
. الالالالالالالالالالالالري رى ع الن  مل   8726رقم الرتمجة    6/436 اإلصالالالالالالالالالالالالابة . 2658رقم الرتمجة  4/1525اال الالالالالالالالالالالالتوعاب  (369)
1/316 . 
 .  8320رقم الرتمجة    6/256 اإلصابة  (370)
 .  11642رقم الرتمجة    8/79 اإلصابة  (371)
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وكان كثري احلمد هلل ى أ رن هداه  إ  مه  نَ س  فإن النضري ر  م وحَ ) (372) كثري:ابن  
ان ل نَّْضأل  قال ال وهقي:)وك ( .ورخوه وره وه وذووهلإل  ع ومل ميته ى أ ما مات ربوه 

 (373)(.  َحار ث  وهو من م ْس  َمة  الَفتح  اله النَّض ري  بن الالمالَرٌخ ا 
 (374)  بن عمرو لُ شَ هْ ـنَ   -462
الط قة الألابعة من الصحابة ممن ي .ذكأله ابن  عد الفهأل  يبن ى د هللا بن وهب القألفا

 (375) . وما بعد ذلك ر  م ىند فتح مكة 
   (376) روةاوية بن عُ عَ ل بن مُ فَ وْ نَـ  -562
اءة نَ او بن ك  نَ ئل بن بكأل بن ى د مَ ة بن ىدي بن الدّ  اثَ فَ بن صخأل بن يعمأل بن ءال  ا

وحج مع ريب بكأل  ر  م يف الفتح  :بن فاهنياه بن الك يب قال  َ سَ ي ي ءَ ناين مث الدّ  الك  
كان ممن :وقال ربو ىمأل  . ئةوكان قد ب غ املا  نة ىشأل   ومع النيب   نة تسع 

 . ىاش يف اجلاه وة  تني ويف اإل  ع  تني
 (377) تبة بن أيب وقاصهاشم بن عُ  -662
بن  (378)قالألْ الم  بن رهوب بن زهألو بن ى د منان الزهألي الشجاع املشهور املعألون ابلا

ه بعضهم يف دّ يكىن راب ىمأل وىَ :قال ربو رمحد احلاكم  .رخي  عد بن ريب وقاص 

                                 
 . 1840رقم الرتمجة  1/9 جامع املساءود والسنن  (372)
 .   2826رقم احلديث   3/384السنن الصغري ل  وهقي   (373)
رقم    6/168ل فا الالالالالي املكي  اتريخ ال  د اامني العقد الثمني يف .  8819رقم الرتمجة    6/475اإلصالالالالالابة    (374)

   . 2611الرتمجة 
   . 465الط قات الكربى متمم الصحابة ص    (375)
 .  8837رقم الرتمجة    6/436 اإلصابة . 2644رقم الرتمجة  4/1513اال توعاب  (376)
 .   8918رقم الرتمجة   6/515 اإلصابة .  2700رقم الرتمجة  4/1546اال توعاب  (377)
. جممل ال غة البن 2/790البن دريد  مجهألو ال غة) إىل املوت. : لشالالالالالالالالجاىته وإ الالالالالالالالألاىهمسي املألقال يوع صالالالالالالالالفني  (378)

 مادو رَقل( . 392فارس ص 
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وحضأل مع ىمه حألب الفألس ابلقاد وة  ر  م يوع الفتح  :بة وقال اخلطوبالصحا
 . وله هبا آاثر مذكورو

 (379) أيب العاصار بن بّ هَ  -762
فهو  قتل ربوه يوع بدر كافألا  ي م  شَ  ْ بن ءوفل بن ى د مشس بن ى د منان القألفي العَ ا

د بن يزيد بن ومن ذريته خال وله ولد يقال له ىمأل كان ابلشاع .من مس مة الفتح 
 . مع من قتل من بن رموة ابلشاع قتل يف رول دولة بن الع اس ؛ىمأل 

  (380) األسودهّبار بن  -862
 . بن املط ب بن ر د بن ى د العزى بن قصي القألفي. صحايب ر  م ىاع الفتحا
َرج َ نْي   -َ اًن َوف َ اًن فَقاَل: "إ ْن َوَجْدو ْ ف   قَاَل: بالَعثالَنا َر  ول  هللا   َعْن َريب  ه أَليالأَلَو ف

لنَّار " فَ مَّا رََرْداَن اخل أل وَج قَاَل: "كْنت  رََمأْلت ك ْم َرْن حت ْأل ق وا ف َ اًن  -م ْن قال أَلْيش   َا اب  فََأْحأل ق ومه 
َا إ الَّ هللا  فَإ ْن َوجَ  َا فَاقالتال   ومه َ َوف َ اًن  َوإ نَّ النَّاَر الَ يال َعذّ ب  هب     .ا". رخألجه ال خاري ْدمت  ومه 

قوله: "يف حديث ريب هأليألو إن وجدو ف انً وف انً" مها: ه ار بن اا ود وانفع بن و 
زينب بنت  ى د ىمألو  وقول: ابن ى د القوس قاله القسط ين   وكان هّ ار خنس بعري

 قطت جنونها  ومل ملا هاجألت فسقطت ى أ صخألو وهي حامل فأ َر  وَل هللا 
الدمامل ومألضت  ومل يدركه النافذ فأ  م بعد ذلك  وىاش إىل رايع معاوية  تزل ُتألاق

فقال: " ّب من   وكان املس مون يس وءه مبا فعل  حىت فكأ ذلك لأل ول هللا 
 فكّف الناس ىنه. (381)  ك"

 

                                 
 .  8938 رقم الرتمجة   6/529 اإلصابة .  2700رقم الرتمجة  4/1546اال توعاب  (379)
 .     8935رقم الرتمجة   6/524. اإلصابة    2672رقم الرتمجة  4/1536اال توعاب   (380)
 ( .364رقم احلافوة ) 92 ق ختألجيه ص    (381)



  96 

 (382)هشام بن العاص بن هشام  -926
يقال  بوه ب در ل رت  ق   بن املغريو بن ى د هللا بن ىمأل بن خمزوع بن رخي ريب جهل ا

يوع الفتح فكشف ىن ظهأله  قال ربو ىمأل هو الذي جامل اىل النيب .قت ه ىمأل 
ال هم رذهب :فقال  فأزال يده مث ضألب صدره ث اث  ووضع يده ى أ خاو الن وو 

  (383) . د ث اث سَ واحلَ  لَّ ىنه الغ  
 (384) هشام بن الوليد بن املغرية - 702

 . ذكأل يف املؤلفة ق وهبم:مأل قال ربو ى. املخزومي رخو خالد 
 (385)  هشام بن حكيم-172
ومات   بن حزاع بن خوي د بن ر د بن ى د العزى القألفي اا دي ر  م يوع الفتحا

وينهأ ىن املنكأل  وخوارهم ممن أيمأل ابملعألون  وكان من فض مل الصحابة  ق ل ربوه 
ما ما بقوت ران ر:"ذكأل مالك رن ىمأل بن اخلطاب كان يقول إذا ب غه رمأل ينكأله 

 . "وهشاع بن حكوم ف  يكون ذلك
 (386) قبة بن أيب معيطهشام بن عُ  -272

هشاع بن الولود بن وحفوده  وهو من مس مة الفتح .ل ربوه يوع بدر كافألا ت  ااموي ق  
 (387) . معاوية بن هشاع كان ىامل ىمأل بن ى د العزيز ى أ قنسألين

                                 
 . 8973  رقم الرتمجة   6/542 اإلصابة .  2684رقم الرتمجة  4/1540اال توعاب  (382)
 . 54/103اتريخ دمشق البن ىساكأل  (383)
 .     8980رقم الرتمجة   6/544 اإلصابة . 2687رقم الرتمجة  4/1541اال توعاب  (384)
 .     8969رقم الرتمجة   6/538 اإلصابة . 2681رقم الرتمجة  4/1538اال توعاب  (385)
 .   8976  رقم الرتمجة   6/543 صابةاإل . 307ا رب  مد بن ح وب ص  (386)
رقم  11/156. ُتذيب التهذيب البن حجأل  8060رقم الرتمجة   63/309اتريخ دمشالالالالالالالالالالالالالق البن ىسالالالالالالالالالالالالالاكأل   (387)

 .      . 259الرتمجة 
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 (388) ارة بن الوليدمَ هشام بن عَ  -372
ذكأل ربو حذيفة ال خاري يف امل تدر .املغريو بن ى د هللا بن ىمأل بن خمزوع املخزومي بن ا
ربوه هو الذي كان مع ىمألو  .ءه ا تشهد بوقعة فحل ابلريموك  نة ث ث ىشألو ر

فهاع مع الوحش  ح و ه إفأغألى به النجافي حىت رمأل رن ينفخ يف  بن العاص ابحل شة 
 .ه هذا  من مس مة الفتحوولد .ىل رن مات يف خ فة ىمأل إ

 (389)بن ربيعة   هشام بن عمرو -472
ل بن ىامأل بن لؤي بن غالب سْ ب  بن جذمية بن مالك بن ح  وْ  الَ بن احلارث بن ح  ا 

دون املائة من  بن إ حاق يف املؤلفة ممن رىطاه النيب اذكأله  . القألفي العامألي
قأليش ى أ بن هافم يف اليت كت تها ؛وهو الذي قاع يف ءقض الصحوفة .غنائم حنني 

ذكأله خ وفة  :بن فتحون فقالاا تدركه  .ااايع وكان كثري الرتدد هلم يف ت ك عب الشّ  
بن إ حاق قصته اوقد ذكأل .رىطاه مخسني من اإلبل  ن النيب إ :بن خواط فقال

 ىنه . هللا ضيوخماطألته يف ذلك بنفسه ر  يف ءقض الصحوفة 
 (390) ب الطائيلْ هُ ـال –572

قال  . اهل ب يمّ فن ت فعأله فس  ؛ ألع فمسح رر ه قرجل ر دريد رتأ النيب  بناقال 
ب الكثري    هْ واا  .يعن كان ابلقان فصار ابلفامل  ا .فصار رفألى اوكان رقألى:بن دريد ا

وهو  وكسأل اثءوه بن انصأل بفتح رولهاوض طه   واهل ب بضم روله و كون اثءوه .الشعأل 

                                 
 .     8977رقم الرتمجة   6/544 بةاإلصا . 2/409البن منده  املسَتخألج  من ك تب النَّاس ل تَّذكألو  (388)
يف  5/69 وذكأله ريضالالا .  8978رقم الرتمجة  6/544 اإلصالالابة . 2686رقم الرتمجة  4/1541  اال الالتوعاب  (389)

 . 6275 ابنه ىمألو بن هشاع تألمجة
رقم الرتمجة    6/552 اإلصالالالالالالالالالالالابة .   5596رقم الرتمجة  5/469و  5403رقم الرتمجة  5/369ر الالالالالالالالالالالد الغابة    (390)

8998     . 
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لكن مساه ؛بن الك يب اوكذا قال  ن ىدي بن قناءة بن يزيد ب:وقول .يزيد بن قنافة 
 :وه يقول الشاىأل فبن الك يب و اوقال    مة 

 كان وما يف رر ه فعألو ... فأص ح ااقألع وايف الشكري                   
وحديثه يف ريب داود والرتمذي  روى ىنه ابنه ق وصة . و  روى اهل ب ىن النيب 

 قة مس مة الفتح .بن  عد يف ط اوذكأله .وغريمها 
 (391)  هند بنت أيّب بن خلف -672

ووالدو ابنه ىامأل ذكألها الزبري  وهي ابنة ىالّمه  اجلمحوة زوج مسعود بن رموة بن خ ف
ولولده ىامأل بن مسعود  رواية ىن النيب  كافألا    يوع بدر ال ربوهت  ق  .  وزوجهابن بكار 
 من   وهو إّما رن يكونبوه إن حديثه مأل ل فتكون الصح ة ا :وااكثألون قالوا

 .يوع الفتح.والظّن رّنا ر  مت  مس مة الفتح رو مات ى أ كفأله ق ول الفتح 
 (392)  هند بنت عتبة بن ربيعة -772
معاوية بن ريب  فوان رخ ارها ق ل  والدو بن ى د مشس بن ى د منان القألفوة ا

تؤلب ى أ  مث كاءت  (393)وفع ت ما فع ت حبمزو اإل  ع مشهورو وفهدت رحدا 
  وَحس ن  مث ر  مت هي يوع الفتح فأ  م زوجها  املس مني إىل رن جامل هللا ابلفتح 

 إ  مها .
 

                                 
 .  11838رقم الرتمجة     8/148اإلصابة     (391)
 .   11856 رقم الرتمجة   8/155 اإلصابة . 4114رقم الرتمجة   4/1922اال توعاب   (392)
ما ورد من رما رن التمثول حبمزو رضالالالالي هللا ىنه وفالالالالق بطنه بعد ا الالالالتشالالالالهاده اثبت . قال موقع اإل الالالال ع ويب:)  (393)

.وقال  202360( رقم الفتوى هند بنت ىت ة منها وىدع ا الالالالتسالالالالاغتها إايها ف  يث ت فوه فالالالاليملا الالالالتخألاج ك ده وتناول 
ن س  هللا ىنها الالال قد ر  مت وحَ وى أ ري حال فإذا ق نا إن القصة صحوحة ف  خيفأ رن هندا الالال رضي  يف فتوى رخألى :)

 . 315919( رقم الفتوى إ  مها  واإل  ع جيب ما ق  ه
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 (394)  هند بنت عقبة بن أيب معيط -872
رمها رروى بنت كأليز ورخواها و  هي  ب در ور  متربوها  تل ااموية رخت الولود ق   

 . الولود وخالد يوع الفتح
 (395)  ن احلجاجه ببّ نَـ هند بنت مُ  -927
 .ذكألها الواقدي .هي من مس مة الفتح  السهموة والدو ى د هللا بن ىمألو  

 (396) ة بن احلارثذَ وْ هَ  -802
ة بن ثَ هْ الان بن امألئ القوس بن ب  فَ ة بن خ  وَّ صَ ة بن ى  ظَ قَ هللا بن يالَ و بن ى د ألَ جْ بن ى  ا
هوذو بن احلارث ر  م  :قاال وابن فاهني يف الصحابة  ذكأله الطربي . وم الس مي    

 وهو القائل لعمأل يف خماصمة له  وفهد فتح مكة 
 ويل اامأل رين تأليد لقد دار هذا اامأل يف غري ره ه ... فأبصألْ 

ق  ه رانس  يهوذو يعألن اببن احلمامة حضأل العطامل يف رايع ىمأل فدى:وقال املألزابين 
 االف رجل   .فقد يكون من وفد بن   َ وم   وهم مابني الس عمائة إىل من قومه

 الذين ر  موا ىاع الفتح .
 (397) ة بن خالدصَ ابِ وَ  -182
ذكأله هشاع بن الك يب يف املؤلفة   بن ى د هللا بن ىمأل بن خمزوع القألفي املخزومي ا

 . ق وهبم

                                 
 . 11858  رقم الرتمجة   8/157 اإلصابة  (394)
 .    11863 رقم الرتمجة   8/158 اإلصابة . 7345رقم الرتمجة  6/294ر د الغابة  (395)
 . 9017رقم الرتمجة  6/561 اإلصابة (396)
 .      9092رقم الرتمجة   6/191 اإلصابة . 151االفتقاق البن دريد ص   (397)
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 (398)  بن حرب يّ شحْ وَ  -282
يوع الفتح  وفهد الومامة  وقتل مسو مة  ر  مي .  موالهم  املكيالقألف ياحل ش 

مسو مة.    وكان يقول: قت ت خري الناس: محزو بن ى د املط ب  وفأل الناس:الكذاب
 .يوروى ىنه: ابنه حألب  وى د هللا بن ىد مث قدع الشاع  و كن محص.

 (399)  تلَ سْ ح بن األَ وَ حْ وَ  -382
ْبن حم َمَّد ْبن ىمارو  قَاَل: كاءت لوحوح ذكأل الزَُّبرْي  َىْن ىمه مصعب  َىْن َىْ د  اَّللَّ  

كان هو : ) (400)وقال ابن ااثري .  ة  وفهد اخلندق وما بعدها من املشاهدصح
وح  قد صارا إىل مكة مع قأليش  فسكناها  ور  ما يوع الفتح قاله ابن حْ ورخوه وَ 
 .(إ حاق

  (401)  د بن خالدرْ وَ  -482
 وم الس مّي هثة بن    المالك بن ثع  ة ابن ب  بن حذيفة بن ىمألو بن خ ف بن مازن بن ا
 ربو ىمأل.و  (402)ابن  عد يوع الفتح  ذكأله .كان ى أ مومنة الّنيّب   يجْ ال َ 
 (403) ة بن حابس التميميقَ رَ وَ  -582

ومنهم ااقألع بن :فقال  ذكأله احلاكم فومن قدع ءوسابور من الصحابة  رخو ااقألع 
وممن :مث  اق من طأليق الع اس بن مصعب قال   التموموان وورقة بن حابس  حابس 

وقال رمحد بن  نان ىن .من الصحابة ااقألع وورقة ووردان مع ااحنف قدع مألو 
 . كان ااقألع ورخوه من املؤلفة:  املدائن 

                                 
 . 2660قم الرتمجة ر  6/190 اتريخ ال  د اامني العقد الثمني يف  (398)
 .        2740رقم الرتمجة    4/1566اال توعاب   (399)
 .   2539رقم الرتمجة اخوه صوفي    2/422ر د الغابة  (400)
 .    9140رقم الرتمجة    6/472اإلصابة    (401)
 .    457رقم الرتمجة    4/208الط قات الكربى    (402)
 .       9136رقم الرتمجة    6/606 اإلصابة . 5464رقم الرتمجة  5/416ر د الغابة  (403)
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 (404) الوليد بن عبد مشس بن املغرية -682
ري جَ  اب بن ح  ب بن الضَّ وْ هَ  ة بنت جحش ابن ربوعة بن رٌ وْ ابن ىم رع   مة  رمه قالَ 

يوع الفتح  وقتل ابلومامة فهودا مع ابن ىمه  ص بن ىامأل بن لؤّي  ر  موْ ع  بن ى د مَ 
 . خالد بن الولود

 (405) الوليد بن عقبة بن أيب معيط -782
رخو ىثمان   رابن بن ريب ىمألو ذكوان بن رموة  بن ى د مشس بن ى د منان ااموي

ورمها  رمهما رروى بنت كأليز بن ربوعة بن ح وب بن ى د مشس .بن ىفان امه ا
يكىن راب وهب قتل ربوه بعد الفألاغ من غزوو بدر صربا .ملط ب ال وضامل بنت ى د ا

فكان ممن ر أل ب در فأمأل   وكان فديدا ى أ املس مني كثري ااذى لأل ول هللا 
ورخوه ىمارو  ور  م الولود . النار :ال ق؟ اي حممد من ل ص وة :بقت ه فقال  النيب 

 يوع الفتح .
 (406)  غريةالوليد بن عمارة بن الوليد بن امل -882

ربو ى ودو بن ىمارو مع خالد ابن الولود  خوهقتل هو ور خالد بن الولود  يابن رخ
 .مع ىالّمه خالدر  م يوع فتح مكة والألاجح رءه  ابل طاح.

 (407) األسودة بن عَ مْ ب بن زُ هْ وَ  -928
وكان من   بن املط ب بن ر د بن ى د العزى بن قصي اا دي من مس مة الفتحا

وقول أبّنا فاختة ذكألها ابن السكن ويف السريو   وابن ى دالرب   ويف . رجواد قأليش
 مصنف ى دالألزاق ىاتكة . وهللا رى م .

                                 
 .    4514رقم الرتمجة   633 /3. اإلصابة    2720رقم الرتمجة   4/1552اال توعاب   (404)
 .     9153 رقم الرتمجة   6/614 اإلصابة . 2721رقم الرتمجة  4/1552اال توعاب  (405)
 6/483. اإلصالالالالابة  5469  رقم الرتمجة  4/677  . ر الالالالد الغابة 2722رقم الرتمجة  4/1557. اال الالالالتوعاب (406)

   .  9168رقم الرتمجة 
 .      9166  رقم الرتمجة   6/623 اإلصابة . 2728رقم الرتمجة  4/1560اال توعاب  (407)
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 (408)  حيىي بن حكيم بن حزام -902
وروالده هشاع  ر  م حكوم بن حزاع : بن ى د الرب فقال اذكأله  القألفي اا دي  

 . وصح وا النيب   وى ود هللا يوع الفتح  وخالد وحيىي 
 (409) يزيد بن أيب سفيان -192
ورخو اخل وفة  رمري الشاع   صخأل بن حألب بن رموة بن ى د مشس القألفي ااموي 

ى أ صدقات  النيب وا تعم ه  كان من فض مل الصحابة من مس مة الفتح  معاوية 
كان رفضل روالد ريب  فوان :  وقال ربو ىمأل .بن فألاس وكاءوا رخواله قاله بن بكار 

  يزيد اخلري ورمه رع احلكم زينب بنت ءوفل بن خ ف من بن كناءة:ال له وكان يق
أله ربو بكأل الصديق ملا قفل من احلج  نة اثنيت ىشألو رحد رمألامل رمّ .يكىن راب خالد 

 .مث ى أ دمشق ملا مات معاذ بن ج ل  ه ىمأل ى أ ف سطني ألَ ورمَّ  ااجناد 
 (410)  َيزِيد بن أوس -292

 .  ْبن قصي. ر  م يوع فتح مكة  وقتل يوع الومامة فهوداح وف ل ن ى د الدار 
 (411) األسوديزيد بن زمعة بن  -392
ألي ة بنت ريب رموة رخت رمه قَ  بن املط ب بن ر د بن ى د العزى القألفي اا دي ا

 :بن  عداوقال .وكان من السابقني هاجأل اىل ررض احل شة قاله بن الك يب  رع   مة 
وكاءت الوه املشورو  كان من رفألان قأليش :  وقال الزبري .بل هو من مس مة الفتح 

   .وابن إ حاق وغريمها فومن ا تشهد يوع حنني أ بن ىق ة وذكأله مو .يف اجلاه وة

                                 
 .9225رقم الرتمجة     6/644 اإلصابة . 2749رقم الرتمجة  4/1569اال توعاب  (408)
 .   9271 رقم الرتمجة   6/658 اإلصابة . 2772رقم الرتمجة  4/1575اال توعاب  (409)
  649 /6. اإلصابة    5531رقم الرتمجة  5/444. ر د الغابة   206رقم الرتمجة   1475 /4اال توعاب    (410)

 .     9239رقم الرتمجة  
 .   9266رقم الرتمجة    6/656 اإلصابة . 2771رقم الرتمجة  4/1574اال توعاب  (411)
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 (412) يزيد بن سعيد بن مثامة -492
ر  م يوع فتح مكة  و كن املدينة  وهو حجازي   بن اا ود والد السائب صحايب ا

  . روى ىنه ابنه السائب
 (413)      عافِ سَ يزيد بن مُ  -592
تل ربوه يوع رحد كافألا ذكأله بن ط حة بن ريب ط حة بن ى د الدار القألفي الع دري ق  ا

ال إو  وكأءه من مس مة الفتح .ءه قتل يوع احلألو :إوقاال (414)الزبري بن بكار وال  ذري 
)يعن فهو من رهل هذا القسم ما ردرك من احلواو الن وية  ت  نني وءصفا  فأقلّ 

 . جوة قاله الزبريورمه خزر  قسم الالم خضألمني(
 (415)  ة بن أيب عبيدةيّ مَ ى بن أُ لَ عْ يَـ  - 692

 نوة بنت غزوان؛ رخت ىت ة بن غزوان.التمومي املكي ح وف قأليش.وهو يع أ بن م  
 . ر  م يوع الفتح  وحسن إ  مه.وفهد: الطائف  وت وك

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . 7718رقم الرتمجة  601تقأليب التهذيب ص .   5556رقم الرتمجة  5/455ر د الغابة   412))
 .   9271 رقم الرتمجة   6/672 اإلصابة (413)
 . 3/270رءساب اافألان ل   ذري  (414)
 . 9365رقم الرتمجة  6/685. اإلصابة   20رقم الرتمجة  3/100 ري رى ع الن  مل ل ذهيب   (415)
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 فهألس املوضوىات
 الصفحة                                                           املوضوع 

 
 1مقدمة                                                                  
 1منهجي يف الكتاب                                                     

 3                                    تعأليف م س  َمة  الَفْتح روال  : متهود:
 3                                           اثءوا : تعأليف الالم ؤلََّفة  ق  وهبم
 4                                          اثلثا  : ضوابط م س  َمة  الَفْتح

 4                                 رابعا: ضوابط املؤلفة ق وهبم           
 5                            لصحابة مس مة الفتح واملؤلفة ق وهبمرمسامل ا
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 أمساء وتراجم الصحابة مسلمة الفتح واملؤلفة قلوهبم
 رقم الصفحة                     اسم الصحايب                      رقم الرتمجة

 6                     َراَبن بن  عود ااموي                              1
 6                           ربو ر َحْوَحة                                   2
 7                        ربو الالَجْهم بن ح ذيفة                             3
 7                   ربو السََّنابل بن بالْعالَكك                              4
 7                  ربو العاص بن الألبوع                                  5
 8                  ربو َحْثَمة بن ح َذيفة                                 6
 8                  ربو  فوان بن احلارث                                7
 8                    ن بن حويطب ربو  فوا                           8
 9             ربو ى ودو بن ىمارو بن الولود بن املغريو                   9

 9                     وي د  ربو َىْقألب بن خ                         10
 9                     ربو ى ي بن ى د هللا بن احلارث                      11
 9                          ربو ىمألو بن ىدي                             12
 10                     ربو قحافة ىثمان بن ىامأل التومي                   13
 10                         ربو َمْعَ د بن َحْزن                              14
 10                           الَقة بن ى د املط ب ربو ءالَ                       15
 11                            ربو ءالم أل الك َناين                             16
 11                  ربو هافم بن ىت ة بن ربوعة                          17
 11                          ربو واقد ال وثي                               18
 12                         ربو َوَداَىة السَّْهم ي                            19
 12                          ر َحْوَحة بن رموة                               20
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 الصفحةرقم                      اسم الصحايب                      رقم الرتمجة
 12                      ااخنس بن َفأل يق                               21
   13               رروى بنت ريب العاص بن رموة                         22
             13                     رروى بنت كأليز                                  23
   13                رَْزَهأل بن ى د ىون                                  24
   14                   اا ود بن ريب ال خرتي                           25
 14                    اا ود بن خ ف                                26
  14                   اا ود بن ىون                                 27
   14                   اا ود بن هشاع                                28
ود بن ريب رانس بن زءوم                            29  15              َر  
ْود بن ر َحْوَحة                                   30  15                 َر  
ْود بن َجارية  رَ                                  31                     16 
 16                 ااقألع بن حابس                                 32
 17              رع ال نني بنت ىوونة                                  33
 17             رع احلكم بنت ريب  فوان                             34
  17         ر عُّ َح  ْوب بنت العاص بن رموة                           35
 17        رع حكوم بنت احلارث بن هشاع                          36
 18     رع حكوم بنت ىق ة بن ريب معوط                           37
 18        صخأل بن حكوم  بنترع َ ع ود                           38
 18             رع ىمألو بنت  فوان                                39
 18                 رع َمأْلَثد ااْ َ م ّوة                                40
 19             رع هاءئ بنت ريب طالب                            41
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 رقم الصفحة                     اسم الصحايب                      رقم الرتمجة   
  19                 آمنة بنت ىفان بن ريب العاص                           42
 19                        ر َمّوة بن ريب ى ودو                                 43
   20                        بنت  فوان ر َمومة                                44
 20                          رََءس بن ز ءالْوم                                   45
 20                         روس بن  عد                                   46
 21                           رَْوس  بن م ْعرَي                                   47
 21                         رمين بن خ ألمي                                    48
 22                     ب ْسأل بن ريب رَْرطَاو                                   49
 22                            ال الغ وع                                        50
ْود                                     51  23                        متوم بن َر  
       23                      ج َ ري بن احلويألث                                  52
 23                   ج ال ري بن م ْطع م بن َىدي                             53
   24                     الالَجّد بن قوس                                     54
 24                  جعفأل بن ريب  فوان                                  55
   25                     َجالم ْول بن َمْعَمأل                                   56
 25                      َجَناب الَكْ يب                                    57
 25                 ج َوْيأليّة بنت ريب جهل                                58
 25                   احلارث بن   َويد                                   59
 26                    احلارث بن هشاع                                 60
 26                   حاطب بن ريب ب تعة                              61
 26                ح  َّان بن احلكم السُّ مي                             62



  108 

 رقم الصفحة                     اسم الصحايب                      رقم الرتمجة
 27                      ح  ُّالي بن جارية                                 63
 27                  َحأْلَمَ ة بن الولود بن املغريو                           64
 27                       َحأْلَمَ ة ْبن َهْوَذو                                65
 28                   َحْزن بن ريب وهب                                 66
 28                احَلَكم  بن ريب العاص بن رموة                         67
زاع بن خ وي د                           68  28                 َحك وم بن ح 
 29               َحك وم بن َحَزن بن ريب وهب                         69
 29               َحك وم بن ط َ وق بن  فوان                           70
 29                    َحالْمَنن بن ىون                                 71
 30                 َحْنَطب بن احلارث                                 72
 30                    ْنظَ ة بن َهْوذو حَ                                 73
َفامل بنت ريب جهل                               74    30               الالَحنالْ
 30                 ح َوْيط ب بن ى د العزى                             75
 31               َخار َجة بن ح ذافة بن غامن                            76
 31           خالد بن ر ود بن ريب العوص                            77
 31               خالد بن العاص بن هشاع                            78
 32               خالد بن حكوم بن حزاع                             79
 32               ن ريب معوط خالد بن ىق ة ب                         80
 32               خالد بن قوس السهمي                              81
  32               خالد بن هشاع بن املغريو                             82
 32                    خالد بن َهْوَذو                                   83
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 رقم الصفحة                     اسم الصحايب                      رقم الرتمجة
  33                        خ أَلمي بن اَاْخأَلع                              84
 33                       خ زمية بن حكوم                               85
 33                       َءْدبَة   خ فان بن                             86
 34                         َخ  وفة بن َحْزن                              87
 34                        خوي د بن ىمألو                              88
َراَبح بن الالم ْعرت ن                              89

                      34 
 34                    رَبوعة بن رىب َحأَلَفة                              90
َعة بن احلارث                                  91  35                   رَبالوالْ
 35                    ربوعة بن رموة بن خ ف                          92
   37                      ربوعة بن َدرّاج                                 93
  37                 رَب وعة بن ر فالْوع بن ر ْهَ ان                            94
   37                   ر كاءة بن ى د يزيد                                95
  37                بن احلجاج  رَْيطَة  بنت م نال َّه                         96
 38                    زهري بن ريب رموة                                 97
 38                                 زَْيد اخلول بن م َهْ ه ل                             98
   38                     زينب بنت العواع                              99
 39                            ارو                                  100
 39                 السائب بن ريب ح وش                          101
   39              السائب بن ى د هللا املخزومي                     102
 40                   قة بن مالك    ألا                            103
 40                     أَلاقة بن م أْلَداس                             104
   40                  عد رو  عود بن مألّو                          105
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 رقم الصفحة                     اسم الصحايب                      رقم الرتمجة
 41                          عود بن يألبوع                             106
 41                         ْفَوان بن الع َدْيل                            107

 42                            فوان بن رموة                            108
 42                                      بن ى د اا د فوان                          109
 42                      فة بنت  عد ااءصارية                      110
 42                          َ َ مة بن َءْصأل                            111
  43                    ومان بن خالد بن الولود                       112
 43                          َ الم أَلو بن ج َنادو                           113
َنان بن َ َ َمة                             114                           43   
 44                     َننْي ربو مجو ة الضمألي                         115
 45                    َ ْهل بن ىمألو بن ى د مشس                116

 45                    َهول بن ىمألو اجلمحي                         117
 45                       َهْوَمة بنت ى َمري                             118
َوابة بن ىاصم الس مي                           119                   46 
َ ة بن ىثمان                                120    46                    َفوالْ
 47                     فو ة بن ىمارو                                121
 47                   ف والْوم بن ى د العزى                             122
 47                    َحة بن احلارثص  الوْ                              123
 47                      َصْخأل بن الَعْو ة                              124
 48                     َصْخأل بن حألب                               125
 48                َصْخأَلو بنت ريب جهل                              126
 48                صفوان بن ى د الألمحن                             127
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 رقم الصفحة                     اسم الصحايب                      رقم الرتمجة
 49                         صفوة بنت فو ة                           128
 50                       وف ي بن اا  تصَ                           129
أَلار بن اخَلطّاب                           130  50                       ض 
  50                      َضْمَضم بن مالك                            131
 51                  ط حة بن احلارث بن ط حة                      132
  51                    ط َ وق بن  فوان بن رموة                       133
  51               ىاتكة بنت ر ود بن ريب العوص                    134
 51                  ىاتكة بنت الولود بن املغريو                     135
 52                      ن ريب رموة ىامأل ب                           136
 52                        ىامأل بن ك أليز                              137
 52                       ىائشة بنت معاوية                         138
 53                       الع اس بن مألداس                          139
 53                       ى د الألمحن بن العواع                       140
 54                 ى د الألمحن بن حن ل اجلمحي                    141
 54                    ى د الألمحن بن َ الم أَلو                          142
 54               ةصفوان بن قدامى د الألمحن بن                    143
 55             ى د الألمحن بن ى د هللا بن ىثمان                    144
 55               ى د الألمحن بن ىثمان بن ى ود هللا                 145
 56                ى د الألمحن بن ىمارو بن الولود                    146
 56                   ى د الألمحن بن َمْشن ومل                          147
 57                ى د الألمحن بن معاذ بن ىثمان                    148
 57                ى د الألمحن بن يألبوع املالكي                      149
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 الصفحةرقم                      اسم الصحايب                      رقم الرتمجة
 57                       ى د هللا  بن ى  ود                            150
 57                     ى د هللا ااكرب بن وهب                       151
 58                     ى د هللا بن ريب الالَجْهم                          152
 58                      ى د هللا بن ريب رموة                           153
   58                    ى د هللا ْبن ر بالّي بن َخَ ف                       154
 59                      ى د هللا بن ريب ربوعة                          155
  59                      و ى د اَّللَّ بن ريب م ألّ                            156
 59                       ى د هللا بن اارقم                            157
 60                        ى د هللا بن الزّ ب ْعأَلى                         158
ري                          159 خّ   60                       ى د هللا بن الشّ 
 60                       ى د هللا بن الاله َديأل                           160
 61                       ى د هللا بن بديل                            161
  61                       ى د هللا بن ثع  ة                            162
 61                  هللا بن حكوم بن حزاع  ى د                     163
  61                  ى د هللا بن  عد بن ريب  ألح                    164
 62                 ى د هللا بن ى د هللا بن ريب رموة                   165
 62                      ى د هللا بن َىد ّي                            166
 62                  ى د هللا بن ىمألو بن املغريو                      167
 63                   ى د هللا بن ىمألو بن ب الْجأَلو                     168
 63                        ى د هللا بن ىون                         169
  63                       هللا بن قوس ى د                           170
  63                 ى د اَّللَّ بن مع د بن احلارث                     171
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 رقم الصفحة                     اسم الصحايب                      رقم الرتمجة
 64                    ى د هللا بن وهب الزهألي                       172
 64                         ى د بن زمعة                              173
 64                        ى دالألمحن بن َحْزن                         174
 64                  ى دالألمحن بن خالد بن الولود                     175
 65                   ري بن ى داملطّ بى دهللا بن الزب                  176
 65                  ى د هللا بن خالد بن الولود                      177
 65                 ى دهللا بن َىدي بن احلمألامل                      178
 65                ى د اَّللَّ بن َحْنَطب بن احلارث                    179
 65                  ى ود هللا بن معمأل بن ىثمان                    180
ود                            181  66                       َىتَّاب بن َر  
 66                       َىتَّاب بن   وم                            182
َ ة بن ريب                         183  66                        هلب ى تالْ
 67                       ى ْت ة بن الن دَّر                             184
َ ة بن  هول                           185  67                       ى تالْ
 67                  ىثمان بن وهب املخزومي                    186
 67                          ى َجري                                 187
 68                          الَعدَّامل                                188
  68                     َىد ّي بن اخلوار                           189
 68                     َىد ّي بن ربوعة                           190
  69                    َىد ّي بن قوس                            191
 69                    َىد ّي بن ءوفل                            192
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أْلَوو                             193  69                         ى ْق ة بن ج 
 70                    ى ْقَ ة بن احلارث بن ىامأل                      194
 70                        َىق ول بن ريب طالب                        195
 70                     ى ْكألمة بن ريب جهل                          196
 71                        ى ْكألمة بن ىامأل                           197
 71                                   الَعَ مل بن جارية الثقفي                      198
 71                         الَعَ مل بن  عد                          199
 72                         بن وهب الَعَ مل                          200
 72                          َىْ َقمة بن ى َ ثالاَلة                        201
 72                   َىَمارو بن ىق ة بن ريب معوط                   202
 72                     ى َمأل بن ىكألمة بن ريب جهل                 203
 73                       ىمأل بن َىْمألو ال وثي                       204
 73                       ى مأل بن مالك بن ىت ة                    205
    73                         َىمألو بن اَاْهَتم                         206
 74                        َىْمألو بن الألبوع                          207
   74                      َىْمألو بن  عود الاله َذيل                    208
 74                        َىْمألو بن َ   مة                         209
  75                       ىمألو بن مألداس                         210
ْمألي                   211  75                     َىْمألو بن يثأليب الضّ 
 76                    ى مري بن ااخنس بن َفأل ْيق                212
 76                         ى َمري بن قالَتادو                        213
 76                          َوَدَقةى َمري بن                         214
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 76                         َىْون السَُّ مي                             215
   77                         ن بن مالك َىوْ                            216
 77                         َىّواش بن َىْ َقَمة                           217
َنة بن حصن                           218  77                         ى والوالْ
 78                          َغنَّاع ااءصاري                           219
َتة بنت الولود بن املغريو                     220    78                   فَاخ 
 78                        فاطمة بنت اا ود                        221
  78                   فاطمة بنت الولود بن املغريو                    222
  79                        فاطمة بنت ى ْت ة                          223
 79               فائد بن ىمارو بن الولود بن املغريو                 224
   79                            فالأْلتالنالأ                                225
 79                       ة بن ى مريَفَضال                           226
 80                       قال تالْو ة بنت النَّْضأل                         227
 80                  قال أَليالَ ة  الصُّْغأَلى ب ْنت ريب ر َموَّةَ                    228
   80                       القعقاع بن مع د                         229

    81                     قوس بن ريب العاص                        230
 81                   قالْوس بن زيد بن َج ّار                       231
 82                     قالْوس بن ىدي                            232
 82               قالْوس بن َمالْخأَلمة بن املط ب                     233
  82                قالْوس بن َوْهب بن َوْهَ ان                      234
 82                 ك أْلز بن َىْ َقَمة اخلزاىي                        235
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 83                          ك ْ َدو بن َحن ل                             236
   83                  ل َ ابة بنت احلارث بن َحْزن                        237
  84                            لَ ود بن ربوعة                            238
  84                          مالك بن ربوعة                            239
  84                           مالك بن ىون                          240
 84                           حممد بن خ وفة                          241

 85                         م الَحْوالأل يز بن ج َنادو                         242
 85                           خمألمة بن القا م                         243

  85                       َمالْخأَلَمة بن ءوفل بن َرْهَوب                   244
 86                       ىمألو بن ح وب م ألَّو بن                     245
 87                        م ألو بن وهب بن جابأل                     246
  87                       َمْسع ود بن رموة بن خ ف                   247
 87                           الالم َسوَّب بن َحْزن                       248
 88                         الالم طّ ب بن ريب َوَداَىة                    249
 88                              م ط وع بن اا ود                     250
 88                             م َعاوية بن ريب  فوان                  251
 89                               م َعالتّ ب بن ريب هلب                  252
 89                                َمْعق ل بن َيَسار                     253
 89                          َمْعَمأل بن ىثمان بن ىمألو                254
 89                         الولود  املهاجأل بن خالد بن               255
أل بن ق نف ذ                     256  90                             الالم هاج 
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َوة بنت الولود بن املغريو                     257  90                    انج 
 90                      انف ع بن َظأل يب بن ىمألو                     258
 91                   انف ع بن ى د احلارث بن ح َ اَلة                  259
 91                    انفع بن ى د القوس الفهأليّ                     260
 92                        انفع بن ى د ىمألو                         261
 93                   انفع بن ىت ة بن ريب وقاص                     262
 93                  احلارث بن َى قمة النَّض ري بن                     263
 94                         ءاَلْهَشل  بن ىمألو                          264
 94                     ءالْوَفل بن م َعاوية بن ى ألوو                      265
 94                    هافم بن ى ت ة بن ريب وقاص                  266
 95                        ار بن ريب العاص َه ّ                       267
 95                           هّ ار بن اا ود                        268
 96                    هشاع بن العاص بن هشاع                   269
 96                     ريو هشاع بن الولود بن املغ                   270
 96                           هشاع بن حكوم                       271
 96                    هشاع بن ى ق ة بن ريب معوط                 272
 97                    هشاع بن َىَمارو بن الولود                    273
  97                    هشاع بن ىمألو بن ربوعة                     274
 97                          الاله ْ ب الطائي                         275
 98                     هند بنت ريّب بن خ ف                     276
 98                      هند بنت ىت ة بن ربوعة                    277
 99                    هند بنت ىق ة بن ريب معوط                 278
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 99                     هند بنت م نالّ ه بن احلجاج                      279
 99                         بن احلارثَهْوَذو                            280
 99                         َواب َصة بن خالد                            281
 100                       َوْحشّي بن حألب                           282
  100                       ن اَاْ َ تَوْحَوح ب                          283
 100                        َوْرد بن خالد                              284
 100                    َوَرَقة بن حابس التمومي                       285
 101                 الولود بن ى د مشس بن املغريو                    286
 101                  ىق ة بن ريب معوطالولود بن                     287
 101              الولود بن ىمارو بن الولود بن املغريو                 288
 101                 َوْهب بن ز ْمَعة بن اا ود                       289
 102                   حيىي بن حكوم بن حزاع                       290
 102                      يزيد بن ريب  فوان                         291
 102                         يَز يد بن روس                           292
 102                    يزيد بن زمعة بن اا ود                     293
 103                   ة يزيد بن  عود بن مثام                      294
      103                         يزيد بن م َساف ع                         295
  103                 يالْعَ أ بن ر َمّوة بن ريب ى ودو                     296
 
 
 


