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آخر من مات من الصحابة مطلقا ومقيدا


امحلد هلل محد الشاكرين ،والصالة والسالم عىل خامت النبيني ،وريض هللا عن الصحابة الغر امليامني ،ومن تبع هدامه واقتدى بسريهتم من
التابعني ،واتبعهيم بإحسان اإىل يوم ادلينٔ ،أما بعد:
فهذا جزء وجزي يف أخر من مات من الصحابة ريض هللا عهنم مطلقا ،ومقيدا مبوضع موهتم ٔأو بقبيلهتم ٔأو بفضل خاص اكلشهود يف البدر
وبيعة الرضوان والصالة اإىل القبلتني والهجرة ،وغري ذكل .وقد قال الإمام احلافظ ابن عبد الرب يف الاستيعاب ( :)١٩/١ل خالف علمته
بني العلامء ٔأن الوقوف عىل معرفة ٔأحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وأهل وسمل من ٔأوكد عمل اخلاصة ،و ٔأرفع عمل ٔأهل اخلرب ،وبه ساد ٔأهل
السري ،وما ٔأظن ٔأهل دين من ا ٔلداين اإل وعلامؤمه معنيون مبعرفة ٔأحصاب ٔأنبياهئم ٔلهنم الواسطة بني النيب وبني ٔأمته ،انهتى .

فآخر من مات من الصحابة عىل الإطالق
ٔأبو الطفيل عامر بن واثةل .قال النووي يف هتذيب الٔسامء واللغات ( :)۱٦/١اتفقوا عىل ٔانه اخر الصحابة ريض هللا عهنم وفاة ،انهتى .
وقال ابن كثري يف البداية والهناية ( :)۱۹۰/٩وهو اخر من ر ٔای النيب صىل هللا عليه وسمل وفاة بلإجامع ،انتهى  .وقال العرايق يف رشح
التبرصة والتذكرة (ٔ :)١٤٧/٢أما كونه أخر الصحابة موات جفزم به مسمل ومصعب بن عبد هللا الزبريي و ٔأبو زكراي بن منده و ٔأبو احلجاج
املزي وغريمه ،وروينا يف حصيح مسمل ( )٢٣٤٠بإس ناده اإىل ٔأيب الطفيل قال :ر ٔأيت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وما عىل وجه
ا ٔلرض رجل رأه غريي .فتبني ٔأنه أخرمه موات عىل الإطالق ،ومات مبكة ،فهو أخر من مات هبا من الصحابة كام جزم به ابن حبان و ٔأبو
زكراي بن منده ،وكذا ذكر عيل بن املديين ٔأنه مات مبكة ،انهتى  .وحنوه يف رشح التبرصة (.)١٥١/٢
واختلف يف س نة وفاته كام بسطته يف بعض ٔأجوبيت ،ورحج اذلهيب يف اترخيه ( )٣٩٨/١والسري ( )٤٧٠/٣س نة مائة وعرش ،وحاكه
العرايق ،وجزم به ٔابونعمی يف معرفة الصحابة ( ۲۰٦۷/٤و  ،)۲۹٤۳/٥وحصحه احلافظ يف التقريب (ص  .)٢٨٨والٔكرث عىل ٔأنه تويف
مبكة كام تقدم .ويدل عىل موضعه واترخيه ما روی ابن عساكر يف اترخی دمشق ( )۱۳٤/٢٦عن وهب بن جرير بن حازم عن ٔأبيه قال:
كنت مبكة س نة عرش ومائة ،فر ٔايت جنازة فس ٔالت عنه ،فقالوا :هذا ٔابو الطفيل ،انهتى .
وبه عمل ٔأن ما قال ابن قتيبة يف املعارف ( )١٨٦/١وقتادة كام يف اترخی دمشق ( )٣٦٦/٦٢وهتذيب الكامل ( )٣٩٦/٣٠و ٔأبو الش يخ
كام يف رشح التبرصة ( )١٥٠/٢وابن اجلوزي يف التلقيح (ص  )٣٢٤بآٔن أخر من مات مبكة عبد هللا بن معر ،مفرجوحٔ ،لنه تويف
س نة ثالث وس بعني عند امجلهور ،كام يف الإصابة ( )١٦١/٤وغريه .وهكذا نبه العرايق يف رشح التبرصة (ٔ )١٥٠/٢أن قول ابن ٔأيب
داود أخرمه وفاة مبكة جابر مرجوح ،و ٔأيضا املشهور وفاته بملدينة.
ٔأما سن ٔأيب الطفيل فيدل عليه قوهلٔ :ادركت مثان س نني من حياة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وودلت عام ٔاحد ،رواه ابن سعد
( )۱۲۹/٦وابن معني يف اترخيه (رواية ادلوري  )٥٦/٣والبخاري يف التارخی الٔوسط ( )۲٥۰/١والكبري ( )٤٤٦/٦وادلوليب يف
الكین والٔسامء ( )۲٤٥واحلامك ( .)٦٥۹۳فعىل هذا اكن ابن مائة وس بع عند وفاته.
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وأخر من مات من الصحابة بلبرصة
ٔأنس بن ماكل ،ذكره ابن اجلوزي يف التلقيح (ص  ،)٣٢٤ورواه ابن سعد ( )١٩/٧عن احلسن البرصي والبغوي يف معجم الصحابة
( )٥٨/١عن قتادة .قال العرايق يف رشح التبرصة ( :)١٥١/٢قاهل قتادة و ٔأبو هالل والفالس وابن املديين وابن سعد و ٔأبو زكراي بن منده
وغريمه ،انهتى .
والراحج يف اترخی وفاته س نة ثالث وتسعني ،حصحه النووي يف هتذيب ا ٔلسامء ( )١٢٧/١واذلهيب يف السري ( .)٤٠٦/٣واكن ابن عرش
س نني عند الهجرة كام ورد مرصحا عند البخاري ( ،)٥١٦٦فعىل هذا اكن ابن مائة وثالث س نني .ورصح به ٔأبو اليقظان ،رواه ابن
عساكر ( ،)٣٨٣/٩وخليفة كام يف الاس تعياب ( ،)١١٠/١وجعهل احلافظ يف الفتح (ٔ )١٧٣/٨أحص ا ٔلقوال.
مث قال ابن عبد الرب يف الاستيعاب ( :)١١١/١يقال :اإنه أخر من مات بلبرصة من ٔأحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،وما ٔأعمل
ٔأحدا مات بعده ممن ر ٔأى رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اإل ٔأب الطفيل ،انهتى  .ووافقه ابن الصالح يف املقدمة (ص  )٣١٥والنووي
يف التقريب ( .)٦٨٧/٢لكن تعقهبم العرايق يف التقييد (ص  )٣١٥ورشح التبرصة (ٔ ،)١٥٢/٢لن محمود بن الربيع تآٔخر عنه بال
خالف ،وكذا الهرماس بن زايد اإن حص قول عكرمة بن عامر ٔأنه لقيه س نة اثنتني ومائة ،وكذا عبد هللا بن برس املازن يف قول من قال:
تويف س نة ست وتسعني ،وكذا معرو بن حريث يف قول من قال :تويف س نة مثان وتسعني ،لكنه مرجوح ،كام س يآٔيت ،وكذا محمود بن
لبيد ،و ٔأبو ٔأمامة بن سهل بن حنيف ،وإان اختلف يف حصبهتام ،كام س يآٔيت.

وأخر من مات من الصحابة بلكوفة
عبد هللا بن ٔأيب ٔأوىف ،ذكره البغوي يف معجم الصحابة ( )١٢٨/٤و ٔأبو نعمی يف معرفة الصحابة ( )١٥٩٢/٣وابن اجلوزي يف التلقيح
(ص  )٤٤٥وابن الصالح يف املقدمة (ص  )٣١٥واذلهيب يف اترخيه ( )٩٩/٦والسري ( )٤٢٨/٣واحلافظ يف الإصابة ()١٦/٤
والتقريب (ص  ،)٢٩٦وقدمه ابن اجلوزي يف التلقيح (ص  ،)٣٢٤ورواه ابن سعد ( )٩٩/٦عن احلسن البرصي ،وابن عساكر
( )٣٦٦/٦٢عن قتادة ،وذكره املزي يف هتذيب الكامل ( ٣١٩/١٤و  )٣٩٦/٣٠عن معرو بن عيل وقتادة .قال العرايق يف رشح التبرصة
( :)١٥٢/٢قاهل قتادة والفالس وابن حبان وابن زبر وابن عبد الرب و ٔأبو زكراي بن منده ،انهتى .
قال ابن سعد :تويف بلكوفة س نة ست ومثانني ،انهتى  .وبنحوه قال الواقدي كام يف املعارف ( )٣٤١/١والربعي يف اترخی مودل العلامء
( .)٢١٣/١وقال ابن حبان يف مشاهري علامء ا ٔلمصار (ص  )٨٣وتبعه احلافظ يف التقريب (ص  )٢٩٦والفتح ( :)٣٦٢/٣س نة س بع
ومثانني ،وهو أخر من مات بلكوفة من ا ٔلحصاب ،انهتى  .وذكر ٔأبو نعمی القولني يف اترخی وفاته من غري ترجيح .وقال املزي :وقال ٔأبو نعمی
فمي حىك عنه محمد بن حيي اذلهيل :مات س نة س بع ٔأو مثان ومثانني .وكذكل قال البخاري يف موضع أخر والرتمذي وغري واحد ،انهتى .
وقال اذلهيب :قال الواقدي وخليفة وحيي بن بكري وجامعة :تويف س نة ست ومثانني ،انهتى  .وقال ابن منده عبد الرمحن بن محمد بن اإحساق
يف املس تخرج ( :)١١٩/٣هل مائة س نة ،انهتى .
و ٔأما قول ابن املديين بآٔن أخرمه وفاة بلكوفة ٔأبو حجيفة ،رده العرايق يف رشح التبرصة (ٔ )١٥٣/٢لنه مات س نة ثالث ومثانني ،وقيل:
ٔأربع وس بعني.
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وقال العرايق ( :)١٥٣/٢بقي النظر يف ابن ٔأيب ٔأوىف ومعرو بن حريث ،فاإنه ٔأيضا مات بلكوفة ،فاإن اكن معرو بن حريث تويف يف س نة
مخس ومثانني ،فقد تآٔخر ابن ٔأيب ٔأوىف بعده ،وإان اكن تويف س نة مثان وتسعني كام رواه اخلطيب يف املتفق واملفرتق ( )١٦٩١/٣عن محمد
بن احلسن الزعفران ،فيكون معرو بن حريث أخرمه موات هبا ،انهتى  .والراحج ٔأن معرو تويف س نة مخس ومثانني ،فال اإشاكل .قال احلافظ
يف الإصابة ( :)٥١٠/٤قال البخاري وابن حبان وغري واحد :مات س نة مخس ومثانني ،ويقال :مات س نة مثان وتسعني ،ومل يثبت ،انهتى .
وذكر السخاوي يف فتح املغيث ( )٨٤/٤عن احلافظ :لعل ما رواه اخلطيب س نة مثان وس بعني ،ل س مي وقد ذكر خليفة بن خياط يف
اترخيه (ص ٔ )٢٧٧أنه تويف س نة مثان وس بعني ،انهتى .

وأخر من مات من ٔأهل بيعة الرضوان
عبد هللا بن ٔأيب ٔأوىف ،ذكره العرايق يف رشح التبرصة ( )١٥٣/٢والسخاوي يف فتح املغيث (.)٨٥/٤

وأخر من مات من الصحابة مبرص
عبد هللا بن احلارث بن جزء الزبيدي ،ذكره ابن حبان يف مشاهري علامء ا ٔلمصار (ص  )٩٦واحلامك كام يف سؤالات السجزي (ص )١١٥
وابن حزم يف مجهرة ٔأنساب العرب ( )٤١٢/١وابن اجلوزي يف التلقيح (ص  )٣٢٤و ٔأبو الفضل بن طاهر املقديس يف مسآٔةل العلو
والزنول يف احلديث (ص  )٦٩واذلهيب يف السري ( )٣٨٧/٣واحلافظ يف الإصابة ( )٤١/٤والتقريب (ص  )٢٩٩و ٔأبو زكراي بن منده
كام يف مقدمة ابن الصالح والتقييد (ص  )٣١٥ورشح التبرصة ( )١٥٦/٢وهتذيب الهتذيب ( .)١٧٩/٥قال املزي ( :)٣٩٣/١٤قال
ٔأبو سعيد بن يونس :تويف س نة ست ومثانني واكن قد معي .وقال غريه :س نة مخس ،وقيل :س نة س بع ،وقيل :س نة مثان ومثانني ،انهتى .
وحنوه يف الإصابة ( .)٤١/٤قال العرايق والسخاوي ( :)٨٩/٤س نة ست ومثانني هو املشهور .وقال اذلهيب واحلافظ يف التقريب :هو
ا ٔلحص ،انهتى  .وهو اذلي ذكره ابن عبد احلمك يف فتوح مرص واملغرب (ص .)٣٣٤
و ٔأما ما روى البغوي يف معجم الصحابة ( )٩١/٣وابن عساكر يف اترخيه ( )٣٦٦/٦٢عن قتادة ٔأن سهل بن سعد أخرمه وفاة مبرص فقال
البغوي :هو ومه ،انهتىي .وس يآٔيت ٔأنه أخرمه وفاة بملدينة املنورة عند امجلهور.

وأخر من مات من الصحابة بربقة
رويفع بن اثبت ا ٔلنصاري ،ذكره العرايق يف رشح التبرصة ( )١٥٧/٢وقال :قال ٔأبو زكراي ابن منده :اإنه تويف بإفريقية ،وإانه أخر من مات
هبا من الصحابة .وقال ٔأمحد بن الربيق :تويف بربقة وحصحه املزي .ويف ماكن وفاته قول أخر مل حيكه ابن منده ول ابن الصالح ،وهو ٔأنه
مات بآٔنطابلس ،قاهل الليث بن سعد .وقيل :اإنه مات بلشام ،انهتى  .وقال ابن عبد الرب يف الاستيعاب ( )٥٠٤/٢وتبعه ابن ا ٔلثري
( :)٢٩٨/٢يقال :مات بلشام .ويقال :مات بربقة وقربه هبا ،انهتى  .والصحيح هو ا ٔلخري .قال اذلهيب يف السري ( :)٣٦/٣قال ٔأمحد بن
الربيق :تويف رويفع بربقة وهو ٔأمري علهيا وقد ر ٔأيت قربه هبا .وقال ٔأبو سعيد بن يونس :تويف بربقة ٔأمريا علهيا ملسلمة بن خمدل يف س نة ست
ومخسني .قال :وقربه معروف اإىل اليوم ريض هللا عنه ،انهتى  .وحنوه يف هتذيب الكامل ( )٢٥٥/٩والإصابة ( )٤١٧/٢وهتذيب الهتذيب
( .)٢٩٩/٣واذلي يف اترخی ابن يونس (ٔ )١٨٢/١أنه تويف س نة ثالث ومخسني ،وكذا نقهل العرايق يف رشح التبرصة ( ،)١٥٧/٢و ٔأشار
اإىل ومه املزي يف النقل .ورصح به السخاوي يف فتح املغيث ( ،)٩٠/٤قال :ووقع هل يف حاكية ابن يونس يف وفاته سهو تبعه عليه
ش يخنا يف الإصابة والهتذيب ومن قبهل اذلهيب ،انهتى .
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ٔأما قول العرايق بلنبسة اإىل ٔأنطابلس فال منافاة بيهنا وبني برقة .قال ايقوت امحلوي يف معجم البدلان ( :)٣٨٨/١برقة بفتح ٔأوهل والقاف،
امس صقع كبري يش متل عىل مدن وقرى بني ا إلسكندرية وإافريقية ،وامس مدينهتا ٔأنطابلس ،وتفسريه امخلس مدن .قال بطلميوس :طول مدينة
برقة ثالث وس تون درجة وعرضها ثالث وثالثون درجة وعرش دقائق .وقال :ويف مدينة برقة قرب رويفع صاحب النيب صىل هللا عليه
وسمل ،انهتى  .واليوم مدينة بنغازي يه ٔأشهر مدن الربقة.
ٔأما الشام مفرجوح ،وكذا اإفريقية .قال ابن الصالح (ص  :)٣١٦قوهل  -يعين ٔأيب زكراي بن منده  -يف رويفع إبفريقية ل يصح ،اإمنا مات يف
حارضة برقة وقربه هبا ،انهتى .

وأخر من مات من الصحابة بلميمة
الهرماس بن زايد الباهيل ،قاهل احلافظ يف التقريب (ص  )٥٧١و ٔأبو زكراي بن منده يف جزءه كام يف مقدمة ابن الصالح والتقييد (ص
 )٣١٦ورشح التبرصة ( )١٥٧/٢وإاكامل هتذيب الكامل ( )١٣١/١٢وهتذيب الهتذيب ( .)٢٨/١١قال احلافظ يف التقريب :مات بعد
املائة .وقال الس يوطي :س نة اثنتني ومائة ٔأو مائة ٔأو بعدها .وقال اذلهيب يف السري (ٔ :)٤٥١/٣أظن الهرماس بقي حيا اإىل حدود س نة
تسعني ،انهتى  .وقال عكرمة بن عامر :لقيته س نة اثنتني ومائة ،ذكره ٔأبو زكراي بن منده كام يف التقييد (ص  )٣١٥ورشح التبرصة
( .)١٥٧/٢وقال ابن عبد الرب يف الاستيعاب ( :)١٥٤٨/٤سكن البرصة وطال معره ،انهتى  .وقال ابن حبان يف الثقات ()٤٣٧/٣؛
عداده يف ٔأهل الميمة ،انهتى  .وذكر ابن ماكول يف ٔالكامل ( )٥٧٢/١وحاكه ابن ا ٔلثري يف ٔأسد الغابة (ٔ )٣٦٧/٥أنه ميايم.

واختلف يف أخر من مات من الصحابة خبراسان
( )١فقيل :بريدة بن احلصيب بن عبد هللا بن احلارث ا ٔلسلمي ،ذكره ٔأبو نعمی يف معرفة الصحابة ( )٤٣٠/١وابن اجلوزي يف التلقيح
(ص  )٣٢٤واملزي يف هتذيب الكامل ( )٥٥/٤و ٔأبو بكر اجلعايب كام يف املقنع ( )٥٠٣/٢و ٔأبو زكراي بن منده كام يف التقييد (ص )٣١٦
ورشح التبرصة ( .)١٥٨/٢قال ٔأبو نعمی :تويف س نة اثنتني وس تني .قال اذلهيب يف السري ( :)٤٧٠/٢هذا ٔأقوى ،انهتى  .وقال ابن سعد
( )٦/٧وحاكه املزي وابن جحر يف الإصابة ( :)٤١٨/١ثالث وس تني ،وكذا ٔأرخه ٔأبو عبيد كام يف السري.
( )٢وقال العرايق يف التقييد (ص  :)٣١٦ويف بريدة نظر ،فاإن وفاته س نة ثالث وس تني ،وقد تآٔخر بعده ٔأبو برزة ا ٔلسلمي ،ومات هبا
س نة ٔأربع وس تني ،انهتى ملخصا.
و ٔأبو برزة ا ٔلسلمي اختلف يف موضع موته واترخيه .قال اذلهيب يف السري ( :)٤٣/٣يقال :مات ٔأبو برزة بلبرصة .وقيل :خبراسان .وقيل:
مبفازة بني هراة وجسس تان .وقيل :شهد صفني مع عيل .يقال :مات قبل معاوية يف س نة س تني .وقال احلامك :تويف س نة ٔأربع وس تني ،انهتى .
وقال خليفة بن خياط يف طبقاته (ص  )١٨٤ورواه عنه اخلطيب يف اترخيه ( :)١٩٦/١هل دار بلبرصة ،و ٔأىت خراسان ،ومات بعد ٔأربع
وس تني بعدما ٔأخرج ابن زايد من البرصة ،انهتى  .وقال ابن حبان يف الثقات ( :)٤١٩/٣مات يف اإمارة يزيد بن معاوية بعد احلرة يف املفازة
بني جسس تان وهراة ،كذكل قاهل حامد بن سلمة عن قتادة .وقد قيل :اإنه بقي اإىل ولية عبد املكل بن مروان ومات مبرو بقرية تدع
برساجنزد .ومهنم من زمع ٔأنه مات بلبرصة .واذلي رواه قتادة أٔش به ،انهتى  .فعىل هذا تويف بعد بريدةٔ ،لن احلرة وقعت يف أخر س نة
ثالث وس تني .وقال ابن سعد ( :)٢٥٩/٧مات مبرو يف خالفة يزيد بن معاوية ،انهتى  .ونص اخلطيب يف اترخيه (ٔ )١٩٥/١أنه مات
خبراسان .وهذا ٔأقوى مما ذكره ابن عبد الرب يف الاستيعاب ( )١٦١٠/٤وتبعه ابن ا ٔلثري يف ٔأسد الغابة (ٔ )٢٨/٦أنه تويف بلبرصة .وحىك
احلافظ يف الإصابة ( )٣٤١/٦عن ابن شاهني :نزل مرو ومات هبا ودفن يف مقربة الكبذ ،انهتى  .وقال يف التقريب (ص  :)٥٦٣غزا
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خراسان ومات هبا بعد س نة مخس وس تني عىل الصحيح ،انهتى  .وقال يف هتذيب الهتذيب ( :)٤٤٧/١٠وجزم احلامك ٔأبو ٔأمحد بس نة
ٔأربع .وقال ابن حبان :وقد قيل اإنه بقي اإىل ولية عبد املكل ،انهتى  .وبه جزم البخاري يف التارخی ا ٔلوسط يف فصل من مات ما بني
الس تني اإىل الس بعني .ومما يؤيد ذكل ٔأن يف حصيح البخاري ٔأنه شهد قتال اخلوارج ب ٔلهواز .زاد الإسامعييل مع املهلب بن ٔأيب صفرة :واكن
ذكل يف س نة مخس وس تني ،كام جزم به محمد بن قدامة وغريه ،واكن عبد املكل قد ويل اخلالفة بلشام ،انهتى  .وبسطه يف الإصابة وفيه:
جزم محمد بن قدامة وغريه ٔأنه مات يف س نة مخس وس تني ،انهتى .
فاحلاصل ٔأن ٔأب برزة ا ٔلسلمي أخرمه وفاة خبراسان يف س نة مخس وس تني ٔأو بعدها ،وهللا ٔأعمل.

وأخر من مات من الصحابة بسجس تان
العداء بن خادل بن هوذة ،ذكر ٔأبو زكراي بن منده يف جزءه ٔأنه أخر من مات بلرجخ مهنم .نقهل العرايق يف التقييد (ص  )٣١٦ورشح
التبرصة ( )١٥٨/٢واحلافظ يف هتذيب الهتذيب ( ،)١٦٤/٧غري ٔأنه ورد يف ا ٔلخري :الرخيخ .قال العرايق :الرجخ بضم الراء وسكون
اخلاء املعجمة بعدها جمی من ٔأعامل جسس تان .وقال احلافظ يف الإصابة (ٔ :)٣٨٥/٤كنه معر ،فاإن عند ٔأمحد (ٔ )٢٠٣٣٦أنه عاش اإىل
زمن خروج يزيد بن املهلب .قلت :واكن ذكل س نة اإحدى ٔأو اثنتني ومائة ،انهتى الكم احلافظ .وخروج املهلب اكن س نة اإحدى ومائة،
كام يف البداية والهناية ( )٢١٩/٩وغريه .وتويف املهلب س نة اثنتني ومائة.

وأخر من مات من الصحابة بآٔصهبان
النابغة اجلعدي ،ذكره العرايق يف التقييد (ص  )٣١٦ورشح التبرصة ( )١٥٨/٢وابن امللقن يف املقنع ( ،)٥٠٤/٢قال السخاوي :ذكره
ٔأبو الش يخ ابن حيان يف طبقات ا ٔلصهبانيني و ٔأبو نعمی يف اترخی ٔأصهبان فمين تويف بآٔصهبان و ٔأنه عاش مائة وعرشين س نة .وقال :امسه
قيس بن عبد هللا بن عدس ،هذا هو املشهور ،انهتى .
وقال اذلهيب يف السري ( :)١٧٧/٣النابغة اجلعدي ٔأبو ليىل ،شاعر زمانه .هل حصبة ووفادة ورواية ،وهو من بين عامر بن صعصعة .يقال:
عاش مائة وعرشين س نة .واكن يتنقل يف البالد وميتدح ا ٔلمراء وامتد معره .قيل :عاش اإىل حدود س نة س بعني ،انهتى .
وقال احلافظ يف يف الإصابة ( :)٣١٠/٦وقال ابن قتيبة يف الشعر والشعراء ( :)٢٨١/١معر بعد ذكل اإىل زمن ابن الزبري ومات بآٔصهبان
وهل مائتان وعرشون س نة .وذكر املرزبن يف معجم الشعراء (ص  )٣٢١حنوه اإل قدر معره ،وزاد ٔأنه اكن من ٔأحصاب عيل وهل مع معاوية
ٔأخبار ،انهتى .

وأخر من مات من الصحابة بسمرقند
قمث بن العباس بن عبد املطلب ،ذكره العرايق يف التقييد (ص  .)٣١٧قال النووي يف هتذيب ا ٔلسامء ( :)٥٩/٢الصواب ٔأنه حصايب،
انهتى  .وقال النووي واذلهيب يف السري ( :)٤٤١/٣قال الزبري :سار قمث ٔأايم معاوية مع سعيد بن عامثن اإىل مسرقند ،فاستشهد هبا .وقال
احلامك :والصحيح ٔأن قربه بسمرقند ،انهتى خمترصا .وقال ابن حبان يف الثقات ( :)٣٣٧/٣خرج مع سعيد بن عامثن بن عفان يف زمن
معاوية يف فتح ما وراء الهنر واستشهد بسمرقند فمي يقال ،انهتى  .وقال ابن عبد الرب يف الاستيعاب ( :)١٣٠٤/٣مات قمث بن العباس
بسمرقند واستشهد هبا ،انهتى  .وقال احلافظ يف التقريب (ص  :)٤٥٤مات س نة س بع ومخسني ،انهتى .
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وأخر من مات من الصحابة بطائف
عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب ،ذكره العرايق يف التقييد (ص  )٣١٧ورشح التبرصة ( )١٥٨/٢وابن امللقن يف املقنع (.)٥٠٤/٢
قال اذلهيب يف السري ( :)٣٥٩/٣قال عيل بن املديين :تويف ابن عباس س نة مثان ٔأو س بع وس تني .وقال الواقدي والهيمث و ٔأبو نعمی :س نة
مثان .وقيل :عاش اإحدى وس بعني س نة ،انهتى  .وقال احلافظ يف الإصابة ( :)١٢٢/٤ودل وبنو هامش بلشعب قبل الهجرة بثالث ،وقيل
خبمس ،وا ٔلول ٔأثبت .ويف الصحيح عن ابن عباس :قبض النيب صىل هللا عليه وسمل و ٔأان ختني .ويف رواية :واكنوا ل خيتنون الرجل حىت
يدرك .ويف طريق ٔأخرى :قبض و ٔأان ابن عرش س نني ،وهذا محمول عىل اإلغاء الكرس .قال الواقدي :ل خالف عند ٔأمئتنا ٔأنه ودل بلشعب
حني حرصت قريش بين هامش ،و ٔأنه اكن هل عند موت النيب صىل هللا عليه وسمل ثالث عرشة س نة .ويف وفاته ٔأقوال :س نة مخس
وس تني .وقيل :س بع ،وقيل :مثان ،وهو الصحيح يف قول امجلهور .وقال املدائين عن حفص بن مميون عن ٔأبيه :تويف عبد هللا بن عباس
بلطائف ،جفاء طائر ٔأبيض فدخل بني النعش والرسير ،فلام وضع يف قربه مسعنا اتليا يتلو :اي ٔأيهتا النفس املطمئنة ،الية .واختلفوا يف
س نه ،فقيل :ابن اإحدى وس بعني .وقيل :ابن اثنتني .وقيل ابن ٔأربع .وا ٔلول هو القوي ،انهتى خمترصا.

وأخر من مات من الصحابة بواسط
ليب بن لبا ،ذكره ٔأبو بكر اجلعايب يف اترخی الطالبيني ،كذا يف املقنع ( )٥٠٤/٢وفتح املغيث ( .)٩٢/٤قال ٔأبو حامت الرازي :اكن يكون
بواسط يقال :إان هل حصبة ،روى عنه ٔأبوبلج الصغري جارية بن بلج ،كذا يف اجلرح والتعديل ( .)١٨٢/٧وقال البخاري يف التارخی الكبري
( :)٢٥٠/٧هل حصبة ،انهتى  .وبه قال البغوي ( )١٧٧/٥وابن قانع ( )١٠/٣يف معجمهام و ٔأبو نعمی يف معرفة الصحابة ( )٢٤٢٣/٥وابن
عبد الرب يف الاستيعاب ( )١٣٤٠/٣وغريمه .ومل ٔأقف عىل اترخی وفاته.

واختلف يف أخر من مات من الصحابة بملدينة املنورة
( )١فقيل :سهل بن سعد الساعدي .جزم به الواقدي كام يف املعارف ( )٣٤١/١وابن حبان يف الثقات ( )١٦٨/٣ومشاهري علامء
ا ٔلمصار (ص  )٤٨وابن حزم يف مجهرة ٔأنساب العرب ( )٣٦٦/١واخلطيب يف املتفق واملفرتق ( )١١٣٨/٢وابن منده عبد الرمحن بن
محمد بن اإحساق يف املس تخرج ( )١٢٨/٣و ٔأبو الفضل بن طاهر املقديس يف مسآٔةل العلو والزنول يف احلديث (ص  )٦٩والبغوي يف
معجم الصحابة ( ٤٤٧/١و  )٨٧/٣و ٔأبو نعمی يف معرفة الصحابة ( )١٣١٢/٣واملزي يف هتذيب الكامل ( )١٩٠/١٢واذلهيب يف العرب
( )٧٩/١واترخيه ( )٣٨٣/٦وتذكرة احلفاظ ( )٣٧/١والسري ( )٤٢٣/٣واحلافظ يف الإصابة ( ،)١٦٧/٣وقدمه ابن اجلوزي يف
التلقيح (ص  .)٣٢٤قال السخاوي يف فتح املغيث ( :)٨١/٤هو ا ٔلش به .وقال العرايق يف التقييد (ص  :)٣١٤واذلي عليه امجلهور ٔأن
أخرمه موات هبا سهل بن سعد ،قاهل عيل بن املديین وإابراهمی بن املنذر احلزايم والواقدي ومحمد بن سعد و ٔأبو حامت بن حبان وابن قانع و ٔأبو
زكراي بن منده ،ونقل ابن سعد التفاق عىل ذكل فقال :ليس بيننا اختالف يف ذكل .ويف حاكية الإتفاق نظرٔ ،لنه اختلف يف وفاته هل
اكنت بملدينة ٔأم ل .فقال قتادة :إانه تويف مبرص وذلكل جعل قتادة أخرمه وفاة بملدينة جابرا .وقال ٔأبو بكر بن ٔأيب داود :إانه تويف
ب إلسكندرية ،وذلكل جعل أخرمه وفاة بملدينة السائب بن يزيد ،وامجلهور عىل ٔأنه مات بملدينة ،انهتى الكم العرايق.
وقال املزي :قال ٔأبو نعمی والبخاري والرتمذي وغري واحد :مات س نة مثان ومثانني .زاد بعضهم :وهو ابن ست وتسعني س نة .وقال الواقدي
وحيي بن بكري وابن منري :مات س نة اإحدى وتسعني .زاد الواقدي :بملدينة ،وهو ابن مائة س نة ،وهو أخر من مات بملدينة من ٔأحصاب
النيب صىل هللا عليه وسمل ،انهتى  .و ٔأرخ اذلهيب يف العرب وفاته يف س نة اإحدى وتسعني وقال :قارب املائة .وقال يف اترخيه :اتفقوا عىل ٔأنه
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مات س نة اإحدى وتسعني اإل ما ذكر ٔأبو نعمی والبخاري ٔأنه مات س نة مثان ومثانني ،انهتى  .ويف دعوى التفاق نظر .وقال اذلهيب يف السري
( :)٤٢٣/٣اكن من ٔأبناء املائة .ذكر عدد كبري وفاته يف س نة اإحدى وتسعني .وقال ٔأبو نعمی وتلميذه البخاري :س نة مثان ومثانني ،انهتى .
وقدم احلافظ يف الإصابة ( )١٦٧/٣س نة اإحدى وتسعني .وقال العرايق يف رشح التبرصة ( :)١٤٩/٢قاهل الواقدي واملدائين وحيي بن
بكري وابن منري وإابراهمی بن املنذر احلزايم ،ورحجه ابن زبر وابن حبان ،انهتى .
وقال السخاوي ( :)٨٠/٤لكن مقتىض قول ٔأيب حامت :اإنه عاش مائة س نة ٔأو ٔأكرث ،مع ما ثبت من ٔأن مودله قبل الهجرة خبمس س نني،
ٔأن يكون تآٔخر اإىل س نة ست وتسعني ٔأو بعدها .وحنوه قول الواقدي :اإنه عاش مائة س نة .وقيل :س تا وتسعني ،انهتى  .لكن قال احلافظ
يف هتذيب الهتذيب ( :)٢٥٣/٤رواية شعيب حصيحة ويه املعمتدة يف مودله ،فيكون مودله قبل الهجرة خبمس س نني ،فآٔي س نة مات
يضاف اإلهيا امخلس فيخرج مبلغ معره عىل الصحة ،وما خيالف ذكل ل يعول عليه ،انهتى .
فاحلاصل ٔأنه اكن ابن ست وتسعني عىل قول امجلهور.
( )٢وقيل :أخرمه موات بملدينة السائب بن يزيد ،قاهل ٔأبو بكر بن ٔأيب داود ،كذا يف رشح التبرصة ( )١٤٨/٢والإصابة ( )٢٣/٣والفتح
( )٥٦١/٦وهتذيب الهتذيب ( )٤٥١/٣وفتح املغيث ( ،)٧٩/٤وجزم به احلافظ يف التقريب (ص  )٢٢٨والفتح ( .)١٥١/١٣قال
احلافظ يف الإصابة :قال ٔأبو نعمی :مات س نة اثنتني ومثانني .وقيل بعد التسعني .وقيل :س نة اإحدى ،وقيل :س نة ٔأربع ،انهتى  .وقدم يف
التقريب س نة اإحدى وتسعني .وقال يف الفتح ( :)٥٦١/٦قيل :اإنه مات س نة ست وتسعني ،وهو أٔش به ،انهتى  .وقال خليفة بن خياط
(ص  )٣٧والس يوطي :س نة مثانني ،انهتى  .وقال اجلعد بن عبد الرمحن والفالس وابن حبان :س نة اإحدى وتسعني ،كذا يف رشح التبرصة
(.)١٤٨/٢
واذلي يظهر ٔأنه تويف قبل سهل بن سعد يف س نة اإحدى وتسعني ،والكهام توفيا فهيأ ،أو تويف السائب قبل اإحدى وتسعني ،فال يكون
أخرمه وفاة بملدينة اإل اإذا ثبت موت سهل مبرص ومل يثبت .قال احلافظ يف الإصابة ( :)١٦٧/٣زمع ابن ٔأيب داود ٔأنه مات بلإسكندرية.
وروي عن قتادة ٔأنه مات مبرص ،وحيمتل ٔأن يكون وهام ،والصواب ٔأن ذكل ابنه العباس ،انهتى  .وحنوه يف هتذيب الهتذيب ()٢٥٣/٤
وفتح املغيث (.)٨١/٤
( )٣وقيل :جابر بن عبد هللا ،وهو قول قتادة ،ومال اإليه ابن الصالح يف املقدمة (ص  ،)٣١٤وهو مرجوح كام س يآٔيت.
( )٤وقيل :محمود بن الربيع ا ٔلنصاري ،ذكره احلافظ يف الفتح ( )٥٦١/٦قول ،ومال اإليه العرايق يف التقييد (ص  )٣١٤ورشح التبرصة
( ،)١٤٩/٢قال يف ا ٔلول :قد تآٔخر بعد الثالثة املذكورين بملدينة محمود بن الربيع ومحمود بن لبيد .فآٔما محمود بن الربيع فهو اذلي عقل من
النيب صىل هللا عليه وسمل جمة جمها يف وهجه كام رواه البخاري يف حصيحه ،واس تدل بذكل عىل حصة سامع الصغري ،وتويف محمود بن الربيع
س نة تسع وتسعني بتقدمي التاء عىل السني فهيام .و ٔأما محمود بن لبيد ا ٔلشهيل فقد ذكر البخاري وابن حبان ٔأن هل حصبة ،وتويف محمود بن
لبيد س نة ست ٔأو مخس وتسعني ،فقد تآٔخر لك مهنام عن الثالثة املذكورين قطعا ،فاإن سهل بن سعد والسائب بن يزيد ٔأكرث ما قيل ما
تآٔخر وفاهتام اإىل س نة اإحدى وتسعني ،وهو قول ابن حبان فهيام .وقيل :س نة مثان ومثانني .وقيل :قبل ذكل ،اإل ٔأن مسمل بن احلجاج
وجامعة عدوا محمود بن لبيد يف التابعني .فعىل هذا يكون أخر الصحابة موات بملدينة محمود بن الربيع ،انهتى .
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لكن مل ٔأجد ترصحي وفاة محمود بن الربيع بملدينة .قال البغوي يف معجم الصحابة ( )٤٢٥/٥و ٔأبو نعمی يف معرفة الصحابة (:)٢٩٢٣/٥
سكن املدينة ،انهتى  .وقال ابن عبد يف الاستيعاب ( )١٣٧٨/٣وتبعه ابن ا ٔلثري ( :)١١٠/٥معدود يف ٔأهل املدينة ،انهتى  .لكن روى
ابن عساكر يف اترخيه (ٔ )١١٤/٥٧أنه نزل بيت املقدس ،ورصح به املزي يف هتذيب الكامل ( ،)٣٠١/٢٧وهللا ٔأعمل.
ٔأما اترخی وفاته فقال الواقدي وإابراهمی بن منذر احلزايم :مات س نة تسع وتسعني وهو ابن ثالث وتسعني س نة ،كذا يف هتذيب الكامل
( .)٣٠٢/٢٧وقال اذلهيب يف السري ( :)٥٢٠/٣كذا ٔأرخه عيل بن عبد هللا المتميي .وقال خليفة :س نة ست وتسعني ،انهتى  .وكذا قال
ابن حبان يف الثقات ( )٣٩٨/٣يف س نة وفاته لكن قال :وهو ابن ٔأربع وتسعني س نة .قال احلافظ يف الإصابة (ٔ :)٣٣/٦كنه مآٔخوذ من
حديث ٔأخرجه الطربان من طريق محمود بن الربيع قال :تويف النيب صىل هللا عليه وسمل و ٔأان ابن مخس س نني ،انهتى  .وحصحه احلافظ يف
هتذيب الهتذيب ( .)٦٣/١٠وشذ ٔأبو نعمی ( )٢٩٢٣/٥قال :تويف س نة تسع وس بعني ،وهو ابن ثالث وس بعني .والظاهر ٔأن قوهل
س بعني يف املوضعني حمرف ٔأو س بق قمل من الناخس ٔأو الطابع.
( )٥وقيل :محمود بن لبيد ،ذكره احلافظ يف الفتح ( )٥٦١/٦قول ،وتقدم الكم العرايق فيه .قال السخاوي يف فتح املغيث ( :)٨١/٤قد
تآٔخر عهنم اإن مشينا عىل قول البخاري وابن حبان بصحبته ،وإال فقد عده مسمل وجامعة يف التابعني ،انهتى  .ومال احلافظ يف الإصابة
( )٣٥/٦اإىل ٔأنه حصايب .واكتف اذلهيب يف السري ( )٤٨٦/٣بقول البخاري فكٔنه مال اإليه .وقال :تويف ابن لبيد يف س نة س بع وتسعني.
ويقال :يف س نة ست ،انهتى  .وقال ابن عبد الرب يف الاستيعاب ( )١٣٧٩/٣وتبعه ابن ا ٔلثري ( )١١٢/٥والنووي يف هتذيبه (:)٨٤/٢
قول البخاري ٔأوىل ،وقد ذكران من ا ٔلحاديث ما يشهد هل ،وهو ٔأوىل بآٔن يذكر يف الصحابة من محمود بن الربيع ،فاإنه ٔأسن منه .ونقل ابن
عبد الرب قول اإبراهمی بن املنذر وحيي بن عبد هللا بن بكري :ودل محمود بن لبيد عىل عهد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،ومات س نة
ست وتسعني ،انهتى  .وقال ابن سعد ( :)٥٧/٥تويف محمود بن لبيد س نة ست وتسعني بملدينة ،انهتى  .وبنحوه قال معرو بن عيل كام
يف رجال حصيح مسمل ( .)٢٤١/٢قال املزي ( :)٣١٠/٢٧وكذكل قال الواقدي يف اترخی وفاته ،وزاد :مات وهو ابن تسع وتسعني
س نة .وقال ٔأبو حسان الزايدي و ٔأبو بكر بن ٔأيب عامص :مات س نة س بع وتسعني .وقال الهيمث بن عدي :تويف يف خالفة ابن الزبري .وقال
ٔأبو بكر بن ٔأيب خيمثة :تويف بملدينة يف خالفة ابن الزبري ،قال :وقيل تويف س نة ست وتسعني ،انهتى  .وقال البغوي يف معجم الصحابة
( :)٤٢٧/٥سكن املدينة ،انهتى  .وقال ابن حبان ( :)٣٩٧/٣هل حصبة ،مات س نة ثالث وتسعني ،انهتى  .وقال احلافظ يف هتذيب
الهتذيب ( :)٦٦/١٠عىل مقتىض قول الواقدي يف س نة يكون هل يوم مات النيب صىل هللا عليه وسمل ثالث عرشة س نة ،وهذا يقوي
قول من ٔأثبت الصحبة ،انهتى  .وقال يف التقريب (ص  :)٥٢٢مات س نة ست وتسعني .وقيل :س نة س بع ،وهل تسع وتسعون س نة،
انهتى  .فاحلاصل ٔأنه حصايب.
( )٦وقيلٔ :أبو ٔأمامة بن سهل بن حنيف ،جزم به احلامك كام يف سؤالات السجزي (ص  .)١١٤قال ابن سعد ( :)٦١/٥قال محمد بن
معر :ذكر لنا ٔأن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل هو اذلي سامه ٔأسعد وكناه ٔأب ٔأمامة بمس جده ٔأيب ٔأمه وكنيته ،انهتى  .وقال البخاري يف
التارخی الكبري ( :)٦٣/٢سامه النيب صىل هللا عليه وسمل ،قاهل يل اإبراهمی بن املنذر ،انهتى  .وقال العجيل يف الثقات (ص  :)٤٩٠اتبعي،
انهتى  .وقال ابن ٔأيب حامت يف اجلرح والتعديل ( :)٢٤١/٢ليس ٔليب ٔأمامة حصبة ،انهتى  .وقال البغوي يف معجم الصحابة ( :)٩٣/١ودل
عىل عهد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ومل يسمع منه ،انهتى .
وقال ٔأبو نعمی يف معرفة الصحابة ( :)٢٨٣/١تويف س نة مائة ،يعد يف املدنيني ،ودل يف حياة النيب صىل هللا عليه وسمل ،و ٔأيت به حفنكه،
وسامه ٔأسعد .اختلف فيه ،فقيل :حصب النيب صىل هللا عليه وسمل وبيعه ،وقيلٔ :أدركه ،ومل يسمع منه ،وهذا ٔأحص ،انهتى  .وقال ابن
عبد الرب يف الاستيعاب ( ٨٣/١و  :)١٦٠٢/٤وهو ابن نيف وتسعني س نة ،انهتى  .وقال ( :)٨٢/١ودل عىل عهد رسول هللا صىل
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هللا عليه وأهل وسمل قبل وفاته بعامني ،وهو ٔأحد اجلةل من العلامء من كبار التابعني بملدينة ،ومل يسمع من النيب صىل هللا عليه وسمل شيئا
ول حصبه ،وإامنا ذكرانه لإدراكه النيب صىل هللا عليه وسمل مبودله ،وهو رشطنا ،انهتى خمترصا.
وقال اذلهيب يف السري ( :)٥١٨/٣ودل يف حياة النيب صىل هللا عليه وسمل ورأه فمي قيل .وقال :اتفقوا عىل وفاته يف س نة مائة ،انهتى .
وقال احلافظ يف الإصابة ( :)٣٢٦/١وقال البخارئ :أدرك النيب صىل هللا عليه وسمل ومل يسمع منه ،وكذا قال البغوي وابن السكن وابن
حبان وغريمه .وقال الطربان :هل رؤية ،انهتى خمترصا .وقال يف هتذيب الهتذيب ( :)٢٦٤/١وقال ٔأبو منصور الباوردي :خمتلف يف حصبته
اإل ٔأنه ودل يف عهده وهو ممن يعد يف الصحابة اذلين روى عهنم الزهري .وقال السلمي :س ئل ادلارقطين هل ٔأدرك النيب صىل هللا عليه
وأهل وسمل؟ قال :نعم .و ٔأخرج حديثه يف املس ند .وقال البخاري ٔأدرك النيب صىل هللا عليه وأهل وسمل ومل يسمع منه .وقال ٔأمحد بن صاحل
ثنا عنبسة ثنا يونس عن الزهري حدثين ٔأبو ٔأمامة واكن قد ٔأدرك النيب صىل هللا عليه وأهل وسمل وسامه وحنكه ،هذا اإس ناد حصيح .ونقل
ابن مندي عن ابن ٔأيب داود ٔأنه قال :حصب النيب صىل هللا عليه وأهل وسمل وبيعه .قال ابن منده :وقول البخاري ٔأحص ،انهتى  .وقال يف
التقريب (ص  :)١٠٤معدود يف الصحابة ،هل رؤية ،ومل يسمع من النيب صىل هللا عليه وسمل ،مات س نة مائة ،وهل اثنتان وتسعون،
انهتى  .وقال ابن حبان يف مشاهري علامء ا ٔلمصار (ص  :)٥٢مات س نة مائة بملدينة ،انهتى .
فاحلاصل ٔأنه حصايب رؤية ،وعىل هذا هو أخرمه وفاة بملدينة املنورة.

وأخر من مات ممن شهد العقبة الثانية
جابر بن عبد هللا ا ٔلنصاري ،ذكره ٔأبو نعمی يف معرفة الصحابة ( )٥٢٩/٢وابن اجلوزي يف التلقيح (ص  )٣٢٤وابن ا ٔلثري يف ٔأسد الغابة
( )٤٩٢/١واذلهيب يف العرب ( )٦٥/١والسري (.)١٨٩/٣
قال ٔأبو نعمی :تويف بملدينة وهو ابن ٔأربع وتسعني س نة س نة س بع وس بعني ،وقيل :مثان وس بعني ،وقيل :تسع وس بعني ،انهتى  .وقال ابن
ا ٔلثري :تويف س نة ٔأربع وس بعني ،وقيل :س نة س بع وس بعني ،واكن معر جابر ٔأربعا وتسعني س نة ،انهتى  .واكتف البغوي يف معجم الصحابة
( )٤٤٧/١بامثن وس بعني ،وهو قول الٔكرث كام هو ظاهر الكم املزي يف هتذيب الكامل ( )٤٥٣/٤واذلهيب يف السري ( )١٩٤/٣والعرب
( .)٦٥/١قال العرايق يف رشح التبرصة ( :)١٤٩/٢هو املشهور ،انهتى  .وقيل :مثان وس تني .وقيل :اثنتني وس بعني .وقيل :ثالث
وس بعني.
و ٔأما ما روى البغوي يف معجم الصحابة ( )٤٤٧/١و ٔأبو نعمی ( )٥٣١/٢وابن عساكر ( )٣٦٦/٦٢عن قتادة ٔأنه أخر الصحابة موات
بملدينة مطلقا من غري ذكر ٔأهل العقبة ،فقال البغوي :هذا عندي ومه ،وأخر من مات بملدينة سهل بن سعد ،انهتى  .وقال العرايق يف
رشح التبرصة ( :)١٤٩/٢هو قول ضعيفٔ ،لن السائب مات بملدينة بال خالف ،وقد تآٔخر بعده ،انهتى  .وكذا غريه كام تقدم.

واختلف يف أخر من مات من الصحابة بلشام
( )١فقيل :عبد هللا بن برس السلمي املازن ،جزم به الواقدي كام يف طبقات ابن سعد ( )٢٩٠/٧واملعارف ( )٣٤١/١ومعرو بن عيل
كام يف اترخی دمشق ( )١٤٣/٢٧وابن حبان يف الثقات ( )٢٣٣/٣ومشاهري علامء ا ٔلمصار (ص  )٩٢و ٔأبو نعمی يف معرفة الصحابة
( )١٥٩٥/٣وابن منده عبد الرمحن بن محمد بن اإحساق يف املس تخرج ( )١٤٣/٣وابن عبد الرب يف الاستيعاب ( ٨٧٤/٣و ،٧٣٦/٢
وراجع  )١٦٠٢/٤و ٔأبو الفضل بن طاهر املقديس يف مسآٔةل العلو والزنول يف احلديث (ص  )٦٩وابن ا ٔلثري يف ٔأسد الغابة ()١٨٥/٣
10

آخر من مات من الصحابة مطلقا ومقيدا

واملزي ( )٣٣٤/١٤واذلهيب يف السري ( )٤٣٢/٣وابن كثري يف اترخيه ( ٢٤١/٦و  )٧٥/٩وابن جحر يف الإصابة ( )٢١/٤وهتذيب
الهتذيب ( )١٥٩/٥والتقريب (ص  )٢٩٧وا ٔلحوص بن حكمی وابن املديين وابن قانع كام يف رشح التبرصة ( ،)١٥٤/٢وقدمه ابن
اجلوزي يف التلقيح (ص  ،)٣٢٤ومال اإليه ابن الصالح (ص  ،)٣١٥وحصحه السخاوي يف فتح املغيث (.)٨٥/٤
واختلف يف اترخی وفاته ومعره .قال ابن سعد ( :)٢٩٠/٧قال محمد بن معر (يعين الواقدي) :تويف عبد هللا بن برس س نة مثان ومثانني،
وهو أخر من مات بلشام من ٔأحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،واكن يوم مات ابن ٔأربع وتسعني س نة ،انهتى  ،ومبوته س نة مثان
ومثانني قال خليفة بن خياط (ص  )٥٥٢وابن حبان يف الثقات ( )٢٣٣/٣ومشاهري علامء ا ٔلمصار (ص  )٩٢واملزي ()٣٣٤/١٤
واذلهيب يف العرب ( )٧٦/١وابن بكري وابن منري ومعرو بن عيل كام يف اترخی دمشق ( ،)١٤٣/٢٧وقدمه ابن ا ٔلثري يف ٔأسد الغابة
( )١٨٥/٣وابن جحر يف التقريب (ص  .)٢٩٧قال اذلهيب يف السري ( :)٤٣٢/٣كذا ٔأرخه يف س نة مثان ومثانني جامعة ،انهتى  .وقال
العرايق يف رشح التبرصة ( :)١٥٤/٢هو املشهور ،انهتى .
وقيل :تويف حبمص س نة تسع وتسعني وهل مائة س نة .قال ٔأبو القامس عبد الصمد بن سعيد القايض :مات س نة ست وتسعني وقربه يف
قرية يقال لها تنونية .وقال يزيد بن عبد ربه :مات س نة ست وتسعني وعاش مائة س نة .وقال ابن منده محمد بن اإحساق :مات حبمص س نة
ست وتسعني .كذا يف اترخی دمشق ( .)١٤٣/٢٧وقال اخلطيب يف تلخيص املتشابه ( :)١٨١/١يقال :اإن عبد هللا أخر من مات
حبمص من الصحابة ،وبلغ مائة س نة ،انهتى  .وجزم ابن منده عبد الرمحن بن محمد بن اإحساق يف املس تخرج (ٔ )١٤٣/٣أنه اكن ابن مائة
س نة .ووفاته يف س نة ست وتسعني قدمه ٔأبو نعمی ( ،)١٥٩٥/٣ومال اإليه احلافظ يف هتذيب الهتذيب ( .)١٥٩/٥وقال العرايق يف
رشح التبرصة ( :)١٥٤/٢وبه جزم ٔأبو زكراي بن منده ،وقال :اإنه صىل للقبلتني .فعىل هذا هو أخر من بقي ممن صىل للقبلتني ،انهتى .
ويدل عليه ما روي عن اإبراهمی بن محمد بن زايد عن ٔأبيه عن عبد هللا بن برس ٔأن النيب صىل هللا عليه وسمل قال هل :يعيش هذا الغالم
قران ،فعاش مائة س نة ،رواه البخاري يف ا ٔلوسط ( )١٨٦/١والكبري ( )٣٢٣/١وابن عساكر ( )١٥٥/٢٧و ٔأبو نعمی (.)١٥٩٥/٣
ومن العجيب ٔأن ابن عبد الرب ٔأرخ وفاة عبد هللا بن برس يف ترمجته ( )٨٧٤/٣س نة مثانني ،مع ٔأنه كرر ٔأنه أخرمه وفاة بلشام يف ترمجته
وكذا يف ترمجة ٔأيب ٔأمامة الباهيل كام س يآٔيت ،وظين ٔأنه سقط فهيا "مثان و" من الناخس ٔأو الطابع ،وهللا ٔأعمل.
( )٢وقيلٔ :أبو الوليد عتبة بن عبد السلمي .قال الواقدي :عتبة بن عبد أخر من مات بلشام من ٔأحصاب النيب صىل هللا عليه وسمل،
كذا يف الاستيعاب ( )١٠٣٢/٣و ٔأسد الغابة ( )٥٦٣/٣والإصابة ( .)٣٦٢/٤قال ابن عبد الرب وتبعه ابن ا ٔلثري :تويف س نة س بع ومثانني
يف ٔأايم الوليد بن عبد املكل ،وهو ابن ٔأربع وتسعني س نة ،انهتى  .وقال احلافظ :قال الواقدي وغريه :مات س نة س بع ومثانني .وقال الهيمث
بن عدي :س نة اإحدى ٔأو اثنتني وس بعني .وجزموا بآٔنه عاش ٔأربعا وتسعني س نة ،انهتى .
وهذا القول مرجوحٔ ،لن عبد هللا بن برس تويف س نة مثان ومثانني ٔأو س نة ست وتسعني كام تقدم ،ويعارضه ٔأيضا ترصحي الواقدي املذكور
ٔأن أخرمه موات بلشام عبد هللا بن برس.
( )٣وقيلٔ :أبو ٔأمامة الباهيل صدي بن جعالن .جزم به احلامك كام يف سؤالات السجزي (ص  )١١٥و ٔأبو زكراي بن منده يف معرفة ٔأسايم
ٔأرداف النيب صىل هللا عليه وسمل (ص  ،)٧٨ورواه الواقدي عن احلسن كام يف هتذيب الكامل ( ،)١٦٢/١٣وبه قال ابن عيينة .وذكره
العرايق يف رشح التبرصة ( )١٥٤/٢عن ٔأيب عبد هللا بن منده .وذكر اخللييل يف الإرشاد ( )٤٤٠/١هذا القول وا ٔلول من غري ترجيح.
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لكن قال ابن عبد الرب يف الاستيعاب ( ،٧٣٦/٢وراجع  :)١٦٠٢/٤تويف س نة اإحدى ومثانني ،وهو ابن اإحدى وتسعني س نة .ويقال:
مات س نة ست ومثانني .قال سفيان بن عيينة :اكن ٔأبو ٔأمامة الباهيل أخر من بق بلشام من ٔأحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل.
قال ابن عبد الرب :قد بقي بلشام بعده عبد هللا بن برس ،هو أخر من مات بلشام من ٔأحصاب النيب صىل هللا عليه وسمل ،انهتى  .وتبعه
ابن ا ٔلثري يف ٔأسد الغابة ( )١٥/٣بعد ذكر وفاته يف س نة اإحدى ومثانني ،قال :وقيل :اكن أخرمه موات بلشام عبد هللا بن برس ،وهو
الصحيح ،انهتى  .وقال العرايق يف رشح التبرصة ( :)١٥٤/٢والصحيح ا ٔلول ،انهتى  .وهذا ظاهرٔ ،لن ٔأكرثمه عىل ٔأنه مات س نة ست
ومثانني ،كام يف هتذيب الكامل ( )١٦٣/١٣وهتذيب الهتذيب ( ،)٤٢٠/٤ومع ذكل وفاة عبد هللا بن برس بعده ،يف س نة مثان ومثانني ٔأو
ست وتسعني .ويدل عليه ما قال البخاري يف التارخی الكبري ( :)١٤/٥قال عيل :مسعت سفيان قلت ل ٔلحوصٔ :أاكن ٔأبو ٔأمامة أخر من
مات عندمك من ٔأحصاب النيب صىل هللا عليه وسمل؟ قال :اكن بعده عبد هللا بن برس ،قد ر ٔأيته.

وأخر من مات من الصحابة حبمص
عبد هللا بن برس كام تقدم يف الكم اخلطيب .ورصح ٔأبو زكراي بن منده ٔأنه أخرمه وفاة حبمص ،كذا يف مقدمة ابن الصالح والتقييد (ص
 .)٣١٦وقال قتادة :أخرمه موات حبمص عبد هللا بن برس بعد ٔأيب ٔأمامة ،كذا يف اترخی دمشق ( )٣٦٦/٦٢وهتذيب الكامل (.)٣٩٦/٣٠

وأخر من مات ممن صىل اإىل القبلتني
عبد هللا بن برس كام تقدم يف الكم العرايق ،وتبعه السخاوي يف فتح املغيث ( ٩٣/٤و  .)٨٥ورصح ٔأبو نعمی ( )١٥٩٥/٣وابن ا ٔلثري
(ٔ )١٨٥/٣أنه صىل القبلتني .وراجع اترخی دمشق (.)١٤٧/٢٧

وأخر من مات من الصحابة بفلسطني
ٔأبو ٔأيب عبد هللا بن معرو ربيب عبادة بن الصامتٔ ،أمه ٔأم حرام خاةل ٔأنس ،ذكره ٔأبو زكراي بن منده كام يف مقدمة ابن الصالح والتقييد
(ص  )٣١٥ورشح التبرصة ( )١٥٦/٢والإصابة ( )٤/٧وهتذيب الهتذيب ( )٤/١٢وادلمياطي يف ٔأربعينه الكربى كام يف فتح املغيث
( ،)٨٧/٤وذكره احلافظ يف التقريب (ص .)٦١٧
قال املزي يف هتذيب الكامل ( :)١٢/٣٣ذكره ٔأبو احلسن بن مسيع يف الطبقة ا ٔلوىل من ٔأهل الشام ،وقال :مات بلشام ببيت املقدس،
قاهل عبد الرمحن ،يعين دحمي .وقيل :اإنه مات بدمشق ودفن يف مقربة بب الصغري ،انهتى .
ويؤيد ا ٔلول ما قال ابن سعد ( :)٢٨٢/٧حتول ٔأبو ٔأيب اإىل الشام فزنل ببيت املقدس ،وهل عقب هناك ،انهتى  .وما قال ابن حبان يف
الثقات ( :)٢٣٣/٣سكن بيت املقدس ،انهتى  .وما ذكره املذكورون بكونه أخرمه وفاة بفلسطني وببيت املقدس.
وبلثان جزم الكتان و ٔأرى قربه ٔ
للكفان .حاكه السخاوي يف فتح املغيث ( )٨٨/٤وذكر ٔأن امسه مكتوب عىل القرب يف مقربة الباب
الصغري بدمشق.
ومل ٔأجد اترخی وفاته ،لكن روى البغوي يف معجم الصحابة ( )٨٢/٤و ٔأبو نعمی ( )١٥٩٠/٣واللفظ هل وابن عساكر ( )٧٥/٢٧عن اإبراهمی
بن ٔأيب عبةل قال :ر ٔأيت عبد هللا ابن ٔأم حرام و ٔأخربن ٔأنه صىل مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل القبلتني ،انهتى  .فعىل هذا تويف قبل
عبد هللا بن برس.
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وأخر من مات من الصحابة بدمشق
واثةل بن ا ٔلسقع .ذكره احلافظ يف الإصابة ( )٤٦٢/٦و ٔأبو زكراي بن منده كام يف مقدمة ابن الصالح والتقييد (ص  )٣١٥ورشح التبرصة
( ،)١٥٥/٢ورصح به قتادة كام يف اترخی دمشق ( )٣٦٦/٦٢وهتذيب الكامل ( .)٣٩٦/٣٠روى الواقدي عن معاوية بن صاحل عن
ٔأيب الزاهرية قال :مات واثةل بن ا ٔلسقع بلشام س نة مخس ومثانني وهو ابن مثان وتسعني س نة ،كذا يف طبقات ابن سعد (.)٢٨٦/٧
وقال اذلهيب يف السري ( :)٣٨٦/٣تويف واثةل يف س نة ثالث ومثانني وهو ابن مائة ومخس س نني ،اعمتده البخاري وغريه .وقال ٔأبو مسهر
وعدة :مات س نة مخس ومثانني وهل مثان وتسعون س نة ،انهتى  .وقال املزي ( :)٣٩٥/٣٠قال ٔأبو احلسن بن مسيع عن دحمی :مات
بدمشق يف خالفة عبد املكل .وقال سعيد بن خادل :تويف س نة ثالث ومثانني ،وهو ابن مئة س نة ومخس س نني .وكذكل قال عباس
ادلوري وغريه عن حيي بن معني .وقال الواقدي وعيل بن عبد هللا المتميي و ٔأبو مسهر ومحمد بن عبد هللا بن منري وحيي بن عبد هللا بن
بكري وخليفة بن خياط و ٔأبو معر الرضير يف أخرين :مات س نة مخس ومثانني .زاد الواقدي و ٔأبو مسهر وغري واحد :وهو ابن مثان وتسعني،
انهتى  .وهذا ا ٔلخري حصحه النووي يف هتذيب ا ٔلسامء ( .)١٤١/٢وقال احلافظ يف التقريب (ص  :)٥٧٩عاش اإىل س نة مخس ومثانني،
وهل مائة ومخس س نني ،انهتى  .وكٔن احلافظ مجع بني القولني ،ومل ٔأجد ٔأحدا س بقه اإليه ،وهللا ٔأعمل.
واملشهور ٔأنه تويف بدمشق ،وهو قول قتادة ودحمی و ٔأيب زكراي بن منده وابن جحر والنووي يف هتذيب ا ٔلسامء ( )١٤١/٢وجامعة .وقيل:
ببيت املقدس ،قاهل ٔأبو حامت كام يف اجلرح والتعديل ( )٤٧/٩وابن اجلوزي يف التلقيح (ص  .)٣٢٢وقال الربيق وابن قانع :تويف حبمص،
كذا يف اإكامل هتذيب الكامل ( .)١٩٦/١٢وقال المتميي :اغتيل ما بني محص ودمشق ،كذا يف اترخی دمشق ( )٣٦٥/٦٢وهتذيب الكامل
(.)٣٩٦/٣٠

واختلف يف أخر من مات من الصحابة بجلزيرة
( )١فقيل :العرس بن ِمعرية الكندي ،ذكره ٔأبو زكراي بن منده ،كذا يف مقدمة ابن الصالح والتقييد (ص  )٣١٦ورشح التبرصة ()١٥٦/٢
وإاكامل هتذيب الكامل ( .)٢١٥/٩واملراد بجلزيرة اليت بني دجةل والفراتٔ ،أفاده السخاوي يف فتح املغيث ( .)٨٧/٤قال النووي يف
هتذيب ا ٔلسامء ( :)٣٢٩/١حصايب بال خالف ،انهتى  .ويف اإكامل هتذيب الكامل ( :)٢١٥/٩ويف امجلهرة لللكيب :أخر من خرج من
الكوفة من ٔأحصاب عيل العرس بن قيس بن سعد بن ا ٔلرمق ،توىل ولايت اإحداهن اجلزيرة ،انهتى  .ومل ٔأقف عىل اترخی وفاته ،ويف اإكامل
هتذيب الكامل :وقيل :مات يف فتنة ابن الزبري ،انهتى .
( )٢وقال ٔأبو بكر اجلعايب :أخرمه موات بجلزيرة وابصة بن معبد ،نقهل ابن امللقن يف املقنع (.)٥٠٤/٢
قال السخاوي ( :)٨٧/٤هللا ٔأعمل ٔأهيام الخر ،انهتى .
قال العبد الضعيف عفا هللا عنه :قال الواقدي :خرج وابصة اإىل اجلزيرة ،فزنلها اإىل ٔأن مات هبا ،كذا يف طبقات ابن سعد (ص ،٥٠٤
ممتم الصحابة ،الطبقة الرابعة) .ورصح خليفة بن خياط (ص ٔ )٧٦أنه نزل الكوفة مث حتول اإىل اجلزيرة ومات هبا .وقال ابن عبد الرب
( )١٥٦٣/٤وتبعه ابن ا ٔلثري ( )٣٩٨/٥والنووي يف هتذيب ا ٔلسامء ( :)١٤١/٢حتول اإىل الرقة ومات هبا ،انهتى  .والرقة يف اجلزيرة.
وقال املزي ( :)٣٩٣/٣٠قال ٔأبو الهيمث محمد بن عبد الصمد بن عبد الرمحن الوابيص :تويف بلرقة ،وقربه عند منارة مسجد جامع الرقة،
واكن قارئا باكء ل ميكل دمعه ،انهتى .
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وقال احلافظ يف الإصابة ( :)٤٦١/٦نزل اجلزيرة ،فروى ٔأبو عيل احلران يف اترخی الرقة من طريق عبيد هللا بن معرو الريق ،حدثين ٔأبو
عبد هللا الريق ،واكن من ٔأعوان معر بن عبد العزيز ،قال :بعث معي معر مبال ،وكتب اإىل وابصة يبعث معي برشط يكفون الناس عين،
وقال :ل تفرقه اإل عىل هنر جار ،فاإن ٔأخاف ٔأن يعطشوا .قال ٔأبو عيل :ول ٔأظن هذا اإل وهامٔ ،لن وابصة ما عاش اإىل خالفة معر بن
عبد العزيز .انهتى  .وهو كام ظن ،وقال :لعهل اكن يف ا ٔلصل :اإن ابن وابصة ،انهتى  .وقال يف التقريب (ص  :)٥٧٩نزل اجلزيرة ومعر اإىل
قرب س نة تسعني ،انهتى .
فعىل هذا اإن حص ٔأن العرس بن معرية مات يف فتنة ابن الزبري ،فوابصة أخرمه وفاة بجلزيرة وبلرقة عىل حصة وفاته قرب س نة تسعني،
وهللا ٔأعمل.

واختلف يف أخر من مات من البدريني
( )١فقيلٔ :أبو أٔس يد الساعدي ا ٔلنصاري ماكل بن ربيعة املتوىف بملدينة ،جزم به ابن حزم يف مجهرة ٔأنساب العرب ( )٣٦٦/١والعيين
يف معدة القاري ( )٢٤٢/٥وعيل القاري يف املرقاة ( )٢٥٣٨/٦واملدائين و ٔأبو زكراي بن منده كام يف اإكامل هتذيب الكامل ()٤٣/١١
وفتح املغيث ( .)٩٢/٤ومال اإليه ابن عبد الرب يف الاستيعاب ( ١٣٥٢/٣و  )١٥٩٨/٤واذلهيب يف تلخيص املس تدرك ()٥١٦/٣
واحلافظ يف الإصابة ( .)٥٣٦/٥وهذا اإن حص موته س نة س تني ٔأو بعدها .وقيده ٔأبو زكراي بن منده وكذا املدائين فمي نقهل السخاوي
ب ٔلنصار ،ومل يقيده غريمه.
قال ٔأبو نعمی ( :)٢٤٥٠/٥تويف س نة ثالثني ،وهل ثنتان وتسعون س نة .وذكر بعض املتآٔخرين ٔأنه تويف س نة س تني ،وومه ،انهتى  .قال
ابن عبد الرب يف الاستيعاب ( :)١٣٥٢/٣ومات بملدينة س نة س تني فمي ذكر املدائين .قال :تويف ٔأبو أٔس يد يف العام اذلي مات فيه
معاوية وقيس بن سعد .وقيل :اإن ٔأب أٔس يد تويف س نة ثالثني ،ذكر ذكل الواقدي وخليفة .وهذا خالف متباين جدا .وقيل :مات وهو
ابن مخس وس بعني س نة .وقيل :بل اكن ٔأبو أٔس يد اإذ مات ابن مثان وس بعني س نة ،قد ذهب برصه ،وهو أخر من مات من البدريني.
هذا اإمنا يصح عىل قول من قال :تويف س نة س تني ٔأو بعدها ،وقد نهبنا عليه يف الكین .قال ( :)١٥٩٨/٤اختلف يف وقت وفاته اختالفا
متباينا .فقيل :تويف س نة ثالثني .وهذا عندي ومه ،وهللا ٔأعمل .وقيل :بل تويف س نة س تني ،قاهل املدائين .وقيل :تويف س نة مخس وس تني،
وهو أخر من مات من البدريني .وقيل :مات وهو ابن مثان وس بعني ،انهتى حبذف يسري .وقال اذلهيب يف السري ( :)٥٣٨/٢مات س نة
ٔأربعني ،وهو قول ابن سعد وخليفة .وقال املدائين :تويف س نة س تني ،وهذا بعيد .و ٔأشذ منه قول ٔأيب القامس بن منده :س نة مخس وس تني.
وقال ٔأبو حفص الفالس :مات س نة ثالثني ،انهتى .
ويف طبقات خليفة بن خياط (ص ٔ )١٦٧أنه تويف س نة ٔأربعني ،كام نقهل اذلهيب خالفا ملا نقهل ابن عبد الرب .واذلي قال بس نة ثالثني هو
ابن حبان يف الثقات ( )٣٧٥/٣و ٔأيب حفص الفالس و ٔأيب نعمی كام تقدم ،وقدمه احلافظ يف التقريب (ص  .)٥١٧ويف طبقات ابن سعد
( )٤٢١/٣عن الواقدي ٔأنه تويف بملدينة عام امجلاعة س نة س تني وهو ابن مثان وس بعني س نة ،انهتى  .مث ر ٔأيت مغلطاي نبه عليه يف اإكامهل
( ،)٤٣/١١قال :اذلي ر ٔأيت يف اترخی الواقدي ونقهل ٔأيضا عنه محمد بن سعد :س نة س تني ،لكنه قال :عام امجلاعة و ٔكنه غري جيدٔ ،لن
امجلاعة س نة ٔأربعني ٔأو اإحدى و ٔأربعني ،انهتى  .ولعل الناخس كتب س تني بدل ٔأربعني ،وذلا نسب اذلهيب قول س نة ٔأربعني اإىل ابن سعد.
قال ابن عبد الرب يف الاستيعاب ( ،٣٨٧/١وراجع  :)١٤١٨/٣هذا  -يعين س نة اإحدى و ٔأربعني ٔ -أحص ما قيل يف اترخی عام امجلاعة،
وعليه ٔأكرث ٔأهل هذه الصناعة من ٔأهل السري والعمل بخلرب ،ولك من قال :اإن امجلاعة اكنت س نة ٔأربعني فقد ومه ومل يقل بعمل ،انهتى .
ونص اذلهيب يف اترخيه (ٔ )٥/٤أن عام امجلاعة س نة اإحدى و ٔأربعني .فاذلي يظهر ٔأنه تويف س نة ٔأربعني ٔأو اإحدى و ٔأربعني ،وهللا ٔأعمل.
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( )٢وقيل :كعب بن معرو ٔأبو اليرس اخلزريج ،وهو قول ابن اجلوزي يف التلقيح (ص  )٣٢٤من غري ختصيص ا ٔلنصار ،وهو ظاهر
الكم ابن اإحساق كام س يآٔيت .وقيده ٔأبو نعمی وابن ا ٔلثري بملدينة .قال ٔأبو نعمی يف معرفة الصحابة ( )٢٣٦٨/٥وتبعه ابن ا ٔلثري ()٤٥٧/٤
يف ترمجته :أخر من مات بملدينة ممن شهد بدرا ،س نة مخس ومخسني .وروى ٔأبو نعمی عن حيي بن بكري قال :تويف ٔأبو اليرس كعب بن
معرو س نة مخس ومخسني بملدينة ،ويقال :اإنه أخر من مات من ٔأهل بدر ،انهتى  .وقال املزي ( )١٨٧/٢٤واذلهيب يف اترخيه ()٣٥٨/٤
والسري ( )٥٣٧/٢يف ترمجة كعب :قال بعضهم :هو أخر من مات من البدريني ،انهتى  .وقال يف الإصابة ( :)٣٨١/٧قال ابن اإحساق:
واكن أخر من مات من الصحابة ،كٔنه يعين ٔأهل بدر ،انهتى  .وذكر احلافظ يف ترمجة ٔأيب أٔس يد يف الإصابة ٔأنه أخرمه وفاة ومل ينتقده،
وهللا ٔأعمل .وقال ابن ا ٔلثري ( :)٤٥٧/٤شهد بدرا وهو ابن عرشين س نة ،انهتى  .فعىل هذا اكن ابن ثالث ومخسني س نة.
( )٣وقال احلافظ يف الفتح ( :)٣٢٥/٧اكن أخر من مات من البدريني سعد بن ٔأيب وقاص ،ومات قبل وقعة احلرة ببضع س نني ،انهتى .
فمل يقيده بملدينة ول املهاجرين .وقيده السخاوي يف فتح املغيث ( )٩٣/٤بملهاجرين.
قال اذلهيب يف السري ( :)١٢٣/١قال املدائين و ٔأبو عبيدة وجامعة :تويف س نة مخس ومخسني .وروى نوح بن يزيد عن اإبراهمی بن
سعد ٔأن سعدا مات وهو ابن اثنتني ومثانني س نة يف س نة ست ومخسني .وقيل :س نة س بع .وقال ٔأبو نعمی املاليئ :س نة مثان ومخسني،
وتبعه قعنب بن احملرز ،وا ٔلول هو الصحيح ،انهتى  .وقال ابن سعد ( :)٩٢/٦رجع سعد اإىل املدينة مفات يف قرصه بلعقيق عىل عرشة
ٔأميال من املدينة ،حفمل اإىل املدينة عىل رقاب الرجال فدفن بلبقيع .وذكل س نة مخس ومخسني .وصىل عليه مروان بن احلمك وهو يومئذ
وايل املدينة ملعاوية .واكن سعد يوم مات ابن بضع وس بعني س نة .واكن قد ذهب برصه .هكذا قال محمد بن معر يف وقت وفاته .وقال
غريه :تويف س نة مخسني ،انهتى  .وقال املزي ( )٣١٣/١٠واحلافظ يف هتذيب الهتذيب ( :)٤٨٤/٣ذكر غري واحد ٔأنه تويف يف قرصه
بلعقيق ومحل اإىل املدينة ودفن بلبقيع .مات س نة مخس ومخسني ،وهو املشهور .وهو ابن بضع وس بعني ،وقيل :ابن ثالث وس بعني،
وقيلٔ :أربع وس بعني ،وقيل :ابن اثنتني ومثانني ،وقيل :ابن ثالث ومثانني .وهو أخر العرشة وفاة ،انهتى خمترصا.
قال العبد الضعيف عفا هللا عنه :وفاته بلعقيق س نة مخس ومخسني رواه احلامك ( )٦٠٩٨و ٔأبو نعمی ( )١٣١/١عن بنهتا عائشة .وروى
ٔأبو نعمی ( )١٣٢/١عهنا ٔأنه اكن ابن بضع ومثانني س نة.
مث الظن الغالب ٔأنه أخر من تويف من البدريني عىل الإطالق ،وهل قرائن :ا ٔلوىل :جزم به احلافظ يف الفتح ،وما ذكره يف الإصابة هو مما
نقهل عن غريه .الثانية :رحج احلافظ يف الإصابة (ٔ )٦٢/٣أنه تويف س نة ست ومخسني ،قال :هو ا ٔلشهر .فعىل هذا تويف بعد كعب بن
معرو .الثالثة :قيد ٔأبو نعمی وابن ا ٔلثري فمي تقدم ٔأن أخر البدريني وفاة بملدينة كعب ،فقيدوه بملدينة ،ولعهل قيد احرتازي ل اتفايق ،وهللا
ٔأعمل .الرابعة :قيد ٔأبو زكراي بن منده واملدائين ٔأن ٔأب أٔس يد أخر البدريني موات بملدينة ،كام تقدم .فعىل هذا نقول :أخر البدريني وفاة عىل
الإطالق سعد بن ٔأيب وقاص ،وهو أخرمه دفنا بملدينة ،وأخر البدريني موات بملدينة كعب بن معرو ،وهللا ٔأعمل.

وأخر من مات من املهاجرين والعرشة املبرشة
سعد بن ٔأيب وقاص ،ذكره ابن اجلوزي يف التلقيح (ص  )٣٢٤والسخاوي يف فتح املغيث ( )٩٣/٤غري ٔأن الظاهر من الكم السخاوي
ٔأن هذا يف املهاجرين البدريني ،ل املهاجرين عىل الإطالق ،لكن الكم ابن اجلوزي مطلق .ويؤيده قول عامر بن سعد :اكن سعد أخر
املهاجرين وفاة ،رواه البغوي يف معجم الصحابة ( )٧/٣والطربان يف الكبري ( ٢٩٩و  )٣٠٥و ٔأبو نعمی ( .)١٣١/١والظاهر ٔأن املراد
الهجرة اإىل احلبشة ،ل الهجرة اإىل املدينة حفسب ،كيف ،وإان ابن معر تويف بعده كام تقدم وهو ممن هاجر اإىل املدينة ،اللهم اإل ٔأن حيمل
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عىل البدريني كام هو ظاهر الكم السخاوي ،لكن ا ٔلول هو الصحيح .وهل اكن سعد بن ٔأيب وقاص أخر البدريني املهاجرين اإىل املدينة
وفاة ،فلينظر ،وهللا ٔأعمل.
قال العبد الضعيف عفا هللا عنه :وجدت الن ترمجة ملعتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف يف طبقات ابن سعد (،)٢٠٠/٣
اليت تدل عىل ٔأنه أخر البدريني وفاة ،وكذا فهيا ما يدل عىل ٔأنه أخر املهاجرين وفاة .قال ابن سعد :وهو اذلي يقال هل معتب بن امحلراء
ويكین ٔأب عوف ،حليف لبين خمزوم .واكن من هماجرة احلبشة يف الهجرة الثانية يف رواية محمد بن اإحساق ومحمد بن معر .ومل يذكره موىس
بن عقبة و ٔأبو معرش يف من هاجر اإىل ٔأرض احلبشة .قالٔ :أخربان محمد بن معر قالٔ :أخربان معر بن عامثن عن ٔأبيه قال :ملا هاجر معتب
بن عوف من مكة اإىل املدينة نزل عىل مبرش بن عبد املنذر .قالوا :أىخ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بني معتب بن امحلراء وثعلبة بن
حاطب .وشهد معتب بدرا و ٔأحدا واخلندق واملشاهد لكها مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،ومات س نة س بع ومخسني وهو يومئذ ابن
مثان وس بعني س نة ،انهتى  .وقال ٔأبو حامت :مات وهو ابن مثان وس بعني ،كذا يف اجلرح والتعديل ( .)٤١٢/٨وقال ابن حبان يف الثقات
( :)٣٨٢/٣هل حصبة ،مات س نة س بع ومخسني وهو ابن مثان وس بعني س نة ،انهتى  .وقال ادلارقطين يف املؤتلف واخملتلف (:)٢٠٧٧/٤
من هماجرة احلبشة الثانية ،شهد بدرا و ٔأحدا وما بعدها ،ومات س نة س بع ومخسني ،قال ذكل الطربي ،انهتى  .وقال ٔأبو نعمی يف معرفة
الصحابة ( :)٢٥٩٤/٥شهد بدرا ،انهتى  .وقال ابن عبد الرب يف الاستيعاب ( :)١٤٣٠/٣شهد بدرا ،ذكره موىس بن عقبة وابن اإحساق
و ٔأبو معرش يف البدريني ،ويعرف ببن محراء ،واكن من هماجرة احلبشة .وقال ابن ا ٔلثري يف ٔأسد الغابة ( :)٢١٥/٥قيل :اإنه تويف س نة
س بع ومخسني ،فقيل :اكن معره مثانيا وس بعني س نة .وقال الطربي :اكن معره مثانيا ومخسني س نة ،وهذا فيه نظرٔ ،لن من شهد بدرا ويه
يف الس نة الثانية من الهجرة ل جيوز ٔأن يكون معره ثالث س نني ،وا ٔلول ٔأحص عندي ،انهتى  .وقال اذلهيب يف اترخی الإسالم (:)٣٠٢/٤
ٔأحد املهاجرين اإىل احلبشة وإاىل املدينة ،وامحلراء يه ٔأمه .اتفقوا عىل ٔأنه شهد بدرا ،واكن يدعي عهيامة .قال غري واحد :اإنه تويف س نة
س بع ومخسني .والعجب ٔأن معتبا بقي اإىل هذا الوقت ،وما روى شيئا ،انهتى  .ومل ٔأجد موضع وفاته.
مث ر ٔأيت ترمجة جلرب بن عتيك ا ٔلنصاري ويقال جابر بن عتيك اليت تدل عىل ٔأنه أخر البدريني وفاة .قال ابن سعد ( :)٣٥٧/٣شهد جرب
بن عتيك بدرا و ٔأحدا واخلندق واملشاهد لكها مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل واكنت معه راية بين معاوية بن ماكل يف غزوة الفتح.
ٔأخربان وكيع بن اجلراح عن ٔأيب العميس عن عبد هللا بن عبد هللا بن جرب بن عتيك عن ٔأبيه عن جده ٔأن النيب صىل هللا عليه وسمل ٔأاته
يعوده .قال محمد بن معر :ومات جرب بن عتيك يف س نة اإحدى وس تني يف خالفة يزيد بن معاوية وهو ابن اإحدى وس بعني س نة ،انهتى .
وقول الواقدي حاكه البغوي يف معجم الصحابة ( .)٤٧٨/١وجرى عليه خليفة بن خياط (ص  )١٥٢وابن حبان يف الثقات ()٦٣/٣
و ٔأبو نعمی ( )٥٣٧/٢وابن عبد الرب ( ٢٢٢/١و  )٢٣٠وابن ا ٔلثري ( )٤٩٤/١واذلهيب يف السري ( )٣٦/٢وغريمه ،ومل ٔأجد فيه خالفا.
فلنئ سلمنا ٔأن ٔأب أٔس يد تويف س نة س تني كام ذهب اإليه جامعة ،فوفاة جرب بن عتيك بعده بال خالف .فثبت ٔأن جرب بن عتيك أخر
البدريني وفاةٔ .أما موضع وفاته فمل ٔأجده .و ٔأما قول املزي ( )٤٥٤/٤يف ترمجة جابر بن عتيك ٔأنه مل يثبت شهوده بدرا ،فتعقبه مغلطاي
يف اإكامهل ( )١٣٦/٣واحلافظ يف هتذيب الهتذيب ( ٤٣/٢و  ،)٥٩وراجع الإصابة ( ٥٤٩/١و .)٥٦١
فاحلاصل ٔأن أخر البدريني وفاة جرب بن عتيك ا ٔلنصاري ،وأخر ا ٔلنصار البدريني وفاة بملدينة املنورة كعب بن معرو عىل تقدير عدم وفاة
جرب هبا ،وأخر املهاجرين اإىل احلبشة وفاة معتب بن عوف ،وهو أخر املهاجرين اإىل املدينة البدريني وفاة ،وأخر العرشة املبرشة وفاة سعد
بن ٔأيب وقاص ،هذا ما ظهر للعبد الضعيف ،ولعل هللا حيدث بعد ذكل ٔأمرا.
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وأخر من مات من الصحابة من بين خمزوم
معر بن ٔأيب سلمة ربيب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،ذكره اذلهيب يف اترخيه ( ،)١٦٠/٦قال :تويف س نة ثالث ومثانني بملدينة،
انهتى .
قال ابن عبد الرب يف الاستيعاب ( :)١١٥٩/٣ودل يف الس نة الثانية من الهجرة بآٔرض احلبشة .وقيل :اإنه اكن يوم قبض رسول هللا صىل
هللا عليه وسمل ابن تسع س نني ،وشهد مع عيل ريض هللا عنه امجلل ،واس تعمهل عيل ريض هللا عنه عىل فارس والبحرين .وتويف بملدينة
يف خالفة عبد املكل بن مروان س نة ثالث ومثانني ،انهتى  .لكن قال اذلهيب يف السري ( :)٤٠٧/٣اإنه يف حياة النيب صىل هللا عليه وسمل
تزوج وقد احتمل وكرب ،فسآٔل عن القبةل للصامئ ،فبطل ما نقهل ٔأبو معر من ٔأن مودله بآٔرض احلبشة س نة اثنتني .مث اإنه اكن يف س نة
اثنتني ٔأبواه بل وس نة اإحدى بملدينة ،وشهد ٔأبوه بدرا ،فآٔىن يكون مودله يف احلبشة يف س نة اثنتني ،بل ودل قبل ذكل بكثري ،انهتى .
وحيمتل ٔأن مراد ابن عبد الرب ٔأنه ودل يف الس نة الثانية بعد جهرهتم اإىل احلبشة ،وهللا ٔأعمل.

وأخر من مات من الصحابة بلبادية
سلمة بن الٔكوع ،ذكره ٔأبو زكراي بن منده ،كام يف مقدمة ابن الصالح والتقييد (ص  ،)٣١٦لكن قال العرايق يف رشح التبرصة (:)١٥٧/٢
الصحيح ٔأنه مات بملدينة ،قاهل ابنه اإايس بن سلمة وحيي بن بكري و ٔأبو عبد هللا بن منده .ورحجه ابن الصالح ،انهتى  .ووافقه السخاوي
يف فتح املغيث ( .)٩٠/٤وادلليل الرصحي الصحيح عىل وفاته بملدينة املنورة ما روى البخاري ( )٧٠٨٧عن يزيد بن ٔأيب عبيد عن
سلمة بن الٔكوع ٔأنه دخل عىل احلجاج فقال :اي ابن ٔالكوع ،ارتددت عىل عقبيك ،تعربت؟ قال :ل ،ولكن رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل ٔأذن يل يف البدو .وعن يزيد بن ٔأيب عبيد قال :ملا قتل عامثن بن عفان خرج سلمة بن الٔكوع اإىل الربذة وتزوج هناك امر ٔأة ،وودلت
هل ٔأولدا ،فمل يزل هبا ،حىت قبل ٔأن ميوت بليال فزنل املدينة.

وأخر من مات من العبادةل ا ٔلربعة
عبد هللا بن معرٔ ،لن ابن عباس تويف س نة مثان وس تني عىل الصحيح كام تقدم ،وتويف عبد هللا بن معرو بن العاص س نة مخس وس تني
عند حيي بن بكري وخليفة و ٔأيب عبيد والواقدي والفالس وغريمه ،كذا يف السري ( ،)٩٤/٣وقال ٔأمحد وابن حبان :س نة ثالث وس تني،
ورحجه احلافظ يف التقريب (ص  .)٣١٥وقيل :س نة ثالث وس بعني ،وقيل :س بع وس بعني ،كذا يف هتذيب الهتذيب ( )٣٣٨/٥وغريه.
واملشهور هو ثالث وس تني ومخس وس تني .واستشهد ابن الزبري يف جامدى الخرة س نة ثالث وس بعني كام يف السري ( )٣٧٩/٣وغريه.
ٔأما ابن معر فاملشهور ٔأنه تويف س نة ثالث وس بعني كام تقدم .قال اذلهيب يف السري ( :)٢٣٢/٣قال ٔأبو نعمی والهيمث بن عدي و ٔأبو مسهر
وعدة :مات س نة ثالث وس بعني .وقال سعيد بن عفري وخليفة وغريهام :مات س نة ٔأربع وس بعني .والظاهر ٔأنه تويف يف أخر س نة ثالث.
وقال :قلت :هو القائل :كنت يوم ٔأحد ابن ٔأربع عرشة س نة ،فعىل هذا يكون معره مخسا ومثانني س نة ،انهتى .

وأخر من ماتت من الصحابيات عىل الإطالق
ٔأم خادل َٔامة بنت خادل بن سعيد بن العاص بن ٔامية بن عبد مشس ،كام ذكرت يف بعض ٔأجوبيت .روی البخاري ( )۳۰۷۱حديثها .ووقعت
يف نسخة الصاغان زايدة من الإمام البخاري :قال ٔأبو عبد هللا :مل تعش امر ٔأة مثل ما عاشت هذه ،كذا يف الفتح ( )١٨٤/٦والإصابة
( .)٢٨/٨زاد يف هتذيب الهتذيب ( :)٤٠٠/١٢عاشت ٔام خادل هذه دهرا طويال حىت ٔادركها موىس بن عقبة .وقال يف الفتح (:)۱۸٤/٦
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وإادراك موىس بن عقبة دال عىل طول معرها ٔلنه مل يلق من الصحابة غريها ،انهتى  .وموىس بن عقبة تويف س نة س نة اإحدى و ٔأربعني
ومائة ،كام يف هتذيب الكامل ( ،)۱۲۱/٢٩ومل ٔاقف عىل اترخی مودله غري ٔانه حدث عن نفسه فقال :جحجت وابن معر مبكة عام جح جندة
احلروري ،ذكره ابن عبد الرب يف المتهيد ( )۱٥٥/١٣ومغلطاي يف اإكامل هتذيب الكامل ( )۳۰/١٢واحلافظ يف هتذيب التهذيب
( ،)۳٦۲/١٠وذكر الطربي يف التارخی (ٔ )۱۱۹/٦أن جحة احلروري هذه اكنت س نة مثان وس تني ،وعليه مفودل موىس بن عقبة قبل س نة
مثان وس تني.
وقال اذلهيب يف اترخيه (ٔ :)٥٥٠/٥أظهنا أخر من مات من النساء الصحابيات ،انهتى  .وودلت بآٔرض احلبشة كام ذكره ابن سعد ()٧٠/٤
وابن عبد يف الاستيعاب ( )١٧٩٠/٤واذلهيب وغريمه ،فيبدو ٔأهنا توفيت ما بني س نة مثانني وس نة مائة ،وتوفيت ٔأسامء بنت ٔأيب بكر
الصديق س نة ثالث وس بعني كام س يآٔيت ،وهللا ٔأعمل.

وأخر من ماتت من ٔأهمات املؤمنني
عىل املشهور مميونة ،وقيلٔ :أم سلمة ،كذا يف هتذيب الكامل ( .)٢٠٥/١وجزم الواقدي كام يف طبقات ابن سعد ( )١١١/٨واترخی
اذلهيب ( )٣١٩/٤ب ٔلوىل .قال :توفيت س نة اإحدى وس تني يف خالفة يزيد بن معاوية ،ويه أخر من مات من ٔأزواج النيب صىل هللا
عليه وسمل ،واكن لها يوم توفيت مثانون ٔأو اإحدى ومثانون س نة .ويف أخر ترمجهتا عند ابن سعد :اكن لها يوم ماتت ٔأربع ومثانون س نة،
انهتى  .قال اذلهيب :وقال خليفة :توفيت س نة اإحدى ومخسني .وومه من قال :اإهنا ماتت س نة ثالث وس تني ،انهتى .
وجزم يف السري بآٔن ٔأم سلمة أخرهن وفاة ،قال ( :)٢٠٢/٢اكنت أخر من مات من ٔأهمات املؤمنني .ونقل الكم ابن سعد (:)٦٩/٨
توفيت يف ذي القعدة س نة تسع ومخسني ،انهتى  .واختاره ابن حزم يف جوامع السرية (ص  .)٢٥لكن قال اذلهيب يف أخر الرتمجة
( :)٢١٠/٢بعضهم ٔأرخ موهتا يف س نة تسع ومخسني ،فومه ٔأيضا ،والظاهر وفاهتا يف س نة اإحدى وس تني ،انهتى  .وتعقب يف ترمجة مميونة
( )٢٤٥/٢عىل الواقدي ،قال :مل تبق اإىل هذا الوقت ،فقد ماتت قبل عائشة ،وقد مر قول عائشة :ذهبت مميونة ،انهتى .
فالراحج ٔأن ٔأم سلمة أخرهن وفاة ،جزم به ابن حزم يف جوامع السرية (ص  ،)٢٧وقدمه ابن اجلوزي يف التلقيح (ص  ،)٣٢٤وإاليه ميل
احلافظ يف الإصابة ( ،)٣٢٤/٨وحصح حديث عائشة اذلي ٔأشار اإليه اذلهيب ،قال :عائشة ماتت قبل الس تني بال خالف ،وا ٔلثر املذكور
حصيح ،فهو ٔأوىل من قول الواقدي ،انهتى  .وقال يف ترمجة ٔأم سلمة ( :)٣٤٤/٨قال ابن حبان :ماتت يف أخر س نة اإحدى وس تني بعد
ما جاءها اخلرب بقتل احلسني بن عيل .قلت :وهذا ٔأقرب ،انهتى  .وقال السخاوي يف فتح املغيث ( :)٩٣/٤ويف حصيح مسمل ما يقويه،
انهتى  .يعين كون ٔأم سلمة أخرهن وفاة .و ٔأشار اإىل ما روى مسمل ( :)٢٨٨٢عن عبيد هللا ابن القبطية قال :دخل احلارث بن ٔأيب ربيعة
وعبد هللا بن صفوان و ٔأان معهام عىل ٔأم سلمة ٔأم املؤمنني ،فسآٔلها عن اجليش اذلي خيسف به ،واكن ذكل يف ٔأايم ابن الزبري ،احلديث.
ووجه التقوية ٔأن ٔأايم ابن الزبري اكن بعد وفاة معاوية س نة س تني.
قال العبد الضعيف عفا هللا عنه :ولعل الواقدي ومه فقال مميونة بدل ٔأم سلمة ،وهللا ٔأعمل.
و ٔأما قول السخاوي ( :)٩٣/٤و ٔأغرب ابن حزم فزمع ٔأن صفية أخر الزوجات موات ،انهتى  .فومه يف النقلٔ ،لن ابن حزم جزم بآٔم سلمة
اك تقدم ،بل قال (ص  :)٢٧قال عطاء :أخرهن موات صفية ،وهذا ومه ،انهتى  .وقول عطاء هذا رواه مسمل يف حصيحه (.)١٤٦٥
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وأخر من ماتت من البنات الطيبات الطاهرات
فاطمة الزهراء صىل هللا عىل ٔأبهيا وأهل وسمل وريض عهنا .قال اذلهيب يف السري ( :)١٢١/٢توفيت بعد النيب صىل هللا عليه وسمل خبمسة
ٔأشهر ٔأو حنوها ،وعاشت ٔأربعا ٔأو مخسا وعرشين س نةٔ .وأكرث ما قيل :اإهنا عاشت تسعا وعرشين س نة .وا ٔلول ٔأحص .واكنت ٔأصغر من
زينب زوجة ٔأيب العاص بن الربيع ،ومن رقية زوجة عامثن بن عفان ،وقد انقطع نسب النيب صىل هللا عليه وسمل اإل من قبل فاطمة،
انهتى  .وقال احلافظ يف الإصابة ( :)٢٦٦/٨ثبت يف الصحيح ( ٣٠٩٢و  )٤٢٤٠عن عائشة ٔأن فاطمة عاشت بعد النيب صىل هللا
عليه وأهل وسمل س تة ٔأشهر .ونقل ( )٢٦٨/٨عن الواقدي قال :توفيت فاطمة ليةل الثالاثء لثالث خلون من شهر رمضان س نة اإحدى
عرشة .و ٔأما رقية وزينب و ٔأم لكثوم فتوفني يف حياة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل كام يف الإصابة ( ١٣٨/٨و  ١٥١و .)٤٦٠

وأخر من ماتت من املهاجرات ا ٔلول
ٔأسامء بنت ٔأيب بكر الصديق .قال اذلهيب يف السري ( )٣٧٩/٣يف ترمجة ابهنا البار عبد هللا بن الزبري :قال ابن اإحساق وعدة :قتل يف
جامدى الخرة س نة ثالث وس بعني .وماتت ٔأمه بعده بشهرين ٔأو حنو ذكل ،ولها قريب من مائة عام .يه أخر من ماتت من املهاجرات
ا ٔلول ريض هللا عهنا ،ويقال لها ذات النطاقني .قال ابن ٔأيب الزاند :اكنت ٔأكرب من عائشة بعرش س نني .قلت :فعىل هذا يكون معرها
اإحدى وتسعني س نة .و ٔأما هشام بن عروة فقال :عاشت مائة س نة ومل يسقط لها سن ،انهتى خمترصا .وقال ابن منده يف معرفة الصحابة
(ص  :)٩٨٢بقيت مائة س نة حىت معيت ،وماتت مبكة بعد قتل عبد هللا بن الزبري س نة ثالث وس بعني ،بعد ابهنا بليال ،انهتى  .وقال
ٔأبو نعمی يف معرفة الصحابة ( :)٣٢٥٣/٦ودلت قبل التارخی بس بع وعرشين س نة ،وقبل مبعث النيب صىل هللا عليه وسمل بعرش س نني،
وودلت و ٔلبهيا الصديق يوم ودلت ٔأحد وعرشون س نة ،توفيت ٔأسامء س نة ثالث وس بعني مبكة بعد قتل ابهنا عبد هللا بن الزبري بآٔايم،
ولها مائة س نة ،انهتى .
واملراد بملهاجرات ا ٔلول الاليت ٔأسلمن قدميا مبكة املكرمة مث هاجرن اإىل املدينة املنورة ،وليس املراد ٔأول املهاجرات اإىل املدينة املنورة،
ٔلن ٔأسامء اكنت مبكة املكرمة ملا هاجر رسول هللا صىل هللا عليه وسمل و ٔأبوها ٔأبو بكر الصديق ،كام روى البخاري ( )٢٩٧٩عهنا قالت:
صنعت سفرة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف بيت ٔأيب بكر حني ٔأراد ٔأن هياجر اإىل املدينة .قالت :فمل جند لسفرته ول لسقائه ما
نربطهام به .فقلت ٔليب بكر :وهللا ما ٔأجد شيئا ٔأربط به اإل نطايق .قال :فشقيه بثنني فاربطيه :بواحد السقاء ،وبلخر السفرة .ففعلت
فذلكل مسيت ذات النطاقني.
و ٔأما قول هللا تعاىل والسابقون ا ٔلولون من املهاجرين وا ٔلنصار ،فقيل :معناه اذلين صلوا القبلتني مجيعا ،رواه ابن جرير يف التفسري
( )٤٣٦/١٤و ٔأبو نعمی يف معرفة الصحابة ( )٧/١عن ٔأيب موىس ا ٔلشعري وسعيد بن املسيب وابن سريين ،ورواه ابن جرير عن قتادة
ٔأيضا .وقيل :اذلين شهدوا بيعة الرضوان ،رواه ابن جرير ( )٤٣٥/١٤و ٔأبو نعمی ( )٧/١عن الشعيب.

فائدة يف جزء ٔأيب زكراي بن مندة
ٔليب زكراي حيي بن عبد الوهاب بن منده جزء يف أخر من مات من الصحابة ،ذكره العرايق يف التقييد (ص  )٣١٥ورشح التبرصة
( )١٥٥/٢وابن جحر يف الفتح ( )٤٢/١٣واس تفادا منه ،كام اس تفاد منه ابن الصالح (ص  )٣١٦ومغلطاي يف اإكامل هتذيب الكامل
( )١٣١/١٢قبلهام .وهل جزء أخر امسه :من عاش مائة وعرشين س نة من الصحابة ،وهو مطبوع.
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اخلالصة
قال العبد الضعيف عفا هللا عنه :يناسب تلخيص ما تقدم تعممي للنفع وتيسريا للقاري ،فدونك تلخيصه:
اترخی الوفاة

العمر

أخر من مات من الصحابة ...

١

ٔأبو الطفيل عامر بن واثةل 

١١٠ه

١٠٧

عىل الإطالق
ومبكة املكرمة

٢

الهِرماس بن زايد الباهيل 

١٠٢ه

-

بلميمة

٣

العداء بن خادل بن هوذة 

١٠١ه

-

بسجس تان

٤

ٔأبو ٔأمامة بن سهل بن حنيف 

١٠٠ه

٩٢

بملدينة املنورة

٥

عبد هللا بن برس املازن 

٩٦ه

١٠٠

بلشام
وحبمص
وممن صىل اإىل القبلتني

٦

ٔأنس بن ماكل 

٩٣ه

١٠٣

بلبرصة

٧

وابصة بن معبد 

قبل ٩٠ه

-

٨

ٔأبو ٔأيب عبد هللا بن معرو 

قبل ٨٨ه

-

٩

عبد هللا بن ٔأيب ٔأوىف 

٨٦ه ٔأو
٨٧ه

١٠٠

١٠

عبد هللا بن احلارث بن جزء الزبيدي 

٨٦ه

-

مبرص

١١

واثةل بن ا ٔلسقع 

٨٥ه

٩٨

بدمشق

١٢

معر بن ٔأيب سلمة 

٨٣ه
بني ٨٠ه
و١٠٠ه
تقريبا
٧٨ه

-

من بين خزمية

-

من الصحابيات عىل الإطالق

٩٤

ممن شهد بيعة العقبة الثانية

٨٥

من العبادةل ا ٔلربعة
من املهاجرات ا ٔلول (الاليت ٔأسلمن قدميا مبكة
املكرمة مث هاجرن اإىل املدينة املنورة ،وليس املراد
التقدم يف الهجرة)
بآٔصفهان

الرمق امس الصحايب

ٔأم خادل ٔأمة بنت خادل بن سعيد بن العاص
١٣
بن ٔأمية بن عبد مشس 
١٤

جابر بن عبد هللا 

١٥

عبد هللا بن معر 

٧٣ه

١٦

ٔأسامء بنت ٔأيب بكر الصديق 

٧٣ه

١٠٠

١٧

النابغة اجلعدي وامسه قيس بن عبد هللا 

حدود ٧٠ه

١٢٠
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وبلرقة
بفلسطني
وبلقدس الرشيف
بلكوفة
وممن شهد بيعة الرضوان
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اترخی الوفاة

العمر

أخر من مات من الصحابة ...

١٨

عبد هللا بن عباس 

٦٨ه

٧١

بطائف

١٩

ٔأبو برزة ا ٔلسلمي 

٦٥ه

-

خبراسان

٢٠

ٔأم املؤمنني ٔأم سلمة 

٦١ه

-

من ٔأزواج النيب صىل هللا عليه وسمل

٢١

جرب بن عتيك ا ٔلنصاري 

٦١ه

٧١

ممن شهد البدر مطلقا
وممن شهد البدر من ا ٔلنصار

٢٢

قمث بن العباس بن عبد املطلب 

٥٧ه

-

بسمرقند

٢٣

معتب بن عوف 

٥٧ه

٧٨

من هماجري حبشة
وممن شهد البدر من املهاجرين

٢٤

سعد بن ٔأيب وقاص 

٥٥ه

بضع
ومثانني

من العرشة املبرشة بجلنة يف جملس واحد

٢٥

كعب بن معرو اخلزريج 

٥٥ه

٥٣ه

٢٦

رويفع بن اثبت 

٥٣ه

-

٢٧

ليب بن لبا 

-

-

بواسط يف العراق

٢٨

فاطمة الزهراء 

١١ه

٢٤

من بنات النيب صىل هللا عليه وسمل و ٔأولده

الرمق امس الصحايب

بملدينة ممن شهد بدرا (عىل تقدير عدم عمل موضع
وفاة جرب بن عتيك ا ٔلنصاري)
برقة (امس صقع كبري يش متل عىل مدن وقرى بني
الإسكندرية وإافريقية ،واليوم مدينة بنغازي يه ٔأشهر
مدهنا)

قال مقيده يوسف ش بري ٔأمحد الربيطان عفا هللا عنه :هذا أخر اجلزء ،بد ٔأته صباح يوم امخليس احلادي عرش من شهر صفر س نة
١٤٤٠ه ،وفرغت منه مساء يوم ا ٔلحد اخلامس وعرشين من شهر صفر س نة ١٤٤٠ه بفضل هللا وتوفيقه.
و ٔأثناء تقييده وصل اإلينا خرب استشهاد الش يخ الفاضل اجملاهد مسيع احلق بن عبد احلق ،رئيس املدرسة احلقانية اليت خترج فهيا معظم
قيادات حركة طالبان ،قال جنهل مولان محيد احلق :اإنه اكن مدعوا لراولبندي لإلقاء خطبة ضد تربئة املواطنة الباكس تانية املس يحية أس يا
بييب من هتمة التجديف والإساءة لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،وقال :اإن وادله قد طعن عدة مرات يف مزنهل يف راولبندي .وشاع يف
ا ٔلخبار ٔأنه اكن وحيدا يف مزنهل حني خرج حارسه الشخيص وسائقه لإجناز بعض ا ٔلعامل يف اخلارج ،ويف تكل ا ٔلثناء دخل همامج جمهول
وطعنه طعنات عدة مث لذ بلفرار .ووجد مقتول وعليه أاثر طعنات وجروح طلقات انرية يف مزنهل .واملهامجون حني دخلوا مزنهل بدؤوا
بطعنه بلساككني واخلناجر مث ٔأطلقوا عليه الرصاص فآٔردوه قتيال .غفر هللا هل ورفع درجاته وتقبل شهادته وحرشه مع النبيني والصديقني
والشهداء والصاحلني.
وامحلد هلل ٔأول وأخرا ،وصىل هللا وسمل عىل س يدان محمد وعىل اهل وحصبه ٔامجعني.
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