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الصحابة الغر امليامني، ومن تبع هدامه واقتدى بسريهتم من  ، وريض هللا عننبينيال  خامتوالصالة والسالم عىل  امحلد هلل محد الشاكرين،  

حسان اإىل يوم ادلين، ٔأما بعد: واتبعهيم ،التابعني  بإ

فهذا جزء وجزي يف أ خر من مات من الصحابة ريض هللا عهنم مطلقا، ومقيدا مبوضع موهتم ٔأو بقبيلهتم ٔأو بفضل خاص اكلشهود يف البدر 

ل خالف علمته (:  ١/١٩ابن عبد الرب يف الاستيعاب )قد قال الإمام احلافظ  وبيعة الرضوان والصالة اإىل القبلتني والهجرة، وغري ذكل. و 

بني العلامء ٔأن الوقوف عىل معرفة ٔأحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل من ٔأوكد عمل اخلاصة، ؤأرفع عمل ٔأهل اخلرب، وبه ساد ٔأهل 

  ، انهتى .حصاب ٔأنبياهئم ٔلهنم الواسطة بني النيب وبني ٔأمتهالسري، وما ٔأظن ٔأهل دين من ألداين اإل وعلامؤمه معنيون مبعرفة أٔ 

 عىل الإطالق   آ خر من مات من الصحابة ف 

 .(: اتفقوا عىل ٔانه ا خر الصحابة ريض هللا عهنم وفاة، انهتى ١/۱٦قال النووي يف هتذيب الٔسامء واللغات )ٔأبو الطفيل عامر بن واثةل. 

العرايق يف رشح وقال  .وهو ا خر من رٔای النيب صىل هللا عليه وسمل وفاة بلإجامع، انتهى (: ٩/۱۹۰وقال ابن كثري يف البداية والهناية )

ٔأما كونه أ خر الصحابة موات جفزم به مسمل ومصعب بن عبد هللا الزبريي ؤأبو زكراي بن منده ؤأبو احلجاج  (:٢/١٤٧التبرصة والتذكرة )

س ناده اإىل ٔأيب الطفيل قال: رٔأيت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وما عىل وجه  (٢٣٤٠) وغريمه، وروينا يف حصيح مسملاملزي  بإ

ألرض رجل رأ ه غريي. فتبني ٔأنه أ خرمه موات عىل الإطالق، ومات مبكة، فهو أ خر من مات هبا من الصحابة كام جزم به ابن حبان ؤأبو 

 (.٢/١٥١حنوه يف رشح التبرصة )و انهتى .  زكراي بن منده، وكذا ذكر عيل بن املديين ٔأنه مات مبكة،

وحاكه ، ( س نة مائة وعرش٣/٤٧٠( والسري )١/٣٩٨ٔأجوبيت، ورحج اذلهيب يف اترخيه )بعض وفاته كام بسطته يف  ةواختلف يف س ن

تويف والٔكرث عىل ٔأنه (. ٢٨٨يف التقريب )ص ، وحصحه احلافظ (٥/۲۹٤۳و  ٤/۲۰٦۷جزم به ٔابونعمی يف معرفة الصحابة )و العرايق، 

: عن ٔأبيه قال( عن وهب بن جرير بن حازم ٢٦/۱۳٤روی ابن عساكر يف اترخی دمشق )ما  موضعه واترخيه ويدل عىل .كام تقدم مبكة

   .كنت مبكة س نة عرش ومائة، فرٔايت جنازة فسٔالت عنه، فقالوا: هذا ٔابو الطفيل، انهتى 

الش يخ  وؤأب( ٣٠/٣٩٦( وهتذيب الكامل )٦٢/٣٦٦كام يف اترخی دمشق ) وقتادة (١/١٨٦قال ابن قتيبة يف املعارف )وبه عمل ٔأن ما 

ٔلنه تويف  ، رجوح، مفأ خر من مات مبكة عبد هللا بن معربآٔن ( ٣٢٤وابن اجلوزي يف التلقيح )ص  (٢/١٥٠رشح التبرصة )كام يف 

( ٔأن قول ابن ٔأيب ٢/١٥٠وهكذا نبه العرايق يف رشح التبرصة ) .( وغريه٤/١٦١عند امجلهور، كام يف الإصابة ) وس بعني س نة ثالث

  املشهور وفاته بملدينة. ؤأيضا داود أ خرمه وفاة مبكة جابر مرجوح، 

ابن سعد  اهرو ،س نني من حياة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وودلت عام ٔاحد : ٔادركت مثانٔأيب الطفيل فيدل عليه قوهل سنٔأما 

 يف  ( وادلوليب٦/٤٤٦( والكبري )١/۲٥۰التارخی الٔوسط ) يف ي( والبخار ٣/٥٦ ياترخيه )رواية ادلور ( وابن معني يف۱۲۹/٦)

 اته. عند وفس بع و فعىل هذا اكن ابن مائة . (٦٥۹۳( واحلامك )۲٤٥الكین والٔسامء )
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 بلبرصة من الصحابة  وأ خر من مات  

والبغوي يف معجم الصحابة  ( عن احلسن البرصي٧/١٩رواه ابن سعد )(، و ٣٢٤ذكره ابن اجلوزي يف التلقيح )ص ٔأنس بن ماكل، 

ؤأبو زكراي بن منده قاهل قتادة ؤأبو هالل والفالس وابن املديين وابن سعد  (:  ٢/١٥١قال العرايق يف رشح التبرصة )  ( عن قتادة.١/٥٨)

  ، انهتى .وغريمه

واكن ابن عرش (.  ٣/٤٠٦( واذلهيب يف السري )١/١٢٧حصحه النووي يف هتذيب ألسامء )س نة ثالث وتسعني،  والراحج يف اترخی وفاته  

(، فعىل هذا اكن ابن مائة وثالث س نني. ورصح به ٔأبو اليقظان، رواه ابن ٥١٦٦س نني عند الهجرة كام ورد مرصحا عند البخاري )

 ( ٔأحص ألقوال. ٨/١٧٣(، وجعهل احلافظ يف الفتح )١/١١٠(، وخليفة كام يف الاس تعياب )٩/٣٨٣عساكر )

نه أ خر من مات بلبرصة من ٔأحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، وما ٔأعمل  :يقال(: ١/١١١قال ابن عبد الرب يف الاستيعاب )مث  اإ

ل ٔأب الطفيل النووي و  (٣١٥ابن الصالح يف املقدمة )ص ووافقه  ، انهتى .ٔأحدا مات بعده ممن رٔأى رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اإ

، ٔلن محمود بن الربيع تآٔخر عنه بال (٢/١٥٢ورشح التبرصة ) (٣١٥التقييد )ص تعقهبم العرايق يف لكن  (.٢/٦٨٧يف التقريب )

ني ومائة، وكذا عبد هللا بن برس املازن يف قول من قال: تخالف، وكذا الهرماس بن زايد اإن حص قول عكرمة بن عامر ٔأنه لقيه س نة اثن 

، وكذا محمود بن ان وتسعني، لكنه مرجوح، كام س يآئتمث، وكذا معرو بن حريث يف قول من قال: تويف س نة تويف س نة ست وتسعني

ن اختلف يف حصبهتام، ؤأبو ٔأمامة بن سهل بن حنيف،  ،لبيد    . كام س يآئتواإ

 بلكوفة من الصحابة  وأ خر من مات  

وابن اجلوزي يف التلقيح  (٣/١٥٩٢ؤأبو نعمی يف معرفة الصحابة ) (٤/١٢٨ذكره البغوي يف معجم الصحابة )، عبد هللا بن ٔأيب ٔأوىف

( ٤/١٦واحلافظ يف الإصابة )( ٣/٤٢٨والسري ) (٦/٩٩واذلهيب يف اترخيه )( ٣١٥وابن الصالح يف املقدمة )ص ( ٤٤٥)ص 

وابن عساكر ، ( عن احلسن البرصي٦/٩٩رواه ابن سعد )و (، ٣٢٤وقدمه ابن اجلوزي يف التلقيح )ص ، (٢٩٦والتقريب )ص 

قال العرايق يف رشح التبرصة   .وقتادة  ( عن معرو بن عيل٣٠/٣٩٦و    ١٤/٣١٩وذكره املزي يف هتذيب الكامل )( عن قتادة،  ٦٢/٣٦٦)

 ، انهتى . منده قاهل قتادة والفالس وابن حبان وابن زبر وابن عبد الرب ؤأبو زكراي بن(: ٢/١٥٢)

الربعي يف اترخی مودل العلامء ( و ١/٣٤١الواقدي كام يف املعارف ) وبنحوه قال ، انهتى .ومثاننيتويف بلكوفة س نة ست قال ابن سعد: 

س نة س بع : (٣/٣٦٢والفتح ) (٢٩٦وتبعه احلافظ يف التقريب )ص  (٨٣وقال ابن حبان يف مشاهري علامء ألمصار )ص (. ١/٢١٣)

 نعمی  ٔأبو  وقالاملزي:  وقال  .  من غري ترجيح وذكر ٔأبو نعمی القولني يف اترخی وفاته  من ألحصاب، انهتى .وهو أ خر من مات بلكوفة ،  ومثانني

 ، انهتى .واحد وغري والرتمذي أ خر موضع يف البخاري قال وكذكل. ومثانني مثان ٔأو س بع س نة مات: اذلهيل حيي  بن محمد عنه حىك فمي 

 اإحساق  بن  محمد  بن  الرمحن  عبدوقال ابن منده  ، انهتى .  وجامعة: تويف س نة ست ومثاننيقال الواقدي وخليفة وحيي بن بكري  وقال اذلهيب:  

 (: هل مائة س نة، انهتى . ٣/١١٩يف املس تخرج )

وقيل: ، ٔلنه مات س نة ثالث ومثانني (٢/١٥٣رده العرايق يف رشح التبرصة )آٔن أ خرمه وفاة بلكوفة ٔأبو حجيفة، بؤأما قول ابن املديين 

 . وس بعنئأربع 
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نه ٔأيضا مات بلكوفة، فاإن اكن معرو بن حريث تويف يف س نة (: ٢/١٥٣وقال العرايق ) بقي النظر يف ابن ٔأيب ٔأوىف ومعرو بن حريث، فاإ

ن اكن تويف س نة مثان وتسعني كام رواه اخلطيب يف املتفق واملفرتق   عن محمد (  ٣/١٦٩١)مخس ومثانني، فقد تآٔخر ابن ٔأيب ٔأوىف بعده، واإ

قال احلافظ س نة مخس ومثانني، فال اإشاكل.  ، انهتى . والراحج ٔأن معرو تويف  فيكون معرو بن حريث أ خرمه موات هبا  ،سن الزعفرانبن احل 

 ، انهتى .قال البخاري وابن حبان وغري واحد: مات س نة مخس ومثانني، ويقال: مات س نة مثان وتسعني، ومل يثبت (:  ٤/٥١٠يف الإصابة )

خليفة بن خياط يف  ذكر( عن احلافظ: لعل ما رواه اخلطيب س نة مثان وس بعني، ل س مي وقد ٤/٨٤ملغيث )ي يف فتح اوذكر السخاو 

  ، انهتى . ٔأنه تويف س نة مثان وس بعني (٢٧٧اترخيه )ص 

 وأ خر من مات من ٔأهل بيعة الرضوان 

 (. ٤/٨٥والسخاوي يف فتح املغيث ) (٢/١٥٣، ذكره العرايق يف رشح التبرصة )عبد هللا بن ٔأيب ٔأوىف

 مبرص من الصحابة  وأ خر من مات  

 (١١٥واحلامك كام يف سؤالات السجزي )ص    (٩٦ابن حبان يف مشاهري علامء ألمصار )ص    ذكره،  بيديالز    زءج    بن  احلارث  بن  هللا  عبد

ؤأبو الفضل بن طاهر املقديس يف مسآةٔل العلو ( ٣٢٤وابن اجلوزي يف التلقيح )ص  (١/٤١٢وابن حزم يف مجهرة ٔأنساب العرب )

ؤأبو زكراي بن منده ( ٢٩٩والتقريب )ص ( ٤/٤١واحلافظ يف الإصابة )( ٣/٣٨٧واذلهيب يف السري ) (٦٩والزنول يف احلديث )ص 

قال (:  ١٤/٣٩٣قال املزي )  .(٥/١٧٩هتذيب الهتذيب )و (  ٢/١٥٦ورشح التبرصة )(  ٣١٥مقدمة ابن الصالح والتقييد )ص  كام يف  

، انهتى . وقال غريه: س نة مخس، وقيل: س نة س بع، وقيل: س نة مثان ومثانني. ٔأبو سعيد بن يونس: تويف س نة ست ومثانني واكن قد معي

احلافظ يف التقريب: هو اذلهيب و قال و  هو املشهور.س نة ست ومثانني : (٤/٨٩) والسخاوي قال العرايق(. ٤/٤١وحنوه يف الإصابة )

  (.٣٣٤، انهتى . وهو اذلي ذكره ابن عبد احلمك يف فتوح مرص واملغرب )ص ألحص

عن قتادة ٔأن سهل بن سعد أ خرمه وفاة مبرص فقال (  ٦٢/٣٦٦( وابن عساكر يف اترخيه )٣/٩١ى البغوي يف معجم الصحابة )ؤأما ما رو

 .امجلهور. وس يآئت ٔأنه أ خرمه وفاة بملدينة املنورة عند البغوي: هو ومه، انهتىي

 بربقة من الصحابة    من مات   وأ خر 

نه أ خر من مات ( وقال: ٢/١٥٧ذكره العرايق يف رشح التبرصة )رويفع بن اثبت ألنصاري،  فريقية، واإ نه تويف بإ قال ٔأبو زكراي ابن منده: اإ

ويف ماكن وفاته قول أ خر مل حيكه ابن منده ول ابن الصالح، وهو ٔأنه . وقال ٔأمحد بن الربيق: تويف بربقة وحصحه املزي .هبا من الصحابة

نه مات بلشام وتبعه ابن ألثري  (٢/٥٠٤وقال ابن عبد الرب يف الاستيعاب )، انهتى . مات بآٔنطابلس، قاهل الليث بن سعد. وقيل: اإ

قال ٔأمحد بن (: ٣/٣٦قال اذلهيب يف السري ) ، انهتى . والصحيح هو ألخري.يقال: مات بربقة وقربه هبايقال: مات بلشام. و : (٢/٢٩٨)

وقال ٔأبو سعيد بن يونس: تويف بربقة ٔأمريا علهيا ملسلمة بن خمدل يف س نة ست  الربيق: تويف رويفع بربقة وهو ٔأمري علهيا وقد رٔأيت قربه هبا.

وهتذيب الهتذيب   (٢/٤١٧الإصابة )( و ٩/٢٥٥هتذيب الكامل )يف    ، انهتى . وحنوهاليوم ريض هللا عنهقال: وقربه معروف اإىل    .ومخسني

(، ؤأشار ٢/١٥٧ثالث ومخسني، وكذا نقهل العرايق يف رشح التبرصة )س نة  ( ٔأنه تويف  ١/١٨٢واذلي يف اترخی ابن يونس ).  (٣/٢٩٩)

(، قال: ووقع هل يف حاكية ابن يونس يف وفاته سهو تبعه عليه ٤/٩٠اإىل ومه املزي يف النقل. ورصح به السخاوي يف فتح املغيث )

 ش يخنا يف الإصابة والهتذيب ومن قبهل اذلهيب، انهتى . 
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 ،بفتح ٔأوهل والقاف برقة(: ١/٣٨٨قال ايقوت امحلوي يف معجم البدلان ). ال منافاة بيهنا وبني برقةبلنبسة اإىل ٔأنطابلس فٔأما قول العرايق 

فريقية، وامس مدينهتا  امس صقع كبري يش متل عىل مدن وقرى بني الإ  قال بطلميوس: طول مدينة .  وتفسريه امخلس مدن،  نطابلسأٔ سكندرية واإ

ويف مدينة برقة قرب رويفع صاحب النيب صىل هللا عليه . وقال: درجة وعرضها ثالث وثالثون درجة وعرش دقائقبرقة ثالث وس تون 

 واليوم مدينة بنغازي يه ٔأشهر مدن الربقة. ، انهتى . وسمل

فريقية منا مات يف   ،فريقية ل يصحيف رويفع بإ   -يعين ٔأيب زكراي بن منده   -قوهل  (:  ٣١٦قال ابن الصالح )ص    .ٔأما الشام مفرجوح، وكذا اإ اإ

  ، انهتى .  حارضة برقة وقربه هبا

 بلميمة من الصحابة  وأ خر من مات  

مقدمة ابن الصالح والتقييد )ص كام يف يف جزءه ؤأبو زكراي بن منده  (٥٧١، قاهل احلافظ يف التقريب )ص الهرماس بن زايد الباهيل

كامل هتذيب الكامل )٢/١٥٧ورشح التبرصة )(  ٣١٦ بعد مات  :  يف التقريب   . قال احلافظ(١١/٢٨وهتذيب الهتذيب )(  ١٢/١٣١( واإ

ٔأظن الهرماس بقي حيا اإىل حدود س نة (: ٣/٤٥١وقال اذلهيب يف السري ) .س نة اثنتني ومائة ٔأو مائة ٔأو بعدهااملائة. وقال الس يوطي: 

ورشح التبرصة ( ٣١٥يف التقييد )ص كام  ذكره ٔأبو زكراي بن مندهعكرمة بن عامر: لقيته س نة اثنتني ومائة،  قالو ، انهتى . تسعني

(؛ ٣/٤٣٧وقال ابن حبان يف الثقات ) ، انهتى .سكن البرصة وطال معره(: ٤/١٥٤٨وقال ابن عبد الرب يف الاستيعاب ). (٢/١٥٧)

   . ٔأنه ميايم (٥/٣٦٧( وحاكه ابن ألثري يف ٔأسد الغابة )١/٥٧٢يف ألكامل ) وذكر ابن ماكول، انهتى . عداده يف ٔأهل الميمة

 خبراسان من الصحابة  أ خر من مات  اختلف يف  و 

وابن اجلوزي يف التلقيح  (١/٤٣٠، ذكره ٔأبو نعمی يف معرفة الصحابة )ألسلمي احلارث بن هللا عبد بن احلصيب  بن بريدةفقيل:  (١)

 (٣١٦يف التقييد )ص    ؤأبو زكراي بن منده كام(  ٢/٥٠٣ؤأبو بكر اجلعايب كام يف املقنع )(  ٤/٥٥واملزي يف هتذيب الكامل )(  ٣٢٤)ص  

وقال ابن سعد (: هذا ٔأقوى، انهتى .  ٢/٤٧٠قال اذلهيب يف السري )قال ٔأبو نعمی: تويف س نة اثنتني وس تني.  .  (٢/١٥٨ورشح التبرصة )

  ٔأبو عبيد كام يف السري. كذا ٔأرخه، و : ثالث وس تني(١/٤١٨جحر يف الإصابة )وابن  وحاكه املزي (٧/٦)

ألسلمي، ومات هبا ، وقد تآٔخر بعده ٔأبو برزة تنيفاإن وفاته س نة ثالث وس   ،: ويف بريدة نظر(٣١٦يف التقييد )ص  قال العرايقو  (٢)

  .ملخصا ، انهتى تنيس نة ٔأربع وس  

وقيل:   وقيل: خبراسان.  يقال: مات ٔأبو برزة بلبرصة.(:  ٣/٤٣قال اذلهيب يف السري )  .ؤأبو برزة ألسلمي اختلف يف موضع موته واترخيه

 ، انهتى .وقال احلامك: تويف س نة ٔأربع وس تني  س تني.يقال: مات قبل معاوية يف س نة    وقيل: شهد صفني مع عيل.  مبفازة بني هراة وجسس تان.

ومات بعد ٔأربع   ،ؤأىت خراسان،  هل دار بلبرصة: (١/١٩٦ورواه عنه اخلطيب يف اترخيه ) (١٨٤وقال خليفة بن خياط يف طبقاته )ص  

مارة يزي(:  ٣/٤١٩وقال ابن حبان يف الثقات )  ، انهتى .وس تني بعدما ٔأخرج ابن زايد من البرصة د بن معاوية بعد احلرة يف املفازة مات يف اإ

نه بقي اإىل ولية عبد املكل بن مروان ومات مبرو بقرية تدع   :وقد قيل .كذكل قاهل حامد بن سلمة عن قتادة ،بني جسس تان وهراة اإ

فعىل هذا تويف بعد بريدة، ٔلن احلرة وقعت يف أ خر س نة ، انهتى . واذلي رواه قتادة ٔأش به .ٔأنه مات بلبرصة ومهنم من زمع .برساجنزد

مات  ٔأنه (١/١٩٥اخلطيب يف اترخيه ) نصو ، انهتى . مات مبرو يف خالفة يزيد بن معاوية(: ٧/٢٥٩وقال ابن سعد )ثالث وس تني. 

 وحىك  ( ٔأنه تويف بلبرصة.٦/٢٨)  ( وتبعه ابن ألثري يف ٔأسد الغابة٤/١٦١٠وهذا ٔأقوى مما ذكره ابن عبد الرب يف الاستيعاب )خبراسان.  

غزا (: ٥٦٣التقريب )ص ، انهتى . وقال يف الكبذ مقربة يف ودفن هبا ومات مرو نزل( عن ابن شاهني: ٦/٣٤١الإصابة )احلافظ يف 
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وجزم احلامك ٔأبو ٔأمحد بس نة (: ١٠/٤٤٧وقال يف هتذيب الهتذيب )، انهتى . خراسان ومات هبا بعد س نة مخس وس تني عىل الصحيح

نه بقي اإىل ولية عبد املكل :وقال ابن حبان .ٔأربع وبه جزم البخاري يف التارخی ألوسط يف فصل من مات ما بني  .انهتى  ،وقد قيل اإ

واكن   :زاد الإسامعييل مع املهلب بن ٔأيب صفرة  .اخلوارج بٔلهوازحصيح البخاري ٔأنه شهد قتال  يف  ومما يؤيد ذكل ٔأن    .الس تني اإىل الس بعني

وبسطه يف الإصابة وفيه:   ، انهتى .واكن عبد املكل قد ويل اخلالفة بلشام  ،كام جزم به محمد بن قدامة وغريه ،ذكل يف س نة مخس وس تني

  ، انهتى .جزم محمد بن قدامة وغريه ٔأنه مات يف س نة مخس وس تني

   ، وهللا ٔأعمل. ٔأو بعدها أ خرمه وفاة خبراسان يف س نة مخس وس تني برزة ألسلمئأب  فاحلاصل ٔأن

 بسجس تان من الصحابة    من مات   وأ خر 

ورشح ( ٣١٦. نقهل العرايق يف التقييد )ص أ خر من مات بلرجخ مهنم يف جزءه ٔأنه هذكر ٔأبو زكراي بن مند ،العداء بن خادل بن هوذة

الرجخ بضم الراء وسكون  : الرخيخ. قال العرايق:ألخري (، غري ٔأنه ورد يف٧/١٦٤واحلافظ يف هتذيب الهتذيب )( ٢/١٥٨التبرصة )

ٔأنه عاش اإىل ( ٢٠٣٣٦)ٔكنه معر، فاإن عند ٔأمحد (: ٤/٣٨٥يف الإصابة )احلافظ وقال  .اخلاء املعجمة بعدها جمی من ٔأعامل جسس تان

حدى ومائة، ، انهتى  الكم احلافظ.  قلت: واكن ذكل س نة اإحدى ٔأو اثنتني ومائة  املهلب.زمن خروج يزيد بن  وخروج املهلب اكن س نة اإ

 ( وغريه. وتويف املهلب س نة اثنتني ومائة. ٩/٢١٩كام يف البداية والهناية )

 بآٔصهبان   من الصحابة   من مات   وأ خر 

ذكره : السخاوي ، قال(٢/٥٠٤وابن امللقن يف املقنع ) (٢/١٥٨ورشح التبرصة ) (٣١٦ذكره العرايق يف التقييد )ص النابغة اجلعدي، 

امسه . وقال: طبقات ألصهبانيني ؤأبو نعمی يف اترخی ٔأصهبان فمين تويف بآٔصهبان ؤأنه عاش مائة وعرشين س نةيف ٔأبو الش يخ ابن حيان 

 ، انهتى . هذا هو املشهور ،قيس بن عبد هللا بن عدس

يقال:   وهو من بين عامر بن صعصعة.،  هل حصبة ووفادة ورواية  شاعر زمانه.،  النابغة اجلعدي ٔأبو ليىل(:  ٣/١٧٧وقال اذلهيب يف السري )

 ، انهتى . قيل: عاش اإىل حدود س نة س بعني واكن يتنقل يف البالد وميتدح ألمراء وامتد معره. عاش مائة وعرشين س نة.

: معر بعد ذكل اإىل زمن ابن الزبري ومات بآٔصهبان (١/٢٨١يف الشعر والشعراء )  وقال ابن قتيبة(:  ٦/٣١٠وقال احلافظ يف يف الإصابة )

ل قدر معره، وزاد ٔأنه اكن من ٔأحصاب عيل وهل مع معاوية (  ٣٢١ص  )يف معجم الشعراء  وهل مائتان وعرشون س نة. وذكر املرزبن   حنوه اإ

     انهتى .  ،ٔأخبار

 بسمرقند   الصحابة من    من مات   وأ خر 

، الصواب ٔأنه حصايب(: ٢/٥٩قال النووي يف هتذيب ألسامء ) (.٣١٧ذكره العرايق يف التقييد )ص ، بن عبد املطلب  العباس بن قمث

قال و  .قال الزبري: سار قمث ٔأايم معاوية مع سعيد بن عامثن اإىل مسرقند، فاستشهد هبا(: ٣/٤٤١اذلهيب يف السري )وقال النووي و  انهتى .

خرج مع سعيد بن عامثن بن عفان يف زمن (: ٣/٣٣٧وقال ابن حبان يف الثقات )خمترصا.  ، انهتى احلامك: والصحيح ٔأن قربه بسمرقند

مات قمث بن العباس (: ٣/١٣٠٤وقال ابن عبد الرب يف الاستيعاب )، انهتى . معاوية يف فتح ما وراء الهنر واستشهد بسمرقند فمي يقال

 ، انهتى .  مات س نة س بع ومخسني(: ٤٥٤وقال احلافظ يف التقريب )ص ، انهتى . بسمرقند واستشهد هبا
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 طائف ب   من الصحابة   من مات   وأ خر 

 .(٢/٥٠٤وابن امللقن يف املقنع ) (٢/١٥٨ورشح التبرصة ) (٣١٧، ذكره العرايق يف التقييد )ص بن عبد املطلب عباسال عبد هللا بن 

وقال الواقدي والهيمث ؤأبو نعمی: س نة  قال عيل بن املديين: تويف ابن عباس س نة مثان ٔأو س بع وس تني.(: ٣/٣٥٩قال اذلهيب يف السري )

وقيل   ،هامش بلشعب قبل الهجرة بثالثودل وبنو  (:  ٤/١٢٢وقال احلافظ يف الإصابة )، انهتى .  وقيل: عاش اإحدى وس بعني س نة  مثان.

ويف رواية: واكنوا ل خيتنون الرجل حىت .  ويف الصحيح عن ابن عباس: قبض النيب صىل هللا عليه وسمل ؤأان ختني  .ت وألول ٔأثب  ،خبمس

لغاء الكرس  يدرك. ٔأمئتنا ٔأنه ودل بلشعب قال الواقدي: ل خالف عند  .  ويف طريق ٔأخرى: قبض ؤأان ابن عرش س نني، وهذا محمول عىل اإ

ويف وفاته ٔأقوال: س نة مخس . حني حرصت قريش بين هامش، ؤأنه اكن هل عند موت النيب صىل هللا عليه وسمل ثالث عرشة س نة

وقال املدائين عن حفص بن مميون عن ٔأبيه: تويف عبد هللا بن عباس  مثان، وهو الصحيح يف قول امجلهور. :وقيل ،س بع :وس تني. وقيل

ال ية. واختلفوا يف  ،، جفاء طائر ٔأبيض فدخل بني النعش والرسير، فلام وضع يف قربه مسعنا اتليا يتلو: اي ٔأيهتا النفس املطمئنةبلطائف

حدى وس بعني. وقيل :س نه، فقيل   . ، انهتى  خمترصاابن اثنتني. وقيل ابن ٔأربع. وألول هو القوي :ابن اإ

 بواسط   من الصحابة   من مات   وأ خر 

اكن يكون قال ٔأبو حامت الرازي: (. ٤/٩٢فتح املغيث )( و ٢/٥٠٤املقنع )ب ا، ذكره ٔأبو بكر اجلعايب يف اترخی الطالبيني، كذا يف ل يب  بن ل  

وقال البخاري يف التارخی الكبري  (.٧/١٨٢، كذا يف اجلرح والتعديل )بوبلج الصغري جارية بن بلجأٔ روى عنه  ،ن هل حصبةاإ  :بواسط يقال

( وابن ٥/٢٤٢٣ؤأبو نعمی يف معرفة الصحابة )  ( يف معجمهام٣/١٠وابن قانع )  (٥/١٧٧وبه قال البغوي )(: هل حصبة، انهتى .  ٧/٢٥٠)

   ( وغريمه. ومل ٔأقف عىل اترخی وفاته. ٣/١٣٤٠عبد الرب يف الاستيعاب )

 بملدينة املنورة من الصحابة  أ خر من مات  اختلف يف  و 

( ومشاهري علامء ٣/١٦٨يف الثقات ) وابن حبان( ١/٣٤١كام يف املعارف )جزم به الواقدي . سهل بن سعد الساعدي فقيل: (١)

 بن  الرمحن عبدوابن منده   (٢/١١٣٨واخلطيب يف املتفق واملفرتق )  (١/٣٦٦( وابن حزم يف مجهرة ٔأنساب العرب )٤٨ألمصار )ص  

 والبغوي يف (٦٩ؤأبو الفضل بن طاهر املقديس يف مسآةٔل العلو والزنول يف احلديث )ص  (٣/١٢٨يف املس تخرج ) اإحساق بن محمد

واذلهيب يف العرب  (١٢/١٩٠واملزي يف هتذيب الكامل ) (٣/١٣١٢ؤأبو نعمی يف معرفة الصحابة ) (٣/٨٧و  ١/٤٤٧معجم الصحابة )

، وقدمه ابن اجلوزي يف (٣/١٦٧واحلافظ يف الإصابة ) (٣/٤٢٣والسري ) (١/٣٧وتذكرة احلفاظ ) (٦/٣٨٣واترخيه ) (١/٧٩)

واذلي عليه امجلهور ٔأن (: ٣١٤وقال العرايق يف التقييد )ص  : هو ألش به.(٤/٨١السخاوي يف فتح املغيث )قال  .(٣٢٤التلقيح )ص 

براهمی بن املنذر احل  قاهل عيل  ،أ خرمه موات هبا سهل بن سعد ومحمد بن سعد ؤأبو حامت بن حبان وابن قانع ؤأبو   يوالواقد  ايمز بن املديین واإ

ٔلنه اختلف يف وفاته هل  ،ويف حاكية الإتفاق نظر .ليس بيننا اختالف يف ذكل :ونقل ابن سعد التفاق عىل ذكل فقال ،زكراي بن منده

نه تويف اإ  :وقال ٔأبو بكر بن ٔأيب داود .نه تويف مبرص وذلكل جعل قتادة أ خرمه وفاة بملدينة جابرااإ  :فقال قتادة .اكنت بملدينة ٔأم ل

  ، انهتى  الكم العرايق.وامجلهور عىل ٔأنه مات بملدينة ،وذلكل جعل أ خرمه وفاة بملدينة السائب بن يزيد ،سكندريةبلإ 

وقال الواقدي   .زاد بعضهم: وهو ابن ست وتسعني س نة.  والبخاري والرتمذي وغري واحد: مات س نة مثان ومثانني  قال ٔأبو نعمیقال املزي:  و 

ئة س نة، وهو أ خر من مات بملدينة من ٔأحصاب ازاد الواقدي: بملدينة، وهو ابن م  وحيي بن بكري وابن منري: مات س نة اإحدى وتسعني.

حدى وتسعني وقال: قارب املائة.  ، انهتى .النيب صىل هللا عليه وسمل اتفقوا عىل ٔأنه وقال يف اترخيه:   ؤأرخ اذلهيب يف العرب وفاته يف س نة اإ
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ل ما ذكر ٔأبو نعمی والبخاري ٔأنه مات س نة مثان ومثانني  يف السرياذلهيب  وقال  .  دعوى التفاق نظريف  و، انهتى .  مات س نة اإحدى وتسعني اإ

 ، انهتى .البخاري: س نة مثان ومثاننيوقال ٔأبو نعمی وتلميذه  ذكر عدد كبري وفاته يف س نة اإحدى وتسعني.. اكن من ٔأبناء املائة: (٣/٤٢٣)

قاهل الواقدي واملدائين وحيي بن (: ٢/١٤٩وقال العرايق يف رشح التبرصة ) ( س نة اإحدى وتسعني.٣/١٦٧وقدم احلافظ يف الإصابة )

براهمی بن املنذر احلزايم  ، انهتى . ورحجه ابن زبر وابن حبان ،بكري وابن منري واإ

نه عاش مائة س نة ٔأو ٔأكرث، مع ما ثبت من ٔأن مودله قبل الهجرة خبمس س نني، (: ٤/٨٠وقال السخاوي ) لكن مقتىض قول ٔأيب حامت: اإ

نه عاش مائة س نة. وقيل: س تا وتسعني احلافظ قال  ، انهتى . لكن  ٔأن يكون تآٔخر اإىل س نة ست وتسعني ٔأو بعدها. وحنوه قول الواقدي: اإ

فآٔي س نة مات  ،فيكون مودله قبل الهجرة خبمس س نني ،رواية شعيب حصيحة ويه املعمتدة يف مودله(: ٤/٢٥٣يف هتذيب الهتذيب )

لهيا امخلس فيخرج مبلغ معره عىل الصحة  ، انهتى . وما خيالف ذكل ل يعول عليه ،يضاف اإ

     . عىل قول امجلهور ست وتسعنيفاحلاصل ٔأنه اكن ابن 

والفتح (  ٣/٢٣الإصابة )( و ٢/١٤٨رشح التبرصة )بملدينة السائب بن يزيد، قاهل ٔأبو بكر بن ٔأيب داود، كذا يف  موات  وقيل: أ خرمه    (٢)

. قال (١٣/١٥١والفتح ) (٢٢٨، وجزم به احلافظ يف التقريب )ص (٤/٧٩وفتح املغيث ) (٣/٤٥١وهتذيب الهتذيب ) (٦/٥٦١)

وقدم يف ، انهتى . وقيل: س نة ٔأربع ،نعمی: مات س نة اثنتني ومثانني. وقيل بعد التسعني. وقيل: س نة اإحدىقال ٔأبو : يف الإصابة احلافظ

نه مات س نة ست وتسعني :قيل(: ٦/٥٦١وقال يف الفتح )التقريب س نة اإحدى وتسعني.  وقال خليفة بن خياط  ، انهتى .وهو ٔأش به ،اإ

كذا يف رشح التبرصة : س نة اإحدى وتسعني،  بن حبانوقال اجلعد بن عبد الرمحن والفالس وا  ، انهتى .س نة مثانني  ( والس يوطي:٣٧)ص  

(٢/١٤٨.)  

، فال يكون  ٔأو تويف السائب قبل اإحدى وتسعني ،والكهام توفيا فهيا ،يف س نة اإحدى وتسعني قبل سهل بن سعدواذلي يظهر ٔأنه تويف 

ذا ثبت   ل اإ زمع ابن ٔأيب داود ٔأنه مات بلإسكندرية. (:  ٣/١٦٧)يف الإصابة  قال احلافظ  سهل مبرص ومل يثبت.    موتأ خرمه وفاة بملدينة اإ

 (٤/٢٥٣وحنوه يف هتذيب الهتذيب )، انهتى . وروي عن قتادة ٔأنه مات مبرص، وحيمتل ٔأن يكون وهام، والصواب ٔأن ذكل ابنه العباس

 . (٤/٨١وفتح املغيث )

ليهقول قتادة، و  وهووقيل: جابر بن عبد هللا،  (٣)  وهو مرجوح كام س يآئت. (، ٣١٤ابن الصالح يف املقدمة )ص  مال اإ

ليه العرايق يف التقييد )ص ( قول، ٦/٥٦١ذكره احلافظ يف الفتح )، وقيل: محمود بن الربيع ألنصاري (٤) ورشح التبرصة  (٣١٤ومال اإ

فآٔما محمود بن الربيع فهو اذلي عقل من   .محمود بن لبيدو ة محمود بن الربيع  قد تآٔخر بعد الثالثة املذكورين بملدين:  يف ألول  ، قال(٢/١٤٩)

وتويف محمود بن الربيع   ،واس تدل بذكل عىل حصة سامع الصغري  ،النيب صىل هللا عليه وسمل جمة جمها يف وهجه كام رواه البخاري يف حصيحه

وتويف محمود بن  ،فقد ذكر البخاري وابن حبان ٔأن هل حصبة ؤأما محمود بن لبيد ألشهيل .س نة تسع وتسعني بتقدمي التاء عىل السني فهيام

ما قيل ما فاإن سهل بن سعد والسائب بن يزيد ٔأكرث    ،فقد تآٔخر لك مهنام عن الثالثة املذكورين قطعا  ،لبيد س نة ست ٔأو مخس وتسعني

ل ٔأن مسمل بن احلجاج  ،قبل ذكل  :وقيل .س نة مثان ومثانني :وقيل .وهو قول ابن حبان فهيام ،تآٔخر وفاهتام اإىل س نة اإحدى وتسعني اإ

  ، انهتى .فعىل هذا يكون أ خر الصحابة موات بملدينة محمود بن الربيع .وجامعة عدوا محمود بن لبيد يف التابعني
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(: ٥/٢٩٢٣( ؤأبو نعمی يف معرفة الصحابة )٥/٤٢٥قال البغوي يف معجم الصحابة )بملدينة.  ود بن الربيعمحم ةلكن مل ٔأجد ترصحي وفا

روى   لكن، انهتى .  معدود يف ٔأهل املدينة: (٥/١١٠وتبعه ابن ألثري )  (٣/١٣٧٨وقال ابن عبد يف الاستيعاب )  .، انهتى سكن املدينة

 . ، وهللا ٔأعمل(٢٧/٣٠١ورصح به املزي يف هتذيب الكامل )، بيت املقدس( ٔأنه نزل ٥٧/١١٤ابن عساكر يف اترخيه )

براهمی بن منذر احلزايمقال ٔأما اترخی وفاته ف كذا يف هتذيب الكامل  ،وتسعني س نة ثالثبن امات س نة تسع وتسعني وهو : الواقدي واإ

قال كذا و  ، انهتى .. وقال خليفة: س نة ست وتسعنيكذا ٔأرخه عيل بن عبد هللا المتميي(: ٣/٥٢٠وقال اذلهيب يف السري ) .(٢٧/٣٠٢)

ٔكنه مآٔخوذ من (: ٦/٣٣قال احلافظ يف الإصابة ) .بن ٔأربع وتسعني س نةاوهو  يف س نة وفاته لكن قال: (٣/٣٩٨ابن حبان يف الثقات )

وحصحه احلافظ يف انهتى . ، حديث ٔأخرجه الطربان من طريق محمود بن الربيع قال: تويف النيب صىل هللا عليه وسمل ؤأان ابن مخس س نني

ن قوهل والظاهر أٔ  .وهو ابن ثالث وس بعني ،تويف س نة تسع وس بعني: قال (٥/٢٩٢٣ٔأبو نعمی ) شذو (. ١٠/٦٣هتذيب الهتذيب )

    . حمرف ٔأو س بق قمل من الناخس ٔأو الطابع يف املوضعني س بعني

(: قد ٤/٨١. قال السخاوي يف فتح املغيث )فيه ، وتقدم الكم العرايق( قول٦/٥٦١، ذكره احلافظ يف الفتح )محمود بن لبيدوقيل:  (٥)

ل فقد عده مسمل وجامعة يف التابعني، انهتى .تآٔخر عهنم اإن مشينا عىل قول  ومال احلافظ يف الإصابة  البخاري وابن حبان بصحبته، واإ

ليه.  ٣/٤٨٦واكتف  اذلهيب يف السري )( اإىل ٔأنه حصايب.  ٦/٣٥)  تويف ابن لبيد يف س نة س بع وتسعني.قال:  و ( بقول البخاري فكٔنه مال اإ

: (٢/٨٤والنووي يف هتذيبه )  (٥/١١٢وتبعه ابن ألثري )  (٣/١٣٧٩ يف الاستيعاب )وقال ابن عبد الرب، انهتى .  ويقال: يف س نة ست 

نه ٔأسن منه ابن ونقل  .قول البخاري ٔأوىل، وقد ذكران من ألحاديث ما يشهد هل، وهو ٔأوىل بآٔن يذكر يف الصحابة من محمود بن الربيع، فاإ

براهمی بن املنذر وحيي بن عبد هللا بن بكري: ودل محمود بن لبيد عىل عهد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، ومات س نة  ولقعبد الرب  اإ

وبنحوه قال معرو بن عيل كام  ، انهتى .تويف محمود بن لبيد س نة ست وتسعني بملدينة(: ٥/٥٧وقال ابن سعد ) ، انهتى .ست وتسعني

رخی وفاته، وزاد: مات وهو ابن تسع وتسعني وكذكل قال الواقدي يف ات(: ٢٧/٣١٠قال املزي ) (.٢/٢٤١يف رجال حصيح مسمل )

وقال  وقال الهيمث بن عدي: تويف يف خالفة ابن الزبري. وقال ٔأبو حسان الزايدي ؤأبو بكر بن ٔأيب عامص: مات س نة س بع وتسعني. س نة.

وقال البغوي يف معجم الصحابة ، انهتى . ري، قال: وقيل تويف س نة ست وتسعنئأبو بكر بن ٔأيب خيمثة: تويف بملدينة يف خالفة ابن الزب

وقال احلافظ يف هتذيب  ، انهتى .مات س نة ثالث وتسعني ،هل حصبة(: ٣/٣٩٧ابن حبان )وقال (: سكن املدينة، انهتى . ٥/٤٢٧)

وهذا يقوي  ،هللا عليه وسمل ثالث عرشة س نةعىل مقتىض قول الواقدي يف س نة يكون هل يوم مات النيب صىل (: ١٠/٦٦الهتذيب )

، وهل تسع وتسعون س نة ،س نة س بع :وقيل .مات س نة ست وتسعني(: ٥٢٢وقال يف التقريب )ص ، انهتى . قول من ٔأثبت الصحبة

     .حصايبفاحلاصل ٔأنه  انهتى .

قال محمد بن (: ٥/٦١قال ابن سعد )(. ١١٤نيف، جزم به احلامك كام يف سؤالات السجزي )ص ن سهل بن ح  وقيل: ٔأبو ٔأمامة ب (٦)

وقال البخاري يف ، انهتى .  معر: ذكر لنا ٔأن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل هو اذلي سامه ٔأسعد وكناه ٔأب ٔأمامة بمس جده ٔأيب ٔأمه وكنيته

براهمی بن املنذر، وسملسامه النيب صىل هللا عليه (: ٢/٦٣التارخی الكبري ) (: اتبعي، ٤٩٠وقال العجيل يف الثقات )ص  ، انهتى .قاهل يل اإ

 ودل(: ١/٩٣وقال البغوي يف معجم الصحابة )، انهتى . ليس ٔليب ٔأمامة حصبة(: ٢/٢٤١انهتى . وقال ابن ٔأيب حامت يف اجلرح والتعديل )

 ، انهتى . منه يسمع ومل وسمل عليه هللا صىل هللا رسول عهد عىل

تويف س نة مائة، يعد يف املدنيني، ودل يف حياة النيب صىل هللا عليه وسمل، ؤأيت به حفنكه، (: ١/٢٨٣وقال ٔأبو نعمی يف معرفة الصحابة )

قال ابن و  ، انهتى .اختلف فيه، فقيل: حصب النيب صىل هللا عليه وسمل وبيعه، وقيل: ٔأدركه، ومل يسمع منه، وهذا ٔأحص .وسامه ٔأسعد

ودل عىل عهد رسول هللا صىل  (: ١/٨٢وقال ) ، انهتى .وهو ابن نيف وتسعني س نة(: ٤/١٦٠٢و  ١/٨٣عبد الرب يف الاستيعاب )
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هو ٔأحد اجلةل من العلامء من كبار التابعني بملدينة، ومل يسمع من النيب صىل هللا عليه وسمل شيئا و ،  هللا عليه وأ هل وسمل قبل وفاته بعامني

منا ذكرانه لإدراكه النيب صىل هللا عليه وسمل مبودله، وهو رشطنا،  . خمترصا انهتى  ول حصبه، واإ

 ، انهتى .اتفقوا عىل وفاته يف س نة مائة. وقال: ورأ ه فمي قيلودل يف حياة النيب صىل هللا عليه وسمل (: ٣/٥١٨وقال اذلهيب يف السري )

وقال البخاري: ٔأدرك النيب صىل هللا عليه وسمل ومل يسمع منه، وكذا قال البغوي وابن السكن وابن (:  ١/٣٢٦وقال احلافظ يف الإصابة )

خمتلف يف حصبته   ي:وقال ٔأبو منصور الباورد(:  ١/٢٦٤وقال يف هتذيب الهتذيب )  .خمترصا  انهتى ،  وقال الطربان: هل رؤية  حبان وغريمه.

ل ٔأنه ودل يف عهده وهو ممن يعد يف الصحابة اذلين روى عهنم الزهري س ئل ادلارقطين هل ٔأدرك النيب صىل هللا عليه  :وقال السلمي .اإ

وقال ٔأمحد بن صاحل  .لنيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل ومل يسمع منهوقال البخاري ٔأدرك ا .ؤأخرج حديثه يف املس ند .قال: نعم ؟وأ هل وسمل

س ناد حصيح  هذا  ،ثنا عنبسة ثنا يونس عن الزهري حدثين ٔأبو ٔأمامة واكن قد ٔأدرك النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل وسامه وحنكه  ونقل   .اإ

وقال يف   ، انهتى .: وقول البخاري ٔأحصهقال ابن مند .هداود ٔأنه قال: حصب النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل وبيع ابن ٔأيبعن  يابن مند

، وهل اثنتان وتسعون ،مات س نة مائةصىل هللا عليه وسمل، ومل يسمع من النيب  ،هل رؤية ،معدود يف الصحابة(: ١٠٤التقريب )ص 

 ، انهتى . مات س نة مائة بملدينة(: ٥٢وقال ابن حبان يف مشاهري علامء ألمصار )ص . انهتى 

   أ خرمه وفاة بملدينة املنورة. هو فاحلاصل ٔأنه حصايب رؤية، وعىل هذا 

 الثانية   العقبة   ن شهد وأ خر من مات مم 

وابن ألثري يف ٔأسد الغابة (  ٣٢٤وابن اجلوزي يف التلقيح )ص    (٢/٥٢٩جابر بن عبد هللا ألنصاري، ذكره ٔأبو نعمی يف معرفة الصحابة )

 . (٣/١٨٩السري )( و ١/٦٥العرب )واذلهيب يف  (١/٤٩٢)

وقال ابن  ، انهتى .تويف بملدينة وهو ابن ٔأربع وتسعني س نة س نة س بع وس بعني، وقيل: مثان وس بعني، وقيل: تسع وس بعني: ٔأبو نعمی قال

معجم الصحابة واكتف  البغوي يف  ، انهتى .  وس بعني، وقيل: س نة س بع وس بعني، واكن معر جابر ٔأربعا وتسعني س نةتويف س نة ٔأربع  ألثري:  

والعرب   (٣/١٩٤السري )اذلهيب يف  و   (٤/٤٥٣هتذيب الكامل )الكم املزي يف    هو ظاهر، وهو قول الٔكرث كام  بامثن وس بعني (١/٤٤٧)

وقيل: مثان وس تني. وقيل: اثنتني وس بعني. وقيل: ثالث (: هو املشهور، انهتى . ٢/١٤٩قال العرايق يف رشح التبرصة ) .(١/٦٥)

 وس بعني. 

عن قتادة ٔأنه أ خر الصحابة موات ( ٦٢/٣٦٦وابن عساكر )( ٢/٥٣١) ؤأبو نعمی( ١/٤٤٧)يف معجم الصحابة البغوي  ىؤأما ما رو

يف  وقال العرايق ، انهتى .وأ خر من مات بملدينة سهل بن سعد ،هذا عندي ومهمن غري ذكر ٔأهل العقبة، فقال البغوي: مطلقا بملدينة 

    قدم. وكذا غريه كام ت .انهتى ، هو قول ضعيف، ٔلن السائب مات بملدينة بال خالف، وقد تآٔخر بعده(: ٢/١٤٩رشح التبرصة )

 بلشام من الصحابة  واختلف يف أ خر من مات  

بن عيل   وومعر (  ١/٣٤١املعارف )( و ٧/٢٩٠طبقات ابن سعد )كام يف    ، جزم به الواقدياملازنالسلمي    برس  بن  هللا عبدقيل:  ف   (١)

يف معرفة الصحابة ؤأبو نعمی ( ٩٢مشاهري علامء ألمصار )ص ( و ٣/٢٣٣الثقات )يف وابن حبان ( ٢٧/١٤٣كام يف اترخی دمشق )

، ٢/٧٣٦و   ٣/٨٧٤يف الاستيعاب )وابن عبد الرب  (  ٣/١٤٣يف املس تخرج )  اإحساق بن محمد بن  الرمحن  عبدوابن منده (  ٣/١٥٩٥)

( ٣/١٨٥يف ٔأسد الغابة )  ألثري( وابن ٦٩ؤأبو الفضل بن طاهر املقديس يف مسآةٔل العلو والزنول يف احلديث )ص  (  ٤/١٦٠٢وراجع  
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وهتذيب  (٤/٢١وابن جحر يف الإصابة )( ٩/٧٥و  ٦/٢٤١وابن كثري يف اترخيه )( ٣/٤٣٢يف السري ) واذلهيب ( ١٤/٣٣٤)ي واملز 

وقدمه ابن ، (٢/١٥٤وألحوص بن حكمی وابن املديين وابن قانع كام يف رشح التبرصة ) (٢٩٧والتقريب )ص ( ٥/١٥٩الهتذيب )

ليهو (، ٣٢٤اجلوزي يف التلقيح )ص     .(٤/٨٥، وحصحه السخاوي يف فتح املغيث )(٣١٥ابن الصالح )ص  مال اإ

 ، : تويف عبد هللا بن برس س نة مثان ومثاننيالواقدي(محمد بن معر )يعين قال (: ٧/٢٩٠قال ابن سعد )واختلف يف اترخی وفاته ومعره. 

، انهتى ، ومبوته س نة مثان واكن يوم مات ابن ٔأربع وتسعني س نة ،وهو أ خر من مات بلشام من ٔأحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل

( ١٤/٣٣٤واملزي )( ٩٢مشاهري علامء ألمصار )ص ( و ٣/٢٣٣الثقات )( وابن حبان يف ٥٥٢ومثانني قال خليفة بن خياط )ص 

وقدمه ابن ألثري يف ٔأسد الغابة ، (٢٧/١٤٣وابن بكري وابن منري ومعرو بن عيل كام يف اترخی دمشق ) (١/٧٦واذلهيب يف العرب )

، انهتى . وقال كذا ٔأرخه يف س نة مثان ومثانني جامعة(: ٣/٤٣٢قال اذلهيب يف السري ) .(٢٩٧( وابن جحر يف التقريب )ص ٣/١٨٥)

 انهتى .  هو املشهور،(: ٢/١٥٤يف رشح التبرصة )العرايق 

 يف  وقربه وتسعني ست  س نة مات: القايض سعيد بن الصمد عبد القامس ٔأبووقيل: تويف حبمص س نة تسع وتسعني وهل مائة س نة. قال 

مات حبمص س نة : مات س نة ست وتسعني وعاش مائة س نة. وقال ابن منده محمد بن اإحساق:  ربه  عبد  بن  يزيد. وقال  تنونية  لها  يقال  قرية

ن عبد هللا أ خر من مات (: ١/١٨١(. وقال اخلطيب يف تلخيص املتشابه )٢٧/١٤٣. كذا يف اترخی دمشق )ست وتسعني يقال: اإ

( ٔأنه اكن ابن مائة ٣/١٤٣يف املس تخرج ) اإحساق بن محمد بن الرمحن عبد، انهتى . وجزم ابن منده من الصحابة، وبلغ مائة س نة مصحب

ليه احلافظ يف هتذيب الهتذيب )(٣/١٥٩٥ٔأبو نعمی ) س نة. ووفاته يف س نة ست وتسعني قدمه وقال العرايق يف  .(٥/١٥٩، ومال اإ

ن(: ٢/١٥٤رشح التبرصة ) ، انهتى . فعىل هذا هو أ خر من بقي ممن صىل للقبلتني ه صىل للقبلتني.وبه جزم ٔأبو زكراي بن منده، وقال: اإ

براهمی عن يدل عليه ما رويو  يعيش هذا الغالم  :عن عبد هللا بن برس ٔأن النيب صىل هللا عليه وسمل قال هل ٔأبيه عن زايد بن محمد بن اإ

  . (٣/١٥٩٥ؤأبو نعمی ) (٢٧/١٥٥وابن عساكر ) (١/٣٢٣والكبري ) (١/١٨٦، رواه البخاري يف ألوسط )فعاش مائة س نة ،قران

ٔأنه كرر ٔأنه أ خرمه وفاة بلشام يف ترمجته   ( س نة مثانني، مع٣/٨٧٤ومن العجيب ٔأن ابن عبد الرب ٔأرخ وفاة عبد هللا بن برس يف ترمجته )

 ، وهللا ٔأعمل. عمن الناخس ٔأو الطاب" و "مثان افهي ٔأنه سقط  ظين ، و كام س يآئت ٔأيب ٔأمامة الباهيلوكذا يف ترمجة 

، وسمل عليه هللا صىل النيب  ٔأحصاب من بلشام مات من أ خر عبد بن عتبة: الواقدي قال. عتبة بن عبد السلميقيل: ٔأبو الوليد و  (٢)

 ومثانني   س بع  س نة  تويفن ألثري:  بقال ابن عبد الرب وتبعه ا  .(٤/٣٦٢والإصابة )  (٣/٥٦٣ٔأسد الغابة )( و ٣/١٠٣٢الاستيعاب )كذا يف  

قال الواقدي وغريه: مات س نة س بع ومثانني. وقال الهيمث وقال احلافظ: ، انهتى . س نة وتسعني ٔأربع ابن وهو ،املكل عبد بن الوليد ٔأايميف 

 ، انهتى . بن عدي: س نة اإحدى ٔأو اثنتني وس بعني. وجزموا بآٔنه عاش ٔأربعا وتسعني س نة

ترصحي الواقدي املذكور ٔأيضا  ، ويعارضه  كام تقدم  ٔلن عبد هللا بن برس تويف س نة مثان ومثانني ٔأو س نة ست وتسعني،  مرجوحالقول  وهذا  

  . بلشام عبد هللا بن برسموات ٔأن أ خرمه 

 ٔأسايم  معرفةبن منده يف  ٔأبو زكراي  و   (١١٥جزم به احلامك كام يف سؤالات السجزي )ص    .صدي بن جعالن  وقيل: ٔأبو ٔأمامة الباهيل  (٣)

وذكره  .، وبه قال ابن عيينة(١٣/١٦٢، ورواه الواقدي عن احلسن كام يف هتذيب الكامل )(٧٨)ص  وسمل عليه هللا صىل النيب  ٔأرداف

 . من غري ترجيحوألول  القولهذا ( ١/٤٤٠وذكر اخللييل يف الإرشاد )( عن ٔأيب عبد هللا بن منده. ٢/١٥٤العرايق يف رشح التبرصة )
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حدى وتسعني س نة. ويقال: (: ٤/١٦٠٢، وراجع ٢/٧٣٦ابن عبد الرب يف الاستيعاب )لكن قال  تويف س نة اإحدى ومثانني، وهو ابن اإ

 من ٔأحصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل.قال سفيان بن عيينة: اكن ٔأبو ٔأمامة الباهيل أ خر من بق  بلشام  مات س نة ست ومثانني.

، انهتى . وتبعه بلشام بعده عبد هللا بن برس، هو أ خر من مات بلشام من ٔأحصاب النيب صىل هللا عليه وسمل  ي: قد بقابن عبد الربقال  

وقيل: اكن أ خرمه موات بلشام عبد هللا بن برس، وهو   قال: بعد ذكر وفاته يف س نة اإحدى ومثانني، (٣/١٥ابن ألثري يف ٔأسد الغابة )

ٔأكرثمه عىل ٔأنه مات س نة ست (: والصحيح ألول، انهتى . وهذا ظاهر، ٔلن ٢/١٥٤وقال العرايق يف رشح التبرصة )، انهتى . الصحيح

بعده، يف س نة مثان ومثانني ٔأو مع ذكل وفاة عبد هللا بن برس  و ،  (٤/٤٢٠وهتذيب الهتذيب )  (١٣/١٦٣ومثانني، كام يف هتذيب الكامل )

: مسعت سفيان قلت لٔلحوص: ٔأاكن ٔأبو ٔأمامة أ خر من قال عيل :(٥/١٤قال البخاري يف التارخی الكبري )يدل عليه ما و  .ست وتسعني

   . مات عندمك من ٔأحصاب النيب صىل هللا عليه وسمل؟ قال: اكن بعده عبد هللا بن برس، قد رٔأيته

 حبمص   الصحابة من    من مات   وأ خر 

ورصح ٔأبو زكراي بن منده ٔأنه أ خرمه وفاة حبمص، كذا يف مقدمة ابن الصالح والتقييد )ص .  يف الكم اخلطيب  عبد هللا بن برس كام تقدم

 (.٣٠/٣٩٦)( وهتذيب الكامل  ٦٢/٣٦٦كذا يف اترخی دمشق )،  أ خرمه موات حبمص عبد هللا بن برس بعد ٔأيب ٔأمامةوقال قتادة:    (.٣١٦

 لقبلتني ا اإىل  ن صىل  مم   من مات   وأ خر 

وابن ألثري ( ٣/١٥٩٥ٔأبو نعمی ) رصحو (.٨٥و  ٤/٩٣السخاوي يف فتح املغيث ) تبعهعبد هللا بن برس كام تقدم يف الكم العرايق، و 

 (.  ٢٧/١٤٧ٔأنه صىل القبلتني. وراجع اترخی دمشق )( ٣/١٨٥)

 بفلسطني   من الصحابة   من مات   وأ خر 

ٔأبو زكراي بن منده كام يف مقدمة ابن الصالح والتقييد ذكره ٔأمه ٔأم حرام خاةل ٔأنس، عبادة بن الصامت،  ربيب  معروعبد هللا بن ٔأبو ٔأيب 

وادلمياطي يف ٔأربعينه الكربى كام يف فتح املغيث  (١٢/٤( وهتذيب الهتذيب )٧/٤والإصابة )( ٢/١٥٦ورشح التبرصة )( ٣١٥)ص 

 . (٦١٧احلافظ يف التقريب )ص ذكره ، و (٤/٨٧)

ن مسيع يف الطبقة ألوىل من ٔأهل الشام، وقال: مات بلشام ببيت املقدس، ذكره ٔأبو احلسن ب(: ٣٣/١٢قال املزي يف هتذيب الكامل )

نه مات بدمشق ودفن يف مقربة بب الصغري :وقيل. قاهل عبد الرمحن، يعين دحمي   ، انهتى . اإ

، انهتى . وما قال ابن حبان يف وهل عقب هناك ،حتول ٔأبو ٔأيب اإىل الشام فزنل ببيت املقدس(: ٧/٢٨٢ويؤيد ألول ما قال ابن سعد )

 وما ذكره املذكورون بكونه أ خرمه وفاة بفلسطني وببيت املقدس. (: سكن بيت املقدس، انهتى . ٣/٢٣٣الثقات )

وذكر ٔأن امسه مكتوب عىل القرب يف مقربة الباب  (٤/٨٨السخاوي يف فتح املغيث ) هجزم الكتان ؤأرى قربه لٔلكفان. حاكوبلثان 

   شق.الصغري بدم 

براهمی عن  (  ٢٧/٧٥وابن عساكر )( واللفظ هل  ٣/١٥٩٠ؤأبو نعمی )(  ٤/٨٢)  البغوي يف معجم الصحابةومل ٔأجد اترخی وفاته، لكن روى   اإ

فعىل هذا تويف قبل .  ، انهتى رٔأيت عبد هللا ابن ٔأم حرام ؤأخربن ٔأنه صىل مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل القبلتنيبن ٔأيب عبةل قال:  

   عبد هللا بن برس.  
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 بدمشق   من الصحابة   من مات   وأ خر 

ورشح التبرصة  (٣١٥كام يف مقدمة ابن الصالح والتقييد )ص  ٔأبو زكراي بن منده  و   (٦/٤٦٢ذكره احلافظ يف الإصابة ) واثةل بن ألسقع.

معاوية بن صاحل عن روى الواقدي عن  .(٣٠/٣٩٦الكامل )( وهتذيب ٦٢/٣٦٦، ورصح به قتادة كام يف اترخی دمشق )(٢/١٥٥)

(. ٧/٢٨٦، كذا يف طبقات ابن سعد )مات واثةل بن ألسقع بلشام س نة مخس ومثانني وهو ابن مثان وتسعني س نة ٔأيب الزاهرية قال:

وقال ٔأبو مسهر   ه البخاري وغريه.اعمتد،  تويف واثةل يف س نة ثالث ومثانني وهو ابن مائة ومخس س نني(:  ٣/٣٨٦يف السري )قال اذلهيب  و 

قال ٔأبو احلسن بن مسيع عن دحمی: مات (: ٣٠/٣٩٥وقال املزي ) ، انهتى .وعدة: مات س نة مخس ومثانني وهل مثان وتسعون س نة

وكذكل قال عباس  وقال سعيد بن خادل: تويف س نة ثالث ومثانني، وهو ابن مئة س نة ومخس س نني.. بدمشق يف خالفة عبد املكل

وقال الواقدي وعيل بن عبد هللا المتميي ؤأبو مسهر ومحمد بن عبد هللا بن منري وحيي بن عبد هللا بن  ادلوري وغريه عن حيي بن معني.

، زاد الواقدي ؤأبو مسهر وغري واحد: وهو ابن مثان وتسعني.  بكري وخليفة بن خياط ؤأبو معر الرضير يف أ خرين: مات س نة مخس ومثانني

 ،عاش اإىل س نة مخس ومثانني(: ٥٧٩وقال احلافظ يف التقريب )ص  (.٢/١٤١ا ألخري حصحه النووي يف هتذيب ألسامء )انهتى . وهذ

ليه مل ٔأجد ٔأحدا س بقهوؤكن احلافظ مجع بني القولني،  ، انهتى .وهل مائة ومخس س نني   ، وهللا ٔأعمل. اإ

وقيل: وجامعة. ( ٢/١٤١والنووي يف هتذيب ألسامء )ؤأيب زكراي بن منده وابن جحر ودحمی ٔأنه تويف بدمشق، وهو قول قتادة واملشهور 

، حبمص  تويف:  قانع  وابن  الربيق  وقال(.  ٣٢٢( وابن اجلوزي يف التلقيح )ص  ٩/٤٧ببيت املقدس، قاهل ٔأبو حامت كام يف اجلرح والتعديل )

كامل هتذيب الكام ( وهتذيب الكامل ٦٢/٣٦٥، كذا يف اترخی دمشق )ودمشق  محص  بني  ما  اغتيل:  المتميي  قالو .  (١٢/١٩٦ل )كذا يف اإ

(٣٠/٣٩٦ .) 

 بجلزيرة   من الصحابة   من مات   أ خر اختلف يف  و 

ِريةرس بن  الع  فقيل:    (١)  (٢/١٥٦ورشح التبرصة )  (٣١٦ٔأبو زكراي بن منده، كذا يف مقدمة ابن الصالح والتقييد )ص  ذكره  ،  الكندي  مع 

كامل هتذيب الكامل ) قال النووي يف  (.٤/٨٧واملراد بجلزيرة اليت بني دجةل والفرات، ٔأفاده السخاوي يف فتح املغيث ) .(٩/٢١٥واإ

كامل هتذيب الكامل )١/٣٢٩هتذيب ألسامء )  من خرج من أ خر: لللكيب  امجلهرة ويف(: ٩/٢١٥(: حصايب بال خالف، انهتى . ويف اإ

كامل اجلزيرة اإحداهن ولايت توىل ،ألرمق بن سعد بن قيس بن العرس عيل ٔأحصاب من وفةالك ، انهتى . ومل ٔأقف عىل اترخی وفاته، ويف اإ

 ، انهتى . وقيل: مات يف فتنة ابن الزبريهتذيب الكامل: 

 (. ٢/٥٠٤ابن امللقن يف املقنع )وقال ٔأبو بكر اجلعايب: أ خرمه موات بجلزيرة وابصة بن معبد، نقهل  (٢)

 ، انهتى . : هللا ٔأعمل ٔأهيام ال خر(٤/٨٧) السخاوي قال

، ٥٠٤سعد )ص ، كذا يف طبقات ابن اإىل اجلزيرة، فزنلها اإىل ٔأن مات هباوابصة خرج قال الواقدي: : ال العبد الضعيف عفا هللا عنهق

وقال ابن عبد الرب  ( ٔأنه نزل الكوفة مث حتول اإىل اجلزيرة ومات هبا.٧٦ممتم الصحابة، الطبقة الرابعة(. ورصح خليفة بن خياط )ص 

والرقة يف اجلزيرة. حتول اإىل الرقة ومات هبا، انهتى . : (٢/١٤١والنووي يف هتذيب ألسامء ) (٥/٣٩٨وتبعه ابن ألثري ) (٤/١٥٦٣)

قال ٔأبو الهيمث محمد بن عبد الصمد بن عبد الرمحن الوابيص: تويف بلرقة، وقربه عند منارة مسجد جامع الرقة، (: ٣٠/٣٩٣وقال املزي )

 ، انهتى . واكن قارئا باكء ل ميكل دمعه
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 بن معرو الريق، حدثين ٔأبو فروى ٔأبو عيل احلران يف اترخی الرقة من طريق عبيد هللا  ،نزل اجلزيرة (: ٦/٤٦١وقال احلافظ يف الإصابة )

عبد هللا الريق، واكن من ٔأعوان معر بن عبد العزيز، قال: بعث معي معر مبال، وكتب اإىل وابصة يبعث معي برشط يكفون الناس عين، 

ل عىل هنر جار، فاإن ٔأخاف ٔأن يعطشوا. ل وهام، ٔلن وابصة ما عاش اإىل  وقال: ل تفرقه اإ خالفة معر بن قال ٔأبو عيل: ول ٔأظن هذا اإ

ن ابن وابصة ،وهو كام ظن عبد العزيز. انهتى . نزل اجلزيرة ومعر اإىل (: ٥٧٩، انهتى . وقال يف التقريب )ص وقال: لعهل اكن يف ألصل: اإ

 ، انهتى . قرب س نة تسعني

ة وفاته قرب س نة تسعني، عىل حصوبلرقة الزبري، فوابصة أ خرمه وفاة بجلزيرة ابن فعىل هذا اإن حص ٔأن العرس بن معرية مات يف فتنة 

 وهللا ٔأعمل.

 أ خر من مات من البدريني اختلف يف  و 

والعيين  (١/٣٦٦ابن حزم يف مجهرة ٔأنساب العرب ) جزم به املتوىف بملدينة، ألنصاري ماكل بن ربيعةالساعدي ٔأبو ٔأس يد  فقيل: (١)

كامل هتذيب الكامل )ٔأبو زكراي بن منده كام يف املدائين و و ( ٦/٢٥٣٨( وعيل القاري يف املرقاة )٥/٢٤٢يف معدة القاري ) ( ١١/٤٣اإ

ليه و  (.٤/٩٢فتح املغيث )و  ( ٣/٥١٦واذلهيب يف تلخيص املس تدرك ) (٤/١٥٩٨و  ٣/١٣٥٢يف الاستيعاب ) ابن عبد الربمال اإ

وقيده ٔأبو زكراي بن منده وكذا املدائين فمي نقهل السخاوي  س نة س تني ٔأو بعدها. موتهوهذا اإن حص  .(٥/٥٣٦واحلافظ يف الإصابة )

  بٔلنصار، ومل يقيده غريمه. 

قال ، انهتى . وومه ،س تني س نة تويف ٔأنه املتآٔخرين بعض وذكر .س نة وتسعون ثنتان وهل ثالثني، س نة تويف(: ٥/٢٤٥٠قال ٔأبو نعمی )

ومات بملدينة س نة س تني فمي ذكر املدائين. قال: تويف ٔأبو ٔأس يد يف العام اذلي مات فيه (: ٣/١٣٥٢ابن عبد الرب يف الاستيعاب )

ن ٔأب ٔأس يد تويف س نة ثالثني، ذكر ذكل الواقدي وخليفة. وهذا خالف متباين جدا. وقيل: مات وهو  معاوية وقيس بن سعد. وقيل: اإ

ذ مات ابن مثان وس بعني س نة،ابن مخس وس بعني س نة قد ذهب برصه، وهو أ خر من مات من البدريني.  . وقيل: بل اكن ٔأبو ٔأس يد اإ

منا يصح عىل قول من قال: تويف س نة س تني ٔأو بعدها، وقد نهبنا عليه يف الكین. اختلف يف وقت وفاته اختالفا (: ٤/١٥٩٨قال )  هذا اإ

املدائين. وقيل: تويف س نة مخس وس تني،    س نة س تني، قاهل  وقيل: بل تويف  .وهللا ٔأعمل  ،متباينا. فقيل: تويف س نة ثالثني. وهذا عندي ومه

مات س نة (: ٢/٥٣٨، انهتى  حبذف يسري. وقال اذلهيب يف السري )وقيل: مات وهو ابن مثان وس بعني  وهو أ خر من مات من البدريني.

 : س نة مخس وس تني.هؤأشذ منه قول ٔأيب القامس بن مند.  وهذا بعيد  ،س تنيوقال املدائين: تويف س نة    ٔأربعني، وهو قول ابن سعد وخليفة.

 ، انهتى . وقال ٔأبو حفص الفالس: مات س نة ثالثني

واذلي قال بس نة ثالثني هو نقهل ابن عبد الرب.  خالفا ملا  ( ٔأنه تويف س نة ٔأربعني، كام نقهل اذلهيب  ١٦٧ويف طبقات خليفة بن خياط )ص 

ويف طبقات ابن سعد   (.٥١٧كام تقدم، وقدمه احلافظ يف التقريب )ص  ؤأيب نعمی  ؤأيب حفص الفالس    (٣/٣٧٥ابن حبان يف الثقات )

كامهل بملدينة عام امجلاعة س نة س تني وهو ابن مثان وس بعني س نة( عن الواقدي ٔأنه تويف  ٣/٤٢١) ، انهتى . مث رٔأيت مغلطاي نبه عليه يف اإ

ٔلن   ،ٔأيضا عنه محمد بن سعد: س نة س تني، لكنه قال: عام امجلاعة ؤكنه غري جيد اذلي رٔأيت يف اترخی الواقدي ونقهل(، قال: ١١/٤٣)

حدى ؤأربعني  ول س نة ٔأربعني اإىل ابن سعد. ولعل الناخس كتب س تني بدل ٔأربعني، وذلا نسب اذلهيب ق، انهتى . امجلاعة س نة ٔأربعني ٔأو اإ

ٔأحص ما قيل يف اترخی عام امجلاعة،  -يعين س نة اإحدى ؤأربعني  -هذا (: ٣/١٤١٨، وراجع ١/٣٨٧قال ابن عبد الرب يف الاستيعاب )

 ، انهتى .ملاإن امجلاعة اكنت س نة ٔأربعني فقد ومه ومل يقل بع وعليه ٔأكرث ٔأهل هذه الصناعة من ٔأهل السري والعمل بخلرب، ولك من قال:

حدى ؤأربعني.٤/٥ونص اذلهيب يف اترخيه ) حدى ؤأربعني، وهللا ٔأعمل. فاذلي يظهر ٔأنه تويف س نة ٔأربعني  ( ٔأن عام امجلاعة س نة اإ   ٔأو اإ
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صار، وهو ظاهر نمن غري ختصيص الٔ  (٣٢٤وقيل: كعب بن معرو ٔأبو اليرس اخلزريج، وهو قول ابن اجلوزي يف التلقيح )ص  (٢)

( ٤/٤٥٧وتبعه ابن ألثري )( ٥/٢٣٦٨قال ٔأبو نعمی يف معرفة الصحابة )وقيده ٔأبو نعمی وابن ألثري بملدينة. . اإحساق كام س يآئتالكم ابن 

تويف ٔأبو اليرس كعب بن وروى ٔأبو نعمی عن حيي بن بكري قال:  .س نة مخس ومخسني ،أ خر من مات بملدينة ممن شهد بدرا ته:يف ترمج 

نه أ خر من مات من ٔأهل بدر،  بملدينةمعرو س نة مخس ومخسني   ( ٤/٣٥٨واذلهيب يف اترخيه )(  ٢٤/١٨٧وقال املزي )  ، انهتى .ويقال: اإ

قال ابن اإحساق: (: ٧/٣٨١قال يف الإصابة )و ، انهتى . البدرينيبعضهم: هو أ خر من مات من  قاليف ترمجة كعب: ( ٢/٥٣٧والسري )

، ومل ينتقدهيف ترمجة ٔأيب ٔأس يد يف الإصابة ٔأنه أ خرمه وفاة احلافظ ذكر و ، انهتى . بدرواكن أ خر من مات من الصحابة، ٔكنه يعين ٔأهل 

   ، انهتى . فعىل هذا اكن ابن ثالث ومخسني س نة. شهد بدرا وهو ابن عرشين س نة(: ٤/٤٥٧وقال ابن ألثري ) وهللا ٔأعمل.

 ، انهتى .ومات قبل وقعة احلرة ببضع س نني  ،البدريني سعد بن ٔأيب وقاصاكن أ خر من مات من  (:  ٧/٣٢٥وقال احلافظ يف الفتح )  (٣)

  ( بملهاجرين.٤/٩٣فمل يقيده بملدينة ول املهاجرين. وقيده السخاوي يف فتح املغيث )

براهمی بن  عن يزيدنوح بن  وروى. ؤأبو عبيدة وجامعة: تويف س نة مخس ومخسني املدائين  الق :(١/١٢٣) قال اذلهيب يف السري اإ

 ،س نة مثان ومخسني: ٔأبو نعمی املاليئ وقال. وقيل: س نة س بع .مات وهو ابن اثنتني ومثانني س نة يف س نة ست ومخسني سعدا ٔأن سعد

رجع سعد اإىل املدينة مفات يف قرصه بلعقيق عىل عرشة (: ٦/٩٢وقال ابن سعد )، انهتى . وألول هو الصحيح، قعنب بن احملرز وتبعه

حفمل اإىل املدينة عىل رقاب الرجال فدفن بلبقيع. وذكل س نة مخس ومخسني. وصىل عليه مروان بن احلمك وهو يومئذ  ،ال من املدينةٔأمي

هكذا قال محمد بن معر يف وقت وفاته. وقال  وايل املدينة ملعاوية. واكن سعد يوم مات ابن بضع وس بعني س نة. واكن قد ذهب برصه.

ذكر غري واحد ٔأنه تويف يف قرصه  (: ٣/٤٨٤يف هتذيب الهتذيب )( واحلافظ ١٠/٣١٣ملزي )اوقال  ، انهتى .غريه: تويف س نة مخسني

وهو ابن بضع وس بعني، وقيل: ابن ثالث وس بعني،  .وهو املشهور ،مات س نة مخس ومخسني .بلعقيق ومحل اإىل املدينة ودفن بلبقيع

  ، انهتى  خمترصا. انني. وهو أ خر العرشة وفاةوقيل: ٔأربع وس بعني، وقيل: ابن اثنتني ومثانني، وقيل: ابن ثالث ومث

( عن بنهتا عائشة. وروى ١/١٣١( ؤأبو نعمی )٦٠٩٨وفاته بلعقيق س نة مخس ومخسني رواه احلامك )قال العبد الضعيف عفا هللا عنه: 

 ( عهنا ٔأنه اكن ابن بضع ومثانني س نة. ١/١٣٢ٔأبو نعمی )

ة هو مما جزم به احلافظ يف الفتح، وما ذكره يف الإصابٔأنه أ خر من تويف من البدريني عىل الإطالق، وهل قرائن: ألوىل:  الظن الغالب مث 

فعىل هذا تويف بعد كعب بن قال: هو ألشهر. ( ٔأنه تويف س نة ست ومخسني، ٣/٦٢نقهل عن غريه. الثانية: رحج احلافظ يف الإصابة )

وهللا  فايق،معرو. الثالثة: قيد ٔأبو نعمی وابن ألثري فمي تقدم ٔأن أ خر البدريني وفاة بملدينة كعب، فقيدوه بملدينة، ولعهل قيد احرتازي ل ات

عىل : أ خر البدريني وفاة عىل هذا نقولفالرابعة: قيد ٔأبو زكراي بن منده واملدائين ٔأن ٔأب ٔأس يد أ خر البدريني موات بملدينة، كام تقدم.  ٔأعمل.

 ، وهللا ٔأعمل.   بن معرو بملدينة كعب  البدريني موات ، وهو أ خرمه دفنا بملدينة، وأ خربن ٔأيب وقاص سعدالإطالق 

 والعرشة املبرشة   املهاجرين أ خر من مات من  و 

السخاوي الظاهر من الكم غري ٔأن  (٤/٩٣السخاوي يف فتح املغيث )و  (٣٢٤ابن اجلوزي يف التلقيح )ص  هسعد بن ٔأيب وقاص، ذكر 

أ خر  سعد عامر بن سعد: اكن ويؤيده قولهاجرين عىل الإطالق، لكن الكم ابن اجلوزي مطلق. ل امل ، يف املهاجرين البدريني ٔأن هذا

والظاهر ٔأن املراد  (.١/١٣١ؤأبو نعمی )( ٣٠٥و  ٢٩٩( والطربان يف الكبري )٣/٧رواه البغوي يف معجم الصحابة )، املهاجرين وفاة

ىل ا ن ابن معر تويف بعده كام تقدم وهو ممن هاجر اإ ل ٔأن ملدينةالهجرة اإىل احلبشة، ل الهجرة اإىل املدينة حفسب، كيف، واإ حيمل ، اللهم اإ
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. وهل اكن سعد بن ٔأيب وقاص أ خر البدريني املهاجرين اإىل املدينة ، لكن ألول هو الصحيحالسخاوي هو ظاهر الكمكام  عىل البدريني

 وهللا ٔأعمل.وفاة، فلينظر، 

(، ٣/٢٠٠يف طبقات ابن سعد ) عفيفعتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن وجدت ال ن ترمجة مل  قال العبد الضعيف عفا هللا عنه:

وهو اذلي يقال هل معتب بن امحلراء  تدل عىل ٔأنه أ خر البدريني وفاة، وكذا فهيا ما يدل عىل ٔأنه أ خر املهاجرين وفاة. قال ابن سعد: اليت 

حليف لبين خمزوم. واكن من هماجرة احلبشة يف الهجرة الثانية يف رواية محمد بن اإحساق ومحمد بن معر. ومل يذكره موىس  ،ويكین ٔأب عوف

ىل ٔأرض احلبشة. قال: ٔأخربان محمد بن معر قال: ٔأخربان معر بن عامثن عن ٔأبيه قال: ملا هاجر معتب  بن عقبة ؤأبو معرش يف من هاجر اإ

ىل املدينة قالوا: أ ىخ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بني معتب بن امحلراء وثعلبة بن   نزل عىل مبرش بن عبد املنذر.  بن عوف من مكة اإ

ومات س نة س بع ومخسني وهو يومئذ ابن   ،حاطب. وشهد معتب بدرا ؤأحدا واخلندق واملشاهد لكها مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل

(. وقال ابن حبان يف الثقات ٨/٤١٢، كذا يف اجلرح والتعديل )ت وهو ابن مثان وس بعنيماوقال ٔأبو حامت: ، انهتى . مثان وس بعني س نة

(: ٤/٢٠٧٧وقال ادلارقطين يف املؤتلف واخملتلف )، انهتى .  بن مثان وس بعني س نةامات س نة س بع ومخسني وهو    ،هل حصبة(:  ٣/٣٨٢)

يف معرفة وقال ٔأبو نعمی ، انهتى . قال ذكل الطربي ،ومخسني ومات س نة س بع، من هماجرة احلبشة الثانية، شهد بدرا ؤأحدا وما بعدها

شهد بدرا، ذكره موىس بن عقبة وابن اإحساق (: ٣/١٤٣٠)يف الاستيعاب وقال ابن عبد الرب (: شهد بدرا، انهتى . ٥/٢٥٩٤)الصحابة 

نه تويف س نة (: ٥/٢١٥)يف ٔأسد الغابة وقال ابن ألثري . ؤأبو معرش يف البدريني، ويعرف ببن محراء، واكن من هماجرة احلبشة قيل: اإ

وقال الطربي: اكن معره مثانيا ومخسني س نة، وهذا فيه نظر، ٔلن من شهد بدرا ويه   .س بع ومخسني، فقيل: اكن معره مثانيا وس بعني س نة

(: ٤/٣٠٢وقال اذلهيب يف اترخی الإسالم )هتى .  ، ان يف الس نة الثانية من الهجرة ل جيوز ٔأن يكون معره ثالث س نني، وألول ٔأحص عندي

ىل املدينة، وامحلراء يه ٔأمه نه تويف س نة  :قال غري واحد اتفقوا عىل ٔأنه شهد بدرا، واكن يدعي عهيامة. .ٔأحد املهاجرين اإىل احلبشة واإ اإ

 ومل ٔأجد موضع وفاته. ، انهتى . والعجب ٔأن معتبا بقي اإىل هذا الوقت، وما روى شيئا .س بع ومخسني

شهد جرب (:  ٣/٣٥٧اليت تدل عىل ٔأنه أ خر البدريني وفاة. قال ابن سعد )جابر بن عتيك  يقال  و   ألنصاري  رب بن عتيكمث رٔأيت ترمجة جل

 هللا عليه وسمل واكنت معه راية بين معاوية بن ماكل يف غزوة الفتح.بن عتيك بدرا ؤأحدا واخلندق واملشاهد لكها مع رسول هللا صىل 

ٔأاته  صىل هللا عليه وسمل ٔأخربان وكيع بن اجلراح عن ٔأيب العميس عن عبد هللا بن عبد هللا بن جرب بن عتيك عن ٔأبيه عن جده ٔأن النيب 

حدى وس بعني س نةقال محمد بن معر: ومات جرب بن عتيك يف س نة اإحدى وس تني يف خالفة ي يعوده. ، انهتى . زيد بن معاوية وهو ابن اإ

( ٣/٦٣وابن حبان يف الثقات ) (١٥٢خليفة بن خياط )ص وجرى عليه (. ١/٤٧٨وقول الواقدي حاكه البغوي يف معجم الصحابة )

 ومل ٔأجد فيه خالفا. ،  ( وغريمه٢/٣٦واذلهيب يف السري )  (١/٤٩٤وابن ألثري )  (٢٣٠و    ١/٢٢٢( وابن عبد الرب )٢/٥٣٧ؤأبو نعمی )

ليه جامعة، فوفاة جرب بن عتيك بعدهف فثبت ٔأن جرب بن عتيك أ خر  .بال خالف لنئ سلمنا ٔأن ٔأب ٔأس يد تويف س نة س تني كام ذهب اإ

مغلطاي  تعقبهٔأنه مل يثبت شهوده بدرا، ف يف ترمجة جابر بن عتيك ( ٤/٤٥٤ؤأما قول املزي ). ٔأما موضع وفاته فمل ٔأجده. البدريني وفاة

كامهل )   (.٥٦١و  ١/٥٤٩(، وراجع الإصابة )٥٩و  ٢/٤٣واحلافظ يف هتذيب الهتذيب )( ٣/١٣٦يف اإ

عدم وفاة   تقدير  عىل  وأ خر ألنصار البدريني وفاة بملدينة املنورة كعب بن معرو،  ألنصاري  فاحلاصل ٔأن أ خر البدريني وفاة جرب بن عتيك

سعد وفاة  ، وأ خر العرشة املبرشة  البدريني وفاةاإىل املدينة  وهو أ خر املهاجرين  ،  وفاة معتب بن عوف  اإىل احلبشة  وأ خر املهاجرين،  جرب هبا

 هذا ما ظهر للعبد الضعيف، ولعل هللا حيدث بعد ذكل ٔأمرا. بن ٔأيب وقاص، 

 



 الصحابة مطلقا ومقيداآخر من مات من 

17 
 

 أ خر من مات من الصحابة من بين خمزوم و 

، تويف س نة ثالث ومثانني بملدينة(، قال: ٦/١٦٠معر بن ٔأيب سلمة ربيب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، ذكره اذلهيب يف اترخيه )

 انهتى . 

نه اكن يوم قبض رسول هللا صىل .  ودل يف الس نة الثانية من الهجرة بآٔرض احلبشة(:  ٣/١١٥٩قال ابن عبد الرب يف الاستيعاب ) وقيل: اإ

وتويف بملدينة   عليه وسمل ابن تسع س نني، وشهد مع عيل ريض هللا عنه امجلل، واس تعمهل عيل ريض هللا عنه عىل فارس والبحرين.هللا  

نه يف حياة النيب صىل هللا عليه وسمل (:  ٣/٤٠٧لكن قال اذلهيب يف السري )  ، انهتى .يف خالفة عبد املكل بن مروان س نة ثالث ومثانني اإ

نه اكن يف س نة  رب، فسآٔل عن القبةل للصامئ، فبطل ما نقهل ٔأبو معر من ٔأن مودله بآٔرض احلبشة س نة اثنتني.تزوج وقد احتمل وك  مث اإ

، انهتى . بل ودل قبل ذكل بكثري  ،اثنتني ٔأبواه بل وس نة اإحدى بملدينة، وشهد ٔأبوه بدرا، فآىٔن يكون مودله يف احلبشة يف س نة اثنتني

 ودل يف الس نة الثانية بعد جهرهتم اإىل احلبشة، وهللا ٔأعمل. وحيمتل ٔأن مراد ابن عبد الرب ٔأنه 

 وأ خر من مات من الصحابة بلبادية 

(: ٢/١٥٧(، لكن قال العرايق يف رشح التبرصة )٣١٦يف مقدمة ابن الصالح والتقييد )ص    ، كامسلمة بن الٔكوع، ذكره ٔأبو زكراي بن منده

ووافقه السخاوي   ، انهتى .الصحيح ٔأنه مات بملدينة، قاهل ابنه اإايس بن سلمة وحيي بن بكري ؤأبو عبد هللا بن منده. ورحجه ابن الصالح

يزيد بن ٔأيب عبيد عن عن ( ٧٠٨٧ما روى البخاري ) وفاته بملدينة املنورة وادلليل الرصحي الصحيح عىل(. ٤/٩٠)يف فتح املغيث 

سلمة بن الٔكوع ٔأنه دخل عىل احلجاج فقال: اي ابن ألكوع، ارتددت عىل عقبيك، تعربت؟ قال: ل، ولكن رسول هللا صىل هللا عليه 

خرج سلمة بن الٔكوع اإىل الربذة وتزوج هناك امرٔأة، وودلت وعن يزيد بن ٔأيب عبيد قال: ملا قتل عامثن بن عفان    .وسمل ٔأذن يل يف البدو

 . هل ٔأولدا، فمل يزل هبا، حىت قبل ٔأن ميوت بليال فزنل املدينة

 وأ خر من مات من العبادةل ألربعة 

س وس تني وتويف عبد هللا بن معرو بن العاص س نة مخعبد هللا بن معر، ٔلن ابن عباس تويف س نة مثان وس تني عىل الصحيح كام تقدم،  

(، وقال ٔأمحد وابن حبان: س نة ثالث وس تني، ٣/٩٤، كذا يف السري )عبيد والواقدي والفالس وغريمه خليفة ؤأيبعند حيي بن بكري و 

 ( وغريه.٥/٣٣٨، كذا يف هتذيب الهتذيب )(. وقيل: س نة ثالث وس بعني، وقيل: س بع وس بعني٣١٥ورحجه احلافظ يف التقريب )ص 

( وغريه. ٣/٣٧٩كام يف السري )  واستشهد ابن الزبري يف جامدى ال خرة س نة ثالث وس بعنيهو ثالث وس تني ومخس وس تني.  واملشهور  

قال ٔأبو نعمی والهيمث بن عدي ؤأبو مسهر (:  ٣/٢٣٢قال اذلهيب يف السري )ٔأما ابن معر فاملشهور ٔأنه تويف س نة ثالث وس بعني كام تقدم.  

 .والظاهر ٔأنه تويف يف أ خر س نة ثالث قال سعيد بن عفري وخليفة وغريهام: مات س نة ٔأربع وس بعني.و  وعدة: مات س نة ثالث وس بعني.

  ، انهتى .فعىل هذا يكون معره مخسا ومثانني س نة ،قلت: هو القائل: كنت يوم ٔأحد ابن ٔأربع عرشة س نةوقال: 

 عىل الإطالق   من الصحابيات   ت وأ خر من مات 

ة بنت خادل بن  ٔأم خادل   حديثها. ووقعت (  ۳۰۷۱روی البخاري )، كام ذكرت يف بعض ٔأجوبيت.  سعيد بن العاص بن ٔامية بن عبد مشسأَم 

( والإصابة ٦/١٨٤، كذا يف الفتح )قال ٔأبو عبد هللا: مل تعش امرٔأة مثل ما عاشت هذهيف نسخة الصاغان زايدة من الإمام البخاري: 

(: ٦/۱۸٤وقال يف الفتح ).  ٔام خادل هذه دهرا طويال حىت ٔادركها موىس بن عقبةعاشت    (:١٢/٤٠٠(. زاد يف هتذيب الهتذيب )٨/٢٨)
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دراك موىس بن عقبة دال عىل طول معرها ٔلنه مل يلق من الصحابة غريها س نة اإحدى ؤأربعني وموىس بن عقبة تويف س نة  .انهتى  ،واإ

ومل ٔاقف عىل اترخی مودله غري ٔانه حدث عن نفسه فقال: جحجت وابن معر مبكة عام جح جندة   ،(٢٩/۱۲۱كام يف هتذيب الكامل )  ،ئةاوم

كامل هتذيب الكامل )١٣/۱٥٥ذكره ابن عبد الرب يف المتهيد ) ،احلروري واحلافظ يف هتذيب التهذيب ( ١٢/۳۰( ومغلطاي يف اإ

قبل س نة   موىس بن عقبة  وعليه مفودل  ،مثان وس تني  نت س نةٔأن جحة احلروري هذه اك(  ٦/۱۱۹وذكر الطربي يف التارخی )  ،(۳٦۲/١٠)

 . مثان وس تني

( ٤/٧٠وودلت بآٔرض احلبشة كام ذكره ابن سعد )، انهتى .  ٔأظهنا أ خر من مات من النساء الصحابيات(:  ٥/٥٥٠وقال اذلهيب يف اترخيه )

وتوفيت ٔأسامء بنت ٔأيب بكر وغريمه، فيبدو ٔأهنا توفيت ما بني س نة مثانني وس نة مائة، واذلهيب ( ٤/١٧٩٠وابن عبد يف الاستيعاب )

 وهللا ٔأعمل. الصديق س نة ثالث وس بعني كام س يآئت، 

 من ٔأهمات املؤمنني   ت وأ خر من مات 

 اترخی( و٨/١١١الواقدي كام يف طبقات ابن سعد )وجزم  (.١/٢٠٥مميونة، وقيل: ٔأم سلمة، كذا يف هتذيب الكامل )عىل املشهور 

حدى وس تني يف خالفة يزيد بن معاويةقال:  .( بٔلوىل٤/٣١٩) اذلهيب  ويه أ خر من مات من ٔأزواج النيب صىل هللا  ،توفيت س نة اإ

، اكن لها يوم ماتت ٔأربع ومثانون س نةويف أ خر ترمجهتا عند ابن سعد:  .واكن لها يوم توفيت مثانون ٔأو اإحدى ومثانون س نة ،عليه وسمل

هنا ماتت س نة ثالث وس تني وقال خليفة: توفيت س نة اإحدى ومخسني.اذلهيب:  قالانهتى .   نهتى . ، اوومه من قال: اإ

(: ٨/٦٩. ونقل الكم ابن سعد )اكنت أ خر من مات من ٔأهمات املؤمنني(: ٢/٢٠٢، قال )آٔن ٔأم سلمة أ خرهن وفاةجزم يف السري بو 

يف أ خر الرتمجة اذلهيب قال لكن  (.٢٥واختاره ابن حزم يف جوامع السرية )ص  ، انهتى .توفيت يف ذي القعدة س نة تسع ومخسني

حدى وس تني(:  ٢/٢١٠) يف ترمجة مميونة   تعقب و ، انهتى .  بعضهم ٔأرخ موهتا يف س نة تسع ومخسني، فومه ٔأيضا، والظاهر وفاهتا يف س نة اإ

 ، انهتى . مل تبق اإىل هذا الوقت، فقد ماتت قبل عائشة، وقد مر قول عائشة: ذهبت مميونة( عىل الواقدي، قال: ٢/٢٤٥)

ليه ميل و (،  ٣٢٤قدمه ابن اجلوزي يف التلقيح )ص  (، و ٢٧جزم به ابن حزم يف جوامع السرية )ص  ٔأن ٔأم سلمة أ خرهن وفاة،    راحجفال اإ

ليه اذلهيب، قال:  ٨/٣٢٤احلافظ يف الإصابة ) عائشة ماتت قبل الس تني بال خالف، وألثر املذكور (، وحصح حديث عائشة اذلي ٔأشار اإ

قال ابن حبان: ماتت يف أ خر س نة اإحدى وس تني بعد (: ٨/٣٤٤وقال يف ترمجة ٔأم سلمة ) .، انهتى يحصيح، فهو ٔأوىل من قول الواقد

ه، (: ويف حصيح مسمل ما يقوي٤/٩٣)يف فتح املغيث وقال السخاوي ، انهتى . قلت: وهذا ٔأقرب ما جاءها اخلرب بقتل احلسني بن عيل.

عن عبيد هللا ابن القبطية قال: دخل احلارث بن ٔأيب ربيعة (: ٢٨٨٢ٔأشار اإىل ما روى مسمل )و . وفاة نانهتى . يعين كون ٔأم سلمة أ خره

احلديث.  وعبد هللا بن صفوان ؤأان معهام عىل ٔأم سلمة ٔأم املؤمنني، فسآٔلها عن اجليش اذلي خيسف به، واكن ذكل يف ٔأايم ابن الزبري،

  س نة س تني.ة وفاة معاويبعد ووجه التقوية ٔأن ٔأايم ابن الزبري اكن 

 الواقدي ومه فقال مميونة بدل ٔأم سلمة، وهللا ٔأعمل.  ولعل: ال العبد الضعيف عفا هللا عنهق

جزم بآٔم سلمة ، ٔلن ابن حزم يف النقل ومهف: ؤأغرب ابن حزم فزمع ٔأن صفية أ خر الزوجات موات، انهتى . (٤/٩٣) السخاوي ؤأما قول

   (. ١٤٦٥هذا رواه مسمل يف حصيحه )وقول عطاء ، انهتى . ومه وهذا صفية، موات أ خرهن: عطاء قال(: ٢٧ص قال )اك تقدم، بل 
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 بنات الطيبات الطاهرات وأ خر من ماتت من ال  

 خبمسة  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب   بعد  توفيت (:  ٢/١٢١. قال اذلهيب يف السري )عهنا  وريض  وسمل  وأ هل  ٔأبهيا  عىل  هللا  صىل  فاطمة الزهراء

هنا: قيل ما ؤأكرث. س نة وعرشين مخسا ٔأو ٔأربعا وعاشت  ،حنوها ٔأو ٔأشهر  من ٔأصغر واكنت. ٔأحص وألول. س نة وعرشين تسعا عاشت  اإ

،  فاطمة  قبل من اإل وسمل عليه هللا صىل النيب  نسب  انقطع وقد ،عفان بن عامثن زوجة رقية ومن ،الربيع بن العاص ٔأيب زوجة زينب 

عن عائشة ٔأن فاطمة عاشت بعد النيب صىل هللا ( ٤٢٤٠و  ٣٠٩٢)ثبت يف الصحيح (: ٨/٢٦٦انهتى . وقال احلافظ يف الإصابة )

: توفيت فاطمة ليةل الثالاثء لثالث خلون من شهر رمضان س نة اإحدى ( عن الواقدي قال٨/٢٦٨. ونقل ) عليه وأ هل وسمل س تة ٔأشهر

 (. ٤٦٠و  ١٥١و  ٨/١٣٨فتوفني يف حياة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل كام يف الإصابة )ؤأما رقية وزينب ؤأم لكثوم  عرشة.

 وأ خر من ماتت من املهاجرات ألول 

قال ابن اإحساق وعدة: قتل يف ( يف ترمجة ابهنا البار عبد هللا بن الزبري: ٣/٣٧٩قال اذلهيب يف السري ) .ٔأسامء بنت ٔأيب بكر الصديق

يه أ خر من ماتت من املهاجرات  وماتت ٔأمه بعده بشهرين ٔأو حنو ذكل، ولها قريب من مائة عام. جامدى ال خرة س نة ثالث وس بعني.

قلت: فعىل هذا يكون معرها  قال ابن ٔأيب الزاند: اكنت ٔأكرب من عائشة بعرش س نني. .ويقال لها ذات النطاقني ،ألول ريض هللا عهنا

وقال ابن منده يف معرفة الصحابة  خمترصا. انهتى  ،ؤأما هشام بن عروة فقال: عاشت مائة س نة ومل يسقط لها سن اإحدى وتسعني س نة.

وقال  ، انهتى .الزبري س نة ثالث وس بعني، بعد ابهنا بليال بقيت مائة س نة حىت معيت، وماتت مبكة بعد قتل عبد هللا بن(: ٩٨٢)ص 

رخی بس بع وعرشين س نة، وقبل مبعث النيب صىل هللا عليه وسمل بعرش س نني، اودلت قبل الت(: ٦/٣٢٥٣ٔأبو نعمی يف معرفة الصحابة )

قتل ابهنا عبد هللا بن الزبري بآأيم، وودلت ؤلبهيا الصديق يوم ودلت ٔأحد وعرشون س نة، توفيت ٔأسامء س نة ثالث وس بعني مبكة بعد 

 ، انهتى . ولها مائة س نة

هاجرن اإىل املدينة املنورة، وليس املراد ٔأول املهاجرات اإىل املدينة املنورة،  مثمبكة املكرمة  الاليت ٔأسلمن قدمياواملراد بملهاجرات ألول 

قالت:   اعهن ( ٢٩٧٩مل ؤأبوها ٔأبو بكر الصديق، كام روى البخاري )ٔلن ٔأسامء اكنت مبكة املكرمة ملا هاجر رسول هللا صىل هللا عليه وس

قالت: فمل جند لسفرته ول لسقائه ما  .صنعت سفرة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف بيت ٔأيب بكر حني ٔأراد ٔأن هياجر اإىل املدينة

ل نطايق .نربطهام به ففعلت  .ثنني فاربطيه: بواحد السقاء، وبل خر السفرةقال: فشقيه ب .فقلت ٔليب بكر: وهللا ما ٔأجد شيئا ٔأربط به اإ

  .فذلكل مسيت ذات النطاقني

ؤأما قول هللا تعاىل والسابقون ألولون من املهاجرين وألنصار، فقيل: معناه اذلين صلوا القبلتني مجيعا، رواه ابن جرير يف التفسري 

ة ألشعري وسعيد بن املسيب وابن سريين، ورواه ابن جرير عن قتاد( عن ٔأيب موىس ١/٧( ؤأبو نعمی يف معرفة الصحابة )١٤/٤٣٦)

 ( عن الشعيب. ١/٧( ؤأبو نعمی )١٤/٤٣٥ٔأيضا. وقيل: اذلين شهدوا بيعة الرضوان، رواه ابن جرير )

 يف جزء ٔأيب زكراي بن مندة   فائدة 

ورشح التبرصة ( ٣١٥العرايق يف التقييد )ص ، ذكره حيي بن عبد الوهاب بن منده جزء يف أ خر من مات من الصحابةٔليب زكراي 

كامل هتذيب الكامل ( ٣١٦، كام اس تفاد منه ابن الصالح )ص منه ا( واس تفاد١٣/٤٢ابن جحر يف الفتح )و ( ٢/١٥٥) ومغلطاي يف اإ

  ، وهو مطبوع. من عاش مائة وعرشين س نة من الصحابة جزء أ خر امسه: وهل. قبلهام( ١٢/١٣١)
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 اخلالصة 

 تلخيصه:قال العبد الضعيف عفا هللا عنه: يناسب تلخيص ما تقدم تعممي للنفع وتيسريا للقاري، فدونك 

 الرمق امس الصحايب اترخی الوفاة العمر ...  أ خر من مات من الصحابة

 عىل الإطالق

 ومبكة املكرمة 
 ١ ٔأبو الطفيل عامر بن واثةل  ه ١١٠ ١٠٧

 ٢ الهِرماس بن زايد الباهيل  ه ١٠٢ - بلميمة

 ٣ العداء بن خادل بن هوذة  ه ١٠١ - بسجس تان

نيف ه ١٠٠ ٩٢ بملدينة املنورة  ٤  ٔأبو ٔأمامة بن سهل بن ح 

 بلشام

 وحبمص

 وممن صىل اإىل القبلتني

 ٥  عبد هللا بن برس املازن ه٩٦ ١٠٠

 ٦  ٔأنس بن ماكل ه٩٣ ١٠٣ بلبرصة

 دجةل والفرات(بجلزيرة )ما بني 

 وبلرقة
 ٧  وابصة بن معبد ه٩٠قبل  -

 بفلسطني

 وبلقدس الرشيف
 ٨   ٔأبو ٔأيب  عبد هللا بن معرو ه٨٨قبل  -

 بلكوفة

 وممن شهد بيعة الرضوان
١٠٠ 

ه ٔأو ٨٦

 ه٨٧
 ٩  عبد هللا بن ٔأيب ٔأوىف

بيدي ه٨٦ - مبرص زء الز   ١٠  عبد هللا بن احلارث بن ج 

 ١١  واثةل بن ألسقع ه٨٥ ٩٨ بدمشق 

 ١٢  معر بن ٔأيب سلمة ه٨٣ - من بين خزمية

 - من الصحابيات عىل الإطالق

ه ٨٠بني 

ه ١٠٠و

 تقريبا

ٔأم خادل ٔأمة بنت خادل بن سعيد بن العاص 

  بن ٔأمية بن عبد مشس
١٣ 

 ١٤  جابر بن عبد هللا ه٧٨ ٩٤ ممن شهد بيعة العقبة الثانية

 ١٥ عبد هللا بن معر  ه٧٣ ٨٥ ألربعة من العبادةل 

من املهاجرات ألول )الاليت ٔأسلمن قدميا مبكة 

املكرمة مث هاجرن اإىل املدينة املنورة، وليس املراد 

 التقدم يف الهجرة(

 ١٦ ٔأسامء بنت ٔأيب بكر الصديق  ه٧٣ ١٠٠

 ١٧ النابغة اجلعدي وامسه قيس بن عبد هللا  ه ٧٠حدود  ١٢٠ بآٔصفهان
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 الرمق امس الصحايب اترخی الوفاة العمر ...  أ خر من مات من الصحابة

 ١٨ عبد هللا بن عباس  ه٦٨ ٧١ بطائف

 ١٩ ٔأبو برزة ألسلمي  ه٦٥ - خبراسان

 ٢٠ ٔأم املؤمنني ٔأم سلمة  ه٦١ - من ٔأزواج النيب صىل هللا عليه وسمل

 ممن شهد البدر مطلقا

 وممن شهد البدر من ألنصار
 ٢١ جرب بن عتيك ألنصاري  ه٦١ ٧١

 ٢٢ قمث بن العباس بن عبد املطلب  ه٥٧ - بسمرقند

 من هماجري حبشة

 وممن شهد البدر من املهاجرين
 ٢٣ معتب بن عوف  ه٥٧ ٧٨

 من العرشة املبرشة بجلنة يف جملس واحد
بضع 

 ومثانني
 ٢٤ سعد بن ٔأيب وقاص  ه٥٥

عدم عمل موضع بملدينة ممن شهد بدرا )عىل تقدير 

 وفاة جرب بن عتيك ألنصاري(
 ٢٥ كعب بن معرو اخلزريج  ه٥٥ ه٥٣

 بني وقرى مدن عىل يش متل كبري صقع امسبرقة )

فريقية،  الإسكندرية  ٔأشهر يه بنغازي مدينة واليوم واإ

 ا(مدهن

 ٢٦ رويفع بن اثبت  ه٥٣ -

 ٢٧ ل يب  بن ل ب ا  - - بواسط يف العراق

 ٢٨ فاطمة الزهراء  ه١١ ٢٤ ؤأولده النيب صىل هللا عليه وسملمن بنات 

 

بدٔأته صباح يوم امخليس احلادي عرش من شهر صفر س نة ، زءهذا أ خر اجليوسف ش بري ٔأمحد الربيطان عفا هللا عنه:  مقيدهقال 

  .فضل هللا وتوفيقهبه ١٤٤٠ه، وفرغت منه مساء يوم ألحد اخلامس وعرشين من شهر صفر س نة ١٤٤٠

لينا خرب استشهاد الش يخ الفاضل  معظم اليت خترج فهيا  ملدرسة احلقانيةارئيس مسيع احلق بن عبد احلق، اجملاهد ؤأثناء تقييده وصل اإ

لقاء خطبة ضد تربئة املواطنة الباكس تانية :قال جنهل مولان محيد احلق ،قيادات حركة طالبان نه اكن مدعوا لراولبندي لإ املس يحية أ س يا  اإ

يف وشاع    .اإن وادله قد طعن عدة مرات يف مزنهل يف راولبندي  لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل، وقال:بييب من هتمة التجديف والإساءة  

وحيدا يف مزنهل حني خرج حارسه الشخيص وسائقه لإجناز بعض ألعامل يف اخلارج، ويف تكل ألثناء دخل همامج جمهول  ٔأنه اكن راخبالٔ 

جد طعنات عدة مث لذ بلفرار وطعنه ن حني دخلوا مزنهل بدؤوا واملهامجو  مقتول وعليه أ اثر طعنات وجروح طلقات انرية يف مزنهل.. وو 

وحرشه مع النبيني والصديقني وتقبل شهادته غفر هللا هل ورفع درجاته . بلساككني واخلناجر مث ٔأطلقوا عليه الرصاص فآٔردوه قتيالبطعنه 

  والشهداء والصاحلني.

 .ٔامجعني وحصبه ا هل وعىل محمد س يدان عىل وسمل هللا صىلامحلد هلل ٔأول وأ خرا، و و 


