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 مقدمـــــــــــة

 
احلمد هلل رب العاملني والصالالالالالالالالم وال الالالالالالالالب اء  املالالالالالالالبي ا  حمما  واملب الالالالالالالءني   حمم ا   مد 

 والتادعنيااانس  ن الصالالهاد  دث ان تته فهذه الورقاتواء  آله وصالالهحمه انيعني  ا ا دعد  
ومل ا التص  ل   .وداا هل  او حّ كه   ا و  ال  اءمه   ا  الدهجباو  دمده   ل يب ا  مل اله 

لءهافظ اإلصالالالالالالالالاد  يف حممة الصالالالالالالالالهاد  ول  ذلك ا الالالالالالالالتكدته  ن لتاب . يف هذا الحماب ن ذُِلب 
 1412ا وىل   دريوت الطحمع  –ال املالالالالالالالالالالالالب   دار ا م  .امحد دن اءي دن حجب الع الالالالالالالالالالالالصال  

وقد ا الالالتكدت  ن تشالالالكم  اصا  الصالالالهاد  )املكتحم  الشالالالا ء   ..  حتصمق   اءي  مد الحمجاوي
  ن  وقع صهاد  ر ول هللا 

http://www.sahaba.rasoolona.com 
فإن اصالالالالالالالالالالحم    -در ا الالالالالالالالالالتطاايق–وقد اجتهدت فجةى هللا الصائمني اء  املوقع خري ا ةا  .

  تغكب هللا  ن ذلك .او  والشمطان   وإن اخطأت فمن  ك ي  هذا  ا ارجو و   فهو  ن هللا 
 وانملبه.وقارئه  وان ي كع داله لاتحمه    هذا وهللا ا الالأل ان جيعالال  هذا العمال  خالصالاً لوجهه الكبمي

 . وابهلل التوفمق  وصء  هللا اء   حمم ا  مد
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 نهجي في الكتاب م

 

 . درتتمب دبان ج )الوورد  تبتمحما اجبداي والتادعني رتحم  اصا  الصهاد -
 ضحمط  دعض ا صا  ابلشك  لم ه  قبا هتا .-
 .ح ب تبتمب دبان ج )الوورد  ابهلمةمفحمدات لكظ ادو   واب     ااتربت-
 جبدي .ضمن الرتاج  ح ب الرتتمب ا او التادعمات ادرج  اصا  الصهادمات -
 جعء  فهب ا لءموضواات وا صا  .-
 ابّف  دحمعض الكءمات الغبيحم  .-
 دعض ال ماق يف دعض الرتاج    طءحما لالختصار.  حذف-
    . رّقم  ا صا   وجعءتها ابلحم ط العبيض -
 
 

 املالؤلف

 إدباهم  دن فهد دن إدباهم   الوداان د.
brahim.f.w@gmail.come 

   املوقع التجبييب

.me123alwadaan.site-http://eb/ 
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 ومسح عليه ملسو هيلع هللا ىلصمن لمسه النبي وتراجم أسماء 

 

    1) إبراهيم بن أبي موسى األشعري -1

من طريق يزيد  جاء ذلك في الصحيح،اه كه وسم  فحن    ملسو هيلع هللا ىلصولد في عهد النبي 

ولد لي غالم على عهد النبي :بن عبد هللا عن أبي بردة عن أبي موسى قال 

وكان أكبر  ي  لإودفعه ،ودعا له بالبركة ،كه بتمرة وحن  ،فسماه إبراهيم  ملسو هيلع هللا ىلص

 . ولد أبي موسى 

 
  2)  أبو أسماء الشامي -2

أخرج أبو أحمد الحاكم من طريق أحمد بن يوسف بن أبي أسماء سمعت 

: أبا أسماء بن علي بن أبي أسماء عن أبيه عن جده أبي أسماء قال جدي 

وصافحني فآليت على نفسي أال أصافح أحدا ،فبايعته  وفدت على النبي 

 . بعد فكان ال يصافح أحدا 

 

 

 

  3) ة المكي المخزوميز  أبو ب   -3

 دخلت مع موالي عبد هللا بن السائب على النبي : بزة  وأب موالهم قال

  . ورجله، ورأسه ،لت يده فقب  

 

 

                                 
 . 406  رق  الرتني  1/178    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 1)
 . 9510رق  الرتني    7/14    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 2)
 . 9606رق  الرتني    7/39    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 3)
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  4) هم الغفاريأبو ر   -4

اسمه كلثوم بن حصين بن خالد بن المعيسر بن زيد بن العميس بن أحمس 

كان ممن بايع تحت الشجرة . مشهور باسمه وكنيته . الغفاري  بن غفار

بسهم في نحره يوم  يمعلى المدينة في غزوة الفتح . ر   واستخلفه النبي 

 فبرأ . فيه النبي  ق  ص  أحد فب  

 

  5) أبو زيد بن أخطب -5

اسمه عمرو بن أخطب بن رفاعة بن محمود بن بشر بن عبد هللا بن الضيف  

بن أحمر بن عدي بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن عامر األنصاري 

 .عند الترمذي جد عزرة بن ثابت ألمه  ،أبو زيد مشهور بكنيته ،الخزرجي 

وفي رواية أحمد في هذا .ى وجهي ودعا لي يده عل مسح النبي :قال 

 . بلغ بضعا ومائة سنة أسود الرأس واللحية .الحديث وحده زادني جماال 

 

  6) أبو سنان العبدي -6

ر حتى بلغ م  وجهه بيده فع   ومسح رسول هللا ،كان في الوفد ،باحي ثم الص  

سول وكان وجهه يتألأل لمسح ر،وهو مؤذن مسجد بني صباح ،تسعين سنة 

 . وكان شريفا وجيها. له  هللا 

 

 
 

                                 
 . 9900رق  الرتني    7/141    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 4)
 . 9945رق  الرتني    7/158    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 5)
 . 10060رق  الرتني    7/193    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 6)
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  7)  أبو غزوان -7  

 ،سبعة رجال جاء إلى النبي :قال رضي هللا عنهما عن عبد هللا بن عمرو 

رجال فقال له رسول هللا  وأخذ النبي ،فأخذ كل رجل من أصحابه رجال 

  :فشرب لبنها كله ،فحلب له سبع شياه :قال ،أبو غزوان :قال  ؟ما اسمك

فأسلم فمسح . نعم : قال ! سلم هل لك يا أبا غزوان أن ت  :  فقال له النبي .

مالك :فقال ، فلم يتم لبنها ،فلما أصبح حلب له شاة واحدة  .صدره النبي 

إنك امرؤ لك سبع :قال ، والذي بعثك بالحق لقد رويت  :قال!يا أبا غزوان 

 . وليس لك اليوم إال معي واحد، أمعاء 

 

  8)  نئأبو ها -8

ودعا ، فمسح رأسه  على رسول هللا  م  د  ق   .جد عبد الرحمن بن أبي مالك 

 . وأنزله على يزيد بن أبي سفيان، له بالبركة 

 

 

    9) أبيض بن مرثد -9

استقطع .حيان بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك المأربي السبائي بن ذي ل  ا

ثم استعاده منه ومن ،إياه لما وفد عليه الملح الذي بمأرب فاقطعه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

فالتقمت  -وهي القوباء-طريق أخرى أن أبيض بن حمال كان بوجهه حزازة 

 . ذلك اليوم وفيه أثر على وجهه فلم يمس   ملسو هيلع هللا ىلصأنفه فمسح النبي 

 

 

                                 
 . 10369رق  الرتني    7/314    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 7)
 . 10666رق  الرتني    7/424 حجب    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن 8)
 . 19   رق  الرتني  1/23    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 9)
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     10) أسعد بن سهل بن حنيف -10

بعامين  ملسو هيلع هللا ىلصولد قبل وفاة النبي ،بن واهب األنصاري أبو إمامة مشهور بكنيته ا

وسماه باسم جده ألمه أبي أمامة أسعد بن زرارة ،كه فحن   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وأتى به

مختلف في  :وقال الباوردي . ولم يسمع منه ملسو هيلع هللا ىلصأدرك النبي  :وقال البخاري

 .  ملسو هيلع هللا ىلصال أنه ولد في عهد النبي إصحبته 
 

 
  11)  عس بن سلمةقاأل -11

 .قيصر بن سلمة الحنفيويقال اسمه األ .عداده في أهل اليمامة له صحبة 

أشهد لجاء  :ن المنهال بن عبيد هللا بن ضمرة بن هوذة سمعت أبي يقولع

فنضح بها في مسجد  ملسو هيلع هللا ىلصقيصر بن سلمة باألداوة التي بعث بها رسول هللا األ

هم فرد  ،وحسن إسالمه،في وفد بني سحيم فأسلم  ملسو هيلع هللا ىلصم على رسول هللا د  ق  .قران 

من ماء قد تفل عطاهم إداوة أو،وأمرهم أن يدعوهم إلى اإلسالم ،إلى قومهم 

فلينضحوا بهذه اإلداوة مسجدهم ؛إلى بني سحيم   12)ينك  ل  أ  وقال   ،و مج  ،أفيها 

 وال، فما تبع مسيلمة منهم رجل :قال ، وسهم إذ رفعها هللا ؤوليرفعوا ر،

 . قط  خرج منهم خارجي  

 
 
 
 

                                 
 . 414  رق  الرتني  1/181    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 10)
 . 236  رق  الرتني  1/105    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 11)
   . 27ملتصاق الدن دريد ص )اال إلمه ر ويل ُلن     اي    12)
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  13)  أم أزهر العائشية -12

رك وب  ،مسح يده عليها ف؛  أباها ذهب بها إلى النبي  عن أم األزهر أن  

 . فكانت امرأة صالحة ، عليها 

 
  14) أم إسحاق الغنوية -13

يا رسول هللا وأنا أبكي قتل  فقالت:وهو يتوضأ  ملسو هيلع هللا ىلصدخلت على رسول هللا  

فأخذ كفا من ماء فنضحه في وجهي قالت أم حكيم بنت  ،إسحاق تعني أخاها
يمة فترى الدموع في فلقد كانت تصيبها المصيبة العظ:دينار الرواية عنها 

 . عينها وال تسيل على خدها

 
 

  15)أم عبد هللا امرأة بشر المازني  -14

فألقت  ملسو هيلع هللا ىلصأتانا رسول هللا  :قال يزيد بن خمير سمعت عبد هللا بن بسر يقول

وفيه أنه دعا ،فأتته بتمر فجعل يأكل الحديث ،فجلس عليها ؛أمي له قطيفة 

  :قال عبد هللا.وارحمهم ،واغفر لهم ،وارزقهم ،اللهم بارك لهم :"لهم فقال 

 .   ف بركة تلك الدعوةأتعر   فما زلت  

 
 
 
 

                                 
 . 11885رق  الرتني    8/164   اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 13)
 1/150.وتبني  اد ها إ هاق الغ وي  11886  رق  الرتني  8/165    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 14)

 . 94  رق  الرتني 
 . 12144  الرتني  رق  8/252    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 15)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  9 

  16)  ري  ع  أوس بن م   -15

يج بن سعد بن جمح،أبو محذورة الجمحي ر  بن لوذان بن ربيعة بن ع  ا

ت عليه كنيته. واختلف في اسمه، ب  ل  بمكة، غ   القرشي، مؤذن رسول هللا 

وله شعر، فقلت:  ورة صاحب رسول هللا قال ابن محيريز: رأيت أبا محذ
يا عم، أال تأخذ من شعرك؟ فقال: ما كنت آلخذ شعرا مسح عليه رسول هللا 

 .ودعا فيه بالبركة 

 
 

  17) ر بن معاوية بن ثورش  ب   -16

قدم مع أبيه معاوية بن ثور على رسول هللا  . بن معاوية بن عبادة بن البكاءا

 فمسح رأس بشر ودعا له . 

 
 

  18) ة بنت عبد هللا البكريةي  ه  ب   -71

فبايع الرجال وصافحهم  :قالت من بكر بن وائل وفدت مع أبيها إلى النبي  

فنظر إلي فدعاني ومسح برأسي ودعا :قالت .وبايع النساء ولم يصافحهن 

 . أربعون رجال وعشرون امرأة ،فولد لها ستون ولدا ،لي ولوالدي 

 
 
 
 

                                 
اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب  . 116رق  الرتني   1/121 تمعاب يف  عبف  ا صهاب الدن احمدالرب    اال16)
 .  358رق  الرتني   1/160
 .  679 رق  الرتني   1/305    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 17)
 . 10943رق  الرتني    7/540    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 18)
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  19) علبةأو ابن ث ةب  ل  ع  ث   -18

فقال  ،يا رسول هللا أدع هللا لي بالشهادة:فقال له  ملسو هيلع هللا ىلصأتى النبي .غير منسوب 

اكشف عن عضدك : ملسو هيلع هللا ىلصفقال له النبي ،بشعرات فأتاه بها  يائتن: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

م دم ثعلبة على اللهم حر  :ثم قال ،ثم نفث فيه ،فربطه في عضده :قال 

 "  . ن ثعلبةاللهم حرم دم ب وفي رواية :".المشركين والمنافقين 

 

 
 

  20)  امة بن أبي ثمامةم  ث   -19

وادة قال أبو سعيد بن يونس وجدت في كتاب عمرو بن بكر الجذامي أبو س  

ه دعا لجد    الحارث عن بكر بن سوادة الجذامي عن مولى لهم أن النبي 
    .ثمامة 

 
   (21ثوبان مولى رسول هللا  -20

 :وقيل،ر ي  م  بن سعد ح   م  ك  من ح  إنه من العرب حكمي : صحابي مشهور يقال 

فخدمه إلى أن مات ثم تحول إلى  من السراه اشتراه ثم أعتقه رسول هللا 
روى بن السكن من طريق  .الرملة ثم حمص ومات بها سنة أربع وخمسين 

دعا ألهله  أن رسول هللا : لقيت ثوبان فحدثني :يوسف بن عبد الحميد قال 
  22) ةد  نعم ما لم تقم على باب س  : فقال في الثالثة .أنا من أهل البيت : فقلت  ،

 .  أو تأتي أميرا تسأله
 
 

                                 
 . 958  رق  الرتني  1/409    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 19)
 . 965  رق  الرتني  1/412    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 20)
 . 968  رق  الرتني  1/413    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 21)
 .   صباو صاحب    ابب  ءطانتصف اء  اي      22)
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  23) الة الجهنيض  م بن ف  د  ح  ج   -21

 . محد  بارك هللا في ج   :فمسح رأسه وقال ملسو هيلع هللا ىلصأتى النبي 

 
  24)  فيد  ة الص  ب  ي  ل  م الخير بن خ  ش  ع  ج   -22

وكساه النبي ،الشجرة تحت  بايع رسول هللا ،ف د  يم بن الص  ر  من ولد ح  

  فتزوج جعشم الخير آمنة بنت طليق ،وأعطاه من شعره ،قميصه ونعليه

 بن سفيان بن أمية بن عبد شمس.

 
 

  25) وفرة بن ع  م  ج   -23

ذهبت مع :يزيد بن جمرة قال عن ، يكنى أبا يزيد عداده في أهل فلسطين 

ن رسول هللا وإملسو هيلع هللا ىلص فبايعنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبي جمرة بن عوف إلى رسول هللا 

 . ومسح صدره،دعا له ملسو هيلع هللا ىلص 

 

  26) رة بنت عبد هللا التميميةم  ج   -24

عدادها  .اليربوعية من بني يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم 

 :عن جمرة بنت عبد هللا اليربوعية قالت.في الكوفيين لها وألبيها صحبة 

فأجلسني :بالبركة قالت دع هللا لبنتي هذه ا :فقال ذهب بي أبي إلى النبي 

 .فدعا لي بالبركة ،ثم وضع يده على رأسي ،ره ج  في ح  

 

                                 
 . 1103  رق  الرتني  8/252    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 23)
 .  1166رق  الرتني   590 /1    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 24)
 . 1185  رق  الرتني  1/496    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 25)
 . 10976رق  الرتني    7/554 حممة الصهاد  الدن حجب    اإلصاد  يف 26)
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م خ  ة بن م  د  ي  ح   -25   27) ةم  ر  خ  بن م  ر 

ندب بن العنبر بن ة بن عدي بن ج  م  م  اب بن الحارث بن ح  ن رط بن ج  بن ق   

ذكر في له  .فأسلما  ملسو هيلع هللا ىلصوفدا على النبي  .دان ر  عمرو بن تميم التميمي أخو و  

 .دعا لهم بخير  ملسو هيلع هللا ىلصوأن النبي ،  28)جمة عبيدة بن قرط العنبريتر

 
 
 

  29)  رارة بن عمرو النخعيز   -26

، من اليمن في النصف من المحرم سنة إحدى عشرة  قدم على النبي  

 .   دعا له أال تدركه الفتنة إن النبي  . سنة تسعوقيل : 

 
 

  30) زياد بن عبد هللا -27

في وفد بني هالل مع  م  د  ق   .ت ميمونة أم المؤمنين بن مالك الهاللي بن أخا

عبد عوف بن أصرم بن عمرو بن قبيصة بن مخارق فدخل زياد منزل 

فرآه  فدخل النبي -وكانت خالته واسم أمه عزة  -ميمونة أم المؤمنين 

فدعاه فوضع يده على  ،بن أختيايا رسول هللا إنه  :فقالت ،فغضب عندها 

ما زلنا نعرف  :فكان بنو هالل يقولون، طرف أنفه ثم حدرها على ،رأسه 

 . البركة في وجه زياد

 

                                 
 . 1895  رق  الرتني  2/147    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 27)
 .واملوجود يف الرتني  )احمدم  حبذي الما  . 5288  رق  الرتني  4/390    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 28)
 . 2797  رق  الرتني  2/560 حجب     اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن29)
 .  2858 رق  الرتني   2/584    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 30)
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  31)  زينب بنت أبي سلمة -28

 ربيبة رسول هللا  ،عبد هللا بن عبد األسد بن عمرو بن مخزوم المخزومية

 وتزوج النبي ،يقال ولدت بأرض الحبشة  ،أمها أم سلمة بنت أبي أمية

زار ما يدل على أن أم سلمة وضعتها بعد وفي مسند الب.أمها وهي ترضعها 

وكان  .فتزوجها وكانت ترضع زينب  قتل أبي سلمة فخلت فخطبها النبي 

كان رسول هللا :عن زينب بنت أبي سلمة قالت و.  اسمها برة فغيره النبي 

  فإذا دخلت نضح في وجهي من ،إذا دخل يغتسل تقول أمي ادخلي عليه

فرأيت زينب وهي عجوز كبيرة ما نقص من :قالت ،ارجعي  :الماء ويقول

وجهها شيء وفي رواية ذكرها أبو عمر فلم يزل ماء الشباب في وجهها 

 حتى كبرت وعمرت .

 

  32) السائب بن األقرع -29

 .بن عوف بن جابر بن سفيان بن سالم بن مالك بن حطيط بن جشم الثقفيا

ليكة دخلت به  ه م   . ودعا له،سه وهو غالم فمسح رأ،  على النبي أم 

 
 

  33) سعد بن تميم السكوني -30

سكن  :وقال البغوي.له صحبة : قال يحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم 

 . ودعا له،نه مسح رأسه إويقال  وكان سعد قد أدرك النبي .دمشق 

 
 

                                 
 .11235 رق  الرتني   7/671    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 31)
 .  3058 رق  الرتني   3/16    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 32)
 .  3133 رق  الرتني   3/48 هاد  الدن حجب    اإلصاد  يف حممة الص33)
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  34) ة بن هشام بن المغيرةم  ل  س   -31

والحارث يكنى بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم المخزومي أخو أبي جهل ا
أبا هاشم كان من السابقين وثبت ذكره في الصحيح من حديث أبي هريرة أن 

له لما رفع رأسه من الركوع أن ينجيه من الكفار وكانوا قد دعا     النبي 
 .  حبسوه عن الهجرة وآذوه

 
 
 

    35) ان بن خالدع  م  س   -32  

 . ومسح ناصيته،ليه ا وفد عبالبركة لم     النبي  دعا له يط ر  من بني ق  

 
 

  36)  ادةو  س   -33

كنت فيمن شهد فاطمة حين ضربها :قالت  .ح الكندية ر  س  دة بنت م  و  س  :ويقال 

ت ع  إذا وض  :قال  .ده  ج  ت  إنها ل   :قلت ؟ كيف هي: فقال  المخاض فجاء النبي 

 ،ووضعته في خرقة صفراء  37)هت  ر  ر  س  ابنا ف   فوضعت  :قالت ،ي شيئا ث  د  ح  فال ت  

ودعا ،وسقاه من ريقه ،فتفل في فيه ،ائتيني به فلففته في خرقة بيضاء  :فقال

 . ولكنه الحسن، ال  :فقال، جعفر :ما سميته فقال :عليا فقال 

 

 

 

                                 
 . 3405  رق  الرتني  3/155    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 34)
 . 3484  رق  الرتني  3/182    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 35)
 . 11354 رق  الرتني    7/719    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 36)
  ادم َ َبَر  . 1/273  وادخء  ال بور اءمه )املصحماح امل ري لءكمو ي  اي  دّشبته   37)
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  38) ونع  م  ش   -34

ويقال األنصاري ويقال ،أبو ريحانة مشهور بكنيته األزدي وقيل سمعون 

فأوينا ذات :في غزوة قال  عن أبي ريحانة أنه كان مع النبي  ، القرشي
فأصابنا برد شديد حتى رأيت الرجال يحفر أحدهم الحفرة   39) فر  ليلة إلى س  

من يحرسنا :قال  فيدخل فيها ويلقي عليه حجفته فلما رأى ذلك رسول هللا 
أنا يا  :فقام رجل من األنصار فقال؟ له ض  يلة فأدعو له بدعاء يصيب ف  لال

 ،فأخذ ببعض ثيابه؛أدنه فدنا : قال ،فالن : ال ق؟من أنت :قال ،رسول هللا 
أبو ريحانة : قال ؟ ثم استفتح الدعاء فلما سمعت قلت أنا رجل قال من أنت 

ت النار على عين حرست م  ر  ح  :فدعا لي دون ما دعا لصاحبي ثم قال :قال 
 . في سبيل هللا

 
  40) يق  ر  عبادة بن سعد بن عثمان الز   -35

 . مسح رأس عبادة بن سعد أن النبي اذكر  . كان من أصحاب النبي 

 
 

  41) عبد الرحمن بن أبي مالك -36                  

 ؛فدعاه إلى اإلسالم  م على رسول هللا د  ق  . الهمداني واسم أبي مالك هانئ

 . ودعا له بالبركة،فأسلم ومسح على رأسه 

 
 

                                 
 . 3925  رق  الرتني  3/358    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 38)
 ادم  2/81 يب  و الالالالالالال  املدي   اجملموع املغمث يف غبييب الصبآن واحلديث)  ن  ك  اء  اشالالالالالالالبم ا مال  وضالالالالالالالع     39)

 َ بي  .
 . 4507 رق  الرتني   3/628  حممة الصهاد  الدن حجب    اإلصاد  يف40)
 . 5199رق  الرتني   4/358 الدن حجباإلصاد  يف حممة الصهاد     41)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  16 

  42) عبد الرحمن بن عبد القاري -37

وهما صغيران فمسح على  النبي  وأخيه عبدهللا به يتأ ،حليف بني زهرة 

مدني تابعي ثقة  :قال العجلي .وكان على بيت المال لعمر  .رؤوسهما 

وذكره خليفة وابن سعد ومسلم في الطبقة األولى من تابعي أهل المدينة ،

بن ثمان وسبعين اوهو ،مات في خالفة عبد الملك سنة ثمانين :بن سعد اوقال 

   . سنة 

 
 
 
 

  43) زيد عبد هللا بن -38  

لما ولدته أم سليم . مهبن سهل األنصاري أخو أنس بن مالك أل)أبو طلحة( 

فكان أول شيء دخل جوفه ،كه فليحن   أنس اذهب به الى النبي  :ياقالت

 . حب األنصار التمر :ظ فقالوحنكه بتمرة فجعل يتلم  ، ريق النبي 

 
 

  44) عبد هللا بن الحارث – 39 

ن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي ألبيه ولجده با

وأمه هي هند بنت أبي سفيان بن حرب قال البغوي لما ولدت أرسلت ،صحبة 

وتفل ،ه ك  يا رسول هللا هذا بن أختي فحن   :به أمه الى أختها أم حبيبة فقالت

 . سنتان بي يقال كان له عند وفاة الن ،ة ب  وكان يلقب ب   .يهفي ف  

                                 
 . 6228رق  الرتني    5/43    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 42)
 . 6183رق  الرتني   15 /5    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 43)
 . 6173رق  الرتني   9 /5 د  يف حممة الصهاد  الدن حجب    اإلصا44)
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  45) عبد هللا بن الزبير -40

أمه أسماء .  بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي القرشي األسديا

 . وهو صغير ملسو هيلع هللا ىلصبنت أبي بكر الصديق ولد عام الهجرة وحفظ عن النبي 
  46)م  ـت  وأنا م   فخرجت   :عن أسماء أنها حملت بعبد هللا بن الزبير بمكة قالت

فوضعته  ملسو هيلع هللا ىلصثم أتيت به رسول هللا ،نزلت بقباء فولدته بقباء و،فأتيت المدينة 

فكان أول شيء دخل في ،ثم تفل فيه ،ثم دعا بتمرة فمضغها ،في حجره 

ك عليه وكان أول ثم دعا له وبر  ،ثم حنكه بالتمرة ، ملسو هيلع هللا ىلصجوفه ريق النبي 

 .  في المدينة مولود ولد في اإلسالم

 
 

  47)  يرع  عبد هللا بن ثعلبة بن ص   -41

وحفظ عنه له صحبة وذكره بن حبان  رأى النبي :قال البغوي .العدوي 

 . ودعا له،وجهه ورأسه عام الفتح  مسح النبي  .في الصحابة

 

 

  48)  بن أبي طالب عبد هللا بن جعفر -42

. من صغار  أبو محمد وأبو جعفر، بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي 

اللهم  : رأسي وقال ح رسول هللا مس:عن عبد هللا بن جعفر قال الصحابة .

 . اخلف جعفرا في ولده

 

                                 
 . 4685  رق  الرتني  4/89    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 45)
   .568اي  حا   قارد  الوالدم )تك ري غبيب  ايف الصهمهني لألزدي    46)
 . 4579رق  الرتني   4/31 الدن حجباإلصاد  يف حممة الصهاد     47)
 . 4594  رق  الرتني  4/40 إلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب    ا48)
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  49)  عبد هللا بن عامر بن أنيس -43

م د  ق   .وقيل عبد هللا بن أنيس بحذف عامر،ق بن عامر العامري ف  ت  ن  بن الم  ا 

 :وقال،اه ي  وح   فصافحه النبي  ، هبشره بإسالم قومي   على رسول هللا 

 . أنت الوافد المبارك

 

 

  50) زي  ر  عبد هللا بن عامر بن ك   -44  

بن خال ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي ا

ة بوأ، ن أم عثمان هي أروى بنت كريز أل؛عثمان بن عفان  ه عامر:  ابن عم 

ط لب.بالب ي ضاء   رسول هللا  ه نت عبد الم  دجاجة بنت أسماء بنت  ،أم 

هذا  :به إليه وهو صغير فقال يتأ  و ى عهد النبي ولد عل .الصلت السلمية

: فقال النبي ؛ ذه فجعل يبتلع ريق النبي ويعو   ،شبيهنا وجعل يتفل عليه

ي  ق  س  م  نه ل  إ
 . ج أرضا إال ظهر له الماء عال  وكان ال ي  ،  51)

 

  52) عبد هللا بن عبد بن هالل -45  

 . بن عبد هالل له صحبةعبد هللا  :بن حبانا .قال األنصاري من أهل قباء

يا رسول هللا ادع :فقال  ما أنسى حين ذهب بي أبي إلى رسول هللا :قال 

 .على يافوخي  د يد رسول هللا ر  فما أنسى ب  :قال .وبارك عليه ،هللا له 

 

                                 
 . 4775رق  الرتني   4/137 الدن حجباإلصاد  يف حممة الصهاد     49)
 . 6184رق  الرتني    5/16    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 50)
ُي ص  . لذلك لان ال يحمهث ان املا  يف هلذا الصهايب   أب ه  ىت  اطءب املا  فإ ه  ولأ ه داا   ن ال يب    51)

 اي ارض إال وجده . وهذه لبا   .
 . 4808رق  الرتني   4/163 الدن حجباإلصاد  يف حممة الصهاد     52)
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  53) عبد هللا بن عمرو بن األحوص األزدي -46  

ته أمه في حجة وسق،وأمه أم جندب لها وألبيه صحبة ولعبد هللا هذا رؤية 

عن سليمان بن عمرو بن األحوص عن ،ففيه  النبي  ج  الوداع من ماء م  

ووراءه رجل يستره ،عند جمرة العقبة راكبا  رأيت رسول هللا  :أمه قالت

ى الجمرة م  ومن ر  ،يا أيها الناس ال يقتل بعضكم بعضا :الناس فقال  يمن رم

ورمى ،بعه حجرا فرمى ورأيت بين أصا:فليرمها بمثل حصى الخذف قال 

يا نبي هللا ابني  :فقالت س  بن لها به م  اثم انصرف فجاءته امرأة معها ،الناس 

فأمرها فدخلت بعض األخبية فجاءت بتور من حجارة :قال ،هذا تعني ادع له 

قالت .أسقيه واغسليه منه  :وقال،ودعا فيه وأعاده ،فيه ماء فأخذ بيده فمج فيه 

منه حفنة  فأخذت  ،خذي منه  :فقالت ،من هذا الماءهبي لي  :فتبعتها فقلت

ولقيت : فسقيتها ابني عبد هللا فعاش فكان من بركته ما شاء هللا ان يكون قالت 

 .  نه غالم ال غالم خير منهأو،ن ابنها بريء أالمرأة فزعمت 

 

 

 

  يكه  ة بن ن  ر  عبد هللا بن ق   -47
(54  

 .ه أسماء بنت أبي بكر الصديق بالبركة وأم دعا له النبي ، لي ذ  اله   

 

 

 

 

                                 
 . 6191رق  الرتني    5/21    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 53)
 . 4894رق  الرتني   4/210 الدن حجباإلصاد  يف حممة الصهاد     54)
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   55) طيععبد هللا بن م   -48

بن األسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن ا

ذكره ابن حبان وابن قانع .كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي المدني 

فذكر ،اليه جراب تمر  يهدنه أ  أرأى مطيع في المنام .وغيرهما في الصحابة 

امرأة من بني ،نعم  :قال؟ هل بأحد من نسائك حمل  :فقال، لك للنبي ذ

فحنكه  فأتى به النبي ،فولدت له غالما  .فإنها ستلد لك غالما:قال .ليث 

 . ةودعا له بالبرك،بتمرة وسماه عبد هللا 

 

  56) عبد هللا بن هشام بن زهرة -49

له  ،رشي التيميبن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القا

ذهبت به أمه زينب بنت .كان مولده سنة أربع  :بن مندهاقال .وألبيه صحبة 

هو صغير فمسح  :فقالت يا رسول هللا بايعه فقال حميد إلى رسول هللا 

كان يخرج مع جده عبد هللا بن هشام إلى السوق فيشتري  .ودعا له ،رأسه 

قد دعا  أشركنا فإن النبي  :لهبن عمر وابن الزبير فيقوالن االطعام فيلقاه 

 لك بالبركة  .

 

  57) يطب  عبد الملك بن ن   -50

ج زو   ن النبي أنساب الخزرج أذكر الدمياطي في  .بن جابر األنصاري ا

بعد موت أبيها نبيط بن جابر ،سعد بن زرارة أوقيل القريعة بنت ،الفارعة 

ففعل ،ك عليه ه وبر  م  س  :وقال له ،  لى النبي إحضره أف،فولدت له غالما 

 . وسماه عبد الملك 

 

                                 
 . 6196رق  الرتني   25 /5    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 55)
 . 5010رق  الرتني   4/255 الدن حجباإلصاد  يف حممة الصهاد     56)
 . 6242رق  الرتني    5/50    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 57)
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  58) عبد هللا بن العباس -51

بن اأبو العباس ،بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ا

ولد وبنو هاشم ،أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهاللية ، ملسو هيلع هللا ىلصعم رسول هللا 

بن عمر أنه اعن  . واألول أثبت،وقيل بخمس ،بالشعب قبل الهجرة بثالث 

 ،فمسح رأسك،دعاك  ملسو هيلع هللا ىلصإني رأيت رسول هللا :ويقول ،بن عباس اب ر  ق  كان ي  

 .  "وعلمه التأويل،اللهم فقهه في الدين :"وقال ،وتفل في فيك 
 

 

 

 

  59)  عبدهللا بن هشام -52

إلى النبي  ، أدرك النبي زينب بنت حميد األسدية ،وكان قد  ذهبت به أمه 

  ودعا له .،وهو صغير فمسح رأسه 

 

 

  60) عتبة بن سالم بن حرملة – 53 

 ت  م  فش  ،ر من فضل طهوره فتطه   وفد على رسول هللا  .العدوي له صحبة

 . ودعا له،  61)عليه

 

 

                                 
 . 4784  رق  الرتني  4/141    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 58)
 . 5010رق  الرتني    4/255    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 59)
 . 5405رق  الرتني   4/434 الدن حجباإلصاد  يف حممة الصهاد     60)
وقم    ع اه اَدعَدك هللا ان   ادم ََشَ   . 3/1030ث لءهبوي اي   داا له خبري )الغبيحمني يف الصبآن واحلدي    61)

َمُ  ده اءمكالشََّمات    ادم َش   .   4/583)اتج العبوس لءةدمدي    وَج َّحمك  ا ُيش 
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    62)  وعب  ر  د بن ي  رق  بة بن ف  ت  ع   -45  

م س  وق  ،شهد خيبر .بن حبيب بن مالك بن أسعد بن رفاعة السلمي أبو عبد هللا ا

روى الطبراني  . ولبني أعمامه عاما،ان يعطيه لبني أخواله عاما له منها فك

أخذني  :في الصغير والكبير من طريق أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد قال

فوضع يده على بطني  دت  ر  فأمرني فتج   على عهد رسول هللا   63)ىر  الش  

كنا عنده أربع نسوة :قالت أم عاصم .وظهري فعبق بي الطيب من يومئذ 

 . وإنه ألطيب ريحا منا ،وما كان يمس الطيب ،كنا نجتهد في الطيب ف

 

  64)  عثمان بن عامر بن عمرو -55

 .  بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي أبو قحافة والد أبي بكرا

حتى جاء بأبيه  ر  خرج أبو بكعام الفتح المسجد  لما دخل رسول هللا 

 :فقال،هال تركت الشيخ في بيته حتى آتيه :قال  يقوده فلما رآه رسول هللا 
ه بين يديه ثم مسح وأحل  ،يمشي هو إليك يا رسول هللا أحق من أن تمشي إليه 

 . أسلم تسلم:على صدره فقال 
 

 

  65)  عطاء بن يقعوب المدني-65

  66)كان عطاء ال يرفع رأسه الى السماء .بن سباع تابعي مشهور امولى 

 . ه مسح رأس وكان النبي 
 

                                 
 .  5416رق  الرتني   4/439   اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 62)
 ادم  1676    بض يصمب ا  د فتخبج اء  ا ءد دثور محبا  ت حمب ِحّك  .)الصا وس احملمط لءكريوزآابدي ص 63)

 ملباه  .

 . 5446  رق  الرتني  4/452 يف حممة الصهاد  الدن حجب     اإلصاد 64)
 . 6257  رق  الرتني  5/63    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 65)
 وهذا اجتهاد   ه رمحه هللا   والصهم  جواز رفع الحمصب إىل ال ما  خارج الصالم .   66)
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  67)  عمرو بن أبي عمرو المزني – 75 

أخرج حديثه النسائي والبغوي وابن .عمرو بن هالل بن عبيد  بنوالد رافع 

السكن وابن منده من طريق هالل بن عامر عن رافع بن عمرو المزني قال 

إني لفي حجة الوداع خماسي أو سداسي فأخذ أبي بيدي حتى انتهينا إلى 

من  :فقلت ألبي،حر فرأيته يخطب على بغلة شهباء بمنى يوم الن النبي 

ثم مسحتها حتى ،فدنوت حتى أخذت بساقه ، هذا رسول هللا :فقال  ؟ هذا

 . دها على كفير  فكأني أجد ب  ،فيما بين أخمص قدمه والنعل  يأدخلت كف

 

  68) عمرو بن أخطب بن رفاعة األنصاري -85

ثالث عشرة مرة  نبي غزا مع ال .الخزرجي أبو زيد مشهور بكنيته  

 . ممن جاوز المائة .ونزل البصرة . ه  ل  م   اللهم ج   :وقال،ومسح رأسه 

 

 

  69)  قم  عمرو بن الح   -59

ويقال الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو ،بن كاهل ا

له  :بن السكنابن سعد بن كعب بن عمرو الخزاعي الكعبي قال ا

فمرت ،اللهم أمتعه بشبابه  :لبنا فقال سقى النبي . هاجر بعد الحديبية.صحبة

 . يعني أنه استكمل الثمانين ،ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاء 

 

 

                                 
 . 5920  رق  الرتني  4/664    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 67)
 . 5763رق  الرتني   4/599   اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 68)
 . 5822رق  الرتني    4/623    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 69)
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  70) عمرو بن ثعلبة الجهني -06

بالسيالة  لقيت رسول هللا :قال  .له صحبة  :بن السكناقال .ثم الزهري 

وما شابت ، فمات عمرو بن ثعلبة عن مائة سنة.فمسح على وجهي  فأسلمت

 .منه شعرة 

 

  71)  بن حريث عمرو -16

أمي  يذهبت ب :عن عمرو بن حريث قال ،بن عمرو بن عثمان المخزوميا 

 . ودعا لي بالرزق،فمسح على رأسي  إلى النبي 

 

 

  72) عمرو بن معاذ بن الجموح األنصاري -26

نه أخو إ :وقيل.على رجله حين قطعت حتى برأت  ملسو هيلع هللا ىلصتفل النبي  .صحابي  

 . سعد بن معاذ

 

  73)  يرة بنت سهلم  ع   -36

سهل بابنته . خرج والدها بن رافع صاحب الصاعين الذي لمزه المنافقون ا

وما  :قال.يا رسول هللا إن لي إليك حاجة  :فقال، يرة وبصاع من تمر م  ع  

فإنه ليس لي ولد غيرها ،والبنتي وتمسح رأسها ،قال تدعو هللا لي ؟ هي 

على  رسول هللا  كف    د  ر  فأقسم باهلل لكان ب   ،كفه علي   عميرة فوضع:قالت 

 . كبدي بعد

                                 
 . 5791رق  الرتني   4/610   اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 70)
 . 12187 لرتني  رق  ا 270 /8    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 71)
 . 5970  رق  الرتني  4/684    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 72)
 . 11531 رق  الرتني    8/38   اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 73)
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  74) يرة بنت مسعود األنصاريةم  ع   -46

فبايعنه فوجدنه وهو  خمس   وهن  ،هي وأخوتها  دخلت على رسول هللا 

واحدة  ت كل  غ  فمض   ها بينهن  فقسمن  ن  ه  ثم ناول  ، قديدة  فمضغ لهن  ، يأكل قديدا 

وال اشتكين ،ين هللا عز و جل ما وجدن في أفواههن خلوفا لق  قطعة ف منهن  

 . من أفواههن شيئا

 

 

  75)  فة األزدير  ـغ   -56

وهو معدود في الكوفيين ،يقال له صحبة :بن السكن في الصحابة وقال اذكره 
ثم روى من طريق الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن غرفة األزدي 

أصحاب الصفة وهو الذي دعا رسول وكان من  ملسو هيلع هللا ىلصوكان من أصحاب النبي 

فذكر اثرا موقوفا يتعلق بمقتل " اللهم بارك له في صفقته  :"فقال ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 .  إسناده كوفيون غالبهم شيعةال ابن حجر :الحسين ق
 

 
 

  76)  ة بن الحارث الكنديف  ر  ـغ   -66

دعا له النبي  . له صحبة : قال أبو حاتم. نزيل مصر ، أبو الحارث اليماني 

 . ملسو هيلع هللا ىلص
 
 
 
 

                                 
 .  11544 رق  الرتني   8/40    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 74)
 . 6913  رق  الرتني  5/319    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 75)
 . 6912  رق  الرتني  5/318    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 76)
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  77) راسف   -76

روى أبو موسى في الذيل من طريق محمد بن معمر النجراني ،غير منسوب 

حدثنا أبو عامر حدثنا يحيى بن ثابت حدثتني صفية بنت بحرة قالت استوهب 

وكان عمر  :قال.قصعة رآه يأكل فيها فأعطاه إياها  عمي فراس من النبي 

فيمألها من ،ها اليه جفنخر    قصعة رسول هللا ي  لإخرجوا أإذا جاءنا قال 

 . وينضحه على وجهه، ماء زمزم فيشرب منها 

 

  78) راس بن عمرو الكنانيف   -86

. له رؤية وألبيه صحبة  :وقال غيره،له صحبة  :بن حباناثم الليثي قال 

وروى الباوردي وابن منده من طريق أبي يحيى التيمي وهو إسماعيل بن 

ن رجال أحدثني يوسف بن هارون عن أبي الطفيل :قال  (لكذابينأحد ا)يحيى 

فذهب به أبوه الى ،من بني ليث يقال له فراس بن عمرو أصابه صداع شديد 

فراسا فأجلسه  فدعا رسول هللا ،فشكا اليه الصداع الذي به  رسول هللا 

فمدها فنبتت في موضع أصابعه من ؛وأخذ جلدة ما بين عينيه ،بين يديه 

زاد الباوردي في روايته  . فذهب عنه الصداع فلم يصدع،ين فراس شعرة جب

فأوثقه أبوه  ، أبو الطفيل فأراد ان يخرج مع الخوارج يوم حروراء:قال 

قال أبو .حدث توبة أو ، فسقطت الشعرة التي بين عينيه ففزع لذلك؛ رباطا 

 .نبتت ورأيتها قد سقطت ثم رأيتها بعد :قال ،فلما تاب نبتت :الطفيل 

 

  79)  يل  ج  د الع  ق  ر  ـف    -69

 .ك عليها وكانت له ذوائب فمسحها وبر  ، إلى النبي  به أمه أ مامة ذهبت 

 

                                 
 . 6979رق  الرتني    5/363    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 77)
 . 6972رق  الرتني    5/359    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 78)
 . 10831رق  الرتني    7/506 ن حجب    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الد79)
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  80) ةل  ح  ل  ؤيب بن ح  ذ  بن  ةيص  ب  ق   -07

بن عمرو بن كليب بن أصرم بن عبد هللا بن قمير بن حبشية أبو إسحاق ا

بن شاهين في الصحابة اه وذكر.مدني نزل الشام ،ويقال أبو سعيد ،الخزاعي 

حمد من طريق الوليد بن مسلم أخرج الحاكم أبو أو،له رؤية : بن قانع اقال 

 :بقبيصة بن ذؤيب ليدعو له فقال تى النبي أ :عن سعيد بن عبد العزيز قال

 . وقيل يوم حنين ،ولد يوم الفتح .هذا رجل نبيه 

 

 

  81) قتادة بن النعمان -17

ثم الظفري أخو أبي سعيد ،د بن ظفر األوسي بن زيد بن عامر بن سواا

صيبت عينه يوم بدر أ .  ةأمهما أنيسة بنت قيس النجاري،مه الخدري أل

ال حتى نستأمر :فقالوا ،ن يقطعوها أرادوا أف،فسالت حدقته على وجنته 

ثم ،ال ثم دعا به فوضع راحته على حدقته :فقال ،فاستأمروه  رسول هللا 

عن عاصم بن عمر بن قتادة عن .وي عينيه ذهب غمزها فكان ال يدري أ

عينيه  فكانت أصح   النبي  هانه سألت عينه على خده يوم بدر فرد  أجده 

  : قال عاصم فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال

 بواال أ ان من لبن ... شيبا بماء فعادا بعد  ب  ع  ال ق   تلك المكارم        

 
 

  82) قتادة بن ملحان القيسي -27

عن حيان بن عمرو .ل البخاري وابن حبان له صحبة يعد في البصريين قا

ثم كبر فبلى منه كل شيء غير ، وجه قتادة بن ملحان  مسح النبي :قال 
 . وجهه

                                 
 . 7276رق  الرتني    5/517    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 80)
 . 7081رق  الرتني    5/416    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 81)
 . 7079  رق  الرتني  5/416    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 82)
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  83) ثة التميميم  رط بن أبي ر  ق   -37  

 :قال ألبي رمثة هاجر مع أبيه فلما دخلوا على النبي ، ويقال له قريط  

وال تجني عليه ،نه ال يجني عليك إما : أقال .شهد به أم نع:قال ؟ ابنك هذا 

ه م  ومسح على رأسه وعم  ،ودعا له بالبركة ،ودعا بقرط فأجلسه في حجره 

وهو والد الهز بن قريط أحد الرؤساء الذين كانوا مع أبي ، بعمامة سوداء 

 . مسلم 

 

  84) م التميمي الدارميهط  ق   -47

شهر فيه واسم أبيه وجده فاأل،ي العشراء جد أبي العشراء اختلف في اسم أب

عن أبي .مسعود بن ز ل  وقيل اسمه عطارد بن ب  ،م هط  أسامة بن مالك بن ق  

على أبي وهو مريض فرقاه  دخل النبي : العشراء الدارمي عن أبيه قال 

 . فتفل من قرنه الى قدمه فرأيت بياض البزاق على خده،

 

  85) قيس بن زيد بن جبار الجذامي -57

بن السكن في اذكره .قيس األغر :وهو والد نائل بن قيس الشامي ويقال له 

 وفد على رسول هللا  . ليست له صحبة  :ابن أبي حاتمقال  . الصحابة 

 ،صدقات بني سعد ثالث مرات وساق الى النبي ،فواله الرياسة على قرية 

 :وقال، ودعا لي،ومسح على رأسي ،بين يديه  فأجلسني النبي :قال قيس 

بن مائة افهلك قيس وهو . أنت أبو الطفيل : ثم قال ، بارك هللا فيك يا قيس 

وكان يدعى لذلك قيسا ، سود أفيه  ثر يد رسول هللا أورأسه أبيض و ،سنة

 .  األغر  

 

                                 
 . 7278رق  الرتني    5/519 صهاد  الدن حجب    اإلصاد  يف حممة ال83)
 . 7042رق  الرتني    5/397    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 84)
 . 7178رق  الرتني    5/469    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 85)
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    86) ع األنصاريل  قيس بن س   -67

ذكره البخاري وابن السكن وابن حبان وغيرهم في وقيل : ابن أسلع . 

.  ملسو هيلع هللا ىلصدعا له النبي  :بن حباناوقال ،سكن المدينة  :وقال البغوي،بة الصحا
لى إن إخوته شكوه ،أعن نافع مولى حمنة عن قيس بن سلع األنصاري 

يا قيس ما شأن  :فقال له، ويبسط فيه ، نه يبذر ماله إ :فقالوا ،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

فانفقه في ؛ نني آخذ نصيبي من التمر إيا رسول هللا  :قال ؟ خوتك يشكونك إ

انفق قيس ينفق هللا  : ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا  ،وعلى من صحبني  ،سبيل هللا

 . عليك
 

  87) سيدقيس بن عاصم بن أ   -77  

 .ميرية بن الحارث بن عامر بن نمير بن عامر بن صعصعة الن  ن و  ع  بن ج  ا

اللهم بارك عليه :"وقال ،ومسح وجهه  وفد على النبي :بن الكلبي اقال 

 .  "ابهوعلى أصح

 

  88)  ةوب  ض  مازن بن الغ   -87

امه بن سعد بن ثعلبة بن نصر بن سعد بن أسودان ط  شر بن خ  راب بن ب  عبن ا
أمه  ي.امط  ثم الخ  ،ثم النبهاني  ،نبهان بن عمرو بن الغوث بن طي الطائي

قدم على رسول  .بن السكن وغيره في الصحابةازينب بنت عبد هللا ذكره 

 .    ذهب هللا عنه كل ما يجدأف،دعا له و ، فأسلم ملسو هيلع هللا ىلص نامبعدما كسر األص هللا

 

 

 

                                 
 . 7187  رق  الرتني  5/477    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 86)
 . 7198رق  الرتني    5/482 حممة الصهاد  الدن حجب    اإلصاد  يف 87)
 . 7591  رق  الرتني  5/704    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 88)
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    89) مالك بن ربيعة -79

سمع .له صحبة  :والبخاري بن معينابكنيته قال ،أبو مريم السلولي مشهور 

فما ،وكان رأسي يومئذ محلوقا قال :  "اللهم اغفر للمحلقين:"يقول  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ن يبارك له في أ ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  لهودعا  .يسرني بحلق رأسي يومئذ حمر النعم 

 . فولد له ثمانون رجال،ولده 
 

 

 

  90) محمد بن أنس بن فضاله -08  

بن عبيد بن يزيد بن قيس بن ضبيعة بن األصرم األنصاري األوسي ذكره ا

بن أسبوعين فأتى بي االمدينة وأنا  قدم النبي  . قال:البخاري في الصحابة

دعا :وقال ،بن عشر سنين اوأنا  وحج بي حجة الوداع،إليه فمسح برأسي 

ر أبي م   يونس ولقد ع  :وال تكنوه بكنيتي قال ،وه باسمي م  س   :لي بالبركة وقال

 . من رأسه وما شاب موضع يد النبي ،حتى شاب كل شيء منه ومات 

 

  91) محمد بن حاطب -18  

بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح أبو القاسم ا

ل ل  ج  أمه أم جميل بنت الم  .وقيل أبو وهب ،وقيل أبو إبراهيم ،لجمحي القرشي ا

فقدمت  ،وهاجر أبواه ومات أبوه بها،يقال إنه ولد بأرض الحبشة  .العامرية 

 . ودعا لك بالبركة، هوتفل في في، هعلى رأس به أمه إلى المدينة  فمسح 

 

                                 
 . 7637  رق  الرتني  5/725    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 89)
 . 7762رق  الرتني    6/4    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 90)
 . 7770رق  الرتني    6/8 د  يف حممة الصهاد  الدن حجب    اإلصا91)
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  92) محمد بن طلحة -28  

ولد في :ذكره البخاري في الصحابة وقالوا  ،بن عبيد هللا القرشي التيمي ا

بمحمد بن طلحة حين ولد  لنبي لظئر محمد بن طلحة  أتى.  عهد النبي 

 :قالت؟ من هذا :وكان يفعل ذلك بالصبيان فقال لعائشة ، ويدعو له ،ليحنكه 

عن إبراهيم بن محمد وهذا سميي هذا أبو القاسم .  :فقال .محمد بن طلحة

فسماه محمدا ،حين ولد  ه أنه ذهب به إلى رسول هللا عن طلحة عن أبي

 . اسمي وكنيتي ينال أجمع له ب،هو أبو سليمان  :وقال

 

     93) محمد بن نبيط بن جابر -38

كه النبي حن   :قداح قاللعن أبي داود عن أبي ا،بن شاهين في الصحابة اذكره 

 . وسماه محمدا،  ملسو هيلع هللا ىلص

 

  94)  محمود بن الربيع -48  

اقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي بن كعب بن الحارث بن سرا

سكن المدينة وروى أنه .كنيته أبو محمد .بن الخزرج األنصاري الخزرجي 

مات محمود بن الربيع  . مجة من دلو في دارهم ج  م   ملسو هيلع هللا ىلصعقل عن رسول هللا 

 . بن ثالث وتسعين سنةاوهو ،سنة تسع وتسعين 

 

 

 

                                 
 . 7786رق  الرتني    6/17    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 92)
 . 8319  رق  الرتني  6/256    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 93)
 . 7823  رق  الرتني  6/39    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 94)
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  95)  الع ذ ري بن حكيم سي  خ  م   –58  

فذكر قصة فيها ذكر أكيدر دومة  أتيت النبي  قال:عن مخيس بن حكيم 

 . دعا له بالبركة الجندل وفي آخرها أن رسول هللا 

 

 

  96)  وك الفزاريل  د  م   -68  

وذكره محمد بن سعد فيمن ،له صحبة  :بن أبي حاتماموالهم أبو سفيان قال 

 فأسلمت   ذهب بي موالي إلى النبي : مدلوكقال  .نزل الشام من الصحابة 

 ألن   ام رأس أبي سفيان أسودد  ق  فكان م    .ومسح رأسي بيده،فدعا لي بالبركة 

 . وسائره أبيض،مسه  النبي 

 

  97)  انف  ق  ـداس بن ع  ر  م   -78  

ريط بن جناب بن الحارث بن خزيمة بن عدي بن جندب م بن ق  ي  ع  بن س  ا

 أتيت النبي  :له صحبة قال.تميمي العنبري العنبري بن عمرو بن تميم ال

 . فدعا لي بالبركة

  

  98) داس بن مالك الغنوير  م   -88

على  وافدا فمسح رسول هللا  أنه قدم على رسول هللا .بن شاهين اذكره 

 وواله صدقة قومه .،وكتب له كتابا ،وجهه ودعا له بخير 

 

                                 
 . 7856رق  الرتني    6/58 إلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب    ا95)
 . 7865رق  الرتني    6/62    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 96)
 . 7889رق  الرتني    6/72    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 97)
 . 7893رق  الرتني    6/73    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 98)
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  99)  معاوية بن أبي سفيان -89

أمير  ،أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي األمويصخر بن حرب بن  
 دعا وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة  . ولد قبل البعثة بخمس سنين،المؤمنين 

  مات  ". وقه العذاب،اللهم علمه الكتاب والحساب : "فقال  ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي له 

 . في رجب سنة ستين على الصحيح
 

  100)  ب انذ بن ح  ق  ن  م   -09

واسمه المنذر بن عائذ بن الحارث بن ،أشج عبد القيس ،ج األشابن أخت  

 . وجهه  مسح النبي . المنذر بن النعمان العصري

 

 

  101) في  ث  لة  بن ك  و  م   -19

ويقال مولى ،بن حمل بن خالد بن عمرو بن الضباب بن كالب الكالبي ا

 وذكره البغوي وغيره،له صحبة  :بن السكناقال .الضحاك بن سفيان الكالبي 

 بن عشرين سنة فمسح يمين رسول هللا اوهو  أتى النبي  .في الصحابة 

وعاش في اإلسالم مائة ،ثم صحب أبا هريرة ،بن لبون  ق إليه قلوصا  وصد  

 . دعى ذا اللسانين من فصاحتهوكان ي  ،سنة 

  102) بن  ع  يم بن ق  ع  ن   -29

بن منده ابن عتاب بن الحارث بن عمرو بن همام بن رياح بن يربوع ذكره ا

، بصدقته     وفد الى رسول هللا.في الصحابة بن خزيمة وابن قانع وا

 . ومسح وجهه فأعجب ذلك رسول هللا ،وصدقة أهل بيته 

                                 
 . 8074  رق  الرتني  6/151    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 99)
 .  4045 صهار دن العحماس  رق  الرتني   3/410    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 100)
 . 8279رق  الرتني    6/235    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 101)
 . 8784رق  الرتني    6/460    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 102)
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  103) هانئ بن مالك الهمداني -39

له  :قال أبو حاتم.وجد خالد بن يزيد بن أبي مالك ،نزيل الشام أبو مالك 

فأسلم فمسح على ؛ الى اإلسالم  من اليمن فدعاه قدم على النبي .صحبة 

فلما جهز أبو بكر ،وأنزله على يزيد بن أبي سفيان ،ودعا له بالبركة ،رأسه 

  . الجيش الى جهة الشام خرج معهم فلم يرجع
 

ل ب الطائي -94    104) الـه 
ي  قال ابن دريد أتى النبي  رجل أقرع فمسح رأسه ؛ فنبت شعره فس م 

أقرعا فصار أفرعا . يعني كان بالقاف فصار  الهلب . قال ابن دريد :وكان
ل ب الكثير الشعر . وضبطه ابن ناصر بفتح أوله  وكسر ثانيه، ، بالفاء .واأل ه 

وهو يزيد بن قنافة .وقيل :بن يزيد بن عدي بن قنانة . ذكره ابن سعد في 
 طبقة مسلمة الفتح .

 

 

  105) سيب  ج الع  ي  ان بن س  د  ي  ه   -59  

ال يفضض  :قال للنابغة وذكر أن النبي  والتبيين بيانذكره الجاحظ في ال

 . س ب  خطيب من ع   ب  ر   :وقال لهيدان بن سيج،هللا فاك 

 

 

 

                                 
 . 8929رق  الرتني    6/522    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 103)
رق  الرتني     6/552 اإلصالالالالالالالالالالالاد  .   5596رق  الرتني   5/469و  5403رق  الرتني   5/369ا الالالالالالالالالالالد الغاد      104)

8998     . 
 . 9032رق  الرتني    6/566    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 105)
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  106) الديحيى بن خ   -69

عن علي بن يحيى بن خالد عن أبيه . يبن رافع بن مالك بن العجالن الزرقا

ه باسم لم ألسمين  :وقال ،فحنكه بتمرة ،يوم ولد  عن جده أنه  أتي به النبي 

 . فسماه يحيى ، يحيى بن زكريا ،  به أحد بعد   م  س  ي  

 

  107) ايةب  زيد بن ع  ي   -79  

جير بن خالد بن خالس بن مرة بن زيد بن مالك بن جنادة بن معن بن ب  ا

 . وأتاه بصدقته ،فمسح على رأسه   أتى النبي .الباهلي 

 

 

  108) يهر الجهنيز  ار بن أ  س  ي   -89

وأخرج بن السكن وابن منده من طريق .يعد في المدنيين :بن السكن اقال 

عن صيفي بن نافع عن عمرة بنت يسار   109)بن زبالةامحمد بن الحسن وهو 

على رأسي وكساني  مسح رسول هللا  :بن أزيهر الجهني عن أبيها قال

 . فما شاب رأس أبي حتى لقي هللا عز و جل:قالت .وأعطاني سيفا ،بردين 

 

 

 

 
 

                                 
 . 9387رق  الرتني    6/693    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 106)
 . 9291رق  الرتني    6/667    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 107)
 . 9337رق  الرتني    6/678    اإلصاد  يف حممة الصهاد  الدن حجب 108)
 . 160رق  الرتني   9/101. هتذيب التهذيب  4794 رق  الرتني  2/164الكاملف لءذهيب  لّذدوه . ا ظب     109)

   . 5815 رق  الرتني   474ص  الدن حجب  تصبيب التهذيب لالمها
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 وضوعــاتفهرس الم
 

 رقم الصفحـة الموضـــــوع

 2 مقــد مـة

 3 منهجي في الكتاب

 4 ومسح عليه ملسو هيلع هللا ىلصمن لمسه النبي وتراجم أسماء 

 36 فهرس الموضوعات

 37 ومسح عليه ملسو هيلع هللا ىلصفهرس أسماء من لمسه النبي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  37 

 ومسح عليه ملسو هيلع هللا ىلصأسماء من لمسه النبي فهرس 

 
 قــم الصفحةر مـــــاالس رقم الترجمة

 4 إبراهيم بن عبدهللا بن قيس األشعري 1

 4 أبو أسماء الشامي 2

 4 أبو بزة المكي المخزومي 3

هم الغفاري 4  5 أبو ر 

 5 أبو زيد بن أخطب 5

 5 أبو سنان العبدي 6

 6 أبو غزوان 7

 6 أبو هانئ 8

 6 أبيض بن مرثد 9

 7 أسعد بن سهل بن حنيف 10

 7 األقعس بن سلمة 11

 8 زهر العائشيةأم أ 12

 8 أم إسحاق الغنوية 13

 8 أم عبد هللا امرأة بشر المازني 14

 9 أوس بن معير 15

 9 بشر بن معاوية بن ثور 16

 9 بهية بنت عبد هللا البكرية 17

 10 أو ابن ثعلبة ثعلبة 18

 10 ثمامة بن أبي ثمامة 19

  10ثوبان مولى رسول هللا  20

 11 جحدم بن فضالة الجهني 21

 11 ة الصدفيجعشم الخير بن خليب 22

 11 جمرة بن عوف 23

 11 جمرة بنت عبد هللا التميمية 24

 12 حيدة بن مخرم بن محرمة 25

 12 زرارة بن عمرو النخعي   26

 12 زياد بن عبد هللا 27

 13 زينب بنت أبي سلمة 28
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 رقــم الصفحة مـــــاالس رقم الترجمة
 13 السائب بن األقرع 29

 13 سعد بن تميم 30

 14 المغيرةسلمة بن هشام بن  31

 14 سمعان بن خالد 32

 14 سوادة 33

 15 شمعون 34

 15 عبادة بن سعد بن عثمان الزرقي 35

 15 عبد الرحمن بن أبي مالك 36

 16 عبد الرحمن بن عبد القاري 37

 16 أبي طلحةزيد عبد هللا بن  38

 16 عبد هللا بن الحارث 39

 17 عبد هللا بن الزبير 40

ع ير 41  17 عبد هللا بن ثعلبة بن ص 

 17 عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب 42

 18 عبد هللا بن عامر بن أنيس 43

 18 عبد هللا بن عامر بن كريز 44

 18 عبد هللا بن عبد بن هالل 45

 19 عبد هللا بن عمرو بن األحوص األزدي 46

 19 عبد هللا بن قرة بن نهيك 47

 20 عبد هللا بن مطيع 48

 20 عبد هللا بن هشام بن زهرة 49

 20 نبيط عبد الملك بن 50

 21 عباسال عبدهللا بن 51

 21 هشامعبدهللا بن  52

 21    عتبة بن سالم بن حرملة 53

 22  عتبة بن فرقد بن يربوع 54

 22 عثمان بن عامر بن عمرو   55

 22 عطاء بن يقعوب المدني   56

 23 عمرو بن أبي عمرو المزني 57

 23 عمرو بن أخطب بن رفاعة األنصاري 58

ق 59 م   23 عمرو بن الـح 
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 رقــم الصفحة مـــــاالس رقم الترجمة
 24 عمرو بن ثعلبة الجهني 60

 24 عمرو بن حريث 61

 24 عمرو بن معاذ بن الجموح األنصاري 62

 24 عميرة بنت سهل 63

 25 عميرة بنت مسعود األنصارية 64

 25 غرفة األزدي   65

 25 غرفة بن الحارث الكندي   66

 26 ف راس 67

 26 فراس بن عمرو الكناني 68

 26 فرقد العجلي 69

ل ة 70 ل ح   27 قبيصة بن ذؤيب بن ح 

 27 قتادة بن النعمان 71

 27 قتادة بن ملحان القيسي 72

 28 قرط بن أبي رمثة التميمي 73

م التميمي الدارمي 74  28 ق هط 

 28 قيس بن زيد بن جبار الجذامي 75

 29 قيس بن س ل ع األنصاري 76

 29 قيس بن عاصم بن أسيد 77

 29   مازن بن الغضوبة 78

 30 مالك بن ربيعة 79

 30 محمد بن أنس بن فضالة 80

 30 محمد بن حاطب 81

 31 محمد بن طلحة 82

 31 محمد بن نبيط بن جابر 83

 31 محمود بن الربيع   84

ي س بن حكيم الع ذ ري 85 خ   32 م 

 32 مدلوك الفزاري 86

داس بن عقفانم   87  32 ر 

داس بن مالك الغنويم   88  32 ر 

 33   معاوية بن أبي سفيان 89
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رقم الصفحةاالســـــمرقم الترجمة

ب ان90 نق ذ بن ح  33م 

لة  بن كثيف91 و  33م 

33نعيم بن قعنب92

34هانئ بن مالك الهمداني93

ل ب الطائي94 34الـه 

34هيدان بن سيج العبسي95

35يحيى بن خالد96

35يزيد بن عباية97

35يسار بن أزيهر الجهني98
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