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 ملخص:
هـ( حيث قمت بدراسة حياة هذا العالم وقد بينت اسمه 403هذا البحث يتعلق بشخصية عالم جليل اال وهو العالم الكبير ابو علي الروذباري )ت

  ا عن وكنيته ومكان وتاريخ وفاته ثم ذكرت ابرز شيوخه الذين اخذ منهم العلم ثم ذكرت بعد ذلك ابرز تالميذه الذين اخذو عنه ثم تكلمت تاريخي
خية عصره والبيئة التي عاش فيها سياسيا ثم اتجهت بعد ذلك الى جمع وتوثيق رواياته للحديث النبوي الشريف وخصوصا في مجال الروايات التأري

 . خصوصا في ما يعرف بالفترة المدنية
 املقدمة:

للعالمين وعلى اله الطيب المبعوث رحمة  العالمين والصالة والسالم على امير االنبياء سيدنا محمد )صلى هللا عليه وسلم (  ين الحمد هلل رب 
ا  ضعو الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين . وبعد .قد برز في االمة االسالمية عدد من العلماء الفضالء الذين طبقت شهرتهم الخافقين لما ات
تفسير به من علم و ايمان باهلل وصالحا وسيرة طيبة والتاريخ االسالمي حافل بي هؤالء العلماء الكبار في مختلف العلوم خصوصا علم القرآن وال

ديث  والحديث والسيرة وبفضل من هللا وكرمه قد يسر هللا لي كتابة هذا البحث المتواضع الذي يتعلق بشخصية عالم جليل ينتمي الى مدرسة الح
هـ( حيث قمت بدراسة حياة هذا العالم الهمام وقد بينت اسمه وكنيته 403النبوي الشريف اال وهو العالم الكبير االمام ابو علي الروذباري )ت

رت  ومكان وتاريخ وفاته ثم ذكرت ابرز شيوخه الذين اخذ منهم العلم وخصوصا علم رواية الحديث الشريف وسلك بهم طريق العلم والتعلم ثم ذك 
 بعد ذلك ابرز تالميذه الذين اخذو عنه ونقلوا علمه الى غيرهم فكان له الفضل في ذلك ثم تكلمت تاريخيا عن عصره والبيئة التي عاش فيها 
 سياسيا وثقافيا والتي كان لها األثر في شخصية كل عالم برز في تلك الفترة في مختلف العلوم ثم اتجهت بعد ذلك الى جمع وتوثيق رواياته 

فترة لحديث النبوي الشريف وخصوصا في مجال الروايات التأريخية )السيرة النبوية ( خصوصا في ما يعرف بالفترة المدنية التي رواها عن تلك الل
ا  ذ التي تؤرخ لبعض االحداث التي حدثه للرسول )صلى هللا عليه وسلم( هذا وارجو من هللا المنان العزيز الجليل ان اكون قد وفقت في عملي ه

 والصالة والسالم على خير خلقه سيدنا محمد )صلى هللا عليه وسلم( . 
SUMMARY: 

This research relates to the personality of a great scholar, namely, the great scholar Abu Ali al-Rudhbari (d. 

403  AH), where I studied the life of this scholar, and I showed his name, nickname, place and date of his 

death, then I mentioned the most prominent of his sheikhs from whom he took knowledge, then I mentioned 

after that the most prominent of his students who learned from him, then I spoke historically about His era and 

the environment in which he lived politically, and then I tended after that to collect and document his narrations 

of the noble hadith of the Prophet, especially in the field of historical narrations, especially in what is known 

as the civil period. 

ABSTRACT: 

Praise be to God, and prayers and peace be upon the Seal of the Prophets and Messengers, Muhammad, may 

God bless him and grant him peace, as a mercy to the worlds until after. The United Nations lives upright and 

people always remember the biography of its great and genius sons to derive from their lessons in their jobs 

from sermons, and the history of the Islamic path the biographies of the great Muslims, who applied their 

vibrant fame to what they described as their faith in God and piety and its restoration. The ethical standards 

and the biography are correct, so I performed, with the praise of God and its documented virtues, the biography 

of the life of the great world forward (Abu Ali Al-Rudhbari), when you mentioned the most prominent sheikhs 

who possessed the NHL and among them learned and took modern jurisprudence, as most of his students who 

took him to science and spread in parts of the earth said, And they spread among the people, and I learned to 

document the scientific biography and talk about the times in which he lived economically, politically, socially 

and watering mentioned in the biography and scientific documentation of the mothers of the sources that dealt 

with this subject. I hope to be successful in this work and set out for success. 

 .  (1)هو االمام المسند ابو علي ، الحسين ، بن محمد ، بن علي ، بن حاتم الروذباري الطوسي  ونسبه وكنيته: امسه
 . (2)توفى في شهر ربيع االول من سنة ثالث واربعمائة رحمة هللا تعالى:وفاته 
العلوم المختلفة من التفسير والحديث والفقه على يد عدد من العلماء الكبار في عصره الذين    تلقىاالمام المحدث ابو علي الروذباري   :شيوخه 

 - كان لهم االثر في تكوين شخصيته العلمية ومن ابرز هؤالء العلماء :
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االمام الحافظ محدث همذان ابو احمد القاسم بن ابي صالح ، وبندار بن اسحاق الهمذاني حدث عن  هـ(338ابن ابي صالح الهمذاني )ت  -1
ابو  (3)ابي حاتم الرازي وابراهيم بن نصر النهاوندي ، وابراهيم بن ديزيل ، والحسين بن علي بن زياد السري ويوسف بن عبدهللا الدينوري ، وعنه

قال صالح بن احمد : سمعت منه قديمًا وكان صدوقًا متقنًا سمعنا عامة ما  علي الدقاق ، وابراهيم بن محمد بن يعقوب وهو من اقرانه وطائفته
  (4)كان عنده وكان يتقن حديثه ، وكتبه صحاح توفي سنة ثمان وثالثين وثالثمائة 

، بن سختهـ(  338علي بن حمشاذ )ت    -2 النيسابوري علي بن حمشاذ  ، بن نصر  الحسن    ويه  نيسابور  االمام شيخ  الحافظ  الثقة  العدل 
ذكره الحاكم فقال : ولد سنة ثمان وخمسين ومائتين سمع الحسين بن الفضل ، والمفسر ، والفضل بن محمد  النيسابوري صاحب التصانيف

 ( 6)توفي سنة ثمان وثالثون وثالث مائة  (5)الشعراني
االمام الحافظ النحوي ، الشيت ، ابو عبدهللا الحسين    (7)ابن ايوب الحسين ، بن الحسن ايوب الطوسي  هـ(  340ت  ابن ايوب الطوسي )  -3

بن الحسن بن ايوب الطوسي ، االديب من كبار اصحاب الحديث .ارتحل وسمع من ابي حاتم الرازي والزمه مدة وسمع بمكة كثيرًا من ابي 
مسنده ، حدثه عنه الحافظ ابو علي النيسابوري و ابو اسحاق المزكي وابو الحسين الحجامي ، وابو يحيى بن ابي ميسرة الحافظ وكتب عنه  

 . (8)عبدهللا الحاكم وابو علي الروذباري ، واخرون.توفي سنة اربعين وثالث مائة 
ار المحدثين وثقاتهم رحل الى  الحسين بن الحسن ، بن ايوب ، ابو عبدهللا الطوسي االديب ، كان من كبهـ(  340الحسين الطوسي )ت    -4

ى ابي حاتم ، فاقام عنده مدة وجاء بمكة فسمع مسند ابي يحيى بن ابي مسرة منه روى عنه : ابو علي الحافظ النيسابوري ، وابو اسحاق المزك 
 .  (9)ين وثالثمائة ، وابو الحسين الحجاج ، وابو عبدهللا الحاتم وابو علي الروذباري ، واخرون مات تبوقان يوم االضحى سنة اربع

االمام النحوي االديب ، مسند العراق ، ابو علي اسماعيل ، بن محمد ، بن اسماعيل ، بن صالح البغدادي  هـ(  341اسماعيل الصفار )ت    -5
حمد بن وسمع من الحسن بن عرفة وتسعين حديثًاومن زكريا بن يحيى بن اسد ، وسعد  بن نصر ، وم  الصفار ولد سنة سبع واربعين ومائتين

  عبيدهللا بن المنادي ، واحمد بن منصور الرمادي ، وعبدالرحمن بن محمد بن حريزان ، وعده وصحب ابا العباس المبرد ، واكثر عنه حدث عنه 
  : الدارقطني ، وابن مظفر ، وعبدهللا بن محمد السقطي ، وابو الحسن بن زرقوية ، وابو الحسن بشران ومحمد القطان وخلق سواهم توفي في 

 (10)بغداد سنة احدى واربعين وثالثمائة 
سمع :شعيب بن    عبدهللا بن عمر ، بن احمد ، بن علي ، بن شوذب ، ابو محمد الواسطي المقري المحدثهـ(  342عبدهللا بن شوذب )ت    -6

واربعين ومائتين قال ابوبكر  وكان مولده في سنة تسع  ايوب الصيرفي ، ومحمد بن عبدالملك الدقيق ، وصالح بن الهيثم ، وجعفر بن الواسطي 
ديت احمد بن يزيد : ما رأيت اقرأ منه لكتاب هللا قلت : روى عنه ابو عمر ، وابو علي منصور بن عبدهللا الخالدي الهمذاني ، وابن منده ، و 

 (12)ثفة صدوق  ( 11)جميع في معجمه ، وابو علي الحسين الروذباري شيخ البيهقي 
حدث عن   احمد بن كامل بن خلف بن شجرة البغدادي تلميذ محمد بن جرير الطبري ولد سنة ستين ومائتينـ(ه 350ابوبكر بن شجرة )ت  -7

محمد بن الجهم السمري ، ومحمد بن سعد السوفي ، وعبدالملك بن محمد الرقاش ، والحسن بن سالم السواق وغيرهم حدث عنه الدارقطني 
توفي سنة   كان من عالمًا باالحكام وعلوم القران والنحو والشعر والتواريخ   الحسن الوراق واخرون والحاكم ، وبني رزقوية ، وابو العالء محمد بن  

 .(13)خمسين وثالثمائة وله تسعون سنة 
 . (14)هـ( 355جعفر بن محمد الجوهري سمع من احمد بن زغبة والنسائي ثقة توفي سنة )ت   هوهـ( 350جعفر الجواهري )ت -8

اخذ االمام المحدث ابو علي الروذباري العلم من أئمة عصره في الحديث وفي العلوم المختلفة حتى صار يشار اليه بالبنان ولعلوه تالميذه :
بة العلم ، ويشدوا اليه الرحال ينهلون من علمه الغزير ، فتلقوا من علمه واستفادوا منه ولمنزلته في العلوم وخصوصًا في علم الحديث قصده طل

 وبدأو يحدثون عنه كم كان وهو يحدث عن شيوخه . 
االمام الحافظ الناقد العالمة ، شيخ المحدثين ابو عبدهللا  (15)الحاكم محمد بن عبدهللا ، بن محمد ، بن حمدوية  هـ(  403بن حمدوية )ت    -1
لضبي صاحب التصانيف حدث عن ابيه ، وعن محمد بن علي المذكر ، ومحمد بن يعقوب االحمد وغيرهم حدث عنه الدارقطني ، وهو من  ا

 . (16)شيوخه ، وابو الفتح بن ابي الفوارس وابو العالء الواسطي وخلق سواهم وصنف وخرج وجرح وعدل توفي سنة ثالث واربعمائة 
الفقيه الشافعي ، الحافظ الكبير   (17)ابوبكر احمد بن الحسين ، بن علي ، بن عبدهللا ، بن موسى البيهقي  هـ( 458البيهقي )ت  ابوبكر  -2

  سمع الكثير من ابي الحسن محم (18)المشهوروأحد زمانه وفرد اقرانه في الفنون ، من كبار اصحاب الحاكم ابي عبدهللا ، ابن البيع في الحديث  
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علوي ، وهو اكبر شيخ له ، ومن ابي طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، ودبي عبدالرحمن السلمي ، وابي بكر بن فورك  بن الحسين ال
 .( 20)توفي سنة ثمان وخمسين واربعمائة (.19)، وابي علي الروذباري 

كمي الواسطي ، شيخ عالم مشهور معمر نصر بن علي ، بن احمد ، بن منصور ، بن شاذوية ابو الفتح الحاهـ(470نصر بن شاذوية )ت -3
حدث بالسنن ألبي داوود ، عن ابي علي الروذباري ، وسمع ايضًا من ابي بكر الحيدري واحضر الى الى نيسابور ، فسمعو منه السنن قال ابو  

، وابو الفتح محمد بن ابي    سعد السمعاني مسمعه منه جدي روى عنه الوليد بن عبدالرحيم ، وحمز بن عبد الطائي ، وهبة الرحمن القشيري 
 .  (21)احمد الحصري مات بعد السبعين واالربعمائة 

نصر بن علي ، بن احمد ، بن منصور ، بن شاذوية ابو الفتح الحاكمي الطوسي ، شيخ عالم مشهور  هـ(471نصر بن علي الطوسي )ت -4
بكر الحيري وأحضر الى نيسابور ، فسمعوا منه السنن قال ابو  معمر حدث بالسنن ألبي داوود ، عن ابي علي الروذباري وسمع ايضًا من ابي  

سعد السمعاني ، فسمعه منه روى عنه الوليد بن عبدالرحيم ، و صخرين عبيد الطايراني ، وهبة الرحمن القشيري ، وابو الفتح محمد بن ابي  
 .  (22)احمد الحصري مات بعد السبعين واالربعمائة 

 فاطمة بنت الحسن بن علي الدقاق بنت ابي علي الحسن بن علي الدقاق الشيخة العابدة ام البنين النيسابورية هـ(480فاطمة بنت الدقاق )ت  -5
  سمعت القشيري ، ومن ابي نعيم االسفراني ، وابي الحسن العلوي وعبدهللا بن يوسف ، وابي علي الروذباري ، وابي عبدهللا الحاكم والسلمي 

القدر حدث عنها عبدهللا بن ابي الفراوي ، وزاهر الشيامي ، وابي االسعد هبة الرحمن بن عبدالواحد حفيدها   كانت عابدة قانته كبيرة  وطائفته
 . (23)واخرون ماتت سنة ثالثين واربع مائة 

عاش االمام ابو علي الحسين بن محمد الروذباري في فتره ما يعرف العصر الذي عاش فيه االمام ابو علي الحسين بن محمد الروذباري  
م( حيث شهدت هذه الفترة من الزمن  1031هـ/ 467م( الى سنة ) 944هـ/333بالعصر العباسي الثالث عصر النفوذ البويهي الممتد من سنة )

حيث عاصر من خلفاء بني العباس :ابو القاسم عبدهللا    حوادث سياسية وفكرية هامة كانت لها تأثير كبير في حياة االمام ابو علي الروذباري 
المطيع   (24)م946- 944هـ/ 334- 333المستكفي   الفضل  القاسم  الطائع  (25)م974- 946هـ/363- 334ابو  عبدالكريم  - 363ابوبكر 

العصر اثناء خالفة هـابتدأ هذا  67-422ابو جعفر عبدهللا القائم    م1031-991هـ/422- 381ابو العباس احمد القادر    م 991-974هـ/ 381
 در و القائم. المستكفي وانتهى اثناء خالفة القائم وتمييز بارتباطه بتاريخ البويهيين ، ومثله كل من الخلفاء : المستكفي ، المطيع ، الطائع ، القا

د الديلمفي الشمال ، في ظل  ، ونشأت هذه االسرة ، التي هاجرت من بال  (26)ظهر بنوبويه على مسرح االحداث في اوائل القرن الرابع الهجري 
ثالثة إخوه عملوا تحت قيادة مردوايج الزياري ، واشتهرت على يد علي بن شجاع بن بويه ، الذي لم يلبث ان اختلف مع مرداويج ، واستؤمر 

ثم   (27)اعدة لحكمه  على اصفهان وفارس ، ولم يستطع الخليفة الدفاع عن هاتين الحضارتين ، ما اعترف له بحكمها ، واتخذ مدينة شيراز ق
سيطر الحسن اخو علي ، على منطقة الجبال بينما بسط االخ الثالث وهو احمد ، نفوذه على كرمان وخوزستان ، فكان له منفذ على العراق ،  

اق .كان وضع  وهكذا اسس البويهيين دواًل انفصالية في فارس واالهواز وكرمان والري والري واصفهان وهمذان وبسطوا هيمنة فعلية على العر 
العسكري   الخالفة العباسية ، انذاك حرجًا بحكم ثورات الزنج والقرامطة المتقاطعة ، وبسبب نمو الحركات االنفصالية في االقاليم واختالل النظام

واز ، إال انها فشلت في  إال انها لم تقف مكتوفة اليدين تجاه التوسع السياسي والعسكري والجغرافي لألسرة البويهية ، لذلك حاولت استعادة االه
تعانة ذلك .واتاح هذا االنتصار للبويهيين ، الزحف نحو العراق المضطرب بفعل الصراعات بين الوالة وامير االمراء ، واذطرت الخالفة الى االس

م( بعد 945هـ/ 334في عام )  بهم لوضع حد للحالة المتردية فدعا الخليفة المستكفي احمد بن بويه وطلب منه دخول بغداد ، فسار إليها ودخلها
.والواقع  (28)دولة  ان خرج االنزال منها فخلع عليه الخليفة وعينه اميرًالألمراء ولقبه معز الدولة ، ولقب اخاه عليًا عماد الدولة ، واخاه حسنًا ركن ال

العصر الوسط قد بلغت في عهدهم درجة عالية    ان البويهيين االوائل كانو كبار االمراء ، وال نشك بأن الحضارة المادية والروحية لألسالم في 
 متقدمة في  من النمو ، فعضد الدولة كان إداريًا ممتازًا . واعتنى البوهيين بالناحية االقتصادية بعامة ، وحققوا في بالد فارس ، نجاحته ، اعماالً 

دوا المباني الكبرى في اصفهان وشيراز وبغداد ، واعتنوا  مجال التنمية واالستثمار امامي المدن فقد اخضعوا لسلطانهم فئة العيارين ، كما شي
يمثلون الثقافة العربية االسالمية كما اهتموا اهتمامًا كبيرًا بنهضة الثقافة الفارسية ، وكانت   بالثقافة فبسطوا رعايتهم على االثار والعلماء الذين

الجميع .كان من المتوقع ان يعيد البويهيين االستقرار والوحدة الى اقاليم    المراصد والمكتبات والمدارس والمستشفيات التي انشؤوها مثار اعجاب
داد  الخالفة بفرض سيطرتهم عليها وافساح المجال كي تضطلع بمسؤولياتها وتجنب إثارة الفتن المذهبية ، إال أن ذلك لم يتحقق ألنهم دخلوا بغ

ذهب.كان البويهيين اصحاب النفوذ الحقيقي السلطان الفعلي في العراق ولم يكن يحملون روح العداء للخلفاء العباسيين المخالفين لهم في الم
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للخليفة إال االسم وأضحى كأنه موظف عندهم يتناول منهم ما يقيم به أوده ، وليس له حق التصرف في اي امر من امور الخالفة من دون  
يأتمر ، ويفعل ما يطلب منه ، وليس له عليهم من سلطان ديني لمخالفتهم له  الرجوع إاليهم واخذ موافقتهم لقد فقد نفوذه في هذا العصر ، يؤمر ف

في المذهب إنما ارتضوا ان يبقى منصب الخالفة خدمة ألغراضهم ، وقد فكر معز الدولة بعد دخوله الى بغداد وسيطرته على مقاليد االمور  
وتنصيب احد الزعماء الزيديين ، وكان بامكان تحقيق ذلك إال انه احجم بعد    فيها في إلغاء الخالفة العباسية وإقامة خالفة علوية على انقاضها ،

لقد ساد العهد البويهي (29)استشارة اصحابه ، الن مثل هذا التغيير فانه سيعرض العالم االسالمي لهزات عنيفة باالضافة الى زعزعة الحكم البويهي
تولى هؤالء الحكم مدة طويلة قبل ان يعزلوا وذلك بسبب تحمل االمر البويهيين كافة  شيء من االستقرار السياسي من حيث مدة حكم الخلفاء فقد  

م( بفعل تنازع ابنائه واعتمادهم على العنصر الشرقي  1012هـ/403تبعات الحكم.اضطربت اوضاع البويهيين بعد وفاة بهاء الدولة في عام )
ة ، وادى ألندالع الثورة والحروب االهلية واخيرًا سقطت الدولة البويهية في العراق  الذي ازدادت قوة افراده ، مما سبب الكثير من المتاعب لألسر 

 . (30)م( وانهوا حكم البويهيين1055هـ/477وفارس ثمن ضربات السالجقة األتراك الذين دخلوا بغداد في عام )
اخبرنا ابو علي الحسين بن علي الروذباري ، قال اخبرنا أبو بكر في بناء مسجد الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( بالمدينة . ماجاء - باب  -  ۱

، عن انس بن    (33)، عن ابي التياح    (32)قال حدثنا حماد هو ابن سلمة    (31)بن داسة ، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا موسى بن اسماعيل  
ن موضع المسجد حائطا لبني النجار فيه حرث ونخل وقبور المشركين فقال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( ثامنوني به فقالوا  .قال كا(34)مالك  

  .  (35)النبغي فقطع النخل وسوى الحرث ونبش قبور المشركين 
قال حدثنا عبيد هللا بن موسى  (36)، قال حدثنا ابو داوود، قال حدثنا محمد بن حاتم  اخبرنا ابو بكر بن داسةاخبرنا ابو علي الروذباري ، قال    -2
ان مسجد النبي كانت سواريه على عهد رسول هللا )صلى  (41)عن ابن عمر )رضي هللا عنهما (  (  40)عن عطية  (39)عن فراس    (38)عن شيبان  (37)

ثم انها نخرت في خالفة أبي بكر )رضي هللا عنه( فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل هللا عليه وسلم( من جذوع النخل اعاله مظلل بجريد النخل  
 .(42)ثم انها نخرت في خالفة عثمان )رضي هللا عنه( فبناهة باالجر فلم تزل ثابتة حتى االن 

اخبرنا نة من الهجرة في غزوة الفتح نزول الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( بمر الظهران و اسالم ابي سفيان في رمضان للسنة الثام -باب  -3
قال حدثنا   ،  (43)ابو علي الحسين بن محمد الروذباري ، قال حدثنا ابوبكر بن داسة ، قال حدثنا ابو داوود ، قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة  

، عن ابن عباس   (48)عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة  (47)عن الزهري  (46)عن محمد ابن اسحاق  (45)قال حدثنا ابن ادريس  (44)يحيى بن ادم  
ول ان رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بابي سفيان بن حرب فاسلم بمر الظهران وقال له العباس يارس

 .(49)سفيان فهو امن و من اغلق بابه فهو امنهللا ان ابا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئا قال نعم من دخل دار ابي 
اخبرنا ابو   قول النبي ) صلى هللا عليه وسلم( الهجرة بعد الفتح وذلك ان مكة بعد مافتحت صارت دار اسالم انقطعت الهجرة عنها  -باب    -  4

،   (50)ا عثمان بن ابي شيبة ، قال حدثنا جرير علي الحسين بن محمد الروذباري ، قال اخبرنا ابو بكر بن داسة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثن
الهجرة ولكن جهاد ونية وان    -، عن ابن عباس ، قال : قال رسول هللا الفتح الفتح مكة    (53)، عن طاووس    (52)، عن مجاهد    (51)عن منصور  

  .(54)استفزتم فأنفروا 
اخبرنا ابوعلي الروذباري ، قال اخبرنا ابو بكر بن داسة ،  هللا عليه وسلم ( على القتال يوم بدر وشدة بأسه    تحريض النبي ) صلى  -باب    -5

،عن   (57)، قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل (56)، قال حدثنا ابو احمد الزبيدي  (55)قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا احمد بن سنان 
، قال : قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( حين اصططفنا يوم بدر اذ اكثبوكم يعني اذ غشوكم فارموهم    (59)، عن ابيه  (  58)حمزة بن ابي اسد  

 .  ( 60)بالنبل واستبقوا نبلكم 
، قال أخبرنا   اخبرنا ابو علي الروذباري   باب . استدعاء عتبة بن ربيعة وصاحبيه الى المبارزة وماظهر في ذلك من نصرة هللا تعالى دينه  -  6

، عن   (63)، قال اخبرنا اسرائيل    (62)، قال حدثنا عثمان بن عمر    (61)أبو بكر بن داسة، قال حدثنا ابو داود ، قال حدثنا هارون بن عبد هللا  
. حمية (69)وابنه الوليد    (68)واخوه شيبة    (67))رضي هللا عنه ( ، قال فبرز عتبة    (66)،عن علي    (65)، عن حارثة بن مضرب    (64)ابي اسحاق  

  فقالوا هل من مبارز ؟ فخرج فيتة من االنصار فقال عتبة مانريد هؤالء ولكن يبارزنا من بني عمنا من نبي عبد المطلب فقال رسول ) صلى هللا 
وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة وجرح عبيدة بن  ، فقتل هللا عز وجل عتبة    ( 71)قم ياعبيدة بن الحارث    (70)عليه وسلم ( قم ياعلي قم ياحمزة  

 . (72)الحارث 
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اخبرنا أبو بكر بن داسة، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا حسين بن    م(    628هـ /    7تقسيم غنائم فتح حصن خيبر في محرم )  -باب    -7
، عن رجال من اصحاب النبي   (76)يسار مولى االنصار  ، عن بشير بن  ( 75) ، عن يحيى بن سعيد    (74)، قال حدثنا محمد بن فظيل    (73)علي  

ان رسول هللا لما اظهر على خيبر قسمها على ستة وثالثين سهما جمع كل سهم مائة سهم فكان لرسول هللا وللمسلمين   - ) صلى هللا عليه وسلم (  
 . (77)النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود واالمور وتوئب الناس

، عن مالك    (78)اخبرنا ابو علي الروذباري ، قال انبأنا أبو بكر بن داسة ، قال حدثنا ابو داود ، قال حدثنا القمبني تعظيم الغلول : -باب  -8
عام    - انه قال خرجنا مع رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم(    (82)، عن ابي هريرة    (81)، عن ابي الغيث    (80) عن ثور بن زيد الديلي      ،  (79)

ل هللا )  خيبر فلم تغنم ذهبا وال ورقا اال الثياب والمتاع واالموال قال فوجه رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم( نحو وادي القرى وقد اهدي لرسو 
وسلم( اذ جاءه    صلى هللا عليه وسلم ( عبد ا اسود يقال له )مدعم ( حتى اذا كانوا بوادي القرى فبينما مدعم يحط رحل رسول هللا )صلى هللا عليه

ن المغانم  سهم فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم ( عالء والذي نفسي بيده ان الشملة التي اخذها يوم خيبر م
فقال رسول هللا )صلى هللا   لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا فلما سمعوا بذلك جاء رجل بشراك وشراكين الى رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم( 

 . ( 83)عليه وسلم ( شراك من نار او شركان من نار 
اخبرنا ابو علي الروذباري ، قال اخبرنا أبو بكر ماجاء في نومهم عن الصالة حتى انصرفوا من خيبر وماظهر في ذلك الطريق :  -باب    -۹

، عن  ( 87)، عن ابن شهاب  (86)، قال اخبرنا يونس (85)قال حدثنا ابن وهب  ،( 84)بن داسة ، قال حدثنا ابو داود ، قال حدثنا احمد بن صالح 
حين اقفل من غزوة خيبر . فسار ليال حتى اذا ادركنا الكرى عرس   ، عن ابي هريرة. ان رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم (  (88)ابن المسيب  

به حتى  وقال لبالل ) اكال لنا الليل ( قال فغلبت بالال عيناه وهو مستند الى راحلته مواجه الفجر فلم يستيقظ النبي والبالل وال احد من اصحا
فقال بالل قال اخذ بنفسي   -ففزع رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم (    ضرتهم الشمس فكان رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( اولهم استيقاظا

 .  (89)الذي اخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يارسول هللا قال فاقتادو رواحلهم شيئا ثم توضأ النبي ) صلى هللا عليه وسلم ( فليصلها اذ ذكرها 
بو علي الروذباري ، قال انبأنا أبو بكر بن داسة ، قال حدثنا ابو اخبرنا اقصة ابي قتادة وابي طلحة )رض( في سلب القتيل :    -باب    -۱۰

، عن ابي  (91)، عن ابي محمد مولى ابي قتادة    (90)داود ، قال حدثنا القمنبي ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن افلح  
فلما التقينا كان للمسلمين جولة ، قال فرأيت رجال من المشركين قد    ، انه خرجنا مع رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( في عام حنين (92)قتادة  

عال رجال من المسلمين قال فاسدرت له حتى اتينه من ورائه فضربت بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت 
ناس قال امر هللا ثم ان الناس رجعوا وجلس رسول هللا ) صلى  ثم ادرك الموت فأرسلني ولحقت عمر بن الخطاب) رضي هللا عنه ( فقلت مابال ال

فله سلبه  هللا عليه وسلم ( فقال من قتل قتيال له عليه بينه فله سلبه قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيال له عليه بينه 
ل هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( مالك يا ابا قتادة فأقصصت عليه  قال فقمت ثم قلت من يشهدلي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسو 

القصة فقال رجل من القوم صدق يارسول هللا وسلب ذلك القتيل عندي فارضه منها واعطنيها ، فقال ابو بكر الصديق ) رضي هللا عنه ( الها  
قال رسول هللا صدق فأعطه اياه فقال ابو قتادة فأعطانيه فبعت الدرع هللا اذا يعمد الى اسد من اسد هللا يقاتل عن هللا وعن رسوله فيعطيك سلبه ف

 . ( 93)فأبتعت مخرفا في بني سلمة فأنه ألول مال تأثلته في االسالم 
اخبرنا ابو علي  هـ / م(    ۲ماجاء في تزوج فاطمة بنت رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( من علی بن ابی طالب عام )    -باب    -11

، قال   (95).قال اخبرنا عبده    (94)قال اخبرنا ابو بكر بن داسة ، قال اخبرنا ابو داود ، قال اخبرنا اسحاق بن اسماعيل الطالقاني    الروذباري ،
، عن ابن عباس. قال لما تزوج علي فاطمة قال رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( اعطها    (98)، عن عكرمة    ( 97)، عن ايوب    (96)أخبرنا سعيد  

 .(99)شيئا قال ماعندي شيء قال اين درعك الحطيمة 
اخبرنا ابو علي الروذباري ، قال اخبرنا ابو بكر بن داسة ، قال    باب مافعل رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( بالغنائم واسرى بدر  -۱۲

، عن ابي    (102)، قال اخبرنا شعبة    (101)، قال أخبرنا سفيان بن حبيب    (100)خبرنا ابو داود ، قال اخبرنا عبد الرحمن بن المبارك العيثي  ا
جعل فداء اهل الجاهلية يوم بدر اربع    –ان النبي ) صلى هللا عليه وسلم (    -  (105)، عن ابن عباس  (  104)، عن ابي الشعشاء    (103)المنسب  

 . (106)مائة 
، ان   (107)اخبرنا ابو علي الروذباري ، قال اخبرنا ابو بكر بن داسة ، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا القمنبي دفن شهداء احد :  –باب  -۱۳

قال جاءت االنصار الى رسول هللا )صلى هللا عليه    (110)، عن هشام بن عامر    (109)بن هالل  حدثهم ، عن حميد    (108)سليمان بن المغيرة  
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اكثرهم قرأنا  وسلم ( احد فقالوا اصابنا قرح وجهد فكيف تامرنا ؟ فقال احفروا واوسعوا واجعلوا الرجلين والثالثة في القبر قيل فأيهم يوم نقدم قال  
(111) . 

اخبرنا ابو علي الروذباري ، قال أنبأنا أبو بكر بن على النبي ) صلى هللا عليه وسلم ( بالجمرانة مسلمين:  وفود وفد هوازن    -باب    -  14
، حدثه انه    (115)، ان عمر بن السايب    (114) ، حدثنا عمرو بن الحارث    (113) ، قال ابن وهب  (112)داسة ، قال حدثنا احمد بن سعيد الهمداني  

  بلغة ان رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم ( كان جالسا يوما فأقبل ابوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فعقد عليه ثم أقبلت امه فوضع لها 
 . (116)شق ثوبة من جانبه االخر فجلست عليه ثم اقبل اخوه من الرضاعة فقام رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( فأجلسه بين يديه 

اخبرنا ابو علي الحسين بن م(:  630هـ /    ٩حين قدومه من غزوة تبوك )    –تلقى الناس رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم (    -باب    -15
، عن الزهري عن    (118)، قال حدثنا سفيان    (117)محمد الروذباري ، قال اخبرنا ابو بكر بن داسة ، قال حدثنا ابو داود ، اخبرنا ابن السرح  

 . (120)قال لما قدم النبي ) صلى هللا عليه وسلم ( من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع  (119)بن يزيد  السائب
اخبرنا ابو علي الروذباري ، قال اخبرنا ابو بكر بن    قدوم وفد ثقيف وهم اهل الطائف على رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم (  –باب    -16

، عن ابيه    ( 123)، قال حدثنا ابراهيم    (122)، قال حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم    (121)ل حدثنا ابو داود، قال حدثنا الحسن بن صباح  داسة، قا 
ان الصدقة عليها   - عن شان تقيف ان بايعت قال اشترطت على النبي ) صلى هللا عليه وسلم (   ،  (126)قال سألت جابرا  (125)، عن وهب    (124)

 . (127) اد وأنه سمع النبي ) صلى هللا عليه وسلم ( بعد ذلك يقول يستصدقون ويجاهدون اذا اسلموا وال جه
 اخلامتة

 ن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامي 
روذباري اما بعد.فقد وفقني هللا العظيم الى كتابة هذا البحث المتواضع حول سيرة وحياة علما من اعالم هذه االمة هو االمام المحدث ابو علي ال 

ي هـ ( ومروياته التاريخية في السيرة النبوية الشريفة في عهدها المدني وقد استطعت ان التواصل الى بعض االمور المهمة لخصتها ف403)ت
 ماياتي . 

 ان االمام ابو علي الروذباري عالما جليل ومحدثا برز في رواية الحديث النبوي الشريف .    -(۱)
هـ( والشيخ  350ان االمام ابوعلي الروذباري قد اخذ علمه من عدد من العلماء الكبار في عصره امثال العالم الجليل ابوبكر بن داسة )ت  -(  ۲)

 وغيرهم .  -هـ (  340الحسين الطوسي ) ت
صاحب    -م(  ۸۸۸هـ /    275ستاني ت  وجدت ان االمام ابو بكر بن داسة اخذ اغلب مروياته عن شيخه االمام المحدث )ابو داود السج  -(  ۳)

 کتاب سنن ابي داود والذي يعتبر من المصادر المهمة في علم الحديث 
 نرى تنوع المرويات التي أوردها االمام ابو بكر بن داسة حيث تشمل مرويات في العقيدة ومرويات في الفقه اضافة الى المرويات التاريخية   - (  4)

 النبوية او ما يعرف بعصر النبوة .  التي تروي احداث مهمة في السيرة 
 هـ( وغيرهم كثير.342كان لألمام ابو علي الروذباري ، تالميذ اخذوا عنه العلم ورووا عنه امثال الحافظ عبد هللا بن شوذي )ت -(  5) 
والمعروفة بصحة السند ولكن    ان جميع مروياته في مختلف العلوم كالعقيدة والفقه والسيرة قد وردت في كتب الحديث النبوي المشهورة  - (  6)

 بسند اخر لم يذكر فيه االمام ابوبكر بن داسة مماجعله مصدر يوثق تلك الرواية كصحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن االخرى .  
ذلك.وفي الختام هذا  ( على الرغم من كثرة المرويات التي رواها االمام ابو علي الروذباري ولكن نجد المصادر التي ترجمت له لم تتوسع في ۷)

لجليل  ارجو من هللا العزيز الكريم ان اكون قد وفقت لكتابة هذا البحث المتواضع الذي كشفت من خالل ما اتيح الي من مصادر حياة هذا العالم ا
يها ما اكتسبت ربنا ال وجمع وتوثيق مروياته في السيرة في العهد المدني وحسبي قوله تعالى ] ال يكلف هللا نفسا األوسعها لها ماكسبت وعل

واغفر لنا    تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ، ربنا وال تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا
 د األمين )صلى هللا عليه وسلم ( . وارحمنا انت موالنا فأنصرنا على القوم الكافرين[ والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محم

 الهوامش:
عمر عبدالسالم تدمري ، دار الكتاب   - د–م( ، تاريخ االسالم ، تح  1347هـ /  748: الذهبي ، شمس الدين محمد بن عثمان )ت  ينظر  -(1)

م( ،  1984الة بيروت )الكويت / اعالم النبالء ، تح . سعد االرناؤوط ومحمد نعيم ، مؤسسة الرس  ر؛ سي  57/ 9م( ،  1987العربي )بيروت /  
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م( ، شذرات الذهب ، تح. عبدالقادر االرناؤوط ، دار بن كثير )دمشق 1678هـ / 1089؛ العسكري ، عبدالحي بن احمد بن محمد )ت  3/85
 . 168/ 36هـ(  1406 /
 .  7/219؛ سير اعالم النبالء  9/57: الذهبي ، تاريخ االسالم  ينظر -(2)
م( ، لسان  1448هـ /  852؛ ابن حجر العسقالني ، ابو الفضل احمد بن علي )ت  288/ 15ير اعالم النبالء ،  : الذهبي ، س  ينظر  -(3)

 .  460/ 15هـ( ، 1409، مؤسسة االعلمي للمطبوعات )بيروت /  3الميزان ، تح . دار المعارف النظامية ، ط
 . 289/ 56: الذهبي ، سير اعالم النبالء ،  ينظر -(4)
 .  398/ 15: الذهبي ، سير اعالم النبالء ،  ينظر -(5)
 .  719/ 7: الذهبي ، تاريخ االسالم ،  ينظر -(6)
   3/433م( ،  1989م( ، تاريخ بغداد ، دار الكتب العلمية )بيروت /  1070هـ/  463: الخطيب البغدادي ، ابوبكر احمد بن علي )ت  ينظر  -(7)
 .  359 – 358/ 15: الذهبي ، سير اعالم النبالء ،  ينظر -(8)
م( ، طبقات الشافعية ، تح  447هـ/  851؛ ابن قاضي شهبة ، ابوبكر بن احمد بن محمد )ت 736/ 7: الذهبي ، تاريخ االسالم ،  ينظر -(٩)

م( ، شذرات 1678هـ/1089الحي بن احمد بن محمد )ت؛ العكري ، عبد  271/ 3هـ( ،  1407. د. الحافظ عبدالعليم خان ، عالم الكتب )بيروت/
 .  356/ 2هـ( ، 1406الذهب . تح . عبدالقادر االرناؤوط ومحمود االرناؤوط ، دار ابن كثير )دمشق / 

   15/441: الذهبي ، سير اعالم النبالء ،  ينظر -(10)
 .  7/781: الذهبي ، تاريخ االسالم ،  ينظر -(11)
 .  340/ 9سقالني ، لسان الميزان ، : ابن حجر الع ينظر -(12)
 .  15/545: الذهبي ، سير اعالم النبالء ،  ينظر -(13)
 .   8/133: الذهبي ، تاريخ االسالم ،  ينظر -(14)
م( ، ميزان االعتدال في نقد الرجال ، تح . الشيخ علي محمد  1347هـ /    748: الذهبي شمس الدين محمد بن عثمان ) ت    ينظر  -(15)

؛ الصفدي ، صالح الدين خليل    5/323؛ ابن حجر العسقالني ، لسان الميزان ،    3/608م( ،  1996ر الكتب العلمية )بيروت/معوض ، دا
 .  320/ 3م( ، 2000، دار احياء التراث العربي )بيروت/ 1احمد االرناؤوط وتركي مصطفى ، ط –بن ايبك ، الوافي بالوفيات ، تح  

 .  166  – 17/165لنبالء ، : الذهبي ، سير اعالم ا بنظر -(16)
 . 8/ 4: ابن قاضي شهبة ، طبقات الشافعية ،  ينظر -(17)
م( ، وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان ، تح. احسان  1281هـ/681: ابن خلكان ، ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد )ت  ينظر  -(18)

 .  2/214م( ،  1994عباس ، دار الثقافة )لبنان/ 
 .  95/ 10: الذهبي ، تاريخ االسالم ،  ينظر -(1٩)
 .  1/76: ابن خلكان ، وفيات االعيان ،  ينظر -(20)
 .  465/ 10: الذهبي ، تاريخ االسالم ،  نظري -(21)
 .  466/ 10: الذهبي ، تاريخ االسالم ، ينظر  -(22)
 . 365/ 3؛ شذرات الذهب ،   3/296؛ العبرفي خير من غير ،    479،  18: الذهبي ، سير اعالم النبالء  ينظر -(23)
؛ ابن االثير ، ابو   279- 27م( ، ص ،  1914، ابو علي احمد بن محمد ، تجارب االمم ، طبعة المدروز ، )القاهرة/  : مسكوية  ينظر  -(24)

   158-157/ 7م( ،  1997، )بيروت / 1الحسن علي الشيباني ، الكامل في التاريخ ، تح. عمر عبدالسالم ، تدمري ، دار الكتاب العربي ، ط
 .  155م( ، ص2009، دار النفائس )بيروت/ 7الدولة العباسية ، ط  طقوتس ، محمد سهيل ، تاريخ -(25)
        279- 1/275: مسكويه ،   تجارب االمم ،     ينظر -(26)
 . 157/  7: ابن اثير ،الكامل في التاريخ ، ينظر -(27)
 . 159/ 7: ابن اثير ،الكامل في التاريخ ،  ينظر -(28)
 . 160/ 7ريخ ، : ابن االثير ، الكامل في التا ينظر -(29)
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 .  126-8/125المصدر نفسه ،  -(30)
:    ينظر موسى بن اسماعيل المنقري اسلمة التبوذكي من اهل البصرة ، ثقة ثبت من صغار التاسعة مات سنة ثالث وعشرين ومائتين .  -(31)

   549/ 1؛ ابن حجر العسقالني تقريب التهذيب ،  16۰/  ۹البستي ، الثقات ، 
: البستي ،    ينظرحماد بن سلمة بن دينار البصري ابو سلمة ، ثقة عابد اثبت الناس من كبار الثامنة مات سنة مائة وسبع وستين .    -(32)

، تح . د. ابو لبابة حسين ، دار اللواء   م ( ، التعديل والتجريح1081هـ /  474؛ الباجي ، سليمان بن خلف بن سعد )ت  ۲۱6/  6الثقات ، 
 . ۱۷8/  ۱؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،  2/523م( ،  1986للنشر والتوزيع ) الرياض /  

ابو التياح يزيد بن حميد الضبعي ، من اهل البصرة يروى عن انس بن مالك روى عنه شعبة ثقة عابد ثبت من الخامسة مات سنة ثمان   -(33)
 .   60/  1؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،   ۳۸۱/  4؛ الذهبي ، الكاشف ،  534/  5: البستي ، الثقات ،  ينظرومائة .  وعشرين

انس بن مالك بن النظر بن ضمضم الخزرجي ، خادم رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( واحد المكثرين من الرواية ، صح عنه انه    -(34)
؛ ابن    236/  1: العجلي ، معرقة الثقات    ينظرقال قدم النبي المدينة وانا ابن عشر سنين يكني ابا حمزة توفي سنة احدى وتسعين بالبصرة .  

؛ الباجي    ۱۰۹/  ۱هـ ( ،    1412م( ، تح . علي محمد البجاوي ، دار الجيل ) بيروت /  ۱۰۷۰هـ /    463سف بن عبد هللا ) ت  عبد البر ، يو 
م( ، االصابة في تميز الصحابة ، تح 1448هـ /  852، ابن حجر العسقالني ، ابو الفضل احمد بن علي ) ت  1/390، التعديل والتجريح ، 

 .   126/  1م ( ،  ۱۹۹۲لجيل ) بيروت / . علي محمد البجاوي ، دار ا 
م( ، دالئل النبوة ، تح . عبد المعطي امين القلمجي، دار الريان  1065هـ /    458البيهقي ، احمد بن الحسين بن علي )ت    -  ينظر   -(  35)

ذكر ابو على الروذباري. ينظر . ويوثق هذه الرواية انها وردت في مصادر اخرى لكن لم يرد في سندها  540/ 2هـ( ،  1408للتراث )القاهرة / 
؛ ابو داوود ،    3/ 244م ( ،   ۱۹۸۷م ( ، مسند احمد ابن حنبل مؤسسة قرطبة )مصر /  855هـ /    224: ابن حنبل ، احمد بن عبد هللا )ت  

 124/ 1سنن ابي داوود ، 
ابو داوود ، ثقة ، مات سنة تسع واربعين محمد بن حاتم البصري ، نزيل بغداد ، روى عن يزيد بن هارون وطبقته ، وعنه البخاري و   -(36)

 .   1/472؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،  162/ 2؛ الذهبي ، الكاشف ،   108/ 9: البستي ، الثقات ،  ينظرومائتين. 
ة وشيبان وعنه البخاري عبيد هللا بن موسى بن ابي المختار بن يذام العبسي الكوفي ابو محمد الحافظ احد االعالم سمع هشام بن عرو   -(37)

، ابن حجر العسقالني 1/687؛ الذهبي ، الكاشف ،    164/ 19والدارمي ، ثقة ، مات سنة ثالث عشرة ومائتين ينظر المزي ، تهذيب الكمال ،  
 .   1/375تقريب التهذيب ، 

ي المؤدب ، سكن الكوفة ثم انتقل الى بغداد ،  شيبان بن عبد الرحمن التميمي االمام الحافظ الحجة ، موالهم النحوي ابو معاوية البصر  -(38)
؛    1/218: الذهبي تذكرة الحفاظ ،   ينظرروى عن فراس بن يحيى ويحيى بن كثير وغيرهم، قال ابن سعد ثقة ، توفي سنة اربع وستين ومائة .  

 .   1/259؛ العكري ، شذرات الذهب ،  4/327ابن حجر العسقالني تهذيب التهذيب ، 
يحيى الهمداني الكوفي عن الشعبي وعطية العوفي وعن شعبة والثوري ، له نحو اربعين حديثا وثقة ابن معين ، قال ابن حبان  فراس بن    -(3٩)

م ( ، الكنى واالسماء ، تح ، عبد الرحيم محمد القشقري   874هـ /    261مسلم ، مسلم بن الحجاج )ت    :ينظر  مات سنة تسع وعشرين ومائة .  
؛ الخزرجي ، صفي الدين    8/233؛ ابن حجر العسقالني ، تهذيب التهذيب ،    901/ 2هـ ( ،    1404، الجامعه االسالمية )المدينة المنورة /  

 .   1/311هـ ( ،  1416ل ، تح . عبد الفتاح ابو غره ، مكتبة المطبوعات االسالمية )بيروت /  احمد بن عبد هللا ، خالصة تهذيب تهذيب الكما
: العجلي ، ابي    ينظرعطية بن سعد بن جنادة ابو الحسن العوفي الكوفي تابعي ثقة ليس بالقوي ، توفي سنة احدى عشر ومائة .    -(40)

م(  ۱۹۸5ات ، تح . عبد العليم عبد العظيم البستوي ، مكتبة الدار )المدينة المنورة /  م( ، معرفة الثق874هـ /  261الحسن احمد بن عبد هللا )ت  
 .   1/393؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،  2/27؛ الذهبي ، الكاشف ،  2/140، 
ابن اربع عشر وهو احد المكثرين   عبد هللا بن عمر بن الخطاب العدوي ، ابو عبد الرحمن ولد بعد المبعث بيسير واستصغر يوم احد وهو   -(41)

؛ ابن حجر العسقالني   209/ 3: البستي ن ثقات ،    ينظرمن الصحابة والعبادلة كان اشد الناس اتباعا لالثر ثقة ، مات سنة ثالث وسبعين .  
 .   1/315، تقريب التهذيب، 
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در اخرى ولكن انه لم يرد في سندها ذكر ابوعلي الروذباري. . يوثق هذه الروية انه قد وردت في المصا2/541البيهقي ، دالئل النبوة ،    -(42)
؛ العظيم آبادي ، محمد شمس الحق ، عيون المعبود ،    3/216؛ ابن كثير، البداية والنهاية ،   1/123ينظر : ابي داوود ، سنن ابن داوود ،  

 .  2/86م( ،  1995دار الكتب العلمية )بيروت / 
عثمان بن محمد بن ابراهيم بن عثمان ابو الحسن بن ابي شيبة الكوفي ، ثقة حافظ شهير من العاشرة مات سنة تسع وثالثين ومائتين    -(43)

 . 1/386؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،  946/ 3: الباجي ، التعديل والتجريح ،  ينظر. 
ي احد االئمة االعالم ثقة روى عن ابن ادريس ويونس بن اسحاق وغيرهم مات سنة سجي بن ادم بن سليمان يكنى أبو زكريا االمو   -(  44)

: ابن مفلح ، برهان الدين ابراهيم بن محمد ، المقصد االرشد ، تح . د . عبد الرحمن بن سليمان العشيمين ، مكتبة   ينظرعشرين ومائتين .  
 .   3/86م( ،   ۱۹۹۰الرشيد ) الرياض / 

: الذهبي   ينظرعبد هللا بن ادريس بن يزيد االودي ابو محمد احد االعالم ، ثقة فقيه عابد من الثامنة مات سنة اثنتين وتسعين ومائة .    -(  45)
 .    1/295؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب  1/538، الكاشف ،  

م المدني االمام رأى انس روى عن عطاء والزهري وعنه شعبه  محمد بن اسحاق بن يسار ابو بكر ويقال ابو عبد هللا المطلبي مواله  -(  46)
؛ ابن حجر    2/156: الذهبي ، الكاشف ،    ينظروغيره نزيل العراق امام المغازي صدوقا من بحور العلم مات سنة احدى وخمسين ومائة .  

 .  1/467العسقالني ، تقريب التهذيب ، 
: الذهبي ،    ينظري ابو بكر احد االعالم صدوق من السابعة مات سنة اثنين وخمسين .  محمد بن مسلم بن عبيد هللا بن شهاب الزهر   -(  47)

 .   1/490؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،   ۲۱۷/  ۲الكاشف ، 
ن الثالثة مات سنة عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود الهذلي ابو عبد هللا المدني تابعي كان من الفقهاء السبعة ثقة فقيه ثبت م  -(  48)

 .  1/372؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،  5/63: البستي ، الثقات ،  ينظراربع وتسعين . 
. ويوثق هذه الرواية انها قد وردت في مصادر اخرى ولكن لم يرد في سندها ذكر ابوعلى الروذباري .   5/31البيهقي ، دالئل النبوة ،  -( 4٩)

م( ، سنن ابي داود ، تح .   ۸۸۸هـ /   275، ابي داود ، سليمان بن االشعث ) ت  406/  7، مصنف بن ابي شيبة ،  : ابن ابي شيبة  ينظر
/    ۱۰؛ الهندي ، كنز العمال ،    18/ 9؛ البيهقي ، سنن البيهقي الكبرى ،    162/    3محمد محيي الدين عبد الحميد ) دار الفكر / بالت( ،  

230   . 
جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها ثقة توفي سنة ثمان وثمانين ومائة . البخاري ، التاريخ الكبير ،    -(  50)
 .  1/139؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ، 2/۲۱4
لنخعي وغيرهم وعنه جرير بن عبد الحميد  االمام الحافظ المعتمر بن عبد هللا بن ربيعة الكوفي . روى عن عبد الرحمن بن يزيد وا  -(  51)

 . 1/142؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ ،  554/  ۲۸والحجاج بن ارطاة وطبقته ثقة ثبت توفي سنة اثنين وثالثين ومائة . المزي، تهذيب الكمال ، 
الربعة كان عالم بالتفسير قال ابو  مجاهد بن جبر المكي ابو الحجاج المخزومي المقرى روى عن علي وسعد بن ابي وقاص والعبادلة ا  -(  52)

   40/   10؛ ابن حجر العسقالني ، تهذيب التهذيب ،   2/288زرعة ثقة توفي سنة ثالث ومائة في مكة وهو ساجد . المزي ، تهذيب الكمال ،  
نى ومات بمكة سنة ست  طاووس بن كيان اليماني ابو عبد الرحمن الحميدي موالهم الفارسي ، ثقة فقيه فاظل من الثالثة مرض بم  -(  53)

 .  1/281تقريب التهذيب ،   6؛ ابن حجر العسقالني :  391/ 4ومائة . البستي ، الثقات ، 
ويوثق هذه الرواية انها قد وردت في مصادر اخرى ولكن لم يرد في سندها ذكر ابو ابو علي .    5/108البيهقي ، دالئل النبوة ،    -(  54)

م ( ، صحيح مسلم ، تح . محمد فؤاد عبد الباقي ، دار احياء    874هـ /  261جاج ابو الحسين )ت  : مسلم ، مسلم بن الحينظرالروذباري  
م( ،   ۹۲۸هـ /  316؛ ابي عوانة ، يعقوب بن اسحاق )ت ۳/۳؛ ابي داود ، سنن ابي داود ،   ۹۸۹/   ۲م( ، ۱۹۹۹التراث العربي )بيروت / 

 .  4/437مسند أبي عوانة ، دار المعرفة )بيروت / بالت ( ، 
احمد بن سنان بن اسد بن حبان الحافظ الحجة ابو جعفر الواسطي صاحب المسند ، قال ابو حاتم ثقة صدوق مات سنة ست وخمسين   -(55)

 .  521/ 2: الذهبي ، تذكرة الحفاظ،  ينظرومائتين . 
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بني اسد ، قال ابو داود كان حباال يبيع الحبل    محمد بن عبد هللا بن الزبير بن عمر بن درهم االسلمي ابو احمد الزبير الكوفي مولى  -(  56)
؛ ابن حجر    476/  25؛ المزي، تهذيب الكمال ،    2/652الباجي ، التعديل والتجريح ،    :  ينظرثقة ثبت من التاسعة مات سنة ثالث ومائتين .  

 .  1/487العسقالني ، تقريب التهذيب ، 
عبد الرحمن بن سليمان بن عبد هللا بن حنظلة االنصاري ابو سليمان المدني المعروف بابن الغسيل ، صدوق فيه لين من السادسة    -(  57)

م(، التاريخ الكبير ، تح . السيد هاشم الندوي ، دار الفكر    869هـ/  256: البخاري ، محمد بن اسماعيل )ت    نظريمات اثنتين وسبعين .  
 . 1/342؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،  168/ 4؛ البستي ، الثقات ،   5/289م( ،  ۱۹۸۸)بيروت / 

ن وياد سمع منه الغسيل وبن ابي حميد والزهري ثقة توفي في زمن الوليد  حمزة بن ابي اسيد الساعدي االنصاري سمع اباه والحارث ب  -(  58)
 .   534/ 2؛ الباجي ، التعديل والتجريح ،  168/ 4؛ البستي ، الثقات ،  3/46بن عبد الملك البخاري، التاريخ الكبير ، 

ها ، روى عن النبي )صلى هللا عليه وسلم( وعنه  مالك بن ربيعة بن البدن بن عمر وبن عوف الخزرجي ابو اسيد شهد بدرا والمشاهد كل  -(5٩)
؛ الذهبي ، سير اعالم النبالء ،  2/534: الباجي ، التعديل والتجريح ،  ينظراوالد حمزة والزبير وهو اخر من مات من البدريين سنة اربعين . 

 .   10/14؛ ابن حجر العسقالني ، تهذيب التهذيب ،  2/538
يوثق هذه الرواية انها وردت في مصادر اخرى ولكن لم يرد ذكر ابو الروذباري في سندها .  .   70/ 3ل النبوة ، : البيهقي ، دالئ ينظر -( 60)

؛ النيسابوري ، محمد بن عبد هللا ابو عبد هللا )ت    52/ 3؛ ابي داود ، سنن ابي داود ،    3/498: ابن حنبل ، مسند احمد بن حبل ،    ينظر
؛ الذهبي    3/52م( ،  ۱۹۹۰يحين . تح ، مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية )بيروت /  م( ، المستدرك على الصح1014هـ/ 405

م( ، عمدة القاري، دار احياء التراث العربي )بيروت / 1451هـ /  855؛ العيني ، بدر الدين محمود احمد )ت    2/91، تاريخ االسالم ،  
م( ، كنز العمال ، تح . محمود عمر الدمياطي ، دار الكتب 1567هـ /  975؛ الهندي ، عالء الدين علي المتقي )ت    ۱۸۳/    ۱4م( ،  ۱۹۸5)

 .  4/154م( ، 1998العلمية ) بيروت / 
الثقات ،   هارون بن عبد هللا بن مروان البغدادي ابو موسى البزاز الحافظ ، المعروف بالحمال ، قال النسائي ثقة وذكره ابن حبان في  -(61)

 .   11/9؛ ابن حجر العسقالني ، تهذيب التهذيب ،  96/  30: المزي ، تهذيب الكمال ،  ينظرتوفي سنة ثالث واربعين ومائتين . 
عثمان بن عمر بن فارس العبدي البصري بصري االصل روى عن يونس بن يزيد وابن جريح وطائفة وعنه احمد والرمادي وخلق صالح    -(62)

 .   385/ 1؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،  ۱۱/ ۲: الذهبي ، الكاشف ،   ينظرسنة تسع ومائتين .  ثقة ثبت توفي
: البخاري،   ينظر اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي الهمداني سمع ابا اسحاق وغيره ثقة من اسابعها توفي سنة ستين ومائة .    -(63)

 . ۲۲۹/  ۱العسقالني تهذيب التهذيب ،  ؛ ابن حجر 56/  2التاريخ الكبير ، 
عمرو بن عبد هللا ابو اسحاق الهمداني السبيعي احد االعالم روى عن جرير وعدي بن حاتم عنه ابنه يونس وحقيدة اسرائيل غزا مرات   -(  64)

العسقالني ، تقريب   ؛ ابن حجر   ۲/8۲: الذهبي ، الكاشف ،  ينظر  كان صوما عاش خمسا وتسعين سنة مات سنة سبع وعشرين ومائة .  
 .   1/423التهذيب ، 

/ 4: البستي ، الثقات ،    ينظرحارثة بن مضر العبدي الكوفي يروى عن عمر و علي روى عنه ابو اسحاق السبعي وثقة ابن معين .    -(65)
 .   306/  1؛ الذهبي ، الكاشف ،   ۱۸۲

علي بن ابي طالب بن عبد المطلب ابو الحسن القرشي قتل في رمضان بالكوفة سنة اربعين اسلم وهو بن ثمان سنين قتل علي وهو    -(  66)
 .   6/259: البخاري ، التاريخ الكبير ،  ينظربن ثمان وخمسين . 

عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف من مشركي مكة قتل مشركا يوم بدر على يد حمزة بن عبد المطلب . ينظر : الذهبي ،    -(67)
 . 171/ 1سير اعالم النبالء ، 

  شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف من مشركي مكة قتل مشركا يوم بدر على يد حمزة بن عبد المطلب . ينظر : الذهبي ،   -(68)
 . 1/171سيير اعالم النبالء ، 

الوليد بن عتبة بن ابي سفيان االموي واله عمه معاوية المدينة كان جوادا حليما فيه توفى بالطاعون سنة اربع وستين للهجرة . ينظر :   -(6٩)
 .  276/   27الصفدي، الوافي بالوفيات ، 
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وسلم ( كنيته أبو يعلى قتله وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم يوم   حمزة بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول هللا )صلى هللا عليه  -(70)
 .   3/69: البستي ، الثقات ،  ينظراحد . 

عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف وكنيته عبيدة كان اسن من الرسول هللا )صلى هللا عليه وسلم ) عاش حتى رحل رسول هللا   -(71)
 .   312/ 3البستي ، الثقات ،  - من بدر إلى المدينة فلما بلغ الصفراء توفي وهو ابن ثالث وستين سنة  )صلى هللا عليه وسلم ) بالمسلمين

ويوثق هذه الرواية انها قد وردت في مصادر اخرى ولكن لم يرد في سندها ذكر ابو علي  .    3/71: البيهقي ، دالئل النبوة ،    ينظر  -(72)
م( ، مصنف بن ابي شيبة ، تح . كمال يوسف الحوت ، 849هـ /    135ر عبد هللا بن محمد )ت  : ابن ابي شيبة ، ابو بك  ينظرالروذباري .  

؛ البيهقي ، احمد بن الحسين بن   214/    3؛ النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين ،    356/    7هـ ( ،    1409مكتبة الرشيد )الرياض /  
؛ الهيثمي ، علي    276/ 3م( ،  ۱۹۹4لقادر ، مكتبة دار الباز ) مكة المكرمة /  هـ ( ، سنن البيهقي الكبرى ، تح . محمد عبد ا   458علي ) ت  

 .   76/   6هـ (،   1407م( ، مجمع الزوائد، دار الريان ) بيروت / 1404هـ /   807بن ابي بكر ) ت 
ثقة ثبت حافظ له تصانيف من   الحسين بن علي بن محمد الهذلي ابو علي الخالل الحلواني ، نزيل مكة روى عنه البخاري وابو داود  -(  73)

؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،   2/481: الباجي ، التعديل والتجريح ،    ينظرالحادية عشرة مات سنة اثنتان واربعون ومائتين .  
1/162 . 
محمد بن الفضيل السدوسي ابو النعمان البصري ثقة ثبت تغير في اخر عمره من صغار التاسعة مات سنة ثالث وعشرين ومائتين .   -(74)

  1407م ( ، رجال مسلم ، تح . عبد الليثي ، دار المعرفة ) بيروت /  ۱۳۰6هـ /   428: األصبهاني ، احمد بن علي بن مثجويه ) ت   ينظر
   0502/ ۱؛ ابن حجر العسقالني ، تقري بالتهذيب ،  ۲۸۷/   ۲6تهذيب الكمال ،  ؛ المزي، 341/ 2هـ ( ، 

يحيى بن سعيد االنصاري المدني ابو سعيد القاضي، قاضي المدينة ثقة ثبت من الخامسة مات سنة اربع واربعين ومائة في العراق .    -(  75)
( ، رجال صحيح البخاري، تح عبد هللا الليثي ، دار المعرفة ) بيروت م  ۱۰۰۷هـ /    ۳۹۸: الكالباذي، احمد بن محمد بن الحسين ) ت    ينظر

 .  1/591؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب  التهذيب ، ۳4۱/   ۲؛ االصبهاني ، رجال مسلم ،   791/ 2هـ( ، 1407 /
. البستي ، الثقات   ينظرثالثة . بشير بن يسار الحارثي مولى االنصار مدني روى عنه سجي بن سعيد االنصاري وغيره ثقة فقيه من ال -(76)

   126/ 1؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب  4/73، 
.. ويوثق هذه الرواية انها قد وردت في مصادر اخرى ولكن لم يرد في سندها ذكر ابو علي الروذباري.   4/235البيهقي ، دالئل النبوة ،    -(  77)

؛ الحنبلي  ۳۱۷/    6؛ البيهقي ، سنن البيهقي الكبرى ،    160/ 3ابي داود ، سنن ابي داود ،    ؛   4/36. احمد بن حنبل ، مسند ابن حنبل ،    ينظر
 .  35/  1م( ، االستخراج ألحكام الخراج ، دار الكتب العلمية  ،   ۱۳۹۲هـ /  795. عبد الرحمن بن احمد بن رجب ) ت 

ن افلح بن حمد وغيره عنه البخاري وابو داود قال ابو حاتم ثقة لم ار  عبد هللا بن مسلمة بن قغب ابو عبد الرحمن القغبي احد االعالم ع  -(78)
 .  598/  1: الذهبي ، الكاشف ،  ينظراخشع منه مات سنة احدى وعشرين ومائتين 

ع  مالك بن انس االصبحي ابو عبد هللا االمام الحافظ الثقة عن نافع والزهري وجماعته وعنه معن وابو مصعب وغيرهم توفي سنة تس   -(7٩)
 .  234/ 2وسبعين ومائة . ينظر : الذهبي ، الكاشف ،  

؛ الذهبي ، الكاشف    ۱۲۸/    6: البستي ، الثقات ،    ينظرثور بن زيد الدبلي ابي الغيث وعكرمة وعنه مالك من اهل المدينة حافظ ثقة .    -(80)
 ،1   /285  . 
: الباجي    ينظرابو الغيث سالم موسى بن مطيع مشهور بأسمه وكنيته روى عن ابي هريرة روى عنه ثور بن زيد الدبلي وجماعة ثقة .    -(  81)

 .   4/182؛ المزي ، تهذيب الكمال ،  272/ 3، التعديل والتجريح ، 
ي سنة تسع وخمسين بالعفيف وصلى عليه امير المدينة ابو هريرة الدويسي صاحب رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( . ابن عدنان توف  -(82)

 .  172/   4: ابن عبد البر، االستيعاب ،  ينظر. 
. ويوثق هذه الرواية انها قد وردت في مصادر اخرى ولكن لم يرد في سندها ذكر ابو علي الروذباري. 269/ 4البيهقي ، دالئل النبوة ،    -(  83)

هـ /    354، البستي ، محمد بن احمد ابن حبان )ت    5/232، النسائي ، سنن النسائي الكبرى ،   68 /3: ابي داود ، سنن ابي داود ،    ينظر
 .  11/188،  ۳م( ، ط ۱۹۹۳م( ، صحيح ابن حبان ، تح . شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة )بيروت / 965
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لبخاري وابو داود واخرون كان رجال جامعا يحفظ  احمد بن صالح ابو جعفر الطبري المصري الحافظ سمع بن عينيه وابن وهب عنه ا   -(84)
 .  195/  1؛ الذهبي ، الكاشف ،  1/192: العجلي ، معرفة الثقات ،  ينظرالحديث توفي سنة ثمان واربعين ومائتين . 

  ينظر عين ومائة .  عبد هللا بن وهب بن مسلم القرشي موالهم ابو محمد المصؤي الفقيه ثقة حافظ عابد من التاسعة مات سنة سبع وتس  -(85)
 .  ۳۲۸/ ۱؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،  1/606؛ الذهبي ، الكاشف ،  65/  2: العجلي ، معرفة الثقات ، 

: الذهبي   ينظرثقة احد االثبات عن الزهري والقاسم عنه بن المبارك وابن وهب توفي سنة تسع وخمسين ومائة .    يونس بن يزيد االبلي  -(  86)
 .  614/ 1؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،  2/404، الكاشف ،  

وهو من رؤوس الطبقة الرابعة مات سنة   محمد بن مسلم بن عبد هللا بن شهاب القرشي الزهري الفقيه الحافظ متفق على جاللته واتقانه -( 87)
 .   1/506؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ن  1/220: البخاري ، التاريخ الكبير ،  ينظرخمس وعشرين ومائة . 

ان مد اسالله  سعيد بن المسيب بن حرن ابي وهب بن عمر القرشي احد العلماء االثبات والفقهاء الكبار من كبار الثانية اتفقوا على    -(  88)
؛ ابن حجر العسقالني ،   ۲۷۳/    4: البستي ، الثقات ،    ينظراصح المراسيل وهو اعلم التابعين وهو من سادات التابعين مات سنة تسعين .  

 .  241/ 1تقريب التهذيب ، 
رد في سندها ذكر ابو علي الروذباري ويوثق هذه الرواية انها قد وردت في مصادر اخرى ولكن لم ي.    ۲۷۲/  4البيهقي ، دالئل النبوة ،    -(8٩)
م( ، سنن ابن ماجة ، تح . محمد  ۸۸۸هـ /    ۲۷5؛ ابن ماجة ، محمد بن يزيد ابو عبد هللا )ت    ۱۱۸/  ۱: ابي داود ، سنن ابي داود ،    ينظر.  

م( ، تخريج 1360هـ /    762ت    ؛ الزيلمي ، جمال الدين بن عبد هللا بن يوسف )  1/227فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر )بيروت / بالت ( ،  
 .   ۳۲۰/ ۲هـ( ، 1414األحاديث واآلثار ، تح. عبد هللا بن عبد الرحمن السعد ، دار ابن خزيمة ) الرياض / 

محمد بن كثير بن افلح مولى ابي ايوب االنصاري من اهل المدينة يروى عن نافع ابي محمد مولى ابي قتادة وعبيد روى عنه يحيى بن    -(٩0)
 .   2/68؛ الذهبي ، الكاشف ،    166/  7. البستي الثقات ،  ينظرالنصاري وابن عون . سعيد ا

 .   314/ 2: الذهبي ، الكاشف ،   ينظرهو نافع ابو محمد عن ابي قتادة مواله وابي هريرة وعنه سالم ابو النظر ثقة .  -(٩1)
: اليافعي ، مراة   ينظرابو قتادة االنصاري السلمي الحارث بن ربيع فارس رسول هللا شهد احد والمشاهد توفي سنة خمس وخمسين .    -(  ٩2)

 .  1/128الجنان ،  
كر بن  . ويوثق هذه ارواية انها قد وردت في مصادر اخرى ولكن لم يرد في سندها ذكر ابو ب  148/ 5: البيهقي ، دالئل النبوة ،    ينظر  -(  ٩3)

 .    306/   6؛ البيهقي ، سنن البيهقي الكبرى ،   1144/ 3: البخاري ، صحيح البخاري ،  ينظرداسة . 
اسحاق بن اسماعيل الطالقاني ابو يعقوب نزيل بغداد يعرف باليتم ثقة تكلم في سماعه من جرير من العاشرة مات سنة ثالثين ومائتين   -(٩4)

 .  100/  1؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،   ۱۱۳/  ۸: البستي ، الثقات ،  ينظر. 
عبده بن سليمان الكالبي ابو محمد الكوفي روى عن سعيد بن أبي عروبة وغيره قال ابن سعد كان ثقة مات سنة سبع وثمانين ومائة.   -(٩5)

 .  6/45؛ ابن حجر العسقالني ، تهذيب التهذيب ،  ۹۳۱/ ۲: الباجي ، التعديل والتجريح ،  ينظر
سعيد بن أبي عروبة بن مهران اليشكري ، موالهم ابو النضضر البصري ثقة حافظ له تصانيف كانت من اثبت الناس من السادسة مات    -(٩6)

 .  239/ 1؛ ابن حجر العسقالني ن تقريب التهذيب ،  441/  1: الذهبي الكاشف ،   ينظر سنة ست وخمسين ومائة . 
ختياني ابو بكر البصري ثقة حجة ثبت من كبار الفقهاء والعباد من الخامسة مات سنة احدى وثالثين  ايوب بن ابي تميمة كيسان الس  -(٩7)

 .  1/117: ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،  ينظرومائة. 
عكرمة مولى بن عباس ابو عبد هللا الهاشمي سمع ابن عباس وعائشة وغيرهم ثقة مات سنة سبع ومائة . البخاري ، التاريخ الكبير ،   -(٩8)
7/49  . 
. يوثق هذه الرواية انها قد وردت في مصادر اخرى ولكن لم يرد في سندها ذكر ابو علي الروذباري  3/161البيهقي ، دالئل النبوة ،  -( ٩٩)

 .  269/ 10؛ البيهقي ، سنن البيهقي الكبرى ،  ۳۲۸/  4؛ ابي يعلى ، مسند أبي يعلى ،  240/ 2: ابي داود ، سنن ابي داود ،  نظري. 
 ينظر عبد الرحمن بن المبارك العيثي البصري ، ثقة من كبار العاشرة روى عنه البخاري وابو داود توفي سنة ثمان وعشرين ومائتين .    -(100)

 .  244/ 1؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،   642/  1لكاشف ،  : الذهبي ، ا
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  ۳۲۰/  4: البستي ، الثقات ،    ينظرسفيان بن حبيب البصري البزاز ابو محمد ثقة ثبت من التاسعة مات سنة مائة وست وثمانين .    -(101)
 .  244 /1؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،   ۱۳۸/  ۱۱؛ المزي، تهذيب الكمال ، 

شعبة بن الحجاج بن الورد الواسطي ابو بسطام شيخ االسالم ، نزيل البصرة ومحدثها ، كان سفيان يقول شعبة امير المؤمنين في   -(102)
؛    4/244: البخاري، التاريخ الكبير ،  ينظر  الحديث ، ثقة . ثبت كان من سادات اهل زمانه حفظا واتقاننا توفي بالبصرة سنة ستين ومائة .  

 .  12/480المزي ، تهذيب الكمال ، 
ابو المنسب الكوفي االكبر قيل اسمه عبد هللا بن مروان روی عن ابي الشعشاء وغيره روى عنه شعبة بن الحجاج مقبول من السادسة    -(103)

 .  662/ 1؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ، 147/  3: المزي، تهذيب الكمال ،  ينظر. 
يد ابو الشعشاء االزدي ثم البصري مشهور بكنيته ، ثقة فقيه اعلم الناس بكتاب هللا من الثالثة مات سنة ثالث وتسعين . جابر بن ز   -(104)

 .   136/ 1؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،   102/   4: البستي ، الثقات ،  ينظر
: الذهبي    ينظربو جمرة الضبعي توفي بالطائف سنة ثمان وستين .  عبد هللا بن عباس ترجمان القرآن عنه سعيد بن جبير ومجاهد وا  -(105)

 .   565/ 1، الكاشف ،  
. ويوثق هذه الرواية انها قد وردت في مصادر أخرى ولكن لم يرد في سندها ذكر ابو علي    61/ 3ابي داود ، سنن ابي داود ،    -(106)

م( ، مصنف عبد الرزاق ، تح حبيب الرحمن االعظمي ، المكتب    ۸۲6هـ /211الروذباري . الضعاني ، ابو بكر عبد الرزاق بن همام )ت  
م( ، سنن النسائي ، تح   1991هـ /   303؛ النسائي ، احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن ) ت    ۲۰6/    5( ،    هـ  1403االسالمي ) بيروت /  

 .  6/322؛ البيهقي ، سنن البيهقي الكبرى ،   ۲۰۰/ 5م( ،  ۱۹۹۱. وعبد الغفار سليمان البنداري ، دار الكتب العلمية ) بيروت / )
من الحارثي القمنبي اصله من البصرة احد االعالم روى عن افلح بن حميد وابن أبي ذئب عبد هللا بن مسلمة بن قمنب ابو عبد الرح  -(107)

: المزي، تهذيب الكمال ،    ينظروعنه البخاري ومسلم وأبو داود ، قال ابو حاتم ثقة حجة لم ار اخشع منه مات سنة واحد وعشرين ومائتين .  
 .  1/323ني ، تقريب التهذيب ، ؛ ابن حجر العسقال 1/598؛ الذهبي ، الكاشف ،  136/   16

سليمان بن المغيرة القيس موالهم البصري ابو سعيد من اهل البصرة ثقة قاله يحيى بن معين من السابعة اخرج له البخاري مات سنة   -(108)
 .   254/ 1؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،  390/  6: البستي ، الثقات ،  ينظرخمس وستين ومائة . 

حميد بن هالل العدوي الهاللي البصري ، كنيته ابو نصر يروى عن انس بن مالك وغيره روى عنه ايوب وابن عوان ، قال ابن معين   -(10٩)
 . 354/  1؛ الذهبي ، الكاشف ،  230/ 3؛ الرازي ، الجرح والتعديل ،    4/147: البستي ، الثقات ،    ينظرثقة مات في والية خالد على العراق .  

م بن عامر بن امية االنصاري النجاري ابن عم انس بن مالك صحابي يقال كان اسمه اوال شهابا فغيره النبي ) صلى هللا عليه  هشا  -(110)
 .  6/543؛ ابن حجر العسقالني ، االصابة ،   433/ 3: البستي ، الثقات ،  ينظروسلم ) ثقة قتل يوم احد شهيدا . 

يوثق هذه الرواية انها قد وردت في مصادر اخرى ولكن  لم يرد في سندها ذكر ابو علي الروذباري . و   296\3البيهقي ، دالئل النبوة ،    -(111)
م( ، سنن سعيد بن منصور ، تح . حبيب الرحمن االعظمي ، الدار السلفية )   841ه /   ۲۲۷: الخراساني ، سعيد بن منصور ) ت    ينظر.  

م(    1448هـ /    852؛ ابن حجر العسقالني ، ابو الفضل احمد بن علي ) ت    4/83النسائي ،   ؛ النسائي ، سنن  ۲65/  2م( ،  1982الهند /  
 .   ۲۱۱/ ۳م( ،   ۱۹۹۸، فتح الباري ، تح. محب الدين الخطيب ، دار المعرفة ) بيروت / 

: الرازي ،   ينظرئتين . احمد بن سعيد بن بشير الهمداني ابو جعفر المصري صدوق من الحادية عشرة مات سنة ثالث وخمسين وما -(112)
 .  1/79؛ ابن حجر العسقالني . تقريب التهذيب ،  53/ 2الجرح والتعديل ، 

عبد هللا بن وهب بن مسلم القرشي موالهم ابو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد من التاسعة مات سنة سبع وتسعين ومائتين .   -(113)
   ۱/ ۳۲۸جر العسقالني ، تقريب التهذيب ، ؛ ابن ح 65/ 2: العجلي ، معرفة الثقات ،  ينظر

عمرو بن الحارث بن يعقوب االنصاري موالهم المصري مدني االصل ابو ايوب كان قارئا فقيها ثقة حافظ من السابعة مات سنة    -(114)
 .  419/ 1ب التهذيب ، ؛ ابن حجر العسقالني ، تقري 5۷۱/  ۲۱؛ ، تهذيب الكمال ، ۲۲۸/  ۷: البستي ، الثقات ،  ينظرخمسين ومائة . 

عمر بن السائب بن ابي راشد المصري مولى بني زهرة ابو عمرو صدوق وثقة ابن حبان من السادسة مات سنة اربع وثالثين ومائة    -(115)
 .  1/283؛ الخزرجي ، خالصة تهذيب تهذيب الكمال ،  412/ ۱: ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،  ينظر. 
 .   200/   5دالئل النبوة ،  البيهقي ، -(116)
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احمد بن عمرو بن السرح ابو الطاهر المصري مولى بني امية عن بن عينيه وابن وهب وخلق ، وعنه مسلم وأبو داود ثقة من العاشرة    -(117)
 .   1/66؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،  2/68مات سنة خمسين ومائتين ، الذهبي ، الكاشف ،  

سفيان بن عينيه ابي عمران ميمون الهاللي ابو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ امام صحبة مات سنة ثمان وسبعين ومائة البخاري    -(118)
 .  245/ 1؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،  94/ 4، التاريخ الكبير ، 

قليلة حج في حجة الوداع واله عمر سوق المدنية مات سنة   السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، صحابي صغير له احاديث  -(11٩)
 .  ۲۲۸/ ۱؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،  ۱5۰/ 4احدى وتسعين اخر من مات بالمدينة ، البخاري ، التاريخ الكبير ، 

لم يرد في سندها ذكر ابوعلي الروذباري   . ويوثق هذه الرواية انها قد وردت في مصادر اخرى ولكن265/ 5البيهقي ، دالئل النبوة ،    -(120)
م( ، صحيح البخاري ، تح.د. مصطفى اديب البغا ، دار ابن كثير )  869هـ /    256: البخاري، ابو عبد هللا محمد بن اسماعيل ) ت  ينظر.  

ح . احمد محمد شاكر ،  م ( ، سنن الترمذي ، ت  ۸۹۲هـ /  ۲۷۹؛ الترمذي ، محمد بن عيسى السلمي ) ت   ۱۱۲۱/ ۳م( ،  ۱۹۸۷بيروت / 
م( ، المعجم الكبير ، تح ۹۷۰هـ /  360؛ الطبراني ، سليمان بن احمد بن ايوب )ت    4/216م( ،    1985دار احياء التراث العربي ) بيروت /  

 .  7/158م( ،   ۱۹۸۳. حمدي عبد المجيد السلفي ، مكتبة الزهراء ) الموصل /  
علي البغدادي روى عن بن عينيه ووكيع وجماعة ذكرة ابن حبان في الثقات مات يوم االثنين  الحسن بن محمد الصباح الزعفراني ابو -(121)

 .   275/ 2: ابن حجر العسقالني ، تهذيب التهذيب ،  ينظرسنة تسع وخمسين ومائتين . 
قل صدوق من التاسعة توفي اسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن مثبه بالموحدة ابو هشام الصنعاني ، يروي عن عبد الصمد ومع  -(122)

 .   ۱۰۸/ ۱؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،   96/ 8: البستي ، الثقات ،  ينظرفي اليمن سنة عشر ومائتين . 
؛ ابن حجر    ۲۱۹/  ۱ابراهيم بن عقيل بن معقل الضعاني روى عن ابيه ومنه احمد صدوق ثقة من الثامنة . الذهبي ، الكاشف ،    -(123)

 .  1/92العسقالني ، تقريب التهذيب ، 
ل والقرآن صدوق من عقيل بن معقل منبه اليماني بن اخي وهب عنه ابراهيم ابنه وعبد الرزاق وعدة ثقة وكان قد قرأ التوراة واالنجي  -(124)

 . 1/396؛ ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،  ۳۱/ ۲. الذهبي ، الكاشف ،  ينظرالسابعة . 
. ابن حجر العسقالني ، تقريب التهذيب ،   ينظروهب بن منبه بن كامل اليماني ابو عبد هللا ثقة من الثالثة توفي سنة عشر مائة .    -(125)
1/585  . 
د هللا بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي االنصاري ابو عبد هللا المدني صاحب رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم (  جابر بن عب  -(126)

؛ الخزرجي ، خالصة تهذيب تهذيب الكمال ،   4/448: المزي ، تهذيب الكمال ،  ينظروبن صاحبه روى عن النبي ) صلى هللا عليه وسلم ( 
1 /59  . 
. ويوثق هذه الرواية انها قد وردت في مصادر اخرى ولكن لم يرد في سندها ذكر ابوعان الروذباري   306/    5ئل النبوة ،  البيهقي ، دال  -(127)

م( ، زاد المعاد ، الشوكاني ، محمد بن علي بن  ۱۳5۰هـ /   751؛ ، محمد بن ابي بكر ) ت  163/  3: ابي داود ، سنن ابي داود ،   ينظر. 
 .   12/ 8م( ،  ۱۹۷۳( ن نيل األوطار ، دار الجيل ) بيروت /  م ۱۸۳۹هـ /   1255محمد ) ت 

 ثبت المصادر والمراجع 
 اوال : المصادر األولية :  

 م(  849هـ /  235ابن ابي شيبة ، ابو بكر عبد هللا محمد ) 
 هـ(  1409مصنف بن ابي شيبة ، تحقيق . كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشيد ) الرياض /  -1

 م(.  ۱۱۲۷هـ /  521حمد ابو الحسين ) ابن ابي يعلى ، م
هـ    630م( ابن االثير ، ابو الحسن علي بن ابي الكرم ) ت  ۱۹۹۳طبقات الحنابلة ، تحقيق . محمد حامد الفقي ، دار المعرفة ) بيروت /    -۲
 م( .  1232 /
 هـ(  1415، دار الكتب )بيروت / ت   ۲الكامل في التاريخ ، تحقيق . عبد هللا القاضي ، ط -3

 م ( .  ۹۱۹هـ /   307ابن الجارود ، عبد هللا بن علي ) ت 
 هـ(. 1406، مؤسسة االعلمي للمطبوعات )بيروت / 3لسان الميزان ، تحقيق . دائرة المعارف النظامية ، ط -4
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 م(.  ۱۹۹۲االصابة في تميز الصحابة ، تحقيق . علي محمد البجاوي ، دار الجيل ) بيروت /  -5
 م( .  855هـ /   241م( ابن حنبل ، احمد بن عبد هللا ) ت ۱۹۹۸فتح الباري ، تحقيق . محب الدين الخطيب ، دار المعرفة ) بيروت /  -6
 م(.  ۱۹۸۷مسند احمد بن حنبل ، مؤسسة قرطبة )مصر /  -7
  463م( ابن عبد البر ، يوسف بن عبد هللا )ت  1994وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان ، تحقيق . احسان عباس ، دار الثقافة )لبنان /    -8

 م(. 1070هـ / 
 م( .  ۹۲۸هـ / 316هـ ( ابي عوانة ، يعقوب بن اسحاق ) ت  1412التمهيد . تحقيق . علي محمد البجاوي ، دار الجيل ( بيروت /  -9

 م( . 1447هـ /  851مسند أبي عوانة ، دار المعرفة )بيروت / بالت ( ابن قاضي شهبة ، ابو بكر بن احمد بن محمد )ت  -10
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