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 1ترجمة رواة األحادٌث فً مادة الحدٌث

 

  ترجمة الراوي :

ْحَمِن ْبُن َصْخٍر " ، ًُّ اْلَجلٌِلُ اْلَحافُِظ اْلُمْكثُِر واسمه َعْبُد الرَّ َحابِ َرَة ُهَو الصَّ ٌْ َوُهَو أَْكَثُر  أَُبو ُهَر

َحاَبِة َحِدًٌثا َ  َس أِلََحٍد ِمْن الصَّ ٌْ روى خْمَسُة آََلِف َحِدٌٍث َوَثََلُثِماَئٍة َوأَْرَبَعٌة َوَسْبُعٌَن َحِدًٌثا ، َفلَ

ٌَُقاِرُبُه َماَت فًِ اْلَمِدٌَنِة َسَنَة تِْسٍع َوَخْمِسٌَن َوُهَو اْبُن َثَماٍن َوسَ  َحاَبِة َهَذا اْلَقْدُر َوََل َما  ْبِعٌَن الصَّ

اَن " َسَنًة ، َوُدفَِن بِ  ٌَ ِه " اْلَولٌُِد ْبُن ُعْتَبَة ْبِن أَبًِ ُسْف ٌْ اْلَبقٌِِع .َوقٌِلَ : َماَت بِاْلَعقٌِِق ، َوَصلَّى َعلَ

ْوَمئٍِذ أَِمًٌرا َعلَى اْلَمِدٌَنِة ، َكَما َقالَُه " اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ " .  ٌَ  َوَكاَن 

 

  ترجمة الراوي:

 ُ ًَ َّللاَّ ًٍّ "  اأْلَْنَصاِريُّ ؛ هو أَبِو َقَتاَدَة " َرِض َعْنُه ، اْسُمُه فًِ أَْكَثِر اأْلَْقَواِل " اْلَحاِرُث ْبُن ِرْبِع

ِه َوَسلََّم ، َشِهَد أُُحًدا َوَما َبْعَدَها ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ؛ َوَكاَنْت َوَفاُتُه َسَنَة أَْرَبٍع  َفاِرُس َرُسوِل َّللاَّ

ًٍّ رضً َّللا عنه  َوَخْمِسٌَن بِاْلَمِدٌَنِة ، َوقٌِلَ  : َماَت بِاْلُكوَفِة فًِ ِخََلَفِة أَِمٌِر اْلُمْؤِمنٌَِن " َعلِ

  َوَشِهَد َمَعُه ُحُروَبُه ُكلََّها .

  ترجمة الراوي :

 ، ًُّ اِريُّ ، اْلَخْزَرِج جَّ ،النَّ ُ َعْنُه : أَُبو َحْمَزَة،اأْلَْنَصاِريُّ ًَ َّللاَّ ِ َخَدَم هو أََنِس ْبِن َمالٍِك َرِض َرُسولَ َّللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ِه َوَسلََّم ُمْنُذ َقِدَم اْلَمِدٌَنَة إلَى َوَفاتِِه َصلَّى َّللاَّ ٌْ ُ َعلَ ِه  َصلَّى َّللاَّ ٌْ ُ َعلَ ، َوَقِدَم َصلَّى َّللاَّ

َة فًِ ِخََلَفِة " ُعَمَر " ، َوَسلَّم اْلَمِدٌَنَة َوُهَو اْبُن َعْشِر ِسنٌَِن ، أَْو َثَماٍن ، أَْو تِْسٍع ،َسَكَن اْلَبْصرَ 

اَس ، َوَطالَ ُعْمُرهُ إلَى ِماَئٍة َوَثََلِث ِسنٌَِن ، َوقٌِلَ أََقلُّ ِمْن َذلَِك .َقالَ اْبُن َعْبِد اْلبَ  ٌَُفقَِّه النَّ رِّ : لِ

َحاَبِة َسَنَة إْحَدى أَْو أََصحُّ َما قٌِلَ تِْسٌع َوتِْسُعوَن َسَنًة ؛ َوُهَو آِخُر َمْن َماَت بِاْلَبْصَرِة ِمْن الصَّ 

ِن أَْو َثََلٍث َوتِْسِعٌَن . ٌْ   اْثَنَت

ُه ِمْن َبنًِ َعاِمِر ْبِن  ترجمة الراوي: ٍث ؛ أِلَنَّ ٌْ ًُّ  نِْسَبًة إلَى لَ ثِ ٌْ أَبِو َواقٍِد هو اْلَحاِرُث ْبُن َعْوٍف اللَّ

ُ َعْنُه ،  ًَ َّللاَّ ٍث َرِض ٌْ ُه َشِهَد لَ لُ أََصحُّ قٌِلَ:إنَّ ُه ِمْن ُمْسلَِمِة اْلَفْتِح ، َواأْلَوَّ ،َماَت َسَنَة  َبْدًرا،َوقٌِلَ:إنَّ

ة.  ٌَن بَِمكَّ  َثَماٍن أَْو َخْمٍس َوِستِّ

  ترجمة الراوي:

اِن َجلٌََِلِن َشِهَدا أُ   ٌَّ َفُة " َوأَُبوهُ َصَحابِ ٌْ َماِن وُحَذ ٌَ َفُة ْبُن اْل ٌْ ِ ُحَذ َفُة  ُحًدا ، ُهَو: أَُبو َعْبِد َّللاَّ ٌْ وُحَذ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ابِِعٌَن  َصاِحُب ِسرِّ َرُسوِل َّللاَّ َحاَبِة َوالتَّ ، َوَرَوى َعْنُه َجَماَعٌة ِمْن الصَّ

  لًَة .،َوَماَت بِاْلَمَدائِِن َسَنَة َخْمٍس أَْو ِستٍّ َوَثََلثٌَِن ، َبْعَد َقْتِل " ُعْثَماَن " بِأَْرَبِعٌَن لٌَْ 

  ترجمة الراوي:

ِمِر " ِمْن قَُضاَعَة َواْسُمُه " ِن ْبِن النَّ ٌْ ُ َعْنُه نِْسَبٌة إلَى " ُخَش ًَ َّللاَّ ًُّ " َرِض  هو أَبِو َثْعلََبَة اْلُخَشنِ

عَ ُجْرُهٌم اْبُن َناِشٍب ، ٌْ ِه َوَسلََّم َب ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى َّللاَّ بِ َع النَّ ٌَ ْضَواِن ، َوُضِرَب لَُه اُْشُتِهَر بِلََقبِِه ، َبا َة الرَّ
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َبَر ، َوأَْرَسلَُه إلَى َقْوِمِه َفأَْسلَُموا ٌْ ْوَم َخ ٌَ اَم ، َوَماَت بَِها َسَنَة َخْمٍس َوَسْبِعٌَن ،  بَِسْهٍم  ، َنَزلَ الشَّ

ُر َذلَِك . ٌْ   َوقٌِلَ َغ

ًٌّ أَْنَصاِريٌّ ترجمة الراوي: اِم ، َعْمِرو ْبِن َخاِرَجَة " َوُهَو َصَحابِ َوَكاَن َحلًٌِفا ِعَداُدهُ فًِ أَْهِل الشَّ

 ِ ُه َسِمَع } َرُسولَ َّللاَّ ْحَمِن ْبُن َغْنٍم " أَنَّ اَن ْبِن َحْرٍب ، َوُهَو الَِّذي َرَوى َعْنُه " َعْبُد الرَّ ٌَ  أِلَبًِ ُسْف

َ َقْد أَ  قُولُ فًِ ُخْطَبتِِه : إنَّ َّللاَّ ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ َة لَِواِرٍث َصلَّى َّللاَّ ٌَّ ْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه ، َفََل َوِص

ِه َوَسلََّم بِِمًنى َوُهَو َعلَى َراِحلَتِِه {. ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ   َقالَ : َخَطَبَنا َرُسولُ َّللاَّ

من دهاة العرب، أسلم هو المغٌرة بن شعبة بن أبً عامر بن مسعود الثقفً، ترجمة الراوي:

، شهد الحدٌبٌة،وبعثه الصدٌق إلى البحرٌن، وشهد الٌمامة والٌرموك والقادسٌةعام الخندق و

ووَله عمر ثم عثمان ،ثم وَله معاوٌة على الكوفة  فلم ٌزل أمٌرها حتى مات فً هذه السنة 

  على المشهور.

  ترجمة الراوي:

له:العدوي.أسلم هو أبو عبد َّللا عامر بن ربٌعة بن مالك العنزي نسبة إلى عنز بن وائل وٌقال 

 قدٌماً وهاجر الهجرتٌن وشهد المشاهد كلها . مات سنة اثنتٌن أو ثَلث أو خمس وثَلثٌن.

  ترجمة الراوي:

هو مرثد بن أبً مرثد . أسلم هو وأبوه وشهد بدراً وقتل مرثد ٌوم غزوة الرجٌع شهٌداً فً 

ِه َوَسلّم .  ٌْ  حٌاته َصلّى َّللا َعلَ

  ن الحكم السلمً كان ٌنزل المدٌنة وعداده فً أهل الحجاز.هو معاوٌة ب ترجمة الراوي:

  ترجمة الراوي:

حكٌم بن حزام صحابً كان من أشراف قرٌش فً الجاهلٌة واإلسَلم أسلم عام الفتح عاش  

مائة وعشرٌن سنة ستٌن فً الجاهلٌة وستٌن فً اإلسَلم.وتوفً بالمدٌنة سنة أربع وخمسٌن 

  .م:عبد َّللا وخالد وٌحٌى وهشاموله أربعة أوَلد صحابٌون كله

 ترجمة الراوي: 

عبد َّللا بن أبً أوفى هو أبو إبراهٌم أو محمد أو معاوٌة واسم أبً أوفى علقمة بن قٌس بن  

الحرث األسلمً شهد الحدٌبٌة وخٌبر وما بعدهما ولم ٌزل فً المدٌنة حتى قبض َصلّى َّللا 

ِه َوَسلّم فتحول إلى الكوفة ومات بها وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة .  ٌْ  َعلَ

  الراوي:ترجمة 

ُ َعْنُه  ًَ َّللاَّ ًّ َرِض هو َربٌَِعَة ْبِن َكْعٍب اأْلَْسلَِم َ َصلَّى ََ فَِّة َكاَن َخاِدًما لَِرُسوِل َّللاَّ ُهَو ِمْن أَْهِل الصُّ

ٌَن ِمْن اْلهِ  ِه َوَسلََّم َصِحَبُه َقِدًٌما َوََلَزَمُه َحَضًرا َوَسَفًرا َماَت َسَنَة َثََلٍث َوِستِّ ٌْ ُ َعلَ ُتُه َّللاَّ ٌَ ْجَرِة َوُكْن

  أَُبو فَِراٍس.

 ترجمة الر اوي 
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ًٌّ الَعَدِويٌّ   ٌُْعَدلُ بِأَْلِف َفاِرسٍ هو َخاِرَجَة ْبُن ُحَذاَفَة القَُرِش ُرِوَي أَنَّ َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص اْسَتَمدَّ  َكاَن 

هُ بَِثََلَثٍة َوُهْم َخارِ  اِم ، َواْلِمْقَداُد ِمْن ُعَمَر بَِثََلَثِة آََلِف َفاِرٍس َفأََمدَّ ُر ْبُن اْلَعوَّ ٌْ َب َجُة ْبُن ُحَذاَفَة َوالزُّ

ًَ َخاِرَجُة اْلَقَضاَء بِِمْصَر لَِعْمِرو ْبِن اْلَعاِص  َوقٌِلَ : َكاَن َعلَى ُشْرَطتِِه َوِعَداِدِه فًِ ْبُن اأْلَْسَوِد َولِ

ُه عَ  ا ِمْنُه أَنَّ ًُّ َظّنً  ْمُرو ْبُن اْلَعاِص ِحٌَن َتَعاَقَدْت اْلَخَواِرُج َعلَى َقْتِل َثََلَثةٍ أَْهِل ِمْصَر َقَتلَُه اْلَخاِرِج

ُ َعْنُهْم. ًَ َّللاَّ ُة َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاِص َرِض ٌَ ًٌّ َوُمَعاِو   َعلِ

 

 ترجمة الراوي: 

ِ ْبِن الْ   ُة َوقٌِلَ بِْنُت َعْبِد َّللاَّ ٌَّ ًَ أُمُّ َوَرَقَة بِْنُت َنْوَفٍل اأْلَْنَصاِر ِ ِه ِمٍر َكاَن َرُسولُ َّللاَّ ٌْ َحاِرِث ْبِن ُعَو

ِهٌَدَة َوَكاَنْت َقْد َجَمَعْت اْلقُْرآنَ  ٌَها الشَّ ٌَُسمِّ ُزوُرَها َو ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ  َوَكاَنْت َتُؤمُّ أَْهلَ َداِرَها َصلَّى َّللاَّ

ِه َوَسلََّم َبدْ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ا َغَزا َرُسولُ َّللاَّ ِ اْئَذْن لًِ فًِ اْلَغْزِو َمَعك َولَمَّ ا َرُسولَ َّللاَّ ٌَ ًرا َقالَْت 

ٌة  ٌَ ُن ، َوَكاَن لََها ُغََلٌم َوَجاِر ٌَُؤذِّ ًنا  وفٌه } أَنَّ اْلَحِدٌَث .َوأََمَرَها أَْن َتُؤمَّ أَْهلَ َداِرَها َوَجَعلَ لََها ُمَؤذِّ

ِه َوَسلََّم أََمَرَها ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى َّللاَّ بِ   أَْن َتُؤمَّ أَْهلَ َداِرَها { . النَّ

اَها بَِقِطٌَفٍة لََها َحتَّى َماَتتْ  ِل َفَغمَّ ٌْ َها فًِ اللَّ ٌْ َة َقاَما إلَ ٌَ َوَذَهَبا  َوفًِ اْلَحِدٌِث أَنَّ اْلُغََلَم ، َواْلَجاِر

ِن أَوْ  ٌْ اِس َفَقالَ َمْن ِعْنَدهُ ِمْن ِعْلِم َهَذ ِجْئ بِِهَما َفُوِجَدا َفأََمَر  َفأَْصَبَح ُعَمُر َفَقاَم فًِ النَّ ٌَ َمْن َرآُهَما َفْل

َمَة. ٌْ َحُه اْبُن ُخَز لَ َمْصلُوبٌن بِاْلَمِدٌَنِة َرَواهُ أَُبو َداُود َوَصحَّ   بِِهَما َفَصلََبُهَما َوَكاَنا أَوَّ

  ترجمة الراوي:

ِة ِمْن اْلِهْجَرِة  ٌَ انِ ِزٌَد اْلِكْنِديُّ فًِ اأْلَْشَهِر ُولَِد فًِ الثَّ ٌَ ائُِب ْبُن  ِزٌَد السَّ ٌَ َة ُهَو أَُبو  َوَحَضَر َحجَّ

  اْلَوَداِع َمَع أَبٌِِه ، َوُهَو اْبُن َسْبِع ِسنٌَِن.

  ترجمة الراوي:

بن الحصٌب األسلمً أبو سهل  هو برٌدة بن الحصٌب  واسم ابن برٌدة : عبد َّللا بن برٌدة 

  المروزي.

  ترجمة الراوي:

ِ ْبُن َوهْ    ِ اْبُن َهانٍِئ َوقٌِلَ : َعْبُد َّللاَّ ٍب َوقٌِلَ أَبِو َعاِمٍر اأْلَْشَعِريِّ اُْخُتلَِف فًِ اْسِمِه َفقٌِلَ : َعْبُد َّللاَّ

ًَ إلَى ِخََلَفِة َعْبِد اْلَملِِك ا ُد ْبُن َوْهٍب، َوَبقِ ٌْ َس بَِعمِّ أَبًِ ُموَسى : ُعَب ٌْ اَم َولَ ْبِن َمْرَوان َسَكَن الشَّ

 اأْلَْشَعِريِّ 

 ترجمة الراوي:

ًُّ ، َشِهَد، اْلَعَقَبَة ، وَ   ِه اأْلَْنَصاِريُّ اْلَخْزَرِج ِد ْبِن َعْبِد َربِّ ٌْ ِ ْبُن َز ٍد َعْبُد َّللاَّ َبْدًرا ، ُهَو أَُبو ُمَحمَّ

ِن َوَثََلثٌَِن .َواْلَمَشاِهَد َبْعَدَها ، َما ٌْ  َت بِاْلَمِدٌَنِة َسَنَة اْثَنَت

 


