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 الول الصقع
  

مهبط لنها بالمدينة الصقع هذا من نبدأ الله رحمه حاتم أبو المام قال
كثيرا وسلم عليه الله صلى المصطفى نصر وبها الرسالة ومعدن الوحي
الله صلى الله رسول قبر وبها الدين اعلم وظهر السلم انتشر ومنها
الصحابة جلة قطن واتاها رضهما وعمر بكر أبى وضجيعيه وسلم عليه

دينه الله صان وبهم السلم منار هم الذين أجمعين عليهم الله رضوان
عليه الله صلى النبي بذكر الكتاب هذا من نبدأ ما وأول النثلم عن

 وسلم
  
بن مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن الله     عبد     بن     محمد ] 1[  

قريش وهو فهر بن غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن كلب بن قصي
بن مضر بن الياس بن مدركة بن خزيمة بن كنانة بن النضر بن مالك بن

من يصح ليس لنه العرب أنساب انتهت هنا إلى عدنان بن معد بن نزار
عليه الله صلى المصطفى مولد وكان يرجع إسناد فيه إرم إلى عدنان
من مضت ليلة عشرة لثإنتي الثإنين يوم وذلك الفيل عام بمكة وسلم
الفيل أصحاب على أبابيل طيرا الله بعث الذي اليوم في الول ربيع شهر
وأقام سنة وأربعون ثإلثا له تم ان بعد بحراء وهو الوحي عليه ونزل
بالخروج تعالى الله امره ثإم وعل جل الله إلى يدعوهم سنين عشر بمكة
فأقام إليها وأصحابه هو وسلم عليه الله صلى فهاجر المدينة إلى منها
ليلة عشرة لثنتى الثإنين يوم آخر وعل جل الله قبضه ثإم سنين عشر بها



ودفن سواء حجج عشر بالمدينة مقامه وكان الول ربيع شهر من خلت
قبره في ونزل الشمس زاغت حين الربعاء ليلة رضها عائشة بيت في

بن وقثم العباس بن والفضل طالب أبى بن على وسلم عليه الله صلى
عنهم ورضى وسلم عليه الله صلى الله رسول مولى وشقران العباس
 أجمعين

  
 بالمدينة الصحابة مشاهير ذكر

  
كانوا الذين الصحابة من نبدأ من أول الله رحمه حاتم أبو المام قام

بعد واحدا استخلفوا ما حسب على المهديين الراشدين بالخلفاء بالمدينة
بالجنة وسلم عليه الله صلى المصطفى لهم شهد الذين يعقبهم ثإم الخر

سواء وقطنوها المدينة استوطنوا الذين الصحابة سائر بعدهم نذكر ثإم
دفعتهم وان إياها استطانهم العتبار إذ غيرها في أو فيها بهم المنية حلت

 فأولها غيرها إلى منها الخروج إلى المسلمين بامور والقيام الغزوات
  
عتيق ولقبه الله عبد واسمه رضه الصديق     قحافة     أبى     بن     بكر     أبو ] 2[  

بن تيم بن سعد بن كعب بن عمرو بن عامر بن عثمان قحافة أبى واسم
النضر بن مالك بن قريش وهو فهر بن غالب بن لؤي بن كعب بن مرة
بن كعب بن عمرو بن عامر بن صخر بنت الخير أم رضه بكر أبى وأم

صلى الله رسول فيه مات الذي اليوم في رضه استخلف تيم بن سعد
دفن من فرغوا فلما بيعته من الثاني اليوم خطبهم ثإم وسلم عليه الله

خليفة وسموه العام بيعة الناس بايعه وسلم عليه الله صلى المصطفى
والعلن السر في المر له واستقام وسلم عليه الله صلى الله رسول

بيعته عن تخلفوا هاشم بنى من معه وجماعة طالب أبى بن على ان ال
الله رسول توفى من أشهر ستة رأس على رضها فاطمة ماتت ان إلى

ذكرنا ما حسب على النفر وأولئك على بايعه ثإم وسلم عليه الله صلى
عليه الله صلى نبيه منهاج على رضه بكر أبو فمضى الخلفاء الكتاب في

والقيام حرماته عن والذب الله دين إظهار في وماله نفسه باذل وسلم
ليلة عشرة لسبع الثإنين ليلة به المنية حلت ان إلى الدين يوجبه بنا

واثإنين أشهر وثإلثإة سنتين خلفته وكانت الخرة جمادى من مضت
الله رسول بجنب ودفن سنة وستون اثإنتان مات يوم وله يوما وعشرين

عفان بن وعثمان الخطاب بن عمر قبره ونزل ليل وسلم عليه الله صلى
أبو وورثإه أجمعين رضهم بكر أبى بن الرحمن وعبد الله عبيد بن وطلحة
 السدس قحافة

  
بن الله عبد بن رياح بن العزى عبد بن نفيل بن الخطاب     بن     عمر ] 3[  

أبو مالك بن فهر بن غالب بن لؤي بن كعب بن عدى بن رزاح بن قرط



بن الله عبد بن المغيرة بن هشام بنت حنتمة عمر وأم العدوى حفص
في الصديق بكر أبو استخلفه قد وكان جهل أبى أخت مخزوم بن عمر
رضه الخطاب بن عمر فقام فيها توفى التي علته في له كتب بعهد حياته
الله صلى المصطفى سنن إظهار في المجهود ويبالغ الله دين عن يذب
وجبى المصار عليه الله فتح أن إلى رضه الصديق بكر وأبى وسلم عليه
الزائلة الفانية هذه حطام من بشيء نفسه لوثا ان غير من الموال اليه
بخنجر شعبة بن المغيرة غلم لؤلؤة أبو قتله المنية به حلت ان الى

صلة إلى قيامة عند الحجة ذي من بقين ليال لربع الربعاء يوم وجاءه
خمس وله رضه عمر وتوفى ثإنته في طعنات ثإلثا طعنه الفجر

ودفن ليال وأربع أشهر وستة سنين عشر خلفته وكانت سنة وخمسون
 عمر بن الله وعبد عفان بن عثمان قبره ودخل الصديق بكر أبى بجنب

  
عبد بن شمس عبد بن أمية بن العاص أبى بن عفان     بن     عثمان ] 4[  

له وكان غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن كلب بن قصي بن مناف
كريز بنت أروى عثمان وأم ليلى وأبو الله عبد وأبو عمرو أبو كنى ثإلثا

عبد بن حكيم أم البيضاء وأمها شمس عبد بن حبيب بن ربيعة بن
أنفس ستة من شورى عن استخلف مناف عبد بن هاشم بن المطلب

بن والزبير الله عبيد بن وطلحة وقاص أبى بن وسعد الرحمن وعبد على
تقدم ما حسب على أجمعين وعنهم رضه عثمان القوم وسادس العوام
للدين لزما عفان بن عثمان فمضى الخلفاء كتاب في ذلك ذكرنا

عن الله عداه قد الذي حياته في اللوثا ببعض الناس لوثإه وان الصحيح
في وبقى القعدة ذي من مضت لليلة الجمعة يوم حوصر أن إلى حقيقته
هاشم بنى في طالب أبى بن على عنه يذود يوما وأربعين تسعة الحصار
بن سودان عليه تسلق أن الى قريش من اطاعهما فيمن والزبير وطلحة
البقرة سورة يقرأ وهو فوجأه مشقص ومعه بالليل المرادي حمران
خلفته وكانت الله فسيكفيكهم قوله على دمعه من قطرة أول فوقعت

وصلى والعشاء المغرب بين ودفن يوما عشر اثإنى إل سنة عشرة اثإنتي
ذي من بقيت ليلة عشرة لثنتى السبت ليلة وذلك مطعم بن جبير عليه

 البنين وأم نائلة قبره في ودلته الحجة
  
أبو مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن طالب     أبى     بن     على ] 5[  

مناف عبد بن هاشم بن أسد بنت فاطمة على وأم الهاشمي الحسن
الناس وبايعه عثمان دفن بعد رضه على فاستخلف هشام أخو وهاشم

التمويه عن واغضى تجريدا الدين أسباب على فجرد والعلن السر في
الدنيا من تمكنهم عن الناس رد ورام الواضحة الطريقة ولزم والتبديل
عليه الله صلى المصطفى عليه كان ما على وطيباتها بنزهتها وتمتعهم

على الحوادثا من كان ما أمره من كان حتى المور عليه فالتاثإت وسلم



في مصر وهو الخلفاء كتاب في خلفته في اليام تفصيل ذكرنا ما حسب
كان ما على القذرة الفانية هذه عن والعزوف الدين إظهار على كله ذلك
عبد قتله أن الى لئم لومة الله في تأخذه أن غير من كان ما فيه

قيامه عند مسموم بسيف الكوفة مسجد في المرادي ملجم بن الرحمن
رمضان شهر من مضت ليلة عشرة لسبع الجمعة ليلة وذلك الصلة إلى

وكانت سنة وستون اثإنتان مات يوم وله الجمعة يوم غداة رضه ومات
قبره في واختلفوا يوما عشر أربعة إل أشهر وثإلثإة سنين خمس خلفته
 فاذكره صحيح شيء فيه عندي وليس

  
محمد أبو كنيته الزهراء فاطمة بن طالب     أبى     بن     على     بن     الحسن ] 6[  

شهر في بالمدينة ومات الحسين أخيه الى وأوصى كبده نزل حتى سم
عشر معاوية امارة من مضى ما بعد وخمسين إحدى سنة الول ربيع

 الغرقد بقيع في ودفن العاص بن سعيد عليه وصلى سنين
  
عبد أبو كنيته الزهراء فاطمة بن طالب     أبى     بن     على     بن     الحسين ] 7[  

يوم قتل به فاطمة حملت ثإم واحد طهر الحسن وبين بينه كان الله
امارة في عطشان وهو وستين إحدى سنة السبت يوم بكربلء عاشوراء

فمنهم رأسه موضع في واختلف الشام إلى رأسه وحمل معاوية بن يزيد
الفراديس باب على السور من الثالث البرج في رأسه أن زعم من

جامع مسجد في عمود رأس على رأسه أن زعم من ومنهم بدمشق
العمود ذلك رأيت وقد الخضراء القبة بجنب القبلة يمين عن دمشق
دفن معاوية بن يزيد ان وذاك معاوية قبر في رأسه ان زعم من ومنهم
ل فبكربلء جثته فأما به الممات بعد احصنه وقال أبيه قبر في رأسه
 فيه شك

  
تيم بن سعد بن كعب بن عمرو بن عثمان بن الله     عبيد     بن     طلحة ] 8[  

الفياض له يقال وكان محمد أبو كنيته غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن
وسلم عليه الله صلى النبي بعثه كان بدرا يلحق ولم البدريين من يعد
وسلم عليه الله صلى النبي فلحق العير أخبار ليتجسس الحوران إلى
بسهمه وسلم عليه الله صلى له فضرب الوقعة من فراغه بعد ببدر

وثإلثإين ست سنة رماه بسهم الجمل يوم الحكم بن مروان قتله واجره
 يزار مشهور بالبصرة وقبره رجب شهر في سنة وستين أربع بن وهو

  
بن قصي بن العزى عبد بن أسد بن خويلد بن العوام     بن     الزبير ] 9[  

حوارى كان الله عبد أبو كنيته غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن كلب
في الجمل يوم جرموز بن عمرو قتله وسلم عليه الله صلى المصطفى

صبحة الله عبد ابنه الى أوصى انه وذاك وثإلثإين ست سنة رجب شهر



الله رسول مع جرح وقد إل عضو بدنى في ما بنى يا وقال الجمل يوم
يومه آخر من فقتل فرجى إلى ذلك انتهى حتى وسلم عليه الله صلى

 يعرف مشهور البصرة من أميال على السباع بوادى وقبره
  
عبد بن وهيب بن مالك وقاص أبى واسم وقاص     أبى     بن     سعد ] 10[  

أبو كنيته غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن كلب بن زهرة بن مناف
المدينة إلى الرجال اعناق على وحمل بالعقيق قصره في مات إسحاق

مروان عليه وصلى وخمسين ثإمان سنة قيل وقد وخمسين خمس سنة
 سنة وستون أربع مات يوم وله لمعاوية عليها وكان الحكم بن
  
عبد بن رياح بن العزى عبد بن نفيل بن عمرو بن زيد     بن     سعيد ] 11[  

أبو كنيته غالب بن لؤي بن كعب بن عدى بن رزاح بن قرط بن الله
ليتجسسا وطلحة وسلم عليه الله صلى النبي بعثه بدرا يشهد لم العور

وسلم عليه الله صلى النبي فرغ ما بعد الحوران من فقدما العير خبر
ومات واجرهما بسهميهما وسلم عليه الله صلى لهما فضرب الوقعة من

ودخل سنة وسبعين بضع بن وهو وخمسين إحدى سنة بالمدينة سعيد
 الخطاب بن عمر بن الله وعبد وقاص أبى بن سعد قبره

  
بن زهرة بن الحارثا بن عوف عبد بن عوف     بن     الرحمن     عبد ] 12[  

في اسمه وكان محمد أبو كنيته غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن كلب
الرحمن عبد وسلم عليه الله صلى النبي فسماه عمرو عبد الجاهلية

سنة وسبعين خمس بن هو عثمان خلفة من بقين سنين لست مات
 بالبقيع ودفن

  
بن الجراح بن الله عبد بن عامر اسمه الجراح     بن     عبيدة     أبو ] 13[  

النضر بن مالك بن فهر بن الحارثا بن ضبة بن أهيب بن هلل بن ربيعة
أبو المة هذه وأمين أمين أمة لكل وسلم عليه الله صلى النبي قال

عشرة ثإماني سنة بالشام عمواس طاعون في توفى الجراح بن عبيدة
 الخطاب بن عمر خلفة في

  
طالب أبى بن على أخو المطلب عبد بن طالب     أبى     بن     عقيل ] 14[  

جعفر ول على يرثإه ولم وطالب عقيل طالب أبا ورثا يزيد أبو كنيته
 سفيان أبى بن معاوية امارة آخر في عقيل مات مشركين كانا لنهما

  
أسماء وأمه جعفر أبو كنيته طالب     أبى     بن     جعفر     بن     الله     عبد ] 15[  

سنة أول الحبشة بأرض ولدته الخثعمي ربيعة بن كعب بن عميس بنت
بالمدينة ثإمانين سنة مات السخاء قطب له يقال وكان الهجرة سنى من

 لحيته يصفر وكان مكة من بالحاج ذهب الذي الجحاف سيل سنة



  
وسلم عليه الله صلى الله رسول عم المطلب     عبد     بن     العباس ] 16[  

قاسط بن النمر بن مالك بن كلب بن جناب ابنة وأمه الفضل أبو كنيته
خلفة في وثإلثإين ثإنتين سنة ومات سنين بثلثا الفيل قبل مولده كان

عليه وصلى بالمدينة سنة وثإمانين ثإمان بن وهو رضه عفان بن عثمان
 رضه عفان بن عثمان

  
قبل ولد عباس أبو كنيته المطلب عبد بن عباس     بن     الله     عبد ] 17[  

ومات سنين بأربع وسلم عليه الله صلى النبي هجرة يعنى الهجرة
بن محمد عليه وصلى سبعين سنة قيل وقد وستين ثإمان سنة بالطائف
 يزار مشهور بالطائف وقبره أربعا عليه وكبر الحنفية

  
صلى الله رسول رديف كان المطلب     عبد     بن     العباس     بن     الفضل ] 18[  

بن عمر عهد في بالشام اليرموك يوم قتل حجته في وسلم عليه الله
 محمد أبو كنيته سنة وعشرين ثإنتين بن وهو الخطاب

  
مع خرج أن إلى بقى كان المطلب     عبد     بن     العباس     بن     قثم ] 19[  

إلى سفيان أبى بن معاوية امارة آخر في عفان بن عثمان بن سعيد
تلك في واستشهد النهر وراء ما وفتح النهر فعبر منها خرج ثإم خراسان

بمرو قبره أن زعم من ومنهم بسمرقند قبره أن زعم من فمنهم الناحية
  
وبدرا العقبتين شهد ممن النصاري دليم بن عبادة     بن     سعد ] 20[  

وله مدافع غير سيدهم كان الخزرج سعد له يقال الذي وهو نقيبا وكان
مضين ونصف لسنتين مات الحباب وأبو قيس وأبو ثإابت أبو كنى ثإلثا
 الشام أرض من بالحوران رضه الخطاب بن عمر خلفة من

  
صاهلة بن مخزوم بن شمخ بن الحارثا بن مسعود     بن     الله     عبد ] 21[  

عبد انه قيل وقد زهرة بنى حليف هذيل بن سعد بن تميم بن الحارثا بن
بن صاهلة بن مخزوم بن قار بن شمخ بن عاقل بن مسعود بن الله

عبد أبو كنيته مضر بن الياس بن مدركة بن هذيل بن سعد بن الحارثا
الصحابة فقهاء من وكان المشاهد وسائر بدرا شهد ممن الرحمن
بها المال بيت يلي كان مرة الكوفة سكن أجمعين عليهم الله رضوان
بن عثمان قبر بجنب يدفن ان وأوصى وثإلثإين ثإنتين سنة بالمدينة ومات

مات يوم له وكان بالبقيع ودفن العوام بن الزبير عليه فصلى مظعون
 كلب بن زهرة بن الحارثا بنت عبد أم أمه وكانت سنة وستون بضع

  
بنى من ثإعلبة بن زيد بن حارثإة بن الضحاك بن ثإابت     بن     زيد ] 22[  

وله النصار وجلة الصحابة فقهاء من الخزرج بن الحارثا بنى أحد سلمة



سنة سفيان أبى بن معاوية ولية في مات خارجة وأبو سعيد أبو كنيتان
 وخمسين إحدى سنة قيل وقد وأربعين خمس

  
والد زيد أبو كنيته النصاري القارئ     النعمان     بن     عبيد     بن     سعد ] 23[  

الربعة أحد وهو الكوفة على الخطاب بن عمر والى سعد بن عمير
قتل وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على القرآن جمعوا الذين

 سنة وستون أربع قتل يوم له وكان عشرة ست سنة بالقادسية
  
وسلم عليه الله صلى الله رسول مولى حارثإة بن زيد     بن     أسامة ] 24[  

ان بعد توفى زيد أبو ويقال محمد أبو قيل وقد يزيد أبو كنيته حبه وابن
صلى الله رسول حب خاتمه نقش وكان بالمدينة عفان بن عثمان قتل
 وسلم عليه الله

  
شهد ممن الخزرج بن جشم بنى من عمرو بن الله     عبد     بن     جابر ] 25[  

وقد غزاة عشرة تسع المشاهد ومن بدرا شهد ثإم أبيه مع العقبتين
خمسا عمه البعير ليلة وسلم عليه الله صلى المصطفى له استغفر

جابر مات أحد شهداء من وأبوه الله عبد أبو كنيته مرة وعشرين
له وكان بالحمرة يخضب وكان وسبعين ثإمان سنة عمى ان بعد بالمدينة

 سنة وتسعون أربع مات يوم
  
من الخزرجي سنان بن مالك بن سعد اسمه الخدري     سعيد     أبو ] 26[  

بسنة الحرة بعد بالمدينة مات أحدا شهد ممن أبوه وكان النصار سادات
 وستين أربع سنة

  
الرحمن عبد أبو كنيته الخطاب بن عمر أخو الخطاب     بن     زيد ] 27[  

يوم الصديق بكر أبى خلفة في الحديقة في الحنفي مريم أبو قتله
لقد ويحك له يقول ذاك بعد الحنفي مريم أبا رأى إذا عمر فكان اليمامة

 ذكرته ال الصبا هبت ما لي أخا قتلت
  
ان قيل وقد سفيان بن جنادة بن جندب اسمه الغفاري     ذر     أبو ] 28[  

صلى النبي إلى هاجر ممن ذر أبو وكان سكن أيضا ويقال يزيد أبيه اسم
أياما الكعبة استار في واختفى مكة إلى غفار بنى من وسلم عليه الله

شيئا يشرب أو يطعم ان غير من النسان لحاجة ال منها يخرج ل كثيرة
به فآمن بالليل وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى حتى زمزم ماء ال

جوامع وشهد المدينة الى هاجر ثإم السلم بتحية حياه من أول وهو
 وثإلثإين ثإنتين سنة عفان بن عثمان خلفة في بالربذة ومات المشاهد

  
الله عبد أبو كنيتان له الحارثإى النصاري رافع بن خديج     بن     رافع ] 29[  



 وسبعين ثإلثا سنة بالمدينة مات خديج وأبو
  
مولده وكان خالد أبو كنيته القرشي خويلد بن حزام     بن     حكيم ] 30[  

فيها فمخضت الكعبة أمه دخلت سنة عشرة بثلثا الفيل قبل بمكة
سنة ستين الجاهلية في وعاش الكعبة جوف في حزام بن حكيم فولدت

أربع سنة سنة ومائة عشرين بن وهو ومات سنة ستين السلم وفى
 بالمدينة وخمسين

  
بن معاوية أم وجديلة جديلة بنى من قيس بن كعب     بن     أبى ] 31[  

عمر فكان الطفيل له يقال بن له وكان المنذر أبو كنيته مالك بن عمرو
رسول عهد على القرآن جمع ممن أبى وكان بالطفيل يكنيه الخطاب بن

يقرأ أن عليه الله صلوات صفيه الله وامر وسلم عليه الله صلى الله
وعيه في له وأنشط له أبى لحفظ اوكد ليكون القرآن أبى على

ثإنتين سنة مات النصار وجلة الصحابة فقهاء من وكان عليه والمحافظة
خلفة إلى بقى انه قيل وقد الخطاب بن عمر خلفة في وعشرين

 أصح والول رضه عفان بن عثمان
  
من عتيك بن التيهان بن مالك اسمه التيهان     بن     الهيثم     أبو ] 32[  

قدومه عند وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه نزل النصار صالحي
عشرين سنة ومات المشاهد وجوامع بدرا شهد ممن وكان مدة المدينة

 الخطاب بن عمر خلفة في
  
أبو كنيته مناف عبد بن المطلب بن عباد بن اثإاثإة     بن     مسطح ] 33[  

ست بن وهو وثإلثإين أربع سنة بالمدينة توفى بدرا شهد ممن عبادة
 سنة وخمسين

  
بن مناة زيد بن عمرو بن حرام بن المنذر بن ثإابت     بن     حسان ] 34[  

مغالة بنو لهم يقال الذين القوم من النجار بن مالك بن عمرو بن عدى
عن يذب كان ممن الوليد أبو كنيته النجار بن مالك بن عدى أم ومغالة

قال وقد بلسانه ويعينه وسيفيه بيديه وسلم عليه الله صلى المصطفى
أيده اللهم قال ثإم معك وجبريل اهجهم وسلم عليه الله صلى النبي
مائة بن وهو بالمدينة طالب أبى بن على قتل أيام مات القدس بروح

 سواء وجده أبيه وسن سنه سنة وعشرين
  
كنيته القرشي مناف عبد بن نوفل بن عدى بن مطعم     بن     جبير ] 35[  

محمد أبو كنيته قيل وقد معا والسلم الجاهلية في عظم ممن سعيد أبو
مع مات قيل وقد بالمدينة وخمسين تسع سنة مات عدى أبو أيضا ويقال
 اسنه وهو وسبعين ثإلثا سنة واحد يوم في خديج بن رافع



  
ممن النصار سادات من الشهلي     سماك     بن     حضير     بن     اسيد ] 36[  

عتيق أبو قيل وقد يحيى أبو كنيته المشاهد وجوامع وبدرا العقبتين شهد
وصلى عشرين سنة الخطاب بن عمر خلفة في مات حضير أبو ويقال
 بالبقيع ودفن الخطاب بن عمر عليه

  
بن أنس أخو وهو الخزرجي النجاري النضر بن مالك     بن     البراء ] 37[  

وسلم عليه الله صلى النبي قال ومتقشفيهم النصار صالحي من مالك
منهم لبره الله على أقسم لو له يوبه ل طمرين ذي اغبر أشعث رب

بناحية المشركين من زحفا فلقى غازيا البراء خرج مالك بن البراء
الله رسول ان براء يا فقالوا المسلمين من معه فيمن فقاتلهم السوس

ربك على فأقسم لبرك الله على اقسمت لو قال وسلم عليه الله صلى
وقتل اكتافهم فمنحوا اكتافهم منحتنا لما رب يا عليك اقسمت فقال
 وعشرين ثإلثا سنة وذلك شهيدا البراء

  
ممن بشير بن النعمان والد النصاري     ثإعلبة     بن     سعد     بن     بشير ] 38[  

الصديق بكر أبى خلفة آخر في بالشام التمر بعين قتل وأحدا بدرا شهد
 أجمعين وعنهم رضنا

  
السلمي النصاري رافع بن ربعى بن الحارثا اسمه قتادة     أبو ] 39[  

ربعى بن النعمان قتادة أبى اسم ان قيل وقد سعد بن سلمة بنى من
أيام في الفرسان وجلة النصار سادات من كان ربعى بن عمرو ويقال
وهو وخمسين أربع سنة بالمدينة مات وسلم عليه الله صلى الله رسول

 سنة سبعين بن
  
كان وقاص أبى بن سعد اخى بن وقاص أبى بن عتبة     بن     هاشم ] 40[  

في ويقدمه المسلمين أمور على الخطاب بن عمر به يستعين ممن
يوم قتل مناف عبد بن وهيب بن مالك وقاص أبى واسم بعث إذا البعث
 رجب شهر في وثإلثإين ست سنة بالبصرة الجمل

  
وكان محمد أبو كنيته النصاري الشماس بن قيس     بن     ثإابت ] 41[  

الرجل نعم وسلم عليه الله صلى النبي قال وقد وقائلهم النصار خطيب
أبو وكان رضه الصديق بكر أبى عهد في اليمامة يوم قتل قيس بن ثإابت
بن الوليد بن خالد وأمر الجيش ذلك في النصار على أمره قد بكر

 رضه خالد الى المر جماع وكان قريش على المغيرة
  
سادات من مناف عبد بن المطلب بن الحارثا     بن     الطفيل ] 42[  

 بالمدينة ثإلثإين سنة اخوه الحارثا بن سفيان وأبو هو مات قريش



  
أمناء من كان ثإابت بن زيد أخو الضحاك     بن     ثإابت     بن     يزيد ] 43[  

بكر أبى خلفة في عشرة ثإنتي سنة اليمامة يوم قتل وقرائهم النصار
 رضه

  
أنس أم زوج السود بن سهل بن زيد اسمه النصاري     طلحة     أبو ] 44[  

رسول فرسان من وكان المشاهد وجوامع بدرا شهد ممن كان مالك بن
عليه وصلى وثإلثإين أربع سنة بالمدينة مات وسلم عليه الله صلى الله

 سنة سبعون مات يوم له وكان عفان بن عثمان
  
وأم أمه محمد أبو كنيته الصديق     بكر     أبى     بن     الرحمن     عبد ] 45[  

ثإمان سنة عائشة قبل مات عويمر بن عامر بنت رومان أم عائشة
 والكتم بالحناء يخضب وكان وخمسين

  
عمير انه زعم من فمنهم اسمه في اختلفوا الدوسي     هريرة     أبو ] 46[  

عبد قال من ومنهم عمرو بن سكين قال من ومنهم عبد بن عامر بن
عبد اسمه ان ويقال صخر بن الرحمن عبد قيل وقد عمرو بن الله

ان قيل وقد عمرو عبد قال من ومنهم نهم عبد قال من ومنهم شمس
الله عبد وسلم عليه الله صلى النبي فسماه نهم عبد الجاهلية في اسمه
من وكان الهجرة من سبع سنة خيبر سنة إسلمه كان اشبه وهذا

كل في وسلم عليه الله صلى الله رسول صحبة على المواظبين الحفاظ
فمات ستين سنة تدركنى ل اللهم دعا كان وقد بطنه ملء على وقت
 بالمدينة وخمسين ثإمان سنة

  
عليه الله صلى النبي عن له السدي بحينة بن مالك     بن     الله     عبد ] 47[  

عند ال علم لما ذكره وقلة العبادة على لقباله يسيرة أحاديث وسلم
 مات وبها المدينة أهل عنه روى اليه الحاجة

  
من سفيان أبى بن معاوية أخو حرب بن سفيان     أبى     بن     يزيد ] 48[  

الصديق بكر أبو وله بالشام الجناد امراء من وكان أمية بنى صالحي
أن بعد عشرة ثإماني سنة بالشام مات رايته تحت سفيان أبا أباه وجعل
 الخطاب بن عمر خلفة في الجراح بن عبيدة أبو توفى

  
والعقبة بدرا شهد ممن كان حرام بن المنذر بن ثإابت     بن     أوس ] 49[  

 وثإلثإين خمس سنة مات ثإابت بن حسان وأخو أوس بن شداد والد وهو
  
يوم قتل محصن أبو كنيته السدي حرثإان بن محصن     بن     عكاشة ] 50[  

 الصديق بكر أبى عهد في اليمامة



  
إحدى سنة مات صالح أبو كنيته السلمي     عمرو     بن     حمزة ] 51[  

 سنة وسبعين إحدى بن وهو وستين
  
أبو كنيته قينقاع بنى من الخزرجي     الحارثا     بن     سلم     بن     الله     عبد ] 52[  

فسماه الحصين السلم قبل كان واسمه يسلم ان قبل حبرا كان يوسف
الصحابة فقهاء من وكان الله عبد وسلم عليه الله صلى الله رسول

 وأربعين ثإلثا سنة بالمدينة توفى بالكتب وعلمائهم
  
عمرو بن الله عبد وهو القرشي العمى مكتوم     أم     بن     الله     عبد ] 53[  

عليه الله صلى النبي فسماه الحصين يسلم ان قبل اسمه كان شريح بن
 بالمدينة مات الله عبد وسلم

  
سنة بالمدينة مات الرحمن عبد أبو كنيته الجهني     خالد     بن     زيد ] 54[  

 وسبعين ثإمان
  
مولده كان الرحمن عبد أبو كنيته الخطاب     بن     عمر     بن     الله     عبد ] 55[  

عليه الله صلى الله رسول على وعرض بدرا يشهد لم بسنة الوحي قبل
عرض ثإم بلغ يره ولم يجزه فلم سنة عشرة أربع بن وهو أحد يوم وسلم
صالحي من وكان فأجازه عشرة خمس بن وهو الخندق يوم عليه

ول بالصفراء الدنيا هذه في يشتغل ولم وزهادهم وقرائهم الصحابة
لثإار تتبعا أكثرهم من وكان درهم إلى درهما ضم ول بالبيضاء بالتمتع
الفتن اعتزل لها استعمال وأكثرهم وسلم عليه الله صلى الله رسول
أن إل غازيا أو معتمرا أو حاجا يخرج أن إل الناس عن البيت في وقعد

وبها وسبعين ثإلثا سنة حاج وهو بمكة تلك حالته على المنية أدركته
 رضه دفن

  
لم الزبير بن المنذر عبد بن بشير اسمه المنذر     عبد     بن     لبابة     أبو ] 56[  

على استخلفه وسلم عليه الله صلى المصطفى ان وذاك بدرا يشهد
أبو اخوة ثإلثإة وهم وأجره بسهمه له وضرب بدر إلى خرج حيث المدينة

خلفة في بالمدينة لبابة أبو ومات المنذر عبد بنوا ورفاعة ومبشر لبابة
 رضه طالب أبى بن على

  
ممن وكان بمكة أسلم ممن الصديق     بكر     أبى     بن     الله     عبد ] 57[  

عندهما فيكون الغار ليالى وأبيه وسلم عليه الله صلى النبي إلى يختلف
بها كبائت فيصبح مكة إلى يدلج ثإم به يكتادان وبما بالخبر ويأتيهما بالليل
المؤمنين جميع وعن أبيه وعن رضه الصديق بكر أبى قبل بالمدينة توفى

  



النصاري القيس امرئ بن مالك بن زهير أبى بن خارجة     بن     زيد ] 58[  
الذي وهو بالمدينة عفان بن عثمان خلفة في وتوفى بدرا شهد ممن
أفاق ثإم مات فحسبوه عليه غشي كان الموت بعد تكلم انه عنه يروى
 طفىء ثإم بكلمات فتكلم

  
حليف الحصين بن كناز مرثإد أبى واسم مرثإد     أبى     بن     أنيس ] 59[  

كنيته بحنين وسلم عليه الله صلى النبي مع كان المطلب عبد بن حمزة
 عشرين سنة الول ربيع شهر بالمدينة مات يزيد أبو
  
من عنزة من كان العدوى العنزي     ربيعة     بن     عامر     بن     الله     عبد ] 60[  

بيتهم في وسلم عليه الله صلى النبي أتاهم عدى بنى حلفاء وهم اليمن
 بالمدينة وثإمانين تسع سنة مات الصحابة عن روايته وأكثر غلم وهو

  
من كان زريق بنى من النعمان بن زيد اسمه الزرقي     عياش     أبو ] 61[  

 بالمدينة توفى وسلم عليه الله صلى الله رسول فرسان
  
بدرا شهد الصامت بن عبادة أخو قيس بن الصامت     بن     أوس ] 62[  

 سنة وثإمانون خمس وله بالمدينة وتوفى المشاهد وجلة
  
النصاري كعب بن القين بن كعب     أبى     بن     مالك     بن     كعب ] 63[  

المشاهد وسائر وبدرا شهدالعقبة ممن سعد بن سلمة بنى من السلمي
وبراعة شبابه في شهامة له ممن والشعراء النقباء من وكان تبوك إل

طالب أبى بن على قتل أيام بالمدينة توفى الله عبد أبو كنيته يفاعته في
 رضه

  
أبو كنيته النصاري الخزرجي النعمان     بن     زيد     بن     قيس     بن     ثإابت ] 64[  

عليه الله صلى الله رسول عهد على القرآن جمع الذي هو وليس زيد
 رضه عفان بن عثمان خلفة أول في بالمدينة توفى وسلم

  
من جارية بن مجمع أخو الوسي العمرى عامر بن جارية     بن     زيد ] 65[  

وسلم عليه الله صلى النبي من كان النصار من عوف بن عمرو بنى
 بالمدينة توفى بخيبر

  
شهد ممن الله عبد بن خولى بن أوس اسمه النصاري     ليلى     أبو ] 66[  

مع وسلم عليه الله صلى الله رسول غسل وحضر المشاهد وجلة بدرا
 بالمدينة مات وشقران وقثم العباس بن والفضل طالب أبى بن على

  
بالشام بأجنادين قتل الحصين بن كناز اسمه الغنوي     مرثإد     أبو ] 67[  

 الصديق بكر أبى خلفة في مات انه قيل وقد



  
أبو كنيته بدرا شهد ممن النصاري     النعمان     بن     جبير     بن     خوات ] 68[  

أربع بن وهو أربعين سنة بالمدينة مات صالح أبو قيل وقد الله عبد
 سنة وسبعين

  
مات السلمي النصاري عباد بن عمرو بن كعب اسمه اليسر     أبو ] 69[  

مات من آخر انه ويقال معاوية ولية في وخمسين خمس سنة بالمدينة
 بدر أهل من

  
بنى سادات من كان صحبة له الموي العاص     بن     سعيد     بن     أبان ] 70[  

 رضه الخطاب بن عمر خلفة في بالشام بأجنادين قتل شبابه في أمية
  
جد النجار بن دينار بنى من المازني     عاصم     بن     زيد     بن     الله     عبد ] 71[  

في وستين ثإلثا سنة الحرة يوم قتل المازني يحيى بن عمرو النجاري
بعث معاوية بن يزيد لن الحرة يوم سمى وإنما بالمدينة الحجة ذي

مسير قبل صخر فتوفى الجهم أبى بن صخر وأمر المدينة إلى جيشا
عقبة بن مسلم بعده عليهم معاوية بن يزيد فاستعمل إليها الجيش
واستباح فهزمهم فقاتلهم المدينة نزل حتى مسلم بهم فسار المري
ثإلثا سنة منه بقين لليال الحجة ذي آخر في وكان وقتل نهبا ثإلثإا المدينة
 الحرة وقعة الوقعة هذه فسميت وستين

  
الرؤيا صاحب النصاري     ربه     عبد     بن     ثإعلبة     بن     زيد     بن     الله     عبد ] 72[  

بالمدينة ومات والعقبة بدرا شهد ممن كان محمد أبو كنيته الذان في
عفان بن عثمان عليه وصلى سنة وستين أربع بن وهو وثإلثإين ثإنتين سنة

  
من عشر سنة والبيداء بالشجرة ولد الصديق     بكر     أبى     بن     محمد ] 73[  

وأمه حجته في العتيق البيت قاصد وسلم عليه الله صلى والنبي الهجرة
على ولية في قتل القاسم أبا يكنى وكان الخثعمية عميس بنت أسماء

 صفين وقعة بعد طالب أبى بن
  
نائلة أبى أخو النصاري الشهلي وقش بن سلمة     بن     سلمة ] 74[  

بالمدينة مات وبدرا العقبة شهد ممن عوف أبو كنيته سلمة بن سلكان
مات يوم وله سفيان أبى بن معاوية ولية في وأربعين خمس سنة

 سنة سبعون
  
بن الله عبد بن شرحبيل وهو أمه وحسنة حسنة     بن     شرحبيل ] 75[  

الصديق بكر أبو ولى حسنة بن الرحمن عبد أخو الكندي المطاع
أمراء من وكان الشام إلى أنفذهم حيث الجيش حسنة بن شرحبيل



سنة عمواس طاعون في بالشام مات الله عبد أبو وكنيته الربعة الجناد
 الخطاب بن عمر خلفة في عشرة ثإماني

  
وقد التيمى جدعان بن الله عبد مولى مالك بن سنان     بن     صهيب ] 76[  

الصالحين من يحيى أبو كنيته الخطاب بن عمر مولى وهو حليفه قيل
على خلفة في وثإلثإين ثإمان سنة شوال شهر في بالمدينة مات والقراء

 بالبقيع ودفن طالب أبى بن
  
بنى من المنذر بن الرحمن عبد اسمه الساعدي     حميد     أبو ] 77[  

ممن وقرائهم النصار صالحي من كان الخزرج بن كعب بن ساعدة
وكان وسلم عليه الله صلى النبي من وفصولها الصلة حفظ عل واظب
 بالمدينة توفى أن الى للدين ملزما

  
بن دينار بنى من المدني النصاري     السالمي     عجرة     بن     كعب ] 78[  

خمس وله بالمدينة وخمسين ثإنتين سنة مات محمد أبو كنيته النجار
 سنة وسبعون

  
بن أسماء قيل وقد حارثإة بن أسماء اسمه السلمى     هند     أبو ] 79[  

 سنة ثإمانين بن وهو وستين ست سنة بالمدينة مات خارجة
  
ان قيل وقد الكوع بن عمرو بن سملة وهو الكوع     بن     سلمة ] 80[  

قلبا وأشجعهم بأسا الناس أشد من كان عامر أبو كنيته لقب الكوع
ذات غزوة في وسلم عليه الله صلى الله رسول أعطاه راجل وأقواهم

 وسبعين أربع سنة بالمدينة ومات معا والفارس الراجل سهم قرد
  
بن وأبان سعيد بن خالد أخو أمية بن العاص     بن     سعيد     بن     عمرو ] 81[  

عمرو قتل الدين في الفضل وأولى السلم في السوابق أهل من سعيد
 الخطاب بن عمر خلفة في غازيا بأجنادين

  
من محمد أبو كنيته حرملة بن اردب بن بلتعة     أبى     بن     حاطب ] 82[  

بن عثمان خلفة في ثإلثإين سنة بالمدينة مات الدين في الفضل أهل
 رضه عفان بن عثمان عليه وصلى عفان

  
وجوامع بدرا شهد ممن عتيك بن عمرو     بن     قيس     بن     سليط ] 83[  

الجسر يوم استشهد البراز إلى والمبادرين الشجعان من وكان المشاهد
 رضه الخطاب بن عمر خلفة في الثقفى مسعود بن عبيد أبى مع
  
حزن بن الحارثا بن بعكك بن حبة اسمه بعكك     بن     السنابل     أبو ] 84[  



 بالمدينة توفى السباق بن
  
وساداتهم النصار قراء من خرشة بن سماك اسمه دجانة     أبو ] 85[  

 الصديق بكر أبى خلفة في اليمامة يوم واستشهد وفرسانهم
  
بن رفاعة له يقال الذي وهو النصاري     مالك     بن     رافع     بن     رفاعة ] 86[  

أبى بن ولية في بالمدينة ومات المشاهد وجوامع بدرا شهد ممن عفراء
 سفيان

  
عوف بن الرحمن عبد أخت بن نوفل بن مخرمة     بن     المسور ] 87[  

به وقدم الهجرة من الثانية السنة بمكة مولده كان الرحمن عبد أبو كنيته
مع حج وقد الفتح عام ثإمان سنة الحجة ذي من النصف في المدينة

واستوطن الحج احكام جوامع وحفظ حجة وسلم عليه الله صلى النبي
يصلى وهو المنجنيق حجر أصابه وسبعين أربع سنة بمكة ومات المدينة

 الحجر في
  
ولد الخطاب بن عمر أخى بن الخطاب     بن     زيد     بن     الرحمن     عبد ] 88[  

 بالمدينة الزبير بن فتنة في وتوفى الهجرة سنى من سنة أول
  
النصاري الله عبد أبو كنيته قيس بن الحارثا بن عتيك     بن     جبر ] 89[  

وهو وستين إحدى سنة بالمدينة وتوفى المشاهد وجوامع بدرا شهد من
 سنة وسبعين إحدى بن
  
الله صلى النبي وجاءه بدرا شهد ممن عمرو     بن     مالك     بن     عتبان ] 90[  

 معاوية بن يزيد ولية في بالمدينة توفى فيه فصلى بيته الى وسلم عليه
  
الله صلى النبي مع كان المطلب عبد بن الحارثا     بن     سفيان     أبو ] 91[  

حيث وسلم عليه الله صلى المصطفى بغرز أخذ حنين يوم وسلم عليه
وصلى عشرين سنة بالمدينة مات كثرتهم أعجبتهم لما عنه الناس ولى
 رضه الخطاب بن عمر عليه

  
سادات من مظعون بن عثمان أخو حبيب بن مظعون     بن     قدامة ] 92[  

طالب أبى بن على خلفة في وثإلثإين ست سنة بالمدينة مات قريش
 وخمسين ست سنة مات انه قيل وقد

  
بن كعب قاتل النصاري الحارثإى سلمة بن مسلمة     بن     محمد ] 93[  

الفتن اعتزل بالتعبد والخلوة العبادة على المواظبين من الشرف
سبع بن وهو وأربعين ثإلثا سنة مات أن إلى بالربذة فسطاطه وضرب



 الله عبد بأبي يكنى وكان سنة وسبعين
  
بنى من البدن بن ربيعة بن مالك اسمه الساعدي     أسيد     أبو ] 94[  

 ثإلثإين سنة بالمدينة توفى بدرا شهد ممن ساعدة
  
ابنا لهما يقال الحارثا بن معوذ أخو رفاعة بن الحارثا     بن     معاذ ] 95[  

يوم وقتل بدرا شهد ممن عفراء بن معاذ وكان أمهما عفراء كانت عفراء
يوم طالب أبى بن على مع قتل إنه قيل وقد وستين ثإلثا سنة الحرة
 رضهما الجمل

  
الخندق شهد الضحاك أبو كنيته النصاري     زيد     بن     حزم     بن     عمرو ] 96[  

إمارة في وخمسين إحدى سنة بالمدينة مات سنة عشرة خمس بن وهو
 سفيان أبى بن معاوية

  
بن سعيد جد القرشي المخزومي     عمرو     بن     وهب     أبى     بن     حزن ] 97[  

 بالمدينة توفى حزن بن المسيب
  
بن الرحمن عبد والد عمرة أبو كنيته محصن     بن     عمرو     بن     ثإعلبة ] 98[  

اسم ان قيل وقد خيبر وسلم عليه الله صلى النبي مع شهد عمرة أبى
ألف مائة الجمل يوم عليا أعطى محصن بن عمرو بن بشير عمرة أبى

 صفين يوم وقتل بها أعانه درهم
  
اليمامة يوم استشهد عمرة أبى أخو محصن     بن     عمرو     بن     حبيب ] 99[  

الصديق بكر أبى خلفة في الوقعة قبل ذاهبون والناس الطريق في
 رضه

  
عليه الله صلى الله رسول سماه الله     عبيد     بن     طلحة     بن     محمد ] 100[  

رئاب بن جحش بنت حمنة أمه القاسم بأبي يكنى وكان محمدا وسلم
يوم قتل الصلة على ومواظبته عبادته لكثرة بالسجاد يعرف وكان

 وثإلثإين ست سنة الجمل
  
لمرأة مولى كان معقل بن سالم وهو حذيفة أبى مولى سالم ] 101[  

بن عتبة بن حذيفة أبا يلزم وكان يعار بنت ليلى لها يقال النصار من
عشرة ثإنتي سنة اليمامة يوم قتل الله عبد أبا كنيته كان به فعرف ربيعة

 رضه الصديق بكر أبى خلفة في
  
وأبوه هو هاجر السدي رئاب بن جحش بن الله عبد بن محمد ] 102[  

أحد يوم أبوه قتل شمس عبد بنى حلفاء وهم جحش بن أحمد أبو وعمه



 بالمدينة محمد وتوفى
  
بن أبى بن له يقال الذي مالك بن أبى بن الله عبد بن الله عبد ] 103[  

عليه الله صلى النبي فسماه الحباب اسمه كان أبى أم وسلول سلول
إسلمه وحسن بدرا شهد ممن كان شيطان الحباب وقال الله عبد وسلم
 اليمامة يوم استشهد الله في العداوة له ويظهر أباه يناصب وكان

  
العقبتين شهد ممن مالك أبو كنيته العجلن بن مالك بن رافع ] 104[  

مالك بن قيس بن خالد عم وهو المشاهد وجلة بدرا شهد ثإم نقيبا وكان
الوطيس حمى إذا القتال يصدقان وكانا السلم في السوابق أهل من

 بالمدينة جميعا توفيا
  
وهو معبد أبو كنيته البهراني الكندي ثإعلبة بن عمرو بن المقداد ] 105[  

يغوثا عبد بن السود حجر في كان أسود بن المقداد له يقال الذي
بن المقداد قيل فلذلك كندة حالف المقداد أبو عمرو وكان اليه فنسب
الى الرجال أعناق على فحمل وثإلثإين سنة بالجرف مات الكندي عمرو

سبعين من نحو مات يوم له وكان عفان بن عثمان عليه وصلى المدينة
 سنة

  
الله عبد أبو كنيته النصاري الشهلي النعمان بن عتيك بن جابر ] 106[  

 بالمدينة توفى الشهل عبد بنى وجلة النصار سادات من
  
مالك بن زيد بن أمية بنى من ضلفحة بن ساعدة بن عويم ] 107[  

في وتوفى المشاهد وجوامع بدرا شهد ممن كان الرحمن عبد أبو كنيته
 سنة وستون خمس وله الخطاب بن عمر خلفة

  
جلة من كان عامر بن حماز بن حبيب اسمه البلوى رمثة أبو ] 108[  

 بالمدينة وتوفى وبحرا برا الغزائين من المدينة أهل
  
شهد ممن النصاري السلمي خنساء بن أمية بن صخر بن جبار ] 109[  

 عفان بن عثمان خلفة في بالمدينة مات المشاهد وجوامع بدرا
  
ومشايخ النصار جلة من عتيك بن جابر أخو عتيك بن الله عبد ] 110[  

 بالمدينة توفى الوس
  
بدرا شهد ممن كان عوف بن الحارثا اسمه الليثي واقد أبو ] 111[  

 سنة سبعين بن وهو وستين ثإمان سنة بالمدينة وتوفى
  
كان عمرو أبو كنيته النصاري الجموح بن المنذر بن الحباب ] 112[  



توفى النصار خطيب وكان سنة وثإلثإين ثإلثا بن وهو بدرا شهد ممن
وعذيقها المحكك جذيلها أنا السقيفة يوم قال الذي وهو بالمدينة
 المرحب

  
بشر أبو كنيته النصاري زغبة بن وقش بن بشر بن عباد ] 113[  

 اليمامة يوم استشهد
  
فسماه حزن اسمه كان الساعدي مالك بن سعد بن سهل ] 114[  

بالمدينة مات العباس أبو كنيته سهل وسلم عليه الله صلى الله رسول
من مات من آخر وهو وثإمانين ثإمان سنة قيل وقد وتسعين إحدى سنة

 بالمدينة الصحابة
  
بدرا شهد ممن عمرو بن جبر بن الرحمن عبد اسمه عبس أبو ] 115[  

مات الرحمن عبد وسلم عليه الله صلى النبي فسماه معبد اسمه كان
 سنة سبعون حينئذ وله وثإلثإين أربع سنة بالمدينة

  
الصحابة جلة من القرشي العدوى النحام الله عبد بن نعيم ] 116[  

 الخطاب بن عمر خلفة في اجنادين يوم قتل
  
في أباه وقاتل بدرا شهد ممن ربيعة بن عتبة بن حذيفة أبو ] 117[  

بن وهو اليمامة يوم استشهد سفيان أبى بن معاوية خال وهو اليوم ذلك
 سنة وخمسين ثإلثا

  
بدرا شهد ممن عقبة بن نيار بن هانئ اسمه نيار بن بردة أبو ] 118[  

 وأربعين خمس سنة بالمدينة مات عازب بن البراء خال وهو
  
وعباد حنيف بن سهل أخو النصاري واهب بن حنيف بن عثمان ] 119[  

بن عمر عامل كان حنيف بن سهل بن أمامة أبى عم وهو حنيف بن
 سفيان أبى بن معاوية ولية في بالمدينة توفى العراق على الخطاب

  
بنى من كليب بن زيد بن خالد اسمه النصاري أيوب أبو ] 120[  

غد وسلم عليه الله صلى النبي عليه نزل ممن كان الخزرج بن الحارثا
 وخمسين ثإنتين سنة مات المدينة قدومه

  
إحدى سنة توفى محمد أبو السلمى حدرد أبى بن الله عبد ] 121[  

 عبد وقيل سلمة حدرد أبى واسم سنة وثإمانين إحدى بن وهو وسبعين
  
ممن زيد بن عمرو صعصعة أبى واسم صعصعة أبى بن قيس ] 122[  

حيث وسلم عليه الله صلى الله رسول ساقة على وكان العقبة شهد



 النصار سادات من كان بالمدينة توفى بدر إلى خرج
  
النصاري الوسي خيثمة أبو كنيته خيثمة بن سعد بن الله عبد ] 123[  

في المعدودين من وكان المشاهد وجوامع والعقبة بدرا شهد ممن
 بالمدينة توفى البراز في والمشهورين القراء

  
الله رسول ربيب المخزومي السد عبد بن سلمة أبى بن عمر ] 124[  

من الولى السنة في الحبشة بأرض مولده كان وسلم عليه الله صلى
 مروان بن الملك عبد إمارة في وتوفى الهجرة

  
وجوامع بدرا شهد ممن ربيعة بن شداد أبى بن زهير بن عياض ] 125[  

 رضه عثمان خلفة في بالمدينة ومات المشاهد
  
الله عبد أبو كنيته النصاري عامر بن زيد بن النعمان بن قتادة ] 126[  

سنة بالمدينة مات أحد يوم عينه أصيبت لمه الخدري سعيد أبى أخو
الخطاب بن عمر عليه وصلى سنة وستين خمس بن وهو وعشرين ثإلثا

  
الله رسول بايع ممن السلمي ثإعلبة بن مسعود بن مجاشع ] 127[  

 وثإلثإين ست سنة الجمل يوم قتل الهجرة على وسلم عليه الله صلى
  
الخطاب بن عمر عامل كان الجمحي حذيم بن عامر بن سعيد ] 128[  

 خلفته في ومات
  
الصحابة جلة من عمرو بن خويلد اسمه الكعبي شريح أبو ] 129[  

 وستين ثإمان سنة بالمدينة مات وقرائهم
  
إلى انتقل القرشي الحجبي طلحة أبى بن طلحة بن عثمان ] 130[  

 وأربعين ثإنتين سنة بها ومات المدينة
  
الله صلى الله رسول رده عجلن بن الجد بن عدى بن معن ] 131[  

يوم استشهد بدر عن وأجره بسهمه له وضرب الروحاء من وسلم عليه
 اليمامة

  
بدرا شهد ممن النجاري النصاري زيد بن حزم بن عمارة ] 132[  

 يعقب ولم اليمامة يوم وقتل المشاهد وجوامع
  
وهو النصار من النجار بن مازن بنى من صعصعة بن مالك ] 133[  

 بالمدينة مات بطوله المعراج حديث حفظ الذي
  



بالمدينة يقيم كان صحبة له القرشي حزام بن حكيم بن هشام ] 134[  
 بالمدينة ومات المصرين أهل عند فحديثه غازيا الشام إلى ويخرج

  
سنة مات الصحابة جلة من الدوسي فاطمة أبى بن معيقيب ] 135[  

 بالمدينة أربعين
  
بن زيد طلحة أبى واسم النصاري طلحة أبى بن الله عبد ] 136[  

ولد حيث وسلم عليه الله صلى النبي الى طلحة أبو به ذهب سهل
الله عبد بن إسحاق والد وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول فحنكه

 بالمدينة مات
  
صلى الله رسول مجها مجة عقل الخزرجي الربيع بن محمود ] 137[  

وتسعين تسع سنة مات سنين خمس بن وهو وجهه في وسلم عليه الله
 سنة وتسعين أربع بن وهو

  
صحبة له الشهلي القيس امرئ بن رافع بن لبيد بن محمود ] 138[  

 وتسعين ثإلثا سنة مات
  
الله صلى النبي سماه النصاري حنيف بن سهل بن أمامة أبو ] 139[  

 بالمدينة مائة سنة مات أسعد وسلم عليه
  
صحبة له جبيرة أبو كنيته عوف عبد بن أزهر بن الرحمن عبد ] 140[  

 بأشهر الحرة قبل مات
  
صلى النبي مع به حج نمر أخت بن الكندي يزيد بن السائب ] 141[  

بالمدينة وتسعين إحدى سنة ومات سنين سبع بن وهو وسلم عليه الله
في وجللة ولقيا صحبة لهم أن إل الصحابة عن روايتهم أكثر الستة هؤلء
الله رسول موالي من بالمدينة كان وقد الدين في ومكانا والعلم القدر
 منهم نفسا عشر أحد عنه وروى صحبة ممن وسلم عليه الله صلى

  
 أوس اسمه وسلم عليه الله صلى الله رسول مولى كبشة أبو ] 142[  
  
وسلم عليه الله صلى الله صلى الله رسول مولى رافع أبو ] 143[  

 طالب أبى بن على خلفة في مات أسلم اسمه
  
اسمه وسلم عليه الله صلى الله رسول مولى عسيب أبو ] 144[  

 أقمر
  
صالحي من وسلم عليه الله صلى الله رسول مولى ذكوان ] 145[  



 الموالي
  
النبي اشتراه وسلم عليه الله صلى الله رسول مولى شقران ] 146[  

شقران ولقبه صالح اسمه كان الرحمن عبد من وسلم عليه الله صلى
في وسلم عليه الله صلى الله رسول تحت القطيفة وضع الذي وهو

 القبر
  
صالحي من وسلم عليه الله صلى الله رسول مولى رباح ] 147[  

 الموالي
  
بن بلل جد وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول مولى زيد ] 148[  

 زيد بن يسار
  
 وسلم عليه الله صلى الله رسول مولى طهمان ] 149[  
  
 وسلم عليه الله صلى الله رسول مولى كيسان ] 150[  
  
الله رسول سمع وسلم عليه الله صلى الله رسول مولى نافع ] 151[  

 مستكبر الجنة يدخل ل يقول وسلم عليه الله صلى
  
حاتم أبو قال وسلم عليه الله صلى الله رسول مولى عبيد ] 152[  

ذكرنا بالمدينة كانوا الذين الصحابة من المشاهير آخر فهذا الله رحمه
في المنية أدركتهم وان المدينة استيطانهم واعتبرنا أنسابهم من باليماء
الله صلى الله رسول حياة في قتل أو مات من ذكر عن وأغضينا غيرها
 وسلم عليه

  
 بمكة الصحابة مشاهير ذكر

  
ومن الله رحمه حاتم أبو المام الشيخ قال أجمعين عليهم الله رضوان
السفار كانت وان استوطنوها قد كانوا الذين بمكة الصحابة مشاهير

بها المنية أدركتهم سواء عنها الخروج الى دفعتهم والتجارات والغزوات
 أجمعين عليهم الله رضوان لها قاطنين كانوا أن بعد بغيرها أو
  
بمكة مدة بالمدينة يقيم كان الصديق بكر أبى بن الله عبد ] 153[  

 وأموال دور بها وله معا الحرمين قطن ممن فهو زمانا
  
العزى عبد بن أسد بن خويلد بن العوام بن الزبير بن الله عبد ] 154[  

به حملت الصديق بكر أبى بنت أسماء أمه خبيب وأبو بكر أبو كنيتان له
المدينة قدمت فلما حامل وهى المدينة الى مهاجرة وخرجت بمكة



ودعا حجره في فوضعه وسلم عليه الله صلى النبي به وأتت بها فولدته
الله رسول ريق جوفه دخل شيء أول فكان بها وحنكه فمضغها بتمرة
في ولد مولود أول وهو عليه وبرك له دعا ثإم وسلم عليه الله صلى

المسجد في يوسف بن الحجاج قتله بالمدينة المهاجرين من السلم
 مروان بن الملك عبد ولية في صلبه ثإم وسبعين ثإنتين سنة الحرام

  
الله رسول وله محمد أبو كنيته العيص أبى بن أسيد بن عتاب ] 155[  

توفى يوم توفى سنة عشرة ثإماني بن وهو مكة وسلم عليه الله صلى
 الصديق بكر أبو
  
وسلم عليه الله صلى الله رسول ختن الربيع بن العاص أبو ] 156[  

جرو يسمى كان العزى عبد بن الربيع بن لقيط اسمه زينت ابنته على
 عشرة ثإنتي سنة مات البطحاء

  
المخزومي القرشي الله عبد بن المغيرة بن الوليد بن خالد ] 157[  

عليه الله صلى الله رسول سماه ممن المهاجرين من سليمان أبو كنيته
وان هو وعشرين إحدى سنة رئاستة على بحمص مات الله سيف وسلم
وقت إياها استيطانه لقدم مكة أهل في عداده فان زمانا بالشام أقام

 بها مقامه
  
عثمان أبو كنيته القرشي الحجبي طلحة بن عثمان بن شيبة ] 158[  

 وخمسين تسع سنة مات
  
أمية أبو كنيتان له القرشي الجمحي خلف بن أمية بن صفوان ] 159[  

 وأربعين ثإنتين سنة مات وهب وأبو
  
قيل وقد لوذان بن معير بن سمرة اسمه الجمحي محذورة أبو ] 160[  

محيرز بن معير زعم من ومنهم معير بن أوس ويقال معير بن سبرة
النبي قدم لوذان بن معير بن سمرة والشبه محيريز بن معين ويقال
ويقيم يؤذن الصبيان مع يلعب فرآه الفتح يوم مكة وسلم عليه الله صلى

في الصوت جهوري وسلم عليه الله صلى النبي فرآه بالسلم ويسخر
الله صلى ووله فقبله السلم عليه وعرض فدعاه أدرك قد وكان حزونه

بالترجيع وأمره القاء عليه والقاه الذان وعلمه بمكة الذان وسلم عليه
الحرام المسجد في المؤذن محذورة أبو يزل فلم القامة وعلمه فيه
وبقي الكوفة عمره آخر في قدم وكان وخمسين ثإمان سنة مات أن الى
 مديدة بها
  
بن وهو عشرة أربع سنة مات الصديق بكر أبي والد قحافة أبو ] 161[  



 سنة وتسعين تسع
  
عبد الرقم أبي واسم الزهري أسد بن الرقم أبي بن الرقم ] 162[  

في مستخفيا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان الذي وهو مناف
عبد أبو كنيته فأسلم الخطاب بن عمر عليه دخل يوم الصفا عند داره
 الصديق بكر أبو مات يوم مات الله

  
بمكة مات أروى أبو كنيته المطلب عبد بن الحارثا بن ربيعة ] 163[  

 المطلب عبد بن العباس من أكبر وكان وعشرين ثإلثا سنة
  
عبيد بن طلحة أخي بن عثمان بن الله عبد بن الرحمن عبد ] 164[  

 واحد يوم في الزبير بن الله عبد مع قتل الله
  
وقد صفوان أبو كنيته مناف عبد بن وهيب بن نوفل بن مخرمة ] 165[  

 سنة عشرة وخمس مائة وله وخمسين أربع سنة مات المسور أبو قيل
  
الحارثا بن سفيان أبي أخو المطلب عبد بن الحارثا بن نوفل ] 166[  

 الخطاب بن عمر خلفة من خلتا لسنتين مات الحارثا بن وربيعة
  
يقال الذي وهو منية أمه حنظلة بني أحد الثقفي أمية بن يعلى ] 167[  

 منبه بن يعلي له
  
 بأجنادين قتل العاص بن عمرو أخو وائل بن العاص بن هشام ] 168[  
  
عبد بن أمية بن حرب بن صخر اسمه حرب بن سفيان أبو ] 169[  

 وثإلثإين إحدى سنة مات سفيان أبي بن معاوية والد شمس
  
سفيان أبو كنيته المدلجي الكناني جعشم بن مالك بن سراقة ] 170[  

الله رسول في الدية قريش له جعلت الذي وهو إسلمه حسن ممن
خرج حيث أحدهما قتل إن رضه الصديق بكر وأبي وسلم عليه الله صلى
فتبعهما المدينة إلى مهاجرين الغار من والصديق وسلم عليه الله صلى

 سراقة
  
أبو كنيته الذكواني السلمي رحيضة بن المعطل بن صفوان ] 171[  

سماوات سبع فوق من الله برأها حتى به عائشة رميت الذي وهو عمرو
 عشرة تسع سنة غازيا صفوان قتل آيات براءتها في الله وأنزل

  
وله سعيد أبو كنيته القرشي الموي العاص بن سعيد بن خالد ] 172[  

 أجنادين يوم قتل وقد الجند من طرفا الشام بكر أبو



  
ثإمان سنة مات عمرو بن كعب اسمه الخزاعي شريح أبو ] 173[  

 وستين
  
بن هشام بن عمرو جهل أبي واسم جهل أبي بن عكرمة ] 174[  

سنة وستين ثإنتين بن وهو أجنادين يوم قتل القرشي المخزومي المغيرة
  
بن عمر حليف وائل بن عنزة ولد من العنزي ربيعة بن عامر ] 175[  

بكر أخو هو وعنزة وثإلثإين ثإلثا سنة مات الله عبد أبو كنيته الخطاب
 وتغلب

  
ثإلثإة أخوة وهم الحبشة بأرض ولد الجمحي حاطب بن الحارثا ] 176[  

له صحبة فل سعيد وأما صحبة ولمحمد للحارثا وسعيد ومحمد الحارثا
 عليها واليا وكان بمكة الحارثا مات

  
غالب بن لؤي بن عامر بني من العزى عبد بن حويطب ] 177[  

كنيته سنة ستين السلم وفي سنة ستين الجاهلية في عاش القرشي
 وخمسين أربع سنة مات محمد أبو
  
عليه الله صلى النبي صحب الجهني عرادة بن عرابة بن رفاعة ] 178[  

 بمكة ومات عنه وحفظ الفتح عام وسلم
  
فسماه صرم اسمه كان المخزومي عنكثة بن يربوع بن سعيد ] 179[  

صلى المصطفى أعطاه ممن كان سعيدا وسلم عليه الله صلى النبي
وله وخمسين أربع سنة مات حنين يوم المؤلفة في وسلم عليه الله

 هود أبو كنيته سنة ومائة عشرون
  
ممن جندل أبي والد يزيد أبو كنيته القرشي عمرو بن سهيل ] 180[  

 بالمدينة وتوفي مكة أهل في عداده والسلم الجاهلية في بالخير يعرف
  
أن وسلم عليه الله صلى النبي أمره الخزاعي ورقاء بن بديل ] 181[  

عليه فحبسها مكة من عليه يقدم حتى بالجعرانة والموال السبايا يحرس
 بمكة توفي قومه سيد وكان

  
الذخر يبيع كان الرحمن عبد أبو كنيته المزني الحارثا بن بلل ] 182[  

 سنة ثإمانون وله ستين سنة مات
  
عليه الله صلى النبي حجة شهد الدؤلي يعمر بن الرحمن عبد ] 183[  

 بالكوفة ومات زمانا والكوفة مدة مكة يسكن كان وسلم



  
حجة شهد ممن كان الدوسي ذباب أبي بن الله عبد بن إياس ] 184[  

 عنه وعقل وسلم عليه الله صلى المصطفى
  
وسلم عليه الله صلى النبي أتى العاص بن سعيد بن الحكم ] 185[  

 الله عبد أنت قال الحكم قال اسمك ما له فقال
  
النبي رأى القرشي السهمي صبرة بن وداعة أبي بن المطلب ] 186[  

بين يمرون والناس الطواف حاشية في يصلي وسلم عليه الله صلى
 يديه

  
النبي صارع الذي المطلب بن هشام بن يزيد عبد بن ركانة ] 187[  

 معاوية ولية أول في مات وسلم عليه الله صلى
  
وقبله بالمدينة مات أبوه كان مظعون بن عثمان بن السائب ] 188[  

 بمكة السائب مات الموت بعد وسلم عليه الله صلى الله رسول
  
في يرأس كان ممن السلمي خالد بن علظ بن الحجاج ] 189[  

 الخطاب بن عمر خلفة أول في مات والسلم الجاهليه
  
أعطاه ممن كان الحارثا بني من السلمي مرداس بن العباس ] 190[  

 حنين يوم قلوبهم المؤلفة في وسلم عليه الله صلى المصطفى
  
الله صلى النبي صحب ممن الدؤلي عروة بن معاوية بن نوفل ] 191[  

 معاوية بن يزيد ولية في مات وسلم عليه
  
الله صلى الله رسول إلى وفد ممن الخزاعي السود بن يزيد ] 192[  

 بمكة ومات زمانا وصحبه وسلم عليه
  
بن عمر عامل وكان بمكة مات الخزاعي الحارثا عبد بن نافع ] 193[  

 عليها الخطاب
  
نسوة عشر وتحته الفتح يوم أسلم الثقفي سلمة بن غيلن ] 194[  

آخر في مات أربعا منهن يختار أن وسلم عليه الله صلى النبي فأمره
 الخطاب بن عمر خلفة

  
فسماه العاص اسمه كان المطلب بن السود بن المطيع ] 195[  

 رضه عثمان خلفة في توفي مطيعا وسلم عليه الله صلى الله رسول
  



وسلم عليه الله صلى النبي سمع السلمي شماس بن عمرو ] 196[  
 آذاني فقد عليا آذى من يقول

  
له دعا ممن كان مخزوم بني من المغيرة بن هشام بن سلمة ] 197[  

 بالنجاة وسلم عليه الله صلى النبي
  
 وداعة أبي بن المطلب أخو القرشي وداعة أبي بن السائب ] 198[  
  
النبي عليه ومن بدر يوم أسر الحارثا بن حنطب بن المطلب ] 199[  

 فدى بغير وسلم عليه الله صلى
  
 وسلم عليه الله صلى النبي صحب القرشي نوفل بن الحارثا ] 200[  
  
الله صلى النبي رأى القرشي يغوثا عبد بن خلف بن السود ] 201[  

 الفتح يوم الناس يبايع وسلم عليه
  
 ثإرية أبو كنيته الجهني معبد بن سبرة ] 202[  
  
هو ولد القرشي مناف عبد بن المطلب بن مخرمة بن قيس ] 203[  

 إسلمه وحسن أسلم ثإم الفيل عام وسلم عليه الله صلى والنبي
  
إلى وفد خزاعة قائل له يقال الذي الخزاعي كلثوم بن بديل ] 204[  

 قصيدة وأنشده وسلم عليه الله صلى النبي
  
 السهمي حذافة أبو كنيته قيس بن حذافة بن الله عبد ] 205[  
  
عمرو أبو كنيته القرشي الثقفي الحمراء بن عدي بن الله عبد ] 206[  

الله أرض لحب انك والله لمكة يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمع
 خرجت ما منك أخرجت اني ولول الى

  
 المطلب بن السود بن زمعة بن الله عبد ] 207[  
  
مات سعد أبو كنيته مخرمة بن الله عبد بن مساحق بن نوفل ] 208[  

 مروان بن الملك عبد ولية أول في
  
سنة قتل الجاهلية في سيدا كان الشيباني حارثإة بن المثنى ] 209[  

 عشرة أربع
  
 القرشي سروعة أبو كنيته عامر بن الحارثا بن عقبة ] 210[  
  



بن عمرو ربيعة أبى واسم المخزومي ربيعة أبى بن عياش ] 211[  
بن عمر خلفة في بالشام اليرموك يوم قتل الله عبد أبو كنيته المغيرة
 الخطاب

  
صحب عمير بن عبيد بن الله عبد جد الليثي قتادة بن عمير ] 212[  

 وسلم عليه الله صلى النبي
  
محمد أبو كنيته القارىء العذري صعير بن ثإعلبة بن الله عبد ] 213[  

الناس أعلم من وكان الفتح يوم وجهه وسلم عليه الله صلى النبي مسح
 وثإمانين تسع سنة مات بالنساب

  
حياة من سنين ثإماني أدرك واثإلة بن عامر اسمه الطفيل أبو ] 214[  

من آخر وهو ومائة سبع سنة ومات وسلم عليه الله صلى الله رسول
 بمكة وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب من مات

  
 السلم أصقاع من الثاني الصقع

  
حاتم أبو المام الشيخ قال أجمعين رضهم بالبصرة الصحابة مشاهير ذكر

والتجارات الغزوات في الصحابة جلة من جماعة البصرة دخل الله رحمه
عنها رجع من فمنهم صلحهم فيه والقصد المسلمين أمور في والسعى

غيرها في بهم المنية حلت حتى غيرها إلى خرج من ومنهم المدينة إلى
البصريين في وصفهم ذكرنا من أعد ول نعتهم وصفنا من أعتبر ل وانى
بها واختط دارا لنفسه وجعلها بالبصرة استوطن من منهم أذكر لكني

 أجمعين عليهم الله رضوان الصحابة من البصرة قطن فممن خططا
  
الخزرجي حرام بن زيد بن ضمضم بن النضر بن مالك بن أنس ] 215[  

سنين عشر بن وهو المدينة وسلم عليه الله صلى النبي قدم النجاري
الله نبي فخدم يخدمه كي وسلم عليه الله صلى الله لرسول أمه فأهدته
بصرت أن بعد المدينة من وانتقل سنين عشر وسلم عليه الله صلى

وتوفى بالورس لحيته يصفر وكان وسكنها الخطاب بن عمر أيام البصرة
 حمزة أبو وكنيته وتسعين إحدى سنة

  
الكوفة يلي وهب بن قيس بن الله عبد الشعري موسى أبو ] 216[  

وأربعين أربع سنة مات البصرة استوطن ممن أنه إل زمانا والبصرة مدة
 سنة وستين بضع بن وهو

  
سعد بعثه الله عبد أبو كنيته السلمي جابر بن غزوان بن عتبة ] 217[  

وبنى البصرة وبصر بها فأقام اليوم البصرة موضع إلى وقاص أبى بن



في ومات الخطط بها الصحابة واختط واستوطنها بقصب مسجدها
 عشرة سبع سنة مكة طريق

  
عباد من نجيد أبو كنيته الزدي الخزاعي حصين بن عمران ] 218[  

 وخمسين ثإنتين سنة مات الصحابة
  
على أبو كنيته الشجرة أصحاب من المزني يسار بن معقل ] 219[  

مات اليوم الى معقل نهر ينسب واليه بالبصرة المعروفة الخطة له ممن
 معاوية ولية في زياد بن الله عبيد ولية في

  
نفيع قيل وقد كلدة بن مسروح بن نفيع اسمه الثقفى بكرة أبو ] 220[  

إلى وانتقل سنة عشرة ثإماني بن وهو أسلم قد كان كلدة بن الحارثا بن
برزة أبو عليه يصلى أن وأمر وخمسين تسع سنة ومات البصرة

ثإلثا وله وخمسين ثإلثا سنة توفى انه قيل وقد متآخيين وكانا السلمى
 سنة وستون

  
زياد أبو كنيته الصحابة جلة من المزني المغفل بن الله عبد ] 221[  

وخمسين تسع سنة مات سعيد أبو ويقال الرحمن عبد أبو قيل وقد
 السلمى برزة أبو عليه وصلى

  
أبو كنيته التميمي السعدي عباد بن حمير بن سريع بن السود ] 222[  

شاعرا وكان بالبصرة الجامع المسجد في قص من أول وهو الله عبد
وقد وثإلثإين ست سنة الجمل يوم مات عمه بن قيس بن والحنف لسنا
 سفيان أبى بن معاوية ولية إلى بقى انه قيل

  
يستعمله زياد كان سعيد أبو كنيته الفزاري جندب بن سمرة ] 223[  

أهل عند فحديثه أشهر ستة الكوفة وعلى البصرة على أشهر ستة
 هريرة أبى بعد وخمسين تسع سنة بالبصرة ومات المصرين

  
ومتقشفيهم الصحابة عباد من الثقفى العاص أبى بن عثمان ] 224[  

 للفتن مجانبا وكان غازيا البصرة سكن
  
من الحارثا بن عبيد بن نضلة اسمه السلمى برزة أبو ] 225[  

بين المفازة في الحرة بعد معاوية بن يزيد إمارة في مات المتعبدين
 غازيا وهراة سجستان

  
 مطرف أبو الجرشي العامري الشخير بن الله عبد ] 226[  
  
النبي أتى المنقري على أبو كنيته سنان بن عاصم بن قيس ] 227[  



سيد هذا قال وسلم عليه الله صلى النبي رآه فلما وسلم عليه الله صلى
توفى بالبصرة اختط من وجلة الصحابة سادات من وكان الوبر أهل

 عقبه وبها بالبصرة
  
الله صلى النبي أتى أسيد بن تميم اسمه العدوى رفاعة أبو ] 228[  

 الله علمه مما فعلمه يخطب وهو وسلم عليه
  
عبد بن بكر والد علقمة أبو المزني هلل بن عمرو بن الله عبد ] 229[  

 المزني الله
  
 مضر من الهذلى عمير بن أسامة ] 230[  
  
أصحاب من النصاري الكلبي خليفة بن الضحاك بن ثإابت ] 231[  

خمس سنة مات الضحاك بن جبيرة أبى أخو وهو زيد أبو كنيته الشجرة
 وأربعين

  
صالحي من عمرو بن الحكم أخو الغفاري عمرو بن رافع ] 232[  

 الصحابة
  
وسلم عليه الله صلى النبي إلى وفد الجرمي الربيع بن سوادة ] 233[  

 البصرة إلى انتقل بزود وسلم عليه الله صلى المصطفى له فأمر
  
قضاعة أبو كنيته الجهني خالد بن الله عبد بن الطول بن سعد ] 234[  

 منها زياد بن الله عبيد خروج بعد بالبصرة مات
  
إلى هاجر ممن كان قاسط بن النمر من تغلب بن عمرو ] 235[  

عليه الله صلى النبي له قال الذي وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول
الذي من إلى أحب أدع والذي الرجل وأدع الرجل أعطى إني وسلم
في لما أقواما وأكل والهلع الجزع من قلوبهم في لما أقواما أعطى
 تغلب بن عمرو منهم والخير الغنى من قلوبهم

  
الله رسول له استغفر ممن المزني سرجس بن الله عبد ] 236[  

جمعا اليسرى كتفه نغض عند النبوة خاتم ورأى وسلم عليه الله صلى
 خيلن عليه

  
كعب بن الله عبد بنى من القشيري الكعبي مالك بن أنس ] 237[  

كنيته وسلم عليه الله صلى الله رسول خادم مالك بن بأنس هذا وليس
 أمية أبو
  



شيبان سدوس السدوسي الخصاصية بن معبد بن بشير ] 238[  
واسمه وسلم عليه الله صلى النبي إلى هاجر ممن كان أمه والخصاصية

 بشيرا وسلم عليه الله صلى الله رسول فسماه معبد بن زحم
  
إلى وفد الفرزدق عم المجاشعي التميمي ناجية بن صعصعة ] 239[  

عليه الله صلى له فقال وفدا قومه عن وسلم عليه الله صلى النبي
 ورجليك لحييك بين ما احفظ وسلم

  
بن الحارثا بنى من أخطب بن عمرو اسمه النصاري زيد أبو ] 240[  

وله بالجمال وسلم عليه الله صلى النبي له دعا ممن كان الخزرج
 كذلك وبخراسان عقب بالبصرة

  
 النصاري القلح أبى بن ثإابت بن عاصم ] 241[  
  
 الصحابة متقشفة من الدارمي المجاشعي حمار بن عياض ] 242[  
  
النبي إلى وفد سليمان أبو كنيته الليثي الحويرثا بن مالك ] 243[  

أياما عنده أقام فلما متقاربين قومه من شببة في وسلم عليه الله صلى
فمروهم أهاليكم إلى ارجعوا وسلم عليه الله صلى النبي لهم قال

 أصلى رأيتمونى كما وصلوا وعلموهم
  
 الصحابة جلة من عيلن قيس من الهللي المخارق بن قبيصة ] 244[  
  
هذيل من لحيان بنى من عبد بن يسار اسمه الهذلى عزة أبو ] 245[  

 البصرة إلى انتقل
  
بن بشر واسمه القيس عبد من العبدي المعلى بن الجارود ] 246[  

كان لقب والجارود المعلى جده الى نسب المعلى بن حنش بن عمرو
سيد وكان وسلم عليه الله صلى النبي على وافدا البحرين من قدم قد

بأرض الخطاب بن عمر خلفة في وقتل البصرة إلى انتقل القيس عبد
 عتاب أبو وكنيته غازيا فارس

  
صلى المصطفى حجة شهد الباهلى السهمي عمرو بن الحارثا ] 247[  

 وسلم عليه الله
  
المحبق بن ربيعة بن سلمة وهو الهذلى المحبق بن سلمة ] 248[  

 عتبة بن صخر المحبق واسم
  
النبي وسماه حنين يوم ولد الهذلى المحبق بن سلمة بن سنان ] 249[  



مات الصحابة في يعد الرحمن عبد أبو كنيته سنانا وسلم عليه الله صلى
 بالبصرة يوسف بن الحجاج ولية في

  
كنيته وسلم عليه الله صلى النبي زوجة سلمة أم مولى سفينة ] 250[  

 الرحمن عبد أبو
  
أصحاب من العبدي الشج له يقال الذي المزني عمرو بن عائذ ] 251[  

 برزة أبو عليه وصلى معاوية بن يزيد إمارة في بالبصرة مات الشجرة
  
صلى النبي إلى وفد ممن الذيال أبو حنيفة بن حذيم بن حنظلة ] 252[  

برأسه ومسح بيده وسلم عليه الله صلى فأخذ أبيه مع وسلم عليه الله
 فيك الله بارك وقال

  
بن الحنف عم التميمي السعدي زهير بن قدامة بن جارية ] 253[  

 معاوية بن يزيد ولية في مات أيوب أبو كنيته قيس
  
له مريم أبى بن يزيد والد مريم أبو السلولي ربيعة بن مالك ] 254[  

 صحبة
  
عليه الله صلى النبي سمع صحبة له السلمي وقاص بن قبيصة ] 255[  

بكم صلوا ما فصلوا الصلة يؤخرون أمراء عليكم يكون يقول وسلم
 القبلة

  
عم بن الهذلى عمرو بن الله عبد بن نبيشة وهو الخير نبيشة ] 256[  

 الخيل نبيشة قيل وقد المحبق بن سلمة
  
سنة مات معاوية أبو المزني رئاب بن هلل بن إياس بن قرة ] 257[  

 وستين أربع
  
 حكيم بن بهز جد القشيري حيدة بن معاوية ] 258[  
  
له قال الرحمن عبد أبو الهجيمي السلمى خويلد بن جرهد ] 259[  

 عورة فإنها فخذك غطى وسلم عليه الله صلى النبي
  
 جزي بن معاوية بن أحمر وهو السدوسي جزي بن أحمر ] 260[  
  
سنة بالبصرة قتل ليث بنى من قرط قيل وقد قرص بن عبادة ] 261[  

 وأربعين إحدى
  



 صحبة له عيلن قيس من العامري هوذة بن خالد بن العداء ] 262[  
  
إلى انتقل صحبة له مسلم أبو الغفاري صيفي بن أهبان ] 263[  

يوم معه الخروج على طالب أبي بن علي راوده مات وبها البصرة
فاني به معك خرجت شئت ان وقال خشب من سيفا فاتخذ الجمل
بين قتال كان إذا يقول وسلم عليه الله صلى عمك وابن خليلي سمعت

 خشب من سيفا فاتخذ مسلمتين فئتين
  
 الدارمي العشراء أبو قهطم بن مالك بن أسامه ] 264[  
  
صلى النبي له قال سليم بن جابر اسمه الهجيمي جرى أبو ] 265[  

 بالبصرة مات المخيلة من فانها الزار وإسبال إياك وسلم عليه الله
  

 بالكوفة الصحابة مشاهير ذكر
  

فمن الله رحمه حاتم أبو المام الشيخ قال أجمعين عليهم الله رضوان
منها يخرجون كانوا وان قاطنين لها كانوا الذين بالكوفة الصحابة مشاهير

أو بها المنية أدركتهم سواء والتجارات الغزوات في الحايين بعض في
 لها مستوطنين كانوا أن بعد بغيرها

  
أبو كنيته مالك بن كنانة بن مالك بن عامر بن ياسر بن عمار ] 266[  

ثإلثا وله وثإلثإين سبع سنة طالب أبى بن علي مع بصفين قتل اليقظان
سمية بن يا وسلم عليه الله صلى النبي له قال قد وكان سنة وتسعون

 الباغية الفئة يقتلك
  
بن جابر بن حسيل اليمان اسم العبسي اليمان بن حذيفة ] 267[  

المهاجرين من الله عبد أبو حذيفة كنيته الشهل عبد بنى حليف عبس
ياقوتة خاتمه فص وكان ليلة بأربعين عفان بن عثمان قتل بعد مات

 لله الحمد مكتوب بينهما متقابلن كركيان فيها أسمانجونية
  
وقتل الجيش الخطاب بن عمر وله المزني مقرن بن النعمان ] 268[  

يديه إحدى باسط إبل خاتمه نقش وكان وعشرين أحدى سنة بنهاوند
 الخرى قابضة

  
قيل وقد الله عبد أبو الثقفى عامر أبى بن شعبة بن المغيرة ] 269[  

سنة عليها وال وهو بالكوفة مات اليرموك يوم عينه أصيبت عيسى أبو
 قريش دهاة من وكان سنة سبعون وله خمسين

  
شهد ممن ثإعلبة بن عمرو بن عقبة اسمه النصاري مسعود أبو ] 270[  



وكان طالب أبى بن على خلفة في بالكوفة مات بدرا يشهد ولم العقبة
 له واليا عليها

  
ست سنة مات طريف أبو الطائي الله عبد بن حاتم بن عدى ] 271[  

 له عقب ول وستين
  
ولم عمارة أبو النصاري الحارثإى الحارثا بن عازب بن البراء ] 272[  

فرده بدر يوم استصغره وسلم عليه الله صلى النبي أن وذاك بدرا يشهد
 وسبعين إحدى سنة مات

  
زهرة بنى حليف مناة زيد بن سعد بنى من الرت بن خباب ] 273[  

بن وهو وثإلثإين سبع سنة مات يحيى أبو غزوان بن عتبة مولى قيل وقد
 سنة خمسين

  
بأصبهان موضع جى من أصله الله عبد أبو الفارسي سلمان ] 274[  

 وثإلثإين ست سنة مات الخير سلمان له يقال الذي وهو
  
إلى هاجر ممن وكان عمرو أبو البجلي الله عبد بن جرير ] 275[  

عليه الله صلى الله رسول حجبه ما وسلم عليه الله صلى الله رسول
وقعت فلما الكوفة سكن وجهه في تبسم إل رآه ول أسلم منذ وسلم
يشتم ببلدة نقيم ل وقالوا الكاتب وحنظلة حاتم بن وعدى هو خرج الفتن
إحدى سنة جرير ومات وسكنوها قرقيسياء إلى فخرجوا عثمان فيها

 وخمسين
  
بلغه لما بحضرموت عظيما ملكا كان الحضرمي حجر بن وائل ] 276[  

الله رسول إلى ونهض ملكه نزل وسلم عليه الله صلى النبي ظهور
وسلم عليه الله صلى النبي قال قدم فلما مسلما وسلم عليه الله صلى

مكره غير طائعا حضرموت من بعيدة أرض من أتاكم حجر بن وائل هذا
في بارك اللهم الملوك أبناء بقية دينه وفى رسوله وفى الله في راغبا
سفيان أبى بن معاوية معه وبعث أرضا أقطعه ثإم ولده وفى وائل

ومعاوية حجر بن وائل فخرج له بما بيته ولهل كتابا له وكتب له يسلمها
فأوجعته الرمضاء فاشتدت راحلته على وهو يمشى معاوية الهاجرة في

أرادف من لست ولكن الناقة هذه عن ضن بي ما فقال أردفنى فقال
ولكن بالجلدتين أضن لست قال به أتقوى حذاءك الى فألق قال الملوك

به لك وكفى الناقة ظل انتعل لكن الملوك لباس يلبس ممن به لست
على وأقعده معاوية فتلقاه حجر بن وائل قصده معاوية ولى فلما شرفا

بين اليوم ذلك حملته أنى وددت وائل فقال الحديث وذكره مكانه سريره
 معاوية ولية آخر في مات هنيدة أبو كنيته وكان يدي



  
ذو له يقال الذي وهو عمارة أبو النصاري ثإابت بن خزيمة ] 277[  

 صفين يوم قتل الشهادتين
  
سنة مات سعيد أبو القرشي حبيب بن سمرة بن الرحمن عبد ] 278[  

 خمسين
  
شهد ممن أمية أبو النصاري الخطمي زيد بن يزيد بن الله عبد ] 279[  

 كاتبه الشعبي وكان الزبير بن أيام مات الرضوان بيعة
  
 المرزام أبو العامري الثقفى مرة بن يعلى ] 280[  
  
قتل مكة فتح شهد ممن محمد أبو الشجعي سنان بن معقل ] 281[  

 وستين ثإلثا سنة الحرة يوم
  
شهد محمد أبو الكندي كرب معدى بن قيس بن الشعث ] 282[  

بأربعين طالب أبى بن على قتل بعد مات طالب أبى بن على مع صفين
 على بن الحسن تحت ابنته وكانت سنة وستون ثإلثا وله ليلة

  
عمرو أبو كنيته مقرن بن النعمان أخو المزني مقرن بن معقل ] 283[  
  
أتى ممن كان وهب أبو القرشي معيط أبى بن عقبة بن الوليد ] 284[  

فلم بالخلوق مطيب وهو الفتح يوم وسلم عليه الله صلى النبي به
بالكوفة مات إليه بهم أتي إذا الصبيان رءوس يمسح وكان رأسه يمسح
 عليها واليا وكان

  
 صحبة له ممن السلمي ربيعة بن الله عبد ] 285[  
  
كان سعيد أبو القرشي المخزومي عمرو بن حريث بن عمرو ] 286[  

 وثإمانين خمس سنة مات بدر يوم مولده
  
الخطاب بن عمر بن الله عبيد أخو الخزاعي وهب بن حارثإة ] 287[  

 صحبه له لمه
  
 وأربعين اثإنتين سنة مات الغفاري سريحة أبو أسيد بن حذيفة ] 288[  
  
 حارثإة بن زيد أخو شراحيل بن حارثإة بن جبلة ] 289[  
  
بن عدى جد وهو عازب بن البراء أخو النصاري عازب بن عبيد ] 290[  



 المستحاضة قصة جده عن أبيه عن روى الذي ثإابت
  
وفد ممن كان سبرة أبو المرادي الغطيفى مسيك بن فروة ] 291[  

 الكوفة سكن اليمن من وسلم عليه الله صلى النبي إلى
  
عليه الله صلى النبي خرج الجهني الغفاري غرزة أبى بن قيس ] 292[  

 بالصدقة فشوبوه والحلف اللغو فيه بيعكم ان فقال عليهم وسلم
  
 صحبة له العامري الثعلبي شريك بن أسامة ] 293[  
  
عليه الله صلى النبي شهد كاهل أبو الحمسي عائذ بن قيس ] 294[  

 للحى إماما بها وكان الكوفة سكن ناقته على يخطب وسلم
  
مات العامري الله عبد بن وهب اسمه السوائي جحيفة أبو ] 295[  

 وسبعين أربع سنة
  
 وستين خمس سنة مات عمرو أبو النصاري أرقم بن زيد ] 296[  
  
 صحبة له المرادي عسال بن صفوان ] 297[  
  
ثإمان سنة مات بدرا شهد ممن واهب بن حنيف بن سهل ] 298[  

 أربعا عليه وكبر طالب أبى بن على عليه وصلى وثإلثإين
  
زيد بن ثإابت وهو سعيد أبو النصاري خذام بن وديعة بن ثإابت ] 299[  

 جده الى نسب وديعة بن
  
بجيلة من وعلق العلقى البجلي سفيان بن الله عبد بن جندب ] 300[  

مدة الكوفة ينزل كان الخير جندب له يقال الذي وهو الله عبد أبو
 المصرين أهل عند وحديثه زمانا والبصرة

  
خرج قد كان إبراهيم أبو القرشي الحارثا بن حاطب بن محمد ] 301[  

بن محمد فولد طالب أبى بن جعفر مع النجاشي إلى حاطب أبوه
 صحبه له السفينة في حاطب

  
عم التميمي يربوع بن ثإعلبة بنى مولى الثعلبي مالك بن قطبة ] 302[  

 علقة بن زياد
  
 يحيى أبو السدي فاتك بن خريم ] 303[  
  



أربع سنة توفى الله عبد أبو السوائي جنادة بن سمرة بن جابر ] 304[  
 وقاص أبى بن سعد أخت خالدة أمه وكانت وسبعين

  
مع وكان صحبة له مطرف أبو الخزاعي صرد بن سليمان ] 305[  

نفس آلف تسعة عسكره من انفرد الحسين قتل فلما على بن الحسين
مع فقتل به سليمان لحق المختار خرج فلما صرد بن سليمان فيهم

 وستين سبع سنة رمضان في الوردة بعين عبيد أبى بن المختار
  
الله صلى الله رسول أصحاب أسره الليثي الحكم بن ثإعلبة ] 306[  

 حنين شهد شاب غلم وهو وسلم عليه
  
عبد أخيه قبل مات مسعود بن الله عبد أخو مسعود بن عتبة ] 307[  

 الله
  
عليه الله صلى النبي إلى وفد شريح أبو الحارثإى يزيد بن هانئ ] 308[  

 وسلم
  
خلفة في مات عمرو أبو الخزاعي النصاري كعب بن قرظة ] 309[  

 رضه طالب أبى بن على
  
النبي إلى وفد الذهلي البكري كلدة بن حسان بن الحارثا ] 310[  

 وسلم عليه الله صلى
  
عليه الله صلى النبي سمع الحمسي العسر بن الصنابح ] 311[  

 بعدي تقتتلن فل المم بكم مكاثإر انى يقول وسلم
  
 عمر قد وكان صحبة له الثقفى رويبة بن عمارة ] 312[  
  
الله صلى النبي شهد سلمة والد الشجعي شريط بن نبيط ] 313[  

 بعرفة وسلم عليه
  
من يسار اسمه ليلى أبى بن الرحمن عبد والد ليلى أبو ] 314[  

 عوف بن عمرو بنى من النصار
  
الله صلى المصطفى شهد الطائي أوس بن مضرس بن عروة ] 315[  

 حجته في وسلم عليه
  
الزد ينزله جبل وبارق البارقي الجعد أبى بن الجعد بن عروة ] 316[  

 صحبة له



  
 سعد والد الشجعي الشيم بن طارق ] 317[  
  
وسلم عليه الله صلى النبي رأى المحاربي الله عبد بن طارق ] 318[  

 بالحجارة ويرميه يتبعه لهب وأبو المجاز ذي سوق في
  
وغزا وسلم عليه الله صلى النبي رأى البجلي شهاب بن طارق ] 319[  

الصحابة عن روايته وأكثر الله عبد أبو كنيته الصديق بكر أبى خلفة في
 وثإمانين ثإلثا سنة مات

  
بن علقمة أوفى أبى واسم السلمى أوفى أبى بن الله عبد ] 320[  

يخضب كان وثإمانين سبع سنة عمى ما بعد مات إبراهيم أبو كنيته خالد
عليه الله صلى النبي أصحاب من بالكوفة مات من آخر وهو بالحناء
 وسلم

  
 السلم أصقاع من الثالث الصقع

  
 بأطرافها الشام وهو

  
 بالشام الصحابة مشاهير ذكر

  
الله رحمه حاتم أبو المام الشيخ قال أجمعين وعنهم عنا الله رضى
آثإار وبها والصالحين الولياء ومركز والمرسلين النبياء موضع الشام

صورة هى والشام البرار من المتحابين ومواقع والخيار المصطفين
دمشق وصدره الردن وعنقه فلسطين فرأسه قفاه على مستلق رجل

العراق حد إلى الفرات على التي والمدن حلب وسرته حمص وبطنه
اليسرى رجله العراق حد إلى دجلة على التي والمدن اليمنى رجله

على التي والمدن اليمنى يده البادية أطراف على التي والمدن
من هى التي كلها المدن هذه الشام اسم يشتمل اليسرى يده السواحل

بالس من الشام حقيقة أن ال السواد من القرى أدنى إلى مصر عريش
في منهم كان ما طبقة طبقة العلماء مشاهير نملى وانا الضمين الى
الصحابة مشاهير فمن الشام اسم كلها عليها المشتمل المدن هذه

إذ غيرها في أو فيها بهم المنية حلت سواء وقطنوها الشام سكنوا الذين
بهم المنية إدراك أو غيرها في مولدهم دون إياها استيطانهم العتبار
 العافية في أجمعين وعليهم علينا ورضوانه الله رحمة عنها خارجا

  
بالردن مات الرحمن عبد أبو النصاري عمرو بن جبل بن معاذ ] 321[  

وثإلثإون ثإلثا وله عشرة ثإماني سنة عمواس طاعون يعنى الطاعون في



 والعقبة بدرا شهد قد وكان سنة
  
اثإنتين سنة مات النصاري زيد بن عامر بن عويمر الدرداء أبو ] 322[  

 مرة غير زرته قد يزار مشهور بدمشق الصغير بباب وقبره وثإلثإين
  
أعتقه وسلم عليه الله صلى الله رسول مؤذن رباح بن بلل ] 323[  

النبي موت بعد الصديق بكر لبى قال عمرو أبو كنيته الصديق بكر أبو
شئت حيث أذهب فدعنى لله أعتقتنى كنت ان وسلم عليه الله صلى
شئت حيث اذهب بكر أبو قال فأمسكنى لنفسك اعتقتنى كنت وان

سنة بها مات أن إلى الذان على للجهاد مؤثإرا وسكنها الشام إلى فذهب
 عشرين

  
عليه الله صلى الله رسول مولى الهاشمي يحدد بن ثإوبان ] 324[  

 وخمسين أربع سنة مات الرحمن عبد أبو وسلم
  
بن حسان أخى بن الخزاعي النجاري ثإابت بن أوس بن شداد ] 325[  

 وخمسين ثإمان سنة مات يعلى أبو ثإابت
  
بن شمس عبد بن أمية بن حرب بن سفيان أبى بن معاوية ] 326[  

بدمشق ومات الشام ولى حرب بن صخر سفيان أبى واسم مناف عبد
سنة وسبعين ثإمان بن وهو ستين سنة رجب من للنصف الخميس يوم

وثإلثإة سنة عشرة تسع وليته وكانت قيس بن بن الضحاك عليه وصلى
 ليلة وعشرين واثإنتين أشهر

  
سنة مات وهب بن عجلن بن الصدى اسمه الباهلى أمامة أبو ] 327[  

 سنة وسبعين إحدى بن وهو وثإمانين ست
  
ثإلثا سنة مات الرحمن عبد أبو الشجعي مالك بن عوف ] 328[  

 وسبعين
  
ثإلثا سنة مات السقع أبو الليثي كعب بن السقع بن واثإلة ] 329[  

 سنين وخمس مائة بن وهو وثإمانين
  
عليه الله صلى النبي جاء نجيح أبو السلمي عبسة بن عمرو ] 330[  

والمكث بقومه اللحوق في استأذنه ثإم فأسلم السلم أول في وسلم
 السلم إلى ودعاهم إليهم فخرج قومه الى الرجوع في له فأذن معه

  
نزل ممن البكائين من السلمي الفزاري سارية بن العرباض ] 331[  

 الية لتحملهم أتوك ما إذا الذين على ول فيه



  
الكوفة سكن الله عبد أبو النصاري سعد بن بشير بن النعمان ] 332[  

دمشق قضاء وولى فسكنها الشام الى خرج ثإم لمعاوية يليها وكان مدة
 حمص على الزبير لبن عامل وكان بحمص وقتل

  
الشام الخطاب بن عمر وله القرشي الفهري غنم بن عياض ] 333[  

 خلفته في ومات
  
أبو ثإعلبة بن فهر بن أصرم بن قيس بن الصامت بن عبادة ] 334[  

من أول وكان سنة وثإمانين ثإنتين بن وهو وثإلثإين أربع سنة مات الوليد
 فلسطين قضاء ولى

  
 الكناني نفير بن خيشنة بن جندرة قرصافة أبو ] 335[  
  
 حمص على عامل وكان الكندي السمط بن شرحبيل ] 336[  
  
 ناشم بن جرهم الخشني ثإعلبة أبو ] 337[  
  
 وخمسين ثإمان سنة مات الزدي حوالة بن الله عبد ] 338[  
  
أبى بعد بدمشق القضاء ولى النصاري نافذ بن عبيد بن فضالة ] 339[  

فيمن معاوية وكان سفيان أبى بن معاوية ولية في بها مات الدرداء
 سريره حمل

  
 جبير أبو الحضرمي مالك بن نفير ] 340[  
  
 وخمسين سبع سنة مات البهزى كعب بن مرة ] 341[  
  
 النصاري عقيب بن سهل وهو الحنظلية بن سهل ] 342[  
  
بعض في أبوه استشهد اليمان أبو الجهني عقربة بن بشر ] 343[  

أما له فقال يبكى وهو وسلم عليه الله صلى النبي عليه فمر الغزوات
 أمك وعائشة أباك أنا أكون أن ترضى

  
 الكندي التراغمى السكوني نفيل بن سلمة ] 344[  
  
اثإنتين سنة مات القرشي الفهري شيبان بن مسملة بن حبيب ] 345[  

 وأربعين
  
 قتيلة أبو المعنى الحميري وداعة بن مرثإد ] 346[  



  
 مالك أبو الشعري عاصم بن كعب ] 347[  
  
 صحبة له الشعري عياض بن كعب ] 348[  
  
 الله عبد بن بر بن بر اسمه الداري هند أبو ] 349[  
  
 مريم أبو الزدي الجهني مرة بن عمرو ] 350[  
  
عبد بن عتلة اسمه كان الوليد أبو السلمي عبد بن عتبة ] 351[  

سبع سنة مات عبد بن عتبة وسلم عليه الله صلى الله رسول فسماه
 وثإمانين

  
ست سنة مات صحبة له الوليد بن خالد بن الرحمن عبد ] 352[  

 وأربعين
  
أبو كان رقية أبو خارجة بن أوس بن تميم وهو الداري تميم ] 353[  

 لمه أخاه الداري هند
  
 صحبة له الكلبي سمعان بن النواس ] 354[  
  
 الغطفاني همار بن نعيم ] 355[  
  
قاتل القرشي مطعم بن جبير مولى الحبشي حرب بن وحشي ] 356[  

 الكذاب ومسيلمة المطلب عبد بن حمزة
  
 زمانا وبالشام مدة بمصر يقيم كان السكوني هبيرة بن مالك ] 357[  
  
زمانا وبالشام مدة بمصر كان سرح أبى بن سعد بن الله عبد ] 358[  

تسع سنة الفتنة من فارا فجأة الصلة في وهو مات بالرملة ومات
 وخمسين

  
 خزيمة أسد السدي الحارثا بن معبد بن وابصة ] 359[  
  
مات أسماء أبو السكوني الزدي الثمالي الحارثا بن غضيف ] 360[  

 الحكم بن مروان فتنة في
  
عفان بن عثمان عامل كان صحبة له القرشي عدى بن ثإمامة ] 361[  

 دمشق صنعاء على
  



 الثمالي الله عبد بن عامر بن الحجاج ] 362[  
  
 صحبة له الحصين بن كلثوم الغفاري السمعى رهم أبو ] 363[  
  
لمعاوية يلي كان الرحمن عبد أبو القرشي أرطاة أبى بن بسر ] 364[  

 مروان بن الملك عبد ولية في مات بالعجائب فيها ويعمل العمال
  
وهو وثإمانين سبع سنة مات كريمة أبو كرب معدى بن المقدام ] 365[  

 لحيته يصفر وكان سنة وسبعين إحدى بن
  
الله عبد وهو الصامت بن عبادة امرأة بن حرام أم بن الله عبد ] 366[  

 أبي أبو النصاري قيس بن عمرو بن
  
 سعد بن عمر اسمه النمارى كبشة أبو ] 367[  
  
أبو قيس بنت فاطمة أخو الفهري خالد بن قيس بن الضحاك ] 368[  

 أنيس
  
وسلم عليه الله صلى النبي قدم الظفري أنس بن محمد ] 369[  

بن وهو الوداع حجة به وحج برأسه فمسح أسبوعين بن وهو المدينة
 سنين عشر

  
بن عبادة فقال حق الوتر يقول كان الذي النجاري محمد أبو ] 370[  

ومن النصاري سبيع بن زيد بن مسعود اسمه محمد أبو كذب الصامت
وقول أحمد اسمه أحد الصحابة في وليس وهم فقد أحمد اسمه ان قال

 الحجاز أهل في سائرة لغة هذه أخطأ يريد كذب عبادة
  
عليه الله صلى النبي على قدم اليمن من مالك أبو هانئ ] 371[  

بن خالد جد وهو وستين ثإمان سنة بدمشق ومات رأسه ومسح وسلم
 مالك أبى بن يزيد

  
ممن اللجلج بن وخالد اللجلج بن العلء أبو العامري اللجلج ] 372[  

مع أسلمت منذ طعام من بطني ملت ما يقول كان صحبة له كانت
 سنة ومائة عشرين بن وهو مات وسلم عليه الله صلى الله رسول

  
 مروان بن الملك عبد زمن في مات صحبة له الندر بن عتبة ] 373[  
  
ذي اسم ان قيل وقد شمر أبو الضبابى الكلبي الجوشن ذو ] 374[  

ناتيا كان صدره لن الجوشن ذا سمى وانما العور بن شرحبيل الجوشن



  
أبو كنيته النجار بن مازن بنى من السلمي بسر بن الله عبد ] 375[  

يتوضأ وهو الله عبد ومات صحبة ولهما الشام وأبوه هو قدم صفوان
صلى الله رسول أصحاب من مات من آخر وهو وثإمانين ثإمان سنة فجأة
 بالشام وسلم عليه الله

  
 بجوانبها مصر وهو السلم أصقاع من الرابع الصقع

  
 بمصر الصحابة مشاهير ذكر

  
حاتم أبو المام الشيخ قال العافية في أجمعين وعنهم عنا الله رضى
مدنها استوطنوا قد الذين بمصر الصحابة مشاهير ومن الله رحمه

في عنها يسافرون كانوا وان مركزا أو دارا لهم صارت حتى وقطنوها
لها مستوطنين كانوا أن بعد التجارات في لسبابهم يخرجون أو الغزوات
 أجمعين وعليهم علينا الله رحمة بغيرها أو بها ماتوا سواء إياها وقاطنين

  
سهم بن سعيد بن هاشم بن وائل بن العاص بن عمرو ] 376[  

يسكن كان قريش دهاة من الله عبد أبو قيل وقد محمد أبو السهمي
سنة الفطر ليلة بها مات أن إلى استوطنها مصر ولى فلما مدة مكة

 وستين إحدى
  
كان نصر أبو قيل وقد محمد أبو العاص بن عمرو بن الله عبد ] 377[  

ثإنتان وله وستين ثإلثا سنة مات سنة عشرة ثإلثا أبيه وبين بينه
 سنة وسبعون

  
عامر أبو قيل وقد أسيد أبو الجهني عبس بن عامر بن عقبة ] 378[  

 وخمسين ثإمان سنة بمصر وال وهو مات
  
 سفيان أبى بن معاوية قبل قتل الخزاعي الحمق بن عمرو ] 379[  
  
وكان بجبريل يشبه كان الكلبي فروة بن خليفة بن دحية ] 380[  

 قيصر إلى بعثه وسلم عليه الله صلى الله رسول
  
أبو قيل وقد يحيى أبو النصاري الجهني أنيس بن الله عبد ] 381[  

 فاطمة
  
 وهب بن حبيب القارى جمعة أبو ] 382[  
  
ما حديثه من يعتبر أن يحب صحبة له العدوى حذافة بن خارجة ] 383[  



 عنه المدلسة غير الثقات رواية من كان
  
 صحبة له الكندي الخولني حديج بن معاوية ] 384[  
  
 صحبة له حارثإة بن السود بن مسعود ] 385[  
  
 القرشي الفهري شداد بن المستورد ] 386[  
  
النصاري مسعود أبى أخو النصاري ثإعلبة بن عمرو بن جبلة ] 387[  

 مات أن الى مصر سكن ثإم صفين يوم طالب أبى بن على مع كان
  
الديلمي بن الله عبد أبو صحبة له الحميري الهوشع بن ديلم ] 388[  

 صحبة له الديلمي فيروز له يقال الذي وهو
  
 صحبة له النصار حلفاء من البلوى ثإابت بن رويفع ] 389[  
  
 صحبة له البلوى عديس بن الرحمن عبد ] 390[  
  
بن عثمان عامل كان صحبة له عتبة بن حذيفة أبى بن محمد ] 391[  

 مصر على عفان
  
 صحبة له الجهني أنس بن معاذ ] 392[  
  
 صحبة له الغافقي موسى أبو عبادة بن مالك ] 393[  
  
السنة في مولده كان النصاري الزرقي مخلد بن مسلمة ] 394[  

ثإنتين سنة عليها وال وهو بها ومات مصر سكن الهجرة من الولى
 وستين

  
 صحبة له بصرة بن جميل اسمه الغفاري بصرة أبو ] 395[  
  
الله صلى النبي له دعا ممن صحبة له الكندي الحارثا بن غزية ] 396[  

 الردة أيام باليمن جهل أبى بن عكرمة قاتل وهو وسلم عليه
  
مصر سكن صحبة له الزبيدي جزء بن الحارثا بن الله عبد ] 397[  

 الصحابة من بمصر مات من آخر وهو
  

 والها بما اليمن وهو السلم أصقاع من الخامس الصقع
  

 باليمن الصحابة مشاهير ذكر



  
باليمن الصحابة مشاهير ومن الله رحمه حاتم أبو المام الشيخ قال

أن بعد بغيرها أبو بها ماتوا سواء مدنها لبعض مستوطنين كانوا الذين
 أجمعين وعليهم علينا الله رحمة لها مستوطنين كانوا

  
الله صلى النبي الى هاجر الليثي قيس بن جثامة بن الصعب ] 398[  

في الخطاب بن عمر خلفة في مات الطائف سكن ربما وسلم عليه
 آخرها

  
صلى النبي بايع اليمن من والصداء الصدائي الحارثا بن زياد ] 399[  

 وسلم عليه الله
  
عامل كان الصدف من الحضرمي عمار بن الله عبد بن العلء ] 400[  

وعشرين إحدى سنة مات وبها البحرين على وسلم عليه الله صلى النبي
  
أوس أبى بن أوس له يقال الذي وهو الثقفى حذيفة بن أوس ] 401[  

 الطائف سكن ربما ثإقيف وفد في وسلم عليه الله صلى النبي الى وفد
  
كان اليمن من الثقفى أوس بن الرحمن عبد بن الحارثا ] 402[  

 صحبة وله الطائف يسكن
  
الحكم بن سفيان قال ومن صحبة له الثقفى سفيان بن الحكم ] 403[  

 وهم فقد
  
النبي استقطع باليمن ناحية ومأرب المأربى حمال بن أبيض ] 404[  

 إياه فاقطعه بمأرب الذي الملح وسلم عليه الله صلى
  
صحبة وله عمرو أبو حضرموت من الثقفى سويد بن الشريد ] 405[  

 الطائف سكن
  
وسلم عليه الله صلى النبي على قدم الحنفي شيبان بن على ] 406[  

 إسلمه وحسن وفدا
  
 الطائف سكن صحبة له الزرقي السود بن الله عبد بن قارب ] 407[  
  
المنتفق بن صبرة بن عامر بن لقيط اسمه العقيلي رزين أبو ] 408[  

صبرة بن لقيط قال ومن صحبة له المنتفق بنى وافد له يقال الذي وهو
 جده الى نسبه فقد

  



النبي استقطع صحبة له الحنفي سلمى بن مرارة بن مجاعة ] 409[  
بناحية والحبل العدنة من وغرابة الغورة فأقطعه وسلم عليه الله صلى
 فسكنه بلده إلى ورجع اليمن

  
الى وفدته ثإقيف أسلمت لما الثقفى أبان بن قيس بن وهب ] 410[  

يسكن كان قومه بإسلم وفدا المدينة فقدم وسلم عليه الله صلى النبي
 الطائف

  
الى وفد على أبو اليمامة أهل من السحيمي على بن طلق ] 411[  

فكان الحديبية مسجد يبنى كان حيث وسلم عليه الله صلى النبي
فإنه اليمامي من الطين قدموا يقول وسلم عليه الله صلى المصطفى

إلى وسكنها بلده إلى رجع ثإم على بن طلق يريد مسا له أحسنكم من
 مات أن
  
من وكان صحبة له اليمامة أهل من الحنفي مشهر بن وبر ] 412[  

وفدا وسلم عليه الله صلى النبي الى مسيلمة أرسله مسيلمة أصحاب
 إسلمه وحسن فأسلم

  
صلى النبي رأى اليمامة أهل من الباهلى زياد بن الهرماس ] 413[  

التي والعضباء الضحى يوم العضباء ناقته على يخطب وسلم عليه الله
 الربع أذنها من تقطع التي والقصواء فأكثر النصف أذنها من تقطع

  
 السلم أصقاع من السادس الصقع

  
 خراسان وهو

  
 بخراسان الصحابة مشاهير ذكر

  
على يقع اسم فهو خراسان أما الله رحمه حاتم أبو المام الشيخ قال

به تعرف منفصل اسم لها منها ناحية كل كان وان جملة العجم بلدان
كما خراسان جملة في داخل فهو الرطانة أهله على الغالب بلد كل لن
العرب بلدان جملة في داخل فهو العربية أهله على الغالب بلد كل أن

السم عن بعضها العرب وبلدان القبائل بين اللغات تباين يخرج ل فكما
البلدان أهل من الفارسية في اللغات سائر يخرج ل كذلك عليها الواقع

ما خراسان كانت وان عليها المشتمل السم عن العجم يسكنها التي
وسط العرب ديار حقيقة أن كما الحقيقة في النهر الى الجبال بين

وصفتها التي البلدان سكنوا الذين الصحابة فمن والثاني الول القليم
في أجمعين وعليهم علينا الله رحمة استوطنوها أن بعد بها وماتوا



 العافية
  
المهاجرين من السلمى الله عبد بن الحصيب بن بريدة ] 414[  

المدينة قدومه قبل وسلم عليه الله صلى النبي إلى هاجر ممن الولين
بريدة قال المدينة دخول وسلم عليه الله صلى النبي أراد فلما به ولحق

ومشى رمح في وشدها عمامته حمل ثإم لواء ومعك إل المدينة تدخل ل
سهل أبو كنيته المدينة قدومه يوم وسلم عليه الله صلى النبي يدي بين
إلى خرج ثإم زمانا بها وأقام البصرة إلى انتقل ساسان أبو قيل وقد

امارة في فاستوطنها مرو إلى منها خرج ثإم مدة بها فبقي سجستان
بمرو وقبره عقبه وبها مات أن الى سفيان أبى بن معاوية بن يزيد

 يعرف مشهور
  
الى خرج صحبة له الغفاري مجدع بن عمرو بن الحكم ] 415[  

أمر حتى يحتملها الكتاب غرض ليس طويلة قصة وله غازيا خراسان
في خمسين سنة مات حتى قيده في فبقي بمرو فقيد بقيده معاوية

القيامة في الرحمن عبد أبا ليخاصم بقيده يدفن أن وأوصى معاوية ولية
 السلمى بريدة بجنب وقبره بمرو بقيده فدفن

  
صلى النبي الى أبيه مع هاجر ممن كان رمثة أبى بن قريط ] 416[  

هذا ابنك رمثة لبى وسلم عليه الله صلى النبي فقال وسلم عليه الله
بابنه رمثة أبو خرج ثإم عليه تجنى ول عليك يجنى ل انه اما قال نعم قال

صلى الله رسول حياة في الحضرمي بن العلء مع البحرين الى قريط
هو وقريط عمر أيام في غازيا خرج أن إلى بها فأقام وسلم عليه الله

مرو ونزل قيس بن الحنف مع خراسان غزا ثإم البلة فتح الذي
 عقبه وبها مات أن الى واستوطنها

  
الله صلى الله رسول عم بن المطلب عبد بن العباس بن قثم ] 417[  

ولية في عفان بن عثمان بن سعيد مع خرج صحبة له وسلم عليه
أهل الصحابة في ذكرناه وقد خراسان الى غازيا سفيان أبى بن معاوية
 المدينة

  
صلى النبي خدم القاسم أبو الخزرجي عبادة بن سعد بن قيس ] 418[  

الله قبضه أن الى المدينة قدومه وقت من سنين عشر وسلم عليه الله
ولى فلما صفين يوم طالب أبى بن على مقدمة على وكان جنته إلى

وسكن منه فهرب وخمسين ثإمان سنة طلبه ثإم سنين عنه أغضى معاوية
في يزل فلم عنه سكت انجحاره علم فلما ينتشر أن غير منجحرا تفليس

الملك عبد ولية في وثإمانين خمس سنة بها مات أن الى منجحرا بيته
 أجمعين عليهم الله رضوان الصحابة مشاهير آخر مروان بن



  
 الله رحمهم بالمدينة التابعين مشاهير ذكر

  
بالمدينة التابعين مشاهير في الله رحمه حاتم أبو المام الشيخ قال

في عنها يرحلون كانوا وان المأمونين الثقات من لها قاطنين كانوا الذين
أدركتهم سواء وغيرها الغزوات في المواضع بعض إلى الحايين بعض
وعنهم عنا الله رضى استوطنوها قد كانوا أن بعد بغيرها أو بها المنية

 العافية في أجمعين
  
كنيته الحنفية بن محمد له يقال طالب أبى بن على بن محمد ] 419[  

وكانت البيت أهل أفاضل من كان الله عبد أبو قيل وقد القاسم أبو
بن عمر خلفة من بقيت سنين لثلثا مولده كان المهدى تسميه الشيعة

 بالبقيع ودفن وسبعين ثإلثا سنة برضوى ومات الخطاب
  
جعفر والد طالب أبى بن على بن الحسين بن على بن محمد ] 420[  

وقرائهم البيت أهل أفاضل من بجعفر يكنى وكان الصادق محمد بن
يخضب وكان سنة وستون ثإلثا وله ومائة عشرة أربع سنة مات

 بالوسمة
  
بن الله عبد أخو طالب أبى بن على بن محمد بن الحسن ] 421[  

وعمر بكر أبى إلى وأميلهم البيت أهل أفاضل من محمد أبو كنيته محمد
عبد زمن في مات السنة خلع فقد وعمر بكر أبا خلع من يقول كان

 بالختلف الناس أعلم من وكان مروان بن الملك
  
من طالب أبى بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن ] 422[  

وأربعين خمس سنة جعفر أبى سجن في مات وعبادهم البيت أهل قراء
 السن في طعن قد ومائة

  
فقهاء من الحسن أبو طالب أبى بن على بن الحسين بن على ] 423[  

وتسعين ثإنتين سنة مات المدينة وعباد هاشم بنى وأفاضل البيت أهل
 سنة وخمسون ثإمان وله

  
هاشم بنى أفاضل من طالب أبى بن على بن الحسن بن زيد ] 424[  

 طويلة مدة عباس بن صحب ممن
  
محمد أخو طالب أبى بن على بن الحسين بن على بن زيد ] 425[  

من وكان تنتحله الشيعة كانت محمد أبو الحسين بن على أبناء وحسين
ومائة وعشرين ثإنتين سنة بالكوفة قتل وعبادهم البيت أهل أفاضل



عندها يتعبدون بالليل خشبته الى يأوون العباد فكان خشبة على وصلب
لحاجة قصدها من قل حتى عنها حدر أن بعد عندهم الرسم ذلك وبقى
 له استجيب ال الخشبة موضع عند الله فدعا

  
محمد أبو المخزومي وهب أبى بن حزن بن المسيب بن سعيد ] 426[  

من وكان الخطاب بن عمر خلفة من مضتا لسنتين مولده كان القرشي
انه قيل وقد وعلما وزهادة وفضل وعبادة وورعا فقها التابعين سادات

 وتسعين ثإلثا سنة مات وعلى عثمان بين أصلح فيمن كان
  
ل صموتا كان محمد أبو الصديق بكر أبى بن محمد بن القاسم ] 427[  

يرجع كان ما على والدب الفقه على مواظبا والنسك للورع لزما يتكلم
المدينة أهل قال العزيز عبد بن عمر ولى فلما والعلم العقل من اليه

سنة مات محمد بن القاسم به أرادوا خدرها في العذراء تنطق اليوم
 بسنة العزيز عبد بن عمر بعد سنة وسبعين اثإنتين بن وهو ومائة ثإنتين

  
الزبير بن الله عبد أخو القرشي العوام بن الزبير بن عروة ] 428[  

التابعين وأفاضل المدينة فقهاء من الصديق بكر أبى بنت أسماء أمهما
بالتدبر نظرا المصحف في القرآن ربع يوم كل يقرأ كان قريش وعباد

التدبر على به الليلة تلك يقوم ثإم يومه عامة فيه فيذهب والتفكر
قطعت ليلة ال الليل من ورده ترى ما به ليله عامة يذهب حتى والتفكر

الحمد قال أن على زاد فما فنشرت فيها وقعت الكلة أن وذاك رجله
 وتسعين تسع سنة توفى لله
  
الله عبد أبو الهذلى مسعود بن عتبة بن الله عبد بن الله عبيد ] 429[  

والمعرفة والدب العقل من اليه يرجع كان ما على والقراء الفقهاء من
 وتسعين ثإمان سنة عمى أن بعد مات الناس بأيام

  
قريش أفاضل من كان عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبو ] 430[  

أن يقال ومائة أربع سنة مات وزهادهم المدينة أهل وفقهاء وعبادهم
 الله عبد اسمه قيل وقد كنيته اسمه

  
المدينة فقهاء من زيد أبو النصاري ثإابت بن زيد بن خارجة ] 431[  

تسع سنة مات زيد بن إسماعيل أخو وعلمائهم التابعين وعباد وعقلئهم
 وتسعين

  
أيوب أبو حزن بن الحارثا بنت ميمونة مولى يسار بن سليمان ] 432[  

أهل فقهاء من سليمان وكان يسار بنى الملك وعبد الله وعبد عطاء أخو
تسع سنة ومات وثإلثإين أربع سنة مولده كان التابعين وعباد المدينة



 ومائة
  
أهل فقهاء من سعيد أبو الكعبي الخزاعي ذؤيب بن قبيصة ] 433[  

فحديثه وغزو تجارة في الشام الى السفر كثير كان وعبادهم المدينة
سنة بالمدينة توفى الفتح عام مولده كان معا والمدينة الشام أهل عند

 وثإمانين ست
  
يقال المخزومي هشام بن الحارثا بن الرحمن عبد بن بكر أبو ] 434[  

وكان الرحمن عبد بنى ومحمد وعكرمة وعثمان عمر أخو كنيته اسمه ان
قريش براهب يعرف وكان وفضل وورعا وعلما فقها قريش سادات من

 عمى ما بعد وتسعين أربع سنة مات
  
اخوة وهم الله عبد أبو القرشي الله عبد بن المنكدر بن محمد ] 435[  

أهل وعباد قريش سادات من محمد وكان وعمر ومحمد بكر أبو ثإلثإة
السبعين على نيف وقد ومائة ثإلثإين سنة مات التابعين وقراء المدينة

 بالحناء ورأسه لحيته يصفر وكان
  
أهل عباد من حمزة أبو القرظي سليم بن كعب بن محمد ] 436[  

 ومائة ثإمان سنة مات بالقرآن وعلمائهم المدينة
  
قتل ليلة ولد محمد أبو الهاشمي عباس بن الله عبد بن على ] 437[  

وصالحى المدينة أهل عباد من وكان باسمه فسمى طالب أبى بن على
ثإماني سنة بالشام ومات ركعة ألف يوم كل في يصلى كان هاشم بنى

 ومائة عشرة
  
كان عمر أبو القرشي الخطاب بن عمر بن الله عبد بن سالم ] 438[  

ومائة ست سنة مات والدل والسمت الهدى في الخطاب بن بعمر يشبه
  
من سالم أخو الخطاب بن عمر بن الله عبد بن الله عبد ] 439[  

عبد وكان عبيد أبى بنت صفية أمه المدينة أهل وعباد قريش صالحي
 ومائة خمس سنة مات اليه أوصى عمر بن الله

  
سالم أخو العدوى الخطاب بن عمر بن الله عبد بن الله عبيد ] 440[  

 ومائة خمس سنة مات ولد أم سالم أم أمه كانت الله وعبد
  
حارثإة بنت أمه العدوى القرشي الخطاب بن عمر بن الله عبيد ] 441[  

 سفيان بن معاوية مع وكان صفين يوم قتل الخزاعي وهب بنت
  
وعباد قريش عقلء من حفص أبو الخطاب بن عمر بن عاصم ] 442[  



 سبعين سنة مات التابعين
  
عثمان بنى وأبان وخالد عمر أخو عفان بن عثمان بن عمرو ] 443[  

 الدوسية عمرو بنت أسماء امهم
  
من بكر أبو القرشي الزهرى الله عبيد بن مسلم بن محمد ] 444[  

ليلة مات فاضل فقيها وكان سياقا لها واحسنهم للسنن زمانه أهل احفظ
ومائة وعشرين أربع سنة رمضان شهر من خلت ليلة عشرة لسبع البليا

  
أبو القرشي المغيرة بن هشام بن الحارثا بن الرحمن عبد ] 445[  

 ومائة وأربعين ثإلثا سنة مات محمد
  
بنى سادات من القرشي العاص بن سعيد بن العاص بن سعيد ] 446[  

 وخمسين ثإمان سنة مات الرحمن عبد أبو قريش وعباد أمية
  
أهل عباد من القرشي العوام بن الزبير بن الله عبد بن عامر ] 447[  

 ومائة وعشرين إحدى سنة مات الحارثا أبو المدينة
  
سنة مات القرشي الله عبيد بن طلحة بن محمد بن إبراهيم ] 448[  

 ومائة عشر
  
ومحمد مصعب أخو القرشي وقاص أبى بن سعد بن عامر ] 449[  

 ومائة أربع سنة عامر مات سعد أولد وعائشة وإبراهيم وعمر ويحيى
  
مات حميد أخو القرشي عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم ] 450[  

 بمحمد ويكنى سنة وسبعين خمس بن وهو وتسعين ست سنة إبراهيم
  
أهل حفاظ من وقاص أبى بن سعد بن خالد بن الله عبد ] 451[  

 عمر قد وكان مات وقرائهم المدينة
  
بن حكيم مولى تدرس بن مسلم بن محمد اسمه الزبير أبو ] 452[  

أهل عند وحديثه زمانا ومكة مدة المدينة سكن ممن الحفاظ من حزام
وعشرين ست سنة مات وعمرو دينار بن عمرو قبل مات معا المصرين

 ومائة
  
المدينة أهل أفاضل من حارثإة بن زيد بن أسامة بن محمد ] 453[  

 مروان بن الملك عبد بن الوليد ولية في مات الموالي وعلماء
  
أبو بالقضاء الناس اعلم من كان عفان بن عثمان بن أبان ] 454[  



 مروان بن الملك عبد بن يزيد ولية في أفلج ان بعد مات سعيد
  
قراء من النصاري الصامت بن عبادة بن الوليد بن إسحاق ] 455[  

 ومائة وثإلثإين إحدى سنة قتل المدينة
  
أهل حفاظ من النصاري طلحة أبى بن الله عبد بن إسحاق ] 456[  

 ومائة وثإلثإين ثإنتين سنة بها مات المدينة
  
فرسان من كان السدي القرشي العوام بن الزبير بن مصعب ] 457[  

سنة مروان بن الملك عبد قتله الله عبد أبو الحجاز أهل وعقلء قريش
 سنة وثإلثإون تسع وله وسبعين إحدى

  
بن الرحمن عبد اخى بن الزهرى عوف بن الله عبد بن طلحة ] 458[  

سنة مات بالشروط وعلمائهم المدينة أهل فقهاء من الله عبد أبو عوف
 سنة وسبعين اثإنتين بن وهو وتسعين سبع

  
مات التابعين أفاضل من عمرو أبو الليثي وقاص بن علقمة ] 459[  

 مروان بن الملك عبد ولية في
  
بن عثمان أدرك ممن الساعدي سعد بن سهل بن عباس ] 460[  

 وسبعين خمس سنة مات عفان
  
قريش عباد من زرارة أبو عوف بن الرحمن عبد بن مصعب ] 461[  

 وستين ثإلثا سنة الحرة يوم بالمدينة وقتل بمكة مدة القضاء ولى كان
  
قتل المدينة أهل رواة من الله عبد بن بكر أبى بن الله عبد ] 462[  

 ومائة ثإلثإين سنة
  
مدة بالعراق يقيم كان وقاص أبى بن سعد بن مصعب ] 463[  

 ومائة ثإلثا سنة مات زرارة أبو المدنيين عداد في انه ال زمانا وبالمدينة
  
قبل مات الرحمن عبد أبو عوف بن الرحمن عبد بن حميد ] 464[  

سنة مات انه قيل وقد سنة وسبعين ثإلثا بن وهو العزيز عبد بن عمر
 ومائة خمس

  
والد وهو النصار عقلء من النصاري قتادة أبى بن الله عبد ] 465[  

 وتسعين خمس سنة مات قتادة
  
أبو النصار صالحي من النصاري خديج بن رافع بن الله عبد ] 466[  



 سنة وثإمانين خمس بن وهو ومائة عشرة إحدى سنة مات محمد
  
من عاصم أبو النصاري جارية بن يزيد بن عامر بن سويد ] 467[  

أخبار كلها تلك صحبة له ان زعم من وهم وقد المدينة أهل صالحي
 مرسلة

  
من النصاري حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبى بن الله عبد ] 468[  

 ومائة وثإلثإين خمس سنة مات وفقهائهم الناس سادات
  
مالك بن أنس أصحاب من الله عبد بن بكر أبى بن الله عبد ] 469[  

 ومائة ثإلثإين سنة قتل
  
صالحي من سلمة أبى أخو عوف بن الرحمن عبد بن الزبير ] 470[  

 الحرة يوم قتل قريش
  
عباد من القرشي المطلب بن مخرمة بن قيس بن الله عبد ] 471[  

 وقرائهم المدينة أهل
  
أهل عباد من المطلب عبد بن الحارثا بن نوفل بن الله عبد ] 472[  

 الحرة يوم قتل المدينة
  
ربيعة بن مالك أسيد أبى واسم الساعدي أسيد أبى بن الزبير ] 473[  

 حمزة أخو وهو النصار صالحي من
  
عليه الله صلى النبي زوجة ميمونة مولى يسار بن عطاء ] 474[  

بالمدينة يقيم كان يسار بنى الله وعبد الملك وعبد سليمان أخو وسلم
الشام أهل فكان معا المصرين أهل عند وحديثه مدة وبالشام مدة

عشرة تسع سنة مولده وكان بيسار يكنونه مصر وأهل الله بعبد يكنونه
 وفضل وعبادة قصص صاحب وكان ومائة ثإلثا سنة بالسكندرية ومات

  
على والمواظبين العباد من عطاء أخو يسار بن الملك عبد ] 475[  

 ومائة عشر سنة مات هريرة أبى صحبة
  
المدينة أهل عباد من عوف بن الرحمن عبد بن الله عبيد ] 476[  

من قتل من كثرة من الشهداء أبا فسمى وأولده هو بإفريقية استشهد
 حديث كبير له ينتشر لم البعث ذلك في معه أولده

  
أهل سادات من خديج بن رافع بن الله عبد بن الله عبيد ] 477[  

ومائة عشرة إحدى سنة مات الفضل أبو رافع بن الله عبد أخو المدينة



 سنة وثإمانين خمس بن وهو
  
سنة مات محمد أبو النصاري ثإابت بن خزيمة بن عمارة ] 478[  

 سنة وسبعين خمس بن وهو ومائة خمس
  
سادات من النصاري النعمان بن قتادة بن عمر بن عاصم ] 479[  

 ومائة وعشرين تسع سنة مات وعبادهم النصار
  
قتله إسحاق أبو الهاشمي نوفل بن الحارثا بن الله عبد ] 480[  

 وسبعين تسع سنة السموم
  
وعباد النصار قراء من النصاري مالك بن كعب بن الله عبد ] 481[  

 وتسعين ثإمان أو سبع سنة مات التابعين
  
تسع سنة مات سليمان أبو الوس من المعاوى بشير بن أيوب ] 482[  

 سنة وسبعون خمس له ومائة عشرة
  
عشرة تسع سنة مات سلمة أبو الكوع بن سلمة بن إياس ] 483[  

 سنة وسبعون سبع وله ومائة
  
بن محمد عم القرشي التيمى الهدير بن الله عبد بن ربيعة ] 484[  

 وتسعين ثإلثا سنة مات المدينة أهل وعباد قريش أفاضل من المنكدر
  
قيل وقد خالد بن صفوان مولى صفوان بن نافع بن حميد ] 485[  

افلح أبو صغير بن حميد له يقال الذي وهو النصاري أيوب أبى مولى
 بالمدينة مات

  
ومرجانة الله عبد أبيه واسم قريش مولى مرجانة بن سعيد ] 486[  

ست سنة مات وعبادهم المدينة أهل أفاضل من عثمان أبو كنيته أمه
 سنة وسبعين سبع بن وهو وتسعين

  
أمية بن يزيد سنان أبى واسم الدؤلي سنان أبى بن سنان ] 487[  

 سنة وثإمانون ثإنتان وله ومائة خمس سنة مات
  
التابعين حفاظ من ذباب أبى بن مولى ميناء بن عطاء ] 488[  

 ميناء بن سعيد أخو وهو وصالحيهم
  
المدينة أهل عباد من القرشي الله عبيد بن طلحة بن عيسى ] 489[  

 مائة سنة مات وسمحائهم وعقلئهم



  
ثإنتي سنة مات محمد أبو الخدري سعيد أبى بن الرحمن عبد ] 490[  

 سنة وسبعين سبع بن وهو ومائة عشرة
  
وكان قارة بنى من القاري عبد بن الله عبد بن الرحمن عبد ] 491[  

وله وثإمانين ثإمان سنة مات المال بيت على الخطاب بن عمر عامل
 سنة وسبعون ثإمان

  
في مات الخطاب أبو النصاري مالك بن كعب بن الرحمن عبد ] 492[  

 الملك عبد بن سليمان ولية
  
ثإقات من يحيى أبو القرشي موهب بن الله عبد بن الله عبيد ] 493[  

 يحيى ابنه قبل من حديثه في المناكير وقعت وانما المدينة أهل
  
قتل محمد أبو كنيته النصاري أيوب أبى مولى افلح بن كثير ] 494[  

 الحرة يوم
  
المدينة أهل عباد من السود بن زمعة بن الله عبد بن وهب ] 495[  

 الحرة يوم قتل
  
بنى من شريك أم مولى كيسان اسمه المقبري سعيد أبو ] 496[  

سمى وانما المقبري سعيد أبى بن سعيد والد بكر بن ليث بن جندع
بجنب كانت داره ان قيل وقد بالليالى المقبرة يأوى كان لنه المقبري
 مائة سنة مات إليها فنسب المقبرة

  
فارس من أصله السلمي زهرة بن هشام مولى السائب أبو ] 497[  

 هريرة لبي اللزمين الصالحين من كان
  
رشدين أبو مسلم أبى بن كريب وهو عباس بن مولى كريب ] 498[  

 وتسعين ثإمان سنة مات
  
وقراء قريش عباد من عباس بن الله عبد بن على بن محمد ] 499[  

 ومائة عشرة ثإلثا سنة مات محمد أبو التابعين
  
قريش علماء من سعيد أبو القرشي مطعم بن جبير بن محمد ] 500[  

 العزيز عبد بن عمر خلفة في مات ليامها وحفاظهم
  
الذي وأبوه النصاري ربه عبد بن زيد بن الله عبد بن محمد ] 501[  

 ومتقنيهم المدينة أهل صالحي من المنام في النداء أرى



  
شقران مولى مزرد أبى أخو يسار بن سعيد اسمه الحباب أبو ] 502[  

بن الحسن مولى انه قيل وقد وسلم عليه الله صلى الله رسول مولى
سنة بها مات المدينة أهل عقلء من الرحمن عبد مزرد أبى واسم على
 ومائة عشرة سبع

  
ثإقات من النصاري عتيك بن جابر بن الله عبد بن الله عبد ] 503[  

الله عبد بن الله عبد ويقولون المدنيون عنه يروى الذي وهو المدينة أهل
بن جبر بن الله عبد بن الله عبد ويقولون العراقيون عنه ويروى جابر بن

 عتيك
  
أخو أكيمة بن عمار بن مسلم بن عمرو اسمه الليثي أكيمة بن ] 504[  

روى وقد القرآن انازع لي ما هريرة أبى عن يروى وهو مسلم بن عمر
سلمة أم عن المسيب بن سعيد عن يروى مسلم بن وعمر الزهرى عنه
مات وأظفاره شعره من يأخذ فل أضحية أحدكم وعند العشر دخل إذا

 سنة وسبعين تسع بن وهو ومائة إحدى سنة اكبرهما وهو عمرو
  
يقال الله عبد أبو الصلت بن زبيد أخو الكندي الصلت بن كثير ] 505[  

 عمر ان بعد ومات وسلم عليه الله صلى النبي عهد في ولد انه
  
أهل أفاضل من عمر أبو الخطاب بن عمر بن عاصم بن حفص ] 506[  

 المدينة
  
أمه كانت عمارة أبو الخطاب بن عمر بن الله عبد بن حمزة ] 507[  

 المدينة أهل صالحي من ولد أم سالم أم
  
في مات المدينة أهل خيار من اليشكري قيس بن سليمان ] 508[  

 الله عبد بن جابر قبل الزبير بن فتنة
  
عبد أبو ربيعة بن عتبة بنت فاطمة مولى حباب بن سالم ] 509[  

 وتسعين ست سنة مات الرحمن
  
النعمان أبو سرج بن سالم له يقال الذي وهو خربوذ بن سالم ] 510[  

 قيس بنت خولة صبية أم واسم الجهنية صبية أم مولى
  
أهل سادات من المسور أبو مخرمة بن مسور بن الرحمن عبد ] 511[  

 تسعين سنة مات المدينة
  
انه يقال محمد أبو النصاري جارية بن يزيد بن الرحمن عبد ] 512[  



 وتسعين ثإلثا سنة مات وسلم عليه الله صلى الله رسول حياة في ولد
  
وعقلء المدينة أهل حفاظ من النصاري قيس بن حنظلة ] 513[  

 النصار
  
قاصا كان جهينة مولى سلمان اسمه الغر الله عبد أبو ] 514[  

 متقيا وكان بالمدينة
  
آل مولى قيل وقد الخطاب بن زيد مولى حنين بن عبيد ] 515[  

خمس بن وهو ومائة خمس سنة مات زريق مولى انه ويقال العباس
 سنة وسبعين

  
سبع سنة مات لؤي بن عامر بنى أحد أنس أبى بن عمران ] 516[  

 ومائة عشرة
  
الله عبد أبو العباس بن مولى قيل وقد الفضل أم مولى عمير ] 517[  

 ومائة عشر سنة الله عبد ابنه ومات ومائة أربع سنة مات
  
المدينة أهل ثإقات من النصاري أيوب أبى مولى كثير بن أفلح ] 518[  

 الحرة يوم قتل ومتقنيهم
  
أربع سنة مات خالد أبو كنيته الخطاب بن عمر مولى أسلم ] 519[  

 ومائة عشرة
  
أخو والطفيل الزدي سخبرة بن الطفيل بن الحارثا بن عوف ] 520[  

 المدينة أهل جلة من الرضاعة من لمها عائشة
  
من القرشي المخزومي حنطب بن الله عبد بن المطلب ] 521[  

 المدينة أهل متقنى
  
ثإلثا سنة مولده كان البراج أبو عاصم بن رباح بن الوليد ] 522[  

 ومائة عشرة سبع سنة ومات وثإلثإين
  
في كان مولده ان يقال النصاري الصامت بن عبادة بن الوليد ] 523[  

بن الملك عبد ولية في وتوفى وسلم عليه الله صلى الله رسول حياة
 بالشام مروان

  
الله صلى النبي زوجة ميمونة أخت بن العامري الصم بن يزيد ] 524[  

 سنة وسبعون ثإلثا وله ومائة ثإلثا سنة مات عوف أبو وسلم عليه



  
سنة مات الله عبد أبو الليثي قسيط بن الله عبد بن يزيد ] 525[  

الحفظ ردىء وكان ومائة وعشرين اثإنتين
  
 قريش سادات من التيمى الله عبيد بن طلحة بن يحيى ] 526[  
  
المدينة أهل سادات من القرشي عطاء بن عمرو بن محمد ] 527[  

 الملك عبد بن هشام ولية آخر في مات ومتقنيهم
  
من وحرقة جهينة مولى الحرقى يعقوب بن الرحمن عبد ] 528[  

 المتقنين من الرحمن عبد بن العلء والد همدان
  
بلل علقمة أبى واسم عائشة مولى علقمة أبى بن علقمة ] 529[  

 المتقنين من وكان وأمه أبيه عن يروى مرجانة أمه واسم
  
صالح أبو له يقال الذي وهو ذكوان اسمه السمان صالح أبو ] 530[  

سنة مات الكوفة إلى المدينة من والزيت السمن يجلب كان لنه الزيات
 الغطفاني الحمس بنت جويرية مولى وكان ومائة إحدى

  
أخو المدينة أهل سادات من الضمري أمية بن عمرو بن جعفر ] 531[  

 وتسعين خمس سنة مات الرضاعة من مروان بن الملك عبد
  
المدينة أهل سادات من الفزاري حصن بن خارجة بن أسماء ] 532[  

 وستين خمس سنة مات التابعين وجلة
  
قد وكانت الصديق بكر أبى بنت عائشة مولى عمرو أبو ذكوان ] 533[  

 الحرة ليالي قتل المصحف في رمضان شهر في يؤمها فكان دبرته
  
أهل عباد من عياش بن الله عبد مولى زياد أبى بن زياد ] 534[  

 ميسرة زياد أبى واسم التابعين ومتقنى وزهادهم المدينة
  
وعبد سعيد بن يحيى أخو النصاري قيس بن سعيد بن سعد ] 535[  

 الحفظ رديء وكان النصار جلة من سعيد بن ربه
  
 المدينة أهل متقنى من السباق أبو السباق بن عبيد بن سعيد ] 536[  
  
بن عمر قتل يوم الحلم راهق قد النصاري سليم بن عمرو ] 537[  

أهلها متقنى من وكان بالمدينة مات خلدة بن له يقال الذي وهو الخطاب
  



سنة مات المدينة أهل قاص كان الهذلى جندب بن مسلم ] 538[  
 ومائة ست

  
كان عيسى أبو القرشي التيمى الله عبيد بن طلحة بن موسى ] 539[  

سنة بالكوفة مات المصرين أهل عند فحديثه معا والكوفة بالمدينة يقيم
 ومائة أربع

  
المدينة أهل متقنى من نافذ اسمه عباس بن مولى معبد أبو ] 540[  

 ومائة أربع سنة مات
  
بن الله عبد مولى القعقاع بن يزيد اسمه القارىء جعفر أبو ] 541[  

والورع النسك مع القرآن بعلم عنى قد كان ممن ربيعة أبى بن عياش
بن مروان ولية في مات انه قيل وقد ومائة وثإلثإين ثإنتين سنة مات

 محمد
  
أمير كان الرحمن عبد أبو ليث بنى مولى هرمز بن يزيد ] 542[  

حدثإنا ويقول العرابي عوف عنه يروى الذي وهو الحرة يوم الموالي
 العزيز عبد بن عمر خلفة في مات عباس بن عن الفارسي يزيد

  
المدينة أهل متقنى من الزهر بن الرحمن عبد مولى عبيد أبو ] 543[  

 وتسعين ثإمان سنة مات كنيته اسمه
  
اسمه التابعين سادات من حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبو ] 544[  

 ومائة عشرين سنة مات كنيته
  
ثإمان وله مائة سنة مات الحضرميين مولى سعيد بن بسر ] 545[  

 المتقنين من وكان سنة وسبعون
  
الرحمن عبد أبو ذئب أبى بن خال الرحمن عبد بن الحارثا ] 546[  

 سنة وسبعون ثإلثا وله ومائة وعشرين سبع سنة مات
  
المدينة أهل متقنى من مالك أبو الساعدي أسيد أبى بن حمزة ] 547[  

 الملك عبد بن الوليد ولية في مات
  
وصالحيهم المدينة أهل متقنى من الكناني حكيم بن القعقاع ] 548[  

 مدة الله عبد بن جابر جالس ممن
  
المتقنين من سعيد أبو النصاري محيصة بن سعد بن حرام ] 549[  

 سنة سبعين بن وهو ومائة عشرة ثإلثا سنة مات



  
المدينة أهل خيار من العوام بن الزبير بن الله عبد بن خبيب ] 550[  

 وتسعين ثإلثا سنة مات
  
المدينة أهل من الحارثا بن قيس بنى مولى فراهيج بن داود ] 551[  

وكان بالمدينة ومات عنه العراقيون وسمع بها فحدثإهم البصرة قدم كان
 الحفظ رديء

  
الله صلى الله رسول حياة في ولد ممن الدؤلي عباد بن ربيعة ] 552[  

 وتسعين خمس سنة مات قيل قد فيما وسلم عليه
  
الحدثإان بن أوس بن مالك مولى الله عبد أبو سبلن سالم ] 553[  

المدينة أهل متقنى من النصريين مولى سالم له يقال الذي وهو النصرى
  
خمس سنة مولده كان الرحمن عبد أبو خباب بن السائب ] 554[  

 وتسعين سبع سنة ومات وعشرين
  
ثإلثا سنة مات سعد أبو النصاري الخطمي سعد بن شرحبيل ] 555[  

 المتقنين من وكان ومائة وعشرين
  
من النصاري أيوب أبى مولى افلح مولى زياد أبو صيفى ] 556[  

 السنن عنهم ويتتبع النصار يصحب كان ممن المتقنين
  
الصمة بن خراش بن الرحمن عبد بن خراش بن طلحة ] 557[  

بن جابر عن يغرب كان ممن المدينة أهل جلة من السلمي النصاري
 الله عبد

  
المدينة أهل سادات من القاسم بن الرحمن عبد بن طارق ] 558[  

 ومائة وعشرين تسع سنة مات
  
بن محمد مولى العرج كيسان بن هرمز بن الرحمن عبد ] 559[  

 المصاحف يكتب وكان ومائة عشرة تسع سنة مات داود أبو كنيته ربيعة
  
من أبوه كان القرشي الحارثا بن إبراهيم بن محمد ] 560[  

من وكان ومائة وعشرين إحدى سنة محمد مات الولين المهاجرين
 عنه وحفظ مالك بن أنس جالس ممن المتقنين

  
بن عامر بنى مولى القرشي ثإوبان بن الرحمن عبد بن محمد ] 561[  

 ومتقنيهم المدينة أهل ثإقات من لؤي



  
بالمدينة يقيم كان محمد أبو القرشي مطعم بن جبير بن نافع ] 562[  

بن سليان ولية في مات جنبه إلى تقاد وناقته ماشيا يحج كان معا ومكة
 بالوسمة يخضب وكان الملك عبد

  
اختلفه لكثرة بموله يكن ولم اليه نسب قتادة بن مولى نافع ] 563[  

 محمد أبو الغفارية طلق بنت عقيلة مولى وهو اليه
  
المدينة أهل متقنى المازني النصاري منقذ بن حبان بن واسع ] 564[  

 واسع بن حبان والد
  
ست سنة مات الكوع بن سلمة مولى عبيد أبى بن يزيد ] 565[  

 ومائة وأربعين
  
 المدينة أهل متقنى من عبيد بن يزيد السعدي وجزة أبو ] 566[  
  
زينب اخى جحش بن أحمد أبى مولى البزاز نافع أبى بن نافع ] 567[  

ثإقات من الرحمن عبد أبو شجاع بنت حمنة مولى قيل وقد جحش بنت
 المدينة أهل

  
أبى عم للحضارمة مولى الحضرمي إسحاق أبى بن يحيى ] 568[  

أنسا جالس زمانا وبالبصرة مدة بالمدينة يقيم ممن القارىء يعقوب
 ومائة وثإلثإين ثإنتين سنة مات وغيره

  
الخطاب بن عمر مولى الله عبد أبو المجمر الله عبد بن نعيم ] 569[  

إذا الخطاب بن عمر قدام المجمر يأخذ كان لنه المجمر له قيل وانما
عشرين هريرة أبا صحب قد وكان رمضان شهر في الصلة إلى خرج
 سنة

  
بن عمر أصحاب من أنس أبو الصبحي عامر أبى بن مالك ] 570[  

أهل متقنى من أنس بن مالك جد وهو عفان بن وعثمان الخطاب
 المدينة

  
 ثإبتا وكان دينار بنى من امرأة هذيلة مولى حيان أبى بن خالد ] 571[  
  
مات العرب بأيام الناس علماء من عباس بن مولى ذفيفة ] 572[  

 ومائة سبع سنة
  
ومدة بالبادية مدة يقيم كان الجهني بدر بن الله عبد بن بعجة ] 573[  



 مائة سنة بالمدينة ومات بالمدينة
  
غفار بنى قيل وقد رهم بنى مولى دينار اسمه التمار حازم أبو ] 574[  

 المدينة أهل متقنى من
  
بن السود مولى دينار بن سلمة اسمه العرج حازم أبو ] 575[  

كان ممن وزهادهم المدينة أهل عباد من القرشي المخزومي سفيان
فيه هم وما الناس ورفض بالعبادة والتخلى الخفى الورع ويلزم يتقشف

 ومائة وثإلثإين خمس سنة ومات بالمدينة يقص وكان فارس من أصله
  
حزم بن معمر بن الرحمن عبد بن الله عبد طوالة أبو ] 576[  

 حفظ رداءة على بها مات المدينة أهل خيار من النصاري
  
المدينة أهل متقنى من عمر بن مولى دينار بن الله عبد ] 577[  

 ومائة وعشرين سبع سنة مات وقرائهم
  
من كان الله عبد أبو الخطاب بن عمر بن الله عبد مولى نافع ] 578[  

 ومائة عشرة تسع سنة مات المتقنين من أبرشهر سبى
  
المتقنين من أسامة أبو الخطاب بن عمر مولى اسلم بن زيد ] 579[  

 ومائة وثإلثإين ست سنة توفى
  
المنكدر آل مولى الماجشون سلمة أبى بن يعقوب ] 580[  

 عمر بن جالس ممن يعقوب وكان اللون احمر والماجشون
  
بن قيس بن سعيد بن يحيى وهو النصاري سعيد بن يحيى ] 581[  

فقهاء من وكان سعيد أبو كنيته شأنه فارتفع جعفر أبو استقضاه عمرو
 ومائة وأربعين ثإلثا سنة بالعراق مات ومتقنيهم المدينة أهل

  
من نعيم أبو كنيته العوام بن الزبير آل مولى كيسان بن وهب ] 582[  

 ومائة وعشرين سبع سنة مات المدينة أهل متقنى
  
أبو قيل وقد المنذر أبو العوام بن الزبير بن عروة بن هشام ] 583[  

المدينة أهل حفاظ من عمر وابن جابرا ورأى الزبير بن جالس بكر
إحدى أو ستين سنة مولده كان الدين في والفضل الورع وأهل ومتقنيهم

 ومائة وأربعين ست أو خمس سنة الهزيمة بعد ومات وستين
  
وقد العوام بن الزبير مولى عياش أبى بن عقبة بن موسى ] 584[  

سنة مات سعد بن وسهل عمر بن رأى خالد بنت خالد أم مولى قيل



 ومائة وثإلثإين خمس
  
من وحرقة الحرقة مولى يعقوب بن الرحمن عبد بن العلء ] 585[  

 وهم ربما متقنا وكان ومائة وثإلثإين ثإنتين سنة مات جهينة
  
أبوه وكان نمر أبو القرشي نمر أبى بن الله عبد بن شريك ] 586[  

بعد الشيء في يهم ربما وكان ومائة الربعين بعد مات بدرا شهد ممن
 الشيء

  
ثإلثا سنة مات سعيد أبى بن سعيد وهو المقبري سعيد ] 587[  

 الكثيرة الوهام عنه المتأخرين سماع في ومائة وعشرين
  
عبد أبى واسم التيميين مولى الرحمن عبد أبى بن ربيعة ] 588[  

فقهاء من الرأي ربيعة له يقال الذي وهو عثمان أبو كنيته فروخ الرحمن
مالك أخذ وعنه وفصحائهم الناس بأيام وعلمائهم وحفاظهم المدينة أهل

رحمه حاتم أبو المام الشيخ قال ومائة وثإلثإين ست سنة مات الفقه
وان لها مستوطنين كانوا الذين بالمدينة التابعين مشاهير آخر وهذا الله
أسبابهم من باليماء ذكرناهم قد غيرهم في بعضهم على المنية اتت

للعلم المقتبس يتلهف لم أحوالهم من يذكر لم لو ما ذكر عن وأغضينا
 عليه هذا كتابنا في نظر إذا
  

 بمكة التابعين مشاهير ذكر
  

 العافية في أجمعين وإياهم الله رحمنا
  
واسم القرشي الفهري خيثم أبى آل مولى رباح أبى بن عطاء ] 589[  

أعور اسود وكان بمكة ونشأ اليمن من بالجند مولده كان اسلم رباح أبى
وكان التابعين سادات من وكان عمره آخر في عمى ثإم اعرج اشل

وعشرين سبع سنة مولده كان والورع الفقه مع الصالحين في المقدم
 محمد أبو كنيته ومائة عشرة أربع سنة بمكة ومات

  
السائب بن الله عبد مولى جبير بن قيل وقد جبر بن مجاهد ] 590[  

إحدى سنة مولده كان محمد أبو قيل وقد الحجاج أبو كنيته القارىء
مات والورع الفقه مع الزهاد في والمتجردين العباد من وكان وعشرين

 ومائة ثإلثا أو ثإنتين سنة ساجد وهو بمكة
  
بنى من الحارثا بن والبة بنى مولى هشام بن جبير بن سعيد ] 591[  

بن الحجاج قتله التابعين وفقهاء المكيين عباد من الله عبد أبو كنيته أسد



 سنة وأربعون تسع وله صبرا وتسعين خمس سنة يوسف
  
أبو ومتعبدهم مكة أهل قاص الليثي قتادة بن عمير بن عبيد ] 592[  

 الخطاب بن عمر بن الله عبد قبل مات عاصم
  
والتقان الحفظ أهل من الله عبد أبو عباس بن مولى عكرمة ] 593[  

مع القرآن علم إلى يرجع كان ممن والعلن السر في للورع والملزمين
هو ومائة سبع سنة مات الغزوات في يسافر كان ممن والنسك الفقه
الناس افقه مات الناس فقال جنازتهما فاخرج واحد يوم في عزة وكثير

متزوجا وكان سنة وثإمانون أربع مات يوم لعكرمة وكان الناس واشعر
 جبير بن سعيد بأم
  
المخزومي المغيرة بن هشام بن العاص بن خالد بن عكرمة ] 594[  

عشرة ست سنة مات قريش وصالحى مكة أهل خيار من القرشي
 ومائة

  
أهل خيار من القرشي صفوان بن الله عبد بن صفوان بن أمية ] 595[  

 التابعين وجلة مكة
  
عندي يصح ليس الدوسي ذباب أبى بن الله عبد بن إياس ] 596[  

وعنهم رضنا التابعين الى الصحابة طبقة عن حططناه فلذلك صحبته
 أجمعين

  
أبى بن الله عبد بن الله عبيد بن الله عبد اسمه مليكة أبى بن ] 597[  

الله صلى النبي أصحاب من ثإمانين رأى بكر أبو كنيته القرشي مليكة
والمتقنين والحفاظ التابعين في والفقهاء الصالحين من كان وسلم عليه
 زهير مليكة أبى واسم ومائة عشرة سبع سنة مات

  
قدماء من القرشي عدى بن الخيار بن عدى بن الله عبيد ] 598[  

 وتسعين خمس سنة مات الجاهلية أدرك ممن التابعين
  
أهل عباد من القرشي خلف بن أمية بن صفوان بن الله عبد ] 599[  

الكعبة بأستار متعلق وهو قتل ومتقنيهم التابعين وافاضل وصالحيهم مكة
 وسبعين ثإلثا سنة الزبير بن مع
  
ومشايخ التابعين جلة من الخزاعي ورقاء بن بديل بن الله عبد ] 600[  

 طالب أبى بن على أصحاب في صفين يوم قتل مكة
  
من بكر أبى أخو القرشي الحارثا بن الرحمن عبد بن عكرمة ] 601[  



 ومائة ثإلثا سنة مات الدين في والفقهاء المتقنين
  
أهل متقنى من عباد بن محمد أخو جعفر بن عباد بن الله عبد ] 602[  

 التابعين وصالحى مكة
  
مات وصالحيهم مكة أهل متقنى من ثإوبان بن الحكم بن عمر ] 603[  

 ومائة عشرة سبع سنة بها
  
أهل سادات من محمد أبو القرشي مطعم بن جبير بن نافع ] 604[  

 الملك عبد بن سليمان ولية في توفى قريش وافاضل مكة
  
عباد من هاشم أبو الليثي قتادة بن عمير بن عبيد بن الله عبد ] 605[  

 ومائة عشرة ثإلثا سنة مات مكة أهل
  
أهل خيار من الكعبة خازن شيبة أبو عثمان بن شيبة بن جبير ] 606[  

 وعبادهم مكة
  
صفية أخو الكعبة خادم القرشي عثمان بن شيبة بن الله عبد ] 607[  

 التابعين وزهاد مكة أهل عباد من شيبة بنت
  
خيار من القرشي خلف بن صفوان بن الله عبد بن صفوان ] 608[  

 التابعين وجلة مكة أهل
  
زمن في ولد انه يقال بلتعة أبى بن حاطب بن الرحمن عبد ] 609[  

وستين ثإمان سنة مات التابعين جلة من وهو وسلم عليه الله صلى النبي
  
من صفوان أخو القرشي صفوان بن الله عبد بن عمرو ] 610[  

 التابعين وعباد مكة أهل سادات
  
مكة أهل خيار من القرشي ربيعة أبى بن الله عبد بن الحارثا ] 611[  

 التابعين وصالحى
  
مكة أهل جلة من فروخ بن السائب اسمه الشاعر العباس أبو ] 612[  

 ومتقنيهم
  
باذان وكان مذحج من باذان بنى مولى الثإرم دينار بن عمرو ] 613[  

وأهل التابعين متقنى من محمد أبو كنيته اليمن على كسرى عامل
ست سنة ومات وأربعين ست سنة مولده كان الدين في الفضل

 ومائة وعشرين



  
جلة من المخزومي الحارثا بن الرحمن عبد بن المغيرة ] 614[  

 الملك عبد بن يزيد ولية في مات هشام أبو التابعين وسادات القرشيين
  
مكة أهل جلة من الخزاعي خلف بن السود بن محمد ] 615[  

 عمر قد وكان بها مات وصالحيهم
  
كان مكة أهل متقنى من الله عبد أبو رفيع بن العزيز عبد ] 616[  

مات حتى عمر سنة مائة من قريب بن وهو امرأة معه تمكث ل نكاحا
 وثإلثإين إحدى أو ومائة ثإلثإين سنة

  
مكة أهل جلة من الجمحي سابط بن الله عبد بن الرحمن عبد ] 617[  

 ومائة عشرة ثإماني سنة بها مات ومتقنيهم
  
مكة أهل جلة من القرشي أمية أبى بن الله عبد بن الله عبد ] 618[  

 التابعين وخيار
  
سنة مات سعيد أبو القرشي الله عبد بن مساحق بن نوفل ] 619[  

 وسبعين أربع
  
وجلة مكة أهل خيار من أيوب أخو يسار بن الله عبد بن سليط ] 620[  

 التابعين
  
متقنى من كثير أبو السهمي وداعة أبى بن المطلب بن جعفر ] 621[  

 فاضل وكان مكة أهل
  
مكة أهل فقهاء من الوليد أبو البخترى مولى ميناء بن سعيد ] 622[  

 روايته قلة على ومتقنيهم
  
في يؤذن كان ممن القرشي محذورة أبى بن الملك عبد ] 623[  

 عمر قد وكان الحرام المسجد
  
أبى عم بن المخزومي هشام بن العاص بن يحيى بن هشام ] 624[  

كان الفلس حديث صاحب هشام بن الحارثا بن الرحمن عبد بن بكر
 بالمدينة مات زمانا وبالمدينة مدة بمكة يقيم

  
كان محمد أبو بلتعة أبى بن حاطب بن الرحمن عبد بن يحيى ] 625[  

بن الله عبد اخوه وقتل ومائة أربع سنة ومات عثمان خلفة في مولده
 الحرة يوم الرحمن عبد



  
وكان الحضرميين مولى كان فارس من أصله ماهك بن يوسف ] 626[  

 ومائة ست سنة مات التابعين خيار من بمكة فيهم ينزل
  
يخطىء الذي وهو عمر بن أصحاب من سوادة بن عمران ] 627[  

مات سودة أبي وابن سودة بن عمران ويقولون أبيه اسم في الرواة
 سنة وسبعون ثإنتان وله ومائة عشر سنة

  
مكة أهل متقنى من قارظ آل مولى يزيد أبى بن الله عبد ] 628[  

 سنة وثإمانون ست وله ومائة وعشرين ست سنة مات
  
جلة من القرشي المخزومي يربوع بن سعيد بن الرحمن عبد ] 629[  

 ومائة عشرة تسع سنة مات مكة أهل وسادات قريش
  
يقال الذي وهو اهاب أبى بن حجير آل مولى باباه بن الله عبد ] 630[  

 وصالحيهم مكة أهل متقنى من بأبي بن الله عبد له
  
زمن في مات مكة أهل خيار من العابدى السائب بن الله عبد ] 631[  

 العوام بن الزبير بن الله عبد
  
جلة من المخزومي وهب أبى بن هبيرة بن جعدة بن يحيى ] 632[  

 التابعين وخيار قريش مشايخ
  
بها مات روايته قلة على مكة أهل متقنى من قمطة بن يحيى ] 633[  

 متيقظا وكان
  
ولية في مات محمد أبو هاشم بنى مولى عمار أبى بن عمار ] 634[  

الشيء بعد الشيء في يهم وكان العراق على القسري الله عبد بن خالد
  
ومتقنيهم مكة أهل خيار من القرشي أمية بن يعلى بن صفوان ] 635[  
  
وكان عمرو أبو بكر أبى بنت أسماء مولى كيسان بن الله عبد ] 636[  

 روايته على متقنا وكان رباح أبى بن عطاء ختن
  
هريرة أبى عم بن القرشي ذباب أبى بن سعيد بن الحارثا ] 637[  

 المتقنين من وكان مصدقا الخطاب بن عمر بعثه كان ممن الدوسي
  
صحب ممن عثمان أبو القارة من خثيم بن عثمان بن الله عبد ] 638[  

والفقه والنسك الفضل أهل من وكان زمانا واثإلة بن عامر الطفيل أبا



 ومائة وثإلثإين ثإنتين سنة مات والحفظ
  
المتقنين من وكان مكة الى انتقل الطائفي ميسرة بن إبراهيم ] 639[  

 ومائة وثإلثإين ثإنتين سنة مات
  

 بالبصرة التابعين مشاهير ذكر
  
صلى النبي أدرك ملحان بن عمران اسمه العطاردي رجاء أبو ] 640[  

الله صلى الله رسول قبض ان بعد اسلم ثإم شاب وهو وسلم عليه الله
صفيه الله قبض ان بعد كان إسلمه لن التابعين في فعداده وسلم عليه
نيف وله بالبصرة رجاء أبو مات جنته الى وسلم عليه الله صلى

 سنة ومائة وعشرون
  
كان اسمه ان قيل وقد صخر اسمه كان قيس بن الحنف ] 641[  

بن الحنف وهو الرجلين احنف ولد لنه الحنف له قيل وانما الضحاك
الناس سادات من كان بحر أبو السعدي حصين بن معاوية بن قيس

يده على فتح ممن وحكمائهم البصرة أهل وفصحاء التابعين وعقلء
بن امارة في وستين سبع سنة بالكوفة ومات للمسلمين الكثيرة الفتوح
 رداء بغير جنازته في ومشى الزبير بن مصعب عليه وصلى الزبير

  
ثإابت بن زيد مولى يسار أبيه اسم الحسن أبى بن الحسن ] 642[  

الخطاب بن عمر خلفة من بقيتا لسنتين مولده كان سعيد أبو النصاري
أبوه كان وثإلثإين سبع سنة واحتلم سنة عشرة أربع بن الدار يوم وكان

الله رسول أصحاب من ومائة عشرين الحسن رأى بيسان سبى من
والدب والفقه بالقرآن التابعين علماء من وكان وسلم عليه الله صلى
عشر سنة رجب شهر في مات وزهادهم البصرة أهل عباد من وكان
القدر من به قذف عما معرى وكان سنة وثإمانين تسع بن وهو ومائة
 الروايات في منه كان تدليس على

  
من بقيتا لسنتين مولده بكر أبو النصاري سيرين بن محمد ] 643[  

وهم مالك بن لنس مكاتبا أبوه سيرين وكان عفان بن عثمان خلفة
سيرين أولد وكريمة وحفصة ويحيى ومعبد وأنس محمد أربعة اخوة
وفقهاء التابعين اورع من سيرين بن محمد وكان العلم ستتهم عن حمل
رسول أصحاب من ثإلثإين رأى الرؤيا يعبر وكان وعبادهم البصرة أهل
بمائة الحسن بعد شوال في بالبصرة ومات وسلم عليه الله صلى الله
 مرة غير زرتهما وقد يزار مشهور بالبصرة الحسن قبر بإزاء وقبره يوم

  
التابعين عباد من الله عبد أبو أمية لبنى مولى يسار بن مسلم ] 644[  



 مائة سنة مات بالعبادة والتخلى التقشف يلزم كان ممن وزهادهم
  
أهل من الله عبد أبو العامري الشخير بن الله عبد بن مطرف ] 645[  

الطاعون بعد مات الخفى الورع لزم ممن والتقشف والزهد العبادة
 سنين بعشر الحسن من أكبر مطرف وكان وستين سبع سنة الجارف

  
مولده كان اليحمدي الزدي زيد بن جابر اسمه الشعثاء أبو ] 646[  

الزد في بها ونزل بالبصرة فاستوطن عمان من بالقرب ناحية بالحرقة
هو مات الدين في البصرة أهل وفقهاء بالقرآن التابعين علماء من كان

 وتسعين ثإلثا سنة واحدة جمعة في مالك بن وأنس
  
عباد من الله عبد أبو التميمي قيس عبد بن الله عبد بن عامر ] 647[  

في يأخذه ل كان ممن وافضلهم البصرة أهل واورع وزهادهم التابعين
له وليس نواحيها بعض في ومات الشام إلى به سير لئم لومة الله

 إليه يرجع مسند حديث
  
له يقال الذي وهو الدبر هو عدى واسم الكندي عدى بن حجر ] 648[  

أبى بن على مع صفين شهد ممن التابعين عباد من الدبر بن حجر
 وخمسين ثإلثا سنة قتل طالب

  
التابعين عباد من زيد بن الله عبد اسمه الجرمي قلبة أبو ] 649[  

الشام فدخل القضاء يولى ان مخافة البصرة من هرب ممن وزهادهم
صعبة علة اعتل ان إلى له بنى ومعه الثغور في ويكون الرباطات يأوى

احمدك ان اوزعنى اللهم على يزيد كان فما وبصره ورجله يداه فذهبت
ممن كثير على وفضلتنى على انعمت التي نعمتك شكر به اكافى حمدا
 ومائة أربع سنة ومات تفضيل خلقته

  
غالب بن لؤي بن سعد بن بنانة ولد من البناني اسلم بن ثإابت ] 650[  

أهل اعبد من وكان سنة أربعين مالك بن أنس صحب ممن محمد أبو
الشديد الورع مع ونهارا ليل الصلة كثرة على صبرا وأكثرهم البصرة
 سنة وثإمانين ست بن وهو ومائة وعشرين سبع سنة ومات

  
البصرة أهل عباد من العدوى أشيم بن صلة اسمه الصهباء أبو ] 651[  

على المواظبة مع الشديد والورع الجهيد الجهد إلى يرجع كان ممن
خرج ثإم مدة بها واقام غازيا وبست سجستان دخل وبحرا برا الجهاد

يوسف بن الحجاج ولية في بكابل فقتل غازيا الجيش في غزنة الى منها
  
والباذلين بالعبادة لله المتجردين من المازني محرز بن صفوان ] 652[  



فيه يبكى سربا لنفسه اتخذ الفانية هذه حطام من ملك وما النفس فيه
 مروان بن الملك عبد ولية في مات ليله عامة فيه ويصلى يومه عامة

  
أهل أفاضل من نصر أبو العدوى مطر بن زياد بن العلء ] 653[  

في مات الكثير والتهجد الطويل السهر على يصبر ممن وعبادهم البصرة
 وتسعين أربع سنة الحجاج ولية آخر

  
على البصرة أهل احلم من العجلي المشمرج بن مورق ] 654[  

ومائة خمس سنة هبيرة بن ولية في مات وفضل تعبدا وأكثرهم الحقيقة
  
بن عمرو بن الله عبد بن بكر وهو المزني الله عبد بن بكر ] 655[  

في الفضل وأهل المتعبدين من بكر وكان الصحابة من أبوه كان هلل
في نفسه على والزدراء الوقات في الشديد التواضع لزم ممن الدين

ومعقل مغفل بن الله عبد منهم مزينة فرسان من ثإلثإين أدرك الحالت
 ومائة ست سنة مات يسار بن
  
أبو وقرائهم البصرة أهل عباد من الحداني غالب بن الله عبد ] 656[  

الجماجم في قتل حتى معه وقاتل الشعث بن بايع ممن كان فراس
 المسك ريح قبره من يجدون وكانوا وثإمانين ثإلثا سنة

  
من كان الحسن أبى بن الحسن أخو الحسن أبى بن سعيد ] 657[  

الحسن عليه وبكى ومائة ثإمان سنة مات التابعين وسادات المتعبدين
 عليه عارا يعقوب بكاء يجعل لم الذي لله الحمد فقال فيه فعوتب سنة

  
غالب بن لؤي بن سامة بن ناجية لبنى مولى دينار بن مالك ] 658[  

الفقر على يصبر ممن وعبادهم التابعين زهاد من يحيى أبو القرشي
ثإلثا سنة مات الوراقة من يده كد من يأكل وكان الجهيد والورع الشديد

 ومائة وعشرين
  
كان مالك بن أنس عم بن النصاري عامر بن هشام بن سعد ] 659[  

 غازيا مكران بأرض قتل الغزو على والمواظبين التابعين عباد من
  
فسماه مالك بن أنس إلى به ذهب ولد لما سيرين بن أنس ] 660[  

عبد بن خالد ولية في مات نفسه وكنية نفسه اسم بحمزة وكناه أنسا
 الله

  
قدم السدوسي شيبة بن حميد بن لحق اسمه مجلز أبو ] 661[  

عشر سنة بالكوفة ومات مسلم بن قتيبة مع مدة بها واقام خراسان



 بقليل الحسن قبل ومائة
  
القينات طاعون في توفى اسيد بن خالد بن الله عبد بن أمية ] 662[  

 وثإمانين ست سنة
  
العلء أبو مطرف أخو العامري الشخير بن الله عبد بن يزيد ] 663[  

 البصرة أهل عباد من
  
عمرو أبو مالك بن أنس مولى محمد أخو سيرين بن يحيى ] 664[  

 ومائة عشر سنة مات ومحمد محمد قبل مات محمد على يفضل كان
  
إلى يرجع ممن البصرة قضاء على كان عصام بن عمران ] 665[  

 والعلم الفقه
  
لؤي بن سامة بنى من داود بن على اسمه الناجي المتوكل أبو ] 666[  

 ومائة ثإمان سنة مات غالب بن
  
البصرة أهل فقهاء من الحميري الرحمن عبد بن حميد ] 667[  

 النوازل في رأيه إلى يرجع كان ممن وعلمائهم
  
في بها مات البصرة أهل صالحي من الحارثإى قيس بن الزرق ] 668[  

 الله عبد بن خالد ولية
  
بن عثمان أصحاب من الفضل أبو السدوسي ثإور بن شقيق ] 669[  

 وستين أربع سنة مات عفان
  
خمس سنة مات مجالد بن طريف اسمه الهجيمي تيمة أبو ] 670[  

 وتسعين
  
مات البصرة أهل عباد من بكر أخو المزني الله عبد بن علقمة ] 671[  

 العزيز عبد بن عمر خلفة في مائة سنة
  
وقراء التابعين سادات من المزني مقرن بن النعمان بن عمرو ] 672[  

 الزبير بن مصعب قبل مات البصرة أهل
  
قتل غفار أبو وقيل نهار أبو العوذي الزدي الغافر عبد بن عقبة ] 673[  

 وثإمانين ثإلثا سنة الجماجم في
  
إياس أبو المزني رئاب بن هلل بن إياس بن قرة بن معاوية ] 674[  



 ومائة عشرة ثإلثا سنة مات البصرة أهل ودهاة التابعين فقهاء من
  
 الخطاب بن عمر أصحاب من القشيري حزن بن ثإمامة ] 675[  
  
برا الغزائين من الذبيانى الزدي حصن بن وساج بن عقبة ] 676[  

 وثإمانين ثإلثا سنة قتل وبحرا
  
اليام يواصل كان ممن الربعي الله عبد بن أوس الجوزاء أبو ] 677[  

 الجماجم في قتل الكثيرة
  
الخطاب بن عمر عامل كان زياد بن أوس بن المحتفز بن بشر ] 678[  

بعض في ومات غازيا خراسان ودخل البصرة وسكن السوس على
 بها المشاهد

  
البصرة قاضى النصاري مالك بن أنس بن الله عبد بن ثإمامة ] 679[  

 النصاري الله عبد بن محمد عم وهو النصار فقهاء من الله عبد أبو
  
أهل حفاظ من عمرو بن بكر اسمه الناجي الصديق أبو ] 680[  

 ومائة ثإمان سنة مات البصرة
  
كتب يقرأ ممن كان السدي فروة أبى بن جيلن الجلد أبو ] 681[  

 العباد من وكان الوائل
  
مات البصرة أهل صالحي من نصر أبو العدوى هلل بن حميد ] 682[  

 الله عبد بن خالد ولية في
  
 والتقان الصدق أهل من البكالي نوف بن جبر الوداك أبو ] 683[  
  
الطلحات طلحة مولى حميد أبى بن حميد وهو الطويل حميد ] 684[  

حميد له يقال الذي وهو الرحمن عبد قيل وقد تيرويه أبيه اسم الخزاعي
كما القامة قصير لنه بالطويل عرف وانما عبيدة أبو كنيته داود أبى بن

البيضاء والسود مفازة المهلكة وتسمى بالضداد الشياء العرب تسمى
وأربعين ثإلثا سنة ومات وستين ثإمان سنة مولده كان سليما واللديغ
 يدلس وكان ومائة

  
وقد مرة بنى مولى طرخان بن سليمان وهو التيمى سليمان ] 685[  

المعتمر أبو كنيته إليهم فنسب تيم بنى في ينزل كان قيس مولى قيل
يذب كان ممن وحفظا وإتقانا ثإقة وصالحيهم البصرة أهل عباد من وكان

بوضوء الغداة صلة سنة أربعين صلى انتحلها من ويقوى السنن عن



بالبصرة مات وكثيره النعاس قليل من الوضوء يرى وكان الخرة عشاء
 ومائة وأربعين ثإلثا سنة

  
الحجاج عامل كان عمير بن أسامة بن عامر الهذلى المليح أبو ] 686[  

 وتسعين ثإمان سنة مات البلة على
  
كان أسد بنى مولى عطاء أبى بن عمران القصاب حمزة أبو ] 687[  

 عباس بن أصحاب من زمانا والبصرة مدة واسط يسكن
  
مات عباس بن أصحاب من عمران بن نصر الضبعي حمزة أبو ] 688[  

 العراق على عمر بن يوسف ولية في
  
البصرة أهل عباد من المجشر أبو الجحدري العجاج بن عاصم ] 689[  

 ومائة وعشرين تسع سنة مات وقرائهم
  
الله عبد أبو الزدي سعد بن الله عبد بن على هو البارقي على ] 690[  

 ليلة كل في رمضان في القرآن يختم كان واسع بن محمد رهط من
  
أهل صالحي من الرحمن عبد أبو العقيلي شقيق بن الله عبد ] 691[  

 ومائة ثإمان سنة مات البصرة
  
أهل عباد من الضبعي الله عبد بن شيحة اسمه حبرة أبو ] 692[  

السراء في بالعبادة وتجرد ونهارا ليل لله الذكر يكثر كان ممن البصرة
 والضراء

  
المتقنين من أسماء بن جويرية أبو مخراق بن عبيد بن أسماء ] 693[  

 ومائة وأربعين إحدى سنة مات
  
في تكلم من أول سفيان بن عمرو اسمه الدؤلي السود أبو ] 694[  

 بالبصرة النحو
  
ينزل كان الوليد أبو المزني مقرن بن معقل بن الله عبد ] 695[  

العباد من وكان المصرين أهل عند فحديثه زمانا والبصرة مدة الكوفة
 وثإمانين بضع سنة مات الخشن

  
في مات أيوب أبو قيس بن الحنف عم معاوية بن صعصعة ] 696[  

 العراق على الحجاج ولية أول
  
من يربوع بنى من امرأة مولى رفيع اسمه الرياحي العالية أبو ] 697[  



ثإلثا سنة ومات بكر أبى خلفة من مضتا لسنتين أسلم رياح بنى
ولم رياح الرياحي العالية أبى حديث ان زعم من ينصف ولم وتسعين

 تهب رياحا وذويه يحيى أبى بن إبراهيم حديث يجعل
  
من لعرابية مولى كان فيروز بن زياد اسمه البراء العالية أبو ] 698[  

فقالت المنبر على والمام الجامع الجمعة ادخلته أنها وذاك رياح بنى
لله سائبة انه المسجد أهل يا اشهدوا ذخيرة عندك أذخره إني اللهم
 تسعين سنة مات يشاء حيث ماله يضع والسائبة سبيل عليه لحد ليس

  
كنيته السلمي علباء مولى طهمان بن مطر وهو الوراق مطر ] 699[  

مات فيه صلح على الحفظ رديء وكان خراسان من أصله كان رجاء أبو
 ومائة وعشرين خمس سنة

  
البصرة أهل صالحي من شيبان بن ربيعة السعدي الحوراء أبو ] 700[  
 مريم أبى بن يزيد ال ثإقة راو له يوجد ل
  
من البصرة قضاء على كان الحرشي العامري أوفى بن زرارة ] 701[  

عبد ولية في العراق الحجاج قدوم أول في سيرين بن قبل مات العباد
صلة قشير بنى مسجد في بالبصرة أمهم انه وذاك مروان بن الملك
 ميتا خر الناقور في نقر فإذا بلغ فلما الغداة

  
بن ربيعة بن عمرو بن عزيز بن قتادة بن دعامة بن قتادة ] 702[  

الخطاب أبو ثإعلبة بن ذهل بن شيبان بن سدوس بن الحارثا بن عمرو
وعلمائهم زمانه أهل حفاظ من فصار بالعلم وعنى أعمى وهو ولد

ست بن وهو ومائة عشرة سبع سنة بواسط مات والفقه بالقرآن
 مدلسا وكان سنة وخمسين

  
أهل صالحي من بهز أبو القشيري حيدة بن معاوية بن حكيم ] 703[  

 البصرة
  
النصار صالحي من مالك بن أنس بن الله عبيد بن حفص ] 704[  

 أنسا جده سمع التابعين وخيار
  
 البصرة أهل علماء من حريث بن حسان العدوى السوار أبو ] 705[  
  
زمن البصرة قضاء على كان العبدي أذينة بن الرحمن عبد ] 706[  

 مروان بن الملك عبد ولية في مات شريح
  
صالحي من الكندي حبيب بن الملك عبد الجوني عمران أبو ] 707[  



وعشرين ثإمان بن وهو ومائة وعشرين ثإلثا سنة مات البصرة أهل
 سنة ومائة

  
وزهادهم البصرة أهل عباد من النصاري حريث بن قبيصة ] 708[  

 وستين سبع سنة مات
  
أهل فصحاء من كان قطعة بن مالك بن المنذر نضرة أبو ] 709[  

تسع أو ثإمان سنة مات حفظه عليه فتغير عمره آخر في أفلج البصرة
 ومائة

  
له يقال الذي وهو القصير الذارع الضبعي سعيد بن المثنى ] 710[  

فنسب ضبيعة بنى في ينزل كان سعيد أبو القسام سعيد بن المثنى
 منهم يكن ولم إليهم

  
مات البصرة أهل صالحي من حميد بن يزيد الضبعي التياح أبو ] 711[  

 ومائة وعشرين ثإمان سنة
  
ويعفور وحريث حجير أربعة إخوة وهم العدوى الربيع بن حجير ] 712[  

 الخطاب بن عمر جالس ممن حجير كان الربيع بنو وسليمان
  
وزهادهم البصرة أهل عباد من العلء أبو العدوى مطر بن زياد ] 713[  

 أجمعين وعليهم علينا الله رضوان الخطاب بن عمر جالس ممن
  
من الطحان مسلمة بن يزيد بن سعيد الزدي مسلمة أبو ] 714[  

 نضرة لبي راوية وكان أنسا صحب المتقنين
  
وثإلثإين ست سنة مات حفص أبو السلمي جمهان بن سعيد ] 715[  

 ومائة
  
وعشرين تسع سنة مات الرياحي سلمة بن سيار المنهال أبو ] 716[  

 ومائة
  
ثإلثإين سنة مات صالح أبو المعولي الزدي الحبحاب بن شعيب ] 717[  

 ومائة وثإلثإين إحدى أو
  
أهل صالحي من القيسي سمير بن نقير بن ضريب السليل أبو ] 718[  

 ذر أبى عن التقشف أخذ ممن البصرة
  
حمزة أبو مالك بن أنس مولى البناني صهيب بن العزيز عبد ] 719[  



 ومائة ثإلثإين سنة مات
  
من أصله كان الله عبد بن عمر أبو الرومي بن الله عبد ] 720[  

 ومائة ثإلثإين سنة مات خراسان
  
قيل وقد مالك بن أنس مولى معاذ أبو ميمونة أبى بن عطاء ] 721[  

 حصين بن عمران مولى
  
قيل وقد تميم بنى مولى سليمان بن عاصم وهو الحول عاصم ] 722[  

سنة ومات المدائن على قاضيا كان الرحمن عبد أبو كنيته زياد لل مولى
 ومائة وأربعين ثإنتين أو إحدى

  
مولود أول وهو يحيى أبو الثقفى بكرة أبى بن الرحمن عبد ] 723[  

ومسلم ويزيد الله وعبيد العزيز عبد أخو المسلمين من بالبصرة ولد
 بكرة أبى بنى ورواد

  
قتادة ختن وكان البصرة أهل عباد من الضبعي عزرة بن شبيل ] 724[  
  
وأبو الرقاشي ساسان أبو الحارثا بن المنذر بن حضين ] 725[  

 وتسعين تسع سنة مات محمد أبو كنيته كان لقب ساسان
  
عبد ولية في مات المتقشفة من الرقاشي الله عبد بن حطان ] 726[  

 العراق على مروان بن بشر ولى حيث مروان بن الملك
  
أهل حفاظ من الخياط السعدي دينار بن خالد خلدة أبو ] 727[  

 البصرة
  
بالمدينة مولده حصين أبو قيل وقد الحسن أبو ذكوان بن خالد ] 728[  

 بها مات أن الى وعمر البصرة وسكن
  
البصرة أهل عباد من حسان أبو الرقاشي زيد بن فضيل ] 729[  

 وتسعين خمس سنة مات وقرائهم
  
وكان مدة جده جالس ممن مالك بن أنس بن زيد بن هشام ] 730[  

 متقنا
  
ممن وزهادهم البصرة أهل عباد من السدي رئاب بن هارون ] 731[  

رقيق بثوب ويغطيه بدنه على المسح يلبس كان جهرة الزهد يخفى كان
 بالبصرة مات ناعم



  
 بالكوفة التابعين مشاهير ذكر

  
من إحدى سنة مولده كان السدي سلمة بن شقيق وائل أبو ] 732[  

من وسمع صحبة له وليست وسلم عليه الله صلى النبي أدرك الهجرة
 وثإمانين ثإلثا سنة مات الصحابة

  
صحبة ول الجاهلية أدرك الله عبد أبو الودي ميمون بن عمرو ] 733[  

 وسبعين خمس أو أربع سنة مات له
  
ول الجاهلية أدرك مل بن الرحمن عبد النهدي عثمان أبو ] 734[  

عمر عهد في وغزا الصدقات اليه وأدى عمر عهد على أسلم له صحبة
 سنة ومائة ثإلثإين بن وهو وتسعين خمس سنة ومات الخطاب بن
  
وفاة قبل صلى مسلم أبو الهمداني السلماني عمرو بن عبيدة ] 735[  

أربع سنة مات صحبة له وليست بسنتين وسلم عليه الله صلى النبي
 وستين

  
عبد أبو قيل وقد أمية أبو الكندي القاضى الحارثا بن شريح ] 736[  

وسبعين ثإمان سنة مات قاضيا وكان شاعرا وكان قائفا كان الرحمن
 سنة وعشرين مائة بن وهو

  
الكوفة أهل عباد من يزيد أبو التميمي الثوري خثيم بن الربيع ] 737[  

أن الى الدائمة والعبادة الخفى الورع على منهم والمواظبين وزهادهم
 وستين ثإلثا سنة على بن الحسين قتل بعد بها مات

  
الجاهلية في حج قد كان إياس بن سعد الشيباني عمرو أبو ] 738[  

له وليست يعقل صبيا وسلم عليه الله صلى النبي أيام في وكان حجتين
 سنة ومائة عشرون وله ومائة إحدى سنة مات صحبة

  
النبي مصدق أن يذكر كان أمية أبو الجعفي غفلة بن سويد ] 739[  

وثإمانين اثإنتين سنة مات صحبة له وليست اتاهم وسلم عليه الله صلى
 سنة ومائة وعشرين سبع بن وهو

  
أدرك مطرف أبو قيل وقد مريم أبو السدي حبيش بن زر ] 740[  

ومائة وعشرون اثإنتان وله وثإمانين ثإنتين سنة مات له صحبة ول الجاهلية
 سنة

  
شبل أبو الكوفى النخعي قيس بن يزيد أخو قيس بن علقمة ] 741[  



خراسان غزا قد وكان ودل هديا مسعود بن الله بعبد أشبههم من كان
ومات ركعتين يصلى مدة بها فأقام مرو ودخل سنتين بخوارزم وأقام
 وستين ثإنتين سنة

  
صواما كان علقمة أخى بن عمرو أبو قيس بن يزيد بن السود ] 742[  

 وسبعين خمس سنة مات زاهدا فقيها قواما
  
وكان الكوفة سكن مراد من اليمن من القرني عامر بن أويس ] 743[  

 موته في اختلف متعبدا متجردا متقشفا متخليا فاضل دينا زاهدا عابدا
  
والعقلء التابعين أفاضل من الزدي القاضى سور بن كعب ] 744[  

هؤلء الى يمر وجعل الجمل يوم عنقه في المصحف علق الصالحين
 الصفين بين قتل حتى بالله فيذكرهم هؤلء إلى ويجىء بالله فيذكرهم

  
أوتى ممن كان سليمان أبو القيس عبد من صوحان بن زيد ] 745[  

حمى فلما طالب أبى بن على مع وكان الجمل يوم حضر وبيانا لسانا
عنى تنزعوا ول دما عنى تغسلوا ول ثإيابي على شدوا لهم قال الوطيس

 وثإلثإين ست سنة اليوم ذلك فقتل مخاصمون قوم فإنا ثإوبا
  
يقال الذي وهو عائشة أبو الهمداني الرحمن عبد بن مسروق ] 746[  

وله وقرائهم الكوفة أهل عباد من لقب والجدع الجدع بن مسروق له
 السياسة زياد

  
بالكوفة استقضى قاض أول الباهلى التميمي ربيعة بن سلمان ] 747[  

بن عمر خلفة في الخيول يلي كان الخيل سلمان له يقال الذي وهو
بن عثمان خلفة في وعشرين خمس سنة غازيا قتل بالكوفة الخطاب

 عفان
  
أبو السود بن عمرو بن يزيد بن إبراهيم وهو النخعي إبراهيم ] 748[  

وهو وتسعين ست أو خمس سنة ومات خمسين سنة مولده كان عمران
 ليل ودفن يوسف بن الحجاج من متوار

  
مات أسماء أبو الرباب تيم التيمى شريك بن يزيد بن إبراهيم ] 749[  

 وتسعين ثإلثا سنة
  
شعب الشعبي عبد بن شراحيل بن عامر اسمه الشعبي ] 750[  

الفقهاء من بعمرو يكنى وكان وعشرين إحدى سنة مولده كان همدان
خمسين أدرك قد وكان ومائة خمس سنة مات التابعين وجلة الدين في



 الصحابة من ومائة
  
سن سنه حفص أبو النخعي يزيد بن السود بن الرحمن عبد ] 751[  

 وتسعين تسع سنة مات النخعي إبراهيم
  
ست سنة مات سليمان أبو الهمداني الجهني وهب بن زيد ] 752[  

 وتسعين
  
القرآن قراء من حبيب بن الله عبد السلمي الرحمن عبد أبو ] 753[  

 وسبعين أربع سنة مات والعلن السر في الورع وأهل
  
وانما الطيب مرة له يقال الذي الهمداني شراحيل بن مرة ] 754[  

 وسبعين ست سنة مات عبادته لكثرة طيبا سمى
  
أهل صالحي من الهذلى مسعود بن الله عبد بن الرحمن عبد ] 755[  

 وسبيعن تسع سنة مات الكوفة
  
عبد قيل وقد الحارثا بن عوف أبيه واسم حازم أبى بن قيس ] 756[  

المدينة فقدم ليبايعه وسلم عليه الله صلى النبي إلى وفد انه يقال عوف
سنة مات الصديق بكر أبا فبايع وسلم عليه الله صلى النبي قبض وقد
 وتسعين أربع

  
أربع سنة مات الكوفة أهل خيار من المحاربي هلل بن السود ] 757[  

 وثإمانين
  
مولده كان يسار ليلى أبى واسم ليلى أبى بن الرحمن عبد ] 758[  

سنة الجماجم يوم دجيل في غرق عمر خلفة من مضين سنين لست
 وثإمانين ثإلثا

  
أهل عباد من الحكم أبو البجلي نعم أبى بن الرحمن عبد ] 759[  

 أمره آخر في مروان بن الملك عبد ولية في مات الكوفة
  
كان الكوفة أهل عباد من القيسي الغطفاني حراش بن ربعى ] 760[  

 ومائة إحدى سنة أو مائة سنة مات أعور
  
وثإمانين خمس سنة مات الهمداني الحارثا بن سلمة بن عمرو ] 761[  
  
عشرة ثإماني سنة مات صخرة أبو المحاربي شداد بن جامع ] 762[  

 ومائة



  
سكن اليمن من الحارثإى كعب بن يزيد بن هانئ بن شريح ] 763[  

ثإمان سنة بسجستان فقتل غازيا بكرة أبى جيش في وخرج الكوفة
 وسبعين

  
مات الرحمن عبد أبو الجهني المرادي الجملي مرة بن عمرو ] 764[  

 ومائة عشر سنة
  
كان مسعود بن الله عبد اخى بن مسعود بن عتبة بن الله عبد ] 765[  

 وسبعين أربع سنة مات بالكوفة الناس يؤم
  
عشرين سنة مات الكوفيين جلة من النخعي مدرك بن على ] 766[  

 ومائة
  
امارة في مات الكوفيين خيار من السدي السكن بن قيس ] 767[  

 الزبير بن مصعب
  
سبرة أبى واسم الجعفي سبرة أبى بن الرحمن عبد بن خيثمة ] 768[  

حمار على جنازته في وائل أبو وخرج وائل أبى قبل مات مالك بن يزيد
 عيشاه وا عيشاه وا يقول وهو رأسه على يده واضعا يبكى

  
أبى أخت وأمه القاسم أبو الكندي قيس بن الشعث بن محمد ] 769[  

 وستين سبع سنة قتل الصديق بكر
  
أبى بن سعيد له يقال الذي الخيوانى الهمداني وهب بن سعيد ] 770[  

 وتسعين ست سنة مات خيرة
  
أهل عباد من الوليد أبو المزني مقرن بن معقل بن الله عبد ] 771[  

 وثإمانين بضع سنة مات وقرائهم الكوفة
  
ثإلثا سنة بدجيل غرق الليثي الهاد بن شداد بن الله عبد ] 772[  

 الجماجم في وثإمانين
  
الكوفيين جلة من المغيرة أبو السدي الوالبي ربيعة بن على ] 773[  

 مشايخهم وقدماء
  
سنة مات الكوفيين خيار من المسلي الطائي طرفة بن تميم ] 774[  

 وتسعين ثإلثا
  



في يهم وكان الجماجم بعد مات عمر أبو كندة مولى زاذان ] 775[  
 الشيء بعد الشيء

  
على كان قيس بن الله عبد بن عامر موسى أبى بن بردة أبو ] 776[  

أبى أخو وهو الثمانين على نيف وقد ومائة أربع سنة مات الكوفة قضاء
 عمرو بكر أبى واسم موسى أبى بن بكر

  
ممن الكوفيين جلة من العبسي حميد بن شكل بن شتير ] 777[  

 الزبير بن ولية في مات الله وعبد عليا صحب
  
مات بيته أهل أفاضل من الثقفى شعبة بن المغيرة بن عروة ] 778[  

 عليها طالب أبى بن لعلي عامل وكان بالكوفة
  
ممن العور التيمى عائشة أبو قلص بن سويد بن الحارثا ] 779[  

 الزبير بن ولية في مات مسعود وابن عليا صحب
  
صحب ممن عميرة رافع أبى واسم الطائي رافع أبى بن رافع ] 780[  

 خلفته في ومات الصديق بكر أبا
  
مشايخها وجلة الكوفيين متقنى من الجدلي مسلم بن قيس ] 781[  

 ومائة عشرين سنة مات
  
الكوفة أهل عباد من الهمداني شرحبيل بن عمرو ميسرة أبو ] 782[  

 وستين ثإلثا سنة مات
  
ولية آخر في مات الهمداني الوادعي الزمع بن الحارثا ] 783[  

 ستين سنة سفيان أبى بن معاوية
  
جلة من الجشمي نضلة بن مالك بن عوف الحوص أبو ] 784[  

 يوسف بن الحجاج أيام الخوارج قتله ومتقنيهم الكوفيين
  
 الملك عبد بن سليمان ولية في مات التيمى عمير بن عمارة ] 785[  
  
ولية آخر في مات موسى أبو السلمي الحارثا بن مالك ] 786[  

 الحجاج
  
سمع بكر أبو هبيرة بن جعدة آل مولى عائشة أبى بن موسى ] 787[  

 ثإبتا وكان التابعين عن روايته وأكثر حريث بن عمرو
  



 الزبير بن ولية في مات العلء أبو العبسي زفر بن صلة ] 788[  
  
مات الكوفيين مشايخ قدماء من الزبيدي عمرو بن الحارثا ] 789[  

 معاوية بن يزيد إمارة في
  
 بالجماجم قتل لهم مولى الطائي فيروز بن سعيد البخترى أبو ] 790[  
  
في مات الكوفيين متقنى من السوائي جحيفة أبى بن عون ] 791[  

 الله عبد بن خالد ولية
  
بن هشام ولية في مات سريرة أبو الشيباني سحيم بن جبلة ] 792[  

 الملك عبد
  
 مشايخهم قدماء من كان الطفيل أبو عوف بن شبيل ] 793[  
  
وثإلثإين إحدى سنة مات الفزاري عميلة بن الربيع بن الركين ] 794[  

 عمر قد وكان ومائة
  
في مات همدان ثإور الثوري عمرو بن سعيد اسمه السفر أبو ] 795[  

 العراق على خالد إمارة
  
سنة هبيرة بن امارة في مات يحيى أبو النخعي سعيد بن عمير ] 796[  

 ومائة سبع
  
 وسبعين أربع سنة مات ضمعج بن أوس ] 797[  
  
في يتيما كان الحر بنت سلمة أخو الفزاري الحر بن خرشة ] 798[  

 وسبعين أربع سنة مات الخطاب بن عمر حجر
  
بن عثمان أصحاب من الحكم أم بن الله عبد بن الرحمن عبد ] 799[  

 وثإمانين ثإلثا سنة مات عفان
  
 الزبير بن مصعب إمارة في مات السدي جابر بن قبيصة ] 800[  
  
بن عبيد قيل وقد معاوية أبو الزدي الخزاعي نضلة بن عبيد ] 801[  

 وسبعين أربع سنة مات نضيلة
  
أبى بن قابوس والد الجنبي جندب بن حصين اسمه ظبيان أبو ] 802[  

 وتسعين تسع سنة مات ظبيان
  



خيار من مسعود بن الله عبد بن الرحمن عبد بن القاسم ] 803[  
 ومائة عشرين سنة الله عبد بن خالد إمارة في مات وعبادهم الكوفيين

  
قتل مسعود بن الله عبد أصحاب من السكوني عمرو بن بشر ] 804[  

 الجماجم في
  
خلفة في مات الكوفيين جلة من السلمي سلمة بن تميم ] 805[  

 مائة سنة العزيز عبد بن عمر
  
متقنى من الحارثا أخو البجلي عوف بن شبيل بن مغيرة ] 806[  

 فاضل وكان الكوفيين
  
أبو اليمن من بجيلة من بطن وفتيان الفتيانى شداد بن رفاعة ] 807[  

بن على بن الحسين قتل حين الوردة عين من انقلب ممن كان عاصم
بن الله عبيد فلحقهم الحسين أصحاف من آلف تسعة في طالب أبى
 آخرهم عن فقتلهم الشام أهل في زياد

  
الكوفيين جلة من أشيم بن طارق بن سعد الشجعي مالك أبو ] 808[  

 متقنا وكان
  
مولى رافع الجعد أبى واسم أشجع مولى الجعد أبى بن سالم ] 809[  

 وتسعين سبع سنة مات غطفان
  
خمس سنة مات النخعي عمرو بن قيس بن الحارثا بن همام ] 810[  

 وستين
  
وتوفى على بن الحسين مولى الحارثا أبو يريم بن هبيرة ] 811[  

بن مصعب المختار وقتل المختار مع وكان وستين ست سنة هبيرة
 وستين سبع سنة في الزبير

  
أبى بن معاوية ولية في مات المخزومي هبيرة بن جعدة ] 812[  

 صحبة له يصح ل سفيان
  
في قتل الكوفيين مشايخ جلة من شبيب أبى بن ميمون ] 813[  

 الجماجم
  
رسول حياة في كان مولده أن يقال الشيباني عمرو بن يسير ] 814[  

 وثإمانين خمس سنة مات له صحبة ول وسلم عليه الله صلى الله
  



خالد ولية في مات الكوفيين خيار من النصاري ثإابت بن عدى ] 815[  
 الله عبد بن
  
مشايخهم وقدماء الكوفيين خيار من الجعفي قيس بن الحارثا ] 816[  

 سفيان أبى بن معاوية ولية في مات
  
الشجعية عزة مولى الشجعي سلمان اسمه العرج حازم أبو ] 817[  

 أهلها خيار من وكان العزيز عبد بن عمر خلفة في توفى
  
ولية في مات الكوفيين قدماء من العبدي حريث بن العيزار ] 818[  

 خالد
  
بن الله عبيد قتله الكوفيين جلة من الفزاري نجبة بن المسيب ] 819[  

 وستين سبع سنة الخازر يوم زياد
  
سنة مات العلء أبو الكاهلى التغلبي السدي رافع بن المسيب ] 820[  

 المسيب بن العلء والد وهو ومائة خمس
  
العاص بن سعيد لل مولى صبيح بن مسلم الضحى أبو ] 821[  

 مائة سنة مات القرشي
  
مات الكوفيين مشايخ جلة من الثعلبي مالك بن علقة بن زياد ] 822[  

 متقنا وكان بها
  
ثإابت أبى واسم يحيى أبو أسد بنى مولى ثإابت أبى بن حبيب ] 823[  

الكوفيين خيار من وكا ومائة عشرة تسع سنة مات دينار بن قيس
 فيه تدليس على ومتقنيهم

  
الكوفيين مشايخ جلة من الحمسي طارق بن جابر بن حكيم ] 824[  

 يوسف بن الحجاج إمارة في مات
  
الشيء فى يهم وكان مكة من أصله نافع بن طلحة سفيان أبو ] 825[  

 الشيء بعد
  
امارة في مات زيد أبو الهللي الزراد ميسرة بن الملك عبد ] 826[  

 خالد
  
وجلة الخطاب بن عمر أصحاب من السدي سويد بن معرور ] 827[  

الرأس أسود وهو سنة ومائة عشرون عليه أتى وقد مات الكوفيين



 واللحية
  
في مات خزيمة أبو الحارثإى المسلي الرحمن عبد بن وبرة ] 828[  

 خالد ولية
  
صحب ممن بكر أبو الهمداني الرقاشي يزيد بن الرحمن عبد ] 829[  

 الجماجم في قتل عليا
  
في مات العور سعيد بن الله عبيد بن محمد الثقفى عون أبو ] 830[  

 المتقنين من وكان خالد ولية
  
وقد بالكوفة مات الحسن أبو أشجع مولى يساف بن هلل ] 831[  

 طالب أبى بن علي أدرك
  
أبى بن أشعث والد المحاربي السود بن سليم الشعثاء أبو ] 832[  

 الجماجم بعد مات الشعثاء
  
جيش في سجستان غزا حذيفة أبو الهمداني صهيب بن سلمة ] 833[  

 فيه فضل على بالكوفة ومات السبيعي إسحاق أبو ورآه بكرة أبى بن
  
مات السوائي حصين بن سبرة بن معاوية اسمه العبيدين أبو ] 834[  

 وتسعين ثإمان سنة
  
خلفة في مات الكوفيين مولى هرمز اسمه الوالبي خالد أبو ] 835[  

 العزيز عبد بن عمر
  
من عون أخو الهذلى مسعود بن عتبة بن الله عبد بن حمزة ] 836[  

 مشايخهم وخيار الكوفيين أفاضل من وكانا الكوفة أهل متقنى
  
وولى الكوفة قضاء على كان السدوسي دثإار بن محارب ] 837[  

 ومائة ثإمان سنة بالكوفة مات بها الحكم اليمن
  
له قيل وإنما عمير أبو القبطى القرشي عمير بن الملك عبد ] 838[  

لثلثا مولده كان به فعرف القبطى اسمه سباق له كان لفرس القبطى
 ومائة وثإلثإين ست سنة ومات عفان بن عثمان خلفة من بقين سنين

  
بها مات الكوفيين مشايخ جلة من الحضرمي كهيل بن سلمة ] 839[  

 ومائة وعشرين إحدى سنة عاشوراء يوم
  



عبد بن هشام ولية آخر في مات المغيرة أبو حرب بن سماك ] 840[  
 الملك

  
من الله عبد أبو اليامي كعب بن عمرو بن مصرف بن طلحة ] 841[  

 ومائة عشرة ثإنتي سنة مات الكوفيين عباد
  
بنى من كندة من امرأة مولى النهاس بن عتيبة بن الحكم ] 842[  

 ومائة عشرة خمس سنة مات خمسين سنة مولده كان محمد أبو عدى
  
واسم الشعري موسى أبى آل مولى سليمان أبى بن حماد ] 843[  

 ومائة عشرين سنة مات مسلم أبيه
  
خاقان سليمان أبى اسم الشيباني سليمان أبى بن سليمان ] 844[  

 ومائة وثإلثإين ثإمان سنة مات إسحاق أبو كنيته
  
سعد خالد أبى واسم الله عبد أبو خالد أبى بن إسماعيل ] 845[  

 ومائة وأربعين خمس سنة مات البجلي
  
مولى العور السدى ذؤيب أبى بن الرحمن عبد بن إسماعيل ] 846[  

 ومائة وعشرين سبع سنة مات مخرمة بن قيس بنت زينب
  
مولده كان الهمداني الله عبد بن عمرو السبيعي إسحاق أبو ] 847[  

 ومائة وعشرين سبع سنة ومات وعشرين تسع سنة
  
كان محمد أبو كاهل بنى مولى العمش مهران بن سليمان ] 848[  

بن على بن الحسين فيها قتل التي السنة ومولده دنباوند سبى من أبوه
أحرفا منه وسمع مالك بن أنس رأى وستين إحدى سنة طالب أبى

 مدلسا وكان ومائة وأربعين ثإمان سنة مات يسيرة
  
بن عمارة سمع الهذيل أبو السلمي الرحمن عبد بن حصين ] 849[  

 ومائة وستين ثإلثا سنة مات صحبة ولعمارة رويبة
  

 بالشام التابعين مشاهير ذكر
  
اليمن من هاجر الصنابحي الله عبد أبو عسيلة بن الرحمن عبد ] 850[  

عن فسأله راكب لقيه الجحفة قدم فلما وسلم عليه الله صلى النبي إلى
فدخل ليال خمس منذ وسلم عليه الله صلى النبي دفنا فقال الخير

وسكنها الشام إلى انتقل ثإم مدة بها فأقام بكر أبو استخلف وقد المدينة
 مات وبها



  
له وليست الجاهلية أدرك ممن الشعري غنم بن الرحمن عبد ] 851[  

 وسبعين ثإمان سنة مات صحبة
  
عام مولده الله عبد بن الله عائذ اسمه الخولني إدريس أبو ] 852[  

سكن له صحبة ول وسلم عليه الله صلى الله رسول حياة في حنين
أهل عباد من وكان بدمشق القضاء مروان بن الملك عبد ووله الشام
 ثإمانين سنة بدمشق مات وقرائهم الشام

  
الجاهلة أدرك كثير أمية أبى واسم الدوسي أمية أبى بن جنادة ] 853[  

 وستين سبع سنة مات وبها الشام سكن له صحبة ول
  
له صحبة ول الجاهلية أدرك الحضرمي مالك بن نفير بن جبير ] 854[  

 ثإمانين سنة مات وبها الشام سكن
  
أدرك ممن الظهرى أسيد بن أحزاب اسمه السمعى رهم أبو ] 855[  

 له صحبة ول الجاهلية
  
معاوية عهد على أسلم ثإوب بن الله عبد الخولني مسلم أبو ] 856[  

أبى بن معاوية ولية في توفى وزهادهم الشام أهل عباد من وكان
 سفيان

  
أصحاب من ثإلثإين أدرك الوليد أبو العنسى هانئ بن عمير ] 857[  

بن عمر وله قد وكان طويل وعمر وسلم عليه الله صلى الله رسول
حبيب بن السفر قتله أن إلى وبقى والحوران الثنية على العزيز عبد

 ومائة وثإلثإين ثإنتين سنة المري
  
مولده كان المدينة من أصله الليثي الجندعى يزيد بن عطاء ] 858[  

 ومائة خمس سنة ومات وعشرين خمس سنة
  
مات ومتقنيهم للسلم أهل خيار من السلولي بشر بن عاصم ] 859[  

 العراق على مروان بن بشر ولية في
  
الله على يقسم كان عياض أبو العنسى السود بن عمرو ] 860[  

 فيبره
  
مات ومتقنيهم الشام أهل ثإقات من اللخمي أذينة بن عمرو ] 861[  

 ومائة وعشرين خمس سنة
  



خشب بذي مات الشاميين متقنى من اللخمي رؤيم بن عروة ] 862[  
 بالمدينة ودفن فحمل ومائة وثإلثإين خمس سنة

  
قتل وقرائهم الشام أهل عباد من العلء أبو وداعة بن أسد ] 863[  

 ومائة وثإلثإين ست سنة
  
الله رسول أصحاب من سبعين أدرك الرحبي عبيد بن حبيب ] 864[  

 فاضل وكان وسلم عليه الله صلى
  
من سبعين أدرك الكلعي كرب أبى بن معدان بن خالد ] 865[  

من الله عبد أبو كنيته وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب
 ومائة أربع سنة مات الزهاد من والمتجردين العباد متقشفى

  
 متقنا كان آدة بن كليب بن شراحيل الصنعاني الشعث أبو ] 866[  
  
أهل عباد من الله عبد أبو الثمالي الزدي عائذ بن الرحمن عبد ] 867[  

العراقيون عنه فكتب القسري الله عبد بن خالد زمن العراق قدم الشام
ويقول السبخي فرقد عنه يروى الذي وهو البصرة وأهل الكوفة أهل

 النخعي عمرو بن عاصم حدثإنا
  
وبها حمص سكن بدمشق قرية ومقرا المقرائى سعد بن راشد ] 868[  

 ومائة عشرة ثإلثا سنة مات
  
ألف زهاء أدرك انه يقال أيوب أبو الوزاعي سمى بن مغيث ] 869[  

شيخا وكان بالشام مات وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب من
 صالحا

  
العاص بن لسعيد كابل سبى من كان الله عبد أبو مكحول ] 870[  

إلى فسكنها دمشق إلى تحول ثإم بمصر فأعتقته هذيل من امرأة فوهبه
الشام أهل فقهاء من وكان ومائة عشرة ثإنتي سنة بها مات أن

 للعلم وجماعيهم وصالحيهم
  
عمر جالس ممن الشام أهل متقنى من الله عبد بن غطيف ] 871[  

 الحكم بن مروان ولية في مات الخطاب بن
  
أهل عباد من سعيد أبو دمشق أهل من القصير يزيد بن ربيعة ] 872[  

المسجد في وربيعة إل سنة أربعين المؤذن أذن ما وزهادهم الشام
 فقتل المغرب نحو غازيا فخرج ينتظره

  



الشاميين ثإقات من العنسى الحوص أبو عمير بن حكيم ] 873[  
 حكيم بن الحوص والد وهو ومتقنيهم

  
في مات الروايات في الثإبات من كريب بن حدير الزاهرية أبو ] 874[  

 مروان بن الملك عبد إمارة
  
الشام أهل جلة من الله عبد بن عامر الهوزني اليمان أبو ] 875[  

 ثإبتا وكان بها مات وصالحيهم
  
ولية في توفى الشام أهل خيار من الفزاري حيان بن زريق ] 876[  

 سنة ثإمانين بن وهو الملك عبد بن يزيد
  
يحيى أبو كلب بن بكر لبى مولى الكلبي قيس بن عطية ] 877[  

 سنين وأربع سنة مائة بن وهو ومائة وعشرين إحدى سنة مات
  
في مات الروايات في الثإبات من الشعري أوس بن تميم ] 878[  

 الملك عبد بن هشام ولية
  
استقضاه دمشق قاضى كان النصاري الدرداء أبى بن بلل ] 879[  

 وتسعين ثإلثا سنة آخر ومات مروان بن الملك عبد
  
الشام أهل عباد من الشعري السكوني تميم بن سعد بن بلل ] 880[  

وعلما وبيانا لسانا أعطى ممن وصالحيهم أهلها وزهادهم وقرائهم
 صحبة ولبيه الملك عبد بن هشام ولية في مات بالقصص

  
من العرب من يزيد بن إياس أبيه واسم زكريا أبى بن الله عبد ] 881[  

مات يحيى أبو كنيته وزهادهم أهلها وفصحاء وعبادهم الشام أهل قراء
 الملك عبد بن هشام ولية في

  
وله كان الشام أهل خيار من ضمضم والد ثإوب بن زرعة ] 882[  

 أجرا القضاء على يأخذ ل وكان دمشق قضاء الملك عبد بن الوليد
  
أم أخو القرشي شمس عبد بن أمية بن سفيان أبى بن عنبسة ] 883[  

 ثإبتا كان الوليد أبو كنيته حبيبة
  
 الشاميين عباد من الجرشي عمرو بن ربيعة ] 884[  
  
 القاضى حبيب أبو محصر بن الحارثا ] 885[  
  



أبو كنيته البصري الشعري عرزب بن الرحمن عبد بن الضحاك ] 886[  
 وهم فقد بالميم عرزم انه قال ومن الشام أهل صالحي من زرعة

  
من إبراهيم أبو كنيته العلء أخو العامري اللجلج بن خالد ] 887[  

 الخطاب بن عمر لقى قد وكان زمانه أهل أفاضل
  
عبد بن هشام قاص ثإابت أبو المحاربي حبيب بن سليمان ] 888[  

بها ومات بدمشق القضاء العزيز عبد بن عمر وله المتعبدين من الملك
 ومائة عشرين سنة

  
كنيته الشام أهل عباد من المقرائى الحضرمي عبيد بن شريح ] 889[  

 ثإبتا كان الصلت أبو
  
بن معاوية مولى عمار أبو الموي القرشي الله عبد بن شداد ] 890[  

 الشام أهل خيار من سفيان أبى
  
ومات الشام سكن المدينة أهل من الغفاري مالك بن عراك ] 891[  

 عراك بن خثيم والد وهو الملك عبد بن يزيد ولية في
  
القاسم أبو كنيته أسد بن غاضرة لبنى مولى لبابة أبى بن عبدة ] 892[  

 سنة وعشرين ثإلثإا عيينة بن جالسه وقد بالكوفة مولده
  
خلفة في مات بالكوفة مولده عروة أبو مخيمرة بن القاسم ] 893[  

 العزيز عبد بن عمر
  
سنة مات حمص قضاء على كان البهراني عدى بن العلى عبد ] 894[  

 صالحا شيخا وكان ومائة أربع
  
قد اليمن من أصله الخولني حامد بن مسلم بن شرحبيل ] 895[  

 وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب من خمسة أدرك
  
أهل خيار من الكلعي يحيى أبو الخبائري عامر بن سليم ] 896[  

 الشام
  
 متقنا ثإبتا كان عتبة أبو الزبيدي صهيب بن حبيب بن ضمرة ] 897[  
  
أربعين سنة مات السكوني ثإور أبو الكندي قيس بن عمرو ] 898[  

 سنة مائة بن وهو ومائة
  



في ما كل المتقنين من سفيان أبو اللهاني زياد بن محمد ] 899[  
 دونه ممن فيها الثلثإة المناكير من أحاديثه

  
إذا مستقيمة أحاديثه الكناني قرصافة أبى مولى سيار بن زياد ] 900[  

 ثإقة دونه كان
  
الشام أهل عباد من المقدام أبو الكندي حيوة بن رجاء ] 901[  

 ومائة عشرة اثإنتي سنة مات وعلمائهم التابعين وفقهاء وزهادهم
  
تيقظ على متخليا زاهدا غزاء عابدا كان الجذامي زنباع بن روح ] 902[  

 منه
  
نصر أبو كنيته سودة أبى بن عثمان أخو سودة أبى بن زياد ] 903[  

بن عمرو بن الله لعبد مولى وأبوه الصامت بن لعبادة مولة أمه كانت
 العاص

  
محذورة أبى حجر في يتيما كان القرشي محيريز بن الله عبد ] 904[  

عبد ولية في مات والفضل العبادة في عمر بن الله لعبد يشبه وكان
 الملك

  
عامر بن يقظان بن شمر عبلة أبى واسم عبلة أبى بن إبراهيم ] 905[  

 ومائة وخمسين ثإنتين سنة مات العقيلي
  
الله عبد بن عمرو اسمه هريرة أبى صاحب الجبار عبد أبو ] 906[  

 متقنا كان الحضرمي
  
حديث الصامت بن عبادة عن سمع ربيعة بن محمود بن نافع ] 907[  

عن النصاري الربيع بن محمود سمعه كما موقوفا المام خلف القراءة
 متباينان ومتناهما مرفوعا عبادة

  
سنة مولده كان أيوب أبو أسد بنى مولى مهران بن ميمون ] 908[  

 دينا فاضل فقيها وكان ومائة عشرة ثإماني سنة ومات أربعين
  
سنة مات الروايات في المتقنين من الكندي عدى بن عدى ] 909[  

 ومائة عشرين
  
سبعين أدرك قد كان مرة بن كثير اسمه الحضرمي شجرة أبو ] 910[  

 وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب من
  



كان إسحاق أبو كنيته الحميري ماتع بن كعب هو الحبار كعب ] 911[  
 وثإلثإين أربع سنة مات الخطاب بن عمر خلفة في وأسلم الكتب قرأ قد
  
وله قد وكان الشام أهل صالحي من الشعري أوس بن نمير ] 912[  

 ومائة عشرة خمس سنة ومات القضاء الملك عبد بن هشام
  
غيلن أبى لبن مولى الرحمن عبد اسمه الزاهد رب عبد أبو ] 913[  

الرحمن بعبد تسمى أسمل فلما قسطنطس اسمه روميا كان الثقفى
 كله بماله فتصدق مال أهلها أيسر من وكان مات وبها دمشق وسكن

  
أهل من النصاري ثإابت أبو النجاري أوس بن شداد بن يعلى ] 914[  

 مات وبها الشام سكن المدينة
  
وكان وزهادهم الشام أهل عباد من الجرشي السود بن يزيد ] 915[  

 فسقى الفهري قيس بن الضحاك به استسقى
  
واسم الشعري الهمداني مالك أبى بن الرحمن عبد بن يزيد ] 916[  

من وكان ومائة ثإلثإين سنة ومات ستين سنة مولده كان هانئ مالك أبى
 بالقضاء الناس أعلم

  
أهل صالحي من الكناني شريك بن الله عبد بن كلثوم بن هانئ ] 917[  

 الخطاب بن عمر خلفة في مات الشام
  
عبد ولية في مات اليمن من أصله السكسكي يخامر بن مالك ] 918[  

 مروان بن الملك
  
الشام أهل ثإقات من قيس بن الله عبد الكندي بحرية أبو ] 919[  

 متقنا وكان
  
وكان دمشق أهل ثإقات من مشكم بن مسلم الله عبيد أبو ] 920[  

 فاضل خيرا
  
ممن الروايات في الثإبات من الذماري الحارثا بن يحيى ] 921[  

خمس سنة بالشام ومات عنه وحفظ زمانا السقع بن واثإلة صحب
 ومائة وأربعين

  
 بمصر التابعين مشاهير ذكر

  
أن زعم من ومنهم الجاهلية أدرك الخولني وهب بن سفيان ] 922[  



 مات وبها مصر سكن نظر وفيه صحبة له
  
الملك عبد أخو العاص أبى بن الحكم بن مروان بن العزيز عبد ] 923[  

وكان بمصر مات الزبير وابن هريرة أبا صحب ممن الصبغ أبو كنيته
المر مستقيم العزيز عبد بن عمر والد وهو الملك عبد لخيه واليا عليها

 قلته على الحديث في
  
قد كان المصريين ثإقات من المهري شماسة بن الرحمن عبد ] 924[  

 زمانا ثإابت بن زيد صحب
  
المتقنين الثقات من الله عبد أبو الكبر حجيرة بن الرحمن عبد ] 925[  

الله عبد بن الرحمن عبد فيقول يزيد بن خالد اسميهما يقلب الذي وهو
 أبيه عن حجيرة بن الرحمن عبد بن الله عبد هو إنما أبيه عن حجيرة بن
  
ولية في مات مصر أهل ثإقات من الجذامي سوادة بن بكر ] 926[  

 الملك عبد بن هشام
  
 الروايات في الثإبات من الديلمي فيروز بن الضحاك ] 927[  
  
وكان المصريين عباد من مالك بن الله عبد الجيشاني تميم أبو ] 928[  

 متقنا
  
ومتقنيهم مصر أهل ثإقات من السبائى هبيرة بن الله عبد ] 929[  

 صالحا شيخا وكان
  
جلة من الصبحي على أبو الهمداني شفى بن ثإمامة ] 930[  

 الهمداني علي أبو له يقال الذي وهو المصريين
  
 المتقنين من الجنبي مالك بن عمرو اسمه الهمداني على أبو ] 931[  
  
 المصريين جلة من الحميري كريب بن حسان ] 932[  
  
مصر أهل جلة من المعافري هانىء بن حيي اسمه قبيل أبو ] 933[  

 الحايين في يهم وكان ومائة وعشرين ثإمان سنة مات وصالحيهم
  
ثإبتا وكان مصر أهل خيار من الجهني أنس بن معاذ بن سهل ] 934[  

 فائد بن زبان جهة من اخباره في المناكير وقعت وانما
  
عمرو بن سليمان اسمه الخدري سعيد أبى صاحب الهيثم أبو ] 935[  



 الروايات في الثإبات من العتوارى عبد بن
  
المصريين ثإقات من اليزني الله عبد بن مرثإد اسمه الخير أبو ] 936[  

 صالحا شيخا وكان ومتقنيهم
  
بن صحب ممن مصر أهل ثإقات من وعلة بن الرحمن عبد ] 937[  

 يتعبد متقنا وكان زمانا عباس
  
وانما المصريين ثإقات من التنوخي رافع بن الرحمن عبد ] 938[  

أنعم بن زياد بن الرحمن عبد جهة من روايته في المناكير وقعت
 جهته من ل الفريقي

  
الدوسي جبير بن سليم اسمه هريرة أبى صاحب يونس أبو ] 939[  

 هريرة أبى مولى وكان
  
وقد الروايات في الثإبات من سهل أبو الصبحي ماتع بن شفى ] 940[  

 بالحاء ماتح بن شفى قيل
  
ممن البلوى ثإابت بن رويفع رهط من البلوى بيتان بن شييم ] 941[  

 جالسه
  
ثإقات من اليحصبي مالك بن الله عبد اسمه الرعيني سعيد أبو ] 942[  

 سنين عامر بن عقبة صحب قد وكان مصر أهل
  
في الثإبات من يزيد بن الله عبد الحبلى الرحمن عبد أبو ] 943[  

 الثقات ال دونه يكن لم إذا الروايات
  
 المصريين جلة من الله عبد أبو المعافري الله عبد بن واهب ] 944[  
  
أهل خيار من الحصين أبو السدي الحميري شفى بن الهيثم ] 945[  

 مصر
  
الحبار كعب امرأة كانت أمه الحميري البكالي فضالة بن نوف ] 946[  

 عمرو أبو كنيته مصر أهل صالحي من
  
هريرة أبى صاحب مروان بن الملك عبد رضيع يسار بن مسلم ] 947[  

يسار بن مسلم له يقال الذي وهو المصريين جلة من عثمان أبو كنيته
 الطنبذى

  



وهو مصر أهل ثإقات من موسى أبو اللخمي رباح بن على ] 948[  
في منى ليس على لي قال من يقول وكان رباح بن على له يقال الذي
لمير قلوبهم في لما على كل يصغرون كانوا الشام أهل أن وذاك حل

 طالب أبى بن على المؤمنين
  
يخطىء الذي وهو المصريين جلة من الكندي سعد بن سنان ] 949[  

سنان بن سعيد بعضهم وقال سنان بن سعد قال من منهم فيه الرواة
 أعلم والله سعد بن سنان والصحيح

  
 الروايات في الثإبات من النصاري يعقوب بن الحارثا ] 950[  
  
 المصريين ثإقات من المعافري يؤمن بن حي عشانة أبو ] 951[  
  
 غوثا أبو المصريين جلة من الحضرمي زياد بن سليمان ] 952[  
  
سويد قيل وقد قيس حبيب أبى واسم حبيب أبى بن يزيد ] 953[  

بن الحارثا بن الله عبد سمع رجاء أبو كنيته لؤي بن عامر بنى مولى
إلى والسبعين الخمس بين ما وهو ومائة وعشرين ثإمان سنة مات جزء

 الثمانين
  
يروى مصر أهل تابعي جلة من عمران أبو عمران بن أسلم ] 954[  

 وعمرة عامر بن عقبة عن
  

 باليمن التابعين مشاهير ذكر
  
أبوه فارس أبناء من أمه الخولني الهمداني كيسان بن طاوس ] 955[  

اليمن أهل فقهاء من الرحمن عبد أبو كنيته قاسط بن النمر من
إحدى سنة بمكة ومات بمنى فمرض وزهادهم التابعين وخيار وعبادهم

 والمقام الركن بين مروان بن الملك عبد بن هشام عليه وصلى ومائة
  
فارس أبناء من سحسار بن سيج بن كامل بن منبه بن وهب ] 956[  

قرأ ممن كان صنعاء من مرحلتين على ذمار ينزل كان الله عبد أبو كنيته
سنة أربعين صلى للزهادة وتجرد العلم على وواظب العبادة ولزم الكتب
عشرة ثإلثا سنة المحرم في ومات الخرة عشاء بوضوء الصبح صلة
 ومائة

  
إخوة وهم سنا وهب من أكبر وكان وهب أخو منبه بن همام ] 957[  

إحدى سنة ومات عقيل والد ومعقل وعقيل وغيلن وهمام وهب خمسة
 ومائة وثإلثإين



  
 التابعين خيار من الحضرمي العلء بن الرحمن عبد ] 958[  
  
 المتقنين من الهقانى جوس بن الحارثا بن ضمضم ] 959[  
  
 ومتقنيهم اليمن أهل اثإبات من الخولني الله عبد بن شهاب ] 960[  
  
صدوق وكان أباه سمع المأربى حمال بن أبيض بن سعيد ] 961[  

 اللهجة
  
متقنا كان اليمامة أهل من زميل أبو الحنفي الوليد بن سماك ] 962[  

 العراقيون عنه فكتب بها فحدثإهم البصرة قدم ثإبتا
  
بن سمع حمال بن أبيض أخى بن حمال بن جريع بن الله عبد ] 963[  

 ثإبتا وكان عمر
  
بن صحب ممن اليمن أهل خيار من بوذان زيد بن الله عبد ] 964[  

 زمانا عباس
  
الله عبد أصحاب من اليمامة أهل من البهدلى على بن طيسلة ] 965[  

 فاضل خيرا وكان الخطاب بن عمر بن
  
من السحيمي أذينة بن الرحمن عبد بن يزيد الغبري كثير أبو ] 966[  

 يغرب اليمامة أهل متقنى
  
اليمامة أهل في عداده كردوس أبو الحنفي كردوس بن على ] 967[  

 متيقظا وكان عمر بن صحب
  
صهيب بن عطاء اسمه خديج بن رافع صاحب النجاشي أبو ] 968[  

 الروايات في الثإبات من خديج بن رافع مولى
  
بن عاصم له يقال الذي وهو العقيلي صبرة بن لقيط بن عاصم ] 969[  

 أيامه آخر في الطائف يسكن كان الروايات في الثإبات من رزين أبى
  
الوفد من أبوه وكان الحنفي شيبان بن على بن الرحمن عبد ] 970[  

اليمامة في عداده وسلم عليه الله صلى الله رسول على قدموا الذين
 روايته قلة على يحفظ متقنا وكان

  
بن صحب فارس أبناء من أصله الصنعاني حكيم بن مغيرة ] 971[  



 يتصالح وكان عمر
  
فيها يغرب الرواية قليل الملك عبد أبو الحنفي سلم بن مسلم ] 972[  
  
بن لقيط العقيلي رزين أبى أخى بن عامر بن عدس بن وكيع ] 973[  

فقال وهشيم شعبة فأما مصعب أبو كنيته الثإبات من حدس ويقال عامر
عوانة وأبو سلمة بن حماد وقال عدس بن وكيع عن عطاء بن يعلى عن
 أعلم والله بالحاء والصواب حدس بن وكيع عن يعلى عن

  
روايته قلة على خالف ربما السعدي عروة بن عطية بن محمد ] 974[  
  
وجلة مالك بن أنس أصحاب من عمرو أبو يزدويه بن عثمان ] 975[  

 اليمانيين
  
عباس بن أصحاب من حاضر أبو الحميري حاضر بن عثمان ] 976[  

 الحجاز أهل عنه فكتب بها وحدثإهم مكة قدم
  
 ثإبتا وكان هريرة أبا صحب ممن الزبرقان بن بجالة بن علقمة ] 977[  
  
هلل والد اليمامة أهل من الحنفي مرارة بن مجاعة بن سراج ] 978[  

 أغرب حدثا إذا سراج بن
  
في عداده حمال بن أبيض صحب ممن المدان عبد بن شمير ] 979[  

 يغرب اليمن أهل
  
وكان هريرة أبا سمع اليمامة أهل من الحنفي عنان بن حفص ] 980[  

 الحديث في المر مستقيم نافع عن يروى
  
أبو كنيته اليمن أهل من الفرس أبناء من يزيد بن الرحمن عبد ] 981[  

 عمر بن صحب ممن محمد
  
من الحنفي شمر بن الحارثا بن عميرة بن بدر بن الله عبد ] 982[  

بن ملزم جد وهو طلق بن لقيس راويا وكان عمر بن سمع اليمامة أهل
أهل جلة وقع وانما الله رحمه حاتم أبو المام الشيخ قال الحنفي عمرو
نزل لقد حتى استوطنوها ثإم فسكنوها ومصر بالشام التابعين من اليمن

نفس ألف زهاء اليمن من قبيلتين وسكاسك سكسك من وحدها بحمص
هم إذا علم كثير يظهر فلم والعبادات بالغزوات اشتغلوا أكثرهم أن إل

وآثإروا العلم من التنوق يؤدى بما يشتغلون ل كانوا وخير سلمة أهل
 عليه العبادة



  
 بخراسان التابعين مشاهير ذكر

  
لثلثا مولده كان السلمى الحصيب بن بريدة بن الله عبد ] 983[  

ولى تؤمين وسليمان هو كان الخطاب بن عمر خلفة من مضين سنين
عشرة خمس سنة بها ومات بمرو القضاء الله عبد المهلب بن يزيد

 مرو قرى من قرية بجاورسة وقبره ومائة
  
خراسان على سفيان أبى بن معاوية عامل كان زياد بن الربيع ] 984[  

 الصحابة من وغيره كعب بن أبى سمع
  
واسمه النصاري زيد أبا صحب ممن اليشكري أحمر بن علباء ] 985[  

 مات وبها مرو سكن جده وهو اخطب بن عمرو
  
ومائة خمس سنة بمرو مات السلمى بريدة بن سليمان ] 986[  

 مرو قرى من قرية بغير وقبره
  
مالك بن أنس سمع مرو سكن البكري زياد بن أنس بن الربيع ] 987[  

من هي إنما المناكير من أخباره في ما وكل العالية لبى راوية وكان
 الرازي جعفر أبى جهة

  
البصرة أهل من العدوى قيل وقد العبدي خناس بن همام ] 988[  

 منه وسمع الخطاب بن عمر بن الله عبد صحب ممن كان مرو سكن
  
على مسح المدينة أهل من الليثي الكناني السائب بن عطاء ] 989[  

سكن بعدك من ذريتك وعلى عليك الله بارك وقال رأسه طالب أبى بن
السائب له يقال بن ولمحمد محمدا فسماه بن بها له وولد مرو

 مرو أهل في كلهم عدادهم عطاء له يقال بن وللسائب
  
وقد سليمان أبو كنيته بكر بن عوف بنى من يعمر بن يحيى ] 990[  

القضاء مسلم بن قتيبة وله مرو سكن البصرة أهل من سعيد أبو قيل
 والورع الفضل مع باللغة علما وأكثرهم زمانه أهل فصحاء من وكان بها
  
بن سمع مرو سكن البصرة أهل من الحذاء عقيل بن يحيى ] 991[  

ويقل الذكر يكثر وسلم عليه الله صلى الله رسول كان يقول أوفى أبى
المسكين معه يمشى أن يأنف ول الخطبة ويقصر الصلة ويطيل اللغو

بن يحيى عن عقيل بن يحيى رواية وأكثر حاجته له فيقضى والرملة
 وأقرانه يعمر

  



الري سكن بالكوفة مولده عدى أبو الهمداني عدي بن الزبير ] 992[  
سنة مات الزهاد من والمتقنين العباد من وكان مالك بن أنس سمع
بشر جهة من فهى المناكير من أخباره في ما وكل ومائة وثإلثإين إحدى

 التابعين مشاهير آخر الصبهاني الحسين بن
  

 بالمدينة التابعين أتباع
  

 بالمدينة التابعين أتباع مشاهير ذكر
  

التابعين أتباع مشاهير ومن الله رحمه حاتم أبو المام الشيخ قال
الثقات من مستوطنين للمدينة وكانوا التابعين لقوا الذين بالمدينة

بغيرها أو بها المنية أدركتهم سواء والمجهولين الضعفاء دون المأمونين
 لها قاطنين كانوا أن بعد

  
الهاشمي طالب أبى بن على بن حسن بن حسن بن الله عبد ] 993[  

أهلها وعباد المدينة أهل سادات من على بن الحسين بنت فاطمة أمه
 بالهاشمية المنصور جعفر أبى حبس في مات هاشم بنى وعلماء

  
أخو الهاشمي طالب أبى بن على بن محمد بن الله عبد ] 994[  

البيت أهل وقراء المدينة أهل عباد من هاشم أبو كنيته محمد بن الحسن
 بالمدينة مات

  
عبد أخو طالب أبى بن على بن حسن بن حسن بن إبراهيم ] 995[  

 بالمدينة مات البيت أهل وجلة المدينة أهل سادات من الهاشمي الله
  
عمر أخو طالب أبى بن على بن الحسين بن على بن حسين ] 996[  

 بها مات المدينة أهل وسادات البيت أهل جلة من ومحمد
  
طالب أبى بن على بن الحسين بن على بن محمد بن جعفر ] 997[  

وعباد البيت أهل سادات من الله عبد أبو كنيته الصادق له يقال الذي
سيل سنة ثإمانين سنة مولده كان المدينة أهل وعلماء التابعين أتباع

 سنة وستين ثإمان بن وهو ومائة وأربعين ثإمان سنة ومات الجحاف
  
أخو الخطاب بن عمر بن الله عبد بن زيد بن محمد بن عمر ] 998[  

المدينة أهل خيار من زيد بن محمد بني بكر وأبى ويزيد وعاصم واقد
 الحايين في يهم وكان بها مات

  
من الصديق بكر أبى بن محمد بن القاسم بن الرحمن عبد ] 999[  

بالمدينة مات وصالحيهم قريش وعباد ومتقنيهم المدينة أهل سادات



 ومائة وعشرين ست سنة
  
الله عبيد والد الخطاب بن عمر بن عاصم بن حفص بن عمر ] 1000[  

وورعا وإتقانا حفظا المدينة أهل سادات من عمر بن الله وعبد عمر بن
 بالمدينة مات وفضل

  
الزهرى عوف بن الرحمن عبد بن حميد بن الرحمن عبد ] 1001[  

وثإلثإين سبع سنة جعفر أبى ولية أول في مات المتقنين من القرشي
 ومائة

  
من القرشي عوف بن الرحمن عبد بن سهيل بن المجيد عبد ] 1002[  

 ومتقنيهم المدينة أهل جلة
  
المطلب عبد بن عباس بن الله عبد بن على بن محمد ] 1003[  

مات هاشم بنى وعلماء المدينة أهل عباد من الله عبد أبو الهاشمي
 ومائة وعشرين أربع سنة بالشام

  
أبو القرشي عفان بن عثمان بن عمرو بن خالد بن سعيد ] 1004[  

 المدينة أهل وصالحى أمية بنى جلة من عثمان
  
المتقنين من النصاري الزرقي سليم بن عمرو بن سعيد ] 1005[  

 ومائة وثإلثإين أربع سنة مات
  
أهل متقنى من القرشي مطعم بن جبير بن نافع بن محمد ] 1006[  

 المدينة
  
النصاري حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبى بن محمد ] 1007[  

وكان بالمدينة القضاء على كان الملك عبد أبو كنيته الله عبد أخو المدني
 ومائة وثإلثإين اثإنتين سنة مات النصار فقهاء من

  
عبد أخو المدني النصاري ثإابت بن زيد بن سليمان بن سعيد ] 1008[  

 ومائة وثإلثإين ثإنتين سنة مات الله
  
بن عمر بن الله عبد بن الله عبد بن العزيز عبد بن الله عبد ] 1009[  

الله عبد بن الله عبد بن العزيز عبد بن عمر أخو الزاهد العمرى الخطاب
من وخرج الله عبد أخوه فهجره المدينة عمر ولى الخطاب بن عمر بن

عمر أن بعد مات أن إلى بالناس يختلط ول فيه يتعبد منزله إلى المدينة
 الرحمن عبد أبو كنيته وكان ومائة وثإمانين أربع سنة

  



بن الحارثا بن الرحمن عبد بن بكر أبى بن الرحمن عبد ] 1010[  
 قريش وصالحى المدينة أهل جلة من القرشي المخزومي هشام

  
عبيد أخو عثمان بن الله عبد بن العزيز عبد بن الرحمن عبد ] 1011[  

وهو ومائة وستين ثإنتين سنة مات المدينة أهل جلة من محمد أبو الله
 سنة وسبعين سبع بن
  
النصاري المازني صعصعة أبى بن الله عبد بن الرحمن عبد ] 1012[  

الرحمن عبد بن الله عبد ويقول اسمه في عيينة بن يخطىء الذي وهو
 المدينة أهل متقنى من

  
المطلب عبد بن عباس مولى حنين بن الله عبد بن إبراهيم ] 1013[  

 المدينة أهل جلة من
  
الدوسي ذباب أبى بن المغيرة بن الرحمن عبد بن الحارثا ] 1014[  

 ومائة وأربعين ست سنة مات المتقنين من
  
بن عثمان أخو النصاري حنيف بن عباد بن حكيم بن حكيم ] 1015[  

 المدينة أهل جلة من حنيف بن عثمان أخى بن وهو حكيم
  
أخو القرشي العاص بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن خالد ] 1016[  

 المدينة أهل متقنى من سعيد بن إسحاق
  
أبو النصاري يساف بن خبيب بن الرحمن عبد بن خبيب ] 1017[  

المدينة أهل صالحي من العمرى عمر بن الله عبيد خال وهو الحارثا
 ومائة وثإلثإين ثإنتين سنة مات ومتقنيهم

  
من القرشي وداعة أبى بن السائب بن المطلب بن إبراهيم ] 1018[  

 المدينة أهل خيار
  
يتيم السدي نوفل بن الرحمن عبد بن محمد السود أبو ] 1019[  

 ومائة عشرة سبع سنة مات المتقنين من الزبير بن عروة
  
من العدوى الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد بن الحميد عبد ] 1020[  

من الكوفة على العزيز عبد بن عمر عامل كان المدينة أهل سادات
 وصالحيهم قريش متقنى

  
بالقرآن عني ممن المدينة أهل قاص القارىء نصاح بن شيبة ] 1021[  

 الصحيح والدين الورع على مواظبا وكان



  
القرشي المخزومي الرحمن عبد بن إبراهيم بن إسماعيل ] 1022[  

 ومائة وستين تسع سنة مات إبراهيم بن موسى أخو
  
أبى بن سعد مولى مسمار بن مهاجر أخو مسمار بن بكير ] 1023[  

 ومائة وخمسين ثإلثا سنة مات وقاص
  
عبادة بن سعد بن سعيد بن شرحبيل بن عمرو بن إسماعيل ] 1024[  

سعد كتب من الوجادات صاحب عمرو بن سعيد أخو الخزرجي النصاري
 المدينة أهل خيار من النصاري عبادة بن
  
ثإلثا سنة مات المدينة أهل متقنى من الدؤلي زيد بن ثإور ] 1025[  

 ومائة وخمسين
  
خيار من الله عبد أبو النصاري الخطمي فضيل بن الحارثا ] 1026[  

 المدينة أهل
  
الزرقي الحويرثا بن معاوية بن الرحمن عبد الحويرثا أبو ] 1027[  

 ومائة وثإلثإين ثإنتين سنة مات الحويرثإة أبو له يقال الذي وهو النصاري
  
النصاري الحكم بن الله عبد بن جعفر بن الحميد عبد ] 1028[  

ومائة وخمسين ثإلثا سنة مات المدينة أهل خيار من حفص أبو الوسي
 الحايين في يهم وكان

  
المدينة أهل جلة من القرشي الله عبد بن ربيعة بن الله عبد ] 1029[  

 وصالحيهم
  
عبد بنى من القرشي مخرمة بن قيس بن الله عبد بن محمد ] 1030[  

 المدينة أهل متقنى من حكيم أخو مناف
  
أبو الموي عفان بن عثمان بن عمرو بن الله عبد بن محمد ] 1031[  

ومائة وأربعين خمس سنة المنصور جعفر أبو قتله أمية أخو الله عبد
 خراسان إلى برايته وبعث

  
عمر عامل وكان المدينة أهل متقنى من الصلت أبى بن خالد ] 1032[  

 بها مات عليها العزيز عبد بن
  
قيل وقد عفان بن عثمان مولى حكيم أبى بن إسماعيل ] 1033[  

سنة مات العزيز عبد بن عمر كاتب وكان إسحاق أخو الزبير آل مولى



 ومائة ثإلثإين
  
بن الملك عبد أخو أشجع مولى الفرات أبى بن بكر بن داود ] 1034[  

 الشيء بعد الشيء في يهم كان بكر
  
القرشي مالك بن سراقة بن الله عبد بن عثمان بن الزبير ] 1035[  

ثإنتين أو ومائة وثإلثإين إحدى سنة مات ومتقنيهم المدينة أهل ثإقات من
 ومائة وثإلثإين

  
أنس بن مالك عم الصبحي عامر أبى بن مالك بن الربيع ] 1036[  

بن مالك والد أنس عامر أبى بن مالك ولد أكبر وكان مالك أبو كنيته
مالك بن سهيل أبو نافع ثإم أويس أبى بن إسماعيل جد أويس ثإم أنس

 ومائة ستين سنة الربيع ومات
  
عبد أخو القرشي الرحمن عبد بن بكر أبى بن الملك عبد ] 1037[  

 المدينة أهل جلة من الله
  
الخطاب بن عمر بن عاصم بن حفص بن عمر بن الله عبيد ] 1038[  

سنة مات ومتقنيهم المدينة أهل وأفاضل قريش أشراف من عثمان أبو
 ومائة وأربعين خمس أو أربع

  
عفان بن عثمان مولى فروة أبى بن الله عبد بن الحكيم عبد ] 1039[  

أبى بن الله عبد بنى وإسحاق وصالح العلى عبد أخو الله عبد أبو كنيته
 ومائة وخمسين ست سنة الحكيم عبد مات فروة

  
من أنس بن مالك والد الصبحي عامر أبى بن مالك بن أنس ] 1040[  

 ومتقنيهم المدنيين جلة
  
بنت خنساء جدته النصاري لبابة أبى بن السائب بن حجاج ] 1041[  

 المدينة أهل متقنى من خذام
  
بن يحيى أخو النجاري عمرو بن قيس بن سعيد بن ربه عبد ] 1042[  

 ومائة وثإلثإين تسع سنة مات سعيد بن وسعد سعيد
  
متقنى من النصاري أيوب أبى مولى أفلح بن كثير بن عمر ] 1043[  

 وقرائهم المدينة أهل
  
محمد أخو مخرمة بن قيس مولى يسار بن إسحاق بن عمر ] 1044[  

 ومائة وخمسين أربع سنة مات المغازي صاحب إسحاق بن



  
كان سلمة أخو عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبى بن عمر ] 1045[  

الواسطيون عنه فكتب بها فحدثإهم واسط وقدم المدينة قضاء على
 الشيء بعد الشيء في يهم وكان بالمدينة مات وذووه هشيم

  
من الحسن أبو الليثي وقاص بن علقمة بن عمرو بن محمد ] 1046[  

 ومائة وأربعين خمس أو أربع سنة مات ومتقنيهم المدينة أهل جلة
  
وانما النصاري حارثإة بن الرحمن عبد بن محمد الرجال أبو ] 1047[  

مات الرجال بأبي فعرف رجال بنين عشرة له كان لنه الرجال أبو قيل
 الحايين في يهم وكان بالمدينة

  
المدينة أهل متقنى من الدؤلي حلحلة بن عمرو بن محمد ] 1048[  

 وصالحيهم
  
القرشي التيمى معمر بن الله عبد بن عمر مولى النضر أبو ] 1049[  

والد وهو وعقلئهم المدينة أهل متقنى من أمية أبى بن سالم اسمه
 بردان له يقال الذي النضر أبى بن إبراهيم

  
مات القرشي التيمى الله عبد بن ربيعة بن عثمان بن ربيعة ] 1050[  

 ومائة وخمسين أربع سنة
  
أهل متقنى من المازني النصاري حبان بن واسع بن حبان ] 1051[  

 المدينة
  
يحيى أبى بن محمد أخو أسلم مولى يحيى أبى بن أنيس ] 1052[  

يحيى أبى بن محمد بن إبراهيم عم وهو يحيى أبى بن الله وعبد
 ومائة وأربعين أربع سنة أنيس مات السلمى

  
المخزومي عياش بن الحارثا بن الرحمن عبد بن المغيرة ] 1053[  

الحزامى الرحمن عبد بن المغيرة له يقال الذي وهو هشام أبو القرشي
وثإمانين ست أو خمس سنة ومات ومائة وعشرين أربع سنة مولده كان

 الشيء بعد الشيء في يهم وكان ومائة
  
أهل جلة من ليث بنى من قسيط بن الله عبد بن يزيد ] 1054[  

 ومائة وعشرين اثإنتين سنة مات شيوخهم وقدماء المدينة
  
المدينة أهل متقنى من الليثي أسامة بن الله عبد بن يزيد ] 1055[  

 ومائة وثإلثإين تسع سنة مات وصالحيهم



  
 يغرب متقنا كان اليلي الملك عبد بن طلحة ] 1056[  
  
أخى بن حزام بن خالد بن الله عبد بن عثمان بن الضحاك ] 1057[  

مات الدين في الورع وأهل المتقنين من عثمان أبو كنيته حزام بن حكيم
 ومائة وخمسين ثإلثا سنة

  
قيل وقد عروة أبو القرشي فروة أبى بن الله عبد بن صالح ] 1058[  

أربع سنة مات مشايخهم وقدماء المدينة أهل جلة من عفراء أبى
 ومائة وعشرين

  
جويرية مولى ذكوان أبيه واسم السمان صالح أبى بن صالح ] 1059[  

صالح أبى بن وعباد صالح أبى بن سهيل أخو الغطفاني الحمس بنت
 الحايين في يغرب وكان

  
من القرشي عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبى بن سلمة ] 1060[  

 يغرب وكان المدينة أهل صالحي
  
بن عثمان بن عمرو بن الله عبد مولى الحصين بن داود ] 1061[  

 ومائة وثإلثإين خمس سنة مات والتقان الحفظ أهل من عفان
  
مولى الرحمن عبد أبو كنيته ذكوان بن الله عبد الزناد أبو ] 1062[  

بن عمر قاتل لؤلؤة أبى أخا ذكوان وكان ربيعة بن شيبة بنت رملة
كتاب صاحب وكان وعبادهم المدينة فقهاء من الزناد أبو وكان الخطاب

 ومائة ثإلثإين سنة قيل وقد ومائة وثإلثإين إحدى سنة مات يحفظ ل
  
من أصله سلمان أبيه واسم الغر الله عبد أبى بن الله عبيد ] 1063[  

 المدينة أهل متقنى من أصبهان
  
سنة مات المدينة أهل حفاظ من المازني غزية بن عمارة ] 1064[  

 يخطىء كان ومائة أربعين
  
كان ممن المدينة أهل عباد من حماس بن يونس بن يوسف ] 1065[  

ويقول أبيه اسم مالك يقلب الذي وهو الحايين في الدعاء له يستجاب
 سفيان بن
  
يهم وكان المدينة أهل جلة من خصيفة بن الله عبد بن يزيد ] 1066[  

 حفظه من حدثا إذا كثيرا
  



أهل قراء من العوام بن الزبير آل مولى رومان بن يزيد ] 1067[  
 روح أبو كنيته ومائة ثإلثإين سنة مات المدينة

  
من المدينة أهل فقهاء من غفار بنى مولى كيسان بن صالح ] 1068[  

عندي يصح ولم العزيز عبد بن لعمر مؤدبا كان والهيئة المروة ذوى
هذه في أدخلته فلذلك الصحابة من أحد عن ول عمر بن من سماعه
 الطبقة

  
كنيته عوف بن الرحمن عبد بن حميد مولى سليم بن صفوان ] 1069[  

ومائة وثإلثإين اثإنتين سنة مات وقرائهم المدينة أهل عباد من الله عبد أبو
  
من الحارثا بن الرحمن عبد بن بكر أبى مولى سمى ] 1070[  

ثإلثإين سنة قديد يوم الحرورية قتله الدين في الفضل وأهل المتقنين
 ومائة

  
وأهل والتقان الفضل أهل من الدباغ الفراء قيس بن داود ] 1071[  

 والعلن السر في الورع
  
من إبراهيم أبو عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن سعد ] 1072[  

واسط فقدم بها القضاء على كان شيوخهم وقدماء المدينة أهل جلة
ومائة وعشرين ست سنة مات والعراقيون وشعبة الثوري عنه فكتب
درجة عن به حططت فلذلك نظر جعفر بن الله عبد عن سماعه وفى

 الطبقة هذه إلى التابعين
  
أهل اثإبات من النصاري عجرة بن كعب بن إسحاق بن سعد ] 1073[  

 يغرب وكان النصار ومتقنى المدينة
  
الحرقة مولى يعقوب بن الرحمن عبد بن العلء بن شبل ] 1074[  

 أبيه موت موته يقارب جدا الحديث مستقيم المفضل أبو كنيته
  
من النصاري ثإابت بن زيد بن سليمان بن الله عبد بن خارجة ] 1075[  

 الشيء بعد الشيء في يهم كان المدينة أهل جلة
  
مات يحيى أخو النصاري عمرو بن قيس بن سعيد بن سعد ] 1076[  

 حفظه من حدثا إذا يخطىء وكان ومائة وأربعين إحدى سنة
  
من صعصعة بن عامر بنى عالم الطفيل بن الله عبد بن خالد ] 1077[  

 وصالحيهم المدينة أهل خيار
  



المدينة أهل خيار من الزبير بن عروة بن هشام بن محمد ] 1078[  
 أبيه موت موته يقارب ومتقنيهم

  
أهل حفاظ من النصاري منقذ بن حبان بن يحيى بن محمد ] 1079[  

 ومائة وعشرين إحدى سنة مات مشايخهم وقدماء ومتقنيهم المدينة
  
جلة من الخطاب بن عمر بن الله عبد بن حمزة بن عمر ] 1080[  

المصرين أهل عند وحديثه زمانا وبالكوفة مدة بالمدينة يقيم كان قريش
 بالمدينة ومات

  
بن مالك بنى من حرملة أبو السلمى حرملة بن الرحمن عبد ] 1081[  

وأربعين خمس سنة مات بالعلم عنى ممن المدينة أهل خيار من أفصى
 ومائة

  
جلة من النصاري الخطمي الفضيل بن الحارثا بن الله عبد ] 1082[  

 وصالحيهم المدينة أهل
  
مات بكر أبو كنيته ليث بنى من هرمز بن يزيد بن الله عبد ] 1083[  

 ومائة وأربعين ثإمان سنة
  
بكر أبو كنيته سهم بنى مولى هند أبى بن سعيد بن الله عبد ] 1084[  

 الشيء بعد الشيء في يهم وكان ومائة وأربعين سبع سنة مات
  
أهل عباد من شريق بن الخنس مولى لبيد أبى بن الله عبد ] 1085[  

بالمدينة مات المصرين أهل عند فحديثه بها وحدثإهم الكوفة قدم المدينة
 بالقدر يرمى كان لنه جنازته سليم بن صفوان يشهد ولم

  
أهل متقنى من سفيان بن السود مولى يزيد بن الله عبد ] 1086[  

 النشر وقلة الدين لزم ثإم والكتبة بالجمع عنى ممن المدينة
  
أبى واسم المنكدر مولى الماجشون سلمة أبى بن الله عبد ] 1087[  

قليل الفقيه الماجشون الله عبد بن العزيز عبد والد ميمون سلمة
 الرواية في متقن الحديث

  
بالعلم عنايته كثرت ممن السمان صالح أبى بن سهل ] 1088[  

 الشيء بعد الشيء في يهم وكان الدين على ومواظبته
  
وكان المدينة أهل جلة من عمر بن مولى نافع بن عمر ] 1089[  

 المتقنين من نافع ولد أحفظ



  
فاطمة أخو القرشي العوام بن الزبير بن المنذر بن عاصم ] 1090[  

 يغرب وكان قريش وسادات المدينة أهل خيار من المنذر بنت
  
من الخطاب بن عمر بن الله عبد بن زيد بن محمد بن عاصم ] 1091[  

 التابعين اتباع ومتقنى المدنيين جلة
  
جلة من العوام بن الزبير بن الله عبد بن ثإابت بن مصعب ] 1092[  

 ومائة وخمسين سبع سنة مات ومتقنيهم المدينة أهل
  
كان المدينة أهل خيار من القرشي المخزومي كثير بن الوليد ] 1093[  

 أتقنه الشيء حفظ إذا
  
المدنيين سادات من وقاص أبى بن عتبة بن هاشم بن هاشم ] 1094[  

 ومائة وأربعين أربع سنة مات مشايخهم وقدماء
  
أهل عباد من القرشي التيمى المنكدر بن محمد بن عمر ] 1095[  

 أبيه على يفضل كان ممن وقرائهم المدينة
  
بن هاشم أخو القرشي السدي الزبير بن عروة بن عثمان ] 1096[  

 ومتقنيهم المدينة أهل جلة من عروة
  
خيار من النصاري الزرقي رافع بن خلد بن محمد بن على ] 1097[  

وعشرين تسع سنة مات الطبقة هذه من موته قدم ممن المدينة أهل
 ومائة

  
النصاري المازني حسن أبى بن عمارة بن يحيى بن عمرو ] 1098[  

 ومتقنيهم المدينة أهل ثإقات من
  
بن المطلب بن مخرمة بن قيس بن الله عبد بن المطلب ] 1099[  

 الطبقة هذه وجلة المدينة أهل سادات من مناف عبد
  
القرشي لهب أبى بن معتب بن محمد بن العباس بن القاسم ] 1100[  

 ومائة وثإلثإين إحدى سنة قتل مشايخهم وقدماء المدينة أهل خيار من
  
سنة مات الزرقي رفاعة بن خلد بن يحيى بن على بن يحيى ] 1101[  

 متقنا وكان ومائة وثإلثإين ثإنتين
  
أهل متقنى من الشج بن الله عبد بن بكير بن مخرمة ] 1102[  



 النظر بعض أبيه عن سماعه في ومائة وخمسين تسع سنة مات المدينة
  
أخو المطلب عبد بن عباس بن معبد بن الله عبد بن عباس ] 1103[  

 روايته قلة على المدينة أهل متقنى من إبراهيم
  
الماجشون هو ويعقوب سلمة أبى بن يعقوب بن يوسف ] 1104[  

 ومائة وثإمانين ثإلثا سنة مات دينار سلمة أبى واسم المنكدر آل مولى
  
بن قيس بن الله عبد مولى يسار بن إسحاق بن محمد ] 1105[  

من المدينة دخل سبى أول وهو التمر عين سبى من جده كان مخرمة
العلم تعاهد على وواظب السنن بعلم عنى ممن بكر أبو كنيته العراق
قد مشايخ عن يروى والتقان الصدق على له وجمعه فيه عنايته وكثرت

عن رووا أقوام عن روى وربما أولئك عن مشايخ عن ويروى رآهم
مات صدقه على توقيه من وصفت ما يدل مشايخه عن يروون مشايخ
للخبار سياقا الناس أحسن من وكان ومائة خمسين سنة ببغداد

 لمتونها وأحفظهم
  
القرشي ربيعة بن عتبة بنت فاطمة مولى عجلن بن محمد ] 1106[  

 ومائة وأربعين ثإمان سنة مات المدينة أهل خيار من
  
أبى واسم ذئب أبى بن المغيرة بن الرحمن عبد بن محمد ] 1107[  

المدينة أهل عباد من الحارثا أبو كنيته الله عبد بن شعبة بن هشام ذئب
وخمسين تسع سنة ومات ثإمانين سنة مولده كان وفقهائهم وقرائهم

 بالحق المدينة أهل أقول من وكان ومائة
  
بن زيد بن الرحمن عبد وهو الموالي أبى بن الرحمن عبد ] 1108[  

وكان المدينة أهل متقنى من محمد أبو كنيته جده إلى نسب الموال أبى
 يغرب

  
 المدينة أهل جلة من الرجال أبى بن الرحمن عبد ] 1109[  
  
الحارثا بن عمرو بن عامر أبى بن مالك بن أنس بن مالك ] 1110[  

التيمى الله عبيد بن عثمان حليف مالك جد أبو عامر أبو وكان الصبحي
الله عبد أبو وكنيته وتسعين أربع أو ثإلثا سنة مالك مولد كان القرشي

عنايته كثرت ممن والصالحين الفقهاء وجلة التابعين أتباع سادات من
مباينتها رام أو خالفها من وقمعه حريمها عن وذبه لها وجمعه بالسنن

من غيرها على وسلم عليه الله صلى الله رسول لسنة مؤثإرا
الفاسدة المقايسات على العتماد دون بها قائل الداحضة المخترعات



 ومائة وسبعين تسع سنة مات
  
الصديق بكر أبى بن عتيق أبى بن مولى بلل بن سليمان ] 1111[  

سنة مات والعلن السر في والورع التقان أهل من أيوب أبو كنيته
 ومائة وسبعين اثإنتين

  
فقهاء من الماجشون سلمة أبى بن الله عبد بن العزيز عبد ] 1112[  

عن ويذب بالحرمين الفقهاء مذاهب يحفظ كان ممن المدينة أهل
 ومائة وستين ست سنة بالعراق مات أصولهم على ويفرع أقاويلهم

  
الرحمن عبد أبو القارىء نعيم أبى بن الرحمن عبد بن نافع ] 1113[  

المدينة أهل قراء من هاشم بنى حليف الليثي شعوب بن جعونة مولى
عليه يدار ومركزا اليه يرجع علما صار حتى بالقرآن عنى ممن وأفاضلهم

 ومائة وستين تسع سنة مات فيه
  
القرشي زمعة بن وهب بن الله عبد بن يعقوب بن موسى ] 1114[  

مات السدي محمد أبو كنيته المدينة أهل جلة من الزمعي له يقال الذي
 يغرب وكان بالمدينة

  
محمد أخو زريق بنى مولى كثير أبى بن جعفر بن إسماعيل ] 1115[  

 ببغداد مات مدة وبالمدينة مدة بالعراق يقيم كان ويحيى وكثير
  
عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ] 1116[  

ولى وساداتهم المدينة أهل متقنى من إبراهيم بن يعقوب والد الزهرى
وثإمانين ثإلثا سنة ومات العراقيون عنه فكتب بها وحدثا بغداد قضاء
 سنة وسبعون ثإلثا مات يوم وله ومائة

  
أهل متقنى من يحيى أبو السلمى الخزاعي سليمان بن فليح ] 1117[  

 ومائة وستين ثإمان سنة مات وحفاظهم المدينة
  
الجمحي حاطب بن محمد بن إبراهيم بن قدامة بن صالح ] 1118[  

 ومتقنيهم المدينة أهل جلة من القرشي
  
سلمة حازم أبى واسم أسلم مولى حازم أبى بن العزيز عبد ] 1119[  

سنة ساجد وهو مات ومتقنيهم المدينة أهل خيار من العابد دينار بن
 سنة وثإمانون ثإنتان وله ومائة ثإمانين

  
لجهينة مولى الدراوردي عبيد أبى بن محمد بن العزيز عبد ] 1120[  

وكان الدراوردي فقالوا فاستثقلوه بفارس موضع دارابجرد من أبوه كان



وثإمانين اثإنتين سنة مات وساداتهم المدينة أهل فقهاء من العزيز عبد
 ومائة

  
متقنى من السلمى الله عبد أبو سليمان بن فليح بن محمد ] 1121[  

مات معه المشايخ ولحق الكثير الحديث أبيه مع سمع ممن الحجاز أهل
 ومائة وتسعين سبع سنة

  
مولده كان المتقنين من ضمرة أبو الليثي عياض بن أنس ] 1122[  

 ومائة ثإمانين سنة ومات ومائة أربع سنة
  
بن الله عبد بن محمد بن الله عبد اسمه الفروي علقمة أبو ] 1123[  

سنة المحرم في بالمدينة مات عفان بن عثمان آل مولى فروة أبى
مشاهير آخر فهذا الله رحمه حاتم أبو المام الشيخ قال ومائة تسعين

في نعتبر ولم أسبابهم من باليماء فذكرناهم بالمدينة التابعين أتباع
ول قدره ول النسان جللة ول تأخره ول الموت تقدم أسمائهم ترصيف

من فكل اللقى أسمائهم نظم في اعتمدنا بل الفقه وفور ول العلم سعة
العدد في اثإنان نفسان وسلم عليه الله صلى الله رسول وبين بينه كان

تأخر سواء يشملهم للتابعين منهم اللقى لن الطبقة هذه في أدخلناه
تأخر وان واثإلة بن عامر الطفيل أبا أن وذاك تقدم أو التابعى موت

إذا الصحابة جملة من نخرجه لم الصديق بكر أبى إسلم وقدم إسلمه
السوابق من له لما بكر أبى فضيلة الله عظم وان معا يشملهما اللقى

عليه الله صلى للمصطفى الصحبة وكثرة الدين في والفضل السلم في
أملينا الذين التابعين اعتبرنا وكذلك والنفس المال له وبذله وسلم

للصحابة منهم اللقى يكون أن بعد تأخر أو موتهم تقدم سواء أسماءهم
يصح وليس منهم واحدا أو الصحابة من جماعة رأوا سواء موجودا
هذا كتابنا أسسنا الذي اللقى على ال الطبقات في لسمائهم التخريج

جماعة له يتفق يكاد فإنه الموت قصد ل أسمائهم قصد المراد لن عليه
اقدارهم تباينت فيه اليسير منهم اتفق وان واحدة سنة في ماتوا منهم

فلما بالحلم وديانتهم العلم في وعنايتهم العمر في وأنسابهم العلم في
ول الدين في كلهم يشملهم اتفاقا يتفق ل أسمائهم نظم في القصد رأينا
من فكل منهم اللقى قصد قصدنا السن في ول العلم في ول الفقه في
النبي صحب من أن كما التابعين في أدخلناه منه وسمع صحابيا رأى

الصحابة من كان الفتح بعد إلى إسلمه تأخر وان وسلم عليه الله صلى
لن التابعين أتباع جملة في أدخلناه فأكثر ثإقة تابعيا رأى من كل وكذلك
 جميعا يشملهم اللقى

  
 بمكة التابعين أتباع مشاهير ذكر

  



المطلب عبد بن عباس بن معبد بن الله عبد بن إبراهيم ] 1124[  
فلذلك صحابي عن رواية له يصح ل الله عبد بن عباس أخو الهاشمي
 التابعين أتباع الى التابعين درجة عن حططناه

  
الموي العاص بن سعيد بن عمرو بن موسى بن إبراهيم ] 1125[  

 ومتقنيهم مكة أهل جلة من القرشي
  
وقرائهم مكة أهل جلة من يناق بن مسلم بن الحسن ] 1126[  

 طاوس قبل مات وفقهائهم
  
من المطلب عبد بن العباس مولى سحيم بن سليمان ] 1127[  

 الدين في الفضل وأهل المتقنين
  
ل أمه ومرجانة لؤي بن عامر بنى مولى مرجانة بن سعيد ] 1128[  

 ومائة عشرين سنة مات سماع صحابي عن له يصح
  
كثير أخو السهمي وداعة أبى بن المطلب بن كثير بن سعيد ] 1129[  

 مكة أهل متقنى من إسماعيل أبو كنيته كثير بن
  
الثقفى ربيعة بن الله عبد بن سفيان بن عاصم بن إبراهيم ] 1130[  

 ومائة وعشرين أربع سنة مات عاصم بن عمرو أخو
  
محذورة أبى بن الملك عبد بن العزيز عبد بن إبراهيم ] 1131[  

من وكان الحرام المسجد في يؤذن ممن كان إسماعيل أبو القرشي
 الشيء بعد الشيء في يهم وكان المتورعين

  
جلة من المدلجي جعشم بن مالك بن مالك بن الرحمن عبد ] 1132[  

 ومتقنيهم مكة أهل
  
من نوفل أبو القرشي مساحق بن نوفل بن الملك عبد ] 1133[  

 مكة أهل متقنى
  
أبو القرشي السهمي محيصن بن الرحمن عبد بن عمر ] 1134[  

 ثإبتا وكان وداعة أبى بن المطلب تحت أمه كانت حفص
  
 مكة أهل متقنى من الكندي الصلت بن زبيد بن الصلت ] 1135[  
  
عامر بنى من القرشي العامري مسافع بن عمرو بن الوليد ] 1136[  

 ثإبتا وكان لؤي بن



  
عتيق أبى واسم عتيق أبى بن الله عبد بن الرحمن عبد ] 1137[  

مات زمانا وبمكة مدة بالمدينة يقيم وكان الرحمن عبد بن محمد
 الحايين في وهم ربما انه ال ثإبتا وكان بالمدينة

  
كنيته العزى عبد بن أسد بنى مولى العرج قيس بن حميد ] 1138[  

قيس بن عمر أخو وهو متيقظا وكان ومائة ثإلثإين سنة مات صفوان أبو
 سندل

  
أسد بن خالد بن الله عبد بن عثمان أبى بن أمية بن الله عبد ] 1139[  

 فاضل وكان بها ومات مكة أهل متقنى من
  
لل مولى الثقفى نجيح أبى بن الله عبد اسمه نجيح أبى بن ] 1140[  

المدينة يسكن ممن كان يسار نجيح أبى واسم يسار أبو كنيته الخنس
ثإنتين أو إحدى سنة مات بالقرآن الناس علماء من وكان زمانا ومكة مدة

 ومائة وثإلثإين
  
عبد أخو والبة مولى السدي جبير بن سعيد بن الله عبد ] 1141[  

 روايته قلة على مكة أهل متقنى من سعيد بن الملك
  
فقهاء من العاص بن سعيد بن عمرو بن أمية بن إسماعيل ] 1142[  

 ثإبتا وكان ومائة وثإلثإين تسع سنة مات وقرائهم مكة أهل
  
سفيان أبى واسم القرشي الجمحي سفيان أبى بن حنظلة ] 1143[  

 ومائة وخمسين إحدى سنة مات وعبادهم مكة أهل خيار من السود
  
خمس سنة مات قريش مولى رباح أبى بن عطاء بن يعقوب ] 1144[  

من أخباره في المناكير وجود سنة وثإمانون ست وله ومائة وخمسين
 جهته من ل صالح بن زمعة جهة

  
من العزيز عبد بن الملك عبد بن والد جريج بن العزيز عبد ] 1145[  

عائشة عن روى ما وكل سماع صحابي عن له ليس مكة أهل فقهاء
 شيئا منها يسمع لم مدلس

  
بن خالد بن أمية مولى جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد ] 1146[  

مكة أهل فقهاء من خالد وأبو الوليد أبو كنيتان له القرشي أسيد
وكان ومائة خمسين سنة مات وذاكر وحفظ وصنف جمع ممن وقرائهم

 يدلس
  



أهل خيار من العابد الورد بن وهيب أخو الورد بن الجبار عبد ] 1147[  
 الشيء بعد الشيء في يهم كان مكة

  
من مذحج بنى مولى باذان بن موسى بن السود بن عثمان ] 1148[  

 متيقظا وكان ومائة خمسين سنة مات مكة أهل متقنى
  
جلة من القرشي مطعم بن جبير بن سليمان أبى بن عثمان ] 1149[  

 متقنا وكان مكة أهل
  
وكان مكة سكن الرحمن عبد أبو الخراساني سعد بن زياد ] 1150[  

في والورع والتقان الحفظ أهل من وكان بمكة مات جريج لبن شريكا
 والعلن السر

  
الله عبد أبو كنيته علقمة أم مولى الحبشي سعد بن قيس ] 1151[  

 ومائة عشرة تسع سنة مات فقهائهم وجلة مكة مشايخ قدماء من
  
قليل وكان مكة أهل عباد من قمطة بن يحيى بن عمرو ] 1152[  

 للورع لزما الحديث
  
واسم الله عبد أبو قيل وقد عاصم أبو بزة أبى بن القاسم ] 1153[  

فأقام صيفى بن السائب يدي على أسلم فارس من وكان يسار بزة أبى
مشايخ وقدماء المتقنين من القاسم وكان القاسم ابنه له ولد وبها بمكة

مجاهد عن التفسير سمع ما ومائة وعشرين خمس سنة مات المكين
سليم أبى بن وليث عتيبة بن الحكم نظر بزة أبى بن القاسم غير أحد

ثإم ونسخوه القاسم كتاب في عيينة وابن جريج وابن نجيح أبى وابن
 مجاهد عن دلسوه

  
بن السائب العباس أبى واسم الشاعر العباس أبى بن العلء ] 1154[  

العلء يسمع لم العباس أبى بن القاسم أخو وهو الديل بنى مولى فروخ
 شيئا الطفيل أبى من

  
مكة أهل خيار من القرشي كثير بن الله عبد بن الحميد عبد ] 1155[  

 ثإبتا وكان
  
الذي وهو مخزوم بنى مولى سليمان أبو سليمان بن سيف ] 1156[  

عمره آخر في خرج مكة أهل متقنى من سليمان أبى بن سيف له يقال
 ومائة وخمسين ست سنة مات حتى مديدة بها وبقى البصرة إلى

  
بن الرحمن عبد بن داود وهو سليمان أبو شابور بن داود ] 1157[  



 الدين في الفضل وأهل المتقنين من كان جده إلى نسب شابور
  
ولزوم التقشف عليه الغالب كان ممن معروف أبى بن رباح ] 1158[  

 الشيء بعد الشيء في يهم وكان العبادة في والجتهاد الورع
  
أخو القرشي وداعة أبى بن المطلب بن كثير بن الله عبد ] 1159[  

 ومائة عشرين سنة بعد مات مكة أهل خيار من عمر
  
المتقنين من القرشي النوفلي حسين أبى بن سعيد بن عمر ] 1160[  

 متيقظا وكان الدين في الفضل وأهل
  
عبيد بن طلحة بن موسى بن حماد بن إسحاق بن الله عبيد ] 1161[  

تيقظ على بمكة مات وعبادهم مكة أهل خيار من القرشي التيمى الله
 فيه

  
طلحة بن الرحمن عبد بن منصور وهو صفية بن منصور ] 1162[  

من وكان بها فعرف عثمان بن شيبة بنت صفية أمه كانت الحجبي
 الدين في الفضل وأهل المتقنين

  
بن مسلم جده كان إبراهيم أبو مسلم بن إبراهيم بن محمد ] 1163[  

ربما جده المثنى أبا أن ال مكة أهل خيار من المثنى بأبي يعرف مهران
 عمر بن على الشيء بعد الشيء في وهم

  
على استقامته من بمستقيم يعرف الملك عبد بن عثمان ] 1164[  

 الحديث قليل وكان الحرام المسجد في مؤدبا وكان المحمودة الطريقة
  
أبو كنيته عمرو أبى بن مولى المخزومي أيمن بن الواحد عبد ] 1165[  

 الواحد عبد بن القاسم والد وهو مكة أهل خيار من القاسم
  
مكة أهل جلة من القرشي الكعبي الحجبي وهب بن نبيشية ] 1166[  

 فاضل وكان ومتقنيهم
  
خيار من النوفلي حسين أبى بن الرحمن عبد بن الله عبد ] 1167[  

 ثإبتا وكان مكة أهل
  
مكة أهل خيار من الديل بنى مولى خباب بن عطاء بن صالح ] 1168[  

 فاضل وكان
  
أبى بن مولى المخزومي أيمن بن الواحد عبد بن القاسم ] 1169[  



 الشيء بعد الشيء في يهم وكان مكة أهل خيار من القرشي عمرو
  
للعبادة المتجردين من أمية أبو المكى الورد بن وهيب ] 1170[  

على والصابرين الجهيد الجهد على والمواظبة الزهادة في والمتقشفين
 ومائة وخمسين ثإلثا سنة مات الشديد الفقر

  
وهو عفان بن عثمان مولى صيفى بن الله عبد بن يحيى ] 1171[  

وكان ومتقنيهم مكة أهل خيار من صيفى بن محمد بن الله عبد بن يحيى
 فاضل خيرا

  
مكة أهل خيار من القرشي عثمان بن شيبة بن جبير بن يزيد ] 1172[  

 ثإبتا وكان
  
أفاضل من القرشي التيمى مليكة أبى بن الله عبد بن يحيى ] 1173[  

 ومائة وسبعين ثإلثا سنة مات مكة أهل
  
تسع سنة مات القرشي جميل بن الله عبد بن عمر بن نافع ] 1174[  

 متقنا وكان ومائة وستين
  
من القرشي المخزومي الله وهب بن المؤمل بن الله عبد ] 1175[  

 الشيء بعد الشيء في يهم وكان مكة أهل صالحي
  
العناية له كان ممن مكة سكن الطائفي مسلم بن محمد ] 1176[  

 الحايين في يهم وكان العلم في الكثيرة
  
مشرب أبيض كان الله عبد أبو الزنجي خالد بن مسلم ] 1177[  

فقهاء من وكان ومائة وسبعين تسع سنة مات زنجى قيل فلذلك الحمرة
مالكا يلقى أن قبل يجالس كان وإياه الشافعي تخرج ومنه مكة أهل

 الحايين في يهم مسلم وكان
  
أبو كنيته مكة أهل متقنى من العطار الرحمن عبد بن داود ] 1178[  

 الروايات في متيقظا ثإبتا وكان سليمان
  
بسمرقند مولده على أبو منصور بن عياض بن فضيل ] 1179[  

فجاور مكة إلى انتقل ثإم الحديث كتب وبها بالكوفة ونشأ ببيورد وترعرع
وخلء الخوف ودوام الجهيد والجهد الشديد الورع لزوم مع العتيق البيت

قد يزار مشهور وقبره ومائة وثإمانين سبع سنة بها مات أن إلى الجوف
 مرارا زرته

  



قدماء من العاص بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن إسحاق ] 1180[  
 واتقان وضبط فيه تيقظ على عمر قد وكان مكة أهل مشايخ

  
اخوة وهم محمد أبو الهللي عمران أبى بن عيينة بن سفيان ] 1181[  

عن حمل عيينة بنو وإبراهيم وعمران وآدم ومحمد سفيان خمسة
بالكوفة كلهم ومولدهم مكة أهل في جميعا عدادهم العلم خمستهم

من النصف ليلة ومائة سبع سنة مولده وكان مكة الى سفيان انتقل
مات ونصف وشهرين سنة عشرة ست بن وهو الزهرى وجالس شعبان

ومائة وتسعين ثإمان سنة الخرة جمادى من يوم آخر السبت يوم بمكة
سفيان وكان ميمون جده عمران أبى واسم حجة وسبعين نيفا وحج

بعلم عنى ممن الدين في الورع وأهل المتقنين الحفاظ من الله رحمه
على وواظب السنن بعلم عنى فيه وسهره له تلوته وكثرة الله كتاب

 مات أن الى فيها والتفقه جمعها
  

 بالبصرة التابعين أتباع مشاهير ذكر
  
المتجردين الخشن العباد من كان الزدي حيان بن هرم ] 1182[  

 سماعا صحابي عن له أحفظ لست القرني أويس أصدقاء من للعبادة
  
تميمة أبى واسم تميمة أبى بن أيوب وهو السختياني أيوب ] 1183[  

مالك بن أنس عن له يصح ليس بكر أبو كنيته العنزة مولى كيسان
وعباد البصرة أهل سادات من وكان وستين ثإمان سنة مولده كان سماع
والصلبة والنسك والعلم بالفضل اشتهر ممن وفقهائهم التابعين أتباع
سنة رمضان شهر في الجمعة يوم مات البدع لهل والقمع السنة في

 سنة وستون ثإلثا وله الطاعون سنة ومائة وثإلثإين إحدى
  
يرجع ممن بالكوفة مولده القيس عبد مولى عبيد بن يونس ] 1184[  

السنة في والصلبة والتقان والحفظ والزهد والفضل والورع العبادة إلى
مالك بن أنس عن له يصح وليس ومائة وثإلثإين تسع أو ثإمان سنة مات

 سماع
  
عون أبو كنيته مزينة مولى أرطبان بن عون بن الله عبد ] 1185[  

يسمع ولم خز ومطرف خز وعمامة خز جبة وعليه مالك بن أنس وأتى
ست سنة مولده كان الثانية الطبقة في ندخله لم فلذلك شيئا منه

من اليه يرجع كان ما مع وأفضلهم البصرة أهل أورع من وكان وستين
إحدى سنة مات البدع أهل وبغض والحفظ والتقان والفقه الدب

وله البصرة والى الزدي محفوظ بن جميل عليه وصلى ومائة وخمسين
 سنة وثإمانون خمس يومئذ



  
خراسان إلى خرج قد كان بكر أبو الزدي واسع بن محمد ] 1186[  

أهل عباد من مسلم بن قتيبة مع النهر وراء ما فتح في وكان غازيا
وان سماع أنس عن له يصح ليس الخشن والمتقشفة وزهادهم البصرة

 ومائة وعشرين سبع سنة مات عنه يصغر ل كان
  
كنيته قشير بنى مولى دينار هند أبى واسم هند أبى بن داود ] 1187[  

منه يسمع ولم أحاديث أنس عن روى خراسان من أبوه كان محمد أبو
سنة مات القارئ داود يسمى وكان والفضل الورع أهل من وكان شيئا
 ومائة وثإلثإين سبع

  
على كان قيس بن الحنف أخت بن العبشمي قتادة بن إياس ] 1188[  

سنة مصعب وقتل الزبير بن مصعب أيام في مات العباد من الري قضاء
 وسبعين إحدى

  
الفقهاء من هانئ أبو الحمراني الملك عبد بن أشعث ] 1189[  

 ومائة وأربعين ست سنة مات الدين في الورع وأهل المتقنين
  
كانوا الذين الحفاظ من رستم بن صالح الخزاز عامر أبو ] 1190[  

 ومائة وخمسين ثإنتين سنة مات يخطون
  
درب ينزل كان عتيك مولى القردوسى حسان بن هشام ] 1191[  

العباد من كان الله عبد أبو كنيته اليه فنسب بالبصرة القراديس
 ومائة وأربعين ثإمان أو سبع سنة مات بالليل والبكائين

  
رزينة جميلة أبى واسم العبدي العرابي جملية أبى بن عوف ] 1192[  

وأربعين ست سنة ومات وخمسين تسع سنة مولده كان سهل أبو كنيته
 بسنتين قتادة من أكبر وكان ومائة

  
البصرة أهل عباد من الحسن أبو التميمي الحسن بن كهمس ] 1193[  

 ومائة وأربعين تسع سنة مات
  
من سويد بن عيسى بن عمرو عم العدوى سويد بن إسحاق ] 1194[  

 ومائة وثإلثإين إحدى سنة الطاعون في مات المتقنين
  
سنة مات المتعبد الغلم عتبة والد النصاري صمعة بن أبان ] 1195[  

 ومائة وخمسين ثإلثا
  
البصرة أهل زهاد من الغلم عتبة له يقال الذي أبان بن عتبة ] 1196[  



العبادة في وهديه التقشف في دله وأخذ الحسن جالس ممن وعبادهم
 اليه يرجع مسند حديث له ما والمقابر الصحارى يأوى وكان

  
بعد مات شهيد أبو كنيته للزد مولى الشهيد بن حبيب ] 1197[  

 ومائة وأربعين خمس سنة الهزيمة
  
بأبي يشبه كان الله عبد أبو كنيته العابد سنان أبى بن حسان ] 1198[  

ال اليه يرجع حديث كبير له وليس وتقشفه زهده في الغفاري ذر
 الرقائق

  
فارس من أصله محمد أبو العابد العجمي عيسى بن حبيب ] 1199[  

في للدعاء باستجابة عرف ممن والعبادة والفضل الورع أهل من وكان
 اليه يرجع حديث له وما الحايين

  
الشعث بن بايع ممن كان العابد السلمي الله عبد بن عطاء ] 1200[  

بن مع قتل وبالنهار للعبادة والمتخلين بالليل البكائين الخشن العباد من
 الجماجم في الشعث

  
كنيته بالبصرة قساما كان يزيد أبى بن يزيد وهو الرشك يزيد ] 1201[  

 ومائة ثإلثإين سنة مات كثها اللحية عظيم كان الزهر أبو
  
سنة مات البصرة أهل صالحي من العقيلي ميسرة بن بديل ] 1202[  

 ومائة ثإلثإين
  
القضاء على كان واثإلة أبو المزني قرة بن معاوية بن إياس ] 1203[  

 ومائة وعشرين ثإنتين سنة مات الناس دهاة من وكان بالبصرة
  
عبد أبو كنيته الخضر أخو التميمي العابد عجلن بن شميط ] 1204[  

والعبادة التقشف لزم ممن الدين في الفضل وأهل المتعبدين من الله
 والفقه الحديث على وآثإرهما

  
يكن لم المنازل أبو مجاشع بنى مولى الحذاء مهران بن خالد ] 1205[  

المتقنين من كان إليهم يجلس كان لنه الحذائين الى نسب وانما بحذاء
 ومائة وأربعين ثإنتين أو إحدى سنة مات والعلم العبادة على المواظبين

  
الحارثا أخى عباد بن جرير ولد من الجريري إياس بن سعيد ] 1206[  

مسعود أبو كنيته وائل بن بكر من قيس بنى مولى إنه قيل وقد عباد بن
ومائة وأربعين أربع سنة ومات سنين بثلثا يموت أن قبل اختلط قد كان

  



بردة أبى واسم الشعري موسى أبى بن بردة أبى بن بلل ] 1207[  
 بالبصرة القضاء على كان قيس بن الله عبد بن عامر

  
أسماء بن جويرية والد الضبعي مخراق بن عبيد بن أسماء ] 1208[  

إحدى سنة مات ومتقنيهم البصرة أهل ثإقات من المفضل أبو كنيته
 ومائة وأربعين

  
شقرة بنى من تمام بن سلمة اسمه الشقري الله عبد أبو ] 1209[  

البصرة أهل صالحي من تميم بن عمرو بن الحارثا بنو هم وشقرة
 ومتقنيهم

  
العريان بن عمار بن العلء بن زبان اسمه العلء بن عمرو أبو ] 1210[  

بن خزاعى بن حجر بن جلهمة بن الحارثا بن الحصين بن الله عبد بن
سنا فأكبرهم وعمر ومعاذ سفيان وأبو عمرو أبو أربعة اخوة وهم مازن

الفضل أهل من عمرو أبو وكان عمر ثإم معاذ ثإم سفيان أبو ثإم عمرو أبو
ويقتدى فيها اليه يرجع إماما صار حتى والقراءة بالدب عنى ممن

 بالبصرة ومائة وأربعين ست سنة توفى منها باختياره
  
أبو كنيته أسد بنى مؤذن التميمي السدي السائب بن حريث ] 1211[  

 البصرة أهل متقنى من الله عبد
  
حسين له يقال الذي وهو العوذي المعلم ذكوان بن حسين ] 1212[  

 وقرائهم البصرة أهل حفاظ من المكتب
  
سنة مات المتقنين من التميمي المنقري سليمان بن حفص ] 1213[  

 ومائة ثإلثإين
  
البصرة أهل حفاظ من عبيدة أبو السدوسي حدير بن عمران ] 1214[  

 ومائة وأربعين سبع سنة مات ومتقنيهم
  
من بكر أبو المنقري مسلم بن عمران وهو القصير عمران ] 1215[  

الناس أحاديث في ما ال بالبصرة رواها التي أحاديثه في ليس المتقنين
يهم فكان حفظه من بها يحدثإهم كأنه كثيرة مناكير فيها بمكة حدثا ما

عنه العزيز عبد بن وسويد سليم بن يحيى سماع الشيء بعد الشيء في
 بمكة كان

  
مات حفص أبو كنيته المتقنين من السلمي عامر بن عمر ] 1216[  

 ومائة وثإلثإين خمس سنة
  



وكان البصرة أهل جلة من الحكم أبو البناني الحكم بن على ] 1217[  
 وثإلثإين إحدى أو ومائة ثإلثإين سنة مات الحفظ رديء

  
عزرة أخو النصاري أخطب بن عمرو بن ثإابت بن على ] 1218[  

 ومائة وعشرين خمس سنة مات ومحمد
  
بنت التؤمة مولى عثمان أبى بن حجاج وهو الصواف حجاج ] 1219[  

كنيته شهاب بن سالم قيل وقد ميسرة عثمان أبى واسم خلف بن أمية
 ومائة وأربعين ثإلثا سنة مات المتقنين من الصلت أبو
  
متقنى من خداش أبو الزدي اليحمدي الربيع بن زياد ] 1220[  

 ومائة وثإمانين خمس سنة بها مات حتى عمر ممن البصريين
  
عتيك مولى ثإابت حفصة أبى واسم حفصة أبى بن عمارة ] 1221[  

وثإلثإين ثإنتين سنة مات عمارة بن حرمى والد وهو الزدي روح أبو كنيته
 ومائة

  
لزوم مع ومتقنيهم البصرة أهل حفاظ من عتيق بن يحيى ] 1222[  

موت هدنى لقد يقول وكان السختياني أيوب قبل مات الخفى الورع
 عتيق بن يحيى

  
وقعت عمرو بن يحيى والد مالك أبو النكري مالك بن عمرو ] 1223[  

مات اللهجة صدوق نفسه في وهو عنه ابنه رواية من حديثه في المناكير
 ومائة وعشرين تسع سنة

  
ومتقنيهم البصرة أهل ثإقات من الحول الواحد عبد بن عامر ] 1224[  

 ومائة ثإلثإين سنة مات
  
بن مالك أبو الغطفاني جوشن بن الرحمن عبد بن عيينة ] 1225[  

 البصريين متقنى
  
سنة مات البصرة أهل ثإقات من الحنفي عمارة بن ثإابت ] 1226[  

 ومائة وأربعين تسع
  
قشير بنى مولى يونس أبو القشيري صغيرة أبى بن حاتم ] 1227[  

أهل ثإقات من أمه أبا كان اليه نسب الذي صغيرة وأبو مسلم أبيه واسم
 ومتقنيهم البصرة

  
سنة مات وبها البصرة سكن العلء أبو الشامي سنان بن برد ] 1228[  



 الحفظ رديء وكان ومائة وثإلثإين خمس
  
مات البصريين متقنى من غياثا أبو العنبري القاسم بن روح ] 1229[  

 ومائة وأربعين إحدى سنة
  
مات المعولي الزدي الحبحاب بن شعيب بن السلم عبد ] 1230[  

 متقنا وكان ومائة وثإمانين أربع سنة
  
غيلن أبى واسم غيلن أبى بن غالب وهو القطان غالب ] 1231[  

وكان البصريين جلة من وكان كريز بن عامر بن الله عبد مولى خطاف
 الحفظ رديء

  
بالبصرة حدان بنى في ينزل كان الحداني شيبان بن النضر ] 1232[  

 الشيء بعد الشيء في يهم كان أنه إل ومتقنيهم البصريين جلة من
  
البصرة أهل حفاظ من خالد أبو السدوسي خالد بن قرة ] 1233[  

 ومائة وخمسين أربع سنة مات ومتقنيهم
  
وكان البصرة أهل جلة من ميمونة أبى بن عطاء بن روح ] 1234[  

 الشيء بعد الشيء في وهم ربما الحفظ رديء
  
أهل متقنى من الخطاب أبو اليشكري العطار شداد بن حرب ] 1235[  

 ومائة وخمسين إحدى سنة مات وقرائهم البصرة
  
أربع سنة مات البصرة أهل جلة من صالح أبو وردان بن حاتم ] 1236[  

 قلقل وكان عمر قد وكان ومائة وثإمانين
  
عباد من مهران حزم أبى واسم القطعي حزم أبى بن حزم ] 1237[  

 الحفظ رديء وكان ومائة وسبعين خمس سنة مات البصرة أهل
  
أنه إل البصرة أهل متقنى من زيد أبو الحول يزيد بن ثإابت ] 1238[  

 الشيء بعد الشيء في يهم كان
  
بن خليفة جد وهو هبيرة أبو الليثي العصفرى خياط بن خليفة ] 1239[  

 ومائة ستين سنة مات العصفرى شباب خياط
  
أهل جلة من بكر أبو القرشي الحجبي مسلم بن الربيع ] 1240[  

 ومتقنيهم البصرة
  



ثإعلبة بن قيس مولى البكري القيسي المغيرة بن سليمان ] 1241[  
خمس سنة مات ومتقنيهم البصرة أهل حفاظ من سعيد أبو كنيته

 ومائة وستين
  
وأهل المتقنين من روح أبو الزدي النمري مسكين بن سلم ] 1242[  

 ومائة وستين أربع سنة مات الدين في الفضل
  
أبو سلمة وكنية سلمة أبو الخزاز دينار بن سلمة بن حماد ] 1243[  

قريش مولى انه ويقال تيم من كراثإة بن حمير مولى الحنظلي صخرة
ونصرة والورع والعلم العبادة لزم ممن ومتقنيهم البصرة أهل عباد من

سبع سنة مات الطويل حميد أخت بن وهو البدع على والطبق السنة
أخى بن حديث يترك لم ثإم حديثه ترك من ينصف ولم ومائة وستين
 وأقرانهما دينار بن الله عبد بن الرحمن وعبد الزهرى

  
جده درهم وكان إسماعيل أبو الزرق درهم بن زيد بن حماد ] 1244[  

ثإمان سنة مولده كان حازم بن جرير آل مولى سجستان سبى من
كان ممن الدين في الورع وأهل المتقنين الحفاظ من وكان وتسعين

رمضان شهر في الجمعة يوم مات أعمى وهو حفظا كله حديثه يقرأ
 ومائة وسبعين تسع سنة

  
من الهيثم أبو قيل وقد يحيى أبو الشيباني يحيى بن السرى ] 1245[  

 ومائة وستين تسع سنة مات المتقنين
  
عبد أبو التيمى القاضى العنبري قدامة بن الله عبد بن سوار ] 1246[  

 ومتقنيهم البصرة أهل فقهاء من الله
  
متقنى من الله عبد أبو العيشي قيس بن حزن بن الصعق ] 1247[  

 وقرائهم البصرة أهل
  
بن المغيرة أخو وهو زيد أبو القسملي مسلم بن العزيز عبد ] 1248[  

فنسب القبائل في ونزل البصرة إلى فانتقل بمرو مولده السراج مسلم
 الحفظ رديء وكان ومائة وستين سبع سنة مات إليها

  
بنى مولى مهران عروبة أبى واسم عروبة أبى بن سعيد ] 1249[  

سماع في ومتقنيهم البصرة أهل فقهاء من النضر أبو كنيته يشكر
 ومائة خمسين سنة مات كثيرة وأوهام مناكير عنه المتأخرين

  
 وحفاظهم البصريين ثإقات من يزيد أبو العطار يزيد بن أبان ] 1250[  
  



في الفضل وأهل المتقنين من الهنائي المبارك بن على ] 1251[  
 فيجود يغرب ممن الدين

  
بن عمر مولى القرشي أمية أبى بن فضالة بن مبارك ] 1252[  

وقرائهم البصرة أهل صالحي من الرحمن عبد أبيه واسم كتابة الخطاب
 الحفظ رديء وكان ومائة وستين أربع سنة مات

  
من الربعي الله عبد أبى بن هشام وهو الدستوائي هشام ] 1253[  

لنه بالدستوائى عرف وانما سنبر أبيه واسم بكر أبو كنيته وائل بن بكر
مات بالهواز موضع ودستواء دستواء من تجلب التي الثياب يبيع كان
 المتقنين من وكان ومائة وخمسين أربع سنة

  
زهاد من أسيد بنى مولى سعيد أبو التستري إبراهيم بن يزيد ] 1254[  

 ومائة وستين اثإنتين أو إحدى سنة مات وعبادهم البصرة أهل
  
سنة مولده كان النضر أبو العتكي الزدي حازم بن جرير ] 1255[  

مات الدين في الورع وأهل المتقنين الحفاظ من وكان وثإمانين ثإمان
 ومائة سبعين سنة

  
أبو كنيته البصريين متقنى من عبيد بن أسماء بن جويرية ] 1256[  

 متقنا وكان ومائة وسبعين ثإلثا سنة مات مخراق
  
أهل من الحذاء حيان بن جعفر اسمه العطاردي الشهب أبو ] 1257[  

آخر في عمى قد وكان ومائة وستين اثإنتين سنة مات والتقان الفضل
 عمره

  
مات البصرة أهل من سليمان أبو النميري سليمان بن فضيل ] 1258[  

 ومائة وثإمانين ست سنة
  
من المغيرة أبو الحداني معدان بن الفضل بن القاسم ] 1259[  

 ومائة وستين سبع سنة مات حفظه سوء على الروايات في المتيقظين
  
العنبري الحصين أبى بن الحصين بن الحسن بن الله عبيد ] 1260[  

على يتفقه وكان ومائة وستين ثإمان سنة مات البصرة قاضى التميمي
 الشيء بعد الشيء في ويخالفهم الكوفيين مذهب

  
أربع سنة مات المكفوف الزدي مضر أبو مضر بن غسان ] 1261[  

 الحفظ رديء وكان ومائة وثإمانين
  



من يحيى أبو كنيته المعاول مولى الزدي ميمون بن مهدى ] 1262[  
 ومائة وسبعين ثإنتين أو إحدى سنة مات والتقان الضبط أهل

  
بنى في ينزل كان الجرشي الضبعي سليمان بن جعفر ] 1263[  

ثإمان سنة مات الصالحين ويجالس يتقشف كان إليها فنسب ضبيعة
 فيه ويغلو يتشيع وكان ومائة وسبعين

  
كان الليثي عطاء بن يزيد مولى الوضاح اسمه عوانة أبو ] 1264[  

أهل من وكان ومائة وسبعين ست سنة ومات وتسعين ثإنتين سنة مولده
يهم ربما وكان كبيرا به وانتفع صغيرا بالعلم عنى ممن والنسك الفضل

 حفظه من حدثا إذا
  
المتقنين من بكر أبو كنيته الكرابيس صاحب خالد بن وهيب ] 1265[  

 سنة وخمسون ثإمان وله ومائة وستين خمس سنة مات الروايات في
  
بشر أبو كنيته القيس لعبد مولى العبدي زياد بن الواحد عبد ] 1266[  

 ضابطا متقنا وكان ومائة وسبعين ست سنة مات
  
من كان التميمي عبيدة أبو التنورى سعيد بن الوارثا عبد ] 1267[  

سنة وسبعون ثإمان وله ومائة ثإمانين سنة مات والنسك الفضل أهل
 حميد واتقان شهيد تيقظ على

  
يكنى كان السامي الله عبد بن العلى عبد بن العلى عبد ] 1268[  

له والضبط الحديث في التقان أهل من بمحمد ويكنى ذلك فكره بهمام
 ومائة وثإمانين أربع سنة مات

  
الثقفى الله عبيد بن الصلت بن المجيد عبد بن الوهاب عبد ] 1269[  

أربع سنة مات للثإار والضبط الخبار في التقان أهل من محمد أبو
 ومائة وتسعين أربع سنة قيل وقد ومائة وثإمانين

  
المثنى أبو التميمي العنبري حسان بن نصر بن معاذ بن معاذ ] 1270[  

كان وفقهائهم وحفاظهم عقلئهم من وكان البصرة قضاء على كان
 ومائة وتسعين ست أو خمس سنة ومات ومائة عشرة تسع سنة مولده

  
كنيته مرة بنى مولى التيمى طرخان بن سليمان بن معتمر ] 1271[  

سنة المحرم في ومات ومائة سبع أو ست سنة مولده كان محمد أبو
 متيقظا وكان ومائة وثإمانين سبع

  
أبى واسم عثمان أبو الهجيمي عبيد أبى بن الحارثا بن خالد ] 1272[  



وثإمانين ست سنة ومات ومائة عشرة تسع سنة مولده كان سليم عبيد
 مدافع غير وساداتهم البصرة أهل عقلء من وكان ومائة

  
البصرة أهل جلة من خالد أخو سليم بن الحارثا بن سليم ] 1273[  

 ومائة ثإمانين سنة مات
  
من حفص أبو المقدمي مقدم بن عطاء بن على بن عمر ] 1274[  

 ومائة تسعين سنة مات البصرة أهل جلة
  
بن حماد قبل مات معاوية أبو الزدي حبيب بن عباد بن عباد ] 1275[  

 متيقظا وكان ومائة وسبعين سبع سنة حماد ومات أشهر بستة زيد
  
أبو كنيته رقاش بنى مولى لحق بن المفضل بن بشر ] 1276[  

 ومائة وثإمانين بضع سنة مات التقان أهل من إسماعيل
  
إبراهيم بن إسماعيل وهو أسد بنى مولى علية بن إسماعيل ] 1277[  

أربع أو ثإلثا سنة ومات ومائة عشر سنة مولده كان أمه وعلية سهم بن
 الدين في الفضل وأهل المتقنين من وكان ومائة وتسعين

  
أبو كنيته تميم بنى مولى القطان فروخ بن سعيد بن يحيى ] 1278[  

الحديث لهل مهد ممن وقرائهم البصرة أهل سادات من وكان سعيد
أحمد الحديث رسم تعلم وعنه للثإار العلل تتبع على وحثهم الخبار طرق

وأبو إبراهيم بن وإسحاق المديني بن وعلى معين بن ويحيى حنبل بن
ثإمان سنة صفر من الثاني الحد يوم الله رحمه مات أئمتنا وسائر خيثمة

بن الله عبد بن على بن جعفر بن إسماعيل عليه وصلى ومائة وتسعين
أهل من إنسان للف ويدعو وليلة يوم كل في القرآن يختم وكان عباس
 الناس فيحدثا العصر بعد يخرج ثإم واخوانه العلم

  
كان البصرة أهل جلة من بكر أبو السمان سعد بن أزهر ] 1279[  

 ومائتين ثإلثا سنة ومات ومائة عشرة إحدى سنة مولده
  
بكر بن عباس بنى من الله تيم من معاوية أبو زريع بن يزيد ] 1280[  

وثإمانين ثإلثا أو ثإنتين سنة مات وأتقنهم البصرة أهل أورع من وائل بن
 ومائة

  
تسع سنة مات يحيى أبو الذراع عمارة بن يحيى بن زكريا ] 1281[  

 يخطىء وكان ومائة وثإمانين
  
بن عيسى أبى بن إبراهيم بن محمد وهو عدى أبى بن محمد ] 1282[  



مات عمر أبو محمد وكنية بعدي يكنى كان سليم بنى مولى عدى أبى
 ومائة وتسعين أربع سنة

  
أهل جلة من المنذر أبو الطفاوي الرحمن عبد بن محمد ] 1283[  

 يغرب كان ممن البصرة
  
أهل خيار من سعيد أبو كنيته باهلة مولى مسعدة بن حماد ] 1284[  

 ومائتين ثإنتين سنة مات البصرة
  
أهل جلة من وهب أبو السهمي حبيب بن بكر بن الله عبد ] 1285[  

 ومائتين ثإمان سنة المحرم في ببغداد مات البصرة
  
فنسب بالبصرة الخريبة ينزل كان الخريبي داود بن الله عبد ] 1286[  

 متقنا وكان ومائتين عشرة إحدى سنة مات إليها
  
مالك بن أنس بن الله عبد بن المثنى بن الله عبد بن محمد ] 1287[  

وكان ومائتين عشرة خمس سنة مات الله عبد أبو كنيته البصرة قاضى
 فقيها

  
بكرة أبى بن الرحمن عبد بن الله عبد بن خليفة بن هوذة ] 1288[  

في ببغداد ومات زمانا وبغداد مدة البصرة ينزل كان الشهب أبو الثقفى
 سنة وتسعون ثإنتان وله ومائتين عشرة خمس سنة رمضان شهر

  
 بالكوفة التابعين أتباع مشاهير ذكر

  
صحبة له يصح ل الكوفة والى البجلي أوسط بن إسماعيل ] 1289[  

سنة مات منها شيء على أعتمد ل مدلسة أخبار كلها وتلك لصحابى
 ومائة عشرة سبع

  
الكوفيين مشايخ قدماء من العور النخعي سويد بن إبراهيم ] 1290[  
 لقيهم عن يصغر ل كان وان لصحابى صحبة له يصح ل
  
أبو كنيته الكوفة أهل ثإقات من النخعي الله عبيد بن الحسن ] 1291[  

 ومائة وثإلثإين تسع سنة مات عروة
  
له يصح ل القرشي الله عبيد بن طلحة بن يحيى بن طلحة ] 1292[  

 ومائة وأربعين ست سنة مات لصحابى صحبة
  
به حامل وأمه وائل أبوه مات حجر بن وائل بن الجبار عبد ] 1293[  



مات الصحابة صحبة عن يصغر ل كان وان مدلس أبيه عن روى ما كل
 بمحمد يكنى وكان ومائة عشرة ثإنتي سنة

  
سليم الشعثاء أبى واسم المحاربي الشعثاء أبى بن أشعث ] 1294[  

بعد الشيء في يهم وكان ومائة وعشرين خمس سنة مات أسود بن
 الشيء

  
عباد من الضمري يزيد بن الحسن اسمه القوى يونس أبو ] 1295[  

 العبادة على لقوته القوى يونس أبو سمى وانما الكوفة أهل
  
الكوفة أهل عباد من مرة بن ضرار اسمه الشيباني سنان أبو ] 1296[  

 ومائة وثإلثإين ثإنتين سنة مات وقرائهم
  
إحدى سنة مات الكوفة أهل خيار من القارىء تغلب بن أبان ] 1297[  

 ومائة وأربعين
  
الكوفيين صالحي من الزبيدي ربيعة بن رجاء بن إسماعيل ] 1298[  

 حديثه ينسى ل كي ويحدثإهم الكتاب صبيان يجمع وكان بها مات
  
أخى بن الهمداني الجدع بن المنتشر بن محمد بن إبراهيم ] 1299[  

 الكوفة أهل متقنى من الجدع بن مسروق
  
مات كثير بن سعيد السفر أبى واسم السفر أبى بن الله عبد ] 1300[  

 الله عبد بن خالد ولية في
  
ثإنتين سنة مات الله عبد أبو القصاب عمرة أبى بن حبيب ] 1301[  

 ومائة وأربعين
  
متقنى من الجعفي على بن حسين خال الحر بن الحسن ] 1302[  

 سماع الصحابة من غيره عن ول الطفيل أبى عن له يصح ول الكوفيين
  
الكوفة أهل متقنى من الحارثإى الرحمن عبد بن حصين ] 1303[  

الرحمن عبد بن بحصين هذا وليس ومائة وثإلثإين سبع سنة ومات
وهؤلء النخعي الرحمن عبد بن بحصين ول التابعين من ذلك السلمي

حارثإى والخر سلمى أحدهم واحد زمن في كانوا الكوفة أهل من الثلثإة
 قرابة بينهم وليس نخعى والثالث

  
متقنى من سنان بن سعيد اسمه الشيباني سنان أبو ] 1304[  

 فاضل عابدا وكان الكوفيين



  
مات الكوفيين متقنى من الجرمي شهاب بن كليب بن عاصم ] 1305[  

 ومائة وثإلثإين سبع سنة
  
اسم كان بهدلة بن عاصم وهو السدي النجود أبى بن عاصم ] 1306[  

من وكان ومائة وعشرين ثإمان سنة مات بكر أبو كنيته بهدلة النجود أبى
 القراء

  
المتقنين الحفاظ من النخعي كليب بن زياد اسمه معشر أبو ] 1307[  

 ومائة عشرة تسع سنة مات
  
وعشرين تسع سنة مات الحسن أبو الخزاعي فياض بن زياد ] 1308[  

 ومائة
  
ولية في مات الثإبات من الكاهلى السدي عطية بن شمر ] 1309[  

 خالد
  
المتقنين من النصاري ليلى أبى بن الرحمن عبد بن عيسى ] 1310[  

شرطنا وانما الروايات في تألف ومحمد الرحمن عبد بن محمد أخو وهو
 روايته قبول وجاز عدالته صحت من إل الكتاب هذا في نذكر ل أن
  
سنة مات الكوفيين متقنى من الجهني الله عبد بن موسى ] 1311[  

 يهم ممن وكان ومائة وأربعين أربع
  
من الشعث أبو اليامي الحارثا بن زبيد بن الرحمن عبد ] 1312[  

 ومائة وأربعين سبع سنة مات الكوفة أهل أفاضل
  
جلة من عمرو بن الحسن أخو الفقيمي عمرو بن فضيل ] 1313[  

 يهم وكان ومائة عشر سنة مات شيوخهم وقدماء الكوفيين
  
على الصابرين العباد من القيسي الجدلي خالد بن معبد ] 1314[  

 خالد ولية في مات الطويل التهجد
  
أبو الشعري موسى أبى بن بردة أبى بن الله عبد بن بريد ] 1315[  

 الشيء بعد الشيء في يهم وكان الكوفيين جلة من بردة
  
الكوفة أهل صالحي من السدي الحدب حيان بن واصل ] 1316[  

 ومائة وعشرين تسع سنة مات
  



يقيم كان السوائي سمرة بن جابر مولى بذيمة بن على ] 1317[  
بذيمة بن على يسمونه الكوفة أهل فكان زمانا وبالجزيرة مدة بالكوفة
 ومائة وثإلثإين ثإلثا سنة مات الجزري

  
مشايخ قدماء من عيلن قيس مولى الجدلي مسلم بن قيس ] 1318[  

 ومائة عشرين سنة مات فقهائها وجلة الكوفيين
  
أشيم بن النعمان هند أبى واسم الشجعي هند أبى بن نعيم ] 1319[  

 ومائة عشر سنة مات الكوفيين شيوخ قدماء من
  
متقنى من السدي عاصم بن عثمان اسمه حصين أبو ] 1320[  

 ومائة وعشرين سبع سنة مات الكوفيين
  
الكوفة أهل عباد من عتاب أبو السلمي المعتمر بن منصور ] 1321[  

 ومائة وثإلثإين إحدى سنة مات وفقهائهم مشايخها وزهاد وقرائهم
  
متقشفة من الرحمن عبد أبو اليامي الحارثا بن زبيد ] 1322[  

 ومائة وعشرين ثإنتين سنة مات الكوفيين
  
أبى واسم فزارة مولى العرزمي سليمان أبى بن الملك عبد ] 1323[  

وأربعين خمس سنة مات الله عبد أبو الملك عبد وكنية ميسرة سليمان
 ومائة

  
سنة مات سعيد بن سفيان والد الثوري مسروق بن سعيد ] 1324[  

 متقنا وكان ومائة وعشرين ثإمان
  
بن لنس له يصح ل زيد أبو الثقفى زيد بن السائب بن عطاء ] 1325[  

وكان ومائة وثإلثإين ست سنة مات الصحابة من لغيره ول صحبة مالك
 الشيء بعد الشيء في يهم

  
الكوفة أهل عباد من الله عبد أبو الملئي قيس بن عمرو ] 1326[  

 الروايات في متيقظا وكان بها مات وقرائهم
  
 يتورع وكان الكوفة أهل متقنى من العبدي مصقلة بن رقبة ] 1327[  
  
أهل فقهاء من المكتب الخارفي الهمداني يحيى بن فراس ] 1328[  

 ومائة وعشرين تسع سنة مات الكوفة
  
أصله التميمي الرحمن عبد أبى بن فرات وهو القزاز فرات ] 1329[  



الله عبد أبو قيل وقد بمحمد يكنى وكان الكوفة الى انتقل البصرة من
 الروايات في الثإبات من

  
صالحي من الرحمن عبد أبو الخارفي طريف بن مطرف ] 1330[  

 ومائة وثإلثإين ثإلثا سنة مات القرآن وقراء الكوفة أهل
  
الكوفة أهل فقهاء من هشام أبو الضبي مقسم بن سفيرة ] 1331[  

 ومائة وثإلثإين ثإلثا سنة مات ومتقنيهم
  
أهل متقنى من سعير بن مالك والد الخمس بن سعير ] 1332[  

فغسل مات قد وحسبوه فصح عليه فغشي مرضه مرض قد كان الكوفة
وعاش فبرىء منزله إلى فرد تحرك النعش على وضع أن فلما وكفن

 مالك ابنه له ولد حتى ذلك بعد
  
وجلة الكوفة أهل فقهاء من الضبي شبرمة بن الله عبد ] 1333[  

بن عمارة وهو ومائة وأربعين أربع سنة مات شبرمة أبو كنيته مشايخها
 شبرمة بن القعقاع

  
بها الكوفة أهل متقنى من الزعافرى الودي يزيد بن إدريس ] 1334[  

 متيقظا وكان مات
  
والد إسرائيل أبو الهمداني السبيعي إسحاق أبى بن يونس ] 1335[  

 ومائة وخمسين تسع سنة مات يونس بن عيسى
  
ثإبتا وكان المتقنين من وائل بن بكر والد الليثي داود بن وائل ] 1336[  
  
وكان وقرائهم الكوفة أهل عباد من الغنوي سوقة بن محمد ] 1337[  

 والخير العلم لهل بذل وأكثرهم الناس أسخى
  
وقرائهم الكوفة أهل عباد من اليامي الودي جحادة بن محمد ] 1338[  

 شيئا الصحابة من أحد من ول أنس من يسمع لم
  
الكوفة أهل متقنى من قدامة أبو السدي قيس بن محمد ] 1339[  

 ورعا فاضل وكان
  
ثإلثا سنة مات الكوفة أهل متقنى من خليفة بن فطر ] 1340[  

 ومائة وخمسين
  
حبيب بن حبيب أخو الله تيم مولى الزيات حبيب بن حمزة ] 1341[  



والعلن السر في والمتورعين القرآن قراء من وكان عمارة أبو كنيته
 ومائة وخمسين ست سنة مات

  
وتزهد تخلى ممن سليمان أبو العابد الطائي نصير بن داود ] 1342[  

بالجهد النفس على والحمل الجهيد الفقر بلزوم وقنع فتعبد وتجرد
 ومائة ستين سنة مات الشديد

  
من يوسف أبو السبيعي إسحاق أبى بن يونس بن إسرائيل ] 1343[  

 ومائة ستين سنة مات المتقنين
  
مات سلمة أبو العامري الهللي ظهير بن كدام بن مسعر ] 1344[  

 متقنا وكان ومائة وخمسين خمس سنة
  
الكوفة أهل متقنى من الله عبد أبو البجلي مغول بن مالك ] 1345[  

 ومائة وخمسين تسع سنة أول في مات
  
الكوفيين جلة من الهذلى نافع بن موسى الحناط شهاب أبو ] 1346[  

 ثإبتا متقنا وكان
  
والحسن صالح بن صالح أخو حي صالح واسم صالح بن على ] 1347[  

 ومائة وخمسين إحدى سنة مات الكوفيين جلة من صالح بن
  
مسعود بن الله عبد بن الرحمن عبد بن معن بن القاسم ] 1348[  

بن جرير بعد مات بها قضاء على وكان الكوفة أهل متقنى من الهذلى
 بقليل الحميد عبد

  
أبو الثوري حبيب بن حمزة بن مسروق بن سعيد بن سفيان ] 1349[  

مولد كان وعمر وحبيب والمبارك سفيان أربعة إخوة وهم الله عبد
بن الرحمن عبد عند مختفيا بالبصرة ومات وتسعين خمس سنة سفيان
وقبره ومائة وستين إحدى سنة شعبان في مات داره وفى مهدى

من عليه الله رحمة وكان مرارا زرته قد كليب بنى مقبرة في بالبصرة
وواظب والفقه الحديث لزم ممن الدين في والفقهاء المتقنين الحفاظ

مع الزائلة الفانية هذه حطام من فاته بما يبال ولم والعبادة الورع على
به يقتدى وملجئا المصار في اليه يرجع علما صار حتى له دينه سلمة

 القطار في
  
المؤدب التميمي معاوية أبو النحوي الرحمن عبد بن شيبان ] 1350[  

 ومائة وستين أربع سنة مات البصرة من أصله
  



مات الثوري الهمداني حي صالح واسم صالح بن الحسن ] 1351[  
 الدين في الفضل وأهل المتقنين من وكان ومائة وستين سبع سنة

  
أبى واسم يحيى أبو العمى الهمداني زائدة أبى بن زكريا ] 1352[  

الفقهاء وصالحى الكوفيين مشايخ قدماء من خالد قيل وقد فيروز زائدة
 ومائة وأربعين ثإمان سنة مات الدين في

  
بن ذهل بن الحارثا بن شريك أبى بن الله عبد بن شريك ] 1353[  

سنة مسلم بن قتيبة أيام بخراسان مولده كان الله عبد أبو النخعي كعب
من وكان ومائة وسبعين سبع سنة بالكوفة ومات وسبعين خمس

ووقفوا العلم على واظبوا الذين العلماء من والمذكورين الفقهاء
 كتابه غير من حدثا إذا الحايين في يهم وكان عليه أنفسهم

  
لم الفقهاء متورعة من الهذيل أبو القياس الهذيل بن زفر ] 1354[  

من اليه يرجع الحق له لح إذا وكان الروايات في صاحبيه سبيل يسلك
 باطله في يتمادى أن غير

  
حتى السماع يعد ل كان الصلت أبو الثقفى قدامة بن زائدة ] 1355[  

أهل من أنه عدلن له يشهد حتى أحدا يحدثا ل وكان مرات ثإلثا يسمعه
 ومائة وستين إحدى سنة مات السنة

  
من سعد بن إبراهيم بن يعقوب اسمه القاضى يوسف أبو ] 1356[  

وكان الفروع في ال صاحبه سبيل يسلك لم المتقنين الفقهاء من بجيلة
 ومائة وثإمانين إحدى سنة مات والقرآن اليمان في يباينه

  
أبو كنيته القرشي مسهر بن الرحمن عبد أخو مسهر بن على ] 1357[  

 ومائة وثإمانين تسع سنة مات الكوفة أهل متقنى من الحسن
  
متقنى من القرشي البار حفص أبو الرحمن عبد بن عمر ] 1358[  

 الكوفيين
  
مات الحسن أبو الخزاز العامري البريد بن هاشم بن على ] 1359[  

 ومائة وثإمانين تسع سنة
  
إلى يجلس كان الضبي التيمى الحذاء حميد بن عبيدة ] 1360[  

سنة مات زمانا والكوفة مدة بغداد يسكن وكان إليهم فنسبب الحذائين
 الرشيد هارون بن محمد يؤدب وكان ومائة تسعين

  
من الزدي الجعفري حيان بن سليمان الحمر خالد أبو ] 1361[  



 ثإبتا وكان الكوفة أهل متقنى
  
من عوف أبو الرؤاسي حميد بن الرحمن عبد بن حميد ] 1362[  

 ومائة وثإمانين تسع سنة آخر في مات المتقنين
  
الروايات في الثإبات من الحنفي سليم بن سلم الحوص أبو ] 1363[  

 ومائة وسبعين تسع سنة مات
  
من مسعود أبو السكوني خالد بن عقبة بن خالد بن عقبة ] 1364[  

 فاضل وكان المتقنين
  
سبع سنة مات حفص أبو الحنفي الطنافسي عبيد بن عمر ] 1365[  

 متيقظا وكان ومائة وثإمانين
  
وثإمانين سبع سنة مات بكر أبو الملئي حرب بن السلم عبد ] 1366[  

 متقنا وكان ومائة
  
الله عبد أبو الفزاري أسماء بن الحارثا بن معاوية بن مروان ] 1367[  

وتسعين ثإلثا سنة فجأة بمكة ومات حينا ومكة زمانا الكوفة يسكن كان
 ومائة

  
مولى التميمي السعدي خازم بن محمد الضرير معاوية أبو ] 1368[  

خمس سنة صفر آخر في ومات ومائة عشرة ثإلثا سنة مولده كان لهم
 متقنا وكان ومائة وتسعين

  
الرحمن عبد أبو الضبي جرير بن غزوان بن فضيل بن محمد ] 1369[  

 ومائة وتسعين خمس سنة مات ضبة بنى مولى
  
كان عمر أبو النخعي معاوية بن طلق بن غياثا بن حفص ] 1370[  

في يهم وكان ومائة وتسعين خمس سنة مات الكوفة قضاء على
 الحايين

  
مات العرزمي الفزاري الله عبيد بن محمد بن الرحمن عبد ] 1371[  

 ومائة ثإمانين سنة
  
خمس سنة مات محمد أبو المحاربي محمد بن الرحمن عبد ] 1372[  

 ومائة وتسعين
  
قال موسى بن الفضل عن كنيته اسمه عياش بن بكر أبو ] 1373[  



سنة مولده كان السماء وقسمت ولدت قال اسمك ما بكر لبى قلت
أسد لبنى مولى وكان ومائة وتسعين ثإلثا سنة ومات وتسعين خمس

 الحايين في يهم كان ممن الدين في المتورعين من
  
من سفيان أبو الرؤاسي عدى بن مليح بن الجراح بن وكيع ] 1374[  

وصنف وجمع وكتب رحل ممن الدين في الفضل وأهل المتقنين الحفاظ
ومات ومائة وعشرين تسع سنة مولده كان وبث وذاكر وحدثا وحفظ

 ومائة وتسعين ست سنة مكة طريق في بفيد
  
من القيس عبد من الله عبد أبو العبدي بشر بن محمد ] 1375[  

 ومائتين ثإلثا سنة مات حتى عمر المتقنين
  
مولده كان محمد أبو الودي يزيد بن إدريس بن الله عبد ] 1376[  

ينصر وكان ومائة وتسعين ثإنتين سنة ومات ومائة عشرة خمس سنة
 وضبط واتقان شديد ورع على ويذب السنة

  
سنة مات المتقنين من هشام أبو الهمداني نمير بن الله عبد ] 1377[  

 ومائة وتسعين تسع
  
مات محمد أبو القرشي الرحمن عبد بن محمد بن أسباط ] 1378[  

 مائتين سنة
  
في الثإبات من هاشم بنى مولى أسامة بن حماد أسامة أبو ] 1379[  

 ومائتين إحدى سنة مات الروايات
  
المخزومي حريث بن عمرو بن جعفر بن عون بن جعفر ] 1380[  

سبع بن وهو ومائتين سبع سنة الحج من منصرفا مات عون أبو القرشي
 سنة وتسعين

  
من سعيد أبو الهمداني زائدة أبى بن زكريا بن يحيى ] 1381[  

 ومائة وثإمانين أربع سنة مات المتقنين
  
يوسف أبو الحنفي اليادى الطنافسي أمية بن عبيد بن يعلى ] 1382[  

 عمر وقد ومائتين تسع سنة مات
  
مات اليادى الله عبد أبو الحدب الطنافسي عبيد بن محمد ] 1383[  

 ومائتين خمس سنة
  
كنيته الوهاب عبد بن فضيل أخو القناد الوهاب عبد بن محمد ] 1384[  



 ومائتين عشرة ثإنتي سنة مات أصبهان من أصله كان يحيى أبو
  
سمع محمد أبو كنيته لهم مولى العبسي موسى بن الله عبيد ] 1385[  

 ومائتين عشرة ثإلثا سنة مات والعمش خالد أبى بن إسماعيل
  
الله عبيد بن طلحة مولى الملئي دكين بن الفضل نعيم أبو ] 1386[  

التابعين من وغيره العمش سمع ومائة ثإلثإين سنة مولده كان القرشي
 ثإبتا متقنا حافظا وكان ومائتين عشرة ثإماني سنة ومات

  
 ببغداد التابعين أتباع مشاهير ذكر

  
بها يكن لم محدثإة فهى بغداد وأما الله رحمه حاتم أبو المام الشيخ قال
عمرت فلما التابعين من أحد سكنها ول الصحابة من أحد مصرت أن قبل

قلة فيها كان وان أسماءهم نذكر نحن التابعين أتباع من جماعة سكنها
من والمتقنين الروايات في الثقات من عليه هذا كتابنا أصلنا ما على

الولى الطبقة وجود عدم بعد الثالثة الطبقة من سكنها فممن الثإبات
 والثانية

  
مولده كان أحمد أبو كنيته مولهم الشجعي خليفة بن خلف ] 1387[  

مات أن إلى بغداد سكن ثإم مديدة بها فبقي واسط إلى وانتقل بالكوفة
بن عمرو رأى وقد وسنة سنة مائة بن وهو ومائة وثإمانين إحدى سنة بها

 صحبته في بها اعتبار ل رؤية صغير وهو حريث
  
بالكوفة مولده كان يحيى أبو الثقفى صفوان بن شعيب ] 1388[  

 ويخالف يهم وكان مات وبها بغداد سكن
  
مدة المدائن يسكن كان الفزاري بهرام بن الحميد عبد ] 1389[  

 الثقات عن روى إذا مستقيمة أحاديثه بالمدائن ومات زمانا وبغداد
  
يسكن كان خوارزم من أصله اليشكري عمر بن ورقاء ] 1390[  

 واتقان فيه تيقظ على بالمدائن ومات زمانا وبغداد مدة المدائن
  
أهل من الموي العاص بن سعيد بن أبان بن سعيد بن يحيى ] 1391[  

وهم ومائة وتسعين أربع سنة مات أيوب أبو وكنيته بغداد سكن الكوفة
 أبان بن سعيد بنو وعبيد وعنبسة الله وعبد يحيى أربعة اخوة

  
بن سعيد عم الله عبد أبو القرشي أبان بن سعيد بن محمد ] 1392[  

خالد أبى وابن عمير بن الملك عبد جالس الكوفة من أصله الموي يحيى
 ومائة وتسعين ثإلثا سنة ببغداد ومات وذويهما



  
آل مؤدب رزين بن سلمان بن إبراهيم المؤدب إسماعيل أبو ] 1393[  

إسماعيل بن إبراهيم قيل وقد وضبط إتقان على مات الله عبيد أبى
 مات وبها بغداد سكن الشام من الردن من أصله

  
 مائتين سنة مات يحيى أخو القرشي أبان بن سعيد بن عبيد ] 1394[  
  
أو أربع سنة مات بدر أبو السكوني قيس بن الوليد بن شجاع ] 1395[  

سعيد بن ويحيى خالد أبى بن إسماعيل جالس وقد ومائتين خمس
 النصاري

  
 بواسط التابعين أتباع مشاهير ذكر

  
لم أحدثإت أن بعد محدثإة بواسط الله رحمه حاتم أبو المام الشيخ قال

من قطنها وانما تابعي سكنها ما مصرت أن وبعد صحابي يسكنها
لها المتاخمة المدن من وغيرهما والكوفة البصرة هما اللذين المصرين

بها الثالثة الطبقة هى التي الطبقة هذه مشاهير فمن التابعين أتباع من
 والثانية الولى الطبقة وجود عدم بعد

  
واسط سكن الطائف من أصله المحاربي عطاء بن على ] 1396[  

له يصح ول الصحابي لقى عن يصغر ول ومائة عشرين سنة بها ومات
 الصحابة من أحد لقى

  
الثقفى عقيل أبى بن الرحمن عبد مولى زاذان بن منصور ] 1397[  

جلباب وتلبس للعبادة تفرغ ممن المتقنين والمتقشفة الصالحين من
والقلة والخرقة الكسرة ال بحذافيره فيه هم وما الناس ورفض الزهادة
جنازته في وخرج ومائة وثإلثإين إحدى سنة الطاعون في مات والظلة

 عليه ويبكون له يتوجعون والمجوس والنصارى واليهود المسلمون
  
كنيته الربعي الشيباني رؤيم بن يزيد بن حوشب بن العوام ] 1398[  

يصح ول الصحابة لقى عن يصغر ل ممن الواسطيين جلة من عبس أبو
 ومائة وأربعين ثإمان سنة مات له ذلك

  
بسطام أبو كنيته عتيك بنى مولى ورد بن الحجاج بن شعبة ] 1399[  

في وسعى السنن بعلم عنى ممن وكان وثإمانين ثإلثا سنة مولده كان
القوياء على وعرج فيها الرحلة على وداوم درسها على وواظب طلبها

زمانا البصرة يسكن وكان الروايات في الضعفاء وجرح الثقات من
عمامة وعليه الحسن رأى قد وكان ومائة ستين سنة مات حينا وواسط



 أصحابه جملة في تدخله ل رؤية صغير وهو سوداء
  
بن أيوب له يقال الذي القصاب العلء أبو مسكين بن أيوب ] 1400[  

 ويخالف يهم وكان ومائة وأربعين أربع سنة مات مسكين أبى
  
بن منصور أخى بن السلمي زاذان بن المغيرة بن سرور ] 1401[  

 روايته قلة على متقنا وكان بالبصرة مولده عامر أبو كنيته زاذان
  
من المعلم معاوية أبو السلمي القاسم بن بشير بن هشيم ] 1402[  

وجمعه بالثإار عنايته كثرت ممن مشايخها وجلة الواسطيين متقنى
أربع سنة مولده كان وبث ونشر وحدثا وذاكر وصنف حفظ حتى للخبار
 ومائة وثإمانين ثإلثا سنة ومات ومائة

  
جمع ممن مزينة مولى الهيثم أبو الطحان الله عبد بن خالد ] 1403[  

 ومائة وثإمانين ثإنتين سنة مات وصنف
  
مات الواسطيين متقنى من سهل أبو الكلبي العوام بن عباد ] 1404[  

 ومائة وثإمانين ست سنة بها
  
متقنى من العمى محمد أبو الزرق يوسف بن إسحاق ] 1405[  

 ومائة وتسعين أربع سنة مات الواسطين
  
كان خالد أبو كنيته بجيلة مولى زاذان بن هارون بن يزيد ] 1406[  

ومائتين ست سنة كف أن بعد ومات ومائة عشرة ثإماني سنة مولده
 كله حديثه يحفظ كان ممن الله عباد خيار من وكان

  
حلوان الى يجىء كان الواسطيين متقنى من عمر بن صالح ] 1407[  

 ومائة وثإمانين سبع أو ست سنة مات بها ويحدثإهم
  
وكان الروايات في الثإبات من عمر أبو نمير بن حصين ] 1408[  

 يغرب
  
عمران والد الواسطيين خيار من الطحان عمران بن أبان ] 1409[  

 ومائة وتسعين ثإلثا سنة مات ومحمد
  
سنة مات المتقنين من أبان بن محمد أخو أبان بن عمران ] 1410[  

 ومائتين خمس
  

 بالشام التابعين أتباع مشاهير ذكر



  
بن العاص أبى بن الحكم بن مروان بن العزيز عبد بن عمر ] 1411[  

المهديين الراشدين الخلفاء من القرشي الموي شمس عبد بن أمية
الخلفاء من تقدمه من مسلك وسلك السنن من قبله أميت ما أحيا الذي
إحدى سنة مولده كان الخطاب بن عمر بن عاصم بنت أمه الربع

مات حفص أبو كنيته على بن الحسين فيها قتل التي السنة في وستين
خلفته وكانت أشهر وستة سنة وثإلثإين تسع بن وهو ومائة إحدى سنة
 العافية في أجمعين وعنهم رضنا سواء الصديق بكر أبى خلفة مثل

  
الشام أهل قراء من السكوني السود بن المنذر بن أرطاة ] 1412[  

وقد ومائة وستين ست سنة مات وزهادهم الطبقة هذه وخيار وعبادهم
 نظر وفيه بسر بن الله عبد سمع انه قيل

  
عمرو أبو الحضرمي السكسكي هرم بن عمرو بن صفوان ] 1413[  

مات وأبرارهم التابعين أتباع ومتقنى وخيارهم الشام أهل صالحي من
وفى الباهلى أمامة أبا أدرك انه قيل وقد ومائة وخمسين خمس سنة
 الطبقة هذه في أدخلناه فلذلك نظر ذلك

  
ومتقنيهم الشاميين عباد من الحضرمي الله عبد بن بشر ] 1414[  

 الخولني إدريس أبى أصحاب أحفظ من وكان بها مات
  
الشام أهل فقهاء من أيوب أبو السدي موسى بن سليمان ] 1415[  

سواد لهم يتولى الذي هو كان التابعين أتباع وجلة الدمشقيين ومتورعى
من ومائة عشرة خمس سنة مات عنده اجتمعوا إذا عطاء عند المسائل

وليس جابرا سمع انه قيل وقد مشايخهم قدماء من وهو أسقى شربة
 مدلسة أخبار كلها تلك بشيء ذاك

  
الشام أهل أفاضل من كريب بن حدير اسمه الزاهرية أبو ] 1416[  

سماع صحابي عن له يصح ول مائة سنة مات مشايخهم وقدماء وعبادهم
  
خيار من حميد أبو الحضرمي نفير بن جبير بن الرحمن عبد ] 1417[  

 الملك عبد بن هشام ولية في مات مشايخهم وقدماء الشاميين
  
مخزوم بنى مولى المهاجر أبى بن الله عبيد بن إسماعيل ] 1418[  

قد كان الدمشقيين وخيار الشام أهل صالحي من الحميد عبد أبو كنيته
محمد بن مروان ولية في ومات إفريقية جند العزيز عبد بن عمر وله
 ومائة وثإلثإين ثإنتين سنة

  



من المهلب أبو الشام صنعاء من الصنعاني داود بن راشد ] 1419[  
 الحديث عزيز وكان الشاميين متقنى

  
 صالحا شيخا وكان الشام أهل متقنى من واقد بن زيد ] 1420[  
  
مات حتى عمر وقرائهم الشاميين خيار من عتبة بن سليمان ] 1421[  

 ومائة وثإمانين خمس سنة
  
أهل متقنى من الهمداني الرعيني غيلن بن حفص معبد أبو ] 1422[  

 فيه المر مستقيم الحديث قليل وكان وصالحيهم الشام
  
وفضل وإتقانا ثإقة زمانه أهل أفاضل من عطية بن حسان ] 1423[  

 يغرب وكان وخيرا
  
سنة مات الشاميين ثإقات من جابر بن ربيعة بن الرحمن عبد ] 1424[  

 ومائة وخمسين أربع أو ثإلثا
  
الوزاعي عمرو عبد بن يحمد بن عمرو بن الرحمن عبد ] 1425[  

أبو كنيته الفراديس باب خارج بدمشق قرية بها عرف التي والوزاع
وضبطا وعبادة وفضل وحفظا وورعا وعلما فقها الدنيا أئمة أحد عمرو

سبع سنة مرابطا ببيروت ومات ثإمانين سنة مولده كان زهادة مع
عليه فغشي وسقط رجله فزلقت الحمام دخل قد كان ومائة وخمسين

 يزار مشهور ببيروت وقبره فيه مات حتى به يعلم ولم
  
وصالحى الشاميين متقنى من جابر بن يزيد بن الرحمن عبد ] 1426[  

 ومائة وخمسين أربع سنة مات الدمشقيين
  
يزيد بن الرحمن عبد أخو الزدي جابر بن يزيد بن يزيد ] 1427[  

 الله عباد خيار من وكان ومائة وثإلثإين أربع سنة مات الزدي
  
وقدماء الشام أهل جلة من الزدي الكندي نسي بن عابدة ] 1428[  

 لقى صحابي عن له يصح ول ومائة عشرة ثإماني سنة مات مشايخهم
  
من وسيبان الرملة أهل من السيباني عمرو أبى بن يحيى ] 1429[  

وكان سنة وثإمانين خمس بن وهو ومائة وأربعين ثإمان سنة مات حمير
 متيقظا

  
الشام أهل عنه روى المغيرة أبو الجهني ميمون بن هلل ] 1430[  

يخالف يسار بن لعطاء راويا وكان بالشام مات والعراق المدينة وأهل



 ويهم
  
سكن المدينة من أصله الليثي مطرف بن محمد غسان أبو ] 1431[  

 يغرب متيقظا وكان مات وبها عسقلن
  
القرشي ربيعة بن عتبة آل من نصر أبو حملة أبى بن على ] 1432[  

 ومائة وخمسين ست سنة مات المتقنين من
  
من القرشي الجمحي محيريز بن الله عبد بن الرحمن عبد ] 1433[  

 صالحا شيخا وكان ومتقنيهم الشام أهل ثإقات
  
فلسطين أهل خيار من المقدام أبو سلمة أبى بن رجاء ] 1434[  

سنة ومات وتسعين إحدى سنة مولده كان الصالحين من والمتقنين
 ومائة وستين إحدى

  
سكن البصرة من أصله الرحمن عبد أبو شوذب بن الله عبيد ] 1435[  

 يغرب متيقظا وكان ومائة وخمسين ست سنة مات الشام
  
يغرب وكان فلسطين أهل ثإقات من اللخمي معبد بن مسرة ] 1436[  
  
أهل فقهاء من الرحبي حماية ذي بن الحميد عبد بن إبراهيم ] 1437[  

إلى عمره آخر في تحول ثإم حمص قضاء على وكان وصالحيهم الشام
 مرابطا بها ومات الطرطوس

  
قدم الشاميين متقنى من خالد أبو الكندي يزيد بن ثإور ] 1438[  

ومائة وخمسين خمس سنة المقدس ببيت مات أهلها عنه فكتب العراق
 متعبدا وكان

  
الشام أهل خيار من سلمة أبو الكناني سليم بن سليمان ] 1439[  

 يغرب كان ومتقنيهم
  
أهل صالحي من الدمشقي ثإوبان بن ثإابت بن الرحمن عبد ] 1440[  

 عمر قد ثإبتا وكان زمانا نافعا صحب ممن الشام
  
وكان المتقنين من جنادة أبو الحضرمي علقمة بن محفوظ ] 1441[  

 يغرب
  
جلة من الهذيل أبو الزبيدي عامر بن الوليد بن محمد ] 1442[  

أقام التابعين اتباع من الدين في والفقهاء المتقنين والحفاظ الحمصيين



 ومائة وأربعين ست سنة مات سنين عشر الزهرى على
  
واسم بشر أبو كنيته أمية بنى مولى حمزة أبى بن شعيب ] 1443[  

وستين ثإنتين سنة مات والفقهاء الحمصيين متقنى من دينار حمزة أبى
 ومائة

  
ونافعا عطاء سمع المتقنين من البهراني دينار بن الله عبد ] 1444[  

 يغرب الحديث عزيز وكان وأقرانهما
  
وفقهاء الشاميين ثإقات من اليحصبي نمر بن الرحمن عبد ] 1445[  

 يتفقه حافظا يحفظ متيقظا وكان الدمشقيين
  
بواسط مولده كان محمد بن إبراهيم الفزاري إسحاق أبو ] 1446[  

والعباد الفقهاء من كان ومائة وثإمانين ست سنة مات الشام سكن
الى بالثغر ورابط والحلم الورع ولزم بالعلم عنى ممن والزهاد والحفاظ

 مات أن
  
بالكوفة مولده كان عروة أبو الهمداني مخيمرة بن القاسم ] 1447[  

 لقى صحابي من له يصح ل مائة سنة مات
  
سكن البصرة أهل من الزدي الزاهرية أبى بن صالح بن عمر ] 1448[  

 متقنا كان دمشق
  
حفص أبو كنيته الشام قضاء على كان العاتكة أبى بن عثمان ] 1449[  

 ومائة وخمسين ثإنتين سنة مات مشايخهم وقدماء أهلها متقنى من
  
سالم طلحة أبى واسم هاشم بنى مولى طلحة أبى بن على ] 1450[  

بن عن يروى الذي وهو الصحابة من أحدا يلق لم الحسن أبو كنيته
 يره ولم والمنسوخ الناسخ عباس

  
الشام أهل ثإقات من الكندي حيوة بن رجاء بن عاصم ] 1451[  

 العراقيون عنه فكتب العراق قدم قد وكان بها مات ومتقنيهم
  
من يزيد أبو القرشي اليلي المخارق أبى بن يزيد بن يونس ] 1452[  

 ومائة وخمسين تسع سنة مات الزهرى أصحاب متقنى
  
كنيته الملك عبد بن هشام آل مولى زياد أبى بن الله عبيد ] 1453[  

بن يوسف بن الحجاج جد وهو الشام أهل متقنى من الرصافى منيع أبو
 منيع أبى



  
بن عثمان آل مولى الموي القرشي اليلي خالد بن عقيل ] 1454[  

اثإنتين سنة مات اليليين وصالحى الزهرى أصحاب متقنى من عفان
 ومائة وأربعين

  
ثإم ببلخ مولده كان إسحاق أبو منصور بن أدهم بن إبراهيم ] 1455[  

غازيا بها فأقام المحض للحلل طلبا الشام الى خرج ثإم بغداد الى انتقل
باستعمال الزهادة لزوم مع الجهيد والجهد الشديد الورع يلزم ومرابطا
وكان ومائة وستين إحدى سنة غازيا الروم بلد في مات ان الى العبادة

 وائل بن بكر من
  
متقنى من الله عبد أبو النصاري مريم أبى بن يزيد ] 1456[  

الصحابة من غيره من ول السقع بن واثإلة من له يصح ول الشاميين
 سماع

  
الشام أهل عباد من عثمان أبو الهمداني مرثإد بن يزيد ] 1457[  

 جبل بن معاذ أصحاب من وكان وقرائهم
  
سنة قتل حلبس أبو الحبلنى حلبس بن ميسرة بن يونس ] 1458[  

 ذلك قبل عمى قد وكان ومائة وثإلثإين ثإنتين
  
الدمشقيين سادات من الكندي الغساني يحيى بن يحيى ] 1459[  

 ومائة وثإلثإين ثإلثا سنة مات الدين في الفقهاء وجلة
  
الشاميين خيار من الجرشي ربيعة بن الغاز بن هشام ] 1460[  

 ومائة وخمسين ست سنة مات ومتقنيهم
  
 المتقنين من يعيش أبو المعيطي هشام بن الوليد ] 1461[  
  
من سفيان أبى لل مولى الجرشي الرحمن عبد بن الوليد ] 1462[  

 سماع الصحابة من غيره ول أمامة أبى عن له يصح ل الشام أهل ثإقات
  
وقدماء الشام أهل أثإبات من كنانة أبو عطاء بن الوضين ] 1463[  

 ومائة وأربعين تسع سنة مات شيوخهم
  
أسماء مولى مهاجر بن عمرو أخو النصاري مهاجر بن محمد ] 1464[  

 شيء ل عمرو وأخوه ثإبتا متقنا وكان ومائة سبعين سنة مات يزيد بنت
  
الشاميين ثإقات من السود سلم أبى بن سلم بن معاوية ] 1465[  



 فيه تيقظ على ومات أهلها عنه فكتب مصر دخل ومتقنيهم
  
أهل فقهاء من محمد أبو التنوخي العزيز عبد بن سعيد ] 1466[  

وستين سبع سنة مات وزهادهم الدمشقيين وحفاظ وعبادهم الشام
 سنة وسبعين بضع بن وهو ومائة

  
فلسطين أهل خيار من الوليد أبو القرشي عطية بن رديح ] 1467[  

 يغرب وكان
  
بها دمشق أهل من المري اللخمي صالح بن يزيد بن خالد ] 1468[  

 خالد بن عراك والد وهو الحايين في يهم وكان مات
  
المتقنين من يحيى أبو اللخمي صالح بن يحيى بن سعدان ] 1469[  

مولده كان لقب وسعدان سعيد اسمه ان قيل وقد يغربون الذين
 بالكوفة

  
سعيد من أسن وكان سعيد أخو التنوخي العزيز عبد بن يزيد ] 1470[  

 الحديث كبير له يشتهر لم قبله ومات
  
الرواية في متقن اللهجة صدوق الخولني داود بن سليمان ] 1471[  

وهذا ضعيف ذاك اليمامي داود بن سليمان هذا وليس الزهرى عن يروى
 ثإقة

  
أخت البنين أم مولى العباس أبو القرشي خالد بن صدقة ] 1472[  

سنة ومات ومائة عشرة ثإماني سنة مولده كان سفيان أبى بن معاوية
 ثإبتا متقنا وكان ومائة ثإمانين

  
خراسان من أصله كان التميمي العنبري محمد بن زهير ] 1473[  

 المنذر أبو كنيته الحايين في يهم وكان
  
ومتقنيهم الدمشقيين ثإقات من زبر بن العلء بن الله عبد ] 1474[  

 فاضل خيرا وكان
  
وثإمانين إحدى سنة مات عمر أبو الصنعاني ميسرة بن حفص ] 1475[  

 وهم ربما ومائة
  
ورعا فقيها كان خارجة بن أسماء مولى الجزري رفيع بن زيد ] 1476[  

 فاضل
  



أبو كنيته أزد مولى الجزري مهران بن ميمون بن العلى عبد ] 1477[  
وأربعين أربع سنة عمرو ومات ميمون بن عمرو قبل مات الرحمن عبد

 ومائة
  
يغرب حران أهل من سعيد أبو البربري الله عبد بن سابق ] 1478[  

 ويهم
  
ومائة خمسين سنة مات عقيل بنى مولى سلمان بن فرات ] 1479[  

 واه ذاك الجزري السائب بن بفرات هذا وليس ثإبتا وكان
  
عبد أبو كنيته كلب بنى مولى الجزري برقان بن جعفر ] 1480[  

وخمسين أربع سنة مات وقرائهم الجزيرة فقهاء من أميا كان الرحمن
 سنة وأربعون أربع وله المقدس بيت إلى ذاهب وهو ومائة

  
خمس سنة مات لغنى مولى الجزري أنيسة أبى بن زيد ] 1481[  

يحيى وأخوه ورعا فقيها وكان سنة وثإلثإين ست بن وهو ومائة وعشرين
 شيء ل أنيسة أبى بن
  
خيثمة أبو الجعفي الرحيل بن حديج بن معاوية بن زهير ] 1482[  

 متقنا حافظا وكان ومائة وسبعين أربع سنة مات بالكوفة مولده
  
سنة مات المتقنين من باهلة مولى روح أبو عربي بن النضر ] 1483[  

 سماع الطفيل أبى من له يصح ول ومائة وستين ثإمان
  
حران أهل من عبس لبنى مولى الجزري الله عبيد بن معقل ] 1484[  

 وهم ربما ومائة وستين ست سنة مات الله عبد أبو كنيته
  
أبو كنيته الفزاري عمرو بن الحسن اسمه الرقى المليح أبو ] 1485[  

سبع وله ومائة وثإمانين إحدى سنة مات لقب المليح وأبو الله عبد
 زمانا الزهرى جالس ممن وكان سنة وتسعون

  
صحب ممن المتقنين من الدمشقي إسحاق بن شعيب ] 1486[  

 متقنا وكان ومائة وثإمانين تسع سنة مات عروة بن هشام
  
أبو الهمداني السبيعي إسحاق أبى بن يونس بن عيسى ] 1487[  

 ثإبتا متيقظا وكان ومائة وثإمانين تسع سنة مات بالكوفة مولده عمرو
  
عامر بنى من رجل مرسال مولى الجزري أعين بن موسى ] 1488[  

 ومائة وتسعين خمس سنة مات الجزيرة أهل متقنى من سعيد أبو كنيته



  
العباد من مسعود أبو الموصلي عمران بن المعافري ] 1489[  

خالد أبى بن إسماعيل جالس ممن الدين في الفضل وأهل المتقشفين
 الياقوت يسميه الثوري وكان ومائة وثإمانين خمس سنة مات وذويه

  
متقشفى من العراق من أصله يعقوب أبو أسباط بن يوسف ] 1490[  

خالد أبى وابن شريح بن عائذ جالس الزهاد من والمتجردين العباد
 ومائة وتسعين خمس سنة مات وذويهما

  
أبو الرهاوي قتادة أبى بن الله عبد بن الفضيل بن قتادة ] 1491[  

سنة مات التابعين من وذويه عبلة أبى بن إبراهيم جالس ممن حميد
 مائتين

  
 بمصر التابعين أتباع مشاهير ذكر

  
سنة مات فلسطين من أصله الخثعمي الرحمن عبد بن أسيد ] 1492[  

 ومائة وأربعين أربع
  
 وصالحيهم مصر أهل عباد من الوعلنى نشيط بن إبراهيم ] 1493[  
  
مات المصريين جلة من وهب أبو الشاوى عبيدة بن الحارثا ] 1494[  

 ومائة وثإمانين ست سنة
  
أهل خيار من القرشي حسنة بن شرحبيل بن ربيعة بن جعفر ] 1495[  

المسودة دخول عند ومائة وثإلثإين ثإلثا سنة بعد مات ومتقنيهم مصر
 مصر

  
أصله السميط أبو كنيته المهري مولى سعيد أبي بن سعيد ] 1496[  

المدينة أهل من ذاك المقبري سعيد أبي بن بسعيد هذا ليس المدينة من
 التابعين من وهو

  
 المصريين جلة من المعافري يحيى بن عمران ] 1497[  
  
أمية أبو كنيته النصار مولى يعقوب بن الحارثا بن عمرو ] 1498[  

الضبط أهل من وكان منها فأخرجه بالمدينة على بن لصالح مؤدبا كان
 ومائة وأربعين ثإمان سنة مات والعلن السر في والورع والتقان

  
عباد من زرعة أبو الحضرمي صفوان بن شريح بن حيوة ] 1499[  

 ومائة وخمسين ثإمان سنة مات المتقنين من والصالحين المصريين



  
 مصر أهل جلة من المعافري ماتع بن حيي ] 1500[  
  
ومتقنيهم مصر أهل خيار من المعافري الله عبد بن حيي ] 1501[  

 فاضل جليل شيخا وكان
  
وقدماء المصريين جلة من الشج بن الله عبد بن يعقوب ] 1502[  

ومائة وعشرين اثإنتين سنة فيه وتيقظ إتقان على بها مات مشايخهم
 الله عبد بن بكير أخو وهو

  
من اليمن من وجيشان الهوشع بن ديلم الجيشاني وهب أبو ] 1503[  

 فيروز بن الضحاك صحب ممن المصريين جلة
  
موسى وهو المصريين خيار من الغافقي جبلة أبي بن موسى ] 1504[  

 الغافقي عامر بن أيوب بن
  
أهل ثإقات من جمح بنى مولى السكندراني يزيد بن خالد ] 1505[  

 عطاء عن العبادة أخذ ممن وكان ومتقنيهم مصر
  
وجلة الروايات في الثإبات من عمران أبي بن خالد ] 1506[  

 صالحا شيخا وكان الثقات من المصريين
  
مصر أهل ثإقات من أشجع مولى الشج بن الله عبد بن بكير ] 1507[  

ثإنتين سنة بالمدينة ومات زمانا وبمصر مدة بالمدينة يقيم كان وقرائهم
 ومائة وعشرين

  
وكان ومتقنيهم المصريين جلة من الحضرمي نعيم بن خير ] 1508[  

 يتعبد
  
 ثإبتا كان شجاع أبو الحميري يزيد بن سعيد ] 1509[  
  
عبد أبو كنيته مصر أهل ثإقات من القتباني عباس بن عياش ] 1510[  

 الرحمن
  
المتقنين العباد من حفص أبو التجيبي عمران بن حرملة ] 1511[  

ستين سنة ومات وسبعين ثإمان سنة مولده كان الدين في الفضل وأهل
 ومائة

  
 الحايين في يهم كان المعافري سيف بن ربيعة ] 1512[  



  
ومتقنيهم المصريين جلة من التجيبي سليم أبي بن ربيعة ] 1513[  

عبد أبو سليم بن ربيعة ويقول يحيى أبى بن إبراهيم عنه يروى الذي وهو
 التجيبي الرحمن عبد مولى سليم بن ربيعة هو وانما التجيبي الرحمن

  
مولده كان شريح أبو المعافري مالك بن إسماعيل بن ضمام ] 1514[  

في يهم وكان ومائة وثإمانين خمس سنة وتوفى وتسعين سبع سنة
 الحايين

  
 مصر أهل ثإقات من التنوخي علقمة بن كعب ] 1515[  
  
مصر أهل ثإقات من حفص أبو عباس بن عياش بن الله عبد ] 1516[  

 ومائة سبعين سنة مات
  
وقد السمح بن الله عبد اسمه دراج له يقال الذي السمح أبو ] 1517[  

خمس سنة مولده كان التجيبي أسامة بن السمح بن الرحمن عبد قيل
 وهم ربما ومائة وثإمانين ثإنتين سنة مات ومائة وعشرين

  
أهل ثإقات من الكبر حجيرة بن الرحمن عبد بن الله عبد ] 1518[  

 مصر
  
وكان مصر أهل جلة من مرحوم أبو ميمون بن الرحيم عبد ] 1519[  

 الحايين في يهم
  
من قرة أبو المعافري ناشرة بن حيوئيل بن الرحمن عبد ] 1520[  

 يتورع وكان مصر أهل ثإقات
  
مصر أهل أثإبات من الفهمي مسافر بن خالد بن الرحمن عبد ] 1521[  

 ومائة وعشرين سبع سنة مات أهلها ومتقنى مشايخها وقدماء
  
مصر سكن المدينة أهل من الطويل سليمان بن الله عبد ] 1522[  

 والغرباء المدنيين عن روى إذا الحديث في المر مستقيم
  
إحدى سنة مات مصر أهل ثإقات من ناجية أبي بن عميرة ] 1523[  

 صالحا شيخا وكان ومائة وخمسين
  
سكن المدينة أهل ثإقات من غنج بن الرحمن عبد بن محمد ] 1524[  

نافع عن رواها ما مستقيمة أحاديثه وتيقظ إتقان على مات وبها مصر
 عمر بن الله وعبيد مالك صحيفة كأنها



  
وكان مصر سكن المدينة أهل من الليثي هلل أبي بن سعيد ] 1525[  

 ومائة وأربعين تسع سنة مات الدين في الفضل وأهل المتقنين أحد
  
المدينة من أصله المعافري حيوئيل بن الرحمن عبد بن قرة ] 1526[  

 لقب وقرة يحيى اسمه ان قيل وقد
  
المصريين جلة من هاشم أبو اللخمي رزين بن قباثا ] 1527[  

 ومائة وخمسين ست سنة مات ومتقنيهم
  
مصر أهل ثإقات من العباس أبو المصري أيوب بن يحيى ] 1528[  

 يغرب ومائة وستين ثإمان سنة مات
  
مصر أهل جلة من الشج بن الله عبد بن بكير بن مخرمة ] 1529[  

 ومائة وخمسين تسع سنة مات ومتقنيهم
  
وكان بحمص مولده عمرو أبو الحضرمي صالح بن معاوية ] 1530[  

 يغرب مات وبها مصر سكن الندلس قضاء على
  
المصريين ثإقات من اللخمي رباح بن على بن موسى ] 1531[  

بالمغرب وثإمانين تسع سنة مولده كان الرحمن عبد أبو كنيته ومتقنيهم
 ومائة وستين ثإلثا سنة بالسكندرية ومات

  
المصريين جلة من يحيى أبو الخزاعي أيوب أبي بن سعيد ] 1532[  

 ومائة وأربعين تسع سنة مات مشايخهم وقدماء
  
المصريين جلة من الحضرمي زياد بن سليمان بن غوثا ] 1533[  

 ومائة وستين ثإمان سنة مات المتقنين من والصالحين
  
شرحبيل مولى سلمان بن حكيم بن محمد بن مضر بن بكر ] 1534[  

أربع سنة مات الروايات في الثإبات من محمد أبو كنيته حسنة بن
 ومائة وسبعين

  
سكن المدينة من أصله محمد بن الرحمن عبد بن يعقوب ] 1535[  

الرحمن عبد بن يعقوب له يقال الذي وهو مات وبها السكندرية
 الروايات في الثإبات من السكندراني

  
أبو كنيته عيلن قيس بن فهم مولى الفهمي سعد بن الليث ] 1536[  

ومائة وسبعين خمس سنة ومات وتسعين أربع سنة مولده كان الحارثا



ل وسخاء ونجدة وعلما وفضل وورعا فقها الدنيا في الئمة أحد وكان
على ينفق كما عليهم ينفق عياله جملة في أدخله إل أحد إليه يختلف
أوطانهم الى يبلغهم ما زودهم عنده من الخروج أرادوا فإذا عياله خاصة
 عليه الله رحمة

  
 باليمن التابعين أتباع المشاهير ذكر

  
سكن البصرة أهل من نصر أبو اليمامي كثير أبى بن يحيى ] 1537[  

ول مالك بن أنس عن له يصح ل ومائة وعشرين تسع سنة مات اليمامة
 مدلسة أخبار كلها وتلك سماع الصحابة من غيره

  
محمد أبو الخولني الهمداني كيسان بن طاوس بن الله عبد ] 1538[  

مات ومتقنيهم التابعين أتباع وقراء وصالحيهم اليمن أهل متعبدى من
 ومائة وثإلثإين ثإنتين سنة

  
أهل من الله عبد أبو الكوسج الحنفي بارق بن ربه عبد ] 1539[  

أهل عنه فكتب الحايين في البصرة إلى ويجىء بها يحدثا كان اليمامة
 البصرة

  
سمع اليمن أهل خيار من كامل بن منبه بن معقل بن عقيل ] 1540[  

 فاضل متقنا وكان منبه بن وهب عمه
  
 اليمن أهل خيار من منبه بن معقل بن الصمد عبد ] 1541[  
  
 صالحا شيخا كان مهرب بن الرحمن عبد بن عمر ] 1542[  
  
راشد كان القدوس عبد بن السلم عبد مولى راشد بن معمر ] 1543[  

تلك في العلم وطلب الحسن جنازة أدرك بالبصرة ومولده بعمرو يكنى
سكن عروة أبو كنيته المتورعين والحفاظ المتقنين الفقهاء من السنة
 ومائة وخمسين ثإنتين سنة مات وبها اليمن

  
ممن ومتقنيهم اليمن أهل خيار من الصنعاني قيس بن داود ] 1544[  

 العبادة في الهدى منبه بن وهب عن أخذ
  
وهو باليمن موضع وكيخاران الكيخارانى يعقوب بن عطاء ] 1545[  

عن روايته ثإبتا وكان وذويها الدرداء أم التابعين سمع سباع بنى مولى
 مدلسة كلها الصحابة

  
ممن اليمن الى انتقل مكة أهل من القاضى حبيب بن عمر ] 1546[  



صالحا شيخا وكان التابعين من وغيرهما دينار بن وعمرو عطاء صحب
 الحديث عزيز

  
قليل منبه بن وهب أصحاب من الصنعاني مسلم بن عطاء ] 1547[  

 يغرب الحديث
  
أهل جلة من جندرة بن الرحمن عبد بن فياض بن القاسم ] 1548[  

 محدثإيهم وخيار اليمن
  
من أصله كان ميناس بن وهب قيل وقد مانوس بن وهب ] 1549[  

 صالحا شيخا وكان اليمن إلى الحجاج نفاه البصرة
  
ممن صنعاء أهل خيار من الصنعاني منبه بن وهب بن أيوب ] 1550[  

 أبيه عن يغرب كان
  
حفص له يقال الذي وهو الصنعاني كيسان بن عمر بن حفص ] 1551[  

الزبير أبى عن سماعه وفى صالحا شيخا كان يزيد أبى بن عمر بن
 اضطراب

  
صدوق كان المأربى حمال بن أبيض بن سعيد بن ثإابت ] 1552[  

 اللهجة
  
خيار من همام بن الرزاق عبد والد حمير مولى نافع بن همام ] 1553[  

 العبادة طاهر وكان حجة ستين حج وعبادهم اليمن أهل
  
القضاء على كان سعيد بن إبراهيم بن يعقوب بن يوسف ] 1554[  

 مدة طاوسا صحب ممن باليمن
  
أهل خيار من محمد أبو منبه بن غيلن بن جابر بن غوثا ] 1555[  

 زمانا منبه بن وهب صحب ممن اليمن
  
وعبادهم اليمن أهل خيار من جندب بن الرحمن عبد بن خلد ] 1556[  
  
من اليمانيين خيار من عاصم أبى بن سعيد بن الله عبد ] 1557[  

 يغرب منبه بن وهب أصحاب
  
 عكرمة أصحاب من الذماري أمية أبو الرحمن عبد بن عمر ] 1558[  
  
الخير بيت أهل من المأربى حمال بن أبيض بن سعيد بن جبر ] 1559[  



  
مشاهير من اليمن أهل من السبأى المأربى قيس بن يحيى ] 1560[  

 بها المشايخ
  
مات اليمن سكن المدينة من أصله عيسى أبو أبان بن الحكم ] 1561[  

المناكير وقعت وانما سنة وثإمانين أربع بن وهو ومائة وخمسين أربع سنة
 الحكم بن إبراهيم ابنه جهة من رواية في

  
 بخراسان التابعين أتباع مشاهير ذكر

  
التابعين أتباع مشاهير ومن الله رحمه حاتم أبو المام الشيخ قال

 الروايات في والثإبات الثقات من سكنوها الذين بخراسان
  
محمد أبو قيل وقد القاسم أبو الهللي مزاحم بن الضحاك ] 1562[  

ببخارا أقام وربما زمانا وببلخ مدة بمرو يقيم وكان ببلخ مولده
الضحاك فأما والضحاك ومحمد مسلم ثإلثإة إخوة وهم حينا وبسمرقند

بعلم عنى ممن وكا اثإنتان سنان وله وولد سنتين به حامل كانت أمه فإن
فل الصبيان يعلم كتاب معلم وكان الورع لزوم مع شديدة عناية القرآن

لم ومائة خمس سنة مات تعليمهم في يحتسب إنما شيئا منهم يأخذ
إسحاق أبى ورواية شيئا الصحابة من أحد من ول عباس بن من يسمع

كيف شريك فيه وهم وهم عباس لبن قلت قال الضحاك عن السبيعي
عنه فأخذ بالري جبير بن سعيد لقى وانما يره ولم عباس لبن يقول

 التفسير
  
الحنظلي شريك بن علقمة بن على بن علقمة بن أصبغ ] 1563[  

جالس ممن مشايخهم خيار من مرو أهل من المقدام أبو اليربوعي
 وعكرمة المسيب بن سعيد

  
عبد أبو مرو أهل من حنظلة بنى مولى المبارك بن الله عبد ] 1564[  

فقها الئمة أحد وكان ومائة عشرة ثإماني سنة مولده كان الرحمن
وحدثا وصنف وجمع رحل ممن ونجدة وشجاعة وفضل وعلما وورعا
مع الدائمة والعبادة الدين في والصلبة الخفى الورع ولزم وذاكر وحفظ
في طرسوس من منصرفا مات أن إلى الدب واستعمال العشرة حسن
الفرات على مدينة بهيت وقبره ومائة وثإمانين إحدى سنة رمضان شهر

 يزار مشهور
  
من مرو أهل من إسحاق أبو الصائغ ميمون بن إبراهيم ] 1565[  

في الفقه مع الموصوف الورع على والمواظبين بالمعروف المرين



 ومائة وثإلثإين إحدى سنة مسلم أبو قتله الدائمة والعبادة الدين
  
ل وائل بن لبكر مولى بسطام أبو النبطى حيان بن مقاتل ] 1566[  

مدة مرو يسكن كان مدلسة أخبار تلك إنما لقى صحابي عن له يصح
على وواظب القرآن بعلم عنى ممن وكان خطة بمرو وله زمانا وبلخ

ويزيد والحسن مقاتل أربعة إخوة وهم والعلن السر في الورع
 إليها مسلم أبى من هرب قد كان بكابل مقاتل ومات حيان بنو ومصعب

  
أهل من الحسن أبو الزدي العلم بن القعقاع بن يعقوب ] 1567[  

 فاستوطنها بها القضاء مسلم أبو فوله مرو قدم البصرة
  
أصحاب من مرو أهل من مجاهد أبو كيسان بن الله عبد ] 1568[  

 مات بها عكرمة
  
عمر بن لقيه يصح ل مرو أهل من نصر أبو الكوسج بشير ] 1569[  

 التابعين من وجماعة والحسن عكرمة رأى وقد
  
أبى بن العزيز عبد أخو عتيك مولى العتكي رواد أبى بن جبلة ] 1570[  

إحدى سنة بنيسابور مسلم أبو قتله مرو أهل من مروان أبو كنيته رواد
 ومائة وثإلثإين

  
القرشي كريز بن عامر بن الله عبد مولى واقد بن حسين ] 1571[  

الحكم مجلس من قام إذا وكان مرو قضاء على كان على أبو كنيته
سنة بمرو مات أهله إلى وحمله إصبعه من وعلقه لعياله اللحم اشترى

 ومائة وخمسين تسع
  
وهو مرو أهل من البرزى الكندي عمير بن عامر بن سليمان ] 1572[  

له يكون أن منكم استطاع من يقول أنس بن الربيع سمعت قال الذي
 فليفعل طحانة بئر فيها دار مرو مدينة في

  
ومن مرو أهل من خالد أبو الحنفي خالد بن المؤمن عبد ] 1573[  

 ثإبتا متقنا كان بريدة بن الله عبد أصحاب
  
خراسان قضاء على كان الله عبيد بن عثمان المنازل أبو ] 1574[  

أرطاة بن والحجاج الشيباني مثل الكوفة أهل جلة عنه وروى مرو سكن
 وذويهما

  
من عثمان بن العزيز عبد والد رواد أبى بن جبلة بن عثمان ] 1575[  

 مرو أهل خيار



  
انتقل المدينة من أصله سالم بن عمر النصاري عثمان أبو ] 1576[  

بن القاسم أصحاب من بها القضاء على وكان مرو وسكن خراسان إلى
 العراق وأهل المراوزة عنه روى محمد

  
إخوة وهم مرو أهل من النصاري زيد أبى بن ثإابت بن عزرة ] 1577[  

محمد وأما ومأمونان فمتقنان وعلى عزرة أما ومحمد وعلى عزرة ثإلثإة
 المجروحين كتاب في عهدته من تبرأنا فقد

  
على وكان مرو سكن البصرة أهل من العبدي زيد بن محمد ] 1578[  

عنه وروى جبير بن وسعيد المسيب بن سعيد أصحاب من بها القضاء
 والمراوزة المصريون

  
البصرة من أصله الخراساني له يقال الذي يسار بن محمد ] 1579[  

ثإلثإة اخوة وهم الله بعبد يكنى ثإم العيوق أبو كنيته كانت مرو سكن
 الله وعبد وسلمة محمد

  
صحب ممن عبس بنى مولى المروزي عطية بن الفضل ] 1580[  

 الفضل بن محمد والد وهو وذويهما الله عبد بن وسالم عطاء
  
جلة من مرو أهل من ميمون بن محمد السكري حمزة أبو ] 1581[  

 ومائة وستين ثإمان أو سبع سنة مات بها المحدثإين
  
تسع سنة مات مرو أهل من نافع بن يونس غانم أبو ] 1582[  

 الحايين في يهم وكان ومائة وخمسين
  
محمد جعفر أبا صحب السلمى بريدة بن الله عبد بن صخر ] 1583[  

 أهلها عنه وروى مرو أهل في عداده وعكرمة على بن
  
من الرحيم عبد أبو مرو أهل من الصائغ دينار بن الكبير عبد ] 1584[  

 ومائة وتسعين سبع سنة مات السبيعي إسحاق أبى أصحاب
  
يتفقه كان ممن مرو أهل جلة من المروزي محمد بن النضر ] 1585[  

 ومائة وثإمانين ثإلثا سنة النحر يوم بمرو مات الكوفيين مذهب على
  
عبد أبو كنيته قطيعة بنى مولى السيناني موسى بن الفضل ] 1586[  

خمس سنة مولده كان بها المحدثإين ومتقنى مرو أهل جلة من الله
 ومائة وتسعين اثإنتين أو إحدى سنة ومات ومائة عشرة

  



من البصرة أهل من العصري الهجري حسان بن خليد ] 1587[  
 حدثا وبها بخارا سكن حسان أبو كنيته الحسن أصحاب

  
أهل من سهل أبو الزدي البرساني السلمي زياد بن كثير ] 1588[  

مدة ببلخ يقيم فكان خراسان دخل الحسن أصحاب من البصرة
 النهر وراء ما ب ومات ببخارا حدثا وربما زمانا وبسمرقند

  
أهل من حفص أبو الربعي اليشكري النعمان بن منصور ] 1589[  

مجلز أبا صحب ممن وسكنها بخارا إلى تحول ثإم مدة مرو سكن البصرة
 التابعين من وذويهما وعكرمة

  
يروى بها القضاء على وكان ترمذ سكن جزء بن زياد بن خالد ] 1590[  

وسنة سنة مائة بن وهو بترمذ ومات مستقيمة أحاديث وقتادة نافع عن
 بعده ترمذ قضاء خالد بن العزيز عبد ابنه ولى ثإم
  
سكن الكوفة أهل من الحسن أبو الذهلي زرارة بن النضر ] 1591[  

أبى بن إسماعيل صحب ممن الحنفي الوليد بن سماك أخت بن هو بلخ
 الحديث في المر مستقيم وذويه خالد

  
يوسف بن حجاج مولى الثقفى طريف بن جميل بن الوسيم ] 1592[  

ست سنة مات بلخ ساكني من محمد أبو كنيته سعيد بن قتيبة عم
يذكر لما لقيه يتمنى المبارك بن وكان فاضل متعبدا وكان ومائة وثإمانين

 فضله من
  
بها وأقام خراسان دخل سجستان أهل من نوف أبى بن خالد ] 1593[  

عطاء عن نوف أبى بن خالد عن معا العراق وأهل أهلها عنه فكتب مدة
عليه الله صلى الله رسول أصحاب من مائتين أدركت قال رباح أبى بن

الضالين ول المام قال إذا الحرام مسجد يعنى المسجد هذا في وسلم
 بآمين أصواتهم رفعوا

  
القضاء ولى البصرة أهل من الحسين بن الله عبد حريز أبو ] 1594[  

وأقرانه سليمان بن الفضيل البصريون عنه كتب مات وبها بسجستان
 زرنج وأهل

  
القضاء ولى مرو أهل من معاذ أبو الزرق يزيد بن عيسى ] 1595[  

دخل إذا قبره يروز المبارك بن وكان مات وبها العباد من وكان بسرخس
 سرخس

  



مولود أول مصعب بن خارجة أخو مصعب بن عمرو ] 1596[  
وكان نظر فيه خارجة وأخوه المأمونين الثقات من السلم في بسرخس

 طالب أبى بن على أصحاب من مصعب أبوهما
  
سكن الكوفة أهل من العور التيمى الله عبيد بن جواب ] 1597[  

 العراق أهل من وذووهما ومسعر والشيباني أهلها عنه روى جرجان
  
من جرجان سكن الكوفة أهل من الحارثإى وبر بن كرز ] 1598[  

 الزهادة في والمتقشفين للعبادة المتجردين
  
أهل من الدارمي دينار بن سليمان بن عيسى طيبة أبو ] 1599[  

 الحايين في يهم وكان ومائة وخمسين ثإلثا سنة مات جرجان
  
 ومتقنيهم الري أهل جلة من الرازي قيس أبى بن عمرو ] 1600[  
  
وكان جرجان أهل من يحيى أبو الشيباني الزهر بن عنبسة ] 1601[  

 كثيرا يهم عليهم قاضيا
  
ما أبوه وكان نيسابور أهل من عمرو أبو طهمان بن إبراهيم ] 1602[  

سعة تعمد ممن يجعلنا أن أسأل وإياه يسر ما على الحمد وله سهل
وولى المؤمنين رجاء غاية إنه برأفته الحسنى له قضى حتى رحمته
وصلواته للمتقين والعافية العالمين رب لله والحمد الصالحين أعمال

جميع وعلى النبيين خاتم أجمعين وآله محمد المصطفى سيدنا على
والتابعين الصحابة من المصار علماء مشاهير آخر والمرسلين النبياء
 المعين وهو وحده لله والحمد التابعين وأتباع

  


