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أخطاء توجد ل

 الرحيم الرحمن الله بسم ] 1751[  

  

 سليمان باب

  

عن الكرم عبد عن شعبة عن أبيه عن علي بن نصر لي قال الخزاعي مطرف أبو صرد بن سليمان ] 1752[  

 عليا وسمع الكوفة سكن ثلثا عندنا فأقام وسلم عليه الله صلى النبي أتانا سليمان عن أبيه

  

حدثنا سليمان قاله أجنادا ستجندون وسلم عليه الله صلى النبي سمع الشاميين في حديثه سليمان ] 1753[  

 سليمان سمع شيخ حدثني رويم بن عروة نا حمزة بن يحيى

  

 اللف باب

  

سمع سليمان سمع عيينة بن حدثنا الحميدي قال مسعود بن عروة ولد من الثقفي أمية بن سليمان ] 1754[  

 جريج بن عنه روى الخذة كرهت عائشة

  

بن خزرج عن موسى قاله هريرة أبا سمع الموي القرشي عفان بن عثمان مولى أيوب أبو سليمان ] 1755[  

 عثمان

  

كناه معاذ أبو كنيته تركوه والزهري الحسن عن البصري النضير أو قريظة مولى أرقم بن سليمان ] 1756[  

عن شهاب بن عن عقبة بن وموسى عتيق أبي بن محمد عن سليمان عن أويس أبي بن وقال إدريس أبي بن

عائشة عن الرحمن عبد بن سلمة أبا سمع أنه حدثه اليمامة يسكن الذي كثير أبي بن يحيى أن أرقم بن سليمان

عن يونس عن الليث عن الله عبد وقال يمين كفارة وكفارته معصية في نذر ل وسلم عليه الله صلى النبي عن

عن يونس عن المبارك بن وقال مثله وسلم عليه الله صلى النبي عن قالت عائشة أن سلمة أبي عن شهاب بن

رجل عن الزهري عن الزبيدي عن حرب بن محمد عن حيوة وقال عائشة قالت سلمة أبي عن بلغني الزهري

أبان حدثنا مسلم وقال يعصه فل الله يعصي أن نذر من وسلم عليه الله صلى النبي عن عائشة عن القاسم عن

مثله وسلم عليه الله صلى النبي عن عائشة عن محمد بن القاسم عن أبان بن محمد عن كثير أبي بن يحيى ثنا

وسلم عليه الله صلى النبي عن عائشة عن القاسم عن الملك عبد بن طلحة عن مالك عن يوسف بن وقال

الله صلى النبي عن حصين بن عمران عن أبيه عن الحنظلي بن محمد عن يحيى عن شيبان نا سعد وقال مثله

عن الزبير بن محمد عن النهشلي بكر أبو نا غسان أبو وقال يمين كفارة وكفارته معصية في نذر ل وسلم عليه

عن الحسن عن منصور عن هشيم نا مسدد وقال مثله وسلم عليه الله صلى النبي عن عمران عن الحسن

 يملك ل فيما ول معصية في نذر ل وسلم عليه الله صلى النبي عن عمران



  

 نظر فيه مسلم بن الوليد عن محمد أبو أحمد بن سليمان ] 1757[  

  

  ]1758 [ بن العزيز عبد نا موسى وقال ووهيب عروبة أبي بن عنه روى البصري الناجي السود سليمان 

أبو سليمان أنا هشيم أنا أيوب بن وزياد السارق في هريرة أبا شهدت المتوكل أبو أنبأني سليمان عن المختار

 سيرين بن سمعت محمد

  

 سليمان سمع سعيد عن عمرو أخبرني وهب بن قال مرسل أبان بن سليمان ] 1759[  

  

موضع في إسحاق وعند عمارة بن حرمي منه سمع أنسا سمع القيس لعبد مولى الزرق سليمان ] 1760[  

 سليم آخر

  

 الباء باب

  

قال مرثد بن علقمة عنه روى حصين بن وعمران أبيه عن السلمي حصيب بن بريدة بن سليمان ] 1761[  

واحد بطن في ولدا وكانا بريدة بن سليمان أخيه عن بريدة بن الله عبد عن المروزي محمد أبو نا حماد بن نعيم

عن جحادة بن محمد وروى مرسل دثار بن محارب وروى أبيه من سماعا سليمان يذكر ولم عمر عهد على

 له أصل ل العشر في سليمان عن رجل

  

الملئكة تصحب ل وسلم عليه الله صلى النبي عن سلمة أم عن نوفل بني مولى بابية بن سليمان ] 1762[  

 سليمان سمع جريج بن أخبرني وهب بن عن صالح بن عثمان قاله جرس فيه ركبا

  

سمع المدني التيمي القرشي الصديق بكر أبي بن عتيق أبي بن مولى أيوب أبو بلل بن سليمان ] 1763[  

وسبعين سبع سنة مات القروي قال مخلد بن وخالد أويس أبي بن عنه روى سعيد بن ويحيى كيسان بن صالح

 ومائة

  

 جريج بن منه سمع عمر بن بايعت البرصاء بن مولى سليمان ] 1764[  

  

 عوانة أبو عنه روى قوله عطاء سمع الكوفي البكالي سليمان ] 1765[  

  

عن هلل أبي بن هو سعيد عن الليث نا بكير بن قال المدينة أهل عن حديثه بحر أبي بن سليمان ] 1766[  

تعبث ل وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من رجل عن أخبره بحر أبي بن سليمان عن مريم أبي بن مسلم

 الصلة في

  

نا الواحد عبد نا محمد بن الصلت قال الخثعمي الله عبد بن مالك سمع الخزاعي بسر بن سليمان ] 1767[  

مع صليت ما وسلم عليه الله صلى النبي مع غزا وكان خالي حدثني قال بسر بن سليمان عن حيان بن منصور

بسر بن سليمان عن منصور عن الفزاري أخبرنا صدقة وقال وسلم عليه الله صلى النبي من صلة أخف إمام

بن حدثنا موسى بن إبراهيم وقال وسلم عليه الله صلى النبي مع غزوت الله عبد بن مالك خاله عن الخزاعي

 مثله الله عبد بن مالك سمع الخزاعي سليمان أخبرني منصور أنا زائدة أبي



  

 الجيم باب

  

عن إسماعيل بن مالك قاله البراء عن النصاري عازب بن البراء مولى الجهم أبو الجهم بن سليمان ] 1768[  

 الجرجاني ويقال مطرف عن البكائي زياد

  

 قوله البصريين في يعد داود ابنه منه سمع أنسا سمع جبير بن سليمان ] 1769[  

  

  ]1770 [ في وسلم عليه الله صلى النبي عن عبادة عن أبيه عن الدوسي أمية أبي بن جنادة بن سليمان 

بن بشر عن عيسى بن صفوان عن علي بن نصر قاله اليهود خالفوا قال ثم توضع حتى يجلس ل كان الجنازة

 منكر هو أبيه عن سليمان بن الله عبد عن رافع

  

 الحاء باب

  

الوزاعي منه سمع أمامة أبا سمع هشام قاضي الدمشقي المحاربي ثابت أبو حبيب بن سليمان ] 1771[  

قاضي ويقال المحاربي الله عبد بن سالم عنه روى إسماعيل بن العزيز وعبد العاتكة أبي بن وعثمان والزهري

 العزيز عبد بن عمر

  

بن عثمان سمع خالد بن داود نا قزعة بن قال القرشي بكر أبي والد المدني حثمة أبي بن سليمان ] 1772[  

 بأربع يقوم سليمان فكان ركعة عشرة ثنتي على الناس عمر جمع أبيه عن حثمة أبي

  

وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه عن طلحة بنأبي الله عبد عن علي بن الحسن مولى سليمان ] 1773[  

أويس أبي بن بكر أبو وقال سلمة بن حماد عن سليمان قاله عليه الله لي وسلم عليه الله صلى علي صلى من

 وسلم عليه الله صلى النبي عن طلحة أبي عن أنس عن ثابت عن الله عبيد عن سليمان عن

  

 سعد بن هشام عنه روى القرشي حفص بن سليمان ] 1774[  

  

بن سليمان حدثني المبارك بن حدثني آدم بن يحيى قال العزيز عبد بن عمر عن الحجاج بن سليمان ] 1775[  

عن عمرة عن حزم بن عمرو بن بكر أبي عن عثمان بن عمرو بن الله عبد بن محمد عن الطائفي الحجاج

ومحرم لذكورنا خالصة تعالى الله قال كما إل هذا إن ولده من للذكور فيجعله المال إلى أحدكم يعمد عائشة

عن الحجاج بن سليمان عن محمد بن هو العزيز عبد حدثني قال حمزة بن إبراهيم نا محمد وقال أزواجنا على

 المتباريين وطعام المباهاة طعام عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى عباس بن عن مجاهد عن ليث

  

 الهروي صاحب حبيب بن سليمان ] 1776[  

  

 خالد بن العلء منه سمع قوله الجلد أبا سمع حبيب أبو سليمان ] 1777[  

  

سمع أيوب أبي بن وسعيد أسيد أبي بن يحيى عنه روى المسيب بن عن رجل عن حميد بن سليمان ] 1778[  

الله صلى النبي عن هريرة أبا سمع حبيب بن سليمان حدثني الحارث بن عمرو وقال مرسل كعب بن محمد



أبي عن المزني حميد بن سليمان حدثني نشيط بن إبراهيم عن المبارك بن وقال الكافر ضرس وسلم عليه

 القرشي نافع بن عقبة بن عبيدة

  

 حصين بن محمد أخو وهو قيظي بن عمرو عنه روى سنبلة أم جدته عن سياه بن حصين بن سليمان ] 1779[  

  

 وليثا قيس بن عمرو سمع الكوفي الجعفري الزدي الحمر خالد أبو حيان بن سليمان ] 1780[  

  

 الحمصي الله عبد بن الوليد منه سمع الدرداء وأبا واثلة سمع خيثمة أبو حيان بن سليمان ] 1781[  

  

ومائتين وعشرين أربع سنة مات مكة قاضي البصري الزدي الواشحي أيوب أبو حرب بن سليمان ] 1782[  

يحيى عن علي وقال سلمة بن وحماد زيد بن وحماد شعبة سمع صفر في مائة أربعين سنة ولدت سليمان قال

من وسمعته الله عبد أبو قال الحديث إل عون وابن أيوب على أخاف ما زيد بن حماد عن سليمان عن القطان

 سليمان

  

 به بأس ل النفيلي قال قوله مكحول عن كثير بن العلء عن الكلبي عوانة بن الحكم بن سليمان ] 1783[  

  

 الخاء باب

  

 التابعين قول موسى بن الله عبيد منه سمع هاشم وأبا سيرين وابن الحسن سمع الخوزي سليمان ] 1784[  

  

الله عبد أخو هذا أبيه عن المديني النجاري الخزرجي النصاري ثابت بن زيد بن خارجة بن سليمان ] 1785[  

 خارجة بن

  

 مسلمة بن الله عبد عنه روى أبيه عن البزار خالد أبي بن سليمان ] 1786[  

  

 الدال باب

  

عن غندر عن بشار بن وقال أيوب عن شعبة عن غندر عن أحمد قاله سليمان بن داود بن سليمان ] 1787[  

أبي عن أيوب عن الوهاب عبد عن بشار بن وقال عاشوراء في عباس بن عن المنهال أبي عن أيوب عن شعبة

 عباس بن سمع يعمر بن يحيى مولى سليمان

  

بن وقال قتيبة قاله قريش مولى فارسيا أصله وكان البصري الطيالسي داود أبو داود بن سليمان ] 1788[  

القرشي العوام بن الزبير مولى هو حميد بن وقال القطان وعمران شعبة سمع ومائتين ثلث سنة مات المثنى

 معاوية بن نصر لبني مولة أمه غيره وقال

  

بغداد سكن الهاشمي أيوب أبو المطلب عبد بن عباس بن الله عبد بن علي بن داود بن سليمان ] 1789[  

 الزناد أبي وابن سعد بن إبراهيم سمع

  

أبيه عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن الزهري عن الشامي الخولني داود بن سليمان ] 1790[  



حمزة بن يحيى عن سليمان بن أحمد قاله بطوله نكاح قبل طلق ل وسلم عليه الله صلى النبي عن جده عن

وسلم عليه الله صلى النبي عن فذكر كتابا عمرو بن بكر أبي عند قرأت الزهري عن شعيب أنا اليمان أبو وقال

 نظر فيه بعضه

  

أربع سنة آخر مات يقال وفليحا زيد بن حماد سمع البصري الزهراني الربيع أبو داود بن سليمان ] 1791[  

 ومائتين وثلثين

  

 الحديث منكر سليمان بن سعيد عنه روى كثير أبي بن يحيى عن اليمامي داود بن سليمان ] 1792[  

  

 الحديث منكر وسالم نافع عن الحراني الجزري داود أبي بن سليمان ] 1793[  

  

 المبارك بن منهما سمع قوله عكرمة سمع داود أبو سليمان ] 1794[  

  

عن قيس بن داود بن سليمان عن المسيبي إسحاق بن محمد قال المدني قيس بن داود بن سليمان ] 1795[  

وهو خلفه والقبلة حمار على يصلي وسلم عليه الله صلى النبي رأى مالك بن أنس عن سعيد بن يحيى عن أبيه

رأى أنس عن سعيد بن يحيى عن عجلن بن هو داود عن عمر بن إسماعيل نا صباح بن الحسن وقال خيبر إلى

أنس عن يحيى عن قيس بن داود عن سليمان بن إسحاق نا كريب أبو وروى نحوه وسلم عليه الله صلى النبي

 أصح وهو أنسا رأى يحيى عن الوارث وعبد مالك وقال وسلم عليه الله صلى النبي أن

  

 الذال باب

  

 قحذم عنه روى أنس عن ذكوان بن سليمان ] 1796[  

  

 الراء باب

  

بن سليمان عن بريدة بن عن قتادة عن همام أنا مرزوق بن عمرو نا قال العدوي ربيع بن سليمان ] 1797[  

يقال الله أمر يأتي حتى الحق على أمتي من طائفة تزال ل يقول الخطاب بن عمر سمعت قال العدوي الربيع

 سليمان من بريدة بن ول بريدة بن من قتادة سماع يعرف ول الله عبد أبو قال إخوة وحريث وحجير سليمان

  

بن عنه روى السلمي الرحمن عبد وأبا جبير بن سعيد سمع الهمذاني أو الهمداني الربيع أبو سليمان ] 1798[  

 منقطع المبارك

  

 هلل أبي بن سعيد منه سمع مرسل راشد بن سليمان ] 1799[  

  

  ]1800 [ القاسم عن الربيع أبو حدثني صالح بن معاوية عن صالح بن الله عبد لنا قال الربيع أبو سليمان 

فرأيت خلفته في الشام على يومئذ ومعاوية دمشق مسجد في الجمعة يوم الرواح هجرت قال لمعاوية مولى

عليه الله صلى النبي صاحب الحنظلية بن سهل هذا فقيل اللحية مصفر كبير شيخ يحدثهم الناس بين رجل

 السدي عمر أبو الرحمن عبد بن لسليمان ويقال يصح ولم الرحمن عبد بن هو بعضهم وقال وسلم

  



عن رزين بن سالم عن مرثدة بن علقمة عن شعبة عن غندر عن بشار بن قال رزين بن سليمان ] 1801[  

يذوق حتى له يحل ل وسلم عليه الله صلى النبي عن عمر بن عن المسيب بن سعيد عن الله عبد بن سالم

الله صلى النبي عن عمر بن عن الحمري رزين عن علقمة عن سفيان عن مهدي بن نا بشار بن وقال العسيلة

قال الحمري رزين بن سليمان عن مرة وكيع وقال رزين بن سليمان كثير وابن أحمد أبو وقال وسلم عليه

قال عمر بن عن نافع عن عقبة بن موسى سمع عياض بن أنس نا المنذر بن إبراهيم لي وقال سليمان بن رزين

ل لنه برزين ول رزين بن بسالم الحجة تقوم ول أشهر وهذا الله عبد أبو قال لرجمهما حي وعمر أحد فعله لو

 عمر بن من ول سالم من سماعه يدري

  

 الزاي باب

  

سليمان بن غوث منه سمع جزء بن الحارث بن الله عبد سمع المصري الحضرمي زياد بن سليمان ] 1802[  

 الحارث بن وعمرو معاوية بن وعرابي

  

 جده عن أبيه عن ثابت بن سليمان بن عن الزهري روى المدني النصاري ثابت بن زيد بن سليمان ] 1803[  

  

يزيد بن نافع أنا مريم أبي بن لنا وقال أيوب أبي بن سعيد عنه روى السبئي زينب أبي بن سليمان ] 1804[  

اجتنبوا الخطاب بن عمر سمع أباه سمع سلمة بن سعيد سمع الحارث بن وعمرو زينب أبي بن سليمان سمع

 عيدهم في الله أعداء

  

النبي عن أوفى أبي بن عن سليمان أنا الله عبيد لنا قال الكوفي المحاربي إدام أبو زيد بن سليمان ] 1805[  

 ومروان وكيع منه سمع رحم قاطع فيهم قوم على الرحمة تنزل ل وسلم عليه الله صلى

  

 السين باب

  

 سعيد أبي من سماعا يذكر ولم قتادة عنه روى سعيد أبي عن سليمان أبي بن سليمان ] 1806[  

  

أبا سمع حوشب بن عوام منه سمع أنس العتيق في كذا عباس بن مولى سليمان أبي بن سليمان ] 1807[  

عن العوام سمع عبيد بن محمد نا محمد قال الضحى بركعتي وسلم عليه الله صلى النبي أوصاني هريرة

وأن وتر على إل أنام ل أن ثلثا وسلم عليه الله صلى النبي علمني هريرة أبا سمع هاشم لبني مولى سليمان

ولم هريرة أبا أن عطاء أخبرني جريج بن أخبرني عاصم أبو لنا وقال الضحى صلة أدع ل وأن أيام ثلثة أصوم

نحوه هريرة أبي عن معروف عن واسع بن محمد عن هماما سمع العبدي كثير بن محمد وقال نحوه منه يسمع

وهب بن نا عيسى بن أحمد وقال نحوه هريرة أبي عن أبيه عن زيد بن زفر حدثني قال ملزم نا علي وقال

أبي عن قتادة نا أبان نا موسى وقال نحوه هريرة أبا سمع أبيه عن القرشي معبد بن زهرة عن حيوة أخبرني

أبا سمع الضبعي شمر أبا سمع شعبة نا غندر نا بشار بن محمد وقال نحوه هريرة أبي عن شنوءة أزد من سعيد

أوهم ثم هريرة أبي عن الحسن عن قتادة عن معمر عن المبارك بن وقال نحوه هريرة أبي عن النهدي عثمان

نحوه هريرة أبو نا الحسن عن ربيعة حدثنا موسى وقال الجمعة يوم غسل الضحى ركعتي مكان فجعل الحسن

عن أبيه عن سليمان أبي بن سليمان عن العوام عن هشيم أنا عون بن عمرو وقال الجمعة يوم الغسل وقال

بن سليمان عن العوام عن هارون بن يزيد وقال بالمدينة الخلفة وسلم عليه الله صلى النبي قال هريرة أبي



معهم صلوها ثم لوقتها فصلوها الصلة أمراء يؤخر وسلم عليه الله صلى النبي قال هريرة أبي عن سليمان أبي

بن أنس عن هاشم لنبي مولى سليمان أبي بن سليمان عن الله عبد عن سفيان نا أبي نا خالد بن نا أحمد وقال

أدر فلم عربيا خواتيمكم في تنقشوا ول المشركين بنار تستضيئوا ل قال وسلم عليه الله صلى النبي عن مالك

ينقش وأن شيء على بالمشركين يستعان أن وسلم عليه الله صلى النبي نهى فقال الحسن على دخلت حتى

 محمد اسم خاتمه في

  

وسعيد والشعبي أوفى أبي بن الله عبد سمع إسحاق أبو مولهم الشيباني سليمان أبي بن سليمان ] 1808[  

وأربعين اثنتين أو إحدى سنة مات النخلي الله عبد أبي عن السود أبي بن الله عبد لي وقال وعكرمة جبير بن

 الشيباني إسحاق أبو وهو وشعبة الثوري عنه روى كوفي ومائة

  

 حبيب أبي بن ويزيد ربيعة بن جعفر عنه روى هريرة وأبا عباس بن سمع المزني سنان بن سليمان ] 1809[  

  

 حبيب وابنه ربيعة بن علي عنه روى أبيه عن الفزاري جندب بن سمرة بن سليمان ] 1810[  

  

محمد منه سمع الشامي جابر بن يحيى عن الحمصي كلب كنانة الكناني سلمة أبو سليم بن سليمان ] 1811[  

 حرب بن

  

الله عبد بن إبراهيم سمع المدني الهاشمي عباس آل مولى وهو حنين آل مولى سحيم بن سليمان ] 1812[  

 والماجشون عيينة وابن إسحاق بن محمد عنه روى معبد بن

  

  ]1813 [ عامر أبو منه سمع يحيى بن وبلل دينار بن الله عبد عن سفيان أبو المدني سفيان بن سليمان 

 سليمان بن معتمر كناه العقدي

  

 الثوري عنه روى قوله عطاء عن سويد بن سليمان ] 1814[  

  

 البصريين في سالم بن عصمة عنه روى قولهما زيد بن وجابر الحسن سمع السائب بن سليمان ] 1815[  

  

عن مدني الزهري القرشي الرحمن عبد بن حميد بن الرحمن عبد مولى أيوب أبو سالم بن سليمان ] 1816[  

 جحش مولى هو محمد بن يعقوب وقال حمزة بن إبراهيم منه سمع حميد بن الرحمن عبد

  

  ]1817 [ خلف بني مولة لبابة سمع سليمان نا موسى قال البصريين في يعد القرشي سالم بن سليمان 

بن وقال خرز يعني ودع الله عبد أبو قال عنه يوضع حتى تحمله أن فأبت ودع يده في بصبي عائشة أتينا قالت

والزبير عليا رأيت الحسن عن زيد بن علي سمع العطار القرشي داود أبو سالم بن سليمان نا إسرائيل أبي

 عليه يتابع ل التزما وعليا عثمان ورأيت التزما

  

عن مريم أبي بن بكر أبو وروى الغساني عبيد بن يحيى عن حريز روى الغساني سلمة بن سليمان ] 1818[  

 الزرع في وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من رجال سمعت الغساني سلمة بن سليمان

  

وسمع عنه عاصم بن أحمد نا ناشرة بن سليمان سمع الخبائري الجبار عبد بن سلمة بن سليمان ] 1819[  



 الجبار عبد بن الله عبد عنه

  

بن موسى عن سفيان عن نعيم أبو لنا قاله مرسل وسلم عليه الله صلى النبي عن سعد بن سليمان ] 1820[  

 عائشة أبي

  

في تبالي فل الناس أمر من شيئا وليت إن قال الخطاب بن عمر أن الزهري عن سعد بن سليمان ] 1821[  

بن لعمر فذكرتها الزهري قال المنكر عن وأنه بالمعروف ومر نفسك على فأقبل شيئا تل لم فإن لئم لومه الله

يحيى حدثني الليث عن الله عبد قال أسمك لم أني قال هذا على حملك ما قلت المنبر على بها فقام العزيز عبد

 سعيد بن

  

سمع قوله عمر بن عن نافعا سمع زياد بن بحر عن كثير أبي بن يحيى عن سلمان أبي بن سليمان ] 1822[  

 يونس بن عمر منه

  

 الشين باب

  

 يصح ولم حلم عنه روى معتمر بن الله عبد سمع العبسي شهاب بن سليمان ] 1823[  

  

 الخولني بعضهم قال وأراه عثمان بن حريز عنه روى الجبلني القاسم أبو شرحبيل بن سليمان ] 1824[  

  

 الصاد باب

  

في وسلم عليه الله صلى النبي عن الهاشمي طالب أبي بن عقيل مولى صالح أبي بن سليمان ] 1825[  

 سليمان عن سماك عن طهمان بن إبراهيم قاله مرسل الفرس

  

 إبراهيم بن إسحاق عنه روى المبارك بن عن روى صالح بن سليمان ] 1826[  

  

 الضاد باب

  

ذنبا تعدون كنتم لجابر قلنا الضبعي سليمان عن ثابت نا سلمة بن حماد نا حبان قال الضبعي سليمان ] 1827[  

 ل قال شركا

  

 الطاء باب

  

سمع البصري مرة بني مولى وهو تيم بني ينزل كان بالتيمي يعرف المعتمر أبو طرخان بن سليمان ] 1828[  

ثلث سنة مات القطان يحيى وقال المعتمر وابنه وشعبة الثوري عنه روى نضرة وأبا عثمان وأبا وأنسا الحسن

وكان علي ويحسبه عليه أرد وكنت عليه حسبه إنسان على رد فإن يكتب أحدا يدع ل كان يحيى قال وأربعين

المعتمر عن الصمعي عن عبيد أبو وروى الحديث أهل من عندنا وكان خمسة خمسة والوضيع الشريف يحدث

بن قيس والخر ثعلبة بن قيس أحدهما القيس عبد وأبي لقيس مولة أمي فإن القيسي اكتب أبي لي قال

قال إذا صالح فهو سيرين وابن الحسن عن روى وما منه لله أخوف كان أحد إلى جلست ما يحيى وقال عيلن



 قلت أو سمعت

  

 العين باب

  

زكريا لي قال زياد بن بشر عن يزيد بن الرحمن عبد روى قيس بن عتريس بن الله عبد بن سليمان ] 1829[  

الله عبد قال عتريس بن الله عبد بن سليمان عن زياد بن بشر عن يزيد بن الرحمن عبد عن أسامة أبو حدثنا

رحمة فيه اجعل داء اسمه مع يضر ل السماء وفي الرض في السماء خير الله بسم طعامه يوضع حين قال من

 كان ما يضره لم وشفاء

  

أبو أخبرني حيوة نا قال وهب بن نا معروف بن هارون قال عمران أبو النصاري الله عبد بن سليمان ] 1830[  

أبي الله عبد بن سليمان عن مسلم بن ثعلبة نا قال عياش بن وقال النصاري سليمان عمران أبا سمع عبس

 عمران

  

 الزناد أبي بن عنه روى السلمي عويمر بن الله عبد بن سليمان ] 1831[  

  

لم إن الله عبد أبو قال مرسل سعيد بن الزبير عنه روى الهاشمي الحارث بن الله عبد بن سليمان ] 1832[  

 أدري فل الهاشمي والصلت الله عبد بن إسحاق أخا يكن

  

 حيان بن خالد عنه روى شداد بن يعلى رأى الزبرقان بن الله عبد بن سليمان ] 1833[  

  

 منقطع إسحاق بن عن عبدة قاله مرسل عروة سمع الله عبد بن سليمان ] 1834[  

  

عن يوسف بن بشر قاله الكبر الصديق أخا علينا سمعت العدوية معاذة عن الله عبد بن سليمان ] 1835[  

ل الله عبد أبو قال بمثله معاذة عن فاطمة أبو سليمان نا نوح نا موسى لنا وقال سليمان سمع قيس بن نوح

 معاذة من سليمان سماع يعرف ول عليه يتابع

  

 وسعد هريرة أبي عن حكيم بن يعلى منه سمع المهاجرين أدرك الله عبد أبي بن سليمان ] 1836[  

  

 حيوة عنه روى مسعود بن سعيد عن التجيبي الرحمن عبد بن سليمان ] 1837[  

  

 يونس بن وعيسى مسلم بن الوليد سمع شرحبيل بن الدمشقي أيوب أبو الرحمن عبد بن سليمان ] 1838[  

  

والقاسم فيروز بن عبيد سمع عمر أبو الدمشقي خزيمة بن أسد بني مولى الرحمن عبد بن سليمان ] 1839[  

كان شعبة عن المبارك بن أخبرنا مقاتل بن محمد لي قال الحارث بن وعمرو الليث عنه روى الرحمن عبد أبا

 عقبة بن الله عبد كناه النحو حسن سليمان

  

عليه الله صلى النبي ثقل لما عائشة قالت محمد بن القاسم عن خباب بن الرحمن عبد بن سليمان ] 1840[  

نا فليح نا عباد بن يحيى نا البزار الصباح بن حسن قاله للناس فليصل بكر أبا مروا قال بالصلة وأذن وسلم

 سليمان



  

قوله هريرة أبا سمع الرحمن عبد بن محمد عن لؤي بن عامر بني مولى الرحمن عبد بن سليمان ] 1841[  

 الرحمن عبد بن محمد أخا أحسبه ذئب أبي بن عنه روى

  

 عمر أبو كنيته مروان عنه روى كميل سمع الكندي سليمان أبي بن الله عبيد بن سليمان ] 1842[  

  

 الناقد عمرو منه سمع عمرو بن الله عبيد سمع الرقي أيوب أبو الله عبيد بن سليمان ] 1843[  

  

  ]1844 [ بن وخالد القطان يحيى منه سمع الصديق أبي عن البصريين في يعد السلمي عبيد بن سليمان 

 الحارث

  

  ]1845 [ نا معتمرا سمع حبان حدثنا إسحاق قال ثوبان بن إسماعيل سمع الخراساني عبيد بن سليمان 

 البارقي عبيد بن سليمان نا معتمر نا عقبة بن محمد وقال سليمان

  

 موسى عنه روى المدني زيد بن عمران سمع المازني داود أبو عبدي بن سليمان ] 1846[  

  

  ]1847 [ إسماعيل السراج إبراهيم أبو قال الموي القرشي الحكم بن مروان بن الملك عبد بن سليمان 

نحوها أو سنتان علي أتى وقد الملك عبد بن سليمان لي فرض الماجشون يعقوب بن يوسف سلمة أبو أخبرنا

ومحمد سعيد أخو وهو وتسعين تسع سنة صفر في العزيز عبد بن عمر وولي وتسعين ست سنة سليمان وولي

 ومسلمة والوليد وهشام ويزيد

  

راشد بن محمد عنه روى أبيه عن الهاشمي المطلب عبد بن عباس بن الله عبد بن علي بن سليمان ] 1848[  

 ومحمد داود أخو هو محمد وابنه

  

قال القطان يحيى كناه مسكين بن سلم عنه روى البصري الربعي عكاشة أبو علي بن سليمان ] 1849[  

الصرف عن عباس بن رجع الجوزاء أبي عن الربعي علي بن سليمان عن زيد بن حماد حدثنا حرب بن سليمان

أبي مولى عمر عن سعد بن النبي عن حماد وعن وسلم عليه الله صلى النبي عن يخبر سعيد أبو هذا وقال

بن الهذيل عن محمد عن خالد عن وهيب نا موسى وقال الصرف من الله إلى أتوب عباس بن مولى الشعثاء

بالبصرة قوم وربعة حماد قال الربعي سليمان عن زيد بن حماد نا حامد وقال فكرهه عباس بن سألت حفصة

على دلني هارون بن يزيد وقال الصرف عن رجع عباس بن عن الجوزاء أبي عن مالك بن وعمرو اليمن إلى هم

 المتوكل أبا سمع الزدي علي بن سليمان نا العوام بن عباد وقال حسان بن هشام سليمان

  

سمعت سعيد أبي عن الخدري سعيد لبي يتيما كان العتواري الهيثم أبو عبد بن عمرو بن سليمان ] 1850[  

قاله بعضا بعضها يركب النار أقبلت واحد صعيد في القيامة يوم الناس اجتمع إذا وسلم عليه الله صلى النبي

 المغيرة بن الله عبيد عن إسحاق بن عن يونس نا عبيد

  

منه سمع غرقدة بن شبيب عنه روى وأمه أبيه عن الكوفي الزدي الحوص بن عمرو بن سليمان ] 1851[  

 زياد أبي بن يزيد

  



بن وبكر المغيرة بن الله عبيد عنه روى الزبير بن الله عبد رأى الزبير بن مولى عياض بن سليمان ] 1852[  

 سوادة

  

 وإسحاق قتيبة قال بالكذب معروف النخعي داود أبو الكوفي عمرو بن سليمان ] 1853[  

  

بن سليمان عن سليم بن صفوان عن رافع بن إسحاق نا الليث حدثنا الله عبد قال عطاء بن سليمان ] 1854[  

لم العالية تمر من عجوة ثمرات سبع أكل من وسلم عليه الله صلى النبي عن عائشة عن الزبير بن عن عطاء

عن الزبير بن الله عبد بن خبيب عن معمر أخبرنا الرزاق عبد عن موسى بن يحيى وقال سحر ول سلم يضره

 خبيب من يسمع لم ومعمر يمسي حين نحوه وسلم عليه الله صلى النبي عن عائشة

  

 السيباني عمرو أبي بن يحيى منه سمع قوله أبيه عن الليثي يزيد بن عطاء بن سليمان ] 1855[  

  

 مناكير حديثه في الشامي صالح بن يحيى عنه روى الله عبد بن مسلمة سمع عطاء بن سليمان ] 1856[  

  

بن عن عتيق بن سليمان عن سعد بن زياد عن عيينة بن نا الحميدي قال الحجازي عتيق بن سليمان ] 1857[  

عبد أنا نصر بن إسحاق وقال سواه فيما صلة مائة من خير الحرام المسجد في صلة يقول عمر سمع الزبير

عن زيد بن حماد حدثنا عارم وقال قوله الزبير بن سمعا عتيق بن وسليمان عطاء سمع جريج بن أنا الرزاق

بن سليمان عن نافع بن إبراهيم وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن الزبير بن عن عطاء عن المعلم حبيب

الكريم عبد عن الله عبيد نا يوسف بن يحيى وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن عمر عن الزبير بن عن عتيق

النبي عن عمر بن عن عطاء عن الكريم عبد وقال يصح ول وسلم عليه الله صلى النبي عن جابر عن عطاء عن

 يثبت ول وسلم عليه الله صلى

  

 مجهول إسناده غيلن بن سالم عنه روى عدي بن حاتم عن التجيبي عثمان أبي بن سليمان ] 1858[  

  

 المبارك بن منه سمع قوله عثمان عن عثمان مولى هانئ عن عمير بن سليمان ] 1859[  

  

ومعتمر هشيم وروى عوانة أبو عنه روى قوله إبراهيم عن معشر أبي عن العتيك أبي بن سليمان ] 1860[  

 بينهما ما أدري ول وحماد والشعبي معشر أبي عن العتيك أبي بن زكريا عن وحسان

  

معين بن يحيى عن وبلغني شعبة منه سمع قوله عمر بن سمع عبيدة بن رياح سمع العطار سليمان ] 1861[  

 عجب يحيى قال والذي محمد قال هو كيف أدري ول بثقة ليس وصلة الواسطي سليمان بن صلة والد أنه

  

 العرج عنه روى هريرة أبا سمع عباس لل صهر وكان عريب بن سليمان ] 1862[  

  

 مرسل عوف عنه روى مرسل علي بن الحسن عن بلغه العلف سليمان ] 1863[  

  

بن ويحيى الرحمن عبد بن سليمان منه سمع ميسرة بن يونس سمع الدمشقي عتبة بن سليمان ] 1864[  

 حسان

  



بن موسى جده عن عيسى بن سليمان نا أبي نا سعيد بن يحيى بن سعيد قال عيسى بن سليمان ] 1865[  

 علي بن فأتي الجمل يوم أسرت طلحة

  

 الفاء باب

  

 خباب بن يونس عنه روى مرسل الزدي هو أيوب أبو لقيني قال واصل أبو فروخ بن سليمان ] 1866[  

  

 خازم بن محمد عنه روى مرسل الضحاك عن فروخ بن سليمان ] 1867[  

  

 يحيى أبو سمعان عنه روى مرسل تبيع عن الفصدي سليمان ] 1868[  

  

 القاف باب

  

أبو وروى سليمان رأيت عمرو عن عيينة بن قال الله عبد بن جابر عن اليشكري قيس بن سليمان ] 1869[  

عمرو عن شعبة وقال الله عبد بن جابر قبل سليمان ومات سليمان كتاب عن عثمان أبو والجعد وقتادة بشر

 السهو في سعيد أبي عن قيس بن سليمان وسمعت

  

بن موسى عن عيينة بن نسبه ومعاوية العاصي بن وعمرو عباس بن سمع البصري قتة بن سليمان ] 1870[  

 فارس شاعر تميم بني مولى يقال عائشة أبي

  

أبو منه سمع النور وعبد الحوص عنه روى حنظلة بن وسعيد العمش عن الضبي قرم بن سليمان ] 1871[  

بن هو سليمان نا الرحمن عبد أبو منصور بن إسحاق حدثنا الودي يحيى بن أحمد حدثني فضيل وابن الحوص

الله صلى النبي صلة طالب أبي بن ذكرنا موسى أبي عن مريم أبي بن بريد عن إسحاق أبي عن الضبي قرم

 وركوع خفض كل في فكبر وسلم عليه

  

 الكاف باب

  

 الله عبد بن درع سمع حيوة عنه روى راشد بن هارون عن التيمي عيسى أبو كيسان بن سليمان ] 1872[  

  

  ]1873 [ أبو منه سمع حصينا الزهري سمع البصري العبدي داود أبو كثير بن محمد أخو كثير بن سليمان 

جيران من الواسطي كثير بن سليمان نا الصمد عبد نا عبدة حدثنا مهدي وابن وموسى محمد وأخوه الوليد

 محمد أخو هو شعبة

  

 الميم باب

  

بن محمد عن البصري الجرمي محمد أبو المكسرة السفن يبيع وهو القافلني محمد بن سليمان ] 1874[  

 وشيبان الصمعي عنه روى ومطر سيرين

  

زهير قاله بقرة ذبحت لعمر قال كعبا أن النصاري السالمي عجرة بن كعب بن محمد بن سليمان ] 1875[  



حدثني إسحاق بن وقال حبان بن يحيى بن محمد عن إسحاق بن عن أبيه عن إبراهيم بن يعقوب عن حرب بن

قال سعيد أبي عن زينب عمته عن عجرة بن كعب بن محمد بن سليمان عن معمر بن الرحمن عبد بن الله عبد

 الله ذات في لخشين لعلي وسلم عليه الله صلى النبي

  

أبي عن العمري عاصم بن محمد بن هو سعيد بن مستلم عنه روى حازم أبي عن محمد بن سليمان ] 1876[  

النساء على الرجال تغاير العلم على الرجال فيه يتغاير زمانا رأيت ل عمر قال المسيب بن سعيد عن حازم

 مستلم نا النضر أبو حدثنا زكريا به حدثني

  

منه سمع زيد بن سعيد عن المدني النصاري مسلمة بن محمد بن محمود بن محمد بن سليمان ] 1877[  

بن جعفر عمه عن محمد بن سليمان عن سعيد بن سعد نا أبي نا يحيى بن سعيد لي وقال جعفر بن إبراهيم

 جنبي بين ما أخاف النصار أخاف من وسلم عليه الله صلى النبي سمع جابرا سمع محمود

  

 الحديث منقطع نجيح أبي بن عنه روى عمرو بن الله عبد سمع مينا بن سليمان ] 1878[  

  

 منقطع الكوفيين في يعد المسعودي عنه روى نفيع عن مينا بن سليمان ] 1879[  

  

الوارث عبد نا معمر أبو لنا وقال العمش عنه روى شهاب بن طارق عن كوفي ميسرة بن سليمان ] 1880[  

وكان الطائي رافع عن شهاب بن طارق عن الحول سليمان عن مصرف بن طلحة عن جحادة بن محمد حدثني

 الجاهلية في لصا

  

وقال والعمش النخعي إبراهيم عنه روى الكوفي الحر بن خرشة سمع الفزاري مسهر بن سليمان ] 1881[  

 المذي في مسهر بن سليمان نا المسيب بن العلء نا الواحد عبد حدثنا معلى

  

عاج من سوارين لفاطمة اشتري له قال وسلم عليه الله صلى النبي أن ثوبان عن المنبهي سليمان ] 1882[  

 الشامي حميد عن جحادة بن محمد عن الوارث عبد عن معمر أبو قاله

  

عيينة بن عنه روى سلمة وأبا طاوسا سمع نجيح أبي بن خال المكي الحول مسلم أبي بن سليمان ] 1883[  

 أصح والول نجيح أبي بن خالة بن سلمان عن شعبة عن وهب نا الله عبد بن محمد لي وقال جريج وابن

  

علي بن عمرو حدثني موسى منه سمع كوفي أصله أباه سمع العجلي المعلى أبو مسلم بن سليمان ] 1884[  

 يقضيان أشوع وابن الشعبي رأى هارون أخو المعلى أبو مسلم بن سليمان حدثني

  

روى رجاء بن إسماعيل جبير بن سعيد سمع الكوفي العبسي الله عبد أبو المغيرة أبي بن سليمان ] 1885[  

 عيينة وابن وشعبة الثوري عنه

  

  ]1886 [ سليمان يقال صالح أبي بن سهيل عنه روى السدي هو العمش محمد أبو مهران بن سليمان 

مولى بسنتين الحسين مقتل قبل ولدت يقول العمش سمعت عيسى بن يحيى حدثنا نمير بن لي قال العمى

مات القطان يحيى وقال ستين سنة ولد وإبراهيم وهب بن وزيد وائل وأبا جبير بن وسعيد أنسا رأى كاهل بني

كان زهير عن خالد بن عمرو وقال وشعبة والثوري الهمداني إسحاق أبو عنه روى ومائة وأربعين ثمان سنة



عبد بن هو صدقة قال القاسم قال الحول عاصما سمعت عيينة بن حدثنا صدقة وقال غضبه في حليما العمش

 العمش من مسعود بن بحديث أعلم أحدا أعلم ما الرحمن

  

  ]1887 [ وثابتا هلل بن حميد سمع البكري هو حباب بن زيد وقال البصري القيسي المغيرة بن سليمان 

من خذوا أيوب لنا قال وهيب عن موسى وقال ومائة وستين خمس سنة مات محبوب بن محمد وقال والحسن

 وائل بن بكر بن ثعلبة بن قيس مولى يقال سعيد أبو كنيته موسى قال شعبة منه سمع المغيرة بن سليمان

  

منه يسمع ولم وخرج بمكة عيينة بن أدركه الشدق ويقال الشدق بن الدمشقي موسى بن سليمان ] 1888[  

بن إبراهيم حدثني شعيب بن عمرو وعن عطاء سمع حفظه يحيى أدري فل بكير بن يحيى كناه أيوب أبو كنيته

جريج بن وقال بولي ال نكاح ل حديث في الزهري عن موسى بن سليمان عن جريج بن عن علية بن عن موسى

عشرة تسع سنة مات مناكير وعنده العضل في يفتى سليمان وكان جريج بن قال يعرفه فلم الزهري سألت

 ومائة

  

 مسلم بن الوليد منه سمع سمرة بن فلن بن جعفر عن الكوفي داود أبو موسى بن سليمان ] 1889[  

  

 منقطع البصري سليم بن محمد عنه روى قوله الحسن عن مسلمة بن سليمان ] 1890[  

  

 العوام ابنه عنه روى هريرة أبا سمع المزني سليمان ] 1891[  

  

مرثد بن سليمان نا التياح أبي عن شعبة حدثنا الحارث بن خالد نا قيس لي قال مرثد بن سليمان ] 1892[  

سماع له يعرف ول الله عبد أبو قال تسعا الليل من يصلي وسلم عليه الله صلى النبي كان قالت عائشة عن

 عائشة من

  

 هرمز بن مسلم بن الله عبد عنه روى هريرة أبا سمع أمية لبني مولى سليمان ] 1893[  

  

 الطيالسي داود أبو منه سمع سماك عن معاذ بن سليمان ] 1894[  

  

 والهاء والواو النون باب

  

 مخلد بن الضحاك عنه روى الزبير بن رأى داود أبو نشيط أبي بن سليمان ] 1895[  

  

بن أحمد حدثني سلمة بن سليمان عنه روى الشامي زياد بن محمد سمع اللهاني ناشرة بن سليمان ] 1896[  

كرما فدخل ثوبان مع ضحى خرجت وليد بن إبراهيم نا ناشرة بن سليمان حدثنا سلمة بن سليمان نا عاصم

 يحمل ولم فأكل

  

الحسن بن محمد عنه روى بزرج بن النعمان سمع ثقة جشم من شيخ البناوي وهب بن سليمان ] 1897[  

 بطوله صنعاء فتح عنه محمد حدثني الصنعاني

  

 عدي بن الزبير عنه روى قوله شريحا سمع الهمداني سليمان ] 1898[  



  

عن المؤدب إبراهيم عن قتيبة وقال القرشي الخطاب بن زيد مولى الربيع أبو هندية أبي بن سليمان ] 1899[  

بن محمد نا وهيب نا حبان أنا أحمد وقال جحادة بن ومحمد سميع بن إسماعيل عنه روى هند أبي بن سليمان

نعيم فأما يشكنا فلم وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى شكونا خباب عن نعيم أخي بن سليمان عن جحادة

 مولى الربيع أبو هند أبي بن سليمان نا المؤدب إسماعيل أبو نا موسى حدثنا أشجعي فهو

  

 الجندي حرب بن علي عنه روى قيس أبي بن عمرو سمع هوذة أبي بن سليمان ] 1900[  

  

 الياء باب

  

وأبا عباس بن سمع يسار بن عطاء أخو وهو حزن بن الحارث بنت ميمونة مولى يسار بن سليمان ] 1901[  

بن عن الله عبد وقال أيوب أبو كنيته علي قال النصاري سعيد بن ويحيى الزهري عنه روى سلمة وأم هريرة

ولم المسيب بن سعيد من عندنا أقيس يسار بن سليمان قال محمد بن الحسن عن دينار بن عمرو عن عيينة

أبي فدعاه يسار بن سليمان علينا قدم جابر بن يزيد بن الرحمن عبد عن الفقيه وحدثنا قال أفقه ول أعلم يقل

أبي بن يزيد عن زيد بن حماد نا حرب بن سليمان لنا وقال واطلى ودخله وحماما طعاما له فصنعنا منزله إلى

 عينيه بين ناصيته سدل ثابت بن حسان رأيت يسار بن سليمان عن حازم

  

عيسى أنا إسحاق وقال ذئب أبي وابن بلل بن عنه روى المدني المقصورة صاحب يسار بن سليمان ] 1902[  

 قائما يشرب علينا رأى أبيه عن علي بن عمر بن محمد سمع المدني المكفوف يسار بن سمع يونس بن

  

 عمرو بن صفوان عنه روى الحضرمي يسار بن سليمان ] 1903[  

  

سفيان سألت القطان يحيى قال عندهم بالقوي ليس النخعي الكوفي الصباح أبو يسير بن سليمان ] 1904[  

قسيم بن سليمان قال الصباح أبو من قلت الصباح أبو به حدثني قال ثم ثيابه في ويديه يصلي إبراهيم قول عن

 النخعي إمام يسير يقال إنما يحيى قال

  

سمع سفيان بن الله عبد بن وإبراهيم طلحة بن عمر عن المدني المثنى أبو الكعبي يزيد بن سليمان ] 1905[  

بن إسحاق بن عباد نا الخزاعي يزيد بن سليمان المثنى أبو نا حسان بن يحيى نا حسن وقال الفديك أبي بن منه

يحيى قال سنة فقال الخفين على المسح عن جابرا سأل محمد بن عبيدة أبي عن القرشي كنانة بن الله عبد

 بهذا مالك عنه روى مالك جليس كان

  

عن بقية عن إسحاق قاله مرسل وسلم عليه الله صلى النبي قال البصري يزيد أبي بن سليمان ] 1906[  

 حكيم أبي بن عتبة

  

 الناس أفناء ومن

  

السائب أبي بن المسيب بن الله عبد سمع لنا مولى سليمان أنا جريج بن أنا بكر بن قال سليمان ] 1907[  

 الحج في عمر سمع

  



 سعد باب

  

بدرا شهد الزهري القرشي إسحاق أبو أهيب ويقال وهيب بن مالك بن سعد هو وقاص أبي بن سعد ] 1908[  

سمعت يقول المسيب بن سعيد سمعت قاسم بن هاشم أخبرني زائدة أبي بن عن موسى بن إبراهيم وقال

الطيب أبي بن أحمد حدثني السلم لثلث وإني أيام سبعة ومكثت أسلمت الذي اليوم في إل أحد أسلم ما سعدا

من مضى ما بعد أيام في وقاص أبي بن سعد توفي حفص بن بكر أبي عن شعبة عن بكير أبي بن يحيى حدثني

 سنين عشر معاوية إمارة

  

عليه الله صلى النبي عهد في بالمدينة مات بدرا شهد النصاري الوسي عمرو أبو معاذ بن سعد ] 1909[  

 مسعود بن عنه روى قريظة بعد وسلم

  

السلمي عقبة بن بشير نا وضاح بن بشر حدثني النصاري الخدري سعيد أبو سنان بن مالك بن سعد ] 1910[  

بضعة كان قال النبوة خاتم يعني وسلم عليه الله صلى النبي خاتم عن سعيد أبا سألت نضرة أبي عن عقيل أبو

 بسنة الحرة بعد مات علي قال ناشزة

  

مولى الله عبد بن الرحمن عبد قال بدرا شهد المدني الخزرجي النصاري ثابت أبو عبادة بن سعد ] 1911[  

جده عن أبيه عن سعد بن شرحبيل بن عمرو عن عقيل بن محمد بن الله عبد عن سلمة بن سعيد نا هاشم بني

والفطر النحر يوم من أعظم الجمعة يوم الله عند اليام سيد وسلم عليه الله يصلي النبي عن عبادة بن سعد

فيها العبد يسأل ل ساعة وفيه آدم توفي وفيه الرض إلى الجنة من أهبط وفيه آدم فيه خلق خلل خمس وفيه

شرحبيل بن عمرو عن عقيل بن عن محمد بن زهير وقال الساعة تقوم وفيه حراما يسأل لم ما أعطاه إلى ربه

عمرو عن عقيل بن عن عمرو بن الله عبيد وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن سعيد عن جده عن أبيه عن

 وسلم عليه الله صلى النبي عن عبادة بن سعد عن سعد ولد من شرحبيل بن

  

بن الوهاب عبد عن عمر بن الله عبيد عن محمد بن العزيز عبد نا حمزة لي قال عمارة بن سعد ] 1912[  

بن يعقوب نا محمد بن عمرو لي وقال لبنه قال حضر لما عمارة بن سعد أن خبيب بن سليمان عن بخت

قيس بن سعيد بن ويحيى حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن الله عبد حدثني إسحاق بن عن أبي نا إبراهيم

الله عبد عن إسحاق بن عن يونس نا عبيد لي وقال وسابقة صحبة له بكر بن سعد بني أحد عبادة بن سعد عن

هشام نا روح عن بشر بن يحيى حدثني أصح والول الوضوء أسبغ صحبة وله عمارة بن سعد عن بكر أبي بن

 بهذا لبنه قال الخير سعد عن عمير بن الملك عبد سمعت شبيب بن محمد عن

  

نضرة أبي عن جعفر أبي الملك عبد عن سلمة بن حماد حدثنا سليمان نا الجهني الطول بن سعد ] 1913[  

صلى النبي له فقال عليهم أنفق أن فأردت ولد وترك درهم ثلثمائة وترك توفي أخاه أن الطول بن سعد عن

دينارين تدعي امرأة إل يبق ولم قضيت فقلت جئت ثم فقضيت فاقض بدين محبوس أخاك إن وسلم عليه الله

أبي عن الجريري وأنا حماد قال وزاد نحوه حماد أخبرنا العلى عبد وقال صادقة فإنها أعطها قال بينة لها وليس

 ترك كم يسم لم أنه غير مثله وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من رجل عن نضرة

  

عبد بن الحارث نا صفوان نا أسد بن معلى لنا قال السراة أهل من الحجازي ذباب أبي بن سعد ] 1914[  

عليه الله صلى النبي على المدينة قدمت قال ذباب أبي بن سعد عن أبيه عن الله عبد بن منير عن الرحمن



رضى وعمر بكر أبو استعملني ثم عليهم واستعملني ففعل عليه أسلموا ما لقومي اجعل فقلت فأسلمت وسلم

 عنهما تعالى الله

  

سمعا وغيره العلء بن الله عبد نا مسلم بن الوليد نا سليمان نا الشامي الشعري تميمي بن سعد ] 1915[  

وقسط الحكم في عدل ما لي الذي مثل قال بعدك من للخليفة ما الله رسول يا قيل قال أبيه عن سعد بن بلل

 الرحم ذا ورحم البسط في

  

 عمرو بن وائل بن سعد ] 1916[  

  

ولد بعض سألت أويس أبي بن لي قال صحبة له علي نسبه المدني المؤذن عائذ بن القرظ سعد ] 1917[  

التجارة فلزم فيه فربح القرظ في تجر حتى نقص شيء في تجر فكلما يتجر كان لنه قال القرظ سمي لم سعد

 المخزومي قاله ياسر بن عمار مولى فيه

  

أبي أبيه عن الخزاز صالح بن عامر أخبرنا الوهاب عبد بن عمر لنا قال الصديق بكر أبي مولى سعد ] 1918[  

إن فقال المعطل بن صفان وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى رجل شكا سعد عن الحسن عن عامر

سليم عن الله عبيد وقال القلب طيب اللسان خبيث فإنه صفوان دعوا قال الشعر يقول وكان هجاني صفوان

 سفينة واسمه عون بن قال وسلم عليه الله صلى النبي زاد صاحب أخبرني الحسن عن عون بن عن

  

بن عائذ بن أيوب سمع الواحد عبد حدثنا معلى لنا قال صحبة له القاري النصاري عبيد بن سعد ] 1919[  

فقال خطيبا فقام القادسية شهد النصاري عبيد بن سعد كان شهاب بن طارق سمع مسلم بن قيس سمع مدلج

 فيها أصبنا التي ثيابنا في ال تكفنونا فل غدا مستشهدون أنا

  

عن الرحمن عبد عن عيسى عن نعيم أبو لنا قال اليشكري ويقال الشيباني عمرو أبو إياس بن سعد ] 1920[  

بن عن على لنا وقال بكاظمة لهلي إبل أرعى وأنا وسلم عليه الله صلى النبي سمعت إني أذكر عمرو أبي

ومائة عشرين وعاش سنة أربعين بن وكنت القادسية يوم شبابي تكامل عمرو أبا سمع إسماعيل عن عيينة

بن أصحاب من يفتي من أكثر عمرو أبي عن التيمي سليمان نا الصمد عبد أبو حدثنا المثنى بن وقال سنة

 كفر وقتاله فسوق المسلم سباب مسعود بن قال زعموا فيما مسعود

  

جعفر بن إبراهيم نا الوهاب عبد بن الله عبد أنا قال المدني النصاري الشهلي سعد بن زيد بن سعد ] 1921[  

سعد بن زيد بن سعد عن مسلمة بن محمد بن محمود بن محمد بن سليمان حدثني مسلمة بن محمد ولد من

من سيف وسلم عليه الله صلى للنبي أهدي أو نجران من سيفا وسلم عليه الله صلى للنبي أهدى أنه الشهلي

 الله سبيل في بهذا جاهد فقال مسلمة بن محمد أعطاه قدم فلما نجران

  

لي قال الكوفيين في حديثه منه سمع أراه ل خالد أبي بن عنه روى بلتعة أبي بن حاطب مولى سعد ] 1922[  

مولى سعد عن خالد أبي بن إسماعيل عن الجزري مسلم بن محمد عن مجاهد بن علي نا حميد بن محمد

بدرا شهد أحد النار يلج لن وسلم عليه الله صلى النبي قال النار أهل من حاطب الله رسول يا قلت قال حاطب

 الرضوان وبيعة

  



حدثني بدر يوم قتل نقيبا وكان المدني الوسي النصاري عوف بن عمرو بني من خيثمة بن سعد ] 1923[  

بن سعد بن الله عبد سألت حكيم بن المغيرة سمعت معروف أبي بن رباح بن الله عبد أنا محمد بن أحمد

 نقيبا وكان رديفا أبي مع والعقبة نعم قال بدرا شهدت هل خيثمة

  

علي بن عمر نا المقدمي بكر أبي بن محمد حدثني قوله الكوفيين في يعد الكندي مسعود بن سعد ] 1924[  

أني غير لكم أقول ما أدري ل أني لنا فقال نعوده الكندي مسعود بن سعد على دخلنا قال قيس عن إسماعيل نا

 درهم ألف مائتي فيه وجدوا مات فلما كله حميا هذا كانوني في ما أن وددت

  

سفيان نا نعيم أبو حدثنا قوله الكوفيين في حديثه عبيد أبي بن المختار عم الثقفي مسعود بن سعد ] 1925[  

أو ثوبا لبس إذا السلم عليه نوح كان قال الثقفي مسعود بن سعد عن سنان بن الله عبد عن حصين أبي عن

المدائن على مسعود بن سعد علي استعمل مغيرة عن جرير وقال شكورا عبدا فسمي الله حمد طعاما أكل

 عم أي لسعد المختار قال عنه تعالى الله رضى علي قتل فلما

  

حديثه ضميرة إسحاق بن عن سلمة بن حماد وقال حجازي السلمي ضميرة بن ويقال الضمري سعد ] 1926[  

 ضميرة باب في

  

 حديثه يصح ولم لهيعة بن رواه المنذر بن سعد ] 1927[  

  

 اللف باب

  

المدينة أهل قاضي المدني الزهري القرشي إبراهيم أبو عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن سعد ] 1928[  

لي وقال وشعبة والثوري أيوب عنه روى قارظ بن وإبراهيم المسيب وابن جعفر بن الله عبد سمع القاسم زمن

إبراهيم بن يعقوب عن أحمد وقال ومائة وعشرين خمس سنة مات سعد بن إبراهيم عن معن عن المنذر بن

يكثر لم ولذلك بالمدينة يحدث يكن لم سعد علي وقال وعشرين ست سنة أيضا ويقال وعشرين سبع سنة مات

عنه وروى يسيرا شيئا بمكة عيينة بن منه وسمع بواسط وهؤلء وسفيان شعبة منه وسمع المدينة أهل عنه

عند سعد كان غفار بني مولى دينار بن حفص بن محمد بن الهيثم أخبرني سلمة أبو نا سهل حدثني حرفا مالك

الشرف بن قاتل بن أنا محمد بن فقال حارثة بني من وآخر مسلمة بن لمحمد بن يوما عنده فاختصم هشام بن

استقضى فلما قاما حتى يفعل فلم هشام بن يغيرها أن سعد فانتظر غدرا إل قتل ما والله أما الحارثي فقال

ثم الصبح معه فصليت قال لوجعنك المغيرة أفلتك لئن عهدا الله أعطي يحرسه وكان شعبة لموله قال سعد

خمسين ضربه ثم غدرا الشرف بن قتل إنما القائل أنت قال ثم القميص شق سعد إليه نظر فلما سعدا به جئت

 سلطان عليك لي كان ما بالضرب لقومنك والله وقال ولحيته رأسه وحلق ومائة

  

 أباه سمع الزهري القرشي عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد ] 1929[  

  

عن إبراهيم بن يعقوب قاله أيوب أبا سمع حمير من ثم يحصب من بطن السفاكة من أحكم بن سعد ] 1930[  

 أبيه عن جرير بن وهب وقال مرة عن حبيب أبي بن يزيد عن إسحاق بن عن أبيه

  

عن سعد عن بلغني الزهري قال وشعبة مالك منه سمع أبيه عن المديني سعد إسحاق بن عن سعد ] 1931[  



 سعد عن محمد بن يزيد عن حبيب أبي بن يزيد وروى عمته

  

  ]1932 [ البصري دينار بن ومحمد مهران بن حميد عنه روى كسيب بن زياد سمع العدوي أوس بن سعد 

بصرة أبي بنت بصرة زوج محمد أبو أوس بن سعد نا البجلي الفرات أبي بن محمد نا مسلم وقال العبدي ويقال

 مصدع سمع

  

بن الله وعبيد نعيم وأبو وكيع عنه روى الكوفي يحيى بن وبلل الشعبي سمع العبسي أوس بن سعد ] 1933[  

 موسى

  

إلى ارجع قال الجهاد قال تريد أين عمر له فقال المدينة قدم أمية بن يعلى أصحاب من العرج سعد ] 1934[  

لي قاله بسياطنا إل نرجع كنا ما العرج سعد قال حسن جهاد بحق عمل فإن اليمن على يومئذ ويعلى صاحبك

 الله عبد بن شهاب عن الفضل بن سماك عن معمر عن المبارك بن أخبرنا محمد

  

المغيرة عن عطية بن هشيم عن العمش عن سفيان نا قال وقبيصة نعيم أبو حدثنا الخرم بن سعد ] 1935[  

الدنيا في فترغبوا الضيعة تتخذوا ل وسلم عليه الله صلى النبي قال الله عبد عن أبيه عن الخرم بن سعد بن

 طيء من إنه يقال

  

 والثاء الباء باب

  

 الجرمي العزيز عبد بن محمد عنه روى بكرة أبي بن الله عبيد عن الثقفي بكرة أبي مولى سعد ] 1936[  

  

 الكوفيين في يعد إسحاق أبو عنه روى الثمالي سعد ] 1937[  

  

 الحاء باب

  

علقة بن وزياد الثوري منذر عنه روى قوله حذيفة عن الكوفي العبسي اليمان بن حذيفة بن سعد ] 1938[  

قيد الجماعة فارق من حذيفة عن حذيفة بن سعد عن إسحاق أبا سمعت شعبة نا محمد نا بشار بن لي وقال

 السلم فارق فقد شبر

  

 عاصم بن عيسى عنه روى قوله عمر عن حرملة بن سعد ] 1939[  

  

 يوسف بن محمد منه سمع زائدة عن الحسن بن سعد ] 1940[  

  

 القرشي الكوفي الحسن ابنه عنه روى عليا سمع علي بن الحسن مولى سعد ] 1941[  

  

 معاوية أبا شيبان سمع الكوفي الطلحي محمد أبو حفص بن سعد ] 1942[  

  

 الخاء باب

  



 إسماعيل ابنه منه سمع الكوفي البجلي خالد أبو سعد ] 1943[  

  

 الزاي باب

  

 والعقدي الفديك أبي بن عنه روى أباه سمع النصاري سعد بن زياد بن سعد ] 1944[  

  

وعبد إسماعيل بن موسى عنه روى حمنة مولى نافعا سمع هاشم بني مولى عاصم أبو زياد بن سعد ] 1945[  

الحجاج مات علي بن سليمان مولى عاصم أبو زياد بن سعد نا إسرائيل أبي بن إسحاق قال السود أبي بن الله

 سنين عشر بن وأنا

  

 موسى ابنه عنه روى عمر بن سمع المدني النصاري ثابت بن زيد بن أراه سعد ] 1946[  

  

 جريج بن منه سمع مرسل الرحمن عبد بن سلمة أبا سمع زيراء بن سعد ] 1947[  

  

 السين باب

  

سعيد بن سعد عن نمير بن قال ربه وعبد يحيى أخو النصاري عمرو بن قيس بن سعيد بن سعد ] 1948[  

 الطعام إلى يدعوه وسلم عليه الله صلى النبي إلى طلحة أبو بعثني مالك بن أنس حدثني

  

عبد حديث يصح ولم حجازي الله عبد أخيه عن ليث بني مولى المقبري سعيد أبي بن سعيد بن سعد ] 1949[  

 الله

  

مولى ميمون بن إبراهيم حدثني عيينة بن عن الحميدي لنا قال الفزاري جندب بن سمرة بن سعد ] 1950[  

اليهود أخرجوا وسلم عليه الله صلى النبي قال الجراح بن عبيدة أبي عن أبيه عن سمرة بن سعد عن سمرة آل

عن وكيع أنا سلم بن لي وقال مثله سعدا سمع ميمون بن إبراهيم عن يحيى عن مسدد حدثنا الحجاز من

عن أبيه عن جندب بن سمرة بن سعد بن إسحاق عن سمرة آل مولى حجازي إسحاق أبو ميمون بن إبراهيم

إبراهيم حدثني إسحاق بن عن أبي نا يحيى بن سعيد لي وقال بهذا وسلم عليه الله صلى النبي عن عبيدة أبي

 جندب بن سمرة بن سعد عن جندب بن سمرة آل مولى إسحاق أبو

  

 الشين باب

  

 الجرمي سليمان عنه روى قوله سيرين بن عن سالم بن سعد ] 1951[  

  

حدثه عمرو بن يعقوب نا وهب بن الله عبد حدثنا صالح بن عثمان لي قال المعافري شراح بن سعد ] 1952[  

بن سعد أن يعقوب نا وهب بن نا عيسى بن حدثني قوله لهم قال ذر أبا أن عفراء بن سويد أن شراح بن سعد

 مثله حدثه عفراء بن سويد أن حدثه شراح

  

 سعيد أبو كنيته أباه سمع عتيك مولى الزدي سعيد أبو الحجاج بن شعبة بن سعد ] 1953[  

  



 الطاء باب

  

الواحد عبد منه سمع مدرك بن وكثير أباه سمع الكوفي الشجعي مالك أبو أشيم بن طارق بن سعد ] 1954[  

 وشعبة وسفيان هارون بن ويزيد الفزاري ومروان زياد بن

  

عبد بن الله عبد عنه روى الكفل في وسلم عليه الله صلى النبي عن عمر بن عن طلحة مولى سعد ] 1955[  

أبو وقال طلحة مولى سعيد أنس بن محمد وقال العمش عن محمد بن وأسباط معن بن عبيدة أبو قاله الله

 سعيد مولى طلحة أسامة

  

  ]1956 [ ليس معين بن قال عندهم بالقوي ليس نباتة بن الصبغ عن الكوفي السكاف طريف بن سعد 

 بشيء

  

 العين باب

  

حدثني الرازي جرير عنه روى أنسا رأى القرشي الزهري عتبة بن هاشم بن الرحمن عبد بن سعد ] 1957[  

النبي قال مالك بن أنس عن عتبة بن هاشم بن سعد عن الله عبد بن شريك عن حاتم نا عباد بن محمد نا أحمد

أخي بن سعد بن محمد عن شريك نا عامر بن السود نا الناقد عمرو وعن كرشي النصار وسلم عليه الله صلى

 مثله وسلم عليه الله صلى النبي عن أنس عن وقاص أبي بن سعد

  

بن الله عبد نا الرحيم عبد بن محمد حدثني المدني النصاري أيوب أبي بن الرحمن عبد بن سعد ] 1958[  

حجر في كنت أيوب أبي بن الرحمن عبد بن سعد عن إسحاق بن محمد عن المحاربي نا أبان بن محمد بن عمر

عندنا وسلم عليه الله صلى والنبي جارية وأنا رأيتني ثابت بن زيد عند وكانت الربيع بن سعد بنت أبي أم جدتي

بن العزيز عبد قاله بانك بن مسلم بن سعيد عنه روى أيوب أبي عن أيوب أبي بن الرحمن عبد بن سعد وروى

لو أيوب أبو قال النصاري أيوب بن الرحمن عبد عن حدثني جعفر بن إسحاق حدثني منذر بن وقال الله عبد

 عليا يعني سببته ما ببدر معاوية رأيت

  

سمرة عنه روى أسمع وأنا سالما الحكم أخي سأل اليلي الحكم أخو سعد بن الله عبد بن سعد ] 1959[  

 القرشي شمس عبد بن أمية بن العاصي أبي بن الحكم بن الحارث مولى هو القاسم وسمع

  

أيضا الن عوف بن الرحمن عبد إلى ينتسب وهو الزهري أزهر بن الرحمن عبد مولى عبيد بن سعد ] 1960[  

 الفقه أهل من وكان الزهري منه سمع وعليا وعثمان عمر سمع عم أبناء لنهما

  

بن يحيى حدثنا أبان بن إسماعيل قال سعد بن جعفر والد هو علي عن الكاهلي الله عبيد بن سعد ] 1961[  

الله صلى النبي قال فاطمة خطبت لما قال عليا أن أبيه عن سعد بن جعفر عن عباس بن الجبار عبد عن زكريا

فإنها لفاطمة الطيب من أكثروا وقال بأربعمائة فبعتهما ودرعي راحلتي عندي قلت مهر من لك هل وسلم عليه

 النساء من امرأة

  

وابن الرحمن عبد وأبا عمر بن سمع كوفي السلمي الرحمن عبد أبي ختن حمزة أبو عبيدة بن سعد ] 1962[  



وسعيد الله عبيد بن والحسن السائب بن عطاء عنه وروى مرثد بن وعلقمة والعمش منصور منه سمع بريدة

 وفطر مرة بن وعمرو حصين وأبو وطلحة وزبيد والسدي مسروق بن

  

  ]1963 [ حدثني المبارك بن قاله لحق بن الله عبد عنه روى أباه سمع النصاري الزرقي عبادة بن سعد 

عمرو مع كنت أبيه عن عبادة بن سعد بن عمرو بن عباد أبا سمع لحق بن الله عبد حدثنا عاصم أبو نا إسحاق

 البر في حديثه عثمان بن

  

الحكمي النصاري معاذ أبو سنان بن رافع بن الحكم بن الله عبد بن جعفر بن الحميد عبد بن سعد ] 1964[  

 ثابت بن وعلي الزناد أبي بن سمع النصار ربض سكن بغدادي

  

الزبير بن وعروة عثمان بن وأبان المسيب بن سعيد سمع الشج بن بكير عنه روى عمار بن سعد ] 1965[  

 مرسل

  

بن الله عبد عن عياض بن سعد عن إسحاق أبي عن زهير نا مرزوق بن عمرو لنا قال عياض بن سعد ] 1966[  

وقال سمته اليهود أن يرون وكان الشاة ذراع وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى الذراع أحب كان مسعود

زهير وقال القدر الماعون وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب عن عياض بن سعد عن إسحاق أبي عن سفيان

 الروم بأرض فمات خرج نحوه نتحدث كنا الله عبد عن عياض بن سعد عن إسحاق أبو نا

  

 مسهر بن العلى عبد عنه روى أباه سمع شامي الكلبي قيس بن عطية بن سعد ] 1967[  

  

 مرسل إبراهيم عن المنصور أبي عن ويروي المبارك بن عنه روى عمرو بن سعد ] 1968[  

  

سمع منهم رجل سعد عن التيمي سليمان عن شعبة نا جرير بن وهب وقال العبسي عتيق بن سعد ] 1969[  

 ظلماه وإن والديه يبر عباس بن

  

 والقاف الغين باب

  

 قديما شاعرا وكان عيينة بن قاله حاتم بن عدي عن رجل عن الطائي القعقاع بن سعد ] 1970[  

  

قال مليل بن الله عبد عن الثمالي الطويل أم بن يحيى نا النواء كثيرا سمع الشيباني غيلن أبو سعد ] 1971[  

 جبير بن وعفان حماد وعن نجباء عشر أربعة وسلم عليه الله صلى النبي قال علي

  

 الميم باب

  

وهب قال عتيق بن سعد ويقال غزوان بن صالح عنه روى عباس بن سمع القيسي مسعود بن سعد ] 1972[  

 منهم رجل عن التيمي عن شعبة نا

  

  ]1973 [ عبد عنه روى كوفي حيويل بن الرحمن عبد سمع كندي بعضهم وقال التجيبي مسعود بن سعد 

أن زحر بن عن مضر بن بكر عن عثمان لي وقال يحيى بن الرحمن وعبد حبيب أبي بن ويزيد الفريقي الرحمن



 التجيبي مسعود بن سعد عن يزيد عن أيوب بن يحيى وقال حمص أهل من مسعود بن سعد

  

 الساعدي حميد أبي بن وهو المنذر بن سعد ] 1974[  

  

 إسحاق أبي عن زكريا نا أسامة أبو نا منصور بن إسحاق لي قاله التغلبي معبد بن سعد ] 1975[  

  

 الجهني وسعدان وزهير خالد أبي بن إسماعيل عنه روى مدلة أبا سمع الطائي مجاهد أبو سعد ] 1976[  

  

 رافع بن إسحاق عنه روى الحسن عن النصاري معاذ بن سعد ] 1977[  

  

مولى سعد عن الله عبد بن الله عبد عن العمش عن وأسباط عبيدة أبو قال طلحة مولى سعد ] 1978[  

يوسف لي وقال سعيد أنس بن محمد وقال الكفل في وسلم عليه الله صلى النبي سمعت عمر بن قال طلحة

 قوله عمر بن سمعت طلحة مولى سعد عن الله عبد عن العمش نا موسى بن الفضل نا

  

 النون باب

  

في وأصحابه عمر واغتسل مبارك فإنه اغتسل له وقال الجار على استعمله عمر أن نوفل بن سعد ] 1979[  

عمر مولى سعد عن عروة بن هشام عن سلمة أبو روى الذي أراه الله عبد أبو قال الله عبد ابنه عنه روى البحر

حسن بن الملك عبد عن العقدي أيضا وروى وعمرو الرحمن عبد والد أراه عمر إلى حضير بن أسيد أوصى

 الجاري سعد بن عمرو سمع

  

 الهاء باب

  

قال وزرارة الحسن عنه روى عائشة وسمع أنس عن أنس عم بن النصاري عامر بن هشام بن سعد ] 1980[  

 حال أحسن على مكران أرض في سعد قتل الحسن سمع نافع بن حصين حدثنا الوليد أبو لنا

  

أبو بعضهم وقال الكريم وعبد خصيف عنه روى عمر وابن عباس بن سمع السنجاري هاشم أبو سعد ] 1981[  

بن فقال مفردا أهللت هاشم أبو سعد حدثني خصيف عن فضيل بن حدثني قال يحيى حدثني يصح ول هشام

 عمرة واجعلها أحل عباس

  

 الناس أفناء ومن

  

سعد بن الرحمن عبد عن عمار بن كلثوم عن بانك بن مسلم بن سعيد عن عيسى بن معن قال سعد ] 1982[  

 موقف كلها عرفة يقول بعرفات عمر سمع أبيه عن سفيان بن السود مولى

  

عن أبي سمعت الرازي الدشتكي سعد بن الله عبد بن الرحمن عبد حدثنا خالد لي قال الرازي سعد ] 1983[  

وسلم عليه الله صلى الله رسول كسانيها يقول سوداء خز عمامة عليه بيضاء بغلة على راحل ببخارا رأيته أبيه

 السلمي خازم بن نراه الرحمن عبد قال

  



واصل عن زيد بن حماد نا حرب بن سليمان لنا قاله قوله الصلة في عمر بن سمع المكي سعد ] 1984[  

 سعد حدثني عيينة أبي مولى

  

النصاري سعد بن محمد عن عقبة بن وهب حدثنا زهير نا إسماعيل بن مالك لنا قال النصاري سعد ] 1985[  

أبي بن وقال ففعله سنين تسع وسلم عليه الله صلى النبي خدمت وقال خفيه على يمسح أنسا رأى أبيه عن

عنه حدثوني يمسح وسلم عليه الله صلى النبي أر لم أنسا سمع إسحاق أبي بن يحيى عن عيينة بن نا شيبة

 قوله عثمان سمع أباه سمع سعد بن محمد وروى أصح وهذا

  

 سلمة باب

  

قال وسلم عليه الله صلى النبي مع بدرا شهد المدني النصاري الشهلي وقش بن سلمة بن سلمة ] 1986[  

عن لبيد بن محمود عن عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن صالح حدثني إسحاق بن نا العلى عبد نا عياش لي

مجلس إلى غداة فخرج يهودي الشهل عبد بني من أبياتنا بين كان قال بدريا وكان وقش بن سلمة بن سلمة

أهلي فناء إلى المجلس ناحية في مضطجعا لي بردان علي قومي أحدث من غلم يومئذ وأنا الشهل عبد بني

والحساب والنار والجنة والقيامة البعث فذكر بعثا يرون ل وثن أصحاب وهم المجلس ظهراني بين فقام

من بحظي ووددت لكائن وإنه بيده نفسي والذي نعم قال كائنا أتراه ويحك فقالوا لقوم ذلك فذكر والميزان

نحو البلدة هذه ناحية من يبعث نبي قال ذلك آية فما قالوا فيه على غطيتم ثم علي تسجرونه عظيما تنورا النار

الله بعث حتى مات ما فوالله يدركه عمره الغلم هذا يستنفد إن فقال القوم أحدث وأنا فرآني متى قالوا اليمن

 وبغيا حسدا به ليس فقال له فقلنا وكفر فأجبناه وسلم عليه الله صلى محمدا

  

لنا قال الربذة سكن الكوع بن سلمة ويقال صحبة له السلمي مسلم أبو الكوع بن عمرو بن سلمة ] 1987[  

سلمة رجالتنا خير وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه عن سلمة بن إياس عن عمار بن عكرمة نا الوليد أبو

 هزل ول جد في قط أبي كذب ما قال سلمة بن إياس نا عمار بن عكرمة نا محمد بن النضر وقال

  

 البصريين في حديثه سلمة بن عمرو والد الجرمي سلمة ] 1988[  

  

بن قيس عن الجهني موسى قال الشامي هو عاصم أبو قال صحبة له الشجعي قيس بن سلمة ] 1989[  

ل أحفظها ثلثا سلمة أبا يا فقال ذر أبا لقيت قال حدثني قيس بن سلمة جدك إن سدرة مولتي حدثتني يزيد

تعمل ول منه أفضل دينك من أصابوا إل دنياهم من تغش لم فإنك السلطان ذا تغش ول الضرائر بين تجمعن

 الصدقة على

  

بن الله عبد نا يوسف بن الله عبد حدثنا التراغمي ويقال صحبة له الشامي السكوني نفيل بن سلمة ] 1990[  

بن سلمة أخبرني نفير بن جبير عن الجرشي الرحمن عبد بن الوليد عن الفطس سليمان بن إبراهيم نا سالم

الله رسول يا فقلت فخذه تمسان ركبتاي كادت حتى وسلم عليه الله صلى النبي من دنوت قال السكوني نفيل

الحق على قائمة أمة أمتي من تزال ل القتال جاء الن كذبوا قال قتال ل أن وزعموا السلح وألقي بالخيل سيء

نفس لجد إني اليمن إلى ظهره مول وهو قال منهم لينالوا فيقاتلوهم قوم قلوب الله يزيغ الناس على ظاهرة

إلى الخير نواصيها في معقود والخيل أفذاذا وتتبعوني ملبث غير مكفوت أني إلي أوحي ولقد هنا ها من الرحمن

 عليها معانون وأهلها القيامة يوم



  

بن هاشم حدثنا الجعفي محمد بن الله عبد لي قال صحبة له الشجعي مسعود بن نعيم بن سلمة ] 1991[  

الله صلى النبي أصحاب من وكان نعيم بن سلمة عن الجعد أبي بن سالم عن منصور عن شيبان أنا القاسم

 سرق وإن زنى وإن الجنة دخل شيئا به يشرك ل الله لقي من وسلم عليه الله صلى النبي عن وسلم عليه

  

بن عتبة بن صخر المحبق اسم المؤمن عبد بن روح لي قال صحبة له الهذلي المحبق بن سلمة ] 1992[  

نزار بن مضر بن إلياس بن مدركة بن هذيل بن لحيان بن دابغة بن العزي عبد بن الحارث بن حصين بن الحارث

عن الحسن عن قتادة عن هشام حدثنا عمر بن حفص قال حريث بن وقبيصة سنان ابنه عنه روى البصرة سكن

نا صفوان بن يسرة وحدثني دباغها ذكاتها وسلم عليه الله صلى النبي عن المحبق بن سلمة عن قتادة بن جون

سمعت المحبق بن ربيعة بن سلمة سمعت الحسن أبي بن الحسن سمعت دينار بن عمرو عن مسلم بن محمد

بينهما سلمة من الحسن يسمع لم وهو حرة فهي امرأته جارية استكره كان إن وسلم عليه الله صلى النبي

 يصح ول حريث بن قبيصة

  

 حديثه يصح ولم صحبة له النصاري البياضي صخر بن سلمان ويقال صخر بن سلمة ] 1993[  

  

عبد بن صفوان عن عطاء عن إسحاق بن محمد عن خالد بن أحمد لنا قاله يعلى أخو أمية بن سلمة ] 1994[  

 فيه يخالف ويعلى سلمة عن الله

  

يزيد بن سلمة عن علقمة عن الشعبي عن داود عن معتمر نا مسدد قال صحبة له يزيد بن سلمة ] 1995[  

تصل وكانت الجاهلية في ماتت مليكة أمنا إن فقلنا وسلم عليه الله صلى النبي وأخي أنا أتيت الجعفي ويقال

إل النار في والوائدة الموءودة قال وأدت أمنا فإن قلنا ل قال ذلك عملها من ينفعها فهل الضيف وتقري الرحم

الشعبي عن داود سمع زياد بن سهل نا يوسف بن بشر حدثني فتسلم عنها الله فيعفو السلم الوائدة تدرك أن

حدثني النار في والموئودة الوائدة قال وسلم عليه الله صلى النبي سألت يزيد بن سلمة عن علقمة عن

فحدثني أبي قال مثله وسلم عليه الله صلى النبي عن عامر عن أباه سمع زائدة أبي بن نا موسى بن إبراهيم

عن الله عبيد حدثنا وسلم عليه الله صلى النبي عن مسعود بن عن علقمة عن حدثه عامرا أن إسحاق أبو

الحكم بن علي سمع زيد بن سعيد نا عارم لنا وقال قوله الله عبد عن علقمة عن إسحاق أبي عن إسرائيل

صلى النبي فسأل مليكة ابنا جاء مسعود بن عن والسود علقمة عن إبراهيم عن عمير بن عثمان عن البناني

عثمان عن علي عن حزن بن الصعق نا عارم وقال بطوله النار في أمكما فقال وأدت أمنا إن وسلم عليه الله

وقال أصح زيد بن سعيد حديث زيد بن حماد قال عارم وقال نحوه وسلم عليه الله صلى النبي عن وائل أبي عن

يحيى أبو محمد لي وقال مرسل وسلم عليه الله صلى النبي عن علقمة عن إبراهيم عن منصور عن ثوري

عليه الله صلى النبي الجعفي سلمة بن يزيد سأل أبيه عن وائل بن علقمة عن سماك عن شعبة نا شبابة حدثنا

عن شعبة نا روح نا معمر بن محمد حدثني حملتم ما وعليكم حملوا ما عليهم وأطيعوا اسمعوا فقال وسلم

 وسلم عليه الله صلى النبي يزيد بن سلمة سأل أبيه عن علقمة عن سماك

  

صهبان بن هو إسحاق أبي بن يونس وقال شريك قاله الله عبد صاحب حذيفة أبو صهيبة بن سلمة ] 1996[  

أبي عن شريك نا الوهاب عبد بن فضيل لي وقال الهمداني صهبة بن ويقال يونس بن عيسى نسبه الرحبي

حتى ركعتين ركعتين قال ههنا الصلة كيف بسجستان ونحن صهيبة بن سلمة واسمه حذيفة أبا سألت إسحاق

 وخيثمة القمر بن علي منه سمع وعائشة حذيفة عن يحدث كذا يقوله الله عبد كان هكذا يرجع



  

ومائة وعشرين إحدى سنة مات نعيم أبو قال جحيفة وأبا جندبا سمع الحضرمي كهيل بن سلمة ] 1997[  

وعمرو كهيل بن وسلمة حصين وأبو منصور أربعة من أثبت بالكوفة يكن لم مهدي بن عن السود أبي بن حدثني

نا حميد بن محمد حدثني وشعبة والثوري والعمش منصور عنه روى الكوفة أهل أثبت منصور وكان مرة بن

عليا أن وائل أبي عن كهيل بن سلمة عن حبيب بن القاسم نا الكوفي السدي النضر أبو عطاف بن أشعث

الذي مثل الشتاء من يصيبكم إنه قال الشتاء قالوا عدوكم إلى انفروا قال الحكمين تحكيم بعد الناس خطب

هذا أسير أني وسلم عليه الله صلى النبي حدثني قال سماه مكانا معه كانوا إذا حتى معه ضعفوا يصيبهم

 المنزل هذا وأنزل المسير

  

 عمرو بن حنظلة منه سمع الزبير بن رأى النصاري قيس بن حنظلة مولى فيروز بن سلمة ] 1998[  

  

بن الفضل قال وشريك الثوري عنه روى قوله هريرة أبا سمع الشيباني عثيمة أبو المجنون بن سلمة ] 1999[  

 الحنفي سلمة عن شريك عن موسى

  

سمع وكيع كناه والضحاك أباه سمع الكوفي الشجعي فراس أبو أنس بن شريط بن نبيط بن سلمة ] 2000[  

 نعيم وأبو الثوري منه

  

عن حبيب بن سلمة عن الحجاج بن الحجاج عن طهمان بن نا معن نا الحزامي قال حبيب بن سلمة ] 2001[  

بعظم يستنجى وأن قائم وهو ينتعل أن وسلم عليه الله صلى النبي نهى هريرة أبي عن السهمي علي بن عروة

 النعل في عليه يتابع ولم الله عبد أبو قال

  

  ]2002 [ ترك من وقال بسبع وسلم عليه الله صلى النبي أوصانا الصامت بن عبادة عن شريح بن سلمة 

قال قوذر بن يزيد عن الرحمن عبد بن سيار سمع يزيد بن نافع عن مريم أبي بن لنا قاله الله من فليس الصلة

 إسناده يعرف ل الله عبد أبو

  

 حميد بن خالد عنه روى بشير بن محمد بن يحيى عن النصاري شريح بن سلمة ] 2003[  

  

 كليب بن عاصم عنه روى ذر أبا سمع الحارث نباتة بن سلمة ] 2004[  

  

 أباه سمع سلمة بن عمر عن المبارك بن روى الله عبد بن جابر سمع المدني يزيد أبي بن سلمة ] 2005[  

  

ل هريرة أبي عن أبيه عن سلمة بن يعقوب عن موسى بن محمد روى هريرة أبي عن الليثي سلمة ] 2006[  

 أبيه من ليعقوب ول هريرة أبي من سماع لسلمة يعرف ول الله عبد أبو قال يسم لم لمن وضوء

  

معتمر عن عارم لنا قال مقسم بن مغيرة نا التيمي سليمان قاله عمر سمع أذينة عن يزيد بن سلمة ] 2007[  

 القيس عبد من رجل قال عنه أباك سألت قال مغيرة عن شعبة سألت

  

 سلمة بن معاوية أو الزبيري أحمد أبو وقال الكندي ليلى أبو معاوية بن سلمة ] 2008[  

  



 سعيد ابنه منه سمع قوله عمر بن سمع سلمة ] 2009[  

  

بن محمد عن إسحاق بن عن سلمة بن حماد وقال فطر عنه روى أبيه عن الطفيل أبي بن سلمة ] 2010[  

حدثني الجنة في كنزا لك إن وسلم عليه الله صلى النبي لي قال علي عن الطفيل أبي بن سلمة عن إبراهيم

عليه الله صلى النبي قال بلل عن واثلة بن عامر الطفيل أبا سمع عمن إسحاق بن عن العلى عبد نا خليفة

 يصح ول الله عبد أبو قال الجنة في كنزا لك إن وسلم

  

قال عمار من سمع أنه يعرف ول زيد بن علي عنه روى عمار عن ياسر بن عمار بن محمد بن سلمة ] 2011[  

 عبيدة أبي أخا وأراه الله عبد أبو

  

  ]2012 [ عثمان بن سلمة خاله سمع مسعر رواه مرسل موسى وأبي مسعود بن عن عثمان بن سلمة 

 الكوفي

  

عنه روى أوس بن ومالك مالك بن أنس سمع مولهم الليثي الجندعي يعلى أبو وردان بن سلمة ] 2013[  

لن حفظه أراه ول الكناني وردان بن الرحمن عبد أخو هو علي بن حفص أبو وقال ووكيع المبارك وابن الثوري

 مدني وسلمة مكي الرحمن عبد

  

 منقطع وائل أبو عنه روى معاذ عن سبرة بن سلمة ] 2014[  

  

 سعد بن إبراهيم عنه روى الربعة بن عن كثير بن سلمة ] 2015[  

  

  ]2016 [ سعد بن سهل سمع المخزومي سفيان بن السود مولى مدني العرج حازم أبو دينار بن سلمة 

حدثني إسحاق بن محمد وقال عيينة وابن والثوري مالك منه سمع عياش أبي بن والنعمان رباح أبي بن وعطاء

معمر عن الرزاق عبد نا وعلي أحمد لنا وقال القاص هو المخزومي سفيان بن السود مولى الفزر حازم أبو

وقال وعثمان وعمر بكر وأبو وسلم عليه الله صلى النبي وعليه أحد ارتج سعد بن سهل عن حازم أبي عن

وسلم عليه الله صلى النبي عن زيد بن سعيد أن أخبراه أسلم بن وزيد حازم أبي عن سعد بن هشام عن الليث

أن حازم وأبي أسلم بن زيد عن سعد بن هشام أنا وهب بن أخبرني عثمان حدثني أشهر زيد بن سعيد عن وهذا

 بهذا وسلم عليه الله صلى النبي مع عشرة عاشر كنت قال زيد بن سعيد

  

يقال وإبراهيم الشعبي سمع زيد بن وحماد الثوري عنه روى الشقري الله عبد أبو تمام بن سلمة ] 2017[  

 تميم بن عمرو بن الحارث بنو شقرة

  

بن سلمة نا فليح نا سنان بن محمد حدثني النصاري المدني الزرقي سلمة بن صفوان بن سلمة ] 2018[  

وليخرجن الله مساجد الله إماء تمنعوا ل وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن سلمة أبي عن صفوان

 أنس بن ومالك إسحاق بن محمد عنه روى تفلت

  

 للحي شيخ وهو مسروق بن سعيد قال منقطع القماص أبي عن حريز عن سلمة ] 2019[  

  

 مرسل خالد أبي بن إسماعيل عنه روى العبدي شهاب بن سلمة ] 2020[  



  

رزين بن قباث سمع الله عبد أخبرنا مقاتل بن قال المصريين في عداده اللخمي صالح بن سلمة ] 2021[  

 علينا فسلم الجالس ومنا المسبح فمنا غزوة في عبيد بن فضالة مع كنا صالح بن سلمة سمع

  

الحسين تحت وكانت إسحاق أم عمته عن التيمي القرشي الله عبيد بن طلحة بن يحيى بن سلمة ] 2022[  

 وطلحة إسحاق أخا نراه مقسم بن مغيرة عنه روى علي بن

  

  ]2023 [ ابنه عنه روى الرقاشي حرة أبا سمع التميمي الحنظلي صخر أبو كراثة بن حميري مولى سلمة 

 مرسل البصري سلمة بن حماد

  

 قوله مغيرة عنه روى إبراهيم عن الله عبيد بن سلمة ] 2024[  

  

 شميلة أبي بن الرحمن عبد عنه روى النصاري محصن بن الله عبيد بن سلمة ] 2025[  

  

وعمرو عطاء وقال قوله عمرو بن محمد عنه روى السدي سلمة أبي بن عمر بن الله عبد بن سلمة ] 2026[  

سمع أباه سمع إسحاق بن أيضا وروى سعيد بن عمر عنه روى سلمة أم بن سلمة أبي بن سلمة عن دينار بن

سلمة بنت تحته فكانت الزبير بن عروة وأما القرشي المخزومي هو سلمة أبي بن عمر بن الله عبد بن سلمة

 عمر بن

  

روى الله عبد بن سلمة وهو أبيه عن القرشي الزهري عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبي بن سلمة ] 2027[  

بن عن عقيل عن الليث عن الله عبد وقال عنه عقيل عن حيوة عن المبارك وابن وهب بن وروى عقيل عنه

فلقيت محمد قال سلمة أبي بن سلمة عن مكحول عن راشد بن محمد وروى مراسيل عنده سلمة عن شهاب

 سلمة أبي بن عمر أخو هو الحديث بهذا فحدثني سلمة

  

بن سنان سمع والهذلي الحول حجاج عنه روى العبدي وحنش سلمة عن سنان عن جنادة بن سلمة ] 2028[  

 قوله سلمة

  

 غرقدة بن شبيب عنه روى مسروح عن هرثمة بن سلمة ] 2029[  

  

 الله عبيد وابنه وزمعة عيينة وابن معمر عنه روى وعكرمة طاوس عن وهرام بن سلمة ] 2030[  

  

بن يزيد عن موسى بن الفضل قاله مرسل أمامة أبي عن الجعد أبي بن سالم عن زياد بن سلمة ] 2031[  

 زياد بن يزيد أخا أراه الشجعي الجعد أبي بن زياد بن سلمة بن زياد ابنه منه وسمع زياد

  

الحط كره عمر أن الشعبي وروى دانقا عني حط عمر بن قال سبيعة بن سيف عن ضب بن سلمة ] 2032[  

عن ضب بن سلمة نا الحسين بن علي عن ويقال المروزي العتكي هو سلمة عن موسى بن الفضل وروى

 كثير بن والحكم حوشب بن شهر وعن سبيعة بن يوسف

  

من هو ماله رأس وبعض سلمة بعض أخذ إذا عباس بن عن جبير بن سعيد عن موسى بن سلمة ] 2033[  



 عيينة بن عنه روى المعروف

  

كان عيينة بن حدثنا السود أبي بن قال زيد بن وحماد شعبة منه سمع البصري علقمة بن سلمة ] 2034[  

 بشر أبو التميمي يقال فيغلب اللفظ يزيد عون بن وكان خالد من محمد لحديث أحفظ سلمة

  

إسماعيل بن موسى منه سمع دينار بن وعيسى الصهباء بن عثمان سمع الهذلي واثلة بن سلمة ] 2035[  

 حفظه من القرشي الصهباء أبي بن عثمان مرة موسى وقال

  

 قريش مولى مدني يقال عكرمة عن بخت بن سلمة ] 2036[  

  

 القطان ويحيى شيبان بن السود عنه روى عكرمة سمع بشر أبو الحجاج بن سلمة ] 2037[  

  

بشر بن سلمة عنه روى قيس بن عطية عن عمران بن الحسن سمع العزيز عبد بن بشر بن سلمة ] 2038[  

 صيفي بن

  

الحضرمي إسحاق بن يعقوب عنه روى العزيز عبد بن بشر بن سلمة سمع صيفي بن بشر بن سلمة ] 2039[  

  

يوسف بن محمد منه سمع العصبية في أبيه عن واثلة بنت خصيلة سمع الدمشقي بشير بن سلمة ] 2040[  

سمعت واثلة بنت خصيلة حدثتني كثير بن عباد نا بشير بن سلمة نا رشيد بن داود نا يحيى أبو محمد لي وقال

 وسلم عليه الله صلى للنبي قلت أباها

  

 عطية في يتكلم يحيى كان موسى بن والفضل نعيم أبو عنه روى عطية عن سابور بن سلمة ] 2041[  

  

بن إسماعيل منه سمع سابور بن وسلمة إسحاق بن محمد سمع الكوفي التميمي رجاء بن سلمة ] 2042[  

 راشد بن ويحيى خليل

  

عن عروة عن الزهري عن الوزاعي عن مالكا سمع مسلم أبو الفزاري عيزار أو العيار بن سلمة ] 2043[  

 عنه يوسف بن الله عبد لنا قاله كله المر في الرفق يحب الله إن وسلم عليه الله صلى النبي عن عائشة

  

بن الله عبد عنه روى إسحاق بن محمد سمع النصاري الرازي البرش الله عبد أبو الفضل بن سلمة ] 2044[  

 علي وهنه التسعين بعد مات مولهم يقال مناكير عنده الجعفي محمد

  

 المدينة أهل في يعد عيسى بن معن عنه روى أسيد أبي بن حمزة رأى ميمون بن سلمة ] 2045[  

  

 وكيع منه سمع قوله عطاء سمع الصائغ سلمة ] 2046[  

  

 قولهما وكيع عنه روى الحسن بن الله وعبد طاوسا سمع محرز بن سلمة ] 2047[  

  

بن محمد قال ميمون بن محمد حمزة وأبا المبارك بن سمع المروزي سليمان أبو سليمان بن سلمة ] 2048[  



 ومائتين ثلث سنة ويقال ومائة وتسعين ست سنة مات ليث

  

قاله سليمان أبي بن حماد في غلطوه واسط قاضي الجعفي الحمر إسحاق أبو صالح بن سلمة ] 2049[  

 حجر بن علي

  

عبد منه سمع قولهما عباس وابن عمر بن سمع سلمة بن النعمان أبي حدثني النعمان بن سلمة ] 2050[  

 الصمد

  

 ضمرة عنه روى نسي بن عبادة عن واصل بن سلمة ] 2051[  

  

بن محمد عنه روى المسألة في طاوسا سمع عبيد بن بشر عن عقيل أبو المكي سيسن بن سلمة ] 2052[  

 والحميدي مهران

  

 شعبة أصحاب من وكان حرب بن سليمان قال عباية بن سلمة ] 2053[  

  

 النيسابوري شبيب بن سلمة ] 2054[  

  

الرحمن عبد بن سلمة أبي وعن أبيه عن المدني النصاري وحوح بن الحصين بن الله عبد بن سلمة ] 2055[  

 نظر حديثه في لهيعة بن عنه روى

  

 سفيان باب

  

يزيد بن والسائب الزبير بن الله عبد عنه روى صحبة له شنوءة أزد من النمري زهير أبي بن سفيان ] 2056[  

أبي بن سفيان سمع أخبره يزيد بن السائب أن خصيفة بن يزيد عن مالك حدثني أويس أبي بن إسماعيل وقال

يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من شنوءة أزد من رجل زهير

الله صلى النبي من سمعته أنت قلت قيراط يوم كل عمله من نقص ضرعا ول زرعة عنه يغني ل كلبا اقتنى من

 المسجد ورب إي قال وسلم عليه

  

وعاصم عمرو بنوه عنه روى إسحاق بن محمد نسبه صحبة له الثقفي ربيعة بن الله عبد بن سفيان ] 2057[  

 الله وعبد

  

عن الرحمن عبد بن الله عبد قاله وسلم عليه الله صلى النبي عن أبان بن قيس ابنا ووهب سفيان ] 2058[  

 قيس ابني ووهب سفيان أخويها عن رقيقة بنت أميمة عن ربه عبد عن عاصم أبي

  

عن الحضرمي مالك بن ضبارة عن بقية حدثنا شريح بن حيوة حدثنا أسد بن ويقال أسيد بن سفيان ] 2059[  

وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه الحضرمي أسيد بن سفيان عن حدثه أباه أن نفير بن جبير بن الرحمن عبد

أبو حدثني بقية أخبرنا إسحاق وقال كاذب به له وأنت مصدق لك هو حديثا رجل تحدث أن خيانة كبرت يقول

الله صلى النبي سمع الحضرمي أسد بن سفيان عن حدثه أباه أن جبير بن الرحمن عبد عن أبي سمعت شريح

بن يزيد عن يزيد بن ثور عن مسلم بن الوليد نا سليمان بن أحمد سمع منير بن الله عبد وقال وسلم عليه



 نحوه وسلم عليه الله صلى النبي عن سمعان بن نواس عن نفير بن جبير عن شريح

  

 منقطع شنوءة أزد من هو محمد عن عون بن عن عبادة بن روح قال الزدي يزيد بن سفيان ] 2060[  

  

 أحمد نسبه المصري الجيشاني سالم أبو هانئ بن سفيان ] 2061[  

  

الشاميين في يعد حبيب أبي بن ويزيد يسار بن مسلم عنه روى عمر سمع الخولني وهب بن سفيان ] 2062[  

وكانت وهب بن سفيان بنا مر قال الحبراني غياث عن إسماعيل بن مبشر نا المبارك بن الحكم نا زكريا حدثني

 علينا فسلم بالقيروان غلمان ونحن صحبة له

  

 فضيل بن الحارث عنه روى الخزاعي شريح أبي عن شامي العوجاء أبي بن سفيان ] 2063[  

  

  ]2064 [ سلمة بن عمرو عن روق أبو الحارث بن عطية نا زهير أبو نا مهران بن قال الليل بن سفيان 

نادى القربين عشيرته ينذر أن وسلم عليه الله صلى النبي أمر لما طالب أبي بن علي عن الليل بن وسفيان

رجاء أبو زيد وروى السري يصح ول الليل بن سفيان عن الشعبي عن إسماعيل بن السري وروى صوته بأعلى

 قوله علي بن حسن سمع الهمداني ليل بن سفيان عن

  

 الباء باب

  

أسلم فتنة تكون عمرو بن الله عبد سمع الحبلي الرحمن عبد أبي عن النصاري بشر بن سفيان ] 2065[  

 رباح أبي بن عطاء عن أيضا وروى سفيان عن معاوية حدثني صالح بن الله عبد لنا قاله بحر وراء قوم الناس

  

 الحاء باب

  

هارون بن يزيد عنه روى المنكدر وابن بشر وأبي الزهري عن الواسطي السلمي حصين بن سفيان ] 2066[  

 الحسن بن حسين بن محمد أبو يقال يزيد بن ومحمد

  

 وموسى جهور ابنه منه سمع غالب أبا سمع الجرموزي البصري جهور أبو الحارث بن سفيان ] 2067[  

  

خالد قبل مات السود أبي بن لي قال جريج وابن شعبة سمع البصري معاوية أبو حبيب بن سفيان ] 2068[  

عالما حبيب بن سفيان كان القطان يحيى قال ومائة وثمانين ست سنة الحارث بن خالد ومات الحارث بن

حبيب بن سفيان سمعت وقال وثمانين ثنتين سنة مات أظنه علي بن نصر وقال عروبة أبي وابن شعبة بحديث

 فرية في حد قابوس أن حبيب أبا

  

لي قال حجاج بن وأحمد حمزة بن إبراهيم عنه روى زيد بن كثير سمع المدني حمزة بن سفيان ] 2069[  

 السلمي فروة بن سفيان بن حمزة بن سفيان نا محمد بن يعقوب

  

 ضمرة قاله العزيز عبد بن عمرو بعث حمزة أبي بن سفيان ] 2070[  

  



 كليب بن عاصم عنه روى حاطب بن محمد عن الحارث بن سفيان ] 2071[  

  

 الدال باب

  

سعيد غيره وقال خالد بن عمرو قاله مرة بن عمرو عنه روى عمر بن سمع المكي دينار بن سفيان ] 2072[  

 دينار بن

  

سعيد أبو دينار بن سفيان عثام وقال أسامة أبو كناه القصار الحمري الورقاء أبو دينار بن سفيان ] 2073[  

الكوفي السدي هو بعضهم وقال وماهان وذكوان والشعبي سعد بن ومصعب الله عبد بن عون عن كتبته التمار

 سنين سبع بن حسين برأس جيء يوم أنا قال الحمري التمار دينار بن سفيان نا زهير أبو نا مخلد قال

  

 الزاي باب

  

 فراهيج بن داود عنه روى العوام بن الزبير سمع فراهيج بن داود مولى زياد بن سفيان ] 2074[  

  

 حميد بن خالد منه سمع مالك بن أنس عن الغساني زياد بن سفيان ] 2075[  

  

الواحد عبد منه سمع وعكرمة جبير بن سعيد وعن طريف بن وموسى شريحا سمع زياد بن سفيان ] 2076[  

 أسامة وأبو

  

 السين باب

  

قال وستين إحدى سنة مات الوليد أبو قال الكوفي الثوري الله عبد أبو مسروق بن سعيد بن سفيان ] 2077[  

الملك عبد بن سليمان خلفة في ولدا أنهما فاتفقا وسفيان مالك سألت السود بن حميد عن السود أبي بن لي

أعلم أحدا رأيت ما يقول المبارك بن سمعت الحسن بن علي لنا وقال حبيب أبي بن وحبيب مرة بن عمرو سمع

شئت وإذا محدثا رأيته شئت وإذا مصليا سفيان رأيت شئت إذا كنت المبارك بن عن عبدان لنا وقال سفيان من

النعمان مجلس يعني وسلم عليه الله صلى النبي على فيه صلى ما شهد آخر ومجلس الفقه غامض في رأيته

ثمان سنة يقول سفيان سمعت داود بن موسى نا أحمد لي قال القطان ويحيى شعبة منه سمع بالبصرة مات

صلة حدثنا يقول إسحاق أبا سمعت وربما سنة ثلثين منذ إسحاق أبو ومات سنة وستون إحدى لي وخمسين

المبارك وابن شعبة عنه وروى بالبصرة ومات وخمسين أربع سنة الكوفة من سفيان وخرج سنة ستين منذ

أخذت سفيان خالفه فإذا أحد عندي يعدله ول شعبة من إلي أحب أحد ليس القطان يحيى قال القطان ويحيى

حدثنا هو يقول أن يهمني كان ولكن فلنا سمعت فوقه لمن سفيان يقول أن اهتم أكن ولم سفيان بقول

 مضر بن إلياس بن طابخة بن أد بن مناة عبد بن ثور هو والثوري

  

 العين باب

  

 الربيع عنه روى عمر بن عن عقال بن سفيان ] 2078[  

  

 منقطع وعمر عياض أبي عن يروي وقتادة أيوب عنه روى العقيلي سفيان ] 2079[  



  

  ]2080 [ الزبير وأبو لحق بن الله عبد عنه روى عاصم أبي بن داود عن الثقفي الرحمن عبد بن سفيان 

 سفيان بن عاصم عن ويروي

  

وقال الحميد عبد بن جرير قاله زياد عن السدي حدير بن زياد بن محمد بن الله عبد بن سفيان ] 2081[  

 الكوفيين في يعد محمد بن الله عبد الثوري

  

مات السود أبي بن الله عبد لي قال مكة سكن الكوفي هلل بني مولى محمد أبو عيينة بن سفيان ] 2082[  

ست بن وأنا الزهري وجالست ومائة سبع سنة ولدت عيينة بن عن علي لنا وقال ومائة وسبعين ثمان سنة

عنه روى ومات الشام إلى وخرج ومائة وعشرين ثلث سنة الزهري علينا وقدم ونصف وشهرين سنة عشرة

وثم حديث عن الزهري سألت يقول عيينة بن سمعت الجعفي لي قال ووكيع المبارك وابن يحيى بن همام

 منه أصغر الشأن هذا يطلب أحدا رأيت ما قال ثم دعوه فقال فطردوني وحشم خصيان

  

 المبارك بن سمع المائتين قبل مات المروزي الملك عبد بن سفيان ] 2083[  

  

 الله عبد بن صالح منه سمع نجيح أبي وابن طاوس بن سمع الترمذي عامر بن سفيان ] 2084[  

  

أبي بن حدثني علي منه سمع الثوري سمع الكوفي السوائي عقبة بن قبيصة أخو عقبة بن سفين ] 2085[  

قال داره من أبوه أخرجه التيمي إبراهيم قص لما الهندواني الله عبد بن همام سمع عقبة بن سفيان نا شيبة

 المر هذا يكرهان مسعود وابن حذيفة رأيت

  

 الفاء باب

  

عن ويحدث سعيد بن وأفلح سفيان بن بريدة ابنه عنه روى مسعود عن السلمي فروة بن سفيان ] 2086[  

 فيه يتكلمون وبريدة الكوع بن سلمة

  

 الميم باب

  

 عمران بن حرملة عنه روى قوله عمر بن سمع أبيه عن منقذ بن سفيان ] 2087[  

  

عبد عن مختار بن سفيان عن النخعي مالك أبي عبادة عن يونس بن عيسى قال مختار بن سفيان ] 2088[  

صلى النبي عن أوفى أبي بن سمعت حبيبة أبي سفيان عن الملك عبد عن أسامة أبو وقال أوفى أبي بن الله

عليه الله صلى النبي عن أوفى أبي بن سمع المختار أبو نا شعبة وقال آخرهم القوم ساقي وسلم عليه الله

مالك أبو عبادة نا عيسى نا خالد بن عمرو وحدثني وهم وهو المختار عن شعبة عن المبارك بن وقال وسلم

 مثله المختار أبي بن موسى عن النخعي

  

 النون باب

  

  ]2089 [ بن موسى منه سمع الملك وعبد العقيلي الكريم وعبد طاوس عن البصري نشيط بن سفيان 



 إسماعيل

  

 سهل باب

  

وثلثين سبع سنة صفين وكان صفين بعد ومات علي عليه صلى بدرا شهد النصاري حنيف بن سهل ] 2090[  

صليت قال معقل بن الله عبد عن الصبهاني بن عن شعبة نا جعفر بن محمد نا المثنى بن محمد حدثني مدني

سمع شريح أبو حدثني صالح بن الله عبد لنا وقال ستا عليه كبر حنيف بن سهل بدر أهل من جنازة على علي مع

على تشددوا ل قال وسلم عليه الله صلى النبي عن جده عن أبيه عن حنيف بن سهل بن أمامة أبي بن سهل

 والديارات الصوامع في بقاياهم وستجدون أنفسهم على بتشديدهم قبلكم من هلك فإنما أنفسكم

  

صدقة بن محمد نا المنذر بن إبراهيم حدثني صحبة له الحارثي المدني النصاري حثمة أبي بن سهل ] 2091[  

أبا بعث وسلم عليه الله صلى النبي أن جده عن أبيه عن حثمة أبي بن سهل بن يحيى بن محمد حدثني قال

الله صلى الله رسول فقال حثمة أبا فدعا علي زاد قد حثمة أبا إن الله رسول يا فقال رجل فجاءه خارصا حثمة

الريح يصيب وما أهله عرية قدر له تركت لقد الله رسول يا فقال عليه زدت قد إنك يزعم عمك بن وسلم عليه

 وأنصفك عمك بن زادك قد فقال

  

الزهري عن شعيب عن نافع بن الحكم نا قال المدني النصاري العباس أبو الساعدي سعد بن سهل ] 2092[  

وثمانين ثمان سنة مات نعيم أبو لنا وقال عشرة خمس بن وهو وسلم عليه الله صلى النبي رأى أنه سهل عن

عليه الله صلى النبي أدرك وقد سهل قال شهاب بن عن يونس حدثني الليث حدثني صالح بن الله عبد لنا وقال

 زمانه في عشرة خمس بن وهو وسلم

  

تحت وسلم عليه الله صلى النبي بايع له يولد ل عقيما وكان صحبة له النصاري الحنظلية بن سهل ] 2093[  

الدرداء لبي جليسا وكان أباه سمع بشر بن قيس عن سعد بن هشام نا نعيم أبو لنا قال الشام نزل الشجرة

عن قتادة عن أباه عن مسلم وروى المتفحش الفاحش يحب ل وجل عز الله إن قال الحنظلية بن سهل سمع

 تميم الحنظلية بن سهل ويقال الول غير يقال هذا العبشمي الحنظلية بن سهل حدثني العالية أبي

  

مجاهد بن وفروة وزبان حبيب أبي بن ويزيد الليث عنه روى أبيه عن الجهني أنس بن معاذ بن سهل ] 2094[  

 الشام أهل من هو لهيعة بن قال

  

  ]2095 [ عبد عنه روى جده عن أبيه وعن أنسا سمع النصاري حنيف بن سهل بن أمامة أبي بن سهل 

منه وسمع المزني الرحمن وعبد حبيب أبي بن ويزيد العمياء أبي بن الرحمن عبد بن وسعيد شريح بن الرحمن

 عمر بن عيسى

  

  ]2096 [ بن زهير لي قال المسعودي عنه روى عتبة بن الله عبد عن قبيلة وقرار القراري أسد أبو سهل 

تكونن ول مستمعا أو متعلما أو عالما اغد الله عبد قال القراري سهل عن سنان أبي عن جرير حدثنا حرب

وسلم عليه الله صلى النبي قال أنسا سمع الجزري وهب بن بكير عن أسد أبي عن شعبة وروى فتهلك الرابع

النبي سمع أنس عن الجزري بكير عن الحنفي سهل عن العمش عن عيسى بن يحيى وقال قريش من المراء

عليه الله صلى النبي سمع أنس عن منصور عن الجهني موسى بن يعلى وقال مثله وسلم عليه الله صلى



نا وكيع وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن أنس عن غالب عن ليث عن ويروي مثله وسلم عليه الله وسلم

 أسد أبو علي قال وسلم عليه الله صلى النبي عن أنس عن بكير عن أسد أبو سهل نا العمش

  

 حديثه عنه يصح لم موسى بن سليمان عنه روى أمامة أبي عن الباهلي عجلن بن سهل ] 2097[  

  

عنه روى جزء بن الحارث بن الله عبد سمع المصريين في يعد فوق الليث مولى ثعلبة بن سهل ] 2098[  

 يصح ول ثعلبة عن الليث عن الوليد أبو وقال الليث

  

 مرسل الليث عنه روى هبيرة بن الله عبد عن النصاري عقيل بن سهل ] 2099[  

  

لي وقاله الدار في ذميمة تركتموها هل وسلم عليه الله صلى النبي عن النصاري حارثة بن سهل ] 2100[  

 مرسل إسحاق بن سعد عن ضمرة أبو نا بحر بن محمد نا الرحيم عبد بن محمد

  

 عمر مع خرجنا مهاجر بن عمرو عن يعفور أبو عنه روى شداد من سمع سهل ] 2101[  

  

حدثني الصباح أبي عن المبارك بن قاله مرسل القرشي العزيز عبد بن عمر مولى صدقة بن سهل ] 2102[  

 سهل

  

 ثقة وكان مسلم قال الحسن سمع العيشي السراج الصلت أبي بن سهل ] 2103[  

  

بن حصين بن سهل عن إسماعيل بن موسى لنا قال البصري الباهلي مسلم بن حصين بن سهل ] 2104[  

وفاجرنا وبرنا وكبيرنا صغيرنا يعلمون الول الصدر أدركنا يقول الحسن سمع أنه راشد بن عاصم نا مسلم

 مسلم بن قتيبة أخي بن هو المبارك بن قال كذلك نؤديه أن نريد ونحن وطالحنا صالحنا

  

 حسان بن سعيد منه سمع قوله مجاهدا سمع سهل أبي بن سهل ] 2105[  

  

سمعت حدثته أمه أن حدثه سهل أن عمرو أنا وهب بن أخبرني أصبغ لي قال سهل أبي بن سهل ] 2106[  

هلل أبي بن سعيد عن يزيد بن خالد عن الليث نا بكير بن يحيى وقال بعضا بعضها يطهر الرض قالت عائشة

سهل أبي بن سهل سمع هلل أبي بن سعيد عن عمرو عن وهب بن أيضا وروى مثله سهل أبي بن سهل عن

 نحوه

  

أبي عن العرابي سهل سمع مرحوم نا المثنى بن لي قاله الوليد أبا سمع العرابي عطية بن سهل ] 2107[  

على يبغي ل وسلم عليه الله صلى النبي عن جده عن أبيه عن بردة أبي بن بلل سمع لقريش مولى الوليد

 منه عرق فيه أو بغي ولد إل الناس

  

 غياث بن وحفص زائدة أبي بن سمع الري سكن العسكري مسعود أبو عثمان بن سهل ] 2108[  

  

بن سهل نا سليمان بن أحمد لي قال البصريين في يعد عبيد بن يونس سمع العدوي أسلم بن سهل ] 2109[  

 مرسل الحسن سمع سعيد أبو أسلم



  

منه سمعت أحمد قال وشعبة الطويل حميد عن الله عبد أبو البصري النماطي يوسف بن سهل ] 2110[  

 مات قد كان أراه شيئا بعد منه أسمع لم تسعين سنة

  

 شعبة منه سمع عتاب أبو حماد بن سهل ] 2111[  

  

 يوسف بن بشر عنه روى البصريين في يعد هند أبي بن داود سمع زياد بن سهل ] 2112[  

  

 أسلم بن سهل سمع البصري يحيى أبو خدويه أبو حسان وكنية حسان بن سهل ] 2113[  

  

بشر قال حديثه الناس ترك شعبة عن الناس أروى الحديث أصحاب من كان أحمد قال السود سهل ] 2114[  

 مرسل عمر قال البراء بن يزيد سمعت الحجاج بن شعبة سمع القرشي السود سليمان بن سهل نا الحكم بن

  

 يزيد بن وأبان وهيبا سمع البصري الدارمي بشر أبو بكار بن سهل ] 2115[  

  

 سهيل باب

  

وسلم عليه الله صلى الله رسول زمان في مات قرشي أمه والبيضاء الفهري البيضاء بن سهيل ] 2116[  

عبد بن عباد عن حمزة بن الواحد عبد عن عقبة بن موسى عن خالد بن وهيب عن حرب بن سليمان لنا قاله

ولم مرسل سهيل عن الصلت بن سعيد عنه وروى وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه صلى عائشة عن الله

 منه يسمع

  

حميد عن حماد نا موسى حدثنا المدينة إلى صار ثم المكي جندل أبي والد القرشي عمرو بن سهيل ] 2117[  

أنفسكم على عمرو بن سهيل فقال منازلهم قدر على لهم يأذن عمر بباب والنصار المهاجرون قال الحسن عن

وقفته موقفا أدع ل والله الجنة أبواب إلى دعيتم إذا بكم فكيف وأبطيتم فأسرعوا ودعيتم القوم دعي فاغضبوا

 مثله المشركين على وأنفقت وقفت إل وسلم عليه الله صلى الله رسول على نفقة ول المشركين مع

  

  ]2118 [ عبد وابنه السلم عبد عنه روى قوله عمر بن سمع البصريين في يعد الفقيمي سوية أبو سهيل 

 عاصم بن قيس سمع ويقال الفقيمي الملك

  

نا هشيم قال معاوية بن ومروان هشيم عنه روى عائشة سمع المكي السندي أبو ذكوان بن سهيل ] 2119[  

كانت قال عائشة لي صف له قلت بالكذب نتهمه كنا العوام بن عباد وقال نباشا قطع الزبير بن شهدت سهيل

بن سهيل أنا يزيد نا عبادة بن محمد وقال معين بن واتهمه بيضاء شقراء عائشة كانت عباد غير وقال أدماء

 عندنا بواسط وكان عمر أبو المكي ذكوان

  

المسيب بن سعيد سمع جويرية مولى مدني ذكوان صالح أبي واسم السمان صالح أبي بن سهيل ] 2120[  

بن أنا يزيد بن مخلد أنا سلم بن لي قال وشعبة والثوري مالك عنه روى وأباه دينار بن الله وعبد يزيد بن وعطاء

وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن عقبة بن موسى أخبرني جريج

بن الله عبد بن عون عن سهيل نا وهيب عن موسى وقال كفارة فهو وبحمدك ربنا سبحانك فقال جلس من قال



 ألوى وهيب وحديث سهيل من سماعا عقبة بن موسى يذكر ولم قوله عتبة

  

سهيل عن شعبة عن الصمد عبد قال قوله شعبة عنه روى المسيب بن سعيد سمع القرشي سهيل ] 2121[  

 عمرو بن

  

 منقطع عجلن بن محمد عنه روى حسن بن حسن عن سهيل ] 2122[  

  

وسمع وحيوة أيوب أبي بن سعيد عنه روى والمقبري عروة رأى الحدل أبو الجعد أبي بن سهيل ] 2123[  

 وعكرمة النصار مولى شرحبيل

  

 الحديث منكر عمار بن عكرمة عنه روى الحسن سمع زفر أبي بن سهيل ] 2124[  

  

 همام عنه روى أبيه عن عمرو بن سهيل ] 2125[  

  

حدثني كليب بن عاصم عن عوانة أبو نا حماد بن يحيى نا إسحاق بن أحمد لي قال ذراع بن سهيل ] 2126[  

يقال لسحرا البيان من قال وسلم عليه الله صلى النبي عن يزيد بن معن أو يزيد أبا سمعت ذراع بن سهيل

 بالشام القضاة أشراف من الجرمي ذراع أبو كنيته

  

بن وكعب صومي بن وحديج قبيل أبي عن المصريين في يعد الكلبي السحماء أبو حسان بن سهيل ] 2127[  

 والليث وهب بن الله عبد منه وسمع حميد بن خالد عنه روى علقمة

  

سمع الملك عبد بن أشعث عن ومائة وثمانين إحدى سنة مات الغداني قال العجلي صبرة بن سهيل ] 2128[  

 مسلم بن عفان منه

  

وهو عيينة بن عنه روى عندهم بالقوي ليس ثابت عن البصري القطعي حزم أخو مهران بن سهيل ] 2129[  

 حزم أبي بن سهيل

  

 سالم باب

  

مع كنا قال يساف بن هلل عن منصور عن جرير نا علي لنا قال صحبة له الشجعي عبيد بن سالم ] 2130[  

عن عوانة أبو حدثنا فقال مهدي لبن فذكرته وسلم عليه الله صلى النبي عن فذكر رجل فعطس عبيد بن سالم

عن منصور عن ورقاء لي فقال داود لبي فذكرته قال سالم عن عرفطة آل من رجل عن هلل عن منصور

عن رجل عن هلل عن منصور عن سفيان نا فقال سعيد بن ليحيى فذكرته سالم عن عرفجة بن خالد عن هلل

 سالم مع كنا منصور عن الرازي جعفر أبي عن قاسم بن هاشم وروى سالم

  

  ]2131 [ لي قال النصار من امرأة ومولته به يعرف القرشي ربيعة بن عتبة بن حذيفة أبي مولى سالم 

 بكر أبي عهد في وذلك اليمامة يوم قتل الخراساني عطاء عن جابر بن عن مسلم بن الوليد عن سليمان

  

أو سبع سنة مات نعيم أبو لنا قال كوفي رافع الجعد أبي واسم أشجع مولى الجعد أبي بن سالم ] 2132[  



والعمش منصور عنه روى وأنسا وجابرا عمر بن الله عبد سمع الملك عبد بن سليمان ولية في وتسعين ثمان

 النخلي الله عبد أبي عن السود أبي بن نسبه

  

 الزهري عنه روى مسعود بن عن الثقفي عاصم أبي بن سالم ] 2133[  

  

زيد بن ثور عنه روى هريرة أبا سمع القرشي السود بن مطيع بن الله عبد مولى الغيث أبو سالم ] 2134[  

بن مولى الغيث أبي عن التيمي عمر بن عثمان عن محمد بن العزيز عبد نا حمزة بن إبراهيم وقال عدوي مدني

أنزل وما بالله آمنا قولوا بآيتين الفجر ركعتي في يقرأ وسلم عليه الله صلى النبي سمع هريرة أبي عن مطيع

عن تسأل ول ونذيرا بشيرا بالحق أرسلناك إنا و الرسول واتبعنا أنزلت بما آمنا ربنا الخرة وفي الية إلينا

الله صلى النبي كان هريرة أبي عن حازم أبي عن كيسان بن يزيد سمع مروان نا علي حدثنا الجحيم أصحاب

بن محمد عن أنس نا ثابت أبو حدثني أحد الله هو وقل الكافرون أيها يا قل الفجر ركعتي في يقرأ وسلم عليه

 الزار في هريرة أبا سمع مطيع بن مولى سالم الغيث أبي عن سالم بن إسحاق عن يحيى أبي

  

أبي بن وإسماعيل السائب بن عطاء منه وسمع عمر وابن مسعود أبا سمع البراد الله عبد أبو سالم ] 2135[  

حجاج وقال نفسي من أوثق عندي وكان البراد سالم عن السائب بن عطاء عن همام حدثنا موسى لنا قال خالد

هريرة أبا سمع الله عبد أبا البراد سالما سمعا بزة أبي بن والقاسم عمير بن الملك عبد عن شعبة نا محمد بن

سالم عن عمير بن الملك عبد عن عمرو بن الله عبيد وتابعه جنازة تبع من وسلم عليه الله صلى النبي سمع

أبي عن البراد سالم عن الملك عبد نا عوانة أبو وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن البراد

البراد سالما سمعت إسماعيل عن بشر بن محمد نا نمير بن وحدثني وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة

 نحوه وسلم عليه الله صلى النبي عن عمر بن سمعت

  

عبد لنا قال المدني سبلن سالم وهو النصري الحدثان بن أوس بن مالك مولى الله عبد أبو سالم ] 2136[  

صلى النبي سمعت هريرة أبا سمع النصريين مولى سالم عن المقبري سعيد حدثني الليث نا يوسف بن الله

أو آذيته مؤمن فأيما تخلفنيه لن عهدا عندك اتخذت وإني البشر يغضب كما أغضب بشر أنا إنما وسلم عليه الله

وزاد مثله النصريين مولى سالم عن سعيد عن الليث نا قتيبة حدثنا وقربة كفارة له فاجعلها جلدته أو شتمته

وسعد سعيد أبا سمع دوس مولى وهو النصري شداد مولى سالم ويقال القيامة يوم إليك بها تقربه قربة

نعيم عنه وروى الشج بن وبكير كثير أبي بن يحيى منه سمع سعد توفي يوم بكر أبي بن الرحمن وعبد وعائشة

عن يذكر يصح ول المهري سالم أبو حدثني سلمة أبو حدثني يحيى عن عكرمة وقال بشير بن وعمران المجمر

سأل شداد مولى الله عبد أبي سالم عن محمد أنا يزيد أنا إسحاق وقال شداد مولى الله عبد أبو سالم هو علي

الهاد بن شداد مولى الله عبد أبا أن الرحمن عبد بن محمد أخبرني حيوة نا وهب بن نا حرملة نا أحمد سعدا

عبد حدثنا النار من للعقاب ويل يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت فقالت عائشة على دخل أنه حدثه

سعيد أبا سمعت قال منه أكبر شيخا أعلم ل بالمدينة شيخا الله عبد أبا أن بكير حدثني الليث نا صالح بن الله

سعيد أبا سمع شداد مولى سالم أخبرني يزيد بن الله عبد عن حاتم نا ثابت أبو حدثنا الصرف في عباس وابن

الله عبد أبو أخبرني السود أبا سمعت حيوة لي قال والمقري الصرف في وسلم عليه الله صلى النبي سمع

بن الفضل أنا قال حريث بن وحسين الضالة في وسلم عليه الله صلى النبي سمع هريرة أبا سمع شداد مولى

عائشة وكانت سبلن سالم الله عبد أبو أخبرني الحارث بن مروان بن الملك عبد أخبرني الجعيد أنا موسى

مولى سالم عن المجمر نعيم عن أبيه عن فليح بن محمد حدثنا المنذر بن إبراهيم الوضوء في بأمانته تستعجب



بن نا عيسى بن وأحمد النار من للعقاب ويل وسلم عليه الله صلى النبي سمعت عائشة سمع النصري شداد

عن بشير بن عمران نا ذئب أبي بن نا آدم وقال نحوه شداد مولى سالم عن أبيه عن محرمة أخبرني وهب

سالما سمعت يحيى نا علي نا إسماعيل بن هارون سمع منير بن الله وعبد نحوه عائشة سمع سبلن سالم

 نحوه دوس مولى

  

الله صلى النبي عن علي بنت سكينة سمع صالح أبا سمع الطائي إبراهيم مولى العلء أبو سالم ] 2137[  

 الصمد عبد منه سمع مرسل وسلم عليه

  

حبيب أبي بن يزيد عنه روى معتب بن معاوية وعن أبيه عن المصري الجيشاني سالم أبي بن سالم ] 2138[  

يقول هريرة أبا سمع معاوية عن سالم عن يزيد نا الليث حدثني صالح بن الله عبد حدثنا يعقوب بن والحارث

من حرصك من رأيت لما عنها يسأل من أول إنك ظننت لقد قال بشفاعتك الناس أسعد من الله رسول يا قلت

 لسانه وقلبه قلبه لسانه يصدق الله إل إله ل قال

  

وبسر سلمة أبا سمع القرشي التيمي المدني الله عبيد بن عمر مولى النضر أبو أمية أبي بن سالم ] 2139[  

 والثوري مالك منه سمع سعيد بن

  

يقول عليا سمعت علي بن عمرو لي قال الثوري منذر عن الكوفي إبراهيم أخو حفصة أبي بن سالم ] 2140[  

 أكتبه لم سالم كان لو يحيى قال يونس أبو حفصة أبي بن سالم نا عيينة بن نا سعيد بن يحيى نا

  

 الثاء باب

  

 شريح إلى كتب ثم هبيرة بن هشام إلى فخاصمت البصرة إلى بغل جلبت ثوبان بن سالم ] 2141[  

  

 الدال باب

  

إسماعيل بن موسى عنه روى طباع بن محمد نسبه ثابتا سمع الهجيمي جميع أبو دينار بن سالم ] 2142[  

 علي عن يذكر البصري الهجيمي سليم بن الحارث مولى راشد بن سالم يقال

  

 الراء باب

  

  ]2143 [ بن موسى منه سمع الركوع بعد فقنت النهدي عثمان أبو بنا صلى الله عبد أبو رزين بن سالم 

 البصريين في يعد إسماعيل

  

 صالح بن حلم عنه روى حذيفة عن ربيعة بن سالم ] 2144[  

  

 الزاي باب

  

 زياد بن شعيب عنه روى مطر أبي عن زياد أبو سالم ] 2145[  

  



 السين باب

  

  ]2146 [ بن الله عبد حدثني معاوية عنه روى أمامة أبا سمع الحمصي العنسي شداد أبو سالم بن سالم 

 وجنازته وسلم عليه الله صلى النبي وفاة شهدت شداد أبي عن معاوية نا السري بن بشر نا محمد

  

 علي عن يذكر الهذلي سبرة أبو سلمة بن سالم ] 2147[  

  

روى صبية أم عن يصح ولم النعمان بن بعضهم وقال النعمان أبو خربوذ بن ويقال سرج بن سالم ] 2148[  

محمد بن يونس نا خليل بن لي وقال قيس بنت خولة واسمها صبية أم مولى هو زيد بن وأسامة خارجة عنه

 صبية أم مولى النعمان أبي عن جعفر أبي عن مهزم بن محمد سمع

  

 الشين باب

  

المزدلفة في دينار بن وعمرو رباح أبي بن عطاء منه سمع حبيبة أم سمع المكي شوال بن سالم ] 2149[  

 حبيبة أم مولى هو علي عن يقال وهذا عمرا إل عنه يحدث أحدا أسمع لم عيينة بن قال

  

 البصري التميمي العنبري شهاب بن حبيب أخوه عنه روى عمر بن سمع مدلج بن شهاب بن سالم ] 2150[  

  

ضرار أبي شداد بن سالم عن عون بن عن أزهر عن علي أنا قال العدوي ضرار أبو شداد بن سالم ] 2151[  

 ماشيا العيد يأتي زيادا رأى

  

 الحاء باب

  

  ]2152 [ بن عن عكرمة عن السدي عن سالم عن الله عبيد أنا مهران بن محمد لي قال حماد أبو سالم 

طهورا الرض لي جعلت النبياء من قبلي أحد يعطها لم خمسا أعطيت وسلم عليه الله صلى النبي عن عباس

مسيرة المشركين وبين بيني يكون بالرعب ونصرت محرابه يبلغ حتى يصلي النبياء من أحد يكن ولم ومسجدا

 قلوبهم في الرعب الله فيقذف شهر

  

 العين باب

  

 الوزاعي عنه روى الحجازي الله عبد بن سالم ] 2153[  

  

نا قال مسلم بن الوليد عنه روى الحسن عن الخياط بن عاصم أبو وقال الخياط الله عبد بن سالم ] 2154[  

 مرضيا وكان المكي سالم نا سفيان سمع آدم بن يحيى أنا رافع بن

  

عن واقع بن الحسن قال المدني العدوي القرشي عمر أبو الخطاب بن عمر بن الله عبد بن سالم ] 2155[  

 ومائة ست سنة مات ربيعة بن ضمرة

  

حدثني جبير بن سعيد رأى الله عبيد أبو سالم نا شريك نا حبان وروى الله عبيد أبو الله عبد بن سالم ] 2156[  



أبيه عن بكرة أبي بن الرحمن عبد عن سالم بن الله عبيد أبي سالم عن سلمة بن حماد نا روح نا جعفر أبو أحمد

 الحجة وذو رمضان ينقصان ل عيد شهرا وسلم عليه الله صلى النبي قال

  

سمع صبرا بالشام قتل القرشي الموي مروان بن محمد مولى الجزري الفطس عجلن بن سالم ] 2157[  

جبير بن سعيد عن محمد أبي عن ليث وروى مجاهد بن علي عن حميد بن بشر الثوري عنه روى جبير بن سعيد

 سالما يرونه المصاحف بيع في عمر بن عن

  

 وعطاء نافع عن تركوه الفيض أبو العلى عبد بن سالم ] 2158[  

  

وكيع منه سمع الحسن وعن هرم بن عمرو سمع النعمي المرادي العلء أبو الواحد عبد بن سالم ] 2159[  

 ويعلى ومروان

  

 ثابت بن علي عنه روى الرقي المهاجر أبو الله عبيد بن أو الله عبد بن سالم ] 2160[  

  

 الغين باب

  

عن الخمصي عدي بن حاتم عن حدثه عثمان أبي بن سليمان أن المصري التجيبي غيلن بن سالم ] 2161[  

يغتسل فقام صلتي تستطيع ل قال بصلتك فأصلي عندك أبيت أن أريد وسلم عليه الله صلى للنبي قلت ذر أبي

جعلت ثم معه وقمت يصلي قام ثم الغسل هكذا فقال مثله فعلت ثم فاغتسل عنه محول وأنا بثوب فسترته

 غيلن بن سالم نا وهب بن نا تليد بن سعيد لي قاله صلته طول من الجدرات برأسي أضرب

  

هو هلل بن وحميد وبكرا وعطاء والحسن أنسا سمع وموسى الصمد عبد منه سمع غياث أبو سالم ] 2162[  

 بصري عتكي

  

 الصاد باب

  

بن إبراهيم منه سمع أبيه عن القرشي الزهري عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن صالح بن سالم ] 2163[  

 سعد

  

 الفاء باب

  

 الحارث بن عمرو عنه روى أسلم بن زيد عن الفراء سالم ] 2164[  

  

 القاف باب

  

بن الله عبد عن السهمي القرشي عمر بن الله عبد مولى ويقال عمرو بن الله عبد قهرمان سالم ] 2165[  

 شعيب بن عمرو عنه وروى عمر

  

 هلل بن سالم ] 2166[  



  

 الميم باب

  

 جبلة بن علي منه سمع دينارا ويسمى عقيصا سعيد أبي عن الكوفي المزني مريم أبي بن سالم ] 2167[  

  

 واضح بن يحيى عنه روى الرحيم عبد أبو الباهلي معاوية مولى سالم ] 2168[  

  

وسلم عليه الله صلى النبي أن وعائشة هريرة أبي عن مهران بن ميمون عن المهاجر أبو سالم ] 2169[  

 سالم عن حيان بن خالد نا كريب أبو حدثنا ثلثا ثلثا توضأ

  

فل سالم بن النعمان أبو يكن لم ان عمير بن الملك عبد عنه روى أوس بن عمرو عن منقذ بن سالم ] 2170[  

 أدري

  

 الغنوي الزرقاء أبو مخراق بن سالم ] 2171[  

  

 عاصم أبو منه سمع مليكة أبي وابن وعطاء سالما سمع المكي عكاشة مولى سالم ] 2172[  

  

 النون باب

  

سلم بن ومحمد قتيبة حدثنا عروبة أبي وابن الجريري سمع البصري العطار سعيد أبو نوح بن سالم ] 2173[  

 عنه

  

 سليم باب

  

 حزم باب في بيناه مرسل وسلم عليه الله صلى النبي عن السلمي سليم ] 2174[  

  

 سليم بن جابر ويقال صحبة له البصريين في يعد الهجيمي جرى أبو جابر بن سليم ] 2175[  

  

 اللف باب

  

وإبراهيم أشعث ابنه عنه روى عمر وابن مسعود بن سمع المحاربي الشعثاء أبو أسود بن سليم ] 2176[  

أبي عن بدر بن العلء عن سنان أبي عن عبيد بن يعلى قال عمير بن وعمارة ثابت أبي بن وحبيب والحكم

أبي عن بدر بن العلء عن العمش عن جرير نا قتيبة حدثنا سلمان فيه جيش في كنت قال المحاربي الشعثاء

ول سلمان فقال وابنها رجل فسبها مريم سورة رجل فقرأ جيش في سلمان مع كنا حنظلة بن الله وعبد نهيك

 ومسروقا أيوب وأبا حذيفة وسمع الكوفي هو علم بغير عدوا الله فيسبوا الله دون من يدعون الذين تسبوا

  

كان أذنان بن سليم أن إسحاق وأبي الحكم عن شعبة نا حرب بن سليمان نا النخعي أذنان بن سليم ] 2177[  

وكيع وقال مرة أتصدق أن من إلي أحب مرتين أقرض لن الله عبد قال علقمة فقال درهم ألف علقمة على له

وقال مرة كإعطاء مرتين قرض الله عبد عن علقمة سمعت أذنان بن سليم عن إسحاق أبي عن إسرائيل عن



منصور عن سفيان عن نعيم أبو لنا وقال علقمة عن سليم عن إبراهيم مؤذن أكيل عن مغول بن مالك نا وكيع

علقمة عن الكندي الله عبد بن حميد عن صالح بن دلهم عن وكيع وقال ذلك يقال كان علقمة عن إبراهيم عن

عبد عن سفيان عن كثير بن محمد وقال مني استقرض علقمة أن حميد عن دلهم نا خلد وقال الله عبد عن

 قوله علقمة مني استقرض سليم حدثني عابس بن الرحمن

  

الرحمن عبد نا قدامة أبو وحدثني حرب بن سليمان عنه روى عون بن سمع البصري أخضر بن سليم ] 2178[  

الفرس أعطى وسلم عليه الله صلى النبي أن عمر بن عن نافع عن الله عبيد عن أخضر بن سليم عن مهدي بن

 سهما وصاحبه سهمين

  

 الباء باب

  

سليم بن يحيى بلج أبو نا عوانة أبو نا حماد بن يحيى نا مدرك بن حسن حدثني الفزاري بلج بن سليم ] 2179[  

 يرفعه لم النهروان يوم علي مع كان أنه بلج بن سليم أبي أخبرني بلج بن

  

 الجيم باب

  

منه سمع هريرة أبا سمع المصريين في حديثه الدوسي هريرة أبي مولى يونس أبو جبير بن سليم ] 2180[  

 عمران بن وحرملة الحارث بن عمرو

  

 الحاء باب

  

  ]2181 [ وعياش عنترة بن هارون عنه روى كعب بن وأبي عمرو سمع الكوفي البكري حنظلة بن سليم 

 العامري

  

 خالد بن العلء عنه روى الجلد أبا رأى الهروي صاحب حبيب أبو سليم ] 2182[  

  

سليم نا حفص بن قيس لي قال الهجيمي البصري الحارث بن خالد أخو سليم بن الحارث بن سليم ] 2183[  

حسن وسلم عليه الله صلى النبي رأيت خالد بن العداء فقال بالزجيج مررت قال الضحاك بن جهضم سمع

 ومائة ثمانين سنة مات علي قال السبلة اللحية تسمي العرب وكانت السبلة

  

أبي عن إسرائيل عن نعيم أبو لنا وقال سفيان عن قبيصة نسبه الكوفي السعدي حنظلة بن سليم ] 2184[  

عن حمزة أبي عن عبدان لنا وقال إمامنا أنت قال سجدة الله عبد على قرأت حنظلة بن سليم عن إسحاق

سمع الحوص أبو نا مسدد لنا وقال الله عبد على قرأت قال حنظلة بن سليم عن عمير بن عمارة عن العمش

عبد بن محمد نا يونس بن أحمد لنا وقال غلم وهو الله عبد على القرآن حنظلة بن تميم قرأ إبراهيم عن مغيرة

 السجدة فقرأ الله عبد على غلم وهو حذلم بن تميم قرأ إبراهيم عن مغيرة عن العزيز

  

 والشين والسين الزاي باب

  

 القيسي حرب بن مغيرة عنه روى زافر بن سليم ] 2185[  



  

سليم وإما الرحمن عبد إما أخبرني جريج بن نا أبي نا يحيى بن سعيد حدثني الرحمن عبد أو سليم ] 2186[  

هما عمر بن فقال الفجر بعد أصلي المسجد أتيت أحدهما أخبرني مصليا كان علمت ما وكلهما سعد مولى

 ركعتان

  

وقال والعشاء المغرب بين فجمع صفية عن فأخبره لق فلقيه عمر بن مع كان أنه سرح بن سليم ] 2187[  

الشجعي مالك أبي عن الفزاري أنا سلم بن حدثنا بشدة أمر جاءه إذا يفعل وسلم عليه الله صلى النبي هكذا

 سليم عن

  

 ثابت بن عمرو عن عيسى أنا إسحاق قاله يقنت خثيم بن الربيع رأى شداد بن سليم ] 2188[  

  

 العين باب

  

بن سعيد وقال مشرح منه وسمع زحر بن الله عبيد عنه روى الدرداء أبا سمع المصري عتر بن سليم ] 2189[  

حتى نبينا عهد تركنا ما الحارث بن صلة له فقال قائما يقص التجيبي عتر بن سليم كان الغفاري الرحمن عبد

 أظهرنا بين وأصحابك أنت قمت

  

صالح بن معاوية منه سمع أمامة أبا سمع الشامي الكلعي ويقال الخبائري يحيى أبو عامر بن سليم ] 2190[  

 حمير بن ويزيد

  

 عجائب عنده سلمة بن سليمان عنه روى زياد بن محمد سمع الطائي عثمان أبو عثمان بن سليم ] 2191[  

  

النصاري هو عطاء بن وعثمان ثعلبة عنه روى الصابع ذي عن الدرداء أم مولى عمران أبو سليم ] 2192[  

 الدرداء أم سمع الشامي

  

 إسحاق أبو عنه روى كوفي السلولي عبد بن سليم ] 2193[  

  

  ]2194 [ مسكين نا مهران بن محمد لي قال الشاميين في يعد وعثمان عمر سمع مولى عامر أبو سليم 

الله أفاء ممن الخمس من وكان ياسر بن عمار أخدمه بكر أبو وكان عامر أبي عن عجلن بن ثابت أنا الجرجاني

وهو المدينة وقدم تلك سفرته في والقادسية دمشق فتح وشهد قنسرين حاضر فيء في الوليد بن خالد على

 أشهر تسعة بكر أبي مع فصلى الخمس في

  

 سوار بن أشعث عن محمد بن أسباط قاله عباس بن سمع لقريش مولى عروة أبو سليم ] 2195[  

  

عن بكير أبي بن يحيى نا شيبة أبي بن حدثني مجاهد عن المكي علي أم مولى الله عبيد أبو سليم ] 2196[  

 سورة معها يجعل حتى وحدها بالمعوذات يقرأ أن كره مجاهد عن علي أم مولى سليم عن نافع بن إبراهيم

  

 الصلة في العلء بن الله عبد منه سمع المطلب عبد بني مولى سليم ] 2197[  

  



بن وضرار حميد بن أحمد عنه روى الزيات وحمزة الثوري سمع الكوفي القارئ عيسى بن سليم ] 2198[  

أني المشرك حنيفة أبا أبلغ سليمان أبي بن حماد لي قال سفيان سمع سليم حدثنا صرد بن ضرار لي قال صرد

 ربيعة بن ثعلبة بن تيم لبني مولى وهو مخلوق القرآن يقول وكان قال منه بريء

  

 هلل أبي بن سعيد عنه روى بمكة هريرة أبا سمع الفهمي جنادة بن الله عبد بن سليم ] 2199[  

  

 إسماعيل بن موسى عنه روى الشعبي سمع السلمي عتبة أبو سليم ] 2200[  

  

 والقاف الفاء باب

  

يصافحني الهجري أيوب أبا لقيت قال العجلي حيان بن قريش منه سمع واصل أبو فروخ بن سليم ] 2201[  

ويدع السماء خبر عن يسأل أحدكم يجيء وسلم عليه الله صلى النبي قال فقال طول أظفاري في فرأى

واصل أبي عن حيان بن قريش نا وكيع نا سلم بن حدثني والتفث الخباثة فيه تجتمع الطير كأظافير أظافره

أيوب أبا لقيت فروخ بن سليمان حدثني قريش نا الوليد أبا وسمع المسند في سلم بن أدخله أيوب أبا لقيت

 بهذا

  

  ]2202 [ بن وإسماعيل سلمة بن حماد منه سمع دما الحسين قتل يوم أو أياما مطرنا قال القاص سليم 

 إبراهيم أبو إبراهيم

  

 الميم باب

  

  ]2203 [ ميمونة أبي بن هلل عنه روى هريرة أبا سمع الفارسي أراه الصور يبيع وكان ميمونة أبو سليم 

 سلمان ويقال النضر أبي عن نقير وروى

  

كأنك الله نبي يا فقيل الشفاعة في وسلم عليه الله صلى النبي عن سعيد أبي عن منصور أبو سليم ] 2204[  

زياد أبي بن زياد حدثني قال إسحاق بن محمد نا العلى عبد عن عياش لنا قاله أجل قال بادية صاحب كنت

بن عمرو بن سليمان عن معيقيب بن المغيرة بن الله عبيد حدثني إسحاق بن وعن سليم عن عياش بن مولى

إسحاق بن عن جرير نا راشد بن يوسف لي وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن سعيد أبي عن العتواري عبد

عن سعيد أبي عن الله عبد بن عمرو بن سليمان عن المغيرة بن الله عبد عن منصور أبي سليمان عن زياد عن

 جهنم ظهراني بين الصراط وسلم عليه الله صلى النبي

  

 نصر بن زياد عنه روى أبيه عن الوادي أهل من مطير بن سليم ] 2205[  

  

 الهاء باب

  

محمد أبا يا قيل الغرباء الله إلى شيء أحب قال العاصي بن عمرو بن الله عبد عن هرمز بن سليم ] 2206[  

عن يوسف بن الله عبد لنا قاله القيامة يوم مريم بن عيسى إلى يجتمعون بدينهم فرارون قال الغرباء من

عمي أخبرنا مسلم بن الله عبد عن عاصم أبو وقال سليم عن أوس بن الله عبد بن عثمان عن مسلم بن محمد

عن مسلم ابنا الله وعبيد يعلى وروى بثلث وسلم عليه الله صلى النبي أوصاني هريرة أبي عن هرمز بن سليم



 الدين في يفقهه خيرا به الله يرد من وسلم عليه الله صلى النبي عن معاوية عن أبيهما

  

 الياء باب

  

 جرول بن عيزار عنه روى حذيفة عن الكندي يزيد بن سليم ] 2207[  

  

 موسى بن عون عنه روى الحسن سمع البصري العبدي خليفة أبي مولى اليسع أبو سليم ] 2208[  

  

 الناس أفناء ومن

  

 العمش عنه روى حذيفة عن العامري سليم ] 2209[  

  

 العبسي حذف بن مغيرة عنه روى سليم ] 2210[  

  

 ليث عن فضيل بن قاله قوله عمر عن العامري سليم ] 2211[  

  

 مسلم بن الله عبد عنه روى قوله هريرة أبو قال أمية بني مولى سليم ] 2212[  

  

 دينار بن محمد عنه وروى وكيع منه سمع قوله الشعبي عن الكوفي الشعبي مولى سليم ] 2213[  

  

 سلم باب

  

 العمش منه سمع خالد ابني وسواء حبة عن شرحبيل أبو ويقال شرحبيل بن سلم ] 2214[  

  

 سعد بن جعفر عنه روى عليا سمع الكاهلي نبيط مولى سلم ] 2215[  

  

 قومه من رجل قال بشر أبو عنه روى عمرو بن سلم ] 2216[  

  

له صاحب سلم عن عروبة أبي بن روى مطيع أبي بن وسلم عروبة أبي بن عنه روى تميم بن سلم ] 2217[  

 ل أم تميم بن هو أدري ل كعب بن أبي عن الحسن عن

  

 حميد بن خالد منه سمع رجاء أبي حرب عن سلم ] 2218[  

  

 منقطع البصريين في يعد موسى منه سمع إبراهيم عن الكريم عبد سمع مسلم بن سلم ] 2219[  

  

سعيد قاله الخمر تحريم نزلت أبيه عن بريدة بن الله عبد سمع الليثي قاسم أبو حفص مولى سلم ] 2220[  

 سلما سمع واضح بن يحيى سمع الجرمي

  

 شامي الحبشي سلم أبي بن سلم ] 2221[  

  



 وكيع عنه روى العطار سلم ] 2222[  

  

عمرة أبي بن سلم بشر بن محمد وقال وكيع عنه روى ميمون بن عمرو عن عمرة أبي بن سلم ] 2223[  

القدرية سهم السلم في لهما ليس صنفان قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عباس بن عن عكرمة عن

 والمرجئة

  

  ]2224 [ سلم نا القاسم بن هاشم وقال تركوه العمي زيد عن الطويل المدائني السعدي سلم بن سلم 

ل وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن سيرين بن عن زاذان بن منصور عن العمي زيد عن الطويل

 بطوله خيرا إل لتميم تقولوا

  

 إسحاق بن منه سمع دينار بن عمرو عن كركرة بن سلم ] 2225[  

  

بن والزبير وفرقد جمرة أبي عن يروي عنه يحدث لم جدا قتيبة ضعفه بصري خبزة أبي بن سلم ] 2226[  

 خريت

  

 الكوفيين في يعد وكيع عنه روى علي عن علي ولد أم سعيد أم عن أمه عن القاسم بن سلم ] 2227[  

  

لي وقال ومسلم نعيم أبو منه سمع الحسن سمع البصري الزدي النمري نوح أبو مسكين بن سلم ] 2228[  

 ومائة وستين أربع أو سبع سنة مات محبوب بن محمد

  

بن محمد لي وقال وموسى أسد بن معلى عنه روى ويونس قتادة عن البصري مطيع أبي بن سلم ] 2229[  

مطيع أبي بن سلم الخزاعي وهب أبي بن عمر أعتق الصمد عبد وقال ومائة وستين أربع سنة مات محبوب

 إسماعيل أبا يا لسلم قلت المعمر بن عون عن عامر بن سعيد وقال وأباه

  

ويونس الحباب بن وزيد عفان عنه روى بهدلة بن عاصم سمع القاري المنذر أبو سليمان بن سلم ] 2230[  

سلمة بن حماد عن ويقال يسار بن معقل مولى غيره وقال مزينة مولى هو قال البصريين في يعد محمد بن

 زيد بن حماد من عاصم لحديث أحفظ سلم قال

  

السود أبي بن لي قال وكيع عنه روى ومنصور إسحاق أبا سمع الحنفي الحوص أبو سليم بن سلم ] 2231[  

 شريك من أثبت الحوص أبو يقول مهدي بن الرحمن عبد سمعت

  

 الصمد عبد منه سمع قوله كثير أبي بن يحيى سمع سعد أبو سلم ] 2232[  

  

 إسماعيل بن موسى عنه روى العلء أبا سمع حفص أبو الله عبد بن سلم ] 2233[  

  

 أسد بن معلى منه سمع العدوي هو الحديث منكر سلم أنس عن ثابت حدثنا الصهباء أبي بن سلم ] 2234[  

  

 سلمان باب

  



حدثني قال الله عبد حدثنا وسلم عليه الله صلى النبي صاحب الخير الفارسي الله عبد أبو سلمان ] 2235[  

جبل بن معاذ حضر لما قال أنه الزبيدي عميرة بن يزيد عن الخولني إدريس أبي عن يزيد بن ربيعة عن معاوية

وجدهما ابتغاهما من مكانهما واليمان العلم إن فقال أجلسوني قال أوصنا الرحمن عبد أبا يا له قيل الموت

بن الله وعبد مسعود بن وعند الفارسي سلمان وعند الدرداء أبي عويمر عند رهط أربعة عند العلم فالتمسوا

الجنة في عشرة عشر إنه يقلو وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت فإني فأسلم يهوديا كان الذي سلم

عن العجلي سلمة عن حرب بن سماك عن هند أبي بن داود نا علقمة بن مسلمة نا حفص بن قيس حدثني

فرأيت به أمرت ما إلى انظر سلمان يا وقال رداءه فألقى وسلم عليه الله صلى النبي أتيت الفارسي سلمان

 الحمامة بيضة مثل كتفيه بين الخاتم

  

بن العزيز عبد عن نعامة أبي عن عاصم أبو نا نصر بن علي حدثني صحبة له الضبي عامر بن سلمان ] 2236[  

أبي إن فقال وسلم عليه الله صلى النبي أتى سلمان إن مرة غير عاصم أبو وقال عامر بن سلمان عن بشير

 السلم قبل مات إنه قال الضيف ويقري الرحم يصل كان

  

البطين مسلم عن سميع بن إسماعيل عن سفيان عن وكيع قال الباهلي التميمي ربيعة بن سلمان ] 2237[  

حدثنا خصم فيها يأتيه ل صباحا أربعين الكوفة قضاء على قدم حين ربيعة بن سلمان إلى اختلفت وائل أبي عن

في الخيول يلي باهلة من الخيل سلمان أن بلغه سعيد بن يحيى حدثني قال الليث حدثني قال صالح بن الله عبد

بن سلمة عن سفيان نا يوسف بن محمد حدثنا بعمر يمر فل يحج صالحا رجل وكان العراق بأرض عمر خلفة

فقال لبي فذكرته ربيعة بن وسلمان صوحان بن زيد علي فعاب فأخذته سوطا وجدت غفلة بن سويد عن كهيل

لقيط بن إياد عن سفيان نا معاوية حدثنا شيبة أبي بن حدثني معبد بن والصبي عدي بن عدي عنه روى أحسنت

 محاصر وهو يفطر أن آمره ربيعة بن سلمان إلى عمر أرسلني قيس بن البراء عن

  

منه وسمع والصبهاني الله عبيد ابنه عنه روى هريرة أبا سمع جهينة مولى الله عبد أبو الغر سلمان ] 2238[  

 الزهري

  

 منقطع أدهم عنه روى الزبير بن مولى الله عبد أبو سلمان ] 2239[  

  

كيسان بن ويزيد وعدي ومنصور العمش عنه روى عزة سمع الشجعية عزة مولى حازم أبو سلمان ] 2240[  

قاعدت حازم أبا سمع القزاز فرات عن شعبة نا غندر نا بشار بن لي قال غزوان بن وفضيل الكوفي مالك وأبو

 سنين خمس هريرة أبا

  

روى علي بن والحسين رافع وأبا والحسن سلمة أم سمع المدينة أهل من رجل شداد أبو سلمان ] 2241[  

 الوسيم أبو عبيد عنه

  

 حريز عنه روى هريرة وأبي أمامة أبي عن شمير بن سلمان ] 2242[  

  

 الحول عاصم عنه روى أمية أبي بن جنادة عن الشامي سلمان ] 2243[  

  

 سلمان سمع سوادة بن بكر نا الحارث بن عمرو قال ثوب في يصلي عامر بن عقبة رأى سلمان ] 2244[  



  

 منقطع الفراء جعفر أبو عنه روى عباس بن سمع سلمان ] 2245[  

  

 رافع بن إسماعيل عنه روى سعيد أبي عن النصاري الخدري سعيد أبي مولى سلمان ] 2246[  

  

بن طلحة بن محمد عنه روى مرسل علي عن هند أبي بن نعيم عن الدهكل أبو عثمان بن سلمان ] 2247[  

 مصرف

  

 وأيوب الطويل وحميد عون بن عنه روى قلبة أبي عن قلبة أبي مولى رجاء أبو سلمان ] 2248[  

  

بن سلمان حدثني عليبة بنت القلوص جدتي حدثتني حسان بن الله عبد حدثنا موسى لنا قال سلمان ] 2249[  

 هريرة أبا فلقي المدينة أتى أنه زوجي

  

 سويد باب

  

حنظلة بن سويد عن جرير وحدثنا العلى عبد بن إبراهيم عن إسرائيل نا نعيم أبو نا حنظلة بن سويد ] 2250[  

أن القوم فتحرج حجر بن وائل ومعنا وسلم عليه الله صلى النبي نريد خرجنا قال سويد أبيها عن جدته عن

أخو المسلم صدقت فقال فأخبرته وسلم عليه الله صلى النبي فأتيت سبيله فخلى أخي أنه وحلفت يحلفوا

 المسلم

  

قلت اسمك ما المنكدر بن محمد لي قال شعبة أنا مرزوق بن عمرو لنا قال المزني مقرن بن سويد ] 2251[  

محرمة الصورة أن علمت أما فقال غلمه لطم رجل أن المزني مقرن بن سويد عن شعبة أبو حدثني قال شعبة

الله صلى النبي فأمرنا أحدنا فلطمه خادم إل لنا ما وسلم عليه الله صلى النبي عهد على سبعة سابع وأنا رأيتني

 نعتقه أن وسلم عليه

  

بن يحيى حدثني قال بلل بن سليمان نا مخلد بن خالد لنا قال صحبة له النصاري النعمان بن سويد ] 2252[  

ثم سويقا أكل أنه وسلم عليه الله صلى النبي رأى أنه النعمان بن سويد أخبرني يسار بن بشير أخبرني سعيد

 يتوضأ ولم مضمض

  

أبو وحدثنا عقبة عن الزهري عن راشد بن وإسحاق يونس قاله عقبة ابنه عنه روى النصاري سويد ] 2253[  

قال وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من وكان أباه سمع سويد بن عقبة أخبرني والزهري شعيب عن اليمان

 حنين غزوة يونس وقال ونحبه يحبنا جبل أكبر الله قال أحد له بدا فلما خيبر غزوة من قفلنا

  

أنا جلبت قيس بن سويد أخبرني سماك عن سفيان عن نعيم أبو حدثنا صحبة له قيس بن سويد ] 2254[  

وثم سراويل منا فابتاع يمشي وسلم عليه الله صلى النبي فأتانا مكة به فأتينا هجر من بزا العبدي ومخرمة

اشترى قال صفوان أبي عن سماك عن شعبة عن عمر أبو وقال فأرجح زمن وزان يا فقال بالجر يزن وزان

سمعت سماك عن شعبة عن أبيه عن عبدان وقال وأرجح لي فوزن سراويل مني وسلم عليه الله صلى النبي

عبد نا عبدة حدثني قيس بن سويد عن سماك عن جابر بن أيوب نا معمر أبو وقال عميرة بن مالك صفوان أبا

 وسلم عليه الله صلى النبي بعث ذهل بني من صفوان أبا سمعت سماك عن شعبة نا الصمد



  

عن زرعة أبي بن عثمان عن شريك عن الوليد أبو لنا قال الكوفي الجعفي أمية أبو غفلة بن سويد ] 2255[  

عن السلم عبد عن الطيب أبي بن أحمد لي وقال وسلم عليه الله صلى النبي مصدق أتانا سويد عن ليلى أبي

بلغ هشيم وقال بسنتين وسلم عليه الله صلى النبي من أصغر أنا قال سويد عن الشعبي عن خيثمة بن زياد

سبع بن وهو له امرأة إلى يختلف سويدا رأيت حنش عن نعيم أبو حدثنا سنة ومائة وعشرين ثمان سويد

 ثمانين سنة مات نعيم أبو لنا وقال سنة ومائة وعشرين

  

 المصريين في يعد حبيب أبي بن يزيد عنه روى حديج بن معاوية عن قيس بن سويد ] 2256[  

  

مروان قال الحارث بن سويد منا شيخا سمعت مرة بن عمرو قال ذر أبا سمع الحارث بن سويد ] 2257[  

 الجهني ويقال المرادي الجملي هو عمرو

  

 أبيه عن حيان أبو روى قوله الحبطي شعبة بن سويد ] 2258[  

  

بن أحمد قال رافع بن مسيب عنه روى عليا رأى البصري سويد بن علي والد هو منجوف بن سويد ] 2259[  

 ربيعة بن ذهل بن شيبان بن سدوس وهو السدوسي المنهال أبو سويد جدي هو علي

  

 الكوفيين في منقطع سماك عنه روى عمر أدرك حطان بن سويد ] 2260[  

  

 لقيط بن إياد عنه روى المغيرة عن سرحان بن سويد ] 2261[  

  

 قوله سلمان سمع خيرا عليه وأثنى أنس بن الربيع عنه روى سلمان غلم سويد ] 2262[  

  

 الكوفي ميسرة بن الملك وعبد الجعد أبي بن سالم عنه روى قوله علي عن جهيل بن سويد ] 2263[  

  

نا المثنى بن لي قاله المأبورة السكة في وسلم عليه الله صلى النبي عن بلغني قال هبيرة بن سويد ] 2264[  

عن مسلم عن نعامة أبا سمع روح نا الخلل الحسن لي وقال بديل بن مسلم حدثنا نعامة أبي عن معاذ بن معاذ

عن الوارث عبد وقال العدوي هو مثله وسلم عليه الله صلى النبي سمعت هبيرة بن سويد عن زهير بن إياس

 وسلم عليه الله صلى النبي

  

حنظلة ويقال حنظلة بن الله عبد سفيان قال الله عبد عن يروي سنان أبو عنه روى حنظلة بن سويد ] 2265[  

 حنظلة بن وسويد سويد بن

  

بن يعقوب أخبرني وهب بن نا صالح بن عثمان قال ذر أبا سمع قوله المعافري عفري بن سويد ] 2266[  

يعقوب أخبرنا وهب بن نا عيسى بن حدثني لهم قال ذر أبا أن عفراء بن سويد أن حدثه شراح بن سعد أن عمرو

قال وهب بن نا سعيد أبو حدثنا مثله أخبره عفراء بن سويد أن المعافري شراح بن سعد نا المعافري عمرو بن

 عفراء بن سويد

  

 نعيم وأبو وكيع عنه روى العجلي عبد بن سويد ] 2267[  



  

أبو قاله اللوحين بين ما تفسير عندي قال عكرمة عن يذكر سماكا سمع السدي طلحة بن سويد ] 2268[  

 سويد حدثني الجعفي سعيد

  

عاصم ابنه عنه روى النعمان بنت الشموس عن المدني النصاري جارية بن يزيد بن عامر بن سويد ] 2269[  

 ومجمع

  

وسلم عليه الله صلى النبي عن النصار من رجل عن حدثه الله عبد بن أسامة أبا أن حيان بن سويد ] 2270[  

 حدثه سويدا أن عمرو نا وهب بن بنا يحيى حدثناه باليهود تشبهوا ول لحاكم أعفو

  

 الكوفيين في يعد مسعر عنه روى المخزومي القرشي حريث بن عمرو مولى السود أبو سويد ] 2271[  

  

 وحبان موسى منه سمع سلمة بن إياس سمع البصري الفريعي الخطاب أبو سويد ] 2272[  

  

وروى أيضا حريز عنه روى قوله المقرئي المصبح أبي عن حريز عنه روى الفزاري جبلة بن سويد ] 2273[  

نا العلء بن إسحاق حدثنا وسلم عليه الله صلى النبي عن العرباض عن جبلة بن سويد عن عامر بن لقمان

صلى النبي إلى يرد حدثهم عرباضا أن حدثهم جبلة بن سويد أن عوف أبي بن عن الزبيدي عن الله عبد نا عمرو

عن عامر بن سليم سمع خمير بن يزيد نا شعبة نا آدم حدثنا الفردوس فاسألوه الله سألتم إذا وسلم عليه الله

ثم هذا مقامي أول عام وسلم عليه الله صلى النبي قام يقول الصديق بكر أبا سمعت قال إسماعيل بن أوسط

لقمان نا الزبيدي وقال إخوانا الله عباد وكونوا إلى المنبر على البر مع فإنه بالصدق عليكم قال ثم بكر أبو بكى

معك من وسلم عليه الله صلى للنبي قلت عبسة بن عمرو عن السلمي جبلة بن سويد عن الوصابي عامر بن

 وعبد حر قال

  

وابنه وشعبة جريج بن عنه روى نضرة وأبا الحسن سمع البصري الباهلي قرعة أبو حجير بن سويد ] 2274[  

 قزعة

  

 الحارث بن عمرو عنه روى الخير أبي عن المهري الحاجب سويد ] 2275[  

  

عبد عنه روى الكوفي هو الفقير ويزيد والشعبي عكرمة سمع ظبيان عن قطبة أبو نجيح بن سويد ] 2276[  

 زياد بن الواحد

  

القصب صاحب العجلي سويد نا الصمد عبد قال ووكيع نعيم أبو منه سمع العجلي عبيد بن سويد ] 2277[  

 موسى أبا سمع

  

  ]2278 [ بن وموسى عيسى بن صفوان عنه روى قتادة سمع البصري الحناط حاتم أبو إبراهيم بن سويد 

النعام بيض في المليح أبي من سمع سويدا حاتم أبا إن لي قالوا القطان يحيى وقال القطان أراه إسماعيل

 الهذلي يقال المليح أبي بن زياد حدثني أسمعه لم قال فسألته

  

 الصمد عبد عنه روى قوله المسيب بن سمع أباه سمع البصري الرقاشي سويد بن زيد بن سويد ] 2279[  



  

بن سمع سنة وتسعين إحدى بن وهو ومائتين أربعين سنة مات المروزي الفضل أبو نصر بن سويد ] 2280[  

 المبارك

  

 الكوفي الكلبي الوليد أبو عمرو بن سويد ] 2281[  

  

  ]2282 [ سعيد بن ويحيى الرحمن عبد بن وحصين عجلن بن ثابت سمع الدمشقي العزيز عبد بن سويد 

 خارجة بن الهيثم كناه أحمد أنكرها مناكير عنده محمد أبو دمشق قاضي السلمي هو النصاري

  

سمع أبي حدثني سلمة بن إياس حدثني الفريعي سويد نا حبان نا جعفر أبو أحمد قال الفريعي سويد ] 2283[  

 منا فليس علينا السيف سل من وسلم عليه الله صلى النبي

  

 السائب باب

  

  ]2284 [ لي قال صحبة له السهمي القرشي سهم بن سعد بن سعيد بن صبرة بن وداعة أبي بن سائب 

السائب تصدق قال جده عن أبيه عن السائب بن المطلب بن إبراهيم بن محمد خالي حدثني المنذر بن إبراهيم

داره في وداعة أبي بن السائب قضى ما هذا الرحيم الرحمن الله بسم كتب ومكة بالمدينة بداريه وداعة أبي بن

من الرأي ذي إلى هما مسكنهما صدقة أنهما الكعبة وبمكة الله حرمات في بمكة التي وداره بالمدينة التي

قضيت الذي قضائي بعد الناس من عليه بعيد أو قريب من قضاء عليه مردود غير ولدي ويسكن يسكن ولدي

حياته في أمرا فيهما السائب يحدث لم فإن له يحجنهما الذي الخير يتبع أمرا يحدث أن للسائب يبدو أن إل فيهما

بن الرحمن وعبد عثمان بن عمرو داريه في السائب قضى ما على شهد مبتاع ول لبائع بالله يحلهما ل فإنه

بن الرحمن وعبد عدي بن ونوفل مروان بن العزيز وعبد مخرمة بن والمسور مروان بن الملك وعبد الزهر

 وخمسين سبع سنة من ربيع شهر في وكتب صالح بن والسفاح ربيعة بن وسلمة محمد

  

عن عيينة وابن جريج وابن مالك قاله الخزرج بن بلحارث من سويد بن سهلة أبو خلد بن السائب ] 2285[  

سمع أبيه عن سويد بن السائب بن خلد عن الرحمن عبد بن بكر أبي بن الملك عبد عن بكر أبي بن الله عبد

عن لبيد أبي بن الله عبد عن عقبة بن موسى عن وهيب عن معلى لنا وقال وسلم عليه الله صلى النبي

جبريل أتاني وسلم عليه الله صلى النبي عن الجهني خالد بن زيد عن السائب بن خلد عن الله عبد بن المطلب

بن محمد وقال الحج شعار فإنها بالتلبية أصواتهم يرفعوا أن أصحابك تأمر أن يأمرك وجل عز الله إن فقال

يحيى وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن السائب بن خلد عن بكر أبي بن الله عبد عن سفيان عن يوسف

عن المطلب عن بكر أبي بن الله عبيد عن عمرو بن محمد عن يونس بن عيسى وروى أيضا سفيان عن ووكيع

عن لبيد أبي بن الله عبد عن سفيان عن قبيصة نا إسحاق وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن سويد بن خلد

 وسلم عليه الله صلى النبي عن خالد بن زيد عن أبيه عن السائب بن خلد عن حنطب بن الله عبد بن المطلب

  

بن حاتم عن يونس بن الرحمن عبد لي قال الهذلي ويقال الكندي نمر أخت بن يزيد بن السائب ] 2286[  

علي قال سنين سبع بن وأنا وسلم عليه الله صلى النبي مع بن حج السائب عن يوسف بن محمد عن إسماعيل

شهاب بن عن إبراهيم نا الويسي لي وقال جعيد عن موسى بن الفضل عن يوسف كناه يزيد أبو الزد من هو

 كنانة في وعداده الزدي هو



  

 صحبة له المكي القرشي السائب أبي بن السائب ] 2287[  

  

  ]2288 [ أبو نسبه برأسه ومسح وسلم عليه الله صلى النبي أدرك صحبة له الثقفي القرع بن السائب 

 الهمداني إسحاق

  

عن أبيه عن الجهني السائب بن خلد عن قتادة عن الجعد بن حماد نا هدبة لي قال الجهني السائب ] 2289[  

 أحجار بثلثة الستنجاء وسلم عليه الله صلى النبي

  

له القرشي ربيعة بن عتبة بنت فاطمة مولى ويقال المقصورة صاحب مسلمة أبو خباب بن السائب ] 2290[  

يؤمان بركعة يوتران والسائب القارئ معاذا سمع نافع عن ذئب أبي بن أنا أخي حدثني إسماعيل لي قال صحبة

سنام البقرة خباب بن السائب عن سالم بن إسحاق عن يحيى أبي بن محمد عن حاتم نا ثابت أبو حدثني الناس

 عمر بن فجئت السائب توفي أمه عن السائب بن مسلم عن قسيط بن عن إسحاق بن نا الوهبي حدثنا القرآن

  

بن إبراهيم لي قاله والدين بالحساب الناس يتعاشر إنما قال عمر عن الكناني مالك بن السائب ] 2291[  

الزهري نا الكلبي يحيى بن إسحاق نا صالح بن يحيى لنا قال شهاب بن عن جريج بن عن هشام عن موسى

مبارك بن عن مقاتل بن لي وقال مثله لمرأته عمر قال الدؤلي عررة بن أن الكناني مالك بن السائب حدثني

وبشر حسين بن سفيان وقال نحوه الدؤلي عررة بن أن الدؤلي مالك بن السائب حدثني الزهري عن يونس أنا

 عزرة أبي بن الزهري عن أبيه عن حمزة أبي بن شعيب بن

  

أنه غيلن بن سالم أخبرني حيوة أخبرني وهب بن حدثنا صالح بن عثمان لي قال مالك بن السائب ] 2292[  

فقال رجل أقبل يقول فضالة سمع أنه مالك بن السائب عن بعرفة الحديث هذا حبيب أبي بن يزيد على عرض

إلى شيء يقارنه ل الله سبيل في الجهاد إلى العمل أقرب قال الجهاد إلى العمل أقرب ما عليك الله رسول يا

 وصيام قيام من يفتر ل قيام إلى وسلم عليه الله صلى النبي وأشار هذا مثل على كان ما

  

 الهمداني إسحاق أبو عنه روى عمرو بن الله عبد عن الشعري مالك بن السائب ] 2293[  

  

عن جريج بن رواه يصلي وسلم عليه الله صلى النبي رأيت خالد بن زيد عن القاريين مولى السائب ] 2294[  

 العمى سعد أبي

  

عنه روى سلمة أبي عن القرشية السدية وسلم عليه الله صلى النبي زوج سلمة أم مولى السائب ] 2295[  

 دراج

  

 زائدة عنه روى الكلعي حبيش بن السائب ] 2296[  

  

 يسار بن سليمان عنه روى الحج في قوله عمر عن حبيش بن السائب ] 2297[  

  

بن حبيب عنه روى عمر وابن عمرو بن الله عبد سمع المكي الشاعر العباس أبو فروخ بن السائب ] 2298[  

 رباح أبي بن وعطاء دينار بن وعمرو ثابت أبي



  

وعبد عليا سمع مالك بن السائب بعضهم وقال يحيى أبو ويقال الثقفي عطاء أبو يزيد بن السائب ] 2299[  

أبو علينا نا السائب كثير أبي عن يعفور أبي عن معاوية بن مروان كناه الكوفي هو عطاء عنه روى عمرو بن الله

عطاء أبو هو معاوية أبو قال الختان الختان جاوز إذا قال عليا سمعت يزيد بن السائب عن يعفور أبي عن معاوية

بن عن مالك بن السائب عن إسحاق أبي عن شعبة عن فقال الصمد عبد وأما حفظه أراه علي قال السائب بن

عطاء حدثني الصمد عبد أبو وقال عطاء أبو هو شعبة قال الصمد عبد وقال عياش بن بكر أبو وتابعه عمر

 الكسوف في حدثه مرو بن الله عبد أن أبي أخبرني

  

 قوله عنه مسعود عن شعبة روى عباس بن سمع عمرو أبو السائب ] 2300[  

  

 حجازي محمد ابنه عنه روى عمر رأى الثقفي هندية أبي بن السائب ] 2301[  

  

 عثمان ابنه عنه روى محذورة أبا سمع السائب ] 2302[  

  

 الله عبد ابنه عنه روى قوله عمرو بن الله عبد عن الشيباني السائب ] 2303[  

  

  ]2304 [ بنت عائشة مولى السائب حدثنا التيمي مرة بن عثمان أخبرنا النضر نا محمود لي قال السائب 

 فيصوم جنبا يصبح وسلم عليه الله صلى النبي كان عائشة عن عروة عن عثمان

  

وكيع عنه روى حجازي مليكة أبي بن عن المخزومي السائب بن الرحمن عبد بن عمرو بن السائب ] 2305[  

 المخزومي السائب بن الرحمن عبد بن هو نعيم وأبو

  

يحيى لي قاله وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب أدرك إيلياء أهل من الشامي هجان بن السائب ] 2306[  

عليه الله صلى النبي إن قال الشام دخل لما عمر أن السائب عن العمياء أبي بن عن وهب بن الله عبد عن

المؤمن أمارة فهي حسنته وسرته سيئته ساءته ومن البين ذات وصلح الله وتقوى بالصلة فأمر فينا قام وسلم

  

بن إبراهيم لي قال وسلم عليه الله صلى النبي عن السوائي عامر بن يزيد عن الطائفي السائب ] 2307[  

 وسلم عليه الله صلى النبي عن عامر بن يزيد عن أبيه عن السائب بن سعيد حدثني معن عن المنذر

  

 سلم باب

  

  ]2308 [ بانك بن مسلم بن سعيد عنه روى الدوسي ذباب أبي بن سعد بن الحارث مولى يسار بن سلم 

 منقطع

  

 عطاء بن يعلى عن شريك نا شيبة أبي بن لي قاله عمرو بن الله عبد عن محجن أبو سلم ] 2309[  

  

أبي عن الرحمن عبد بن سلم عن سفيان نا نعيم أبو حدثنا كوفي حصين أخو الرحمن عبد بن سلم ] 2310[  

الله عبد عن شعبة نا آدم حدثنا الخيل من الشكال يكره وسلم عليه الله صلى النبي كان هريرة أبي عن زرعة

وسموا الخيل في الشكال يكره وسلم عليه الله صلى النبي كان هريرة أبي عن زرعة أبي عن النخعي يزيد بن



زرعة أبي عن النخعي الرحمن عبد بن سلم عن شريك نا آدم بن يحيى أنا إسحاق نا بكنيتي تكنوا ول باسمي

فل بكنيتي اكتنى ومن بكنيتي يكتني فل باسمي سمي من وسلم عليه الله صلى النبي قال هريرة أبي عن

 باسمي يتسمى

  

بن ومحمد الخثعمي يزيد بن الله وعبد مرجي عنه روى وسريع سوادة عن الرحمن عبد بن سلم ] 2311[  

 البصري الجرمي سوادة عن سوادة مولى سريع عن سلم عن البراء معشر أبو وقال حمران

  

هارون نا موسى حدثنا ميمون بن ومهدي زيد بن حماد عنه روى أنسا سمع البصري العلوي سلم ] 2312[  

 معك يروه حتى وهللهم الناس بين خل الحسن لي قال سلم عن النحوي

  

موسى حدثنا مراسيل ويروي السدي قيس بن ومحمد ليث عنه روى الهذيل أبي عن عطية بن سلم ] 2313[  

 قوله مجاهد عن عطية بن سلم عن المسيب بن العلء عن شهاب أبو نا

  

قال الكوفي عطية بن هو كأنه الموالي من رجل شعبة منه سمع الهذيل أبي بن الله عبد سمع سلم ] 2314[  

أهل من فيه برا السمت حسن كان شعبة عن عفان وقال عطية بن سلم عن شعبة عن زيد حدثنا كريب أبو لي

 ل أم ذا هو فل عطية بن سلم عن عاصم عن ويقال الكوفة

  

عاصم أبو عنه وروى عوانة أبي عن المبارك بن قاله عكرمة عن البصري جحل بن بشير بن سلم ] 2315[  

مرضه عند بكى أنه هريرة أبي عن بشير بن سلم عن الوهاب عبد عن المبارك بن عن محمد لي قال العباداني

نسبه العبشمي هو زادي وقلة سفري بعد على أبكي ولكن هذه دنياكم على أبكي ل أني أما قال يبكيك ما فقال

 عوانة أبي عن مسلم

  

عبد عنه روى باب بن وخالد العطاردي رجاء أبا سمع البصري العطاردي يونس أبو زرير بن سلم ] 2316[  

 زرير والصحيح رزين بن سلم مهدي بن وقال هشام الوليد وأبو الصمد

  

بن الحكم عن جعفر بن سلم نا غسان أبو كثير بن يحيى نا صفوان بن محمد حدثني جعفر بن سلم ] 2317[  

صلى النبي قال وقال فسجد وسلم عليه الله صلى النبي زوج فلنة ماتت قيل عباس بن عن عكرمة عن أبان

بن سلم وقال وسلم عليه الله صلى النبي أزواج ذهاب من أشد آية وأي فاسجدوا آية رأيتم إذا وسلم عليه الله

عز الرب يدي بين القيامة يوم محمدا إن قال سلم بن الله عبد عن السدوسي سيف نا الجريري عن جعفر

 سلم بن من سماع لسيف يعرف ول وجل

  

 مرسل الثوري عنه روى منبه بن وهب عن رجل عن سلم ] 2318[  

  

بن روى دينار بن عمرو عن سلم بن سعيد والد الباهلي حصين بن عمرو بن مسلم بن قتيبة بن سلم ] 2319[  

 سلم عن العلء عن عيينة

  

بن جراح قال إسحاق أبي بن يونس سمع البصرة نزل الخراساني الشعيري قتيبة أبو قتيبة بن سلم ] 2320[  

 المائتين بعد سلم مات مخلد

  



 حبيب أبي بن يزيد عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي عن مرسل يزيد بن سلم ] 2321[  

  

  ]2322 [ أبي بن عباد عن سليم بن يحيى قاله وسلم عليه الله صلى النبي زوج ميمونة عن زياد بن سلم 

 موسى

  

صاحب سلم كان معتمر عن المبارك بن نا مقاتل بن لي قال البصريين في يعد الذيال أبي بن سلم ] 2323[  

 الحسن سمع حديث

  

في هريرة أبي عن أبي يحدث سمعته حازم أبي عن الجعد أبي بن سالم بن الحسن عن الحذاء سلم ] 2324[  

 نعيم أبو منه سمع والحسين الحسن

  

 سيار باب

  

 الكندي معرور بن هو نعيم أبو لنا قال سماك عنه روى عمر سمع المازني التميمي معرور بن سيار ] 2325[  

  

  ]2326 [ عن بقية نا الحمصي خطاب لي قال الشاميين في يعد صحبة له سيار بن روح أو روح بن سيار 

المنيب وأبا عبيد بن وفضالة مالك بن أنس وسلم عليه الله يصلي النبي أصحاب من أربعة رأيت زياد بن مسلم

 الكعبين إلى وثيابهم خلفهم العمائم يرخون روح بن سيار أو سيار بن وروح

  

وشعبة عوف منه سمع رفيعا العالية وأبا برزة أبا سمع البصري الرياحي المنهال أبو سلمة بن سيار ] 2327[  

عليه الله صلى النبي عن برزة أبا سمع سلمة بن سيار سمع العزيز عبد بن سكين نا عارم لنا قال والتيمي

 يرفعوه لم سيار عن وغيره عوف وروى قريش من المراء قال وسلم

  

مولى وهو بجير بن الله وعبد التيمي سليمان عنه روى أمامة أبي عن الشامي أمية بني مولى سيار ] 2328[  

 القرشي معاوية بن يزيد بن خالد

  

والليث يزيد بن نافع عنه روى صواب بن ونبيه قوذر بن يزيد عن الصدفي الرحمن عبد بن سيار ] 2329[  

 أيوب أبي بن وسعيد

  

عن نعيم أبو لنا قاله لكتوين عمر علي عزم قال جرير عن حازم أبي بن قيس عن حمزة أبو سيار ] 2330[  

 الكوفيين في يعد سيار عن أبجر بن الملك عبد عن الثوري

  

 مخراق بن سيار ] 2331[  

  

بن منظور كهمس عن وكيع وقال كهمس عن هارون بن يزيد قاله أبيه عن الفزاري منظور بن سيار ] 2332[  

 منظور بن سيار عن كهمس حدثنا المقرئ قال وهم وهو سيار

  

عمر بن الله عبيد عنه روى شهاب بن طارق عن الواسطي وردان بن سيار وهو سيار أبي بن سيار ] 2333[  

سيار شيع عيينة بن وقال سيار أبي بن سيار هشيم وقال علي نسبه الحكم أبو كنيته وهشيم سلمان بن وبشير



رجل قلت ولكن لهذا أشيعك لم فقال درهم بألف له فأمر المدينة إلى الكوفة من عمر بن الله عبيد الحكم أبو

الناس فأجمع سارية إلى أجلس أحسن ل أني أتروني ويحكم لصحابه سيار وقال أشيعك أن فأردت صالح

الوراق مساور أخو الحكم أبو سيار علي لنا وقال العنزي هو إسحاق قال الشعبي وقال الشعبي سمعت فأقول

 لمه أخوه هو معين بن وقال

  

عن عثمان أبي عن ثابت نا سليمان بن جعفر أنا سيار نا حنبل بن أحمد قال سلمة أبو حاتم بن سيار ] 2334[  

مات مسلم بن علي وقال حساب ترى مما جنة كل جنب إلى إن جوخى المسلمون افتتح لما قال أنه سلمان

 العنزي سلمة أبو حاتم بن هو ومائة وتسعين تسع أو مائتين سنة

  

 سنان باب

  

 صحبة له سنة بن سنان ] 2335[  

  

سليمان بن الرحيم عبد نا العبسي محمد بن الله عبد لي قال عمته سمع الجهني الله عبد بن سنان ] 2336[  

النبي أتت أنها عمته حدثته أنه الجهني الله عبد بن سنان عن عباس بن عن كريب عن كريب بن محمد عن

تسطيعين هل فقال نذرا الكعبة إلى مشي وعليها أمي توفيت الله رسول يا فقالت وسلم عليه الله صلى

قضيتيه ثم دين عليها كان لو أرأيتك قال عنها ذلك يجزي أو قالت أمك عن امشي فقال نعم قالت عنها تمشين

 الحديث منكر الله عبد أبو قال بذلك أحق فالله قال نعم قالت منك يقبل كان هل

  

قال أبيه عن أسد بن معلى نسبه موسى أخو الهذلي الرحمن عبد أبو المحبق بن سلمة بن سنان ] 2337[  

وسلم عليه الله صلى للنبي كان حرب يوم في ولدت قال سلمة بن سنان عن سلمة بن سنان بن حدثني وكيع

 حبتن أبو كنيته علي عن يحيى أبو محمد وقال سنانا وسلم عليه الله صلى النبي فسماه

  

إسحاق بن وقال علي بن وحسين هريرة وأبا جابرا سمع الجدري ثم الدولي سنان أبي بن سنان ] 2338[  

عقيل حدثني الليث حدثني صالح أبو لنا وقال الدؤلي الزهري أخي وابن عتيق أبي بن وقال الجدري ثم الدؤلي

عليه الله صلى النبي سمع الليثي واقد أبي عن الجدري ثم الدؤلي سنان أبي بن سنان أخبرني شهاب بن عن

الديلي عيينة وابن معمر وقال الدؤلي وشعيب سعد بن وإبراهيم مالك وقال قبلكم من سنن لتركبن وسلم

حميد بن الجليل عبد وقال الحج في عباس بن عن الدولي سنان أبي عن شهاب بن عن مسافر بن وقال

كنانة بني من والديل حنيفة بني من الدولي ويقال بهذا الديلي سنان أبي عن الزهري عن كثير بن وسليمان

 الدولي أمية بن يزيد سنان أبو نا أسلم بن زيد وقال

  

نا خالد بن أحمد لنا وقال يزيد عن عمرو عن وهب بن نا أويس أبي بن نسبه الكندي سعد بن سنان ] 2339[  

يزيد عن إسحاق بن عن سلمة بن محمد نا الصبغ وأبو النفيلي وقال سعد بن سنان عن يزيد عن إسحاق بن

بن يزيد وقال سنان بن سعد إسحاق بن عن سلمة بن محمد حدثنا الصبغ أبو وقال الكندي سنان بن سعد عن

لهيعة وابن الحارث بن وعمرو أيوب أبي بن سعيد وقال سعد بن سنان عن يزيد عن إسحاق بن عن هارون

بن عن المحاربي أخبرنا كريب أبو وقال سنان مرة الليث وقال سنان بن سعد عن يزيد عن الليث وقال سنان

 سعد بن سنان عن يزيد عن إسحاق

  



بني من النصاري سنان عن حيوة أخبرني قال وهب بن حدثني سليمان بن يحيى لي قال سنان ] 2340[  

الجراد عن أنسا سألت عمرو بن سنان عن حيوة عن عاصم أبو نا إسحاق بن الله عبد وقال عوف بن عمرو

محمد لي وقال الكبائر من الزور شهادة وسلم عليه الله صلى النبي عن أنس عن سنان عن يزيد بن نافع وروى

النبي مع خرجنا أنسا سمعت النصاري الله عبد بن سنان سمعت حيوة سمع وهب بن نا صالح بن عثمان نا

 الطاحي ويقال حنين إلى وسلم عليه الله صلى

  

بصري الوارث وعبد زيد بن حماد عنه روى حوشب بن وشهر أنسا سمع ربيعة أبو ربيعة بن سنان ] 2341[  

 خرف ما بعد ربيعة بن سنان من السهمي سمع معين بن قال

  

 الشاميين في يعد الفضل أبو عنه روى واثلة عن الليثي السقع بن واثلة مولى منصور أبي بن سنان ] 2342[  

  

 السلمي إسرائيل وقال عمر بن سمع السلمي حبيب أبو حبيب بن سنان ] 2343[  

  

 طلحة بن محمد عنه روى مرسل وسلم عليه الله صلى النبي عن الحارث بن سنان ] 2344[  

  

  ]2345 [ أبي بن وقال معتمر عن حفص بن قيس لي قاله هانئ بن عمير سمع العنسي جرير بن سنان 

وسلم عليه الله صلى النبي عن عمر بن سمع العنسي جرير بن سنان نا الذماري الملك عبد حدثنا إسرائيل

عدد منها فأخرج عبادي على حسن فقال فغمزها وزمهريرها وحرها أهلها من فيها بما ضيقها بها إلى النار شكت

 والذبان الجراد

  

بن الله عبد لنا قاله يهلك ثم مرتين الجماعة السفياني يهزم قال معدان بن خالد عن قيس بن سنان ] 2346[  

 الشاميين في يعد صالح بن معاوية عن صالح

  

قال غلمه أسلم رجل في العزيز عبد بن عمر عن خطأ وهو سنان أبو وكيع قال عروة مولى سنان ] 2347[  

أبو ثنا شيبة أبي بن حدثني سنان حدثني سفيان عن يحيى عن علي بن حفص أبو لي قاله الخراج منه يؤخذ

قال النصارى يعتقهم الذين من الجزية يأخذ عمر كان عروة عن عروة مولى سنان عن سفيان عن أسامة

 العزيز عبد بن عمر مولى وعروة

  

 العطاء عبيد عنه روى الطويل حميد عن سيف أخو البرجمي هارون بن سنان ] 2348[  

  

 سوار باب

  

عمار بن عكرمة عنه روى مسعود بن الله وعبد عمر بن سمع العرجي السعدي شبيب بن سوار ] 2349[  

 سعد بني من بطن العرجي وعوف مزيد بن وعمر

  

 كثير أبي بن يحيى عنه روى عباس بن سمع الكوفي سوار ] 2350[  

  

نا السود بن لي قال ابنه قتادة عنه روى قلبة وأبا الحويرث بن مالك سمع البصري الجرمي سوار ] 2351[  

 الصلة يؤخر وسلم عليه الله صلى النبي كان مالكا سمع أباه سمع سوار بن قتادة



  

 الكوفي أشعث ابنه عنه روى طلحة بن موسى سمع كوفي ثقيف مولى يقال الكندي سوار ] 2352[  

  

 الحماني يحيى أبو عنه روى هريرة أبي عن حماطة بن قتادة عن الشقري سوار ] 2353[  

  

 عمار بن عكرمة عنه روى العالية أبي رفيع عن الله عبد بن سوار ] 2354[  

  

سوار نا سلم لنا وقال الحداد عبيدة أبو عنه روى بالقاضي وليس البصري صاحب الله عبد بن سوار ] 2355[  

 الحرص منتهى إليه البحر ركوب الحسن سمع المقري سنان أبو الله عبد بن

  

روى الله عبد بن بكر عن التميمي العنبري الله عبد أبو قدامة بن البصرة قاضي الله عبد بن سوار ] 2356[  

 سوار أبي بن سوار هو عرعرة عنه

  

قوله عطاء عن يحدث عيينة بن عنه روى الخراساني هو رباح أبي بن عطاء ختن حكيم أبي بن سوار ] 2357[  

 معدودات أياما شهر كل من أيام ثلثة صيام قال الصيام عليكم كتب عطاء عن سوار عن سفيان نا قتيبة حدثنا

  

المبارك وابن شميل بن النضر عنه روى البناني وثابتا شعيب بن عمرو سمع حمزة أبو داود بن سوار ] 2358[  

أبيه عن شعيب بن عمرو عن سوار نا حبيب بن قرة لنا وقال وهم سوار بن داود وكيع وقال السكري حمزة وأبو

 المزني سنين سبع بلغوا إذا بالصلة صبيانكم مروا وسلم عليه الله صلى النبي عن جده عن

  

 الحديث منكر الكوفيين في يعد وعطية وائل بن كليب سمع الهمداني مصعب بن سوار ] 2359[  

  

 حريز أبو عنه روى الدرداء أبا سمع الجعد بن سوار ] 2360[  

  

 همدانيا أراه كهيل بن سلمة عنه روى المرهبي إدريس أبو سوار ] 2361[  

  

 العزيز عبد بن محمد منه سمع معبد بن مسرة سمع الرملي عمارة أبو عمارة بن سوار ] 2362[  

  

 سيف باب

  

الحارث عن ثابت بن علي نا معين بن أنا يحيى أبو محمد لي قال كرب معدي بن قيس ولد من سيف ] 2363[  

هب الله رسول يا قلت كرب معدي بن قيس ولد من وهو سيف عن جبلة بني من واحد غير حدثني سليمان بن

 لي فوهب قومي أذان لي

  

 قوله مهران بن حميد عنه روى عمر بن سمع المازني سيف ] 2364[  

  

 سيف نا قال خالد بن العلء أنا مسلم قاله الصلة في قوله سعيد أبو قال الحسن أبو سيف ] 2365[  

  

دخلت وهب بن سيف سمع الجارود بن الله عبد بن ربعي نا موسى لنا قال وهب أبو وهب بن سيف ] 2366[  

سنة وثلثين ثلث بن أنا قلت عليك أتى فكم سنة ونصف سنة تسعون علي أتى فقال بمكة الطفيل أبي على



 شعبة منه سمع الحديث حسن وكان وهب بن سيف رأيت قال عاصم أبا سمعت علي بن عمرو لي وقال

  

 معدان بن خالد عنه روى مالك بن عوف سمع سيف ] 2367[  

  

البراء قال البراء بن يزيد سمع خيرا عليه وأثنى الجريري عن علية بن سماه السعدي عائذ أبو سيف ] 2368[  

أبي عن الجريري الوارث عبد نا معمر أبو قاله ثلثا ثلثا فتوضأ وسلم عليه الله صلى النبي وضوء أعلمكم تعالوا

 عائذ

  

العتكي الله عبيد بن مهاجر عن موسى بن الفضل حدثنا الله عبد أبو المثنى بن قال الهذيل أبو سيف ] 2369[  

 بأصبعيه ومسح توضأ عمر رأى سيف عن

  

يصيبها ل شعرة كل حذيفة سمع وائل أبا سمع سيف عن شعبة سمع غندر نا بشار بن قال سيف ] 2370[  

 فوقها فما جنابة الماء

  

شعبة عن غندر نا بكر أبو لي قال عتيبة بن الحكم عنه روى الهجري رشيد عن السابري بياع سيف ] 2371[  

وسلم عليه الله صلى النبي عن عمرو بن الله عبد عن أبيه عن الهجري رشيد عن سيفا سمعت الحكم عن

 ويده لسانه من المسلمون سلم من المسلم

  

 علي بن هشام عنه روى يزيد بن معمر عن مسكين بن سيف ] 2372[  

  

سمع سليمان أبي بن سيف المبارك بن وقال سليمان أبو سيف وكيع قال المكي سليمان بن سيف ] 2373[  

ممن ثقة عندنا وكان خمسين سنة حيا سليمان بن سيف كان القطان يحيى قال الثوري عنه روى مجاهدا

 مخزوم بني مولى سليمان أبي بن سيف عن عاصم أبي عن الله عبد بن محمد حدثني ويحفظ يصدق

  

سمع خليد أبيهما عن خليد ابني وسيف موسى عن أبيه عن أبي نا يحيى بن سعيد قال خليد بن سيف ] 2374[  

 عثمان قتلت ما عليا

  

 وكيع عن يحيى قاله ركعة ركع الزبير رأى سعد أبي عن ميسرة بن سيف ] 2375[  

  

الدرداء أبو حدثنا عباس بن كتب عباس لبن مؤاخيا وكان أبيه عن محمود بن الحميد عبد بن سيف ] 2376[  

 حمزة أخا أراه سيف حدثني هشام عن حسين بن مخلد نا عيسى بن محمد حدثنا

  

  ]2377 [ بن وسعيد إسماعيل بن مالك عنه روى التيمي سليمان عن الكوفي البرجمي هارون بن سيف 

 سليمان

  

 العنقزي محمد بن عمرو عنه روى منصور عن محمد أبو سيف ] 2378[  

  

 نصر بن علي منه سمع ببغداد شعبة سمع السراج الحسن أبو الله عبيد بن سيف ] 2379[  

  



سفيان أخت بن محمد بن سيف نا صباح بن محمد قاله الثوري سفيان أخت بن محمد بن سيف ] 2380[  

أخو وهو عليه يتابع ل وصراة دلجة في حديثا فذكر الله عبد بن جرير مع كنت عثمان أبي عن عاصم عن الثوري

 أحمد ضعفه محمد بن عمار

  

 معاوية بن مروان عنه روى المدني بكر أبا سمع التيمي سيف ] 2381[  

  

 سماك باب

  

بن سماك عن سلمة بن حماد عن مؤمل عن محمد لنا قال الكوفي المغيرة أبو حرب بن سماك ] 2382[  

علي فرد تعالى الله فدعوت بصري ذهب وكان وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من ثمانين أدركت حرب

عبد نا الصباح بن أحمد حدثنا وشعبة الثوري عنه روى بشير بن والنعمان قيس بن وسويد سمرة بن جابر سمع

سماك بن سعيد نا عارم عن ويقال ومحمد إبراهيم أخو هو الذهلي حرب بن سماك عن عمرو نا الجهم بن الله

 المغيرة أبا يا لبي دثار بن محارب قال حرب بن

  

في يعد نهيك وأبو مغيرة عنه روى حذلم بن وتميم وشريحا عباس بن سمع الضبي سلمة بن سماك ] 2383[  

وسلم عليه الله صلى فقال الضبي كدير على دخلت قال سلمة بن سماك عن مغيرة عن جرير قال الكوفيين

 النبي على الله

  

 عمار بن وعكرمة ومسعر شعبة عنه روى عباس بن سمع الحنفي زميل أبو الوليد بن سماك ] 2384[  

  

عن سفيان عن وكيع نا يحيى لي قاله الدعاء في قال بصلتك تجهر ول عطاء عن عبيد بن سماك ] 2385[  

 العبسي عبيد بن سماك

  

بن قال معمر عنه روى منبه بن ووهب الله عبد بن شهاب عن اليماني الخولني الفضل بن سماك ] 2386[  

 قاضي صنعاء من البناء من هو معين

  

 الثوري عنه روى قوله الزهري عن اليماني سماك ] 2387[  

  

 قوله الحسن عن مسلم بن عمران بن سماك ] 2388[  

  

عن عطية بن سماك عن زيد بن حماد نا حرب بن سليمان لنا قال الحسن عن عطية بن سماك ] 2389[  

 منه سمع الصمد عبد إن يقال القامة إل القامة ويوتر الذان يشفع أن بلل أمر أنس عن قلبة أبي عن أيوب

  

 الخثعمي يزيد بن يزيد عن عمر بن حفص لنا قاله قوله بشير بن أيوب عن المربدي سماك ] 2390[  

  

 السري باب

  

حميد وسمع الشاميين في يعد النصري الضحاك بن الرحمن عبد عنه روى أبيه عن ينعم بن السري ] 2391[  

بن عمرو عن الجبلني ينعم بن السري عن حرب بن محمد وقال الحجاج بن القدوس عبد عنه روى ربيعة بن



 قيس

  

 الجوهري حجاج بن محمد عنه روى مسلم بن الله عبيد عن الكوفي حيان بن السري ] 2392[  

  

 مرسل قوله مقسم بن مغيرة عنه روى إبراهيم سمع معارك بن السري ] 2393[  

  

فديك أبي بن أخبرني شيبة بن الرحمن عبد لي قال الحجاز أهل في يعد الرحمن عبد بن السري ] 2394[  

أباه يخبر الله عبد بن جابر سمع حمزة بن عباد سمع الرحمن عبد بن السري عن يعقوب بن موسى حدثني

 ساعدة بن عويم الجنة أهل من الرجل نعم يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمع الزبير بن الله عبد بن حمزة

  

  ]2395 [ ولحيته رأسه خضب قد أبيض برذون على واقفا علي بن حسين رأى الزدي كعب بن السري 

 بالوسمة

  

 معاوية أبو خازم بن محمد عنه روى الله عبد بن بكر عن البصري الله عبد بن السري ] 2396[  

  

سمع العبدي موسى بن عيسى قال الواسطي حسان نسبه الشيباني الهيثم أبو يحيى بن السري ] 2397[  

محمد وقال يحيى أبو كنيته إسحاق قال ثقة كان القطان يحيى قال إبراهيم بن مسلم منه سمع وثابتا الحسن

 الهيثم أبو يحيى بن السري يوسف بن

  

 الحميد عبد بن الحميد وعبد أبيه عن الحنفي علي بن طلق بن قيس عن هوذة بن السري ] 2398[  

  

 مجلس في كذبه لي استبان القطان يحيى قال الشعبي عن الكوفي الهمداني إسماعيل بن السري ] 2399[  

  

 سمرة باب

  

أبو وخمسين ثمان سنة هريرة أبو ومات هريرة أبي بعد مات صحبة له الفزاري جندب بن سمرة ] 2400[  

زياد وكان سمرة شهدت أبي سمعت العجلي المعلى أبو مسلم بن سليمان نا موسى لنا قال الرحمن عبد

همام نا إسماعيل بن وموسى حجاج لنا قال أشهر ستة الكوفة وعلى أشهر ستة البصرة على سمرة استخلف

عذر غير من جمعة ترك من قال وسلم عليه الله يصلي النبي عن سمرة عن وبرة بن قدامة عن قتادة عن

قتادة عن الحول حجاج نا مسلم بن هارون نا محمد بن الصلت وقال دينار فنصف يجد لم فإن بدينار فليتصدق

بدينار فليتصدق عذر غير من جمعة ترك من قال وسلم عليه الله صلى النبي عن سمرة عن وبرة بن قدامة عن

عن سمرة عن الحسن عن قتادة عن أبيه عن قيس بن نوح أخبرنا علي بن نصر وقال دينار فنصف يجد لم فإن

مات يقال الجمعة في قدامة حديث يصح ول أصح والول دينار فنصف يجد لم فإن وسلم عليه الله صلى النبي

 ستين سنة بعضهم وقال وخمسين تسع سنة آخر

  

هشيم أنا الله عبد أنا محمد بن أحمد حدثني الشاميين في حديثه صحبة له السدي فاتك بن سمرة ] 2401[  

نعم وسلم عليه الله صلى النبي قال السدي فاتك بن سمرة عن الله عبيد بن بسر عن عمرو بن داود عن

 سمرة ذلك وفعل مئزره من وشمر لمته من أخذ لو سمرة الفتى

  



 صحبة له السوائي سمرة بن جابر والد سمرة ] 2402[  

  

أبو سماه الحجبي بمكة وسلم عليه الله صلى النبي مؤذن القرشي محذورة أبو معير بن سمرة ] 2403[  

بن حماد نا موسى لنا وقال وهم وهذا معين بن سمرة جريج بن عن بكر بن محمد وقال جريج بن عن عاصم

لنا وقال سمرة مات ثم محذورة أبو مات ثم هريرة أبو مات خالد بن أوس حدثني زيد بن علي عن سلمة

جلس إذا رأسه مقدم في قصة له كانت محذورة أبا أن بحرة بنت صفية عن ثابت بن أيوب نا مسعود بن موسى

أحلقها فلست بيده عليها مسح وسلم عليه الله صلى النبي إن فقال تحلقها أل له فقيل الرض فتبلغ يرسلها

 مات حتى يحلقها فلم أموت حتى

  

لذكري الصلة أقم قرأ ثم فصلها قم فقال عباس بن فسألت العتمة صلة نسيت يحيى بن سمرة ] 2404[  

 سمرة عن سماك عن الحوص أبو أنا سلم بن لي قاله

  

 مخيف بن سمرة ] 2405[  

  

 شريح بن حيوة منه سمع عمر بن سمع سيسن بن سمرة ] 2406[  

  

قريش من رجل إسرائيل وقال سلمة بن شقيق عنه روى عتبة بن هشام أبا سمع سهم بن سمرة ] 2407[  

 يسمه ولم

  

 السكن باب

  

 هشام عن زيد بن حماد روى قوله الحسن عن العرابي سكن ] 2408[  

  

 قتيبة عنه روى السعدي نعامة وأبا الحسن سمع البصري الغنم صاحب خالد أبي بن سكن ] 2409[  

  

 ليث عن جرير عن إسحاق قاله قوله سكن ] 2410[  

  

أبا سمع قيس بن وعبيد العزيز عبد بن وعمر وسارية الحسن سمع القرشي المغيرة أبي بن سكن ] 2411[  

آل مولى محمد أبو المغيرة بن سكن هو ويقال سارية حدثني محمد أبو سكن نا وصفوان داود أبو وقال نعيم

وعمرو عمر بن عثمان عنه روى البصريين في يعد داود أبو منه سمع هشام أبي بن الوليد سمع القرشي عثمان

أبي عن الوليد نا البزازين مسجد إمام المغيرة بن سكن نا حباب بن زيد نا عبدة حدثني البصري مرزوق بن

 خباب بن الرحمن عبد عن طلحة

  

وحيوة ووكيع إسحاق بن محمد عنه روى عبادة بن ومحمد عطية بن حسان عن كريمة أبي بن سكن ] 2412[  

 أمه وسمع شريح بن

  

 هارون بن يزيد منه سمع إسحاق قال الهوزني الضحاك أبو سكن ] 2413[  

  

الله صلى النبي أصحاب من سبعة فينا كان العبدي وكيع بن عثمان نا عمرو أبو سكن أبي بن سكن ] 2414[  



بن يونس عن البرجمي السكن أبي بن السكن نا جميل بن أزهر وقال هاشم أبي بن علي منه سمع وسلم عليه

 حميد من سمعته إل أعلم ول الطويل حميد عن عبيد

  

بن عن رجاء أبي عن زرير بن سلم نا السكن نا محمد حدثني البصري الزدي سليمان بن سكن ] 2415[  

واطلعت الفقراء أهلها أكثر فرأيت الجنة في اطلعت وسلم عليه الله صلى النبي عن حصين بن وعمران عباس

صلى النبي عن حصين بن عمران عن رجاء أبا سمع سلم نا الوليد أبو وقال النساء أهلها أكثر فرأيت النار في

الله صلى النبي عن رجاء أبي عن نجيح بن حماد سمع عمر بن عثمان نا محمد حدثني مثله وسلم عليه الله

النبي عن عمران عن رجاء أبي عن قتادة عن معمر أخبرنا الرزاق عبد حدثه محمد حدثني مثله وسلم عليه

عن الشخير بن الله عبد بن يزيد عن قتادة عن أباه سمع معاذ نا إسحاق لنا وقال نحوه وسلم عليه الله صلى

أبي بن سمع عون بن جعفر عن محمد لي وقال النساء النار أهل عامة وسلم عليه الله صلى النبي عن عمران

سعيد أبو نا موسى بن يحيى حدثني مثله وسلم عليه الله صلى النبي عن عباس بن سمع رجاء أبا سمع عروبة

أبي عن سلمة بن حماد نا حجاج لنا قال عباس بن عن رجاء أبي عن جويرية بن صخر عن هاشم بني مولى

 النساء الجنة أهل ساكن أقل وسلم عليه الله صلى النبي عن عمران سمعت لمرأتي قلت مطرف عن التياح

  

  ]2416 [ بن السكن نا معين بن قال محمد بن عمرو عنه روى حسان بن هشام عن إسماعيل بن سكن 

الله صلى النبي حديث من جرابان عندي هريرة أبي عن سيرين بن محمد عن ذكوان بن الحسن نا إسماعيل

عاصما سمع اليزني العباداني الصم معاذ أبو إسماعيل بن سكن حدثنا عقبة بن محمد لي وقال وسلم عليه

قال أنه هريرة أبي عن الحسن عن ذكوان بن الحسن نا العباداني عاصم أبو نا الحكم بن بشر وقال الحول

حب في وإن قتلتموني به حدثتكم لو والخر به أحدثكم أحدهما السلم عليه النبي حديث من جرابان عندي

 زنا فهو به لها يفي ل أن نوى ثم صداقا لها ففرض امرأة تزوج رجل وأيما كفر وبغضهم إيمانا النصار

  

 إبراهيم نسبة في ينظر يونس عن البصري إبراهيم بن سكن ] 2417[  

  

 سوادة باب

  

  ]2418 [ سلم نا حمران بن محمد نا معلى حدثنا البصريين في يعد صحبة له الجرمي الربيع بن سوادة 

يقصوا أن بنيك مر لي قال بذود لي وأمر وسلم عليه الله صلى النبي أتيت قال الربيع بن سوادة عن الجرمي

لك هل قال عجاف وهي السنة تدركها ل سخالها عليها فليحتلبوا لهم وقل ومواشيهم إبلهم ضروع عن أظفارهم

أبو وقال الخير نواصيها في معقود الخيل فارتبطها بالخيل عليك قال ورقيق وخيل مال لي نعم قلت مال من

 خاتما وسلم عليه الله صلى النبي على رأيت سوادة عن الجرمي سلم نا حمران بن محمد نا كامل

  

الحكم عن يصح أراه ول الغفاري ويقال وغيره أحمد كناه بصري العنزي حاجب أبو عاصم بن سوادة ] 2419[  

القرع هو عمرو بن الحكم عن حاجب أبي عن عصام عن شعبة نا داود أبو نا بشار بن محمد حدثني عمرو بن

حاجب أبي عن التيمي سليمان عن شعبة وعن المرأة وضوء بفضل يتوضأ أن وسلم عليه الله صلى النبي نهى

النقير وعن مثله وسلم عليه الله يصلي النبي نهى غفار من وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من رجل عن

اجتمع العنزي سوادة عن حدير بن عمران نا الله عبد نا عبدان حدثنا والحنتم الدباء وعن أحدهما وذكر المقير أو

قيس بن دلجة عن تميمة أبي عن سليمان أنا الله عبد أنا عبدان حدثنا عنه فنهاهم بالمربد الحكم على الناس

عن التيمي عن يحيى نا مسدد حدثنا والحنتم الدباء عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى الغفاري الحكم قال



 نحوه السلي تميمة أبي

  

 شعبة منه سمع جندب بن سمرة سمع البصري القشيري حنظلة بن سوادة ] 2420[  

  

 بزيع عنه روى الحصين أبي عن الرقي سوادة ] 2421[  

  

 عمرو بن صفوان عنه روى البرجي سوادة ] 2422[  

  

 موسى عنه روى قوله الحسن سمع سهل بن مسعود بن سوادة ] 2423[  

  

 إسماعيل بن سوادة ] 2424[  

  

جعفر أبي عن الجعد بن سوادة عن مطرف روى وإبراهيم عمران أخو يقال الجعد أبي بن سوادة ] 2425[  

 مرسل

  

 وكيع منه سمع أباه سمع البصري القطان السود أبي بن سوادة ] 2426[  

  

موسى عنه روى رأسه ومقدم عمامته على مسح الحسن رأى أنه القطعي العالية أبي بن سوادة ] 2427[  

 البصريين في يعد

  

عتبة أبو التميمي حيان بن سوادة نا حجاج لي وقال حباب بن زيد منه سمع التميمي حيان بن سوادة ] 2428[  

  

 سبرة باب

  

عن نفير بن جبير عن حدثه عمن الزبيدي عن حرب بن محمد نا شريح بن حيوة نا فاتك بن سبرة ] 2429[  

أصبعين آدم بن وقلت قوما ويضع قوما يرفع الله بيد الموازين وسلم عليه الله صلى النبي قال فاتك بن سبرة

 أزاغه شاء وإذا أقامه شاء فإذا وجل عز الرب أصابع من

  

بن حرملة نا الحميدي نا صحبة له عوسج بن سبرة معاوية بن مروان قال الجهني معبد بن سبرة ] 2430[  

قال جده عن أبيه عن بن الربيع بن الملك عبد عمي حدثني الجهني معبد بن سبرة بن الربيع بن العزيز عبد

بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن علي لي وقال بسهم ولو صلته في أحدكم ليستتر وسلم عليه الله صلى النبي

حجازي وهو ثرية أبا يكنى وكان سبرة عن الربيع عن أبيه عن سبرة بن الربيع بن العزيز عبد بن سبرة نا محمد

 مثله وسلم عليه الله صلى النبي عن

  

الثقفي جعفر أبي موسى عن فضيل بن محمد نا عمران بن محمد حدثني صحبة له الفاكه بن سبرة ] 2431[  

آدم لبن قعد الشيطان إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال فاكه بن سبرة عن الجعد أبي بن سالم عن

تهاجر له فقال الهجرة بطريق له قعد ثم آبائك ودين دينك وتدع تسلم فقال السلم بطريق لي فقعد بطرقه

فتزوج فتقتل الله سبيل في تجاهد فقال الجهاد بطريق له قعد ثم طوله في كالفرس وتكون مولدك وتدع

الله سبيل في قتل إن الجنة ذلك فعل لمن الله ضمن وسلم عليه الله صلى النبي قال ميراثك ويقسم امرأتك



 السباع أكله أو غرقا أو حرقا مات أو

  

 سعد بن عمير عنه روى الجعفي سبرة أبي بن سبرة ] 2432[  

  

عن سماك عن الحوص أبو وقال سماك عن صباح بن علي قاله قوله عباس بن عن نخف بن سبرة ] 2433[  

 يحيى بن سمرة

  

 السدي إسماعيل عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من رجل عن سبرة ] 2434[  

  

 حنظلة ابنه عنه روى عباس بن عن الفزاري نجبة بن المسيب بن سبرة ] 2435[  

  

خمس سنة البصرة علينا قدم موسى قال صالح بن عمرو سمع الكوفي حنش بن الله عبد بن سبرة ] 2436[  

 المسح في وسعدا عمر سمع عمر بن سمع أباه وسمع النوم عند الدعاء البراء سمع أباه وسمع ومائة وستين

  

بن ويعقوب يزيد بن إسحاق منه سمع أباه سمع معبد بن سبرة بن الربيع بن العزيز عبد بن سبرة ] 2437[  

 حرملة أخو هو محمد

  

 سميع باب

  

 العمش منه سمع عباس بن سمع الهاشمي عباس بن مولى الزيات سميع ] 2438[  

  

 عباس بن عن صالح أبو سميع ] 2439[  

  

 الكوفيين في يعد الهذيل أبو غالب عنه روى علي بن الحسن سمع السلولي سالم أبو سميع ] 2440[  

  

النبي غسل قال أمامة أبي عن سميع عن دينار بن عمرو عن سلمة بن حماد نا موسى لنا قال سميع ] 2441[  

ل الله عبد أبو قال ثلثا وذراعيه ثلثا وجهه وغسل ثلثا واستنشق ثلثا ومضمض ثلثا كفيه وسلم عليه الله صلى

 أمامة أبي من سميع ول سميع من سماع لعمرو يعرف

  

 أراه النبيذ في وكيع عنه روى عائشة عن قيس بنت هنيدة عن زاذان بن سميع ] 2442[  

  

 الكوفيين في يعد سليمان أبي بن حماد عنه روى قوله شريحا سمع الحنفي سميع ] 2443[  

  

 سليط باب

  

 الحجاز أهل في يعد سيرين بن عنه روى عفان بن عثمان سمع سليط بن سليط ] 2444[  

  

بن سعد بنت سعد أم عن زيد بن سعد بنت مريم عن ثابت بن زيد بن سليط بن يسار بن سليط ] 2445[  

 حارثة أم وهي الربيع

  



 صحار بن وبشر عثمان أبي بن خالد عنه روى عمر بن سمع المكي يسار بن الله عبد بن سليط ] 2446[  

  

 مجهول إسناده حجاج عن سلمة بن حماد عن شهاب قاله بهية عن الله عبد بن سليط ] 2447[  

  

 منفعة بن كليب عنه روى ياسر بن وعمار عليا سمع الحنفي عطية بن سليط ] 2448[  

  

 أيوب بن موسى عنه روى أبيه عن الشعباني شعبة بن سليط ] 2449[  

  

النصاري رافع بن وعن المنذر أم عن أمه وعن محمد بن القاسم سمع النصاري أيوب بن سليط ] 2450[  

 إسحاق بن محمد روى

  

 كعب بن إسحاق بن سعد عن إسماعيل بن حاتم قاله عمر بن سمع سعد بن سليط ] 2451[  

  

 الكوفيين في يعد يساف بن هلل عن عيينة بن قاله مسعود بن عن نوفل بن سحيم ] 2452[  

  

بني مولى سحيم أخبرني الزهري عن شعيب أنا اليمان أبو حدثنا القرشي زهرة بني مولى سحيم ] 2453[  

يخسف جيش البيت هذا يغزو وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبا سمع أنه هريرة أبا يصحب وكان زهرة

 بالبيداء به

  

 أيوب بن محمد عن عمار بن عكرمة عنه روى أيوب أبا سمع هريرة أبي مولى سحيم ] 2454[  

  

 معاوية بن زهير سمع الحراني القاسم بن محمد واسمه سحيم ] 2455[  

  

 سوادة بن بكر عنه روى النصاري ثابت بن رويفع عن سحيم ] 2456[  

  

وكان هانئ بن سحيم نا القرقساني مصعب بن محمد حدثني عتاب أبي بن لي قال هانئ بن سحيم ] 2457[  

 والعلماء العلم على قال يبكيك ما قلت باكيا متقنعا إل طاوسا رأيت ما ثقة وكان الوزاعي يجالس

  

 سهم باب

  

الله عبد عن إسرائيل أنا الخزاعي قادم بن علي نا راشد بن يوسف حدثني السدي حصين بن سهم ] 2458[  

سبابا علقمة بن وكان شريك بن قال علقمة بن الله وعبد أنا مكة قدمت السدي حصين بن سهم عن شريك بن

فسل حدثتك فإذا نعم قال منقبة لعلي سمعت هل فقلت الخدري سعيد أبا يعني هذا في لك هل فقلت لعلي

بالمؤمنين أولى ألست فقال فأبلغ خم غدير يوم وسلم عليه الله صلى النبي قام وقريشا والنصار المهاجرين

فقال إبطيه بياض إلى نظرت حتى يده وسلم عليه الله صلى النبي ورفع يده فرفع فدنا علي يا ادن أنفسهم من

قام الفجر صلينا فلما وسهم علقمة بن الله عبد فقدم شريك بن قال أذناي سمعته موله فعلي موله كنت من

 يدري ول مجهول وسهم الله عبد أبو قال علي سب من الله إلى أتوب قال علقمة بن

  

 السعدي الضبي هو الكوفيين في يعد ضرار سنان وأبو إبراهيم عنه روى قرثع عن منجاب بن سهم ] 2459[  



  

 بشر أبو الوليد عنه روى قوله القيس عبد بن عامر سمع شقيق بن سهم ] 2460[  

  

 حيوة عنه روى العزيز عبد بن عمر عن الحمراوي يزيد بن سهم ] 2461[  

  

 الفرائضي سهم ] 2462[  

  

امرأة أنت فقالت عائشة فلقيت دما تر فلم بمكة ولدت يوسف أم مولته أن سليم بني مولى سهم ] 2463[  

 إسماعيل بن موسى لنا قاله رأت نفرت فلما الله طهرك

  

 الجاري الحسن بن الملك عبد منه سمع الهجيمي عن المعتمر بن سهم ] 2464[  

  

 سلمة باب

  

 حديثه يصح ل ربيعة بن عمرو عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي سمع الحضرمي قيس بن سلمة ] 2465[  

  

 حرب بن سماك عنه روى سلمان عن العجلي سلمة ] 2466[  

  

 سويد بن عمر منه سمع قوله عليا سمع التيمي سلمة ] 2467[  

  

 قيس بن نوح عنه روى علي عن الكندي سلمة ] 2468[  

  

خربق أبو اليلي السلم في آبائه آخر هو عقيل بن خالد بن عقيل أخي بن خالد بن روح بن سلمة ] 2469[  

 عقيل سمع

  

 قوله جبير بن سعيد سمع عمير مولى ظبيان عن السدي سلمة ] 2470[  

  

 سعدان باب

  

ووكيع يحيى بن خلد عنه روى الطائي سعدا سمع الكوفيين في يعد القبي الجهني بشر بن سعدان ] 2471[  

 مجاهد أبي عن الكوفي القبي سعيد عن يونس بن عيسى أنا إسحاق قال

  

 محمد ابنه عنه روى أنسا سمع مدني قرشي لؤي بن عامر بني مولى جابر بن الله عبد بن سعدان ] 2472[  

  

بن سليمان منه سمع حفصة أبي بن ومحمد الشعيثي محمد عن اللخمي صالح بن يحيى بن سعدان ] 2473[  

رأيته الكوفي يحيى أبو كنيته حجر بن علي وقال يحيى بن سعيد واسمه لقب سعدان ويقال الرحمن عبد

 بدمشق

  

 الليثي سعد بن سعدان ] 2474[  

  



 المبارك منه سمع سمية أبي بن يزيد سمع الصباح بن هو بعضهم وقال اليلي سالم بن سعدان ] 2475[  

  

 سلمى باب

  

 سلم أبو عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي راعي سلمى ] 2476[  

  

  ]2477 [ توبة عن شعبة عن جعفر بن محمد عن علي لنا قاله هريرة أبا سمع جده عن عتاب بن سلمى 

أبا سمعت سلمى عن العنبري توبة حدثني شعبة نا يحيى نا علي بن عمرو لي وقال الحمار سؤر في العنبري

 يصح ول بعضهم ويرفع سوداوين دم من إلى أحب بيضاء لدم هريرة

  

عدلت علي بن عمرو قال عندهم بالحافظ ليس وعكرمة الحسن عن البصري الهذلي بكر أبو سلمى ] 2478[  

 عمدا الهذلي بكر أبي عن

  

 سريع باب

  

روى علي إلى حريث بن عمرو مع خرجت قال القرشي المخزومي حريث بن عمرو مولى سريع ] 2479[  

 الكوفيين في يعد فطر عنه

  

 الرحمن عبد بن سلم عن البراء معشر أبو قاله سوادة عن الجرمي الربيع بن سوادة مولى سريع ] 2480[  

  

 منقطع السدي عنه روى عكرمة عن سريع ] 2481[  

  

 منقطع الله عبد بن سريع ] 2482[  

  

 سكين باب

  

بن عن يزيد بن مخلد عن سلم بن محمد لي قاله وسلم عليه الله صلى النبي سمع الضمري سكين ] 2483[  

عن جهجاه عن يسار بن عطاء عن سليمان بن عبيد عن عبيدة بن موسى قال يسار بن عطاء عن أخبرت جريج

 يصح ول واحد معي في يأكل المؤمن وسلم عليه الله صلى النبي

  

 المجاشعي هو عبيد بن الله وعبد مهران بن ميمون عن قبيصة أبو يزيد بن سكين ] 2484[  

  

 وموسى عارم عنه روى سلمة بن وسيار أباه سمع البصري قيس بن القطان العزيز عبد بن سكين ] 2485[  

  

 سعر باب

  

سعر بن جابر أن الجمحي سفيان أبي بن عمرو نا المبارك بن نا أسد بن معاذ لنا قال الدؤلي سعر ] 2486[  

رسول نحن فقال واحد بعير على رجلن فأتاني بالمخمص لنا غنم في كنت قال أباه أن أخبره كنانة من الديلي

كريمة لبون إلى لهما فقمت غنمك من شاة قال الصدقة وما قلت الصدقة في وسلم عليه الله صلى الله رسول



لي دعوا ثم بينهما فوضعاها الشحيمة والناصة ناصة ثنية وإما جذعة إما عناق إلى فقمت بهذه نؤمر لم إنا قال

سعر بن عن الجهني مرارة أبي عن أسامة حدثني موسى بن الله عبد حدثني الحزامي لي وقال ومضيا بالبركة

بن بشر نا الجعفي لي قال الله رسول رسول أنا فقال رجل فجاء مكة ناحية في كنت أبيه عن سعر بن أخبرنيه

آخذ فبعثني علقمة لبن غلما أبي كان البكري شعبة بن مسلم عن سفيان أبي بن عمرو عن زكريا نا السري

صلى النبي زمن في كنت أني قال غنمك صدقة لتعطيني إليك أبي بعثني فقلت بكر بني من شيخ فإذا الصدقة

وسلم عليه الله صلى الله رسول رسول أني فقال رسول فجاءني الشعاب هذه بعض في وسلم عليه الله

علقمة بن استعمل شعبة بن مسلم عن الجمحي سفيان أبي بن عمرو أخبرني زكريا عن وكيع نا سلم بن وقال

ولده ذا هو شعبة بن هو السري بن بشر فقال شعب في كنت قال سعر بن له يقال شيخا فأتيت فبعثني أبي

 ههنا

  

 صالح بن حلم عنه روى الخطاب بن عمر سمع العبسي مالك بن سعر ] 2487[  

  

 عاصم ابنه روى نقادة عن السدي نقادة بن سعر ] 2488[  

  

موسى لنا قاله فارفضوه الدنيا كان فإذا متعة في كان ما الدرهم خذوا قال علي عن التميمي سعر ] 2489[  

عن زيد بن علي عن سلمة بن حماد نا آدم وحدثنا سعر عن زيد بن علي عن سلمة بن حماد عن إسماعيل بن

 يوم كل فنيروزا قال النيروز اليوم قالوا هذا ما قال بفالوذج علي أتى التميمي السعر

  

 سمير باب

  

وقال واسع بن محمد عن موسى بن صدقة عن داود موسى أبو قاله هريرة أبي عن نهار بن سمير ] 2490[  

أبو قال سلمة بن حماد إل نهار بن شتير يقول أحد ليس يقول مهدي بن الرحمن عبد سمعت بشار بن محمد لي

 المسجد هذا في حدث من أوائل من وكان نضرة

  

 النعمان بن المغيرة عن عنبسة عن حكام قاله عائشة عن معاذ بن سمير ] 2491[  

  

 سليم بن سلم عنه روى قوله عاصم أبو سمير ] 2492[  

  

 سابق باب

  

بن سابق عن بلل بن هاشم عقيل أبي عن شعبة أخبرنا مرزوق بن عمرو لنا قال ناجية بن سابق ] 2493[  

حدث إذا كان وسلم عليه الله صلى النبي أن وسلم عليه الله صلى النبي خدم رجل عن سلم أبي عن ناجية

 ثلثا أعاد حديثا

  

 الشاميين في يعد مرسل الوزاعي عنه روى البربري سابق ] 2494[  

  

 سواء باب

  

 صحبة له خالد بن سواء ] 2495[  



  

بن حماد حدثنا حبان وقال الخزاعي هو الثوري قال رافع بن والمسيب خالد بن معبد عنه روى سواء ] 2496[  

 الثنين يصوم وسلم عليه الله صلى النبي كان حفصة عن الخزاعي مغيث أخي سواء عن عاصم أنا سلمة

  

 سواد باب

  

بن الحكم نا الدمشقي الرحمن عبد بن سليمان أيوب أبو حدثنا صحبة له الزدي قارب بن سواد ] 2497[  

جبير بن سعيد سمعت قال معمر أبو الصمد عبد بن عباد نا قال بدمشق رأيته المحاربي الكوفي عطاء بن يعلى

يا قم وقال برجله فضربني آت فأتاني الشراة جبال من جبل على نائما كنت قال الزدي قارب بن سواد أخبرني

 يعلى بن الحكم يصح ول غالب بن لؤي من رسول أتاك قارب بن سواد

  

 مرسل حديثه يصح ولم عمرو بن سواد ] 2498[  

  

 سمي باب

  

بكر أبا سمع مدني القرشي المخزومي هشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبي مولى سمي ] 2499[  

قتلته عيينة بن وقال ومائة وثلثين إحدى سنة قتل شيبة بن الرحمن عبد لي قال صالح وأبا الرحمن عبد بن

بن النعمان عن سمي عن سفيان عن نعيم أبو حدثنا والثوري مالك عنه روى جميل وكان قديد يوم الحرورية

بن الله عبد وتابعه بالركب استعينوا فقال السجود مشقة وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب شكا عياش أبي

والول هريرة أبي عن صالح أبي عن سمي عن عجلن بن وقال النعمان عن سمي عن عيينة بن عن محمد

 بإرساله أصح

  

 شراحيل بن ثمامة عنه روى شمير عن قيس بن سمي ] 2500[  

  

 سميط باب

  

السدوسي عمير بن سميط عن حدير بن عمران وروى التيمي سليمان عنه روى أنس عن سميط ] 2501[  

وروى حصين بن عمران عن سمير بن سميط عن عاصم وروى الله عبد أبو وكنيته وكعب موسى أبي عن

كعب عن جبلة بن عمير بن وسميط عمران عن طهمان بن وقال الحوص أبي عن سميط عن أيضا عاصم

بن وقال طويل حديث حنينا غزونا ثم مكة افتتحنا أنس عن السميط حدثني أبيه عن معتمر أخبرنا معاذ بن وقال

فسمعته وسلم عليه الله صلى النبي أتيت خاله عن السوار أبي عن السميط عن أبي نا معتمر نا وصالح معاذ

رافع أبي عن السدوسي جبلة بن عمير بن السميط هو النعمان أبو قال يتبعون أن أريد ول يتبعون ناسا إن يقول

 قوله سلم بن عن حدثه

  

 حزن بن الصعق عنه روى عدي بني مؤذن عن عجلن بن سميط ] 2502[  

  

 سمعان باب

  

على بدين محبوس صاحبكم وسلم عليه الله صلى النبي عن سمرة عن العمري مشنج بن سمعان ] 2503[  



لي وقال وهم وهو مشيج وكيع عن بعضهم وقال الشعبي عن أبيه عن سفيان عن الرزاق عبد قاله الجنة باب

الله عبد أبو قال مشمرج سمعان عن الشعبي عن مسروق بن سعيد عن سليم بن سلم نا داود أبو نا محمود

 سمعان من للشعبي ول سمرة من سماعا لسمعان نعلم ول

  

 وأنس محمد ابناه منه سمع الخدري سعيد أبا سمع أسلم مولى يحيى أبو سمعان ] 2504[  

  

 سريج باب

  

 منقطع البصريين في يعد حرب ابنه عنه روى الحنف سمع سريج ] 2505[  

  

 سليمان بن فليح سمع الحسين أبو الجوهري البغدادي النعمان بن سريج ] 2506[  

  

 أبي خال هو ربيعة بن نوح قال عليا رأى سعيد بن عنبسة مولى أمية أبو سريج ] 2507[  

  

 جعفر بن إسماعيل سمع بغدادي البناء من الحارث أبو يونس بن سريج ] 2508[  

  

 سراج باب

  

بن الرحمن عبد لنا قاله ملزم عنه روى طلق بنت جعدة عمته عن الحنفي طلق بن عقبة بن سراج ] 2509[  

ملزم نا شيبة أبي بن لنا وقال الحميد عبد أخا أحسبه اليمامي السخيمي وهو خلدة وغيره حبان وقال المبارك

أحد يسقه ول يشربه ل السكر عن السائل من وسلم عليه الله صلى النبي قال أبي حدثني خالدة عن سراج عن

 القيامة يوم خمرا الله فيسقيه سكره لذة ابتغاء قط

  

 هلل ابنه عنه روى أبيه عن الحنفي سلمى بن مرارة بن مجاعة بن سراج ] 2510[  

  

 سبيع باب

  

 إسحاق أبو عنه روى الزبير بن وسمع حذيفة عن السلولي سبيع ] 2511[  

  

 اليشكري خالد بن سبيع ] 2512[  

  

 سليك باب

  

صل يخطب وهو وسلم عليه الله صلى النبي قال سليك عن جابر عن بعضهم قال الغطفاني سليك ] 2513[  

 سليك عن يصح ول ركعتين

  

وحلم يحيى بن بلل عنه روى وسعد عوف بن الرحمن وعبد عمر عن حذيفة سمع مسحل بن سليك ] 2514[  

 صالح بن

  

  ]2515 [ الكوفة بأهل سعد وخرج فأصابوا فيهم وكنت جيشا جلول إلى سعد بعث قال الفزاري سليك 



عمرو بن معاوية عن محمد بن الله عبد لي قاله معنا لهم يقسم أن ينهاه عمر فكتب عمر إلى فركبت فتلقاهم

 سليك عن راشد عن سفيان عن إسحاق أبو وأنا

  

 سفر باب

  

عن شريح بن يزيد عن نسير بن سفر عن معاوية نا خالد بن حماد نا عبيدة بن قال نسير بن سفر ] 2516[  

 أمامة أبي

  

خالد بن معاذ عن مقاتل بن محمد لي قاله عليا أدرك كان القرشي وقاص أبي بن سعد مولى سفر ] 2517[  

 مسلم بن الله عبد عن

  

 سارية باب

  

 مرسل يعقوب حزرة أبو عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي عن الخلجي سارية ] 2518[  

  

الله عبد بن سارية عن الجعد أبي بن سالم عن العمش عن حمزة أبي عن عبدان لنا قال سارية ] 2519[  

عن يوسف بن وقال جسده سار وليغسل عنه أجزأ فقد جنب وهو بالخطمي رأسه غسل من الله عبد قال

مثله الله عبد عن إبراهيم فحدثني العمش قال مثله مسعود بن عن سارية عن سالم عن العمش عن سفيان

الله عبد عن قطبة بن ثابت عن الجعد أبي بن سالم عن العمش عن عوانة أبو نا محبوب بن محمد لي وقال

محمد قال مثله مسعود بن سمع الهمداني الزمع بن الحارث عن إسحاق أبا سمع شعبة نا آدم لنا وقال مثله

 أصح الحارث وحديث

  

 سدوس باب

  

 سنان بن الحكم عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي عن أنس عن سدوس ] 2520[  

  

 قوله خثيم بن ربيع عن الحي من رجل سفيان قال سدوس ] 2521[  

  

قلت الحسن سألت سدوس نا موسى لنا قال البصريين في يعد السابري بياع حبيب بن سدوس ] 2522[  

 منقطع حبان عنه روى أحرموا قلدوا إذا المسلمون كان قال مقلدة مجللة بدنة عليها جعلت امرأة

  

 الواحد باب

  

  ]2523 [ الكناني يحيى بن محمد كناه سفيان أبو صحبة له المدلجي الكناني جعشم بن مالك بن سراقة 

النبي أن حدثهم مالك بن سراقة أن أنس عن زيد بن علي عن حماد نا موسى قال جعشم بن سراقة ويقال

أبي عن البراء عن إسحاق أبي عن إسرائيل أنا رجاء بن الله عبد حدثنا البحر سيف أخذ وسلم عليه الله صلى

 جعشم بن مالك بن سراقة غير الطلب من يلحقنا لم بكر

  

لي قال صحبة له وسلم عليه الله صلى النبي زوج القرشية سلمة أم مولى الرحمن عبد أبو سفينة ] 2524[  



وسلم عليه الله صلى النبي احتجم قال جده عن أبيه عن سفينة بن عمر بن برية عن فديك أبي بن نا العزيز عبد

فضحك شربته أني أخبر أو سألني ثم فشربته فتغيبت والناس والدواب الطير من فادفنه الدم هذا خذ لي فقال

الله عبد أبو قال الحجاج زمن نخلة ببطن قال سفينة لقيت أين جمهان بن لسعيد قلت حشرج نا سريج وقال

 نظر إسناده في

  

نا أسماء بن محمد بن الله عبد قال معه وشهد وسلم عليه الله صلى النبي أدرك جميلة أبو سنين ] 2525[  

النبي أدرك أنه جميلة أبو زعم المسيب بن سعيد مع ونحن أخبره جميلة أبا أن الزهري عن مالك عن جويرية

 سنين أويس أبي بن وقال سنين الزهري عن عيينة بن وقال الفتح عام معه وخرج وسلم عليه الله صلى

  

  ]2526 [ سعيد بن عمرو عن هشيم قاله وسلم عليه الله صلى النبي عن عمرو بن أراه السلمي سيابة 

 عمرو بن يحيى عن هشيم عن بعضهم وقال مرسل

  

 صحيح وجه من ليس حديثه الله عبد ابنه عنه روى صحبة له الزدي سخبرة ] 2527[  

  

  ]2528 [ عليه الله صلى النبي عن سرق عن يزيد بن الله عبد نا جويرية نا موسى حدثنا صحبة له سرق 

 مرسل الشاهد مع المدعي بيمين قضى وسلم

  

إسحاق أبي عن أبيه عن يعقوب نا محمد بن سعيد حدثني النصاري محيصة بن حرام بن ساعدة ] 2529[  

عبد مسعود بن لمحيصة كان أنه حدثه محيصة بن حرام بن ساعدة أن حارثة بني مولى يسار بن بشير حدثني

سعد بن حرام عن الزهري وروى ناضحك على أنفقه وسلم عليه الله صلى النبي قال طيبة أبو له يقال حجام

 أبيه عن محيصة بن

  

 أبيه عن سندر أبي بن سندر عن الزهري وروى صالح بن عثمان كناه صحبة له السود أبو سندر ] 2530[  

  

ربيعة بن ومحمد مقسم بن مغيرة عنه روى مالك بن أنس سمع الصم بن الرحمن عبد بن سحامة ] 2531[  

النبي كان أنسا سمعت الصم بن الرحمن عبد بن سحامة نا قال الملك عبد عامر أبو نا السود أبي بن لي قال

 رحيما وسلم عليه الله صلى

  

وقال عطاء عن جريج بن عن سعيد بن يحيى عن مسدد لنا قاله هريرة أبا سمع خليفة مولى سعيد ] 2532[  

عن الملك عبد وروى سحت الحجام وكسب البغي ومهر الكلب ثمن قال مثله عطاء عن عمرو عن عيينة بن

والول وسلم عليه الله صلى النبي نهى هريرة أبي عن عطاء عن ليلى أبي بن وروى قوله هريرة أبي عن عطاء

 أصح

  

 سيرين بن وأنس محمد ابناه عنه روى عمر سمع النصاري مالك بن أنس مولى عمرة أبو سيرين ] 2533[  

  

حدثني سليمان بن سعاد نا حماد بن سهل نا معمر بن محمد حدثني جحيفة أبي بن عون عن سعاد ] 2534[  

بالطعن أمتي فناء يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمع موسى أبي عن الحارث بن يزيد نا علقة بن زياد

 والطاعون

  



 الرحمن عبد بن عمرو عنه روى الصوم في قوله العزيز عبد بن عمر عن الغنوي حبيب بن السقر ] 2535[  

  

 المازني هو بكار ابنه عنه روى عمر بن عن النميري سقير ] 2536[  

  

 الرحمن عبد بن عمرو عنه روى الصوم في قوله عمر سمع الضبي البصري سقير ] 2537[  

  

لي وقال حوشب بن العوام عنه روى خالد بن الله عبد بن العزيز عبد عن الشيباني مطر بن سفاح ] 2538[  

النعمان بن عبادة أن التغلبي كردوس بن داود عن مطر بن سفاح عن الشيباني عن مسهر بن علي نا خليل بن

أبو نا عبادة يسميا ولم الشيباني عن وخالد الواحد عبد وتابعه عمر بينهما ففرق فأبى امرأته أسلمت زرعة بن

هشيم أخبرنا النفيلي وقال مثله نصرانيين كانا وجدته جده أن علقمة بن يزيد سمع الشيباني عن شعبة نا الوليد

تغلب بنو وكانت الشيباني زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة عن حارثة بن المثنى بن السفاح عن مغيرة أنا

 ينصروا ل أن عمر اشترط أخواله

  

هو داود وأبو إبراهيم بن ومسلم هارون بن يزيد عنه روى وأباه مينا بن سعيد سمع حيان بن سليم ] 2539[  

 الصفر مروان عن المقري

  

عليه الله صلى النبي عن عمر بن عن ثابت أبي بن حبيب عن الكوفي مالك أبو الخمس بن سعير ] 2540[  

 حبيب عن سعير عن عيينة بن عن الحميدي لنا قاله خمس على السلم بني وسلم

  

البزاز هو محمد ابنه عنه روى قوله يزيد بن السود عن الكوفي الغنوي سوقة بن محمد والد سوقة ] 2541[  

 مرة وتسعين سبعا واعتمر السود حج أبيه عن سوقة بن محمد مروان نا الجعفي نا

  

 الفريقي عنه روى الصبحي عثمان أبي عن الشعباني عامر بن سلمان ] 2542[  

  

 سمية ] 2543[  

  

بن الرحمن عبد بن معن عن الجدي قاله قوله عمرو بن الله عبد سمع المهري حيدان بن سعوة ] 2544[  

 عمر بن ويقال عمرو بن الله عبد لقي جده عن أبيه عن سعوة

  

 منقطع الثوري عنه روى مرة بن عمرو سمع سماعه ] 2545[  

  

أبي بن حاتم سمع سريج بن حرب عن الصمد عبد قاله سجدة سجد من جبل بن معاذ عن السجف ] 2546[  

 السجف عن صغيرة

  

عنه روى ثعالب سخور الحسين بن لعلي كان قال علي بن محمد جعفر أبا سمع الصيرفي سدير ] 2547[  

 يكرب رأيته عيينة بن قال حكيم بن سدير شريك قال الثوري

  

  ]2548 [ أم عن الجعفي الحسن أبو سداد نا منصور بن إسحاق نا سعيد بن أحمد لي قال الجعفي سداد 

 الجراد الحنفية لبن أصنع كنت فاطمة



  

 يعلى منه سمع طاوسا سمع العجلي بشر بن سقيف ] 2549[  

  

خمس سنة مات محبوب بن محمد لي قال عروبة أبي بن عن البصري العجلي مجشر بن سرار ] 2550[  

 العنزي عبيدة أبو مجشر بن سرار محمد بن القدوس عبد وقال الخر ربيع في ومائة وستين

  

سنة مات القطان ويحيى البراء يوسف سمع البصري محمد أبو مولهم الباهلي مضارب بن سيدان ] 2551[  

 ومائتين وعشرين أربع

  

السلمي واسطي ولكنه بصري أصله عامر أبو زاذان بن منصور أخي بن زاذان بن المغيرة بن سرور ] 2552[  

 الواسطي العباس أبو هو كثير بن محمد نسبه داود بن أحمد منه سمع التيمي سليمان سمع

  

الجراد يقول سيرين بن محمد وسمعت السمرقندي عن عطاء سألت السمان شماس بن سندي ] 2553[  

 إسماعيل بن موسى منه سمع ومنك مني خير هو من أكله

  

شعبة حدثنا كثير بن يحيى نا علي بن عمرو لي قال عمران بن ويقال عمران أبي بن مسلم بن سنة ] 2554[  

النبي عن روى أسمعه لم سنة الله عبد إلى اختلفت ميمون بن عمرو عن أبيه عن البطين مسلم بن سنة عن

أبي بن وقال ميمون بن عمرو عن البطين مسلم حدثني المسعودي نا نعيم أبو وقال وسلم عليه الله صلى

 عمرو عن أبيه عن التيمي إبراهيم عن مسلم عن عون بن عن حسين بن وحسين عدي

  

 الشين باب

  

 شعيب باب

  

وحماد وشعبة عبيد بن يونس عنه روى العالية وأبا أنسا سمع البصري صالح أبو الحبحاب بن شعيب ] 2555[  

عن خبيثة كشجرة جريج بن عن هشام أنا إبراهيم حدثني أيوب غسله علي قال ثلثين سنة مات زيد بن

 الحنظل قال الشريان ما لنس حيان فقال الشريان هي أنس عن شعبة بن حيان عن العمش

  

يسار بن شعيب حدثني الوراق مساور نا أسامة أبو نا زكريا حدثني عباس بن مولى يسار بن شعيب ] 2556[  

يسار بن شعيب عن خالد أبي بن عن حبيب بن إبراهيم قال الحلي يزكي أن كتب مرسل الخطاب بن عمر أن

 الغناء الحديث لهو عكرمة سمع

  

 الشاميين في يعد الخراساني عطاء سمع شيبة أبو رزيق بن شعيب ] 2557[  

  

 خراش بن شهاب منه سمع حزن بن الحكم سمع الطائفي الثقفي رزيق بن شعيب ] 2558[  

  

وكذا كذا فإنه وكذا كذا مضجعك في انظر عمرو بن الله عبد له قال الله كتاب في أجد قال شعيب ] 2559[  

 قبيل أبو عنه روى

  



مجاهد بن علي عن حميد بن وقال شعيب عن وهرام بن سلمة عن زمعة روى قوله الجباي شعيب ] 2560[  

 منقطع جبل وجبأ البجلي الجندي وهو الجباي شعيبا سمعت إسحاق بن عن

  

عن المقري كناه العزيز عبد بن عمر عن رجل وعن هريرة أبي عن يونس أبو سعيد أبي بن شعيب ] 2561[  

 المصريين في حديثه شعيب وأما المدني حريث بن عمرو سمع شعيبا سمعت حيوة

  

روى عمر بن الله عبد سمع القرشي السهمي العاصي بن عمرو بن الله عبد بن محمد بن شعيب ] 2562[  

 عمر بن الله عبد سمع محمد بن شعيب سمعت عمرو بن زياد عن حيوة عن عاصم أبو لنا قال ابنه عمرو عنه

  

يحيى قاله شعيب بن عمرو أخيه عن العاصي بن عمرو بن الله عبد بن محمد بن شعيب بن شعيب ] 2563[  

 عياش بن بكر أبي عن آدم بن

  

عن كيسان بن شعيب عن الطنافسي عبيد بن عمر أنا إسحاق نا السمان أراه كيسان بن شعيب ] 2564[  

له يعرف ل دونه فما آدم من عليه الله رد للمؤمنين استغفر من وسلم عليه الله صلى النبي قال مالك بن أنس

 عليه يتابع ول أنس من سماع

  

 عمرو بن بكر عنه روى عامر بن عقبة سمع زرعة بن شعيب ] 2565[  

  

بن سعيد لي قال محمد بن العزيز عبد منه سمع هريرة أبا سمع القرشي الموي عمرو بن شعيب ] 2566[  

 النصاري هو زيد بن أمية بني من منصور

  

بن شعيب عن محمد بن يوسف عن حمزة بن إبراهيم حدثني النصاري سليم بن عمرو بن شعيب ] 2567[  

عن الصفار يوسف لي وقال يوما اقضوا فقال الشمس طلعت ثم صهيب عند غيم يوم أفطرنا صهيب بن عمرو

 صهيب عند وأبي أنا أفطرت النصاري سليم بن عمرو بن شعيب عن المدني صهيب بن محمد بن يوسف

  

 البصري هو شعبة عنه روى جعدة سمع معاوية بن جشم بني مولى إسرائيل أبو شعيب ] 2568[  

  

 عمار بن عكرمة عنه روى خثيم بن عيسى عن منيع أبي بن شعيب ] 2569[  

  

حدثنيه ثلثا ثلثا وسلم عليه الله صلى النبي توضأ هريرة أبا سمع أبيه عن الرحمن عبد بن شعيب ] 2570[  

 شعيب نا الله عبد بن جهضم نا يونس بن عمر أنا صباح بن أحمد

  

روى المرء إسلم حسن من وسلم عليه الله صلى النبي عن علي بن الحسين عن خالد بن شعيب ] 2571[  

عن حسين بن علي عن شهاب بن عن مالك عن يوسف بن لنا وقال الزهري عن يحدث دينار بن حجاج عنه

عن هريرة أبي عن سلمة أبي عن الزهري عن بعضهم وقال بانقطاعه أصح وهذا وسلم عليه الله صلى النبي

 وسلم عليه الله وسلم عليه الله صلى النبي عن حسين بن علي عن إلى يصح ول وسلم عليه الله صلى النبي

  

معتمر عن بكر أبي بن محمد قال العطاردي رجاء أبا سمع لقريش مولى درهم أبو درهم بن شعيب ] 2572[  

وتابعه زياد أبو درهم بن شعيب عن معتمر عن أسامة أبي عن الودي الله عبد بن عمرو وقال البصريين في يعد



 البجلي بدر بن العلء عن زياد أبو حدثني معتمر عن الفتح وأبو المغيرة بن نصر حدثنا حجاج

  

  ]2573 [ وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن قنفذ بن محمد سمع الغفاري محمد بن شعيب 

أبي من سماع لمحمد يعلم ول فناء الناس أسرع قريش المدني بكر أبي بن أحمد مصعب أبو منه سمع مرسل

 هريرة

  

بن ويحيى قيس أبي بن عمرو عنه روى وأيوب سبرة بن وحنظلة عطاء عن الرازي خالد بن شعيب ] 2574[  

أرى شابا ومات الزهري من حفظ العلء بن يحيى خال شعيب كان سفيان عن علي لنا وقال البجلي هو العلء

 دينار بن حجاج صاحب هو هذا

  

عيسى بن معن عنه روى أبيه عن القرشي الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد بن طلحة بن شعيب ] 2575[  

 طلحة بن محمد أخا أراه

  

أبي عن روى بشر أبا كنيته أرى أمية لبني مولى القرشي الحمصي حمزة أبي بن هو دينار بن شعيب ] 2576[  

مات ربه عبد بن يزيد وقال عياش بن وعلي نافع بن الحكم منه سمع حسين أبي بن الله وعبد والزهري الزناد

 ومائة وستين ثنتين سنة

  

 نظر فيه شبابة عن روى جناب وأبي الرحمن عبد بن حصين عن ميمون بن شعيب ] 2577[  

  

 وشعبة العلء أبا كامل سمع بالمدائن نازل كان خراسان أبناء من بغداد أهل من حرب بن شعيب ] 2578[  

  

 نعامة بن نا مروان بن محمد قال كعب عن كندة من رجل عن الحميد عبد بن شعيب ] 2579[  

  

 قتيبة منه سمع زياد أبي وسالم فزارة أبي عن الكوفي راشد بن شعيب ] 2580[  

  

شعيب عن الرحمن عبد بن داود حدثني سليم بن يحيى أنا سلم بن حدثني مرسل زاذويه بن شعيب ] 2581[  

  

عن عامر أبو قاله لبلل وسلم عليه الله صلى النبي قال الدمشقي رجاء أبي عن الحمصي شعيب ] 2582[  

 مرسل شعيب عن ثور

  

 عروة بن وهشام الوزاعي سمع الدمشقي إسحاق بن شعيب ] 2583[  

  

يقول وكيع وكان قال صالح بن معاوية عن الله عبد لنا قاله مرسل الجزري محمد أبي عن شعيب ] 2584[  

من مذهبا أصلب وكان منك للناس أنفع ووكيع ووكيع لشعيب أقول أن فكرهت قال الحديث من أفضل التسبيح

 عثمانيا كان وكيع

  

عنه روى البصريين في يعد قرة بن ومعاوية سيرين وابن طاوسا سمع الطيالسة صاحب شعيب ] 2585[  

 إسماعيل بن موسى

  



جده عن سلم بن الله عبد بن يوسف بن محمد عن عمير بن الملك عبد سمع صفوان بن شعيب ] 2586[  

شعيب قال ببغداد رأيته شبرمة بن كاتب الثقفي يحيى أبو كنيته حجر بن علي قال الطيالسي داود أبو عنه روى

عليه الله صلى النبي عن أنس عن ثابت عن معمر وقال حرام بن زاهر حديث الجعد أبي بن سالم عن ثابت عن

 وسلم

  

 مرسل عيسى أبي عن أيوب أبي بن سعيد قاله الحسن عن سنان أبي بن شعيب ] 2587[  

  

 أسد بن معلى عنه روى عائشة عن صالح أم جدته سمع البصري الزرق عمر بن شعيب ] 2588[  

  

يصح لم أمية أبو خياط بن خليفة عنه روى معيقيب بن محمد عن أمية أبا سمع حيان بن شعيب ] 2589[  

 حديثه

  

منه سمع الليث أباه سمع بكير بن كناه الملك عبد أبو المصري الفهمي سعد بن الليث بن شعيب ] 2590[  

 الملك عبد ابنه

  

 شداد باب

  

بدرا شهد بعضهم وقال صحبة له النجاري ثابت بن حسان أخي بن يعلى أبو ثابت بن أوس بن شداد ] 2591[  

 الشام نزل يصح ولم

  

 الله عبد ابنه عنه روى صحبة له الليثي الهادي بن شداد ] 2592[  

  

بن عياش حدثني صالح بن حبيب عن بقية نا ربه عبد بن يزيد نا محمد حدثني شرحبيل بن شداد ] 2593[  

وسلم عليه الله صلى النبي رأيت أني أنس فلم نسيت مهما النصاري شرحبيل بن شداد عن معاذ أبو مؤنس

 شداد من سماعا يذكر لم عياش اليسرى على اليمني ويده يصلي قائما

  

عن أبيه عن أسيد بن شداد بن قيظي بن عمرو حدثني حباب زيد نا علي نا السلمي أسيد بن شداد ] 2594[  

قلت يمنعك فما قال لبرأت بطحان ماء من شربت لو فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول عادني قال جده

 كنت حيث مهاجر فأنت قال الهجرة

  

 كوفي وهو رفيع بن العزيز وعبد رافع بن المسيب عنه روى مسعود بن سمع معقل بن شداد ] 2595[  

  

نا طفيل بن عبيد نا قبيصة لنا قاله الدجال في وسلم عليه الله صلى النبي قال حذيفة قال بن شداد ] 2596[  

 شداد

  

بن الحارث أخو شداد أحمد قال القمر بن علي عنه روى مسعود بن عن كوفي الزمع بن شداد ] 2597[  

 وادعي أيضا القمر بن وعلي وادعي فهو الحارث أما عندي يصح ولم الزمع

  

أمامة أبي عن الدمشقي الموي القرشي سفيان أبي بن معاوية مولى عمار أبو الله عبد بن شداد ] 2598[  



عبد إلى وافد وهو أنسا صحبت شداد عن عكرمة عن النضر نا ثابت بن أحمد حدثني الوزاعي عنه روى وواثلة

 بعيره على يصلي وكان الملك

  

  ]2599 [ بن شداد روبة أبو نا مطر بن جامع عن أبيه كتاب الله عبيد إلي أخرج نصر بن علي قال شداد 

 الباهلي روبة أبو جهضم حدثني قعنب بن محرر نا الصمد عبد نا أحمد وقال قيس من القشيري عمران

  

 برقان بن جعفر عنه روى هريرة أبا سمع العامري عياض مولى شداد ] 2600[  

  

 الشاميين في حديثه النبال مهاجر عنه روى قوله نوف عن حي بن شداد ] 2601[  

  

 منقطع حمزة بن يحيى منه سمع الدرداء أبا أن القاري شداد ] 2602[  

  

 البكالي عمرا سمع المقرئي أفلح بن شداد ] 2603[  

  

 حماد عن ليث روى قوله الحارث بن شداد ] 2604[  

  

فضيل عنه وروى الثوري عنه روى حذيفة عن الحمري مالكا سمع الفرات أبو العالية أبي بن شداد ] 2605[  

 ثور بني مولى شداد عن حيان أبي عن فضيل بن وقال الثوري شداد عن حيان أبي عن جرير وقال غزوان بن

  

 المدني الرحال اليمان أبو عنه روى أبيه عن الليثي حماس بن عمرو أبي بن شداد ] 2606[  

  

المبارك بن منه سمع جرير بن وغيلن الوازع أبا سمع بصري الراسبي طلحة أبو سعيد بن شداد ] 2607[  

الله حفظ من وسلم عليه الله صلى النبي قال عباس بن عن نضرة أبي عن الجريري نا شداد نا مسلم لنا وقال

 الصمد عبد ضعفه الجنة فله فرجه له

  

 معمر عنه روى قوله المنذري حجرا سمع جابان بن شداد ] 2608[  

  

 شريح باب

  

وأبو دينار بن عمرو أخبرني جريج بن عن يحيى نا مسدد حدثنا الحجاز أهل في يعد صحبة له شريح ] 2609[  

 مذبوح البحر في شيء كل قال وسلم عليه الله صلى النبي أدرك رجل شريحا سمعا الزبير

  

ابنه منه سمع وعائشة وأباه علياء سمع الكوفي اليمن من الحارثي كعب بن يزيد بن هانئ بن شريح ] 2610[  

من أفضل حارثيا رأيت ما مخيمرة بن القاسم عن الحكم عن الحسن نا زهير نا يونس بن أحمد حدثنا المقدام

عن الحكم حدثنا يعني ويهابه مرفوع بأنه يرى شعبة كان غندر عن أحمد وقال خيرا عليه وأثنى هانئ بن شريح

 المسح في علي عن مخيمرة بن القاسم

  

داود بن الله عبد نا مسدد حدثنا رائش بني من لهم حليف الكندي القاضي أمية أبو الحارث بن شريح ] 2611[  

عن يروي الكوفة سكن بالقضاء أعلم شريح وكان والفقه الفرائض في شريح من أعلم علقمة كان سفيان عن



مات شريحا أن سوار بن أشعث زعم المحاربي عن ميسرة بن عمران حدثني وإبراهيم الشعبي عنه روى عمر

ثمان سنة مات نعيم أبو قال وعشرين وسبعة مائة بن وهو مات رجاء أبا وأن سنة وعشرين مائة بن وهو

 وسبعين

  

نا مكين أبو نا حماد بن سهل نا عمرو بن محمد حدثني مكين أبو منه سمع عليا رأى أمية أبو شريح ] 2612[  

 قوله علي عن أمية أبو شريح

  

 حديث كبير له وليس النخعي أرطاة بن شريح ] 2613[  

  

عن سفيان عن وكيع وقال نعيم أبو لنا قال الكوفيين في يعد عليا سمع الصائدي النعمان بن شريح ] 2614[  

والذن العين سليمة شرفاء ول مدابرة ول مقابلة ل يقول الصائدي النعمان بن شريح سمعت أشوع بن سعيد

علي عن أشوع بن سعيد عن إسحاق أبي عن وكيع أبي عن الوزير أبي بن إبراهيم عن المثنى بن محمد حدثني

عن النعمان بن شريح عن إسحاق أبي عن إسرائيل عن الله عبيد وقال نحوه وسلم عليه الله صلى النبي أمرنا

 رفعه يثبت ولم وسلم عليه الله صلى النبي أمرنا علي

  

 عون أبي عن مسعر نا خلد قال الهمداني شريح ] 2615[  

  

عن يروي الحكم كناه المبارك بن وحكم ابنه عنه روى الشامي الحضرمي الحمصي حيوة أبو شريح ] 2616[  

 صفر في ومائتين ثلث سنة حيوة أبو يزيد بن شريح مات ربه عبد بن يزيد وقال بشير بن عمران

  

بن الملك عبد عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي يعني صحب من صحب قد وكان الشامي شريح ] 2617[  

 قوله بشير أبي

  

بن فضالة وعن سفيان أبي بن معاوية سمع الشامي المقرئي الصلت أبو الحضرمي عبيد بن شريح ] 2618[  

 عثمان دوس وأبو عمرو بن صفوان عنه روى المغيرة أبو إسحاق كناه عبيد

  

إسحاق أبي بن يوسف بن إبراهيم نا مسلمة بن شريح نا عثمان بن أحمد حدثنا مسلمة بن شريح ] 2619[  

يعني كتفها إل بقي كلها وسلم عليه الله صلى النبي قال عائشة عن ميسرة أبو نا إسحاق أبي عن أبيه عن

 الشاة

  

 شبيب باب

  

 ديسم بن شبيب ] 2620[  

  

عبد عن وزائدة سفيان قال الحمصي روح أبو نعيم بن شبيب ويقال الشامي روح أبي بن شبيب ] 2621[  

أمة يواعد كان رجل أن روح أبي بن شبيب عن بشر أبي عن هشيم نا سريج لي وقال روح أبي شبيب عن الملك

فأصاب جاريته أنها وهم المكان ذلك في فجلست فانطلقت النساء من امرأة ذلك فعلمت يأتيها مكان في له

في حدا المرأة اضرب فقال علي إلى فأرسل له يذكر عمر فأتى بجاريته ليست هي فإذا نظر فرغ فلما منها

 السر في حدا والرجل العلنية



  

عنه روى وكيع نسبه شهاب بن الله وعبد البارقي عروة سمع الكوفي السلمي غرقدة بن شبيب ] 2622[  

 وشعبة عيينة وابن الثوري

  

 منقطع هشيم عنه روى محمد بن القاسم سمع حوشب بن شبيب ] 2623[  

  

عن إسرائيل عن زافر وروى مخلد بن الضحاك عنه روى وعكرمة أنس عن البجلي بشر بن شبيب ] 2624[  

الله سبيل في تكل باتت عين النار تريان ل عينان وسلم عليه الله صلى النبي عن أنس عن بشير أبي بن شبيب

 زافر حدثني حميد حدثني الله خشية من بكت وعين

  

 التيمي عنه روى قوله قلبة أبي عن شبيب ] 2625[  

  

عن عطاء سمع شيبة بن شبيب نا مسلم لنا قال البصريين في يعد التميمي المنقري شيبة بن شبيب ] 2626[  

يعني السام إل دواء معه أنزل إل داء وجل عز الله أنزل ما قال وسلم عليه الله صلى النبي عن سعيد أبي

بدر أبو وقال السعدي هو مسلم لنا وقال إسماعيل بن موسى عنه روى قرة بن معاوية أيضا وسمع الموت

 الهاشمي جعفر أبي مع وكان تميم من السعدي هو ومنقر اهتم الهتمي يقال معمر أبو شيبة بن شبيب ذكره

  

بن مقاتل حدثني قال الملك عبد بن شبيب سمعت معتمر نا مسدد نا التيمي الملك عبد بن شبيب ] 2627[  

حدثني حرام مسكر وكل السكر كل وسلم عليه الله صلى النبي حرم أبيه عن الله عبد بن سالم عن حيان

عمته عن حيان بن مقاتل عن الملك عبد بن شبيب عن زيد أبو ثابت نا الربيع بن غسان أنا الرحيم عبد بن محمد

بن مقاتل نا العجلي علي أبو نا سوار بن شبابة وعن سقاء في وسلم عليه الله صلى للنبي ننبذ كنا عائشة عن

 يساره عن ينصرف وسلم عليه الله صلى النبي كان عائشة عن حبابة أم عمته عن حيان

  

  ]2628 [ أحمد وابنه وهب بن الله عبد عنه روى عمر بن محمد وعن يزيد بن يونس نا سعيد بن شبيب 

 البصري

  

 أسد بن بهز عنه روى النذر في الحسن سأل قرة أبو عجلن بن شبيب ] 2629[  

  

في يعد إسماعيل بن موسى عنه روى مالك بن والحجاج مجاهد بن موسى سمع الحارث أبو شبيب ] 2630[  

 البصريين

  

سلمة بن حنظلة شبيب وسمع عائشة سمعت العامرية عامر بنت شبيب أم وجدته شبيب بن شبيب ] 2631[  

 العبدي الخضر أبي عن موسى لنا قاله

  

إنما أنس عن قتادة سمع شبيب نا أسد بن معلى نا قال البصري القسملي زياد أبو مهران بن شبيب ] 2632[  

 حباب بن زيد أيضا ورواه القراء في التي الرعدة يعني الخوارج في الرعدة هذه كان

  

القاسم نا فروة وقال شبيب نا الفزاري نا زرارة بن عمرو قال روبة بن صالح سمع عمر أبو شبيب ] 2633[  

 روبة بن صالح نا الحارثي عمر بن شبيب عن



  

الله صلى الله رسول يزيد أبي مع كنت قال أبيه عن قرة بن معاوية عن واسع بن محمد بن شبيب ] 2634[  

 الزهر عنه روى وسلم عليه

  

 شهاب باب

  

 العبدي هود وابنه الوليد بن وعمر العصري عنه روى وأباه عمر بن سمع العصري عباد بن شهاب ] 2635[  

  

 منقطع عيينة وابن مليح بن جراح منه سمع علي عن البارقي شهاب ] 2636[  

  

 حميد بن إبراهيم سمع الكوفي عباد بن شهاب ] 2637[  

  

أهل في يعد الفضل بن سماك عن معمر قاله العرج وسعد عمرو عن الخولني الله عبد بن شهاب ] 2638[  

 اليمن

  

 منقطع سليم أبي بن ليث عنه روى عمر عن شهاب ] 2639[  

  

  ]2640 [ حدثتني العنبري حسان بن الله عبد عن موسى لنا قاله هريرة أبا فلقي المدينة أتى أنه شهاب 

هو التميمي حبيب ابنه عنه روى موسى أبا سمع العنبري مدلج بن شهاب وهو شهاب عن عليبة بنت القلوص

أبو حدثنا مدلج بن شهاب سمعت القلوص حدثتني قال حسان بن الله عبد نا حرمي نا الجعفي حدثني سالم أخو

 الناس شرور عن تنحى رجل الناس خير قال وسلم عليه الله صلى النبي أن هريرة

  

 قوله الحسن عن البصرة أهل عباد من وكان البصري المجاشعي شرنفة بن شهاب ] 2641[  

  

رزيق بن شعيب عن حوشب بن العوام أخي بن الشيباني الصلت أبو حوشب بن خراش بن شهاب ] 2642[  

 خارجة بن الهيثم نسبه معشر وأبي

  

 السود أبي بن وسوادة سلمة بن حماد سمع البلخي الزهر أبو معمر بن شهاب ] 2643[  

  

 بالقائم ليس واحدا حديثا شعبة عنه روى مرة بن عمرو عن شهاب ] 2644[  

  

 شريك باب

  

الرحمن عبد قاله مدني المشركين مع بدرا نمر أبو وشهد القرشي نمر أبي بن الله عبد بن شريك ] 2645[  

وهب بن وروى بلل بن وسليمان أنس بن ومالك المقبري سعيد عنه روى يسار بن وعطاء أنسا سمع شيبة بن

 وسلم عليه الله صلى النبي من أخف أحد خلف صليت ما أنس عن نمر أبي بن عن ذئب أبي بن عن

  

يعقوب أنا إبراهيم بن عامر نا عمر بن حفص حدثني وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من شريك ] 2646[  

عليه الله صلى النبي عن وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من رجل شريك عن جارية بن عيسى أنا القمي



 مكره غير إليها مضطر وهو الخمر شرب من وسلم

  

كهيل بن وسلمة الهمداني إسحاق أبا سمع الكوفة قاضي النخعي الله عبد أبو الله عبد بن شريك ] 2647[  

بخراسان قتيبة مقتل ولد الطيب أبي بن أحمد وقال ومائة وسبعين سبع سنة مات السود أبي بن الله عبد قال

لنا مولى وأصاب درهما أربعين أصابني قسما العزيز عبد بن عمر قسم شريك عن إسماعيل بن مالك وقال

 ثلثين

  

وقال الكوفيين في يعد قميم بن وعمير إسحاق أبو عنه روى عليا سمع العبسي حنبل بن شريك ] 2648[  

 وهم وهو شرحبيل بن بعضهم

  

الكوفيين في يعد صعب قال نملة بن شريك عن حكيم بن صعب عن عيينة بن روى نملة بن شريك ] 2649[  

عوف بني من هو الصدقة على علي استعملني نملة بن شريك عن حاجز عن شريك نا كعب بن إسحاق وقال

 مضر من عيلن قيس من خصفة بن محارب بن جسر بني من ثم

  

 قيس بن الزرق عنه روى برزة أبا سمع الحارثي شهاب بن شريك ] 2650[  

  

 قتادة عن بشير بن سعيد قاله الصالحة المرأة في عمرو بن الله عبد عن شريك بن شريك ] 2651[  

  

همام قاله قتادة عنه روى عمرو بن الله عبد سأل الزارقة من وكان السدوسي خليفة بن شريك ] 2652[  

عن سلم عن ويقال عمرو بن الله عبد عن أيوب أبي عن قتادة عن عروبة أبي بن وقال عمر بن هشام وقال

عن قتادة عن قال هماما أن سعيد بن ليحيى قلت عفان قال التميمي خليفة بن شريك عن قتادة عن همام

قتادة عن هشام وقال يتوضأ يأكل أو يشرب أن أراد إذا الجنب فقال عمرو بن الله عبد سألت خليفة بن شريك

بن الله عبد عن أيوب أبي عن قتادة عن سعيد وقال شريك في هشام تابعه عمر بن الله عبد عن شريك عن

 مالك بن يحيى اسمه أيوب وأبو جميعا منهما أصوب فهمام عمرو بن الله عبد في هماما سعيد فتابع عمرو

  

أهل مع ومخرجه ومدخله ومجلسه ممشاه الرجل فقه من الدرداء أبي عن الخولني نهيك بن شريك ] 2653[  

 عياش بن إسماعيل عن خارجة بن الهيثم قاله العلم

  

بن زياد عن شيبان نا القاسم بن هشام نا الجعفي حدثني قال نوفل بن فروة عن طارق بن شريك ] 2654[  

أن إل أنا ول بعمل أحدكم الجنة يدخل ل وسلم عليه الله صلى النبي عن الحنظلي طارق بن شريك عن علقة

الكوفيين في يعد كوفي فأسلم عليه أعانني الله فإن أنا ول شيطان له إل أحد من منك وما برحمته يتغمدني

الحية عائشة عن نوفل بن فروة عن شريك بن طارق عن عمير بن الملك عبد عن سفيان نا نعيم أبو حدثنا

شريك عن الملك عبد عن عوانة أبو نا موسى حدثنا شيطان السود والكلب والغراب والفأرة والعقرب فاسقة

نا الحارث بن إبراهيم حدثني العقرب يقل ولم وسلم عليه الله صلى النبي عن عائشة عن فورة عن طارق بن

عن سمعت نوفل بن فروة عن طارق بن شريك رعن عمي بن الملك عبد عن شيبان نا بكير أبي بن يحيى

 شيطان السود والكلب فاسقة والفأرة والعقرب الحية وسلم عليه الله صلى النبي عن عائشة

  

 منقطع عمرو بن صفوان عنه روى سهيل بن شريك ] 2655[  



  

 قوله علي عن زاذان عن البرجمي شريك ] 2656[  

  

حبان منه سمع صعصعة بن وعتبة يحيى أبي بن سمع بصري التميمي العنبري خطاب بن شريك ] 2657[  

 عقبة بن ومحمد

  

 تميم ابنه عنه روى أبيه عن الله عبد بن تميم بن شريك ] 2658[  

  

الزبير بن الله عبد نا السدي حبيب بن سليمان بن محمد نا يحيى أبو محمد حدثني العامري شريك ] 2659[  

الحزاب سورة قرأت حذيفة سمعت أبيه عن العامري شريك بن الله عبد عن السدي الزبيري أحمد أبي أبو

 عليه نزل علي وكان الكلبي أرطاة بن وهو وجدتها ما آية سبعين منها فنسيت وسلم عليه الله صلى النبي على

  

عبد بن محمد سمع البصري وعمير علي وأبي بكر أبي أخو الحنفي العلء أبو المجيد عبد بن شريك ] 2660[  

 معمر بن محمد منه سمع مجبر بن الرحمن

  

 شيبة باب

  

بن علي نا محمد بن الصلت حدثني صحبة له المكي القرشي الحجبي الدار عبد بن عثمان بن شيبة ] 2661[  

بن شيبة سألت الزجاج بن الرحمن عبد حدثني هرمز بن مسلم بن الله عبد عن مقدم بن علي بن وعمر غراب

عبد وقال وظهره بطنه بها ألزق ثم العمودين بين صلى قال الكعبة في وسلم عليه الله صلى النبي عثمان

وقال وخمسين تسع سنة معاوية خلفة آخر عثمان بن شيبة جدي مات أبيه عن أبي حدثني زرارة بن العزيز

 عثمان أبو كنيته الحكم بن بشر

  

  ]2662 [ أبي وابن إسحاق بن عنه روى محمد بن القاسم سمع سلمة أم مولى القاري نصاح بن شيبة 

 بالمدينة قاضيا نصاح بن شيبة رأيت الدراوردي نا الويسي لي وقال الموالي

  

محمد أن شيبة أخبرني جريج بن أنا عاصم أبو نا علي بن حفص أبو حدثني علي بن محمد سمع شيبة ] 2663[  

الله صلى النبي يعني يفعله أباك رأيت قال ثلثا توضأ عليا رأى أنه أخبره علي بن حسين عن أخبره علي بن

النبي عن علي عن جده عن أبيه عن علي بن محمد عن جريج بن عن وهب بن حدثني بكير بن وقال وسلم عليه

 وسلم عليه الله صلى

  

شعبة عنه روى قوله الحارث بن المغيرة وعن الله عبد بن سالم سمع الراسبي هشام بن شيبة ] 2664[  

 زيد بن وحماد

  

خبزا أكل وسلم عليه الله صلى النبي رأى الليثي عبيدا أن عبيد بن الله عبد عن مساور بن شيبة ] 2665[  

الكريم عبد عن الرازي الله عبد بن علي سمع المبارك بن الحكم عن زكريا لي قاله يتوضأ ولم صلى ثم ولحما

 شيبة عن

  

 الحميد عبد بن وجرير الثوري عنه روى الكوفي الضبي نعامة أبو نعامة بن شيبة ] 2666[  



  

 مسلم بن الوليد عنه روى السود سلم أبا سمع الشاميين في يعد الوزاعي الحنف بن شيبة ] 2667[  

  

 أيمن بن سعيد ويقال أيمن بن شيبة ] 2668[  

  

 طلحة أبي بن الله عبد بن إسحاق عنه روى العزيز عبد بن وعمر عروة سمع الخضري شيبة ] 2669[  

  

 دغفل بن إياس منه سمع قوله العزيز عبد بن عمر عن الكاتب شيبة ] 2670[  

  

 شعبة باب

  

الله عبد بن وبكير حصين بن داود عنه روى عباس بن سمع الهاشمي عباس بن الله عبد مولى شعبة ] 2671[  

بن عنه روى الذي شعبة عن مالكا سألت قال عمر بن بشر نا الكوسج إسحاق وروى ذئب أبي وابن الشج بن

 بثقة ليس قال التوءمة مولى صالح وعن بثقة ليس قال ذئب أبي

  

هشيم وقال أبيه عن مقسم بن مغيرة عن جرير روى عاصم بن قيس أن التميمي التوءم بن شعبة ] 2672[  

 وعثمان عمر عهد في مسعود بن أتينا التوءم بن شعبة عن بدر بن هيثم عن مغيرة عن

  

 مناكير أحاديثه مرة بن خليل عنه روى أنس عن عمرو بن شعبة ] 2673[  

  

الله عبد بن واقد بن أرسلني المدني هو المقري قال المسيب بن سعيد سمع الرحمن عبد بن شعبة ] 2674[  

 أيوب أبي بن وسعيد الليث عنه روى قوله المسيب بن سعيد إلى عمر بن

  

 الشعباني شعبة بن سليط عنه روى أبرهة بن كريب سمع شعبة ] 2675[  

  

 عيينة بن عنه روى موسى أبي بن بردة أبا سمع الكوفي دينار بن شعبة ] 2676[  

  

 يونس بن عمر عنه روى عمر بن الله عبد بن الله عبيد رأى الحنفي يزيد بن شعبة ] 2677[  

  

مصرف بن وطلحة الحسن سمع عتيك بن مولى بسطام أبو الواسطي الورد بن الحجاج بن شعبة ] 2678[  

من أكبر شعبة علي لنا وقال ومائة ستين سنة مات عمر بن حفص لي قال القطان ويحيى الثوري عنه روى

الحديث في المؤمنين أمير شعبة يقول سفيان كان مهدي بن نا السود أبي بن حدثني سنين بعشر سفيان

مسكين بن محمد حدثني شعبة من سمعته ثم يعقوب قال شعبة عن أبيه عن يعقوب نا محمد بن عمرو حدثني

عبد أبا يا له فقال بكر أبي بن محمد بن القاسم أتى أنه أبي حدثني شعبة عن يحيى نا محمد بن إبراهيم نا

 المسكر في الرحمن

  

  ]2679 [ عنه روى سيرين بن محمد سمع البصريين في يعد السكاف العتكي عمرو أبو عجلن بن شعبة 

 إسماعيل بن موسى

  



أبي بن شعبة عن زائدة بن حديث في زكريا نا مغراء بن نا قال يوسف حدثني روق أبي بن شعبة ] 2680[  

 رمضان في أفطر عمن عامرا سألت روق

  

 شقيق باب

  

عمر سمع شيئا منه يسمع ولم وسلم عليه الله صلى النبي أدرك السدي وائل أبو سلمة بن شقيق ] 2681[  

فإني بشقيق عليكم إبراهيم لي قال العمش نا أبي نا حفص بن عمر حدثني بكر أبي كتاب أتانا وقال الله وعبد

مهدي بن عن بشار بن لي قال خيثمة بعد شقيق ومات خيارهم من ليعدونه وإنهم متوافرون وهم الناس أدرك

عن سلمة بن حماد عن موسى حدثنا مسروق من أكبر أنا قال وائل لبي قلت زياد أبي بن يزيد عن شعبة عن

وائل أبا سمعت عاصم عن بكر أبو نا سليمان بن أحمد حدثني جبهته بردة أبو قبل وائل أبو مات لما عاصم

 ومائة أربع سنة بردة أبو مات نعيم أبو لنا وقال الجاهلية سني من سنين سبع أدركت

  

عليه الله صلى النبي عن الحمساء أبي بن الله عبد عن العقيلي شقيق بن الله عبد والد شقيق ] 2682[  

بن الكريم عبد عن طهمان بن إبراهيم نا سنان بن محمد نا يوسف بن محمد لي قاله ثلث منذ انتظرتك وسلم

 الله عبد أبيه عن شقيق بن الله عبد

  

عن سلمة أبو وروى هريرة أبي عن أبيه عن ثور بن شقيق عن خلد عن معمر قال ثور بن شقيق ] 2683[  

بن وهب نا محمد بن الله عبد وقال عثمان سمع البصري ثور بن شقيق عن السميط وروى قوله ثور بن شقيق

 السدوسي الفضل أبو ثور بن شقيق كنية المازني الله عبد عن شيبان بن السود سمع جرير

  

في يعد هاشم بني مولى مروان وقال الحضرمي آل مولى هو أنسا سمع الله عبد أبي بن شقيق ] 2684[  

 وكيع عنه روى الكوفيين

  

شقيق عن عدي بن الزبير عن الثوري عن كثير بن محمد نا قال السدي ويقال العيزار بن شقيق ] 2685[  

 الفضل تركها الله أرشاني ما إل لرتشي أكن لم قال الجعائل عن عمر بن سألت

  

أبو لنا قال مرزوق بن وفضيل قيس بن السود عنه روى عازب بن البراء عن العبدي عقبة بن شقيق ] 2686[  

 شقيق عن فضيل نا نعيم

  

 وعاصم حصين أبو عنه روى الكوفي القاص الضبي شقيق ] 2687[  

  

 يعقوب أبي بن محمد عنه روى حيان بن شقيق ] 2688[  

  

جدي عن الله عبد بن شقيق سمع شقيق بن عمرو عن المثنى بن محمد لي قاله الله عبد بن شقيق ] 2689[  

  

 شرحبيل باب

  

صفوان لي قال حسنة بن الرحمن عبد أخو اليمن أهل من أمه وحسنة القرشي حسنة بن شرحبيل ] 2690[  

أبو حدثني السود سلم أبا سمعت الوزاعي الحنف بن شيبة نا مسلم بن الوليد نا الملك عبد أبو صالح بن



طائفة في جلس ثم بأصحابه وسلم عليه الله صلى النبي صلى الشعري الله عبد أبا سمع أنه الشعري صالح

مات عليه هو ما على مات لو هذا ترون فقال سجوده في وينقر يركع ل فجعل فصلى فقام رجل ودخل منهم

سجوده في وينقر يركع ول يصلي الذي مثل إنما الدم الغراب ينقر كما صلته في ينقر السلم ملة غير على

الركوع أتموا النار من للعقاب وويل الوضوء فأسبغوا عنه تغنيان فماذا تمرتين أو تمرة إل يشبع ول يأكل كالذي

العاصي بن وعمرو الوليد بن خالد الجناد أمراء قال الحديث بهذا حدثك من الله عبد لبي فقلت والسجود

 وسلم عليه الله صلى النبي من سمعه هؤلء كل سفيان أبي بن ويزيد حسنة بن وشرحبيل

  

محمد لي قاله مسلمة بن حبيب عليه صلى صحبة له حمص على وكان الكندي السمط بن شرحبيل ] 2691[  

نا شرحبيل على مسلمة بن حبيب صلى قال مكحول عن العزيز عبد بن سعيد عن المبارك بن عن مقاتل بن

بن الله عبد حدثنا الشتر بن إبراهيم فنزل السمط بن مع أغرنا مكحول عن جابر بن عن عيسى حدثنا إسحاق

هريرة أبا إن قال الحضرمي مرة بن وكثير السود بن عمير أن علقمة بن نصر حدثني حمزة بن يحيى أنا يوسف

ل قال وسلم عليه الله صلى النبي أن وذلك الساعة تقوم حتى الرض في المسلمون يزال ل قال السمط وابن

حدثني حمزة بن يحيى نا يوسف بن حدثنا الشام أهل هم وسلم عليه الله صلى النبي وقال قوامة عصابة تزال

عن نفير بن جبير عن الكلعي وشبيب سعد بن وراشد نفير بن جبير بن الرحمن عبد عن العنسي حمزة أبو

صلى النبي سمعت عمرو إلى السمط فبعث وسلم عليه الله صلى النبي على الخيل عرضت عبسة بن عمرو

بن علي حدثنا ورسوله بالله آمنت السمط قال نعم قال الحارث بني من خير حضرموت يقول وسلم عليه الله

إلى عمر مع خرج أنه السمط بن عن نفير بن جبير عن عبيد بن حبيب سمعت خمير بن يزيد عن شعبة نا الجعد

بن الله عبد حدثنا يصنع وسلم عليه الله صلى النبي رأيت كما أصنع فقال فسألته ركعتين فصلى الحليفة ذي

سمعت الفارسي سلمان عن السمط بن شرحبيل عن مكحول عن موسى بن أيوب حدثني الليث نا يوسف

شرحبيل عن خالد عن ثور عن سفيان أنا الرحمن عبد أنا إسحاق حدثني الرباط في وسلم عليه الله صلى النبي

بن شرحبيل عن مرثد بن يزيد عن معبد أبو أخبرني الهيثم عن عثمان بن محمد حدثني قوله سلمان عن

أبي عن إسرائيل نا آدم بن يحيى أنا إسحاق حدثني بهذا وسلم عليه الله صلى النبي عن سلمان عن السمط

عن إسحاق أبي عن عمار وعن جيش على شرحبيل عمر بعث قال شرحبيل بن عمرو ميسرة أبي عن إسحاق

على السمط بن شرحبيل عمر بعث أبيه عن أشعث عن إسرائيل وعن شرحبيل عمر استعمل مضرب بن حارثة

 جيش

  

 قوله الدرداء أبي عن أيمن بن شرحبيل ] 2692[  

  

الله عبد حدثني الحارث بن عمرو وقال نمران عن عثمان بن حريز قال صحبة له أوس بن شرحبيل ] 2693[  

بن أوس أن حدثه الرحبي نمران الحسن أبا إن مؤنس بن عياش نا قال الزبيدي محمد عن الشعري سالم بن

يعلم وهو ليعينه ظالم مع مشى من يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه حدثه المجمع بني أحد شرحبيل

 السلم من خرج فقد ظالم أنه

  

بن حماد نا المؤدب محمد بن يونس نا علي نا وسلم عليه الله صلى النبي سمع الجعفي شرحبيل ] 2694[  

صلى النبي أتيت أبيه عن الرحمن عبد جده عن الجعفي شرحبيل بن الرحمن عبد بن عقبة بن مخلد حدثني زيد

أقبض أن السيف قائم وبين بيني تحول آذتني قد السلعة هذه الله رسول يا قلت سلعة وبكفي وسلم عليه الله

زال فما السلعة على كفه ووضع كفي في فنفث ففتحها افتحها فقال منه فدنوت ادن فقال الدابة وعنان عليه



 أثرها أين أدري وما عنها رفع حتى بكفه يصلحا

  

بن شرحبيل عن عثمان بن حريز كناه الشامي يزيد أبو العنسي ويقال الرحبي شفعة بن شرحبيل ] 2695[  

 عبد بن عتبة وسمع خمير بن يزيد عنه وروى حسنة

  

 عمرو بن صفوان عنه روى جبل بن معاذ عن العنسي معشر بن شرحبيل ] 2696[  

  

عمرو عن عقيل بن عن محمد بن زهير روى المدني الخزرجي النصاري عبادة بن سعد بن شرحبيل ] 2697[  

سعد ولد من شرحبيل بن عمرو عن عقيل بن عن عمرو بن الله عبيد وقال سعد جده عن أبيه عن شرحبيل بن

بن عمرو عن عقيل بن عن سلمة بن سعيد وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن عبادة بن سعد عن عبادة بن

 وسلم عليه الله صلى النبي عن عبادة بن سعد جده عن أبيه عن سعد بن سعيد بن شرحبيل

  

أبي وعن وجابرا ثابت بن زيد سمع مدني مولهم النصاري الخطمي سعد أبو سعد بن شرحبيل ] 2698[  

 يسمه ولم مالك عنه روى إسحاق بن ومحمد النصاري سعيد بن ويحيى ذئب أبي بن عنه روى سعيد

  

عمر رأيت شرحبيل حدثني صالح بن طلحة نا حمزة بن إبراهيم لي قال الموالي من رجل شرحبيل ] 2699[  

المخفقة ما لشرحبيل قلت المسجد من فخرجنا بالمخفقة فضربنا المسجد في نلعب غلمان ونحن الخطاب بن

 الدرة قال

  

 عياش بن إسماعيل عنه روى وأباه أمامة أبا سمع الخولني حامد بن مسلم بن شرحبيل ] 2700[  

  

الحبلي الرحمن عبد أبي عن يروي المقري قاله الجروي محمد أبو المعافري شريك بن شرحبيل ] 2701[  

 المقري هو حيوة عنه روى

  

سألت أبيه عن مدرك بن شرحبيل عن أسامة أبو نا الله عبد بن أحمد نا الجعفي مدرك بن شرحبيل ] 2702[  

 والمر الحلو منه يتبين حين قال التضريح ما قلت تضرح حين قال النخل ثمن يحل متى عباس بن

  

 شيبان باب

  

عن حفص نا سليمان بن سعيد حدثنا عباد ابنه عنه روى يحيى أبو عباد بن يحيى جد النصاري شيبان ] 2703[  

فتنحنحت يتسحر وسلم عليه الله صلى النبي فإذا المسجد دخلت قال شيبان جده عن هريرة أبي عن أشعث

أو شيء بصره في هذا مؤذنا ولكن الصوم أريد وأنا قال الصوم أريد أني قلت الغداء هلم أدنه يحيى أبو فقال

بن يحيى عن سوار بن الشعث سمع أبي نا شريك بن الرحمن عبد لي وقال الفجر طلوع قبل فأذن سوء قال

صلى النبي فأبصرت وسلم عليه الله صلى النبي حجر بعض إلى غدوت قال جده عن أبيه عن النصاري عباد

سيء هذا مؤذننا ولكن الصوم أريد وأنا قال الصوم أريد قلت الغداء إلى هلم فقال يتغدى وهو وسلم عليه الله

 يصبح أن قبل أذن البصر

  

 مهران بن ميمون عن عطاء عن حمزة أبو قاله كربلء في عليا سمع مخزم بن شيبان ] 2704[  

  



 إسحاق أبو عنه روى قوله عمرو بن الله عبد عن حريث بن شيبان ] 2705[  

  

 إسحاق بن محمد عنه روى حاتم بن عدي قال الطائي سعيد بن شيبان ] 2706[  

  

حدثنا حفصة أبي بن سالم عنه روى بيده رأسي في الحنفية بن محمد كواني قال اللحام شيبان ] 2707[  

 شيبان عن فضيل بن نا يحيى

  

 بهرام بن عطية عنه روى الفضيخ في أنسا سمع اليشكري شيبان ] 2708[  

  

  ]2709 [ وقتادة الحسن سمع الكوفة سكن البصري المؤدب النحوي معاوية أبو الرحمن عبد بن شيبان 

 داود أبو نسبه موسى بن الله وعبيد نعيم أبو عنه روى كثير أبي بن ويحيى

  

أبو نا حنبل بن أحمد حدثنا شيبان قتادة عن روى الذي السدوسي العوام أبي اسم علي قال شيبان ] 2710[  

مرة أبو مرة الحارث لنا سماه مروان بن ومحمد مرة بن الحارث عنه روى قتادة عن روى السدوسي العوام

بالبصرة ولد مولود أول كنت بكرة أبي بن الرحمن عبد عن ثور بن زهير بن شيبان العوام أبو نا قال الحنفي

 مثله زهير بن شيبان العوام أبو نا النفيلي وقال

  

 شيبة أبي بن شيبان هو اليلي فروخ بن شيبان ] 2711[  

  

 شرقي باب

  

 منقطع حوشب بن العوام عنه روى وائل أبي عن شرقي ] 2712[  

  

 بالقائم ليس واحدا حديثا جابر عنه روى غفلة بن سويد عن الجعفي شرقي ] 2713[  

  

 شعبة منه سمع عكرمة سمع البصري شرقي ] 2714[  

  

بن محمد أبو قال حديث كثير عنده ليس هارون بن يزيد عنه روى مجالد عن القطامي بن شرقي ] 2715[  

أبي عن الكلبي حماد بن حبيب بن حصين بن الوليد شرقي واسم القطامي بن شرقي نا زياد بن محمد نا يحيى

 طلق

  

 شراحيل باب

  

حبيب أبي بن يزيد عن الليث سمع السري بن بشر نا سعيد بن الله عبيد لي قال بكيل بن شراحيل ] 2716[  

حل ما فقال العصير بيع عن عمر بن سأل الخولني شراحيل من سمعت أني إل أعلم ول بكيل بن شراحيل عن

 ثمنه حل شربه

  

 قلبة أبو منه سمع وثوبان عبادة سمع الشامي الصنعاني الشعث أبو آدة بن شراحيل ] 2717[  

  



 مسلم بن شرحبيل عنه روى عبيد بن فضالة عن معن من نحوه اسم أو معن بن شراحيل ] 2718[  

  

شريح بن الرحمن عبد عنه روى علقمة أبي عن يسار بن مسلم سمع المعافري يزيد بن شراحيل ] 2719[  

 أيوب أبي بن وسعيد

  

موسى بن وسليمان نسي بن وعبادة السود بن عمرو عن العنسي عمرو أبو عمرو بن شراحيل ] 2720[  

 الشامي نمران بن الله عبد بن ومحمد مسلم بن شرحبيل عنه روى

  

حمادا سمع عائشة بن محمد بن الله عبيد لنا قاله الخميس يوم يصوم كان هريرة أبي عن شراحيل ] 2721[  

 النصاري زيد أبي بن زيد بن سعيد بن هشام عن

  

 شمر باب

  

العمش عنه روى حوشب بن وشهر سعد بن المغيرة سمع الكوفي الكاهلي السدي عطية بن شمر ] 2722[  

 وفطر

  

بن فضيل لي قاله إستبرق قال أو ديباج قباء بنهاوند ونحن عمر بن مني اشترى قال جعونة بن شمر ] 2723[  

بن سمرة عن إسحاق أبي عن أبي حدثني يوسف بن إبراهيم لي وقال إسحاق أبي عن شريك عن الوهاب عبد

عمر لحقني جعونة بن سمرة سمعت إسحاق أبي وعن تبيع عمر بن لي فقال ديباج قباء تستر يوم أصبت جعونة

 فرسه ودفع فرسي فدفعت الخطاب بن

  

 مرزوق بن فضيل عنه روى مرسل لهم مولى عن العبدي صوحان بن صعصعة بن عكرمة بن شمر ] 2724[  

  

 شبل باب

  

عن الله عبيد عن الزهري عن يونس وقال عتبة بن الله عبد بن الله عبيد منه سمع خليد بن شبل ] 2725[  

 وهم وهو حامد بن شبل

  

أسامة وأبو المبارك وابن عيينة بن عنه روى نجيح أبي وابن سعد بن قيس عن المكي عباد بن شبل ] 2726[  

 عبادة بن وروح

  

عن أبيه عن المفضل أبو المدني جهينة مولى الحرقي يعقوب بن الرحمن عبد بن العلء بن شبل ] 2727[  

بعلمك أستخيرك أني اللهم فليقل أمرا أحدكم أراد غذا وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن جده

كذا كان إن اللهم الغيوب علم وأنت أعلم ول وتعلم أقدر ول تقدر فإنك فضلك من وأسألك بقدرتك وأستقدرك

غير كان وإن فيه لي وبارك لي فاقدره أمري عاقبة في لي وخير معيشتي في لي وخير ديني في لي خيرا وكذا

 شبل نا فديك أبي بن عن المنذر بن إبراهيم لي قاله بقدرك ورضني كان ما حيث الخير لي فاقدر لي خير ذلك

  

 شبيل باب

  



إسماعيل قال ربما أسامة أبو قال الجاهلية أدرك الحمسي الطفيل أبو حية أبي بن عوف بن شبيل ] 2728[  

أدرك وكان عوف بن شبيل عن خالد أبي بن إسماعيل نا المبارك بن نا أسد بن معاذ لي وقال شبل خالد أبي بن

يوسف حدثني القادسية شهد وكان عوف بن شبيل عن إسماعيل نا بشر بن محمد نا نمير بن حدثني الجاهلية

صلى النبي أدرك قد يقال وكان الطفيل أبي عوف بن شبيل عن إسماعيل نا معاوية بن مروان نا يعقوب بن

 وسلم عليه الله

  

الضبعي شبيل نا شعبة نا آدم نا يحيى بن السري نسبه قتادة عن البصري الضبعي عزرة بن شبيل ] 2729[  

بن شهر وسمع تقصر ل قال نعم قلت يومك من تجيء قال البلة إلى أقصر عباس لبن قلت جمرة أبا سمعت

 حوشب

  

 شهر باب

  

عمرو بن الله وعبد سلمة أم سمع الرحمن عبد بأبي يكنى أراه علي قال الشعري حوشب بن شهر ] 2730[  

موسى لي وقال الشعري هو خثيم وابن حسين أبي وابن عطية بن وشمر قتادة عنه روى غنم بن الرحمن وعبد

قلت صمعة بن أبان عن عبيدة أبو نا سليمان بن أحمد لنا وقال مرسل حوشب بن شهر نا موسى بن الفضل نا

 مائة سنة مات يقال سعيد أبا يا حوشب بن لشهر

  

 شريد باب

  

عبد بن محمد حدثني دليلة أبي بن وبر عن عاصم أبو نا صحبة له الحجازي الثقفي سويد بن شريد ] 2731[  

عرضه يحل الواجد لي وسلم عليه الله صلى النبي قال أبي حدثني الشريد بن عمرو حدثني ميمون بن الله

عن عمرو عن ميمون بن محمد حدثني دليلة أبي بن وبر أنا المبارك بن عن عثمان بن الله عبد حدثنا وعقوبته

بن ميمون بن محمد عن الطائفي دليلة أبي بن وبر عن وكيع وقال وسلم عليه الله صلى النبي سمع أبيه

 مثله وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه عن عمرو عن مسيكة

  

 هريرة أبي عن ثقيف في وعداده الصدف من رجل شريد ] 2732[  

  

 شماس باب

  

قاله عليهم يحرم حتى يزالون فما الشيء على ليكونون القوم إن مسعود بن عن لبيد بن شماس ] 2733[  

مسروق بن سعيد عن عمرو نا الله عبد بن الرحمن عبد نا سعيد بن أحمد حدثني مسروق بن سعيد عن شريك

 وسلم عليه الله صلى مسعود بن حديث لبيد بن شماس عن

  

 عثمان ابنه عنه روى عمر سمع عباس بن الله عبد مولى شماس ] 2734[  

  

 شييم باب

  

 عباس بن عياش عنه روى ثابت بن رويفع عن بيتان بن شييم ] 2735[  

  



  ]2736 [ سماك عن شعبة نا غندر نا علي حدثنا قولهما وعليا عمر سمع البكري مريم أبو ذييم بن شييم 

عوف بن الرحمن وعبد عليا سمع مريم أبو ذييم بن شييم سمعت سماك عن شعبة نا محمد نا بندار وحدثني

 عمر خلف من رجل فجاء قصعة من أكلوا أنهم وعمر

  

 شوذب باب

  

فنهاني تياسا كنت شوذب نا سفيان عن يحيى نا مسدد نا عثمان أبو شعبة وقال معاذ أبو شوذب ] 2737[  

 سفيان عن مهدي بن وتابعه الفحل عسب عن عازب بن البراء

  

  ]2738 [ مولى شوذب عن سفيان عن المؤمل نا أحمد قال الثوري عنه روى قوله الحسن عن شوذب 

 الله حسبك الشعبي عن الشعبي

  

العزيز عبد نا مسلمة بن الله عبد لنا قال المدينة أهل في يعد النصاري ثابت بن زيد مولى شوذب ] 2739[  

 بينهما ثابت بن زيد ففرق محرم وهو تزوج أنه ثابت بن زيد مولى شوذب عن موسى بن قدامة عن محمد بن

  

 شمير باب

  

 البصريين في يعد عكير عنه روى عباس بن سمع القيسي شمير ] 2740[  

  

 قيس بن سمي عنه روى المدان عبد بن شمير ] 2741[  

  

 شجاع باب

  

مات والعمش قابوسا سمع الكوفي ببغداد يكون كان بدر أبو السكوني قيس بن الوليد بن شجاع ] 2742[  

 ومائتين خمس سنة

  

بن السري عنه روى دعوات وسلم عليه الله صلى النبي علم جبريل عمر بن عن طيبة أبو شجاع ] 2743[  

 عليه يتابع لم يحيى

  

 البصريين في الصمد عبد منه سمع مرسل قرة بن معاوية سمع السابري صاحب شجاع ] 2744[  

  

 الواحد باب

  

الله عبيد ابنه عنه روى التيمي ويقال الشيباني الخضر أخو البصري الله عبيد أبو عجلن بن شميط ] 2745[  

عن أخبرني قلت عمرو بن الله عبد لقيت أبيه عن زهير بن عطاء عن روى القيسي هو حاتم بن سيار وقال

فيها عليها للعاملين إن قلت به منقطع وكل واليتامى والكسحان والعرجان العميان مال مال شر قال الصدقة

سوي مرة لذي ول لغني تحل ل الصدقة إن لهم أحل قد قوم قال والمجاهدين قلت عمالتهم بقدر قال حقا

 عمر بن سمع أبيه عن عجلن بن شميط نا مسلم بن العزيز عبد نا إبراهيم بن عيسى حدثني

  



سمع سنة ومائة عشرة سبع بلغ قد وكان التميمي العنبري ثعلبة بن الزبيب بن الله عبد بن شعيث ] 2746[  

 إسماعيل بن موسى عنه روى مكة طريق في بالطنب ينزل كان الزبيب جده عن أباه

  

كم يدر فلم الواجب طواف طاف رجل عن عطاء سألت قال عمر أبا شكرا أتيت يقول بياض شكر ] 2747[  

 شكر نا حرمي نا سعيد بن الله عبيد لي قاله طوافه يعيد عطاء قال طاف

  

له الشام نزل أبيه عن أويس أبي بن سماه صحبة له قرشي له يقال النصاري ريحانة أبو شمعون ] 2748[  

علي أبي عن شمر بن محمد الصباح أبي عن شريح بن الرحمن عبد شريح أبو نا صالح أبو لنا قال صحبة

له فأدعو الليلة يحرسنا من فقال ليلة ذات وسلم عليه الله صلى النبي مع كان أنه ريحانة أبي عن الهمداني

بالدعاء استفتح ثم ثيابه ببعض فأخذ فدنا فلن بن فلن قال أنت ممن قال أنا رجل قال فضل به يصيب بدعاء

قال ثم للنصاري دعا ما بدون لي ودعا سأله كما فسألني الله رسول يا رجل أنا قلت به يدعو ما سمعت فلما

الثالثة وقال الله خشية من دمعت عين على النار وحرمت الله سبيل في سهرت عين على النار حرمت

في فقئت عين أو الله محارم عن غضت عين على النار حرمت يقول من وسمعت شريح أبو قال فأنسيتها

 الله سبيل

  

شتير أن يحيى بن بلل نا أوس بن سعد نا نعيم أبو حدثنا صحبة له الكوفي العبسي حميد بن شكل ] 2749[  

بيدي فأخذ به أنتفع تعويذا علمني قلت وسلم عليه الله صلى النبي أتيت حميد بن شكل أبيه عن أخبره شكل بن

 حفظتها حتى منيتي وشر ولساني قلبي شر ومن وبصري سمعي شر من بك أعوذ قل قال ثم

  

بن وبلل الكوفي صبيح بن مسلم عنه روى مسعود وابن وعليا أباه سمع حميد بن شكل بن شتير ] 2750[  

 قيس بن الله وعبد دثار بن محارب عنه وروى والشعبي يحيى

  

 عزرة بن شبيل عنه روى عباس بن سمع الضبعي حبرة أبو شيحة ] 2751[  

  

أبو العزيز وعبد نعامة أبو عنه روى عمر إلينا كتب غزوان بن عتبة عن العدوي حياش بن شويس ] 2752[  

عمر مع نصلي كنا شويس عن عثمان بن إسحاق عن إسماعيل بن موسى لنا وقال البصريين في يعد مرحوم

 الرقاد أبو شويس نا كيسان بن جعفر أنا يزيد نا أحمد قال نروح ثم رحالنا إلى نرجع ثم الظهر الخطاب بن

  

الكندي شريح بن حيوة عن الليث حدثني الله عبد لنا قال المصريين في يعد الصبحي ماتع بن شفي ] 2753[  

للغازي قال وسلم عليه الله صلى النبي عن عمرو بن الله عبد عن شفي عن الصبحي شفي بن عن التجيبي

 سهل أبو كنيته إسحاق قال الغازي وأجر أجره وللجاعل أجره

  

شعوذ عن صالح بن معاوية حدثني الله عبد لنا قال الزدي الرحمن عبد أبو الرحمن عبد بن شعوذ ] 2754[  

على أشد ول بالحق أقول ول بالعدل أقضى رجل رأينا ما لعمر العراق أهل من رجل قال عائذ بن سمع

بكر أبو كان قد وكذبتم عوف صدق عمر قال بكر أبو منه خير هو من رأينا قد كذبتم عوف قال منك المنافقين

 أهلي بعير من أضل وأنا المسك ريح من أطيب

  

بن محمد عنه روى والتكبير التسبيح في وسلم عليه الله صلى النبي عن علي عن ربعي بن شبث ] 2755[  



القدوس عبد أبو فقال حذيفة إلى شبث جاء وائل أبو وقال شبث من سماعا كعب بن لمحمد نعلم ول كعب

مدح هذا في ما رجل فقال الحرورية حرر من أول أنا شبث قال أنس عن أبيه عن معتمر عن مسدد لنا وقال

 التميمي حنظلة بن يربوع بني من

  

صلى الله رسول أتيت فقال عمرو بن الله عبد إلى فدفعت المقدس بيت أتى أنه السمعي شفعة ] 2756[  

رجل فقام النار هذه وبين بيني يحول من رآني حين فقال معصفران ثوبان وعلي يوم ذات وسلم عليه الله

عن عياش بن إسماعيل عن خارجة بن هيثم لنا قاله بالنار أحرقهما قال بهما أصنع ما قلت وبينه بيني فحال

 شفعة عن مسلم بن شرحبيل

  

الكوفيين في يعد قوله سعدا سمع قومه من رجل شبر عن السود عن عيينة بن قال علقمة بن شبر ] 2757[  

من يعني منهم رجل فقال بالقادسية كنا علقمة بن شبر عن قيس بن السود عن سفيان عن مهدي بن وقال

وعليه به فطعنته فأخذته قباه سر في خنجر إلى فنظرت فصرعني وكبرت وصاح له فبرزت برز برز العدو

وقص الناس فخطب سعدا به فأتيت وأخذته فقتلته ساعديه ذكر إل أعلمه ل الرحمن عبد قال ومنطقة سوارين

 مهدي بن نا سعيد بن الله عبيد لي قاله مريئا هنيئا فكله نفلناكه وقد ألفا عشر اثني بلغ سلبه إن وقال قصته

  

عليه الله صلى الله رسول تحت القطيفة وضعت أنا قال وسلم عليه الله صلى النبي مولى شقران ] 2758[  

سمعت رافع أبي بن سمعت قال محمد بن جعفر سمع فرقد بن عثمان سمع علي لنا قال القبر في وسلم

 وسلم عليه الله صلى النبي فاشتراه عوف بن الرحمن لعبد كان صالح اسمه ويقال شقران

  

عن فليح بن ومحمد فديك أبي بن عن المنذر بن إبراهيم لي قاله أبيه عن ميناء بن الحكم بن شبيث ] 2759[  

النبي عن هريرة أبي عن أبيه عن شبيث عن الزناد أبي بن وروى بكر أبي بن الله عبد عن عثمان بن الضحاك

 صدقة يكون أن لول التمر في وسلم عليه الله صلى

  

 مضر بن بكر عنه روى المصريين في يعد محمد أبو الله عبد بن شجرة ] 2760[  

  

 أنس بن مالك سمع عيسى بن شجرة ] 2761[  

  

 العطاردي مخشي بن حاتم بن أحمد عنه روى جنازة في الحسن شهدت قال هزال بن شجرة ] 2762[  

  

 نافع بن الربيع عنه روى العمش عن المبارك بن شجرة ] 2763[  

  

 الكوفيين في يعد الرقيم ابنه منه سمع عباس بن سمع الشابة ] 2764[  

  

عن نذير بن إياس عن حيان أبو قاله البرد شدة في ورداء إزار في عليا رأى الطفيل بن شبرمة ] 2765[  

 شبرمة

  

 الثوري عنه روى قوله الشعبي سمع المقدام بن يقال شهم ] 2766[  

  

جرير أنا موسى بن إبراهيم لي قال مقسم بن مغيرة عنه روى إبراهيم عن الكوفي الضبي شباك ] 2767[  



 يبكي ثم شباك الناس يقول أن شباك حسب يقول شباك كان نهشل عن

  

 البصري الزدي معاوية منه سمع الزدي خالد بن شباك ] 2768[  

  

أبو لي قاله روثة ول بعظم يستنجى ول القرد أكل يصلح ل عكرمة سمع التميمي مختار بن شرخاف ] 2769[  

 بكار بن بكر منه وسمع شرخافا سمع داود أبي عن علي بن حفص

  

ذئب أبي وابن عثمان بن وحريز شعبة سمع مولهم المدائني الفزاري عمرو أبو سوار بن شبابة ] 2770[  

 علي كناه ومائتين أربع أو خمس سنة مات يقال

  

يزيد إلى وفدنا قال القيسي عمرو بن نهيك عن الجريري الحزور بن عمرو نا القيسي عائذ بن شباك ] 2771[  

وأمر بكذا المؤمنين أمير لكم أمر قد البصرة أهل وفد أين مناديه فنادى بالري رواق له ضرب وقد معاوية بن

يشرب قاعدا إل نراه ما لبعض بعضنا قال ثلثا لكم أمر قد البصرة أهل وفد أين ثاني مناد نادى ثم بكذا لكم

 شباك نا معاوية حدثنا المصحف يقرأ قاعد هو فإذا الرواق طرف فرفعت ريح فجاءت

  

صلى النبي إلى وفد أنه حدثه حصينا أباه أن حدثنا الحماني مشمت بن حصين بن عاصم بن شعيث ] 2772[  

لي قاله عدة مياه وسلم عليه الله صلى النبي فأقطعه ماله إليه وصدق السلم بيعة وبايعه وسلم عليه الله

حصينا أباه أن حدثه عاصما أباه أن شعيث بن عمران بن وزر بن محرز نا البصري الله عبد أبو عبدة بن أحمد

 حدثه

  

سعيد بن إسحاق عنه روى الغافر عبد بن وعقبة عكيم بن الله عبد سمع الرحمن عبد بن شميم ] 2773[  

يشك اليوم في الحجاج عند كنت شميم عن سعيد بن إسحاق نا زيد بن أسيد نا قال حسنويه حدثني السعيدي

ولكن ل قال وسلم عليه الله صلى النبي مع الشهر هذا شهدت أكنت له فقال عكيم بن الله عبد إلى فأرسل فيه

المام تقدموا ل أل لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا يقول كان قال يقول كان فكيف قال الخطاب بن عمر مع

 إماما للمتقين والله كان إنه الله عبد قال السنة والله هذا قال أصحابنا قال أفهمها لم كلمة الحجاج فقال

  

 مناكير عنده المتوكل بن محمد عنه روى زيد بن وحماد سلمة بن حماد سمع خالد أبي بن شيخ ] 2774[  

  

 الصاد باب

  

 صالح منهم

  

 اللف باب

  

الرحمن عبد بن إبراهيم بن سعد أخو المديني القرشي عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن صالح ] 2775[  

يوسف منه وسمع والماجشون إسحاق وابن دينار بن عمرو عنه روى مالك بن أنس وسمع أبيه عن عوف بن

 سهيل بن المجيد وعبد الماجشون

  

دفع سعدا أن أبيه عن المدني التيمي القرشي الله عبيد بن طلحة بن محمد بن إبراهيم بن صالح ] 2776[  



 صالح بن طلحة عن حمزة بن إبراهيم لي قاله مروان إلى الزكاة

  

 المدينة أهل في عداده مرسل إسحاق بن محمد عنه روى أمامة أبي بن صالح ] 2777[  

  

كان البصرة نزل القرشي الملك عبد بن هشام مولى هو لين الزهري عن الخضر أبي بن صالح ] 2778[  

 بشيء ليس يحيى قال يماميا يقال

  

 منقطع الجهني موسى عنه روى النخعي أربد بن صالح ] 2779[  

  

من وسلم عليه الله صلى النبي عن عباس بن عن الجوزاء أبي عن مالك بن عمرو عن الزدي صالح ] 2780[  

 نظر فيه محمد بن الله عبيد منه سمع منهم القوم أحب

  

 الباء باب

  

 الزهري عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي إلى هاجر الفديك أن الفديك بن بشير بن صالح ] 2781[  

  

والتيمي سيرين بن ومحمد الحسن عن القاص الحديث منكر بصري المري بشر أبو بشير بن صالح ] 2782[  

 ومائة وسبعين ست سنة مات يقال

  

واحد حديث إل له ليس قوله البصريين في يعد هلل أبو عنه روى الديلي السود أبي عن البراد صالح ] 2783[  

لم قال نولد أن قبل إلينا أحسنت كيف قالوا تولدوا أن وقبل وصغارا كبارا إليكم أحسنت لبنيه السود أبو قال

 بهذا هلل أبي عن إسماعيل بن وموسى حرب بن سليمان نا منه تستحيون موضع في أضعكم

  

 الجيم باب

  

بن ومعاوية والوزاعي سعد بن هشام عنه روى جمعة أبا سمع الشاميين في يعد جبير بن صالح ] 2784[  

من الصدائي جبير بن صالح عن سلمة أبي بن رجاء عن ضمرة وقال محمد بن صالح الوزاعي وقال صالح

 العزيز عبد بن عمر كتاب

  

 خراش بن شهاب عنه روى عبدة بن قيس عن جبلة بن صالح ] 2785[  

  

لرافع وسلم عليه الله صلى النبي قال أبيه عن الغفاري عمرو بن الحكم مولى جبير أبي بن صالح ] 2786[  

حدثني قال واضح بن يحيى نا روح بن ربيع ثنا محمد لي قاله النخل أصول في مما كل الحكم أخي عمرو بن

 صالح

  

 الحاء باب

  

 سوادة بن بكر عنه روى خباب بن السائب عن السبئي حيوان بن صالح ] 2787[  

  



 حبيب أبي بن يزيد عنه روى المسيب بن سعيد عن الحارث بن صالح ] 2788[  

  

 نظر فيه مروان نسبه يعلى عنه روى بريدة وابن وائل أبي عن الكوفي القرشي حيان بن صالح ] 2789[  

  

به لفعلت هذا قال غيرك لو قال واحدة صلة لي هب رمق به لرجل الدرداء أبو قال الحداني صالح ] 2790[  

 البصريين في يعد صالح عن ثابت عن سلمة بن حماد عن موسى قاله ترون كيف قال أصحابه إلى فرجع

  

 أويس أبي بن إسماعيل عنه روى أبيه عن المدني صالح بن حسين بن صالح ] 2791[  

  

 ذئب أبي وابن الشج بن بكير عنه روى سلمة وأبا المسيب بن سعيد سمع حسان أبي بن صالح ] 2792[  

  

 الحديث منكر كعب بن محمد عن المدني النصاري حسان بن صالح ] 2793[  

  

بن معاوية عن حجير بن صالح عن ثابت عن حماد نا إسماعيل بن موسى نا قال حجير بن صالح ] 2794[  

أبي عن قتادة عن بشير بن سعيد حدثنا صالح بن يحيى وقال له غفر ودفنه وكفنه ميتا غسل من صحبة له حديج

 نحوه مصر أهل من الكندي حديج بن معاوية عن حجير

  

 الخاء باب

  

عن سعيد بن يحيى عن مالك عن مسلمة بن لنا قال النصاري المدني جبير بن خوات بن صالح ] 2795[  

أبي بن وقال قوله الخوف صلة في حثمة أبي بن سهل سمع النصاري خوات بن صالح عن محمد بن القاسم

أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن شعبة نا روح نا السود أبي بن وقال مثله يحيى عن وغيرهما والليث حازم

مالك عن مسلمة بن وقال نحوه وسلم عليه الله صلى النبي عن حثمة أبي بن سهل عن خوات بن صالح عن

صلة الرقاع ذات يوم وسلم عليه الله صلى النبي مع صلى عمن خوات بن صالح عن رومان بن يزيد عن

وسلم عليه الله صلى النبي أن محمد بن القاسم سمع سعد بن هشام عن الليث نا بكير بن يحيى وقال الخوف

 خوات بنت عمرو أم أخو وهو نحوه أنمار بني غزوة في صلى

  

صالح أبي عن حبان بن يحيى بن محمد عن النصاري جبير بن خوات بن صالح بن خوات بن صالح ] 2796[  

وأن جهنم في يهوي بال لها يلقي وما بالكلمة ليتكلم الرجل إن وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن

 سليمان بن فضيل عن علي لنا قاله بالليل القائم درجة خلقه بحسن ليدرك الرجل

  

  ]2797 [ الفزاري هو المسيب بن والعلء العمش عنه روى عقبة بن حصين عن الكوفي خباب بن صالح 

 الفزاري عقبة بن حصين عن الفزاري خباب بن صالح عن سليمان عن عوانة أبو نا حماد بن وقال

  

أبي بن سعيد عن خالد عن الليث عن بكير بن لي قاله قوله هريرة أبي عن الخبذعيين مولى صالح ] 2798[  

مولى الله عبد أبي عن الرحمن عبد بن محمد عن جعفر أبي بن الله عبد عن الليث وعن السود أبي عن هلل

 حافر أو خف في إل سبق ل وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن الخبذعيين

  

 الدال باب



  

إمام الربيع أبو نا عمارة بن حرمي نا الجعفي الله عبد قال الهللي ويقال الجعفي دينار بن صالح ] 2799[  

الله صلى النبي عن الشريد عن شريد بن عمرو عن دينار بن صالح عن الحول عامر نا يشكر عدي بني مسجد

 لمنفعة يقتلني ولم عبثا قتلني هذا عبدك إن رب يا القيامة يوم ربه إلى عج عبثا عصفورا قتل من وسلم عليه

  

بن داود عن محمد بن العزيز عبد أنا الله عبد بن العزيز عبد لي قال المدني داود والد دينار بن صالح ] 2800[  

 تراض عن البيع قال وسلم عليه الله صلى النبي عن سعيد أبي عن أبيه عن التمار صالح

  

أحمد قال نوح أبو كنيته إسماعيل بن موسى وقال الدهان البصري الباهلي الزهر أبو درهم بن صالح ] 2801[  

صالح بن إبراهيم حدثنا جبلة بن عمرو بن محمد وقال درهم بن صالح وهو جهينة عن الزهر أبي عن شعبة روى

أولها من البقرة فاستفتح مشتبكة والنجوم الصبح صلة الزبير بن خلف صلى أنه يذكر أبي سمعت درهم بن

فكان البصر جيد وكنت قصر أم ختم أدري فما صلتي في فنعست الثانية في عمران آل استفتح ثم فختمها

 جندب بن وسمرة عمر بن سمع يميني عن من وجه أثبت أن أسلم حين مجهودي

  

 الذال باب

  

قلت لو وسلم عليه الله صلى النبي له فقال لدغ أنه أسلم من رجل عن أبيه عن ذكوان بن صالح ] 2802[  

 التامة الله بكلمات أعوذ أمسيت حين

  

 الراء باب

  

 حديثه يصح لم رفدة عنه روى عباس وابن مطرف أبي بن الله عبد عن القرشي راشد بن صالح ] 2803[  

  

  ]2804 [ في يعد الخياط وهو دينار بن ومالك زيد بن وعاصم الحسن سمع الله عبد أبو راشد بن صالح 

 عمارة بن حرمي نا إسحاق كناه ومسلم وموسى عمارة بن حرمي عنه روى البصريين

  

 منقطع أيوب أبي بن سعيد عنه روى مكحول عن الدمشقي رستم بن صالح ] 2805[  

  

 حدير بن عمران منه سمع مرسل التيمي عن رتبيل بن صالح ] 2806[  

  

  ]2807 [ القطان يحيى عنه روى مليكة أبي وابن الحسن سمع البصري الخزاز عامر أبو رستم بن صالح 

 صالح بن عامر وابنه عامر بن وسعيد وهشيم

  

عثمان أبا أراه عروة عن هشام عن عبدة قاله عائشة عن القرشي التيمي هدير بن ربيعة بن صالح ] 2808[  

 المدني

  

 منقطع إسحاق أبي بن يونس عنه روى رويبة بن صالح ] 2809[  

  

 نوح بن حسان عنه روى نفير بن جبير عن رافع بن صالح ] 2810[  



  

عبد عن شاذان نا حاتم بن لمحمد وقال عمر أبو شبيب منه سمع مقطوعا رجل رأيت روبة بن صالح ] 2811[  

صالح عن إسحاق أبي عن شريك وعن نحوه رجل رأيت السمان صالحا سمعت الفراء جعفر أبي بن الحميد

 نحوه رجل رأيت

  

 السين باب

  

 شعبة عنه روى عباس وابن عمر بن سمع سليمان أبي بن صالح ] 2812[  

  

 مرسل شهاب بن بكير عنه روى سلمان بن صالح ] 2813[  

  

 السائب بن سعيد عنه روى قوله العزيز عبد بن عمر سمع سعيد بن صالح ] 2814[  

  

بن علي قاله وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من رجل عن جبير بن نافع عن سعيد بن صالح ] 2815[  

جبير بن نافع عن سعيد بن صالح عن جريج بن نا أبي نا يحيى بن سعيد وقال جريج بن عن عاصم أبي عن نصر

 طويل ول قصير ل وسلم عليه الله صلى النبي كان علي عن مطعم بن

  

سمع حطان بن عمران عن سرج بن صالح عن العلء أبو عمرو نا الوليد أبو نا الشني سرج بن صالح ] 2816[  

أنه يود حتى الحساب شدة من فيلقى القيامة يوم العادل بالقاضي يؤتى وسلم عليه الله صلى النبي عن عائشة

 قط تمرة في اثنين بين قضى يكن لم

  

مرسل الحسن عن سهل أبي وعن وسلم عليه الله صلى النبي عن الحسن عن سعيد بن صالح ] 2817[  

 سليمان بن إسحاق منه سمع

  

 بلج أبي عن هشيم قال هريرة أبا رأى سليمان أبي بن صالح ] 2818[  

  

 الشعثاء أبي قنبر عن السلمي صالح ] 2819[  

  

 الشين باب

  

سمع حمص على الجراح بن عبيدة لبي أميرا الله عبد وكان قرط بن الله عبد كاتب شريح بن صالح ] 2820[  

 محمد وابنه رزين أبي بن عيسى منه سمع الرازية بن والنعمان عبيدة أبا

  

إسحاق وروى يونس بن وعيسى نعيم وأبو وكيع منه سمع الشعبي رأى العكلي شعيب أبي بن صالح ] 2821[  

 ل أم شعيب أبي بن هذا أدري فل دباغها ذكاته قال الشعبي سألت المعلى أبي صالح عن يوسف بن

  

زرعة أبي بن عثمان عن شريك نا يزيد نا عبادة بن قاله يقتتلوا يزرعوا إن عليا سمع الشيباني صالح ] 2822[  

 صالح عن

  



 الصاد باب

  

بن بكر أبو منه سمع المخزومي حريث بن عمرو مولى مهران بن صالح وهو صالح أبي بن صالح ] 2823[  

 هريرة أبا وسمع الكوفيين في يعد عياش

  

 عمرو بن خلد سمع محمد بن يونس قاله وعائشة علي قال السدوسي صالح أبي بن صالح ] 2824[  

  

عن أبيه عن الغطفاني الحمس بنت جويرية مولى السمان ذكوان بن صالح وهو صالح أبي بن صالح ] 2825[  

موسى لنا قاله شفيعا أو شهيدا له كنت المدينة لواء على صبر من وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي

وعباد سهيل أخو هو هشام عن عياض بن أنس عن المنذر بن إبراهيم وتابعه عروة بن هشام سمع وهيب عن

 المدني هو وسودة

  

سمع الهمداني حي بن صالح بن صالح الواحد عبد قال المؤذن حيان بن مسلم بن صالح بن صالح ] 2826[  

والد وهو عيينة وابن الثوري عنه روى صفوان بن والقاسم الله عبد بن وعون معشر وأبا السفر وأبا الشعبي

 همدان ثور من هو الكوفي صالح ابني وعلي الحسن

  

القاسم نا سلم بن محمد حدثني مسلم بن عطاء عنه روى خير عبد عن السدي صالح بن صالح ] 2827[  

النبي كان ما عائشة عن الشعث بن محمد حدثني قال عامر عن صالح أبي بن صالح أخبرني زكريا عن العرني

صالح أبي بن صالح حدثني زكريا نا أبي نا نمير بن وقال صائم وهو وجهي من يمتنع وسلم عليه الله صلى

عثمان بن سهل وقال خبر بل السدي صالح بن صالح عن أبيه عن زائدة أبي بن نا معمر أبو وقال مثله السدي

عن زكريا عن وكيع حدثنا شيبة أبي بن وقال بهذا عامر عن السدي صالح بن صالح عن أبي نا زائدة أبي بن نا

 محمد عن الشعبي عن ذريح بن عباس

  

 العين باب

  

سعد بن عامر عن الموي القرشي عفان بن عثمان مولى عروة أبو فروة أبي بن الله عبد بن صالح ] 2828[  

 يصح ل حديثهما وعمار وإسحاق وعمار الحكيم وعبد العلى عبد أخو هو الزهري عنه روى

  

 الحديث منكر المدني صالح بن الله عبد بن صالح ] 2829[  

  

زياد إسحاق بن نا زياد قاله قوله عليا سمعت علي خادم أمه سمع علي لل مولى الله عبد بن صالح ] 2830[  

 إسحاق بن عن البكائي هو

  

 محمد بن محمد منه سمع أنس أتانا عوف بن عمرو بني أخي الرحمن عبد بن صالح ] 2831[  

  

بن صالح عن زفر بن مزاحم لي زعم يعقوب نا عبادة بن حدثني مسور بن الرحمن عبد بن صالح ] 2832[  

 عليه يرد ولم سعد على معاوية سلم سعد بنت عائشة عن مسور بن الرحمن عبد

  

 نحوه أو بمكة ومائتين وثلثين بضع سنة مات معاذ بن معاذ سمع الترمذي الله عبد بن صالح ] 2833[  



  

عبد أخا أراه ابنه رباح عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي مولى رافع أبي بن الله عبيد بن صالح ] 2834[  

 الله

  

 عمارة بن عمار منه سمع وقاص بن قبيصة سمع عبيد بن صالح ] 2835[  

  

 الحارث بن عمرو عنه روى نابل سمع عبدي بن صالح ] 2836[  

  

عليه الله صلى النبي قال الله عبد بن جابر عن عطاء عن الديل بني مولى خباب بن عطاء بن صالح ] 2837[  

بن خلف لنا قاله فخر ول ومشفع شافع أول وأنا فخر ول النبيين خاتم وأنا فخر ول المسلمين قائد أنا وسلم

الوليد عن جريج بن وروى أبيه عن خباب بن عطاء بن محمد روى وقد صالح عن ربيعة بن جعفر عن بكر نا خالد

 بينهما ما أدري فل خباب بن عطاء بن

  

 علي منه سمع قوله منبه بن وهب سمع مصعب أبو عبيد بن صالح ] 2838[  

  

 أيوب أبي بن سعيد عنه روى دينار بن عمرو عن المكي عطاء بن صالح ] 2839[  

  

 الشامي حريز عن اليمان أبو قاله وقلبه المرء بين يحول عمر عن عتبة بن صالح ] 2840[  

  

عن جعفر أنا الله عبيد نا أحمد حدثني برقان بن جعفر عنه روى قوله عمر بن سمع عروة بن صالح ] 2841[  

 الشاة تقلد وهل عمر بن قال الشاة تجزيني فهل متمتعا جئت عمر لبن قلت صالح

  

 مطعم عنه روى المصري ركب عن العنسي صالح ] 2842[  

  

حيوة وقال الشاميين في يعد جعفر بن الحميد عبد عنه روى مرة بن كثير عن عريب أبي بن صالح ] 2843[  

 الحجري ثم الحميري مختار سمع الحضرمي عريب أبي بن صالح حدثني

  

 بلل بن سليمان عنه روى مرسل عجلن بن صالح ] 2844[  

  

مات كعب بن إسحاق قال سليمان بن سعيد عنه روى كليب بن عاصم عن الواسطي عمر بن صالح ] 2845[  

 حلوان نزل ومائة وثمانين سبع أو ست سنة

  

 الغين باب

  

 صالح نا حبان نا قال الجهاد في عباس بن عن التيمي مسعود بن سعد سمع الخفار غزوان بن صالح ] 2846[  

  

 القاف باب

  

عبد عن حاطب بن محمد إبراهيم بن هو المقدمي نسبه حجازي الجمحي القرشي قدامة بن صالح ] 2847[  

 مظعون بن قدامة بنت عائشة وجدته الملك عبد وأخيه دينار بن الله



  

 واللم الكاف باب

  

عتبة بن الله عبد بن الله عبيد سمع العزيز عبد بن عمر ولد مؤدب غفار بني مولى كيسان بن صالح ] 2848[  

بن بشر أنا موسى بن إبراهيم حدثني سعد بن وإبراهيم عيينة وابن ومالك دينار بن عمرو منه سمع والزهري

 الصرف في عمر عن عمر بن سمع كيسان بن صالح عن إسحاق بن الرحمن عبد عن المفضل

  

ومحا غيره قد بخطه رأيت أربد بن هو إنما الجهني موسى عنه روى مرسل النخعي لبيد بن صالح ] 2849[  

 أربد كتب لبيدا

  

 الميم باب

  

 سعيد في يتكلمون البصري واصل بن سعيد عنه روى أنسا رأى الخزاعي ميسرة بن صالح ] 2850[  

  

سمع الكوفي صالحا سمع معاوية بن مروان نا العزيز عبد بن محمد حدثني الهذلي مسعود بن صالح ] 2851[  

جاءنا حتى استخراجنا في فكنا قلوصا عشر اثني فكتب وسلم عليه الله صلى النبي أتينا السوائي جحيفة أبا

 الناس فمنعناها وسلم عليه الله صلى النبي وفاة

  

 صالح نا عبيد بن ثابت بن يعقوب نا علي بن عمرو حدثني الحسن سمع خزيمة أبو مرداس بن صالح ] 2852[  

  

 برقان بن وجعفر مرسل معمر عنه روى مسمار بن صالح ] 2853[  

  

 منقطع زاذان بن عمارة عنه روى عمر بن عن المعلم صالح ] 2854[  

  

قتادة منه سمع نوفل بن الحارث بن الله عبد عن البصري الضبعي الخليل أبو مريم أبي بن صالح ] 2855[  

 صالح بن دخيل والد هو وأيوب

  

 محمد بن يونس منه سمع الزبير بن سمع رومان بن مسلم بن صالح ] 2856[  

  

 موهب بن الله عبيد منه سمع جبير بن نافع رأى مسلم بن صالح ] 2857[  

  

عن عوانة أبو أنا الله عبد بن محمد وقال الحميد عبد بن جرير عنه روى الشعبي عن مسلم بن صالح ] 2858[  

قال نفسه على اعترف لما يضرب ول بقذفه يجلد بك زنيت لمرأته قال فيمن الشعبي عن مسلم بن صالح

 بكري مسلم بن صالح شريك قال وكيع قال أحمد

  

عن أصحابي بعض وقال الرحمن عبد عن علي قاله قوله طاوس عن خزيمة أخو مرداس بن صالح ] 2859[  

سمع العبدي خزيمة أبو مرداس بن صالح نا حماد بن سهل نا معمر بن محمد حدثني مرداس بن نصر مسلم

 طاوسا

  



 ربيعة بن محمد عنه روى قوله الشعبي سمع الجرمي معبد بن صالح ] 2860[  

  

 الفريابي يوسف بن محمد عنه روى مصبح أبي عن الحمصي محرز بن صالح ] 2861[  

  

عن يروي الحديث منكر حرب بن سليمان تركه المدني الليثي واقد أبو زائدة بن محمد بن صالح ] 2862[  

عليه الله صلى النبي عن عمر عن عباس بن وقال متابعه فأحرقوا غل من رفعه عمر عن عمر بن عن سالم

 يحرق ولم الغلول في وسلم

  

عن سعد بن عامر عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن المدني التمار دينار بن صالح بن محمد بن صالح ] 2863[  

أبي عن سهل بن أمامة أبي عن سعد عن شعبة وخالفه معاذ بن سعد في وسلم عليه الله صلى النبي قال أبيه

 أصح وهذا وسلم عليه الله صلى النبي عن سعيد

  

أبي بن سهيل عن الحديث منكر القرشي الله عبيد بن طلحة ولد من الله عبد بن موسى بن صالح ] 2864[  

 صالح

  

 النون باب

  

هريرة أبا سمع القرشي خلف بن أمية بنت التوءمة مولى صالح أبي بن صالح وهو نبهان بن صالح ] 2865[  

سبع أو خمس سنة لقيته عيينة بن قال سعد بن وزياد والثوري ذئب أبي منه سمع عباس وابن خالد بن وزيد

أبي من سمعت عباس بن من سمعت له أقول فجعلت بعدي الثوري فلقيه تغير وقد نحوها أو ومائة وعشرين

 نحوه أو كبر قد الشيخ إن عنده رجل قال بها يجيء فل فلن من سمعت أما هريرة

  

شهاب بن عن جريج بن سمعت الناجي صالح عن عاصم أبي عن نصر بن علي قال الناجي بن صالح ] 2866[  

ل فقال فسألناه صالح إلى ومسلم أنا ذهبت أبي سمعت علي قال الصوت حسن قال يشاء ما الخلق في يزيد

القارئ الناجي صالح نا عقبة بن محمد حدثني سليمان بن مقاتل عن بلغني ولكن هذا جريج بن عن أحفظ

 اليتيم رأس مسح في جده عن أبيه عن عباس بن الله عبد بن علي بن سليمان بن محمد نا البصري

  

 والياء والهاء الواو باب

  

 إسماعيل بن موسى عنه روى جدته سمع الرياحي الوليد بن صالح ] 2867[  

  

 المليح أبا سمع السود أبي بن سوادة عنه روى هلل بن صالح ] 2868[  

  

  ]2869 [ بن وسليمان ثور عنه روى أبيه عن الشامي الكندي كرب معدي بن المقدام بن يحيى بن صالح 

بن خالد عن جده عن أبيه عن المقدام بن يحيى بن صالح عن ثور حدثني بقية نا إسحاق حدثنا نظر فيه سليم

 والحمير البغال أكل يحل ل وسلم عليه الله صلى النبي عن الوليد

  

 الناس أفناء ومن

  



 بحر بن المنهال عنه روى عقيل بني مولى العقيلي صالح ] 2870[  

  

 سلمة وأبي سعد بن وعامر سالم عن صالح ] 2871[  

  

 صدقة باب

  

ل قال عمر بن عن الزهري عن صدقة سمع بسطام نا موسى لنا قال مكة سكن يسار بن صدقة ] 2872[  

نحوه عمر بن عن صدقة عن عيينة بن وقال رمل وسلم عليه الله صلى النبي رأوا حتى الوادي في رملوا أراهم

 ومالك الثوري عنه روى والقاسم جعفر أبا وسمع

  

 صالح بن معاوية عنه روى مالك بن أنس سمع توبة أبو صدقة ] 2873[  

  

بكر وأبو زياد بن الواحد عبد عنه روى عمير بن جميع سمع الكوفيين في يعد الحنفي سعيد بن صدقة ] 2874[  

 به ثنا وقد عليه ضرب ثم بكر أبو نا يونس بن أحمد حديث وذكر شهاب بن قال عياش بن

  

 موسى بن الله عبيد عنه روى أنسا سمع عيسى بن صدقة ] 2875[  

  

 عبيد بن ومحمد الواحد عبد عنه روى الحارث بن رياح جده سمع الكوفي النخعي المثنى بن صدقة ] 2876[  

  

الزنباع أبي عن حيان أبي عن سفيان نا نعيم أبو لنا قال الكوفيين في يعد الزنباع أبو صالح بن صدقة ] 2877[  

 الثوري صدقة عن حيان أبي عن فضيل بن وقال الخاطئون إل يأكله ل قرأ الله عبد عن الدهقان أبي عن

  

 صدقة عن شعبة نا داود أبو نا قال جراح قال تسليمة فسلم الحوص أبي خلف صليت الغدير صدقة ] 2878[  

  

 عيينة بن عنه روى السدي عن الهذيل أبو صدقة ] 2879[  

  

  ]2880 [ نا التستري إبراهيم بن يزيد نا عاصم بن عمرو نا عمرو بن محمد حدثني عمران أبي بن صدقة 

لي وقال مرسل هذا وسلم عليه الله صلى النبي فتلقاني مع خرجت رمثة أبي عن عمران أبي بن صدقة

النبي عن أبيه عن جحيفة أبي بن عون عن عمران أبي بن صدقة نا يحيى بن سعدان نا الرحمن عبد بن سليمان

وقال بي يتمثل أن يستطيع ل الشيطان فإن اليقظة في رآني فكأنما المنام في رآني من وسلم عليه الله صلى

 يعفور أبا سمع الهواز قاضي عمران أبي بن صدقة حدثني أسامة أبي عن إسحاق لنا

  

 البراء يوسف عنه روى ثعلبة بن معن سمع طيسلة بن صدقة ] 2881[  

  

بن صدقة عن عتبة أبو عباد بن عباد وروى مسلم بن الوليد عنه روى واثلة بنت سمع يزيد بن صدقة ] 2882[  

ضعيف حديثه المقدس بيت بناحية هو أحمد قال مرسل ثعلبة أبي حديث حكيم أبي بن عتبة عن رجل عن يزيد

وقال منكر الحج في وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن أبيه عن العلء نا صدقة نا الوليد وقال

 الصل خراساني هو يحيى بن قال الصائغ إبراهيم فلقيت مرو قدمت صدقة

  



  ]2883 [ يزيد بن ويونس رويم بن وعروة عمرو أبي بن يحيى سمع الرملي الشعباني المنتصر بن صدقة 

 الرحمن عبد بن وأسيد

  

أبي بن وعثمان واقد بن زيد عن معاوية أخت البنين أم مولى القرشي العباس أبو خالد بن صدقة ] 2884[  

 المبارك بن ومحمد عمار بن هشام عنه روى العاتكة

  

 مسلم بن الوليد عنه روى القاسم عن الدمشقي معاوية أبو صدقة ] 2885[  

  

أبو هو الشاميين في يعد البابلتي عنه روى وهب أبي الله عبيد عن الدمشقي الله عبد بن صدقة ] 2886[  

حديثه من كان ما وكيع عنه روى الذي السمين معاوية أبو الله عبد بن صدقة أحمد وقال أحمد كناه معاوية

 القاسم صاحب أراه جدا ضعيف وهو أسهل فهو مكحول عن مرسل

  

 الحميد عبد أخا المكي القرشي أراه عيينة بن عنه روى الزهري عن كثير بن الله عبد بن صدقة ] 2887[  

  

بن محمد عن الجريري عن هرمز بن صدقة ثنا محمد بن يونس نا زهير لي قال هرمز بن صدقة ] 2888[  

حدثنا سرق وإن زنى وإن جنتان ربه مقام خاف ولمن وسلم عليه الله صلى النبي سمع الدرداء أبا سمع سعد

الله صلى النبي سمع الدرداء أبي عن يسار بن عطاء عن حرب أبي بن أخبرني إسماعيل نا هاشم أبي بن علي

 نحوه وسلم عليه

  

روى عمران وأبا وثابتا دينار بن مالك سمع الدقيقي البصري السلمي المغيرة أبو موسى بن صدقة ] 2889[  

 داود أبو نسبه محمد أبو كنيته الصمد عبد وقال وموسى نعيم أبو عنه

  

روى القطان هو الصمد عبد قال الجملي عمرو وأبا سيرين وابن عتبة سمع الهنائي سهل أبو صدقة ] 2890[  

 البصريين في يعد موسى عنه

  

كامل أبو قال وقتيبة إبراهيم بن مسلم عنه روى الفضل أبا كثيرا سمع البصري سهل أبي بن صدقة ] 2891[  

 فيه مات الذي مرضه في الدرداء أبا أتيت سلم بن الله عبد بن يوسف عن كثير بن صدقة نا

  

حفص بن وحرمي موسى عنه روى سليم أبي بن وليث أباه سمع الزدي نشيط بن عبادة بن صدقة ] 2892[  

 البصريين في يعد

  

 عامر بن السود عنه روى رافع بن المسيب سمع السكاف رستم بن صدقة ] 2893[  

  

في يعد موسى منه سمع عوانة أبي جار هو بهدلة بن وعاصم طفلة عن الزماني محمد أبو صدقة ] 2894[  

 البصريين

  

بن الحارث وسمع والغداني مسعدة بن حميد منه سمع الحذاء خالد عن المازني الله عبيد بن صدقة ] 2895[  

 صدقة نا علية بن نا الربيع أبو قاله وحبسه سوطا ثلثين عثمان سب رجل جلد العزيز عبد بن عمر أن عمر

  



 عيينة وابن القطان يحيى سمع المروزي الفضل أبو الفضل بن صدقة ] 2896[  

  

 إسحاق بن عن الصعدي سابق بن صدقة ] 2897[  

  

 الصلت باب

  

بن الصلت حدثني خالد بن المؤمن عبد نا تميلة أبو نا حميد بن محمد نا الحنفي إياس بن الصلت ] 2898[  

مرار ثلث الليل آخر من قال يوتر وسلم عليه الله صلى النبي كان متى عمر بن الله لعبد قلت الحنفي إياس

بن إياس بن الله عبد أخو أدري ل قال عمر قلت ل قال الضحى يصلي وسلم عليه الله صلى النبي وكان قلنا

 ل أم مريم أبي

  

 حامية عن وروى زياد بن ونصير كامل عنه روى علي عن الدهان عمر بن الصلت ] 2899[  

  

 البكري الصلت ] 2900[  

  

  ]2901 [ بن يوسف عن الرحمن عبد بن حصين روى أبيه عن الهاشمي الحارث بن الله عبد بن الصلت 

 الله وعبد إسحاق أخا أرى إسحاق بن عنه وروى يعقوب

  

حسن قاله وسلم عليه الله صلى النبي سنة بركعة أوتر عمر بن قال المخزومي الله عبد بن صلت ] 2902[  

 الصلت عن الوزاعي عن مبشر نا صباح بن

  

 مرسل عبيد بن يونس عنه روى الهجيمي غالب بن الصلت ] 2903[  

  

 منقطع يزيد بن ثور عنه روى السدوسي منجوف بن سويد مولى الصلت ] 2904[  

  

تقوم ل وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن البخاري من الشك قويد أو قديد بن الصلت ] 2905[  

وقال محمد بن عمار سمع جميع بن حكيم سمع العلء بن محمد لنا قاله جماء قرن ذات تنطح ل حتى الساعة

وكان مثله وسلم عليه الله صلى النبي سمع هريرة أبا سمع أحمر أبو الحنفي قديد بن الصلت نا عمار عن غيره

 السفهاء إمرة من يتعوذ

  

مسلم بن الصلت حدثني إسحاق بن عن أبي نا يعقوب نا محمد بن سعيد لي قال مسلم بن الصلت ] 2906[  

البصرة أهل من نسوة في عائشة على دخلت قالت ثقة البصرة أهل من امرأة الصهباء أم عن الحسن عن

ويزيد قلبة أبو روى معاذة هي الصهباء وأم والبول الغائط سبيل فليغسلوا أستحيهن فإني أزواجكن مرن قالت

 يفعله كان وسلم عليه الله صلى النبي أن عائشة عن معاذة عن قتادة ورفعه عائشة عن معاذة عن الرشك

  

حدثه حذيفة أن جندب حدثني الحسن نا الصلت نا بكر بن محمد حدثنا علي لنا قال مهران بن صلت ] 2907[  

بالشرك ورماه بالسيف جاره على خرج القرآن قرأ رجل أتخوف ما أخوف قال وسلم عليه الله صلى النبي أن

صلى النبي عن سمعه أو حذيفة عن بلغه جندب عن الحسن عن قتادة عن أبي سمعت معتمر نا قيس لنا وقال

أنا حماد نا موسى وقال تأويله غير على يتأولونه الدقل نثر ينثرونه القرآن يقرؤون ناسا ذكر وسلم عليه الله



 بهذا يونس عن علية بن نا السود أبي بن وقال بهذا قوله حذيفة عن جندب عن الحسن عن يونس

  

 زيد بن وحماد يزيد بن وأبان حازم بن جرير عنه روى ومجاهدا طاوسا سمع راشد بن الصلت ] 2908[  

  

عبد عنه روى يسار بن سليمان عن يروي أويس أبو قاله الكندي الصلت بن كثير بن زبيد بن الصلت ] 2909[  

 سلمة أبي بن العزيز

  

 وائل أبا سمع وكان مروان نسبه هاشم أبو الكوفي التيمي بهرام بن صلت ] 2910[  

  

أبي بن عن المكي صلت عن ثابت أبي بن حبيب عن أشعث عن جرير نا قتيبة لنا قال المكي صلت ] 2911[  

 رافع أبي ولد بعض عن حبيب عن سفيان عن نعيم أبو وقال يزكيها فكان علي عند أموالنا كانت رافع

  

  ]2912 [ أبي بن الكريم عبد أخبرني جريج بن أنا بكر بن محمد نا بشار بن محمد حدثني الحرقي صلت 

 وسلم عليه الله صلى النبي وضوء وذكر ثلثا علي توضأ الحرقي الصلت عن المخارق

  

 منقطع العمري نافع بن بكر أبو عنه روى النصاري الرحمن عبد بن صلت ] 2913[  

  

حدثني البصريين في يعد موسى عنه روى للفاجر غيبة ل الحسن سمع المعولي طريف بن الصلت ] 2914[  

بن الله عبد بن يوسف عن مليكة أبي بن عن رجل عن طريف بن الصلت نا قتيبة بن سلم نا بشار بن محمد

عن الضبعي شمر أبي عن شعبة عن غندر وعن للملتفت صلة ل وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه عن سلم

أبي عن خليفة وقال مثله وسلم عليه الله صلى النبي عن الربع هؤلء من امرأة منهم رجل عن رجل عن رجل

قتيبة أبو نا رافع بن محمد وقال مرسل وهو مثله الدرداء أبي عن رجل عن شمر أبي عن شعبة عن داود

عن أبيه عن سلم بن الله عبد بن يوسف عن مليكة أبي بن عن شمر أبي عن طريف بن الصلت نا الشعيري

 مثله وسلم عليه الله صلى النبي

  

 منقطع الثوري عنه روى الربعي صلت ] 2915[  

  

 مرسل القطان سعيد بن يحيى عنه روى الكندي يحيى عن حجاج بن صلت ] 2916[  

  

ويقال سيرين وابن نضرة أبي عن بصري المجنون له يقال الذي هو الزدي شعيب أبو دينار بن صلت ] 2917[  

 المجنون الهنائي

  

 حديثه يصح ل يعقوب بن موسى عنه روى ثعلبة بن سليمان سمع سالم بن صلت ] 2918[  

  

بن الواحد عبد سمع البصري الخاركي همام أبو المغيرة أبي بن الرحمن عبد بن محمد بن الصلت ] 2919[  

 زياد

  

 صفوان باب

  



بن أسباط نا حماد بن عمرو لنا قال صحبة له الجمحي القرشي وهب أبو خلف بن أمية بن صفوان ] 2920[  

فاختلسها درهما ثلثين ثمن في خميصة على المسجد في نائما كنت صفوان أخت بن حميد عن سماك عن نصر

تأتيني أن قبل فهل قال ثمنها وأنسئه أبيعه أنا قلت قال ليقطع به فأمر وسلم عليه الله صلى النبي به فأتي رجل

 صفوان من هذا سماع نعلم ل الله عبد أبو قال به

  

عبد حدثني قال أيوب أبي بن سعيد نا يزيد بن الله عبد حدثنا صحبة له المرادي عسال بن صفوان ] 2921[  

فتح وسلم عليه الله صلى النبي سمعت المرادي عسال بن صفوان عن حبيش بن زر عن مرزوق بن الرحمن

الله عبد أبو قال نحوه من الشمس تطلع حتى يغلق ل عاما سبعون عرضه المغرب في للتوبة بابا وجل عز الله

 زر من الرحمن عبد سماع يعرف ل

  

 الذكواني عمرو أبو كنيته ويقال صحبة له السلمي المعطل بن صفوان ] 2922[  

  

الزهري صفوان بن القاسم عن سلمان بن بشير نا نعيم أبو نا صحبة له الزهري مخرمة بن صفوان ] 2923[  

 جهنم فيح من الحر فإن بالظهر أبردوا وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه عن

  

عمر بن سمع عمرو أخو المكي القرشي الجمحي خلف بن أمية بن صفوان بن الله عبد بن صفوان ] 2924[  

 الزهري منه سمع علي وعن الدرداء وأم

  

حبي رأيت قال عمر على دخل أنه الخطاب بن عمر مولى فرقد عن المكي الله عبد بن صفوان ] 2925[  

أبا سمع وهب بن عن الله عبيد بن محمد لي قاله طيباتي من أتعجل أن بالله أعوذ وإني عليه قبض ما على

 صفوان سمع هانئ

  

  ]2926 [ وقال وقتادة الحسن عنه روى عمر وابن موسى أبا سمع البصري المازني محرز بن صفوان 

الذكر كتب الله أن وسلم عليه الله صلى النبي عن حصين بن عمران نا صفوان نا شداد بن جامع نا العمش

وقال وسلم عليه الله وسلم عليه الله صلى النبي عن عمران عن صفوان عن جامع عن سفيان وتابعه

 بريدة يصح ول وسلم عليه الله صلى النبي عن بريدة عن صفوان عن جامع عن المسعودي

  

المكره في الغاز عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب بعض عن الصم يزيد أبي بن صفوان ] 2927[  

 عليه يتابع ل منكر حديث وهو

  

اللجلج بن القعقاع عن يزيد أبي بن صفوان عن سهيل نا وهيب نا موسى حدثنا يزيد أبي بن صفوان ] 2928[  

يجتمع ول جهنم ودخان الله سبيل في غبار يجتمع ل وسلم عليه الله صلى النبي عن سهيل نا هريرة أبي عن

العلء أبي عن يزيد بن صفوان عن جعفر أبي بن عن الليث عن الويسي وقال أبدا عبد قلب في والشح اليمان

علقمة بن عمرو بن محمد عن المهلبي عباد بن عباد نا منصور بن سعيد وقال قوله هريرة أبا سمع اللجلج بن

أبي بن وقال وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن اللجلج بن حصين عن يزيد أبي بن صفوان عن

عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن اللجلج بن حصين عن سليم بن صفوان عن محمد عن عبدة نا شيبة

 وسلم

  



بن الله عبد عن يروي وعطاء دينار بن عمرو عنه روى عقيل بن مسلم سمع موهب بن صفوان ] 2929[  

 صيف بن محمد

  

الله يخشى أنه علمت رأيته إذا كنت عيينة بن قال الرحمن عبد بن حميد مولى سليم بن صفوان ] 2930[  

 مدني سلمة وأبا جبير بن ونافع يسار بن عطاء سمع ثقة وكان صفوان حدثني عيينة بن عن علي وقال

  

 المغيرة بن الله عبيد منه سمع قوله هريرة أبا سمع علي بن عمر مولى صفوان ] 2931[  

  

 المدينة أهل في حيي بن ومحمد عطاء عنه روى أباه سمع لقريش حليف أمية بن يعلى بن صفوان ] 2932[  

  

محمد بن مجاشع وروى عياش بن بكر أبو عنه روى العبسي اليمان بن حذيفة بن سعيد بن صفوان ] 2933[  

 منقطع صفوان عن أبيه عن

  

روى عفان بن عثمان خادم أمه عن القرشي العاصي أبي بن عثمان مولى عياش أبي بن صفوان ] 2934[  

 الواحد عبد ابنه عنه

  

المبارك بن عنه روى جبير بن الرحمن عبد سمع السكسكي عمرو أبو هرم بن عمرو بن صفوان ] 2935[  

عبد بن يزيد وقال يزيد بن الرحمن عبد من أرفع صفوان عنده القطان يحيى كان علي قال اليمان وأبو والوليد

 ومائة وخمسين خمس سنة صفوان مات ربه

  

أبو لنا قال الهجري الخطاب وأبو أمي عنه روى شهاب بن طارق عن قبيصة أبو قبيصة بن صفوان ] 2936[  

 الطعن أو القتال إل وجدت ما علي قال طارق عن صفوان عن أمي عن الحمر جعفر نا آدم بن يحيى نا بكر

  

 صرد بن ضرار عنه روى عتيق بن بكير عن التيمي الصهباء أبي بن صفوان ] 2937[  

  

سنة مات رافع بن وبشر عجلن بن سمع البصري القرشي الزهري محمد أبو عيسى بن صفوان ] 2938[  

 مائتين سنة أيضا ويقال ومائة وتسعين ثمان

  

 مسلم بن الوليد سمع الدمشقي الملك عبد أبو صالح بن صفوان ] 2939[  

  

 الشاميين في يعد الوليد بن بقية عنه روى قوله الصوري عمير أبا سمع رستم بن صفوان ] 2940[  

  

 صخر باب

  

بن يعلى عن شعبة نا الوليد أبو حدثنا الحجاز أهل في يعد وداعة أبو يقال صحبة له الغامدي صخر ] 2941[  

في لمتي بارك اللهم وسلم عليه الله صلى النبي سمع الغامدي صخر عن حديد بن عمارة سمع أنبأني عطاء

حتى ماله فكثر النهار أول في غلمانه يرسل وكان تاجرا وكان النهار أول في بعثهم سرية بعث إذا وكان بكورها

 ماله يضع أين يدري ل

  



 صحبة له القرشي الموي سفيان أبو معاوية والد أمية بن حرب بن صخر ] 2942[  

  

أخذت العلية بن صخر عن حازم أبي بن عثمان نا أبان نا نعيم أبو لنا قال صحبة له العيلة بن صخر ] 2943[  

وسلم عليه الله صلى النبي فسأل وسلم عليه الله صلى الله رسول على بها فقدمت شعبة بن المغيرة عمة

وسلم عليه الله صلى النبي وكان إليه فادفعها وأموالهم ماءهم أحرزوا أسلموا إذا القوم إن صخر يا فقال

دماءهم أحرزوا أسلموا إذا القوم إن صخر يا فقال فدعاني فسألوه وأتوه فأسلموا سليم لبني ل ما أعطاني

 إليهم فادفعه وأموالهم

  

سرية وسلم عليه الله صلى النبي بعث الحمق بن عمرو سمع عمه سمع الفزاري الحكم بن صخر ] 2944[  

 صخر عن حصيرة بن الحارث نا المسعودي نا الجنيد بن محمد سمع خلف بن محمد قاله

  

الصلح الدرداء أبي عن إدريس أبي عن ميسرة بن يونس سمع القاضي البيروتي المعلى أبو صخر ] 2945[  

وسليمان الفزاري وقال الدرداء أبا إن يونس عن مبارك وقال كثير بن ومحمد المبارك بن منه سمع الناس بين

عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن إدريس أبي عن يونس سمع الحجاج بن محمد عن الرحمن عبد بن

معاوية قال صخر عن الله عبد أنا مردويه لنا وقال جندلة هو المعلى أبو صلة بن صخر نا مسهر أبو وقال وسلم

 الله بأمر الناس أخذ بالمعدلة والحكم بالحق العمل الخلفة

  

  ]2946 [ بن والحارث رجاء بن إسماعيل عنه روى الكوفي صليع بن عمرو عن الفزاري الوليد بن صخر 

 حصيرة

  

 التياح أبو عنه روى خالد بن سبيع عن العجلي بدر بن صخر ] 2947[  

  

حسان بن حجاج عنه روى قولهما علي بن ومحمد عكرمة سمع السلمي بريدة بن الله عبد بن صخر ] 2948[  

 منقطع

  

عبد بن وعامر حبيب أبي بن وزياد العزيز عبد بن عمر سمع المدلجي حرملة بن الله عبد بن صخر ] 2949[  

 مضر بن بكر عنه روى سلمة أبا الزبير بن الله

  

عبد قاله والده هو أظن غليط أبي بن صخر عن سعد بن وليث سعيد أبي بن طلحة عن اليلي صخر ] 2950[  

 سلمة أبي بن معاوية عن الله

  

  ]2951 [ وابن القطان ويحيى المبارك بن عنه روى نافع عن البصريين في يعد نافع أبو جويرية بن صخر 

 تميم بني مولى هو مسلم قال مهدي

  

بن معاوية عن صالح بن الله عبد لنا قاله الضب في وسلم عليه الله صلى النبي عن مالك بن صخر ] 2952[  

 صالح

  

 صباح باب

  



 قولهما الجزار بن ويحيى أنسا سمع الكوفي البجلي شراعة أبو الله عبد بن صباح ] 2953[  

  

غياث بن حفص عنه وروى عمر كتاب جاءني حمصة بن منذر عن الشعبي عن البجلي ثابت بن صباح ] 2954[  

  

 الهمداني الرحمن عبد بن صباح ] 2955[  

  

 التيمي محارب بن صباح ] 2956[  

  

بن نا الجعفي حدثني مرة سمع الكوفيين في يعد الحمسي البجلي حازم أبي بن محمد بن صباح ] 2957[  

عز الله إن وسلم عليه الله صلى النبي عن مسعود بن الله عبد عن الهمداني مرة عن الصباح نا أبان نا نمير

 يرفعه ولم الله عبد عن مرة عن زيد عن الثوري وقال أخلقكم بينكم قسم وجل

  

 الحارث بن حنش عنه روى إبراهيم رأى الله عبيد بن صباح ] 2958[  

  

روى الوهاب عبد أخو ثقة علي قال القرشي السائب بن الله عبد مولى جبير بن مجاهد بن صباح ] 2959[  

 عنه بمكة شيخ عن وكتبنا مسلم بن محمد عنه

  

 إسماعيل بن موسى عنه روى سليمان بن الله عبد سمع العبدي صباح ] 2960[  

  

نا القواريري الله عبيد لي وقال الحديث منكر عمرو بن محمد عن البصري سهل أبو سهل بن صباح ] 2961[  

عليه الله صلى النبي سمع سمرة بن جابر سمع الرحمن عبد بن حصين سمع البصري الواسطي سهل أبو صباح

 حديثه في يتابع ول الحول عاصما وسمع منهم وعمر بكر أبا وإن منهم أسفل من يراهم الدرجات أهل وسلم

  

صلى النبي سمع عليا سمع ناجذ بن ربيعة عن صادق أبي عن حصيرة بن الحارث عن يحيى بن صباح ] 2962[  

بن إسماعيل نا أيوب أبو حدثنا كذاب فهو قريش سوى من المسلمين إمارة نفسه إلى دعا من وسلم عليه الله

صلى النبي قال زيد بن سعيد عن يحنس بن يزيد عن زياد أبي بن يزيد عن الصباح وعن يحيى بن صباح نا أبان

عن موسى بن عيسى وروى نظر فيه بريد بن هاشم بن علي عنه روى فأحبه أحبه أني للحسن وسلم عليه الله

 صهيب بن يوسف عن يحيى بن صباح عن جمرة أبي

  

 صهيب باب

  

بن ربيعة من قاسط بن النمر من وهو القرشي التيمي جدعان بن مولى يحيى أبو سنان بن صهيب ] 2963[  

عن صيفي بن زياد عمي أخبرني حذيفة بن حذيفة أبي عن أبي حدثني يحيى بن محمد بن إبراهيم لي قال نزار

أفاء وما عليه الله أنزل النضير بني وسلم عليه الله صلى الله رسول فتح لما قال سنان بن صهيب جده عن أبيه

فقسمها خاصة وسلم عليه الله صلى للنبي وكانت ركاب ول خيل من عليه أوجفتم فما منهم رسوله على الله

وأعطى بكر أبا وأعطى المنذر عبد بن دجانة وأبا حنيف بن سهل النصار من رجلين فأعطى المهاجرين بين

مال له يقال الذي وهو البئر الرحمن عبد وأعطى الخوين مال دجانة وأبا حنيف بن وأعطى حزم بئر عمر

 البئر الزبير وأعطى سليمان

  



  ]2964 [ أبو علي قال جبير بن سعيد عنه روى مسعود وابن عباس بن سمع البكري الصهباء أبو صهيب 

عن الجزار بن يحيى عن الحكم عن شعبة عن رجاء بن الله عبد لنا وقال طاوس عنه روى صهيب الصهباء

في فدخلنا يصلي وسلم عليه الله صلى والنبي أتان على جئت عباس بن عن البصرة أهل من رجل صهيب

فأخذتا المطلب عبد بني من تشتدان جاريتان وجاءت وزاد بهذا شعبة أنا الله عبد أنا حبان لنا وقال الصلة

 فرق يعني وسلم عليه الله صلى الله رسول بينهما ففرع وسلم عليه الله صلى النبي ركبتي

  

عن الحارث بن خالد قال صهبان العمش وقال الهاشمي المطلب عبد بن العباس مولى صهيب ] 2965[  

 وعلي عثمان إلى العباس بعثني العباس مولى صهيبا سمع ذكوان صالح أبا سمع مرة بن عمرو عن شعبة

  

 دينار بن عمرو عنه روى عمرو بن الله عبد عن عامر بني مولى الحذاء صهيب ] 2966[  

  

النبي خطبنا ان يقول الخدري سعيد وأبا هريرة أبا سمع المدينة أهل في يعد العتواري مولى صهيب ] 2967[  

السبع الكبائر ويجتنب الزكاة ويخرج رمضان ويصوم الخمس الصلوات يصلي عبد من ما وسلم عليه الله صلى

بن نعيم عن سعيد عن خالد حدثني الليث حدثني الله عبد لنا قاله الجنة ادخل له قيل الجنة أبواب له فتحت إل

 صهيب أخبرني المجمر الله عبد

  

قال بأكله فأمره وسلم عليه الله صلى النبي فسأل بسوط جزور دم اشتاط أنه سفينة بن صهيب ] 2968[  

بن يزيد بن عمرو عن كثير أبي بن يحيى عن المبارك بن علي عن السري بن بشر عن محمد بن الله عبد لي

 صهيب عن الموي مروان

  

قاله الناس أيدي في مما والياس الليل سواد في الصلة المؤمن شرف قال قوله مهران بن صهيب ] 2969[  

 صهيب عن صالح بن عمرو نا حنش بن الله عبد بن سبرة عن موسى لنا

  

 وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من شيخا سمع الحسن عن صهيب ] 2970[  

  

 صبيح باب

  

محمود حدثني الكوفي القرشي العاصي بن سعيد آل مولى أضحى أبي صبيح بن مسلم والد صبيح ] 2971[  

 الماء الطيب أطيب هريرة أبو قال مسلم أبي صبيح عن يعفور أبي عن شيبان نا النضر أبو نا

  

 أرقم بن زيد عن أرقم بن زيد مولى صبيح ] 2972[  

  

 كريز بن عامر بن الله عبد عن الله عبد بن صبيح ] 2973[  

  

 المدني المليح أبو نا وكيع قال عاصم وأبو ووكيع مروان عنه روى صالح أبا سمع المليح أبو صبيح ] 2974[  

  

سماك عن شريك عن إسحاق نا خلف بن حسن حدثني سماك عنه روى علي عن الله عبد بن صبيح ] 2975[  

عثمان قصة فذكر الفروض على الحارث بن سفيان أبا عثمان استعمل قال العبسي الله عبد بن صبيح عن

 الصيدناني في وعلي



  

جبير بن سعيد سمع صبيح الواحد عبد عن موسى لنا قال عبس مولى الجهم أبو القاسم بن صبيح ] 2976[  

 صبيح علي وقال

  

  ]2977 [ بن محمد جد وكان صبيح أبيه عن صبيح بن الله عبد خالد عن إسحاق بن عن سلمة قال صبيح 

 القرشي هو فكاتبوهم نزلت ففي الكتابة فسألته العزي عبد بن لحويطب مملوكا كنت أمه أبا إسحاق

  

 صعصعة باب

  

حدثني كسيب بن عباد حدثني الفضل بن العلء لي قال الفرزدق جد المجاشعي ناجية بن صعصعة ] 2978[  

السلم علي فعرض وسلم عليه الله صلى النبي على قدمت المجاشعي ناجية بن صعصعة عن مرو بن طفيل

قال أجر من فيها لي فهل الجاهلية في أعمال عملت أني الله رسول يا قلت القرآن من آيا وعلمني فأسلمت

 نظر فيه بالسلم عليك الله من إذ أجره لك

  

رزيق بن عمار نا آدم بن يحيى نا محمد بن الله عبد لي قال علي عن العبدي صوحان بن صعصعة ] 2979[  

والقسية الذهب حلقة عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى علي عن صوحان بن صعصعة عن إسحاق أبي عن

وسلم عليه الله صلى النبي نهى علي عن هبيرة عن إسحاق أبي عن وإسرائيل شعبة وقال والجعة والميثرة

بريدة بن عن حنش عن تميلة أبو وقال معاوية بن يزيد خلفة أدرك زيد أخيه بعد توفي الشعبي عنه روى

 صعصعة سمعت

  

 زفر ابنه عنه روى هريرة أبي عن مالك بن صعصة ] 2980[  

  

 مسعر عنه روى قوله جبير بن نافع سمع صعصة ] 2981[  

  

الشهب أبو نا حبان قال صعصعة عمه عن بشار بن ضابىء عن الشهب أبو روى مالك بن صعصعة ] 2982[  

 بشار بن ضابىء حدثني

  

لي قال البصريين في يعد الحسن منه سمع ذر أبا سمع قيس بن الحنف عم معاوية بن صعصعة ] 2983[  

سائلة دخلت قيس بن الحنف عن الحسن عن إبراهيم بن سعد عن مسعر عن موسى بن الله عبيد نا محمد

عن إبراهيم بن سعد حدثني مسعر نا بشر بن محمد نا شيبة أبي بن وعن تمرات ثلث فأعطتها عائشة على

لي وقال امرأة دخلت الحنف عم عن الحسن عن أبيه عن أبي نا يعقوب وعن الحنف عم صعصعة عن الحسن

 ذر أبا لقيت معاوية بن يزيد عن صعصعة عن الحسن عن المبارك نا الله عبد أبو نا صباح بن الحسن

  

قال يزيد بن هو وخالفوه زيد بن الثوري وقال إسحاق أبو عنه روى عباس بن سمع يزيد بن صعصعة ] 2984[  

وقال بالمدائن منزله وكان يزيد بن صعصعة عن إسحاق أبو نا زهير نا الشيب يعني حسن نا حجاج نا الله عبد

لي قال صعصعة بن يزيد عن إسحاق أبي عن شعبة وقال زيد بن صعصعة عن إسحاق أبي عن وشريك إسرائيل

عن زيد بن صعصعة وقال سفيان عن الرحمن عبد نا بندار لي وقال صعصعة بن زيد قال شعبة نا محمد نا بندار

 يعلمون إلى سبيل الميين في علينا ليس العامة قال عباس بن

  



 صلة باب

  

  ]2985 [ شداد بن الحجاج أخبرني حيوة نا المقري الرحمن عبد أبو نا صحبة له الغفاري الحارث بن صلة 

الناس على يقص كان التجيبي عتر بن سليم أن أخبره الغفاري الرحمن عبد بن سعيد صالح أبا أن الصنعاني

عهد تركنا ما والله وسلم عليه الله يصلي النبي أصحاب من وهو الغفاري الحارث بن صلة له فقال قائم وهو

 أظهرنا بين وأصحابك أنت قمت حتى أرحامنا قطعنا ول نبينا

  

عيسى نا خالد بن عمرو لي قال مسعود وابن حذيفة سمع الكوفي العبسي العلء أبو زفر بن صلة ] 2986[  

أبو منه سمع شان شيعة وأي أفسد حديث أي الكذب الله قاتل قال صلة عن إسحاق أبي عن أبيه عن يونس بن

 والشعبي وائل

  

بن صلة أتيت السليل أبي عن زريك نا موسى لنا قال البصري العدوي الصهباء أبو أشيم بن صلة ] 2987[  

عليه الله صلى النبي أصحاب أتيت يوم نحوي أو مثلي اليوم أنت قال الله علمك مما علمني صلة يا فقلت أشيم

تكن ول استطعت ما الله دعاء في وارغب والمسلمين للقرآن أنصح قال الله علمك مما علمني قلت وسلم

وهم شيء في اليمان من وليسوا المؤمنون نحن يقولون وقوما وإياك فلن وآل فلن آل قتيل العصا قتيل

 جاهل كل عرفها أدبرت وإذا عالم كل عرفها أقبلت إذا الفتنة يقول الحسن فسمعت زريك قال الحرورية

  

يشق ولد بطنها وفي تموت المرأة في الحسن عن هشام عن القوي بذلك ليس سليمان بن صلة ] 2988[  

 مرسل عوف سمع الواسطي زيد أبو سليمان بن صلة حدثنا السود أبو قال الولد ويستخرج بطنها

  

 صعب باب

  

قاله بكر أبي خلفة في مات وسلم عليه الله صلى النبي إلى هاجر الليثي قيس بن جثامة بن صعب ] 2989[  

عن عباس بن عن الله عبيد عن شهاب بن عن يونس حدثني الليث حدثني الله عبد حدثنا الليثي هو علي أبو

بن الرحمن عبد عن الدراوردي وقال ورسوله لله إل حمى ل قال وسلم عليه الله صلى النبي أن الصعب

وهو النقيع حمى وسلم عليه الله صلى النبي أن الصعب عن عباس بن عن الله عبدي عن الزهري عن الحارث

عليه الله صلى النبي قال الصعب عن الله عبيد عن الزهري عن الرحمن عبد عن الزناد أبي بن وروى وهم

 النقيع حمى وسلم عليه الله صلى النبي أن الزهري وعن حمى ل وسلم

  

بن حدثني عيينة بن عنه روى عمر ضفت قال جده عن أبيه عن نملة بن شريك بن حكيم بن صعب ] 2990[  

يا فقال له فانتسبت فسألني عمر أتيت جده عن أبيه عن حكيم بن الصعب عن القواريري محبوب نا شيبة أبي

 بني يا بني يا يقول جعل السلم يدرك لم أبي أن عرف فلما أخي بان

  

زيد بن وحماد حازم بن جرير عنه روى زياد بن الله عبيد عن الزدي حازم بن جرير عم زيد بن صعب ] 2991[  

 البصري

  

 صيفي باب

  



حجازي زياد ابنه عنه روى أبيه عن القرشي التيمي جدعان بن مولى سنان بن صهيب بن صيفي ] 2992[  

 الزبير آل مولى دينار بن وعمرو

  

هلل أبي بن سعيد عنه روى اليسر وأبي السائب أبي عن أيوب أبي مولى أفلح مولى زياد أبو صيفي ] 2993[  

سفيان نا الجعفي حدثني المدني هند أبي بن سعيد بن الله وعبد أنس بن ومالك عجلن بن عمرو بن الله وعبيد

حدثنا سعيد أبي على دخلت السائب أبي مولى صيفي عن المقبري سعيد أبي بن سعيد عن عجلن بن نا

عبدة أنا سلم بن حدثني سعيد أبي على دخلت السائب أبي عن أفلح مولى صيفي عن مالك حدثني إسماعيل

 سعيد أبي عن صيفي عن الله عبيد عن

  

أبي عن الرحمن عبد بن الحميد عبد عن محمد بن الصلت لنا قاله موسى أبا سمع بشر بن صيفي ] 2994[  

الثمار نصيب كنا قال صيفي بن قيس عن عمران أبي عن سلمة بن حماد عن موسى لنا وقال الجوني عمران

 موسى أبي مع

  

أبي مولى واصل عن حسان بن هشام عن هارون بن يزيد قاله الكتب قرأ قد وكان هلل بن صيفي ] 2995[  

 عبيدة بن موسى عن عيينة

  

 صاعد باب

  

بن عقبة بن عبيدة أبا أن محمد بن صاعد سمع يزيد بن نافع نا مريم أبي بن لي قال محمد بن صاعد ] 2996[  

الرحمن عبد حدثنا الله عبد أنا أحمد حدثني الحديث يعني دين فإنه تأخذون ممن انظروا قال أبيه عن حدثه نافع

من يأمن أنه مرابطا يموت فيمن عمرو بن الله عبد عن عمرو بن الله عبد مولى صاعدا سمعت قال شريح بن

 القيامة يوم الكبر الفزع

  

محمد لي وقال زياد بن الواحد وعبد الثوري عنه روى الكوفيين في يعد اليشكري مسلم بن صاعد ] 2997[  

النبي سيف حسين بن علي أخرج الشعبي عن اليشكري مسلم بن صاعد عن يونس بن عيس نا مهران بن

 العلء أبو كنيته مروان قال المسلمين على العقل مكتوبا وسلم عليه الله صلى

  

 صبيح باب

  

عبد نا محبوب وقال جرة في له ينبذ أنسا رأى العلء أبا صبيح عن حماد نا موسى لنا قال صبيح ] 2998[  

وقال واديا آدم بن أعطي لو وسلم عليه الله صلى النبي سمع أبيه عن بريدة بن عن العلء أبي عن العزيز

عليه الله صلى النبي عن مغفل بن عن بريدة بن عن الهذلي صبيح عن الفضل بن عدي نا سعيد أبو نا هارون

 وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه عن بريدة بن عن العلء أبو صبيح نا العزيز عبد نا حبان وقال مثله وسلم

  

 عنه روى البصري الزدي حازم بن جرير مولى البخاري صبيح ] 2999[  

  

الجمعة يوم واجب غسل رفعه هريرة أبي عن صهبان بن عقبة سمع البصريين في الوسيم أبو صبيح ] 3000[  

 عليه يتابع ل صبيحا سمع المجيد عبد بن عمير نا معمر بن محمد قال والنحر والفطر

  



 الواحد باب

  

عن خلي بن خلد لي قال عيلن قيس من الباهلي أمامة أبو عمرو بن وهب بن عجلن بن صدي ] 3001[  

مات صمرة عن الحسن قال وليته في الوليد عند من خارجا أمامة أبا رأيت ربيعة بن حميد عن حرب بن محمد

حدثني صالح بن الله عبد لنا قال الشام نزل وثمانين ست سنة الملك عبد ومات وتسعين ست سنة الوليد

حجة في يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه أمامة أبا سمع أنه عامر بن سليم يحيى أبي عن معاوية

من قائل وقال صوته بطول الناس يسمع تطاول الركاب غرز في رجليه جعل قد الجدعاء على وهو الوداع

تدخلوا أمراءكم وأطيعوا أموالكم زكاة وأدوا خمسكم وصلوا ربكم اعبدوا قال إلينا تعهد بماذا الناس طوائف

إلى قدما أزحزحه حتى البعير أزاحم سنة ثلثين بن يومئذ أنا قال يومئذ أنت من مثل قلت يحيى أبو قال جنتكم

يحدث كان أمامة أبا أن عبيد بن حبيب عن حريز نا خالد بن عصام حدثنا وسلم عليه الله صلى الله رسول

 سمع ما يؤدي الذي كالرجل بالحديث

  

عن العلء أبو الشخير بن الله عبد بن يزيد نا يسار بن الضحاك نا مسلم نا العبدي صخر بن صحار ] 3002[  

قال هذه في فأنتبذ مسقام أني فقلت بجريرة وسلم عليه الله صلى النبي أتيت أبيه عن صحار بن الرحمن عبد

 بالبصرة قبره نصر بن علي قال فيها أنتبذ

  

وابن ومروان ويحيى عيينة بن قال وسلم عليه الله صلى النبي سمع الحمسي العسر بن صنابح ] 3003[  

 أصح والول الصنابحي ووكيع المبارك بن وقال قيس عن إسماعيل عن نمير

  

  ]3004 [ شقيق حدثني العمش نا أبي حدثني حفص بن عمر لي قاله عمر سمع التغلبي معبد بن صبي 

يقال العراق أهل من رجل عن مجاهد عن مسلم بن الحسن نا قال جريج بن نا عاصم أبو لنا وقال صبي حدثني

مجاهد عن صالح بن أبان حدثني إسحاق بن عن أبيه عن يعقوب عن زهير وقال الصبي عن سلمة بن شقيق له

 أصح والول صبي حدثني جبير بن

  

 حباب بن زيد عنه روى قوله عطية سمع السلولي سالم بن أشعث بن الصبي ] 3005[  

  

صعب الغوث أبو حدثني يحيى بن مجمع سمع الواحد عبد نا حفص بن قيس لنا قال صعيب أو صعب ] 3006[  

أو سقم أو هم أو غم أصابه من يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت بكر أبي بنت أسماء سمعت صعيب أو

عن عمر بن العزيز عبد نا ووكيع نعيم أبو وقال عنه كشف له شريك ل ربي أكبر الله فقال لواء أو أذى أو شدة

النبي أمرها شيئا عميس بنت أسماء أمي علمتني قال جعفر بن الله عبد عن العزيز عبد بن عمر مولى هلل

بن عمر نا بكر أبي بن محمد وقال شيئا به أشرك ل ربي الله الله الكرب عند تقوله أن وسلم عليه الله صلى

عن جعفر بن الله عبد عن جعفر بن الله عبد ولد بعض عن عمر عن عمر مولى هلل عن العزيز عبد عن علي

 مثله أسماء أمه

  

 الوليد بن بقية عنه روى الكوفة أهل من رجل صبح ] 3007[  

  

 معتمر عنه روى أشرس عن صباح ] 3008[  

  



شويبا كان عيينة بن قال جريج بن عنه روى حزم بن عن الزبير بن الله عبد بن موسى بن صديق ] 3009[  

 شابا يعني ههنا

  

 الهمداني إسحاق أبو عنه روى صرد بن سليمان عن العبدي صعير ] 3010[  

  

 عجلن بن عنه روى قوله الرحمن عبد بن صابىء ] 3011[  

  

عارم عنه روى الحكم بن وعلي عرادة بن فيل سمع البصري العيشي الله عبد أبو حزن بن صعق ] 3012[  

قيس بن حزن بن صعق نا حباب بن زيد نا عبدة حدثني صدوقا وكان العيشي نا موسى وقال حرب بن وسليمان

 واحدا أظنه قال واحد والبكري العيشي لمحمد قيل البكري

  

المرادي عيسى عن فضيل بن منه سمع منجاب بن سهم أخت بن قتادة عن الخليدي مطر بن صلب ] 3013[  

أبي بن حدثني كذبة وأمراء ظلمة وعرفاء خونة وأمناء فجرة ووزراء فسقة قراء الزمان آخر في يكون معاذ عن

 معاذ عن المرادي عيسى عن الصلب عن فضيل بن نا شيبة

  

 عجلن بن عنه روى قوله الرحمن عبد بن صلب ] 3014[  

  

الطعام نأكل نستطيع كنا ما القتلى إل صفين يوم أوتادنا كان ما عمه عن أسد أبو الفقعسي صلهب ] 3015[  

 صلهب نا عياش بن بكر أبو نا آدم بن يحيى نا بكر أبو حدثنا النتن من

  

المنازل أبي بن صرد نا محمد النصاري نا خليفة لي قال البصريين في حديثه المنازل أبي بن صرد ] 3016[  

 الشفاعة في حصين بن عمران سمع المالكي فضالة أبي بن حبيب سمعت

  

 الضاد باب

  

 الضحاك باب

  

بن يحيى حدثني الجعفي حدثني المسيب بن سعيد عنه روى صحبة له الكلبي سفيان بن الضحاك ] 3017[  

الضحاك قال الكلبي أوس أبيه عن أبي أخبرني مكة طريق في جديلة أهل من الكلبي حاجب بن معلى نا راشد

عليه أسلم ما على فبايعه وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى أنه يخبر فسمعته البادية ينزل وكان سفيان بن

 الحمراء الراية الضحاك مع وكانت الناس

  

شعبة نا محمد نا بندار حدثني القرشي صحبة له فاطمة أخو الفهري أنيس أبو قيس بن الضحاك ] 3018[  

فلم وراءه الله عبد وأصحاب وعلقمة الخطبة في ص في سجد أنه الضحاك عن يحدث إسحاق أبا سمعت

 يسجدوا

  

 والمسعودي همام أبو عنه روى المنتشر بن ومحمد عمر بن عن الكندي قيس بن الضحاك ] 3019[  

  

وقال ومائة ثنتين سنة مات وليد بن حسين عن أحمد لي قال الهللي القاسم أبو مزاحم بن الضحاك ] 3020[  



قال الضحاك عن إسماعيل أبي بشير عن زهير عن خالد بن عمرو لنا وقال ومائة خمس سنة مات نعيم أبو لنا

أيها يا كان ما محمد أبي الضحاك عن نبيط بن سلمة عن وكيع وروى معين بن كناه غرا جلدا ثمانين بن كنت

وقال الحكم أبا يكنى إنه وقيل القاسم أبا يا قلت بزيع أنا سلم بن وروى بالمدينة آمنوا والذين بمكة نزل الناس

يكون كان عيينة بن عن علي وقال وببلخ بسمرقند كان محمد أبا يا للضحاك قلت الهزهاز حدثني عرعرة نا علي

 وسلم والضحاك مسلم ثلثة وهم إلينا تختلف الضحاك أم رأيت الضحاك من أكبر وكان خالي حدثني بالكوفة

  

  ]3021 [ عنه روى غنم بن الرحمن وعبد موسى أبا سمع الشعري عرزب بن الرحمن عبد بن الضحاك 

نسخة هذا عجلن بن وصالح سعيد بن يحيى عن سليمان عن أخيه عن إسماعيل حدثنا عرزم بن ويقال مكحول

عبد بن يحيى نا الوليد أبو نا علي حدثنا دمشق عامل عرزم بن عثمان بن الضحاك أن العزيز عبد بن عمر كتاب

كتب قال موسى أبا سمع الشعري عرزب بن الرحمن عبد بن الضحاك وحدثنا نعيم بن الله عبد عن العزيز

عن سنان بن عيسى نا يونس بن عيسى نا سليمان بن سعيد حدثنا عامر لبي وسلم عليه الله صلى النبي

نا يعقوب بن فضل حدثنا عيسى نا معلى تابعه المسح في موسى أبي عن عرزب بن الرحمن عبد بن الضحاك

أبو نا دمشق منبر على عرزب بن الرحمن عبد بن الضحاك سمعت الربعي العلء بن الله عبد نا يحيى بن زيد

 وسلم عليه الله صلى النبي سمع هريرة

  

 مسلم بن الوليد عنه روى ثوبان سمع عمن حوشب أبي بن حوشب بن الرحمن عبد بن الضحاك ] 3022[  

  

 بعض من بعضهم سماع يعرف ل الجيشاني وهب أبو عنه روى أبيه عن الديلمي فيروز بن الضحاك ] 3023[  

  

عياش عن حيوة قاله قطرة في يحل ل الرضاع في عباس بن عن له عم بنت عن زميل بن الضحاك ] 3024[  

 عباس بن

  

 الغزال إسحاق منه سمع قوله الصدقات في ذر أبا سمع أبيه عن علي بن الضحاك ] 3025[  

  

 أبيه عن الضبي الضحاك ] 3026[  

  

لن أعرفه فل خالد بن يكن لم إن الشج بن بكير عنه روى أنس عن القرشي الله عبد بن الضحاك ] 3027[  

 حزام بن خالد بن الله عبد بن الضحاك بن مغيرة بن عيسى

  

قل يحل ل الرضاع في السيباني عمرو أبي بن يحيى عنه روى قوله عمر بن سمع رباح بن الضحاك ] 3028[  

 كثر أو

  

 المدني القرشي عثمان بن الضحاك عم الضحاك ] 3029[  

  

عن يروي حباب بن زيد نسبه نافع عن القرشي حزام بن حكيم ولد من الحزامي عثمان بن الضحاك ] 3030[  

 الثوري عنه روى الشج بن بكير

  

وقال حيان أبي عن يعلى قاله أباه سمع جرير بن منذر عن الله عبد بن جرير بن منذر بن الضحاك ] 3031[  

سمعت فقال أبي مع كنت البجلي الله عبد بن جرير بن منذر بن الضحاك حدثنا حيان أبي عن القطان يحيى



 ضال إلى الضالة يأوي ل وسلم عليه الله صلى النبي

  

عبد قال العكي هو أيوب أبي بن سعيد عن المقري قاله أعين عن المصري شرحبيل بن الضحاك ] 3032[  

الغافقي عوف بن عمران سمع الغافقي شرحبيل بن الضحاك عن أيوب بن موسى عن حيوة نا يحيى بن الله

 آمين فقال عمر بن وراء صليت

  

نا عبيد حدثني ثابت أبي بن وحبيب الزهري منه سمع سعيد أبا سمع المشرقي شرحبيل بن الضحاك ] 3033[  

قال المشرقي شرحبيل بن والضحاك حذيفة بن وسعد أنا رحلت أبيه عن منذر بن ربيع عن عطية بن الحسن

 همدان من وحرقة وجهينة البربر سكة عند منازلهم اليمن من همدان من المشرقي عبيد

  

وكناه ومسلم وكيع عنه روى الشخير بن الله عبد بن يزيد عن العلء أبو البصري يسار بن الضحاك ] 3034[  

 وكيع

  

الضحاك نا حبان قال حفص بن حرمي عنه روى ثابتا سمع البصري الحسن أبو نبراس بن الضحاك ] 3035[  

بيع يصلح ل وسلم عليه الله صلى النبي سمع منهم رجل عن حدثته عمته أن بأس به يكن لم الزدي نبراس بن

 والماء الملح

  

ذكر وسلم عليه الله صلى النبي أن أسامة عن كريب عن موسى بن سليمان عن المعافري الضحاك ] 3036[  

سليمان فيه يتكلمون مهاجر بن محمد عن مسلم بن الوليد عن يوسف بن الله عبد لنا قاله عليه وحض الجهاد

 موسى بن

  

أبي بن بكر أبو نا حمزة بن يحيى قاله وسلم عليه الله صلى النبي عن الملوكي حمرة بن الضحاك ] 3037[  

 الضحاك نا مريم

  

في ومائتين عشرة اثنتي سنة مات شيبان بني مولى البصري النبيل عاصم أبو مخلد بن الضحاك ] 3038[  

أن علمت منذ أحدا اغتبت ما يقول عاصم أبا وسمعت وشعبة والثوري جريج وابن محمد بن جعفر سمع آخرها

 بأهلها تضر الغيبة

  

  ]3039 [ نا الغزال نا الصمد عبد نا عبدة قاله المتصدقين في ذر أبا سأل أنه أبيه عن علي بن الضحاك 

 الضحاك

  

سمع منذر بن إبراهيم قاله مرسل وسلم عليه الله صلى النبي عن شهاب بن عن فائد بن الضحاك ] 3040[  

 ضحاك عن شهاب بن أخي بن عن شملة أبي بن عباس

  

 ضمرة باب

  

نا الله عبد أبو الدمشقي وهب بن محمد أنا العزيز عبد قال الشاميين في حديثه ثعلبة بن ضمرة ] 3041[  

النبي أتيت ثعلبة بن ضمرة سمعت الطائي جابر بن يحيى نا الكناني سلمة أبو سليم بن مسلم نا الوليد بن بقية

 ثعلبة بن لضمرة اغفر اللهم وقال وسلم عليه الله صلى



  

 الجهني ويقال الزهري عنه روى حجازي السلمي أنيس بن الله عبد بن ضمرة ] 3042[  

  

كناه أمامة أبا سمع يساف بن هلل عنه روى الشامي عتبة أبو الزبيدي صهيب بن حبيب بن ضمرة ] 3043[  

 أحمد

  

عنه روى عتبة بن الله عبد بن الله وعبيد الخدري سعيد أبا سمع النصاري المازني سعيد بن ضمرة ] 3044[  

 مدني عيينة وابن مالك

  

بن عتبة آل مولى وعلي حملة أبي بن علي مولى الفلسطيني الرملي الله عبد أبو ربيعة بن ضمرة ] 3045[  

 واقع بن الحسن عنه روى شوذب بن الله وعبد المقدام أبا ورجاء عمرو أبي بن يحيى سمع القرشي ربيعة

  

 ضمضم باب

  

وعكرمة كثير أبي بن يحيى عنه روى حنظلة بن الله وعبد هريرة أبا سمع الهفاني جوس بن ضمضم ] 3046[  

 عمار بن

  

  ]3047 [ أبو سماه عمرو بن صفوان عنه روى عبد بن عتبة سمع الحمصي الملوكي المثنى أبو ضمضم 

 وهم وهو المليكي المبارك بن وقال اليمان

  

  ]3048 [ عن عياش بن إسماعيل نا ضحاك بن الوهاب عبد لي قال الحضرمي ثوب بن زرعة بن ضمضم 

وسلم عليه الله صلى النبي أن السلمي عبد بن عتبة عن مرة بن كثير عن عبيد بن شريح عن زرعة بن ضمضم

 المسلمين في والجهاد والهجرة الحبشة في والدعوة النصار في والحكم قريش في الخلفة قال

  

عنه روى منفعة بن كليب سمع السود أبو كنيته إسرائيل بن إسحاق قال الحنفي عمرو بن ضمضم ] 3049[  

 إسماعيل بن موسى

  

 ضرار باب

  

الحسن بن كهمس عن المبارك بن عن سلمة نا رجاء أبي بن أحمد حدثني صحبة له الزور بن ضرار ] 3050[  

ليخزي كان ما الوليد بن خالد يعني فقال الزور بن ضرار توفي وقد عمر كتاب جاءني قال الصم بن هارون عن

يعقوب عن العمش أنا الله عبد أنا عبدان حدثنا الخطاب بن ضرار هو إنما وهم إنه يقال وهذا الزور بن ضرار

تجهدها ل قال أهلي من بلقوح وسلم عليه الله وسلم عليه الله صلى النبي أتيت الزور بن ضرار عن بحير بن

النبي قال الزور بن ضرار عن بحير بن يعقوب عن العمش نا معاوية أبو ثنا المثنى بن حدثني اللبن داعي ودع

ضرار عن بحير بن يعقوب عن سنان بن عن العمش عن معاوية أبو نا الوليد أبو لي وقال وسلم عليه الله صلى

ضرار عن يعقوب عن العمش عن داود بن الله عبد نا المثنى بن وقال نحوه وسلم عليه الله صلى النبي عن

النبي بن مر قال الزور بن ضرار عن سنان بن الله عبد عن العمش عن سفيان نا مؤمل نا المثنى بن وقال

 أحلب وأنا وسلم عليه الله صلى

  



 نظر وفيه عمرو أبو الحكم عنه روى الشامي الله عبد أبي عن عمرو بن ضرار ] 3051[  

  

آدم لنا قاله جبير بن وسعيد الهذيل أبي بن الله عبد سمع الكوفي الشيباني سنان أبو مرة بن ضرار ] 3052[  

بن محمد نا يحيى لي وقال ثقة ضرار كان القطان يحيى وقال العجلي إسرائيل عن الله عبد وقال شعبة عن

 فيه يتعبد كان قبرا بيته في حفر قد ضرار كان قال فضيل

  

 الخطاب بن ضرار ] 3053[  

  

 محمد بن العزيز وعبد سليمان بن معتمر سمع الطحان الكوفي نعيم أبو صرد بن ضرار ] 3054[  

  

  ]3055 [ تداعى أن يوشك وسلم عليه الله صلى النبي قال هريرة أبي عن رافع أبي عن عمرو بن ضرار 

عن إسماعيل عن العزيز عبد عن مؤمل وقال مسلم بن العزيز عبد نا إبراهيم بن عيسى قاله المم عليكم

 أصح والول وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن قيس

  

 ضابىء باب

  

من باب عام كل له يفتح العريف قال هريرة أبي عن مالك بن صعصعة عمه عن بشار بن ضابىء ] 3056[  

 حيان بن جعفر عنه روى جهنم

  

 البصريين في يعد نعيم أبو عنه روى قولهم وسالما وطاوسا الحسن سمع ضابىء ] 3057[  

  

 الواحد باب

  

عن خالد نا إسحاق قاله الجاهلية في وسلم عليه الله صلى للنبي صديقا وكان شنوءة أزد من ضماد ] 3058[  

 السلم أول في مكة ضماد قدم عباس بن عن سعيد عن سعيد بن عمرو عن داود

  

 السلمي الزبير بن موسى بن أحمد منه سمع محمد بن يعقوب سمع حميد بن ضفار ] 3059[  

  

عن إسحاق بن محمد عن سلمة بن حماد قال صحبة له الضمري ضميرة ويقال سعيد بن ضميرة ] 3060[  

عن الحارث بن الرحمن عبد عن الزناد أبي بن عن الويسي وقال أبيه عن ضميرة بن زياد عن جعفر بن محمد

زياد أنا عمرو حدثني جثامة بن محلم أن مثله أبيه عن عروة يحدث السلمي ضميرة بن زياد عن جعفر بن محمد

قال حنينا شهد وكان جده عن أبيه عن عروة يحدث ضميرة بن زياد سمعت محمد حدثني إسحاق بن حدثني

 وسلم عليه الله صلى النبي بنا صلى

  

محصن بن ضبة عن الحسن عن قتادة نا همام نا عاصم بن عمرو نا بصري العنزي محصن بن ضبة ] 3061[  

أنكر فمن وتنكرون تعرفون أمراء بعدي سيكون إنه وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قالت سلمة أم عن

 فل صلوا ما أما فقال نقاتلهم أفل الله رسول يا قالوا وتابع رضي من ولكن بريء فقد

  

 يعقوب أبي بن محمد عنه روى يعقوب أبي بن محمد عم وهو صرد بن سليمان عن الضبي ضبثم ] 3062[  



  

بن الله عبد عن يروي علي سماه البصري الجريري القيس السليل أبو سمير بن نقير بن ضريب ] 3063[  

عاصم بن مودود عن عاصم أبو نا نصر بن علي حدثني عبيدة أبي عن أحمد نسبه الجريري عنه روى رباح

 نقير بن ضريب السليل أبي عن القيس

  

الله عبد بن ضبارة له يقال آخر شيخ ولهم شريح أبو الحضرمي السليل أبي بن مالك بن ضبارة ] 3064[  

 إسحاق قاله القرشي

  

 البصريين في يعد خالد بن قرة عنه روى أباه سمع العنبري حرملة بن عليبة بن ضرغامة ] 3065[  

  

 منقطع محمد بن فيض عنه روى الظالمي تليد بن هريم جده سمع ضوء بن ضوء ] 3066[  

  

عنه روى وردان بن وموسى قبيل أبا سمع المعافري المصري إسماعيل أبو إسماعيل بن صمام ] 3067[  

 بكير بن يحيى كناه خالد بن عمرو منه سمع حماد بن نعيم

  

الفتنة تنقصه ل رجل لعلم أني فقال الفتنة فذكرنا حذيفة مع جلوسا كنا التغلبي حصين بن ضبيعة ] 3068[  

مضروب فسطاط فإذا ماء أهل فأتيت خرجت الفتنة وكانت مات فلما مسلمة بن محمد قال هو من قلنا شيئا

نفسي في ما التشهي كراهية تركتها قال ومهاجرك ودارك بلدتك تركت قلت فأتيته لمحمد قالوا هذا لمن قلت

أشعث عن معاوية أبو نا النضر أبو نا محمود حدثني انجلت عما تنجلي حتى أمصارهم من مصر علي يشتمل إن

زيد بن علي عن سلمة بن حماد أنا الله عبد أخبرنا قال وأحمد حبان حدثني ضبيعة عن موسى أبي بن بردة أبو نا

أصح والول وسلم عليه الله صلى النبي أمرني وقال ورفعه بهذا فسطاط فإذا بالربذة مررت قال بردة أبي عن

وقال صبيعة الثوري وقال بردة أبي عن أشعث عن عوانة أبو وقال مسلمة بن محمد أتينا مات لما حذيفة سمع

 ضبيعة بن ثعلبة مرزوق بن عمرو وقال ضبيعة أخبرني شعبة عن مهدي بن

  

 الطاء باب

  

الجمل يوم قتل القرشي التيمي محمد أبو تيم بن كعب بن عمرو بن عثمان بن الله عبيد بن طلحة ] 3069[  

ست سنة وذلك غيره وقال موته ذكر قيس بن إسماعيل عن مسهر بن علي عن أبان بن إسماعيل لنا قاله

 وثلثين

  

 صحبة له النصري عمرو بن طلحة ] 3070[  

  

شوذب بن الله عبد عن ضمرة نا واقع بن الحسن قال صحبة له طلحة بن عقيل والد السلمي طلحة ] 3071[  

 صحبة لبيه وكانت طلحة بن عقيل عن

  

رزين أبي بن محمد نا حرب بن سليمان لنا قال وسلم عليه الله صلى النبي عن مالك بن طلحة ] 3072[  

هلك الساعة اقتراب من إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال يقول مولي سمعت الحرير أم أمي حدثتني

 مالك بن طلحة مولها وكان محمد قال العرب

  



لليلتين تقولون الهلل تروا أن الساعة أشراط وسلم عليه الله صلى النبي قال حدرد أبي بن طلحة ] 3073[  

 طلحة عن عمه عن معن بن محمد نا يعقوب نا عبادة بن قاله

  

بن الرحمن عبد هريرة أبا سمع عوف بن الرحمن عبد أخي بن الزهري عوف بن الله عبد بن طلحة ] 3074[  

 مدني إبراهيم بن سعد عنه روى وعثمان عوف

  

 إبراهيم بن سعد منه سمع عائشة عن التيمي معمر بن الله عبيد بن عثمان بن الله عبد بن طلحة ] 3075[  

  

بن شعيب عن معن وقال التيمي القرشي الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد بن الله عبد بن طلحة ] 3076[  

بن معاوية عن وروى عنهما تعالى الله رضى بكر أبي بنت أسماء عن أبيه عن بكر أبي بن الرحمن عبد بن طلحة

طلحة بن شعيب نا يعقوب نا عبادة بن حدثني محمد وابنه إسحاق وابن سليمان أبي بن عثمان عنه روى جاهمة

لي قالت أبي نا شعيب وحدثنا عائشة أدرك وكان أبيه عن الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد بن الله عبد بن

بن طلحة بن محمد عن بكر أبي بن الرحمن عبد نا قال وشبابة عامر أبو نا إسحاق حدثني بكر أبي بنت أسماء

 الود في لعفير عنه تعالى الله رضى بكر أبو قال طلحة أبيه عن بكر أبي بن الرحمن عبد بن الله عبد

  

 الجهني موسى عنه روى الكندي الله عبد بن طلحة ] 3077[  

  

عن شعبة عن رزين أبي بن عمرو عن علي لنا قاله عمرو بن الله عبد عن العامري هلل بن طلحة ] 3078[  

 طلحة بن هلل والنضر غندر وقال إبراهيم بن سعد

  

ستة جابرا جاورت سفيان أبي عن العمش عن معاوية أبي عن مسدد نا سفيان أبو نافع بن طلحة ] 3079[  

هشيم لي قال الرحمن عبد سمعت علي قال والحسن عمير بن وعبيد وأنس الزبير بن عن يروي بمكة أشهر

إسحاق وقال جابر عن يعني يكتب اليشكري سليمان وكان أحفظ كنت سفيان أبو قال أيوب العلء أبي عن

شعبة منه سمع قرشي هو عائشة بن قال المكي نافع بن طلحة سفيان أبي عن العمش عن عيسى حدثنا

 حكيم أبي بن عتبة منه وسمع واحدا حديثا

  

بن وهزيل أوفى أبي بن الله عبد سمع اليامي الله عبد أبو عمرو بن كعب بن مصرف بن طلحة ] 3080[  

الجعفي حدثني ومائة عشرة ثنتي سنة مات نعيم أبو قال محمد ابنه كناه عوسجة بن الرحمن وعبد شرحبيل

بن وقال شعبة عنه روى ومائة عشر سنة طلحة جنازة شهدت حريش عن حصين محصن أبي عن حبان عن

أن لنرى إنا أبيه عن طلحة بن محمد وقال طلحة الله يرحم قال أدركت من أفضل من أبجر لبن قلت عيينة

 عنه تعالى الله رضى علي حب ينتحلون قوم الدجال تبع أكثر

  

سفيان أن الله عبد أنا بشر حدثني الدرداء أم سمع المدني الخزاعي كريز بن الله عبيد بن طلحة ] 3081[  

 الكرم يحب كريم الله إن وسلم عليه الله صلى النبي عن الخزاعي كريز بن طلحة عن حازم أبا سمعت

  

الله عبد بن محمد لي قال المدني النصاري الصمة بن خراش بن الرحمن عبد بن خراش بن طلحة ] 3082[  

من النار تمس لن وسلم عليه الله صلى النبي عن جابر عن طلحة عن موسى اسمه هارون أبو نا حوشب بن

 سليمان بن الوليد عنه روى وسلم عليه الله صلى الله رسول رأى من رأى من رأى



  

 سليمان بن الوليد عنه روى مرسل وسلم عليه الله صلى النبي عن قنان أبي بن طلحة ] 3083[  

  

ما ثابت بن محمد عنه روى وسلم عليه الله صلى النبي عن أنسا سمع العبدي طلحة أبي بن طلحة ] 3084[  

 دنياكم من بقي

  

عن القطان يحيى وقال عمر رأى خالد أبي بن عن يونس بن وعيسى وكيع قال العلء بن طلحة ] 3085[  

 العلء أبي طلحة عن إسماعيل

  

 مرسل كيسان بن صالح عنه روى رافع بن طلحة ] 3086[  

  

داود أبو وقال الوليد عن المغيرة بن سكن عن عمر بن عثمان قاله خباب بن الرحمن عبد عن طلحة ] 3087[  

 الرحمن عبد عن طلحة أبي فرقد عن هشام أبي بن الوليد عن سكن عن مرزوق بن وعمرو

  

نا الصمد عبد نا عبدة حدثني العقدي عامر أبو عنه روى هراب بنت ورقاء سمع الشجاح بن طلحة ] 3088[  

 وكذاب مبير ثقيف في وسلم عليه الله صلى النبي سمعت قالت أسماء سمعت جعفر أم حدثتني قال طلحة

  

عمرو بن الله وعبيد أنس بن مالك عنه روى محمد بن القاسم سمع اليلي الملك عبد بن طلحة ] 3089[  

 إسحاق بن محمد منه سمع

  

القرشي الله عبيد بن طلحة عن سعيد بن يحيى عن طهمان بن إبراهيم وقال الله عبيد بن طلحة ] 3090[  

 وسلمة إسحاق أخو هو نعيم وأبو ووكيع الثوري عنه روى طلحة بن عيسى سمع الكوفي التيمي

  

سمع كثير بن الله عبد عن حسين أبي بن عمر عنه روى عمر عن الحضرمي خصفة أبي بن طلحة ] 3091[  

 المحرم في منقطع طلحة

  

عثمان الحجبة في المقبري سعيد عن القاسم بن روح عنه روى الحجبة من رجل عثمان بن طلحة ] 3092[  

 ل أم ابنه هو أدري فل شيبة بن

  

 معاوية بن ومروان الثوري عنه روى الشعبي سمع الحنفي الهيثم أبو العلم بن طلحة ] 3093[  

  

 جرير بن وهب عنه روى سالما رأى سليم بن طلحة ] 3094[  

  

 إسماعيل بن موسى عنه روى الشعبي سمع العنبري خلف أبو حسين بن طلحة ] 3095[  

  

وقال إسماعيل بن موسى منه سمع قولهما بالكوفة أشوع بن وسمع الحسن سمع قيس بن طلحة ] 3096[  

 قوله عطاء سمع الجريري قيس بن طلحة نا الصمد عبد

  

 الربيع أبي عن الحارثي طلحة ] 3097[  

  



عبد بن معاوية رأى سراقة آل مولى طلحة عن عطاف نا مصعب أبو قال سراقة آل مولى طلحة ] 3098[  

رأيت كذا جعفر بن وقال محمد بن الحكم عنه روى جعفر بن الله عبد رأيت كذا وقال ثلثا توضأ جعفر بن الله

 المدينة أهل في حديثه وسلم عليه الله صلى النبي رأيت كذا عثمان وقال عثمان

  

 يزيد بن هو ويقال وكيع منه سمع الشعبي عن طلحة بن حماد بن عمرو جد الكوفي القناد طلحة ] 3099[  

  

 مدني ميمون بن الواحد عبد سمع النصاري الزرقي عياش أبي بن النعمان بن يحيى بن طلحة ] 3100[  

  

 الول أراه يزيد بن يونس عن المدني النصاري يحيى بن طلحة ] 3101[  

  

 محمد بن الحكم عنه روى شهدة أبي عن طلحة ] 3102[  

  

 المبارك وابن الليث عنه روى المقبري وسعيد الشج بن بكير عن المصري سعيد أبي بن طلحة ] 3103[  

  

 بشيء ليس يحيى قال عندهم لين هو عطاء عن المكي بكير عن الحضرمي عمرو بن طلحة ] 3104[  

  

 الحديث منكر الشامي زيد بن طلحة ] 3105[  

  

حدثنا إسحاق قاله فعله الصلتين بين الجمع في عباس بن سمع زيد بن جابر سمع الضبعي طلحة ] 3106[  

 طلحة عن قرة عن العقدي

  

 أبان بن عمر بن الله عبد منه سمع ليث عن اليامي مصرف بن سنان بن طلحة ] 3107[  

  

 أسامة أبو قاله منقطع سعيد عن جعفر عن الهمداني يزيد بن طلحة ] 3108[  

  

وشرحبيل أباه سمع المدني القرشي الله عبيد بن طلحة بن محمد بن إبراهيم بن صالح بن طلحة ] 3109[  

 حمزة بن إبراهيم عنه روى الموالي من رجل

  

هدبة قال خالد بن وأمية نصر بن وعلي المبارك بن عنه روى قوله سيرين بن عن النضر بن طلحة ] 3110[  

 بصري خالي هو

  

 القاف باب

  

 طارق باب

  

سويد بن طارق عن وائل بن علقمة عن سماك عن حماد نا موسى نا الحضرمي سويد بن طارق ] 3111[  

المريض بها يستشفى قلت ل قال فراجعته ل قال منها فنشرب نعتصرها أعنابا بأرضنا إن الله رسول يا قلت

طارق بن زياد أو زياد بن طارق عن علقمة عن سماك عن شريك نا نعيم أبو وقال بشفاء ليس داء ذاك قال

طارق بن سويد سأل أبيه عن علقمة عن سماك عن شعبة نا القاسم بن هاشم نا يحيى أبو محمد وقال الجعفي



 وسلم عليه الله صلى النبي سأل طارق أو

  

 شداد بن وجامع حراش بن ربعي عنه روى صحبة له المحاربي الله عبد بن طارق ] 3112[  

  

نا خليفة بن خلف نا سليمان بن سعيد لي قال مالك أبي والد صحبة له الشجعي الشيم بن طارق ] 3113[  

 رآني فقد المنام في رآني من وسلم عليه الله صلى النبي قال أبيه عن مالك أبو

  

مسلم بن قيس عن شعبة أنا مرزوق بن عمرو لنا قال الكوفي الحمسي البجلي شهاب بن طارق ] 3114[  

ثلثا أو وثلثين ثلثا وعمرا بكر أبي خلفة في وغزوت وسلم عليه الله صلى النبي رأيت شهاب بن طارق عن

 خالد أبي بن إسماعيل منه سمع الله عبد أبو كنيته معين بن قال سرية إلى غزوة من وأربعين

  

نا يوسف بن محمد حدثنا المسيب بن وسعيد أوفى أبي بن سمع البجلي الرحمن عبد بن طارق ] 3115[  

الثوري منه سمع النسيان العلم وآفة آفة شيء لكل قال مسعود بن عن جابر بن حكيم عن طارق عن سفيان

 الحوص وأبو وشعبة

  

بن هاشم نسبه عمار بن عكرمة عنه روى ميمونة عن القرشي القاسم بن الرحمن عبد بن طارق ] 3116[  

 القاسم

  

بن مثنى نا موسى بن محمد حدثني مالك بن الكريم عبد عنه روى عمر بن سمع أحمر بن طارق ] 3117[  

معاوية مع رأيت قال أحمر بن طارق عن الله عبد بن عثمان أخيه عن علثة بن الله عبد بن محمد نا أبي نا معاذ

 يضعن حتى الحبالى توطئوا ل وسلم عليه الله صلى النبي من كتابا

  

 الرؤاسي مالك بن عمرو سمع وكيع أبو عنه روى طارق ] 3118[  

  

 العلى عبد بن إبراهيم عنه روى عليا سمع زياد بن طارق ] 3119[  

  

وروى هريرة أبي عن مخاشن بن طارق عن الزهري عن الزبيدي قال السلمي مخاشن بن طارق ] 3120[  

 مخاشن المبارك بن عن نعيم وقال مخاشن بن الزهري أخي بن وقال طارق عن إسحاق بن محمد

  

 العمش عن عيينة بن عنه روى قوله الحسن عن الحسناء أبي بن طارق ] 3121[  

  

 درهم بن كثير بن ويحيى القطان عنه روى وقاص بنت منيعة سمع النوى بياع طارق ] 3122[  

  

له فقيل أفاق ثم طويل فسكت العزيز عبد بن عمر على أغمي العزيز عبد بن عمر مولى طارق ] 3123[  

أبي سعد عن إسماعيل بن موسى لنا قاله الدنيا فارق حتى الية نجعلها الخرة الدار تلك قال بشيء توصي

 سنة وثلثين ثلث بن وهو عمر مات سمعت قال عاصم

  

أبي عن عمار بن طارق حدثني محمد بن العزيز عبد نا منصور بن معلى نا علي قال عمار بن طارق ] 3124[  

أصبغ وقال البلء قدر على يأتي الصبر قال وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن العرج عن الزناد



 عليه يتابع ول الزناد أبي عن وطارق عباد عن الدراوردي حدثنا

  

 طريف باب

  

وحكم قتادة عنه روى هريرة أبي وعن موسى أبا سمع البصري الهجيمي تميمة أبو مجالد بن طريف ] 3125[  

 المحفوظ أيهما أدري فل سلن بني من السلي مجالد بن طريف تميمة أبا أن علي عن يحيى بن وقال الثرم

  

 الله عبد بن الرحمن عبد بن محمد عن إسحاق بن محمد روى هريرة أبي عن البراد طريف ] 3126[  

  

وسمع يونس بن عمر عنه روى طلحة أبي بن الله عبد بن إسحاق عن الحنفي الدفاع بن طريف ] 3127[  

 إسحاق بن يحيى

  

 مراسيل عنده السدي موسى ابنه عنه روى علي عن طريف ] 3128[  

  

 الحارث بن عمرو منه سمع معافر من شيخ عن طريف ] 3129[  

  

 العمش عنه روى عباس بن عن طريف ] 3130[  

  

 الحارث بن خالد عنه روى الحميد عبد بن يوسف سمع العنبري عيسى بن طريف ] 3131[  

  

 المنذر بن إبراهيم عنه روى المدني يحيى بن إسحاق خادم سليم بني مولى مورق بن طريف ] 3132[  

  

 موسى أبي عن الحنفي يزيد بن طريف ] 3133[  

  

حيان بن جعفر وقال سعد بن طريف معاوية أبو وقال العطاردي الشل سفيان أبو شهاب بن طريف ] 3134[  

سفيان أبي عن فضيل بن وقال عندهم بالقوي ليس نضرة وأبي الحسن عن يروي سفيان أبو شهاب بن عن

نا مسدد حدثنا تيسر وما الكتاب فاتحة نقرأ أن وسلم عليه الله صلى النبي أمرنا سعيد أبي عن نضرة أبي عن

الله عبد أبو قال الكتاب فاتحة قال المام خلف القراءة سعيد أبا سألت نضرة أبو نا حمزة بن العوام عن يحيى

أبو وقال الكتاب بفاتحة إل صلة ل وسلم عليه الله صلى النبي عن ذكروا واحد وغير هريرة أبا لن أولى وهذا

 أجزأك تفعل لم وإن خير فهو زدت إن هريرة

  

  ]3135 [ حماد حدثنا صباح بن أحمد حدثنيه فريضة العلم طلب أنسا سمع عاتكة أبو سلمان بن طريف 

 الحديث منكر الله عبد أبو قال طريفا سمع الحناط

  

 طلق باب

  

قيس بن هوذة حدثني ملزم نا معمر أبو حدثنا صحبة له اليمامي السحيمي علي أبو علي بن طلق ] 3136[  

اليمن خده بياض رأينا وسلم عليه الله يصلي النبي مع صلينا إذا كنا علي بن طلق جده عن أبيه عن طلق بن

 اليسر وخده



  

غزونا قال وعائشة عثمان أدرك ثعلبة بن قيس بني من ثم وائل بن بكر بني من خشاف بن طلق ] 3137[  

حدثني أراه خشاف بن طلق موسى وقال مسلم بن سوادة عنه روى السود أبي مسلم عن حزم روى البلة

عثمان قتل خشاف بن طلق أخبرني قال سوادة السود أبو نا القطعي حزم نا داود أبو نا موسى بن يحيى

الله لعن مظلوما قتل قالت عائشة فسمعت قتله عن نسألهم وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب في فتفرقنا

وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من رجل خشاف بن طلق على دخلوا أنهم أبي نا سوادة نا مسلم نا قتلته

 واعزم خر الله ويقول له يدعون فجعلوا يعودونه

  

حدثنا دينار بن وعمرو شيبة بن مصعب عنه روى الزبير بن وعن جابرا سمع العنزي حبيب بن طلق ] 3138[  

فقال معه جالسا جبير بن سعيد فرآني حبيب بن طلق من أعبد أحدا رأيت ما أيوب عن زيد بن حماد نا مسدد

 الرجاء يرى طلق وكان طلقا تجالس ل طلق مع أرك ألم

  

عن حيوة نا يحيى بن الله عبد قال قوله عمر بن سأل أمية أبي بن الرحمن عبد عن جعبان بن طلق ] 3139[  

 جارية الرحمن عبد بن سلمة أبو ابتاع جعبان بن طلق عن علي بن موسى وروى وردان بن موسى بن سعيد

  

 فلفل بن مختار عنه روى طليق أبي عن البصري طلق ] 3140[  

  

سليمان عن عياش بن بكر أبي عن يوسف بن يحيى لي قاله حسين بن عمران بن محمد بن طلق ] 3141[  

أبي عن بردة أبي عن حصين بن عمران بن طليق عن كيسان بن صالح عن مجمع بن إبراهيم وروى التيمي

محمد بن عمران سمع أبيه عن معتمر وقال وولده الوالد بني فرق من وسلم عليه الله صلى النبي لعن موسى

فأتيا فاختلفا الخزاعي محمد بن وطليق أبي حج عباد بن شهاب بن هود وقال حصين بن عمران بن طليق بن

 المسيب بن سعيد

  

حصين أبي عن آخر ورجل شريك نا طلق حدثنا زائدة سمع النخعي الكوفي محمد أبو غنام بن طلق ] 3142[  

 خانك من تخن ول ائتمنك من إلى المانة أد وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن صالح أبي عن

  

 طالب باب

  

 السميدع بن طالب ] 3143[  

  

عبد سمعت النصاري المدني المطلب عبد بن حمزة ضجيع جده قيس بن سهل بن حبيب بن طالب ] 3144[  

بعد بالنفس أمتي من يموت من أكثر وسلم عليه الله صلى النبي عن جابر عن الله عبد بن جابر بن الرحمن

بعض قال البخاري قال نظر فيه حمزة ضجيع قيس بن سهل بن حبيب بن طالب نا موسى لنا قاله الله كتاب

 العين هو النفس أصحابنا

  

 حفص بن قيس عنه روى الله عبد بن هود سمع حجير أبو حجير بن طالب ] 3145[  

  

 وبهز مهدي بن عنه روى الحسن سمع سلم بن طالب ] 3146[  

  



 طعمة باب

  

بن ومالك وكيع عنه روى بيان بن وعمر طلحة بن موسى رأى العامري الجعفري عمرو بن طعمة ] 3147[  

 إسماعيل

  

 الجعفي أراه عيينة وابن الثوري عنه روى ومنصور الشعبي عن غيلن بن طعمة ] 3148[  

  

 قيس بن نوح عنه روى الحسن عن ثابت بن طعمة ] 3149[  

  

 طيب باب

  

 مطيع أبي بن سلم عنه روى قوله جبير بن سعيد عن طيب ] 3150[  

  

النبي لعن هريرة أبي عن عطاء عن محمد بن طيب عن النجار بن أيوب نا قتيبة قال محمد بن طيب ] 3151[  

والمتبتلين بالرجال المتشبهات النساء من والمترجلت بالنساء المشتبهين الرجال مخنثي وسلم عليه الله صلى

الصنعاني حبيب بن عمر نا الرزاق عبد نا موسى بن يحيى وقال وحده والبائت وحده الفلة وراكب والمتبتلت

تمشي امرأة وأقبلت عمر بن الله عبد رأيت هذيل من رجل حدثني رباح أبي بن عطاء عن دينار بن عمرو عن

من منا ليس يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت قال جميل أبي بنت سعيد أم هذه فقلت الرجال مشية

أبي حديث يصح ول مرسل وهذا الله عبد أبو قال النساء من بالرجال تشبه من ول بالنساء تشبه من الرجال

 هريرة

  

 سيار بن زياد سمع الكناني زبان أبو زبان بن طيب ] 3152[  

  

 طالوت باب

  

 المسيب بن العلء عنه روى عباس بن عن القرشي سعيد أبو طالوت ] 3153[  

  

بن النضر قاله عمر عن زهرة بني حليف العرفطي ويقال عرفطة بن خالد بن بكر أبي بن طالوت ] 3154[  

 طالوت عن طالوت أبي عن إسماعيل

  

 إسماعيل بن موسى قاله وثابتا الحسن سمع بصري القرشي الحجاج أبي بن طالوت ] 3155[  

  

 بالتسبيح شفتيه يحرك أراه ول الشهرة أحب عبد الله صدق ما أدهم بن إبراهيم سمعت طالوت ] 3156[  

  

 طالوت بن عثمان والد وسويدا سلمة بن حماد سمع الصيرفي عباد بن طالوت ] 3157[  

  

 طفيل باب

  

أم وأمهما عثمان بن جرثومة بن سخبرة بن هو نصر بن علي قال المؤمنين أم عائشة أخو طفيل ] 3158[  



أبو سخبرة بن الله عبد بن الطفيل كان عروة بن هشام وقال الزدي منهم الحوضي وكان كنانة من رومان

بن الملك عبد عن شعبة نا عرعرة بن محمد وقال الزدي لمهما الرحمن وعبد عائشة أخو الطفيل بن الحارث

ول وحده الله شاء ما قولوا وسلم عليه الله صلى النبي قال عائشة أخي الطفيل عن حراش بن ربيع عن عمير

نا علي وقال لمها عائشة أخي وزاد شعبة عن أبيه عن عثمان بن الله عبد وقال محمد وشاء الله شاء ما تقولوا

 والول وسلم عليه الله صلى النبي عن حذيفة عن ربعي عن الملك عبد عن سفيان

  

بن عن سفيان نا يوسف بن لنا قاله عقيل بن عنه روى عمر وابن أبيه عن كعب بن أبي بن طفيل ] 3159[  

 الطفيل سمعت عقيل

  

 حديثه يصح لم محمد قال كسيب بن عباد عنه روى ناجية بن صعصعة عن طفيل ] 3160[  

  

 يصح ولم فضيل بن عنه روى مرسل حمزة أبي عن الكوفي النخعي شريك عم بن طفيل ] 3161[  

  

 طليق باب

  

حضرت الخولني عتبة أبي عن شمير بن طليق سمع حريز نا شبابة نا الجعفي نا شمير بن طليق ] 3162[  

 الناس وسجد فسجد المنبر على انشقت السماء إذا قرأ بالجابية عمر

  

عبد أخوه عنه روى الدرداء وأبي عباس بن عن الحنفي قيس بن الرحمن عبد أخو قيس بن طليق ] 3163[  

 الحارث بن الله وعبد الرحمن

  

 أبيه عن حصين بن عمران بن محمد بن طليق ] 3164[  

  

 طاوس باب

  

الرزاق عبد نسبه الخولني اليماني الهمداني الفرس أبناء من الرحمن عبد أبو كيسان بن طاوس ] 3165[  

نكح كيسان أن إل ولء عقد علينا لحد ليس فارس من نحن طاوس بن الله عبد بن عن يوسف بن هشام قال

مجاهد قبل طاوس مات حنظلة سمع عاصم أبي عن علي بن عمرو وقال طاوس أم فهي الحميري لل امرأة

الجند وطاوس صنعاء ينزل وهب كان عاصم بن أحمد وقال ومائة ست سنة مات نافع بن إبراهيم وقال بسنتين

 همدان موالي هم ل وقال ذلك من فعجب البناء من أنهم يدعون طاوس ولد الرزاق لعبد قيل

  

بن ويحيى طاوس بن الواحد عبد سمع الفرس أبناء من كيسان بن طاوس بن الله عبد بن طاوس ] 3166[  

 قوله طاوس عن يزيد بن وسماك ثابت

  

 الواحد باب

  

طخفة بن يعيش نا أسامة أبو نا يحيى عن أبي حدثني هشام بن معاذ قال صحبة له الغفاري طخفة ] 3167[  

رجل إذ بطني على السحر من مضطجع أنا فبينا الصفة أصحاب من وكان قال أبيه عن الغفاري قيس بن

بن خلف لي وقال وسلم عليه الله صلى النبي هو فإذا فنظرت الله يبغضها ضجعة هذه إن فقال برجله يحركني



أصحاب من وكان أخبره أباه أن الغفاري طخفة بن يعيش عن سلمة أبي عن يحيى نا أبي نا خلف بن موسى

بن الحارث نا ذئب أبي بن نا آدم حدثنا طهفة عن يعيش خلف بن موسى عن موسى لنا وقال النوم في الصفة

عن أبي حدثني قال أبيك عن حدث سلمة أبو قال طهفة بن الله لعبد بن فأتانا سلمة أبي مع كنت الرحمن عبد

لي وقال الله يكرهها ضجعة هذه قال طهفة بن الله عبد قال هذا من قلت نحوه وسلم عليه الله صلى النبي

عن المجمر الله عبد بن نعيم عن حلحلة بن عمرو بن محمد عن محمد بن زهير نا عامر أبو نا محمد بن الله عبد

سلمة أبي عن عمرو بن محمد وقال نحوه وسلم عليه الله صلى النبي ضاف أنه أبي أخبرني الغفاري طخفة بن

بن محمد عن إسحاق بن أنا يونس حدثنا عبيد لي وقال يصح ول وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن

نا فضالة بن معاذ لي وقال الغفاري طهفة عن ناه طهفة بن يعيش عن محمد بن نعيم عن عطاء بن عمرو

بن يصح ول الصفة أصحاب من أبي كان الغفاري قيس بن طخفة بن يعيش عن سلمة أبي عن يحيى عن هشام

بن محمد عن الديلي حلحلة بن عمرو بن محمد عن محمد بن العزيز عبد نا الحجاج بن أحمد لنا وقال فيه قيس

أنا الله عبد أنا محمد وقال هريرة أبو يصح ول وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن عطاء بن عمرو

 أيضا خطأ طغفة الله عبد أبو قال أبي كان قال الغفاري طغفة بن يعيش عن سلمة أبي عن يحيى عن هشام

  

 مالك أبي بن الوليد عنه روى عائشة عن طويع ] 3168[  

  

عن العمش عن مسلم أبو نا الجعفي يحيى لي قال الجعد أبي بن سلم عنه روى المسلي طرفة ] 3169[  

 ريح بكل يجري الذي إمعة أحدكم يكونن ل الله عبد قال طرفة عن سالم

  

البصري حازم بن جرير عنه وروى زيد بن حماد عنه روى نضرة أبي عن الطاحي وهب بن طوق ] 3170[  

 منقطع

  

إبراهيم بن إسماعيل عن مسدد نسبه كثير أبي بن يحيى عنه روى عمر بن سمع مياس بن طيسلة ] 3171[  

علي بن طيسلة حدثني عمار بن عكرمة نا محمد بن النضر وقال مياس بن طيسلة حدثني الحارث بن زياد عن

عرفة يوم الراك ينزل كان عمر بن أن النهدي علي بن طيسلة عكرمة عن وكيع وقال عمر بن سمع البهدلي

 يصح ل والنهدي سعد بني من وبهدلة

  

 المبارك بن عنه روى القيسي الملك عبد بن طود ] 3172[  

  

 الظاء باب

  

 الزهري نسبه خديج بن رافع عم بدرا شهد الحارثي رافع بن ظهير ] 3173[  

  

 سلمة عن عيسى قاله قوله جبير بن سعيد سمع عمير مولى ظبيان ] 3174[  

  

 فضالة بن مبارك عن وكيع قاله المسجد في الضالة إنشاد مسعود بن كره الضبعي صبح بن ظبيان ] 3175[  

  

 قطبة أبو سويد عنه روى علي عن الكوفيين في يعد عمارة بن ظبيان ] 3176[  

  


